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1 ;; 26 IP ,Janos csPalt,Janos es Pal 141Elizcus 151 1 

1: 27 ~JL~_zl_o kir __ [Lá_szló !1'í 1

Amosz pT :1_61 ~-:i.bbath 1 

1

128 1 • .• III. _ü Lc_o pp. 
1

D.4- Ire.•.wl1S. iOT.'-5 Tik.OU--. l'i7.'Temp -elf .... 

1

2' 1 f, ,J'eler e~. Pa! !Péter és Páli17:;\-Ianuel ,Js· í 

~ K-~~ e~él~----~~___!_ml~~ ~~~Ie~~ _ I~--- li 
1
1
. Hold fényváltozásai.. 1,,1' 

Utolsií negyod --Slin 9 Ora 3 1ierckor délelőtt 
I' Ujhold 11-én 9 óra 43 perckor délelőtt. 
1 Első nc,:;Jttl 1-' w IJ urn. ±1 _1Je1cJ,cJ1 JemLill 1· 

1~~oldtblte 25-en 7 or~-.~5 pe1.~,or :elelott-"-==J 

~~=-_.:;::=-~~-:--===·=====.--== 

!; Szent Jakab JULTUS, Nv~\ 
· hava .I_ 3 • ' 

A hó i, Róm koth 1 !'rnte<tan, Gócóg nrn,„ :Z,id~
1 

n:~c~,.,/"··· ,_o·- · "'''::°'" -, 
eshet; 

1
. 

1
- 1 • ~,-

!: uapJai 1 nap. ar - nap ar . n:i.ptar , oGu6 I 

„-1: ~ Theodor.·h\• ~Teob:i!d 19 JudaS ap 20 
:: 2 ! C :sarl<\s B A "Sarlós B A 20 !.\IctoJ pk 21 
i• 3 P . Heliódor t , Jácint 21 .lulián vl 22 
1· 4 S.' Ulrik pk ! Ulrik 22 Özséb pk 23 3abbath 
;.5~TD_6_Jéz.s7. vl D 6"(;-~'T, :\l 23· Ft Ágripp 24 ___ _ 

6 ! H 1 Dominika 1 [zaiis 24 I, án szül '25; 
7 1 K l\Villibald 'Villibald :25 Febronia 26 
8' S :Erzsébet kir :Kilián 20 Dávid rein 27; 

·, 9: C :.A.natólia !Cyrill 27 Samsoll hv 2si 
11o:P:Amáliasz t_1Amália 2SCir. é$ fo.11 :rn' [I-t Ch 
Ll j S !Pius p vt 1Placid 29;?~tE:r é2 P&l 1 :-::Gt> Ab. 

12 : D ~ Gu. Jó.llTDn-Henrik 30 F í 12 apost 2 
i_13!HIJcnöpk. !Jenő 1J11liasK.sD 3 
:. 14; K IUonaYentea ,Ronavenf. 2 B. 'i... meze 4 
:_ 15 1 S IApostk oszl. IApostk oszl 3 fácinl d D: 
:, \G i e 1Karm. B-A IRúth 4'Kr.é. A1:_ct~á:>: 
! 17: P !Elek hv. t _Elek 5 ::\-Iart.a ozv 'i 
j; 18 ! 8 !Kamill hv. 'Frigyes 0 N fizinesz s::-'< bbath 
!119 \. jD~Le?SZJ\I,ID7Rufina 7:F :c.iI Tmn' i1·JereJp-b 
1120 f): :.Margit sz 11Illés s.X. Prokop !10 
!. 21 K :Dánfel pr. ,Dániel 9;Pankrác i11· 
1122 : S 1.1\'lária Magd iJ\-Iagdolna ilO Leone vt !12, 
·[ 23 ! C !Apollinár !Apollinar :11 EufémiR ,13' 

24, P [Krisztina t 1K1isztina :12·P\"Clk, Hilá1 :14 . 
! ?.5 ! S Jakab ap rJakab 13:Gábor föa :15 31d•balh 1 

i ~~-i:'~\nna a 1D 2"Al1na--!.141' 8 Aquila lGi 
'27 H iPantaleon ,Panfa.eon ;ViQuirik 17 
'28 , K )nce pp. ;Ince 11n:Ate110gén 1

1
! 

;~ 11~ 1 r:a~~é~sz ·~~~1~~a !~~·~1:1iÍ:~~1 2~ 
~l, P iLoj. lgnáct Germáu 1 1a'DnisT 21! 

Hold fény\'áltozásai 
lltohó negpid 3-án 2 óra 25 pcrckol' mggcl 
fljhold 'O·r~-:."' 'n :~; p,- !;- cEl.;~~'11 

Elsíi negyed 17-en. 5 óra 4 pe1 e kor del után 
Ifoldtölte 24-én 6 ortJ.. 45 pe1i.;kor délután (&~ 

---- - e -- !\Xqj; 



~:?!= 
t& 

Kisa~szOH'i 
hava AUGUSZTUS. 

--~- -~-;@~ 

Nyárutó !' 
31 nap 

' !'>- h9 ! Róm kath Protcsti.tns Görög-,orosz Zsidó naptari! 
:eshet, . 1• ~' 5656 ; napjai 1 naplar na.p _ar napuct i 
! 1; S Vas s_z. p-.\iasUS P\ücr ,_20D1és próf._ 22:sabbath < 

"2V:D 1 QJ:i~.---X-:-D9 G-nsztáy!ii:F-10 Sim:-r. 12s:---·~.:;;r1· 
s H 'István i1wgt :Eleázár ,22)YI~ria l\-1agd ,24 1 

4- K :Domonkos ;Dornonkos '23.Foknsz ,25 ! 

S HaYi B. A Ozvuld 24 Krisztina 126~ j 
C :Urunk szinv. L:runk szin"I' 2D Anna 27! '[ 

7 P !Kajeián ln t KujciB.n 26 Herrn_oiaus ·2s· 1 

s , S _:Cfrjék Yt _g_ir,i~'.-:__~~~itelcmou _29.Sabba~b:_1 
,, -9:\r Dn Roman Dlo Román.28F 11 Nikiuc:3o!Ros Ch. :1 
'i 10 'H ;Lőrinc .Lőrinc ·291Kal!iuik 1 1.Elul Rch ·:.i· 

11 K 'Zsi:zsanna ~s:i-zsanna 30'~zil8; . i 2 
12 ! S 1Klara sz .1\clara .31 1.h.udo<;nn ' 3i 11 

13; C J.po\y yl l[poly 1 ,Aug. t körm 4' : 
14; P IOzséb t Ozséb 2.Istv. erek á 5 
15 S ;Xagy B. A ~agy B A 3:Izsác 6;Sabhalh 
16 .V D1,2Joak.ü D11-RÓkus 41'12 Ef.7gy i' 
li: H :Lilierát olp libel'ál 5'Eu~7Ígu 'R

1 

18 K 1llm1a e~. llüna GUrsúne vál 9 
ln, S !Tul. Laios 1SzcLald •'Doméc 

1
10' 

1 20 e '[slván !dr [slyán kir cÜshán kir n' 
1 21 P :Beinri,t ap f Sámud 9)dátyás ap :12' 

22 S !Ti1nót >t Filibc1t IO'Löriuc '1siSabbath 
i; 23 : Y ,D 1-.s Ben I D 12 Fal' kas n ;F 1s-EUplus l 4 --
·, 24 ,f! jBc:talar~a iBertalan 12'Anicét 15 
,i 25_ 1 K La.ios kir 'Lajos 13 l\fo.xim lG 
,. 213: S .Zeiirin ,ZIC!irln ,14i;\likeás .11i 

21 C 'Kal fo1:0ef ljcbhár<l 15Na~-y B A IS 
''!.8 P Agoslon pk-'-· Agostoi1 JG Dioméd 19 

29 S ·Ker János f i,lú.nos fc_jv 17 :i\liron 20,Sabba;h 
: ;;0 -v1n----v:-r~.B./naJ~----u;:;-zu- -1sF 1-1 Flortts 121: 
i 31 II Ríljrnunrl ll<tjJ2~u_i:i~ Hl A~~rás ,.t ~-2_; 

llolil iényrállozásai 
Utolsó negyed 1-én í c·rn 35 perr:ko1 délután 
Ujlrnlrl 9-én ü óra 2 percko1 reggel 
Elsű nq;)ed . - - . J'' ~ v-·: -·~·";· J~:c.~:);1 ' 
Holdfiilte 2~--án 8 0ra. '} pcrckoT délelött 1 

· ;_: IJto\sü ncg·yed ::i--u1 11 ura ,:;5 percko1 <lélclöi.t i1ffi 
~(;.!=--'---'-- ----- -==----=~~ 

t:I ::!. MiMly SZEPTE1'1BER. ó,„J~~ 
j hava 1' 30 nap !I 
1 ' -·-~--~----'----'i 
11 A h? .! R. óm kath 1 Protestáns 

1 
Görög·-orosz !,'zsidó uaptár1

1

1

,,;. 

léshetl . I 
1 napjai, naptar , naptár naptá1 51356j5657 i! 
li 1 IK IEgved ap 'Egyed 2o;'dámuel :23j !i 
µ.:S _.JuSztus pk ·Jusztusz 21-Iádé 241 
11 3 : C ;Mansuet ·_Hildcgárd 22 Agatonik 25' 

1: 41 P IRozilia sz.t.Rozália :23:Farkas vt 2G 
.: 5 S. Juszt. lörincjHerkules :24:Eutik 27iSabbalh 

lii 13 [ \· \1 D15.Őrangy i Dl1- Zakar :25F15 Berta! 28 " 
,1 7 :H ,R~gma sz. 'Regma '26 A<lrii.tn ·29Ros Ch.' 
;·I 8 1 T-\.:lüsassz 11 Korbinián •27 Pocmin 1 Tisrl 5657 I 
j 9 1 B.~Gorgon YL [Gorgon 28·i\lózes rem : 2 RoschH, i: 
1101 C :Tol l\Iiklós 'Jodok 29·,[ván fejn)t 3.Zom.Ged 1' 

1

11 · P !Jácint vt + iTeodora 'so!Sándor pk 4 
121.S. Gui<lo hv. · jGui<lo ;31 B A. övl 5ISabbath 

1s !v.1.n16l1Tri-;·11 :n15 Amát ! l·F1aSzeptE · 6i 
14 1 H. Sz. t re?mag. :t felmag 1 2 l\Imnánt i 71 

1 151 K jNikoméd · Niiwméd ' 3 Antim. i s! 116 S 1Euférn. K.b t_Eufémia 4:Babilas 9' 

1 

17 · C :LambeTt pk. Lamberl 5 'Zakariás :10; Jom Kip 

1 

18: P _Kup. Józscft_Titus 6.1\lih:ilv csod. 11 

1

19 : S. 1Ja.nuár vt. Január ,. Szoco1it :~2-_i?.QliliatJ;_, 

1 20[\'.l_D~-;,Euszt ID16Euszlák 8jF17Klr;a.n.;13j 
1121,H.J\late ap. '.i\'láté 9!Jüak., Anna;14; 
11 22 1 K 'Vil. Tamás j:'.1óric: 10 'l\ienodóra 115 1 Succoth 
i!2s i S ,Linusz pp iTekla 11 Teodora ;i61

1

succ 2n 
il 24 ! C :Gellért pK Gellért 12 Autonom 111, 
i 25 ~ P !I\leofas t IKleofás 13_Fölt temp 

1
1'8! 

] 26 : S. IS'.,J?_:~U.n vt.. :Jusztina 14: Sz. t3@----'_2~.:_?abhalh 
'l2;1Y.IJJ1sKosD.·n17KosD 15'F1sNikéta 20, 

1 

1 

" :1 

28 H.!Vencel Adolf 113·Jozafü.t pk .21: 
29 ,K !Mihály ,iUihálY il7~Zs0fia 22,Sch azer 
30 ! S. !Jeromos ~JeromOs !lS:Enmén 23ISimil lh 

Ujl10Id i·én 2 ora 43 perckü!' délután 
F.l~ff nr•g)'!'!l 1-1-••'.: e, "1"~ Jf1 I"-'1c\nr .-!~l<l'-\!' 
Holdtölte 21-én 41 ór-a 50 p1Crckor este i 
Utolsó negyed 30-án 2 ont 59 percko1 reggel ~-

·-=-=\$'~ 



}jF:· 

' 1~~~~~~~~~~ ~1 
1 Mmd„ent 01TrllODED o„h, 1 ! 

11 hava ft .l D .11.it s1 nap j 

1Aho 1R"m-kath P t ''· G Z d 
1
[ 

1

1 es het 1 v 1 ro est.<llb 1 u1og orosz ~s1 o naptari :> 
1~Jm1 napla1 naptir naphh' : 5657 .>! 

!,' 1 ! C.!Remig ,Pk~- .!Remig, _-, rn:Trofün 24' J -;\ -
11 2 1 P ;Leod~gar p T;Leod~gar ílO'l~usták !25: ---{ 
11_3: S.1Kandid vt :Kandid_ .21,Kodrát !261 Sabba_fn_ , 

1 41\' 1u1g Rozsa;" lJ 1s--:_-i?ei-cnc :221Fl8 Fóka '27°' ___ , 1 
51' H iPlacid vt. iPlacid :23;Sz Ivíi.n!'ogt l2s 1 

:; 6 I~. ,Brunú hv :nrunó 124:1eklasz ;29 J 
'I 7 S ;Agost hv. 'Amália 125:Eufrozina 30 Ros. Ch ! 

1 8 C !B~rgitt~öz~-- .Pc;lágia !26:Jan._1n hit, 1,Marehes-r 1 
1, 9 !p :A1. Denes1 1Denes 1 21,Kall!s:t.lrat 2· 

~!~.:S. :Borg. Ferenc.;G~~.~:K~rj~~.n -~.---~a~·hi.thl 
:, 11 rc'Tl20 GumJilTI 1'.} Placid 29·-P :<1 Kiriak 4' 1 

1

'1 12 :H. !!l~ksa_pk. 1.Miksa .30 Gergely pk. j 5:.Scheni bj 
13 , ~ :Kal1!1an >t il\álmán 1 Okt. B .. -\. > · 6 i 

il 14 1 b ;Kall_iszt pp Kalliszt 2 Ciprian 7: ' 

'.' 15 ! C i Terez sz. Teréz :. 3.Ar. Dénes . s:ch.a1nbi. 11 
11 lG · P 1Gallu_s ap. t:Gallusz 1 4·Hicrot 9j • 
jl'-2!: ,'.3-He~v1g _assz. -~~~~Yig _ __5:Karitina ______ 1oj ;-:,:J.l i u1J1] 

1 18 i • 
1

1 LJ :!1 L~kacsi LJ ~e: Lukácsi 6!F~1 Tamás ;11' i 
! 19 .1 H .1 A1k _ Petcr 1Luc111s7: i 7.;Szergius vt .'12·.Sc.,heni bj 11 

;
1 20 K 1IL Jan.Vend ·Iréne ' s'Pelágla 1s; ' 

11

21 · S !Orsolya :Orsolya 9 Jakab ap ,14 1 

22 1 C KorduJa Kordula 110 Eulamp. ·15 1 
23 1 P ,Kap!szt Já t ,ICapiszbán !11,Fülöp diak !16· 'll 

··'·· 2~ 1. s i.R~f~.~-- __ : •. Ra:áel __ .:12.!~US~ '117i 5uJil:~l. 'i 2o ll'i---m _ _2 2 Alq :é\'Í 'D:21Krizánt~ ~~ Kárp 118! 
li 26 H Domütör vt 'Dömötör 141Paraszkéve '191 

11

27jK[Szabina\•t. Szabina 15i.Lucián 201 .il 
28 S ,SJ~·.és Jud Sim. és Jud ,16iLongin 21' 11 
29: C. :Narcrnz pk. Narcisz i17'Üzcás pr 22' 
30, P ·Hod, Alfonzt ~olos .18 Lukács cv 23! 

::31 i S.!Furkas pJ: _i_~~r_m. i,ml lig :loel pr 24 ';1(b]HlL; 

Hold fén)Vfü~z-ása;--- . --1·1· 
Ujhold 6·án 11 ónt 18 perr;kor cslf:. 

11 füso iwgyed. J ;;<Hl ö óra .J-k perckor délnlán 11 

11 Uoldfölte 21-én fi óra 27 perckor délután 

L=-.:_-o_ Ut~~ó neg_i~ed __ ~:é~ 4 ó~- 21 pe'.~~-o:d_él~~:._ -=-----~ 

1~ ~ 
1: sd. And''' 10-rovE~lnEu. ö,„,ó ·1 
11 hava 11 lt D .ll< 30 nap 1 

il A hó 1 Róm kath ! Pmfootáno 1 Gö,óg·arn" z,idó naptá'illi 
és hét 

1
. 

1
. ,. 

napjai, nap~-~, nap ar nap ar 505i il!I 

1 y_: n 2~i\Ti"nrJql n o,~·l'l1indsz 20IF ci-Artém ,25! 
2 ,

1

H Halottak n 1V1ktorm 121
1

Hilanon ·26 1 
1 

3 K l'l1alakms 1 Pirmm 22 Alberc :21' 1 

1 4 , S IBorr Karoly Karoly 123 Jakab ap j28i ! 

I

! 5 1 IZ 'Imre her 1Imre 1241A1ctasz •29] I' 
j 6 P Lenard hv T Lenart ;25)\-1arc1an ; 1\KislevRchl 

1. 
7 1 S: .. Engelbert vt. :Engelber~--.'.~6!Dcmeter. i 21 Saht~ti .. I 

1 

s'. 1,: .1 lJ 24 f-l. !\.. 0.I JJ 2.S Gottfr !27;.F 24 Nesztor'[ Si l 
9 IH Tivadar vt. lfivadflr :2siTer.Necnilla 4! i, 

10 !K 1

1

Av András .Luth.Márton[29·.Anasztázia 1 51 li 
· 11 s. 1Márt-On pk 1'.'lárton !30,•Zenób vt. ' 6 1

1'1 

12 'l 0 Jozafát pk. 1 Jónás :31:Epimak vt 1 71 
13 .P-Szaniszló t IArkád 11.Nov.Koz sD: s 'I 

14' S.iJnkund pk. ;Jukund , 21Acindin vt : 9; s~_hb:üi , 

151 \-'l.D25 Lipót ID 24Lipót 1. 31.F 2GAcepsz l.lOi il 
16 H :Odön pk. !Odön ' 41N. Joannic 1111 

·117 K ;Csod Gerg ]Alfeus 1 5jGalaktion ;i21 ; '11s i S IOdó ap. 10ttó 1 G:Pál pk j13 ll 
19 i C :Erzsébet :,Erzsébet 7i.Hieron vt. ·14

1 
• • ''. 

20: P IVaL Bódogt,Emilia 8.l\]JlJMJ- föan. i15; I' 
l 21 i S: ,.B A bemut !B A. bemut. i 9;0n~ifór _j~. :-j '~"-ll._ i' 

- '122 'I \' ! U 2G Cecilia iü .:;:,e Cicelle 110 F :!;~ Oreszt '1171 
23 H. !Kelemen pp !Kelemen 1·11 JV[enna vt. 18• 1 
24 K 1 Kcr Ján. hv Kri:wgón 12 Alam. Ján. Ul•- ' 
25 S !Katalin vt Katalin 113 Ar. sz János,20:.· ]' 
26 1 C Konni.d Konrád 14 Fülöp ap '21 1 
27 ! P Virgil pk. t 1Virgil ,15 Guriasz 22· -· . 1 

-~l_S Rufus vt. ISzosztén 110!l'l'láté ap 1.23: ~at'lJa;L 11 

29 I \" D-1.SZatU-iiJ~ ID 1 Szaturn tlilF 2;N.Gerg :·241[ 
30 i !! András ap IAndrás \18 Plátó vt ,25 Chanuka 

Hold fény1·áltozásai. 
Ujhold 5-én 8 óra 2i perckor délelőtt. 
El~ii iwgyed l.J--é11 u vr;t 41 jJtrvkvr JO:JdúU 
Iloldtilllo 20-án 11 óra 25 perckor délelőtt. 
llt-Ols6 negyed 28--án 3 óra 44 perckor reggel 

•I 
11 

d 



11; és hét 1 Rom ~ath ! Protes:ans ' Görög··orosz .Zsidó naptár/ 

,ii!na~jai,I . na_!lta1 --~~1!'.!; __ =·=!a.!:_~'-----~~I/ 
11 l 1 K i~l![ pk IETig 119iAbdiasz P~6T-----/ 
:1 2 1 S B1b1ana sz. )Bibiana .l20 1Dek Gel'g. 12 7

//, 1 

''

.· 'ij s 1 C. jXav. _Ferenc [Szofonia~z .·lí:il. iB A. felajá.l •. ' 2s1 ( Chauuk. l !1 ~ 1 P. 1 ~orbala sz ti· Borbála !22,1Fi!émo11 129/ [Ros.Ch 
ij~':izabbas aL~~ 

1

1 23,1Amlilok lso
1 

Sabbath 

1.1 ~jV,/D2:Miklós ·.•I D2l\1ik1ós :24.!F2~-Kelem 1 

1 .• iTebethR 1· 'i 
1 

jH.iAmbruspk. [Ambrus ,'25!Katalin vt ; 2
1
s Chan ~ 

!J 8 1 IS i B. A .. s~. f~g íB. A: fogant ,i26,iAJip 3: 
!) 9, S i~oka_dia T ',foa~1m 27,'Perzs ,Jakab· 41 
q 10 / C :Melchmdes /Judit !2s·Uj István 1 51 

1f 11 ~- 1Damaz pp f,Damáz '29•Paramon ! 6, J 

ij::_:_~.@zyncsz ~JSzpiridíon 130!András ap. ; 7: Sabbath 1 
lj 1s i 1- i D sLu.cia 11) s Luca-.-; 11F "& Dee N 8.' / 
!)14 [H [Niká:t;_pk ,1Nikáz i, 2'Ha"'bakuk' 9i 
1!] 15 [K jVal~rian .1Valerián 1 s1Szofoniasz '10'.Jer o. böjti 
1161S10zsebK.b t1AJbina i 4IB,wbá!a sz 'u.i j 

1 17 ! C jLáz:i:-· pk. ;Lázár 1 ölSzabasz ·12: 
1 18 / P 1G;_rac1á.;i t :Gracián .~ G'~likhs :131 

,/,, S ,Nem„mq !Nem""".; i': Ambróz i14., Sabbath ll2 '\'IDA . ~--e----__ 
il O i , 4 • mmon 1D4 Teofil ,' 81F 30 Patáp '15i 
if 21 1 H ! Iamas ap i Iamás j 9;B. A fog !16· 
1 22 1 K IZ~no_v,t. -Z~no_ 110,1\Ienna ,117• 
,l 23 1 S. IY1ktor1a,sz tlV1kfol'ia_ 111.'Szi. Dániel '181 
1/12~ íC 11Adá?1,EvatjAdá1:J.1, Eva 112.Szpiridion /1s·Schob bjl 
/ 2" 11~1Kar~cso1~y ,'Kar~csony 113,'Eusztrát '2o: 
fi 26 ! ·;·,! Istv~n vert. _!Ist>~n vért. 114

1 
Tir21s \·t. 21 1 Sabbath 

1.27'./'i iDJ~nosap 1D Janos lliíF Eleutér 22! 1 
1/ 2~. _ H .;Apro _szent .jAJilr? szentek.110 1 Aggcusz 231 1 
1291K 1Tamaspk 1Dand 11/'Üfu,iel pr 24: 
1/ so 1 S 1Az:iz pk, ,:Az:iz ltS'Sebestyén 

1
1251 ! 

• 11~1; C 1Sz1l~s~~-_'._S~~s;d.e!'___,12__9l~~f:ü: 126'Schob. bjlil 

/1 Hold fényráltozásai. 
lf Ujlt~ld 4--én 6 ó1;a 51 perckor délután . 
. if Elso ~egy~d ~2-:n 1 ora 30 perckor rerrrrfll . 

o·'.o Roll!tnl!P . 'l-~'l l _,.:,1 ~ jA:J'<.:kor reggel il 
~'. ---~'~~ ~~~·ed 27-en 1 óra 9 perckor délután. (*i ~----~--~------ -~--!!!:@ 

1 

1 

1 
' ·I 

1 

ló 

A négy évszak kezdete, 

I avasz kezdete : márcziu::: 20-án, ~ óra 39 4 perczko1 éjjel; 
tavaszi napéjegyenlőség vagy acguinoctium 

Xyár kezdete: junius 20-án, 11 óia 48'8 perczkor éjjel; nyál'i 
napfcrdul~_t vagj' solstitium; a Föld északi felén leghossz1o1bb náp le1;rö-ridebb eJ. 

ósz kezdete: szeptember 22-én, 2 cirn 30 1 pel'c.zko1 délután'. füú 
uapéjegyenlőség, aeguinoctium · 

Tél kezdet.e: deczember '.!l-én, 9 óia 0 8 petczkoI délclőft: téli 
Jiapfordulat, solstitiun1; a Fö~d északi felén legrövidebli nap, leghosszabb éj 

Nap- és holdfogyatkozások 

1896-ban né';;' fogvatkoz:i.s lesz, melyből az egj'lk holdfogyatkozás 
és részben az en~k nai)fogyatkozás lesz náluuk látható. 

1. Gyüriis napfogyatkozás február hó 13-áu, 3 óra 1ú 1 pen:ztői 
délután s óra 9 6 perczig c~tc; a déli sarkvidéken, Dél-Alllerika deli 
rnúcsán és r8szben Dél-·Amerika nvugati ré~zén lesz látható 

:2. R.észletes I1oldfog;ratkOzás fellruár hó, 28-án; látható a 
Csendes Oc:;:eán nyugati részében Ausztrália-, Azsia-, Európa- és 
Afrikában, Brazilia keleti részében és az Atlanti üc:zHin keleti részében. 
Budapesten a fogyatkozás kezdődik 7 óra 32·2 perczkor, köze11e 
vau 9 óra 2 0 pcrczkor, vége 10 óra 31 ·8 peu.:zkor este, és terjed a Hold-űfmérö o 87-ad részére. 

3, Teljes napfogyatkozás auguszt.1s ~-én áll;-ilábau .'i óra 5D 5 
perczlől rergel 10 óra 41 ·3 perc;dg délelőtt turt_ és látható (tennészetescn 
többnyire c;,ak mint részletes fogyatkozH.s) Azsia északi és középső 
reszeiu, Európa nagyolib keleti felében, Éjszak-Amerika és,aknyugoti 
részén és a;>; északi sark011 Hudapesten a Xap éppen a legnagyobb 
elsötéUi!és körül, mely a 4 óra 48-o perczkor áll be és a Nap-átmérő 
o-64"ad részére terjed, kel fel, a fogy1dkozá:-; itt " óra 37 5 pei·ezkor végziídik 

4 Részletes holdfog}a.tkozás aiigusztus 23-án, reggel 7 óra 
4ú 2 perczig délelőtt.; Európa és Afrika nyugatan, U;>; Atlanti Oczeánon 
Amerikában, a Csendes Oczeánon és keleti Au~ztn\li:ll•an 1'i1l-H·f-, 



A különböző államok pénznemeinek összehason
litása a korona-értékkel.. 

Az állanrnk 
megqevezése 

jl AnnYi mint 
Pénzcg-:-ség '11--·----

! Jrnrona 1 fillér 

[ii::~~ :: ~; ~.~;';;;,~" /1 ; . -~ ; En1úpa 

! lif aw;· arország 
'Aui!ztria 
iBclo:ium 
1 Dái~ia 
Francziaország 

, Görögor:<zág 
;Nagybritrum.ia 

11írank = 100 centimc 1 -_11,' 95 11'korona = loo őre 13'> 
]if'rank = 100 centhnc ll5 
;drachma = 100 lepta 

!:xemetorszáo
Néme-falföld° 

iNonégia 

'!1 font sterling = 20 shilling 
;: (1 shilling = 12 penny) 
'n1árka = 100 pfennig 

1' forint == 10 cent 

, Olaszország 
'Oro.szorl'zág 
: Portugália 
IRon1ánia 
1 

Spanyolország 
:svájcz 
'S\édország 
,Szerbia 
: 1 örökország 

Ázsia 
Japán 
Britt-Kcletindia 
Khin a 

: Perzsia 

Aftika 

!'korona = loo őre 

l

:lira = 100 centesimo 
,'ru.bel_ = 100 kopek 
1;m1lre1s = 1000 real 

l

:leu = 100 bani 
1µesda '------" lOJ cent 

l
frank = 100 rappe 

1.korona = 100 őre 
f:1rlinár = 101 para 
l;p;aster = 4-0 par11 

l
,il('en =.o 100 szen 

1rupia = 111, n1ohur 
:tael = 101\0 kas 

, tornan ::----= 200 sahi 

Egyptom l'
1
cgyptomi piaster = 40 

.i\fo1okkó 1:rnicskal = 10 uckia 

Amerika : ' li 
;Eg;:~sült,.\.liamokll_dollár = lOIJ ccnts 
l:'..\fo:x1ko . ~peso = 100 centavos 
.\;; nt;, i Í·-~Ll 

1

,vL:ou .- ; ,, L>ll<Lc 
ITirazilia lpn1lre1s 
'!Chile, lezű,;t peso 
.Boliviu !holh,iano = li frank 
·Peru sol = 1110 cen!uvo~ 
Gullternalu !peso . 

parn . 

95 

" 02 
17 
89 
32 

" 3 80 
33 
95 
9.5 
95 
32 
95 
22 

4 92 
2 33 

05 
10 85 

22 
46 

„ 
5 16 
4 /U 
2 10 

76 
16 
rn 
7G 

1 

B É Ly E G 1 L L E T É K 1 T Á B LA. 

-r Váltókra. 

frtig I! 1 frt kr 
75 

l:iO : 1<> 
3\)U '" "" 30 
ijl)Q ii 40 
750 50 
!1()0 60 

1 050 70 
1. 200 80 
1 35(1 90 
l 61JÜ 1 
3 OOO 2 
4 500 3 
fi 0()0 
'i [;()0 
9 OOO 

10 500 'i 
12 OOO 8 
13 500 
16 oon io 
16501 11 

és ig\' toni b li minden 
J 50Ö · forintthl l írttal 
löbh; -az 1600 ~rtual 

kh;ebb marad~any~ 
összeg tcljesnel~. lévén 

iekinü-mdo 

Alka]m[!Tandó a) vál
. fokra; b) oly kerec,

kedelmi 11talvaiwokta, 
mehe;k valt.ókkal 

azonósak; e) hitel
intézeti elölegekre, ki-

allitot kiitelezvé
nyekre, melyek 3 ho-

1utpra 1erjE"dnek 

1 lI Okiratokra l 111 Sz(.1zöd~s{·kre 

1 
1 

frtig frt 
kri 1 

20 
40 

131 "° '" i 00 "2 
200 ~3 
l:!IJO 94 
-100 25 
801) 51 

1 200 í(i 
1 600 ii i 
2 OOO 25 
2 400 7 50 
3 2üO 10 ' 

' 4 OOO 12 50 
4 800 15 
5 600 17 50 
fl 400 2o 
i 200 22 ?;0 
8 004 2S 
8 400 26 21 

és igy tovább n1inrkn 
40U frt Után 1 frl 

25 krnvi ill8téktöbb
]ei. fizetendő; 400 frl
nál csekélyebbn1arad
vanyOs~zeg telje~11ek 

tekintr;ndö 

Alk[!Jmazaudó oh 
' töl'vén)'kezési ok~ 

máuv Jkra, mehok se; 
a:o I.·. ~e a III 'skála 

;llit nem "'!>n<:·lj: 

frtig frt 1 b 
10 7 
20 13 

'° 1' 
50 .12 

100 G3 
150 H4 
200 25 
400 2 50 
GGO 75 
800 5 

1.000 25 
1 200 50 
1 GOO 1ú 
2 OOO 12 50 
2 400 15 
2 800 '8 50 
;; 200 :!O 
:-i (;()ll 22 50 
4 OOO 25 
4 200 2ü :!.5 

és iio~ to, ábh minden 
:!UO ftl ut{ü.1 1 frt 

2ii knn i iHetBldöhb
let fizeiendő; 200 frt
nál ke1es(·bli.maiad
vényösszl:g teljesliek 

tekilitendü 

Alkalrnaz~ncló a) 
iJ1„óságokra kiállitoU 
vélel cs1;rf tis szitlli
tltsi -szcrziidésckrc; 

l>) }Jéniérl Ya!ó :H
rnhá.zú~okra oh- dol
gokb[IJJ, .mdyek nem 
adós8ágokrn Yonat
koznuk; e) stolgálaii 
"'"l-L\Íllc·s,J'.J~ J) 

sor;;jeg' nvc1·cmriJ 1-yek 
téril,·t,1iyo:i1re; e)_ rn
rnénYbeli vétdek1·e; 
f) klit~le7vPn~·ckre; 
g) részveil'ylflrsulatok 

sr.\•rzfülése1re. 

2 



BÉLYEG 

Jlizon~ihán1ok (f<elédcknek , - 1.5 kr 
}lizonyitván!·ok gy.Jgys1erés7~Eg(dcknek;; iia;;onio ~lkal1~ia;.11!-

taknak . , ~o 

D< ad'ián, ok mag-án~zcmGlvcktől halo~á~okhoz rcndszc1iut 50 
E~„ jálé\{ karty;fra ~6-n<U "ke,esc'Jb kcir\nh'al 1r, 
~gy játék kárt"yára 36 uá! több k!J.rtyti.-..u·I ~(I 
F~~T darab llaplárra . . . . . , . „ • 13 ~ 
].Jindrn1 hél1egköteles hirdetésnek vag1· tudósitá,-nak a Jwlfoldi 

lapokbani \aló egyes beik1ati:3áér! ::in 

::\1indcn l1él)egilletékességi birdelrnt;ll)ért ífalrnga,oz\ 12.'iO nég1·· 
szög centiméter nagyságu papirra 

A mEnn}'iben a papii nagyobb 
::\záliitö-lcvélre , . 
!:izámlára az iizlc!lÍcn ,;o íitig innkint . . 
Számlám. az ü~Jethen iiO frton felülj, cnkint ;; ~ 
( .\. m. kir. pénziiio'J·i kÖi:i)l.. bi1osúg dönt>h11•c ,3zcriut. \l8i:l7 ;H 'Z J 

:i g}ógyszeré,.,zi s7.ám.'ák lié!)•egkötel&oek] 

G;\ og·) SZl:rtá1i jogé1t valú fol~ amo1h án-yr:t: 

.\;;: Lbö i\r(' ! frt, millllen to~aLbi ivre 50 kr .. a heh m1JJ0~1 !':t'IC 
~:Rio kkintet nélkül \A. pénzügyi kfü:ig biróság dönhényc, l;,~il 
0703. sz.) 

1.Iiuden mdlékletl'E ha nem hizonyitl an~ ivcnkin! 15 kr 

Hömérök fokainak iisszehasonlit:i.sa 

Celsi~ 1 Réaumur ifahrenhei~ Celsius 1 Réaumur [Fahrenheit! 
~ ~o :_-~- -=-1·6 -r--~4- -=--+-·-·:;;o=:--+ 40·---·i-,..0+=·1~=1 
- 10 R · 1~ l_ 60 . .J2 

1
- ;.!:J 

- 0 -- 0 -+- il2 -+- 70 5H + 158 + 1(\ + 8 ' 50 + 80 ~= (i1 -1- l l'i 

-j- 20 + 16 + 63 + 90 ,T- SC<2< -j- liJ·J +· 30 + 2~ ·+ 86 + lilO + ~l~ 
-1- 40 + ?,2 + 104 

Sulyok és mértékek 
Régi orvosi súlyok : 

.:\.la.psúl;y a lilna (g,yóg:ysze1tü.1i font). 
! librában· ~a.n: 12 unczia (obon.\) 1 uncziában van: 

s J1„aebroa (ncbLzék) vagy 2 félunczia. 1 drachmában 
1,an: 3 scrn1nilus (terecs) vagy 2 fóld1a.c.h1na 1 scrupu
lushan \ an: 20 sze1ne.r gT11num 

1 scrupulus 20 szcn1c1 
1 d1achn1a 60 3-szol 20 
1 unczia i80 8-szo1 60 
1 lib1a 5'760 12-szer 480 

A régi orvosi súlyok és a méterTendszer súlyainak össze
hasonlítása. 

l teás kanál 
J 
1 
1 
J 
L 
1 
1 

-- " 0 1 (1 12 

-
,, 012j,D 

-
,. 014':14 

~ 

" 0 (11(; ;i;, 
• -

0 024 '16 " 
" --= 0.036 17 -0 072 .18 

0 14ti·:19 -
0 21s;,2n 
0 29li 30 

-
0 S64.j4ü 

-·-
0 437, 50 

-
0 "° 00 -

Megközelítő 
folyadGk 
n1a.gncsi:1-
növf:nyi poi 

mértékek. 

sók, ('.zuko1, J,:(n 
féIHOX\ dok 
keveri por 
fol:\ adék 
növ porkr·v0rék 

=R0-50g·nn 
06 
J.0-l 5 
2 5„_5 0 
3.0-5.0 

-JilllltHLY2.5 
10.0--15.0" 

--·„Llile::Y 7 5" 
2' 
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Ürmértékek 

1 liter 100U köbcentin1éte1 == 10 deciliter, 28 uncia -;~ 
'agy 2112 libra,-,, agy 2lh n1usztoly {régi polgári mérték) · .. ~ 
1 decillter - - 100 köbcf.ntinuter = 10 centiliter 3 unc.1'a "" 
vagy 1. 4 libra. 1 centiliter· = 10 köbcentimete1 --= 2114 . 't 
drach1na = 1/4 meszft;:.~. 4 liter =- 112 uncia, kikel'e-- ~ 

:J. kitve 1D libra Hectoliter e--= 100 lite1 = ö6 liter, 1 ,-, 
1·égi akó ~ 

Hosszusági mértékek 
1 méter = 10 dccünfte1 °= 3163 láb: 1 deciméter 

= 10 centiméter 0·3!_6 láb; 1 centiméter = 10 milli
n1éte1 '=--' 0879 hü1elJk; 1 milliméter=---- 0 J-é5 \onal 
- Régi hosRzn1é1tbkek: ! láb -e-e- 12 hü1el,yk: 1 hü
vc.:lyk "'-=-- 12 vonal 

Idegen gyógyszertári sulyok. 
Németország„ 

!\._ quart (menzura) -- 190-nál 30 5 uncia vagy 
1062 g1an1n1viz. _\. g:,róg:yszertiírakban közpnstigesen :30 
unciát (10öü grin) adnak A_ Kanne (egész Eszak Német
ors;.:<lgban) = 1 lite1 ; a Schoppen 1, ~ Jite1, különben 
a régi lihra és annak részei TiirvénYesen a méter
renrlszer 

Nagy-Britannia. 

Sulyok: 

1 Grain g1 1 Pound-- 453,5925g1m 
1 Ounce o-z =-437,.) g1a1ns 1 Onnc! - 28,3495 
1 Poundlb.=16.oz-c--7000 1 Gutin=- O,OG48 

(Drac:bma és sc1npulus nom ha.sználtatik) 

1 
i 

Ürmértékek. 
l\íin_l1n n1in 
Fluid ])rachm tl drm 
Fluid Ounce fl oz 
Pint 0 
Gallon C 

,__-- 2.0 inin 
=Rfidnn 
--= 20 fL oz 

S pint 

A sulyok és ürmértékek viszonya .. 

21 

1 ).linim (űrmérték) 0,9l grain (sü.1y) 
1 Fluid J)1aehm 54. 68 
1 Fluid Ounce 1 oz 47:-3,i_.O 
1 p· t 1,25 pound 8750 
1 G-~~lon 10 ponnd 70000 

Angol és métersulyok összehasonlitása. 

1 Gallon 
l Pint 

"--= 4,543 Litet 
0,567 567,936 

28,396 
3,549 
0.,059 

CCDl 

1 Fluid 
1 }!'luid D1acbm 
1 ),Jinin1 

~- 0,028 
'-'--- 0,00;3 

Amerikai sulyok és ürmértékek. 

1 ).1inirn 
RO (1 fl dr oi..) 

t; fl dun tl fi oz) 
16 íl oz. (1 Pint) 
20 fi. oz 

1 Grain 

0,06 kun (0,061613) 
3 70 

29;5, 
473,11 

-- 591„50 " 
0,0()180 g1·a111n1 

ö1)03 " 

" 

1 ÜUJ1Cl~ 

16 ., 
1 ang·ol ~fin. --== 
1 an.g.01 Pint ,-_-

=-497,65(-} 
0,91 1 a1nerik ~fin. ---= 0.95 grain 

20 fl oz, 1 atneiik Pint=-' 16 fi oz 
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A hivatalos szerek legnagyobb adagjai 

(Magy,. gyógyszk. 2-ik kiad .. 1. tábla) 
1)Iércgk8nt. lmtó g:·og'):OZerck legnag~obb ad'.lgait mutatja, a mch'f'k1u 
túl frJnőftek szám<in1 UZ OJTO>-' klki<iltú jd C' ln1szná]a La Jl~!kli! ·11e 

rl:ndeljen '1 

-Pro Pro Pro Prn 

' g:og;>-'zU' neye tlosi die 

' gyoŐ~ :'.7.CJ ]\(Y<.; cto"i die 
grnrnrn 

grann'._l__ --- -
hid ar"cni,11s o-oo'> 0 02 Jl~idr. oxrdat. fün 0 03 0 10 

earbolicn111 () 10 0 ű\l Jivo.~ciamus (fol l 0 2U J (1 J 
<\.conitinun1 0 001 0 02 JOdoforniium 1pro 
;\.r·onitum (iub) 0 111 () 50 usu interno) 0 30 l ii(I 
A1n-i le nitrosa 0 20 0 ()(J Jodnm 0 Oií 0 2(1 
Apo1110J'ph.lrydrochl. 0 01 (l (IŰ i Kalium chlorit 0 50 ;i,()(l 
Aqua amygdal ainar 1 0 f) 0 :! Kalium .~lihio tart 

' 
0 16 1 (Jtl 

Argeuf nitric 0 03 0 20 'I Krcos0tmn 
' 

0 05 ' (1 211 
Atrnpi11nm >-'lllf 0 00~ u OIJ6 ,; KusscinmH 1 00 3 011 
J:lclladonna (radixl 0 07 ' 0 30 ] [ Rctucarium i 0 30 

' 

J ()fi 
Cantharide,: 0 Oü 0 20 J .ohelia 1hed1u 

: 
0 üO 4 oo 

Chloralh\ dmlu111 3 00 G 00 \Jo1phinum 0 O:! 0 111 
Chlorodiiw . 1 '10 (; no hv(l111chlor () 03 0 12 
Cocain. hy<lroc-hl 0 OG 0 20 01 erotoniS 0 05 0 10 
Codeinum 0 Ili) 0 2<J Opimn pnh 0 1,J 0.JH 
Coffeinnrn 0 10 0 GO Parald1'hYd1m1 3 00 6'(1(1 

dfric 0 10 0 r;O I'hy,-ostiimin ,,a\i-
(:okhidnuni 0 003 0 OlO c\lic11m 0 1)01 o nos 
Colocynthi~ 0 30 1 00 pi](j(,f\l']lill h~ dro-
Cupr. sulf 0 li'i 0 30 cl1loril 0 03 (l(Jfj 
J)i!".italis folia ; -0. 20 J oo PlnrnlJ. wdic (1 10 I} fi(! 
Extr aconHi tuh 0 0:1 0 12 Puh·. Do\ cri 1 00 1.0(t 

bellad. rt1d. 0 Oi"> 0 20 He.so1ci11um 3 00 l(),l_ll} 
ea.unab. ind 0 10 0 31) ,, ::3aliina (fnmdes1 1 (10 2 (J(I 
('O]()cy11\h. 0 10 (1 40 i' t'3nfouh;um 0 rn 

' 
0 311 

liio~CiHmi (fol) 0 lü ij 811 
1

: ~c1lla ~ic..;ata (1 20 J (1(1 
ll11Cl>-' V(llll 0 OG 0 :l.il li ~ecak conmt. 1 (10 s on 
O]lii 0 05 0 30 S'1L arscn F'O\\ J 0 50 1 2(• 
~cillae 0 20 0 80 :'(tndrnin llit.ril: 0 01 0 02 
"'eco.1 <lll'J) 0 25 ' O<J Tiilit H(<>llifi (li){) 

' ~n I-i\<lr bichloi C0ll o o~ 0 10 lwlladun J 00 1 (111 
bijodal JU!Jl', o 0:1 () 10 canna!J ind ,1 00 4 Oli 
chlorat mii.e (l 50 J 00 cantlrnr ' 0 liO ' (>) 
G\ nat 

' 
0 03 0 Jii ('olchici :2 Q:) ~ oo 

jrj1Ja[ ílrn 0 (),í 0 21J 'lllocy11tli '1 00 3 O•l 

J'íi~e-l-Jt~taTis 
~ jod1 

nnc. \Om 
ovii croc 
opii si!llp1 

\ erallinum 

1 

' 

i 

Pro Pl'o 
do>-'i die 

gnrnim 

' 00 i ;;Uo-i\'íilUm cokhki 
0 2() ' 1.0() stibiat tart 
0 GO ' 50 ;· Zinc acetic 
0 50 l 00 snlfurk l[U3-

0 50 2 00 emeticum 
' ij Qüli 0 020: \aleriani< 

2B 

' 00 3 00 

' 
0 Ml 1 i'>O 
0 10 0. 5(1 

J 00 f),Ol 

u 10 o·c;o 

Nem hivatalos; erős hatású_ g_yógyszerek 
· legnagyobb adagia1 . 

i Pro Pro 
1 _dcisi. dio \ g~Ub')'SZeT ll{\(:I 

i gramm 

o i>O 1 3 oo t\lcohol am1 !ic 
-~~~~~1;~,~~lehid 9em i ,\llYhlJTJ trimliromat 
· ,1: 10) 2 oo J G.oo \lÓinum 

> oo 10 oo 1 Alumiua acelica , digitalis(l:10.l :.. 1 • ~ -.sulfurku 
.-\ddum fí;~~~b~i:mi- o clO i 1 00 \mn_1onium cynnat 

cum · 40gt! ,1uO;r!t, jodat 
hyd1ocyan Am1gdulinnm · 
2'/i . 'ooi'i o~o Am·„1enuml11draL 
h~·perosmK o 005 · o Oi:I Anemmiinum 
jorlicum o :>u ! 1 2-0 ' \nilinum sulf 
oxalicum ! o ;io : 1 fiú Anlifcbriuum 
picl'inicum 1 o 50 11 ~(J Apiolurn . 

;:dcrolinkum 'o uoG: o o2;; Apoc.:odeinum 
, valerianie , O r,o : 2 oll ·\.rgentum chlül'ato-

\<.:(llJiti folia . . ! o 10 j o 50 - nmmon 
\conilinurn u--1·,0 t O 0002-'. 0 00& <~yrnrn111111 
\(\ouidint1111 , o OOfi : ü O~-\ ~ oxydpJ 
i\donldis hmha ! o 30 ~ 1 GO Arsenimu joJatum 
\.clhri p\1o~phonit :i Asarinum · 

r1 · 80' : o 25 ; o i:í 
1 

\sparuµ:inmn. 
\~llio,,)·<(líl,1uun1 , \1 ;,,; \~pitlccp~1rni11nrn 
\e\]Hle1mm chlor 1.00 '.i \lü nuu 
\t>ill\lum lll'olllal ,20gtl :; 00 .\trop;nun:ah~ria;l 
,\,~:tr;liJrun{0 uturn ; ~ ~~ \urn-n:ilr ihlor 

Pro 1 Pro 
do.oi ' dic 

gramn1 

0 20 1. ou 
8 gti 
0 iO , 0 öO 
1 00 5, 01) 

1 1 00 1 5 -0(1 

1 0 03 ! 0 10 

ü '° 2 0() 
, o o.5 : 0 20 
400 ! 8 00 

: 0 03 0 10 
010 i 0 ~(l 

: 1.00 l 4 no 
' 1 00 ' 4 0(\ 

0 (J3 0 01' 

i llOH>' 0 IJr, 
0 01!:> 0 OG 
() 10 i 0 i.(t 

OOliOOJ 
ü 20 . 1. (){I 

1 o 10 j o ~u 

0 003 0 llü(; 
' u 00 1 () (l'l;J 
1 

0 001, 0 0():; 
.00Gjo20 

1 
1· 
1 

,1 

11 
,1 ,, 
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BaptIBim1m . . 
Haryum chlorat.um. 
Berberinum hydro-

chloricum . . 
Bismuthum valer 
Hromalum hydmt 
Brornoformium 
Brucinum . 
Bulylo-chloralum, 
Cadmimn sulfuric 
Caindnun1 . . . . 
Camphora monobro-

mata. 

i 0.(13 

j :· :: 
' 0 03 
' 2.00 
: 0. 30 
:o 5 

! ~ ~g 
0 50 

0 37 
' 0 10 

Pro ! Pro 
dosi J_~ 

gramm 

1 

o 10 :1
1 

Daturin-.":im sulf [ o 0011 o "03 

' 

l (J(l 1· Delphininum O 005 o 02 
1 Digitaleinum , ~.· ú 05 ! 0.2Ó 

· (l 25 :; Digitalinum (amor-
1 50 il 11hum) • . 1 u 032 , o 01 
4 oo ! Digitalinum cryst 1 

1 oo 11 Frant.. . · o 0005! o 002 
O 30 il Diuretinun1 , . . l oo : 2 oo 
5. o„ ;Í Duboisinum et salía o 001 ,1 o 003 
(1.20 1, Eiaterinrn alh o 02 i {l 05 
3 00 11 Elaterinum o 005 ; o Ot 

Emetinun1. . . o 01 i o.03 
l 25 ~ hvdrochl o 052 : {) 10 
o 30 J- Erythrophlcii1um 

1 

Cannabinonum 
Cannabinum tanni

cun1 
Cantharidinum 
Carboneum sulr 

1 

1..00 
0.0004 

: 0 30 

! hydrochl. o 01 o 03 
2 oo 11 Eseridinum o 005 , o. 015 

1

1

[ Eucalyptolum o 25 1.01'.l 
1 50 1 Evonyminum u 20 o 80 trichlor 

Ceriom oxalicum 
Chelidoninum 
Chininum ar~en. 
Chloralum form . 

ami<lat . 
Chrvsarobinum . 
Ci<:iilinum hydrobro

mie 
Cocculi indid. 
Colchi.cmn (bulh) lel 

!IOs . . , 

0 (>0 
' 0.30 

(J 05 
i 0 01 
. 

; 4 00 

f U 00/i 

! 0 02 
: 0 30 

10 00 
Colchicum(sem) let 

dos . ,3so 
Colocvnthidinum 1 

(Me°rck) : o 01 
Colon'nthinum ! o. 40 
C:oni<li:inum ; o 005 
Coniinum .. 0.001 
Coniinum hydrobrom ' o 005 
Convalamarinum : o 06 
Cotoinmn : o, Hl 
Cr0tonchloralh,,d1 '1.50 
Cuprum ace1i(Urn · o 10 

oxydai.um {) 15 
Sl1lf ammon "· 10 

Curare (ad injcd 

2 1'' 'I Exalginu1n . (l 50 i 4 00 
1 oo i E:xtract. ac.onit. fol o 02 o 06 
o 25 ~i » Roldo fluid. • 1 oo 3 oo 
o 05 1: , Cascarae amar- i 

1 gae fluid. 4.000 ; 10.00 
S 00 il Cascarae sag-
o. 015 1 radac fluid. 

·: Colchici{sem) 
0.06 ~ (eln1lbo) 
l 00 Convallariae 

0.05 
11 80 1: 

g, ~63 !i 
0 ,., 11 

() 60 il 
0 50 

' :; (10 
: 0 50 
1 0 /}() 

: 0 50 

fluid, 
Digitalis 
Elaterii 
FabaeCalalm-
ricae 

Gelsemii fluid 
Gratiolae 
IIdleb alL 

nig 
» vir . 

4 00 
0 05 
0 25 

0 50 
{! 20 
0 ( 5 

0.02 
0 60 
0 18 
0 Ol> 
0 2;, 
0 10 

2 'iO 
' ú 1ií 
1 0 65 

10.00 

! ~ ~~ 
1 1 50 

1 00 
0 20 

1 0 06 
! 1 50 
i 0. 75 
, o ~a 
: l 00 

1 0 30 

' 10.00 
0 {i0 
2 00 

subcut ,) (1 0112 0 005 

Hidrastidis ca
nad. fluid . 

fkoHciami ~em 
Ka'''a-Kawa 
Lactucae vil'. 
aquos. 

Lac!ucae vi
rosae spirit 1 

0 20 

0 30 

'00 
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-------·,"1"··rn-~I ~p~,-.,-,---------,~p~,-,..,.~p~,~.,-
• ! dosi 1 die A gi·6gv~zeT neve do;;i die 

A gyog:'SZCI ne\'e r--~~;:--- - ''" 
~· 

:Sicotianac ~'ta- 1 1 ,_ peptonat 

-·~ram1n 

0 03 
0 10 
ú 02 

0. 10 
0 50 
0 10 

f;:dr.;iCt. Lol_ieliaiJ 10 20 1 0 80 !i Hydrarg oxyd rubr 
\fozcre1 . . 0 25 1 50 1

1 

» oxydat. mgr 

den1achen o 1 o o 20 ll » phospho1 o:xy-
Phvsosligm : o 02 1 o 06 dat O 08 (l 2& 
Puisatillae ! o 20 , 1o1 1 phosphor ox1-
8abinac lo2011ooj dul... 008 025 
Stramonii 1 o. 10 ! 0 40 il sali~yl. : , O 03 O lV 
Strichni aqnoo; ; o 20 ;' o 60 ; stibiat. sult. : o 75 2 oo 

„ Toxicodend1· 1 0.0612 50 L _• sulfuric bas : o 02 o 20 
I<'aba calaharica. 1 0.01 o 06 :; ~ tannic. . · O 10 O 30 
l<'t>rrutn arsenicic 1 '1\Hydrastinum hy-

Belg. i o 015 1 0.06 drochlor. , ú 10 0.30 
,_ jodat ! o 06 ~ o 24 1 HYdrocliinon . . . l oo · 4 oo 

Gelsemii rad i o 30 i 1 üO ! H)•oscinum et salia o 0005 o 002 
Gelseminum hyd.J·o-1 1 1i Hyoseyami sen1 o 20 1 oo 

chlor. _ o 0051o015'] Hyoscyaminum . o 001 o öú3 
Gratiolae herba o 30 o 90 1 Hypn_onum qua hyp-
Guajacolum o. 10 ' o 50 nobc . 0:·50 1 50 
G1Jrnmi Kino 1 1 oo 1 00 il fohtvolum l oo 4 oo 

Gutti i O 50 1 oo !, hidillum . . . o 20 O L>\I 

~!~J~~~~~~~m . ;I ~·~~ ~Z~ 'l']J~~~f~!e resu~a.. ~~~ ~·~6 
Hellebori viI. rnd. o 30 120 Jodum trichlor o 001 o.os 
Homatropinum hy- Kairinum . . . 1 00 ~ 4 Oll 

drobrom 1 o o O 003
1 
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drochior o 001 o 003·1 !Jioxalic. O 20 o 50 
, sulfuric, o. 001 o oosil eantharidini-
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bichlora{ pcp- picrinicum : 0 GO 2 00 
ton. O 02 O 10 rhodanatum : 0 50 , 5 00 
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~ iiitric amm lm~ , O O<l.? o 20 cum : 0.03 r lH 
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Pro Pro 
, do:;:i i die 1 

·-·- i~ílilln1 . -i 
--------

_,loq~hinum ~nlturir- 0 "3 ! 0 10 ii oienm Í>uiegii 
~\1u~('arinum 0 03 : O 10 'I ~ Jlutae 
.Xirccinun1 o 10 'o 50 !1 Sabinac 
\arcotinum 0 25 1 00 Salviac 
.'.\1'1l'ium ai5cnh.o- SerpyUi 

sum. 
l-Ul'!JoliL 
c.:ya11atim1 
eYan. sulf 
(rhodan ) 
nitro~um. 
pic.:riniemn 
sant.onie.nm 

Xk'ltianae folia 
:\icotinum . 

hydroLlilpJÍc 
:i\itroglycerin . 
Oleum Ab.~vnlliii 

Am~;gdalar 
anrnr. acth 
A1rnthi. 
A.rnie<1c . 
\sae foeüdae 
Culaiui 
Carda1nomi 
C:i.scai illw;. 
Chamomilluc 
Coriai1dri 
C11hehu1·um 
Cumini 
Eucalvptí 
Galanii;11e 
Gaultllr·ril1e 
Hyssopi 
Jmpcratoriu{' 
Lau10CE\"Usi 
)Jajoranue 
~lelissae 
)Ii]lcfolíi 
Myrrha~ 
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0 20 
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Pro 1 Pro ! 

! tlosi 1 die 
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i Prn 
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~f,u1l coro 2 oo 
::itrnmonii 1 00 

o 25 ; J'inctura Th11j1w 
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l

,I' 1·arhouicum 

1
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5 uu 
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: &.00 11 

i :o () l 11. 1 '-' ( 0 ! 

1 ' 
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'15ine fcrro) 

!Úrocyanat 
laetít:111n 
oxidat 
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salíei 1 

1 00 5 Ou 
1 0•1 3 00 
0 1'0 1 50 
0 35 1.40 
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5 0 
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Az újabb gyógyszerek legnagyobb adagjai. 1 Prn , Prn I' '· J:'ro 1 Pro 
' 

A gyógyszer ne'\' e dosi~!: A gyögyszer ne<; e ] dosi~e-

11 
__ g.::_amJ:==.____J rrranun 

[ Pi"o 1 Pro Pro ! Pfö 
j e -

i 
1 

\1 I crpinolum ' , dosi 1 die 
1 dosi l.~i.:- i 1 00 A gyOgyszcr neve 

] gra~n~ 
A gyóg)· szer neve Piperazinun1 „ • \ 4 00 : 0 50 i 1 Ül' 

, gramm Podophyllotoxil1u1n i 0 02 1 0 05 , I etronalum 1 00 4 OP 

P1·ridinum. 0 °' 0.30 

1

.j Ihennodinum ! 0 50 2 0{1 
\.0Ctalum ; 8.\'0 l 10.00 Extr Coto fluid. 

1050 

200 
1 1 uu 1 5 oo , Il1~·1eoidinum 0.50 0 50 

.'\.cidum ere~otinicum ; 0 50 5,00 ' Gelsem fluid 0 20 0 6>~ Salacetohnn · 
11 1 inct, Nan·g:un alat i 1 00 4. 0(1 

:3alycilamidun1 0 15 • 0 50 
cubebicum 1 00 2 00 Ferra.tinum 0 50 2 00 ! 3 50 i 9 00 1 1 r10nalum , ' 1 00 5. 00 
dijodosalicyl. ! 1 00 3.00 ; Formanilidum 0 25 1 00 

Saligeninunl 
1 0 50 2 00 

Salip~-rinum 1 1 00 400 : Iussolum 
dithiosalicilic i 1. oo 1 50 'Guajacolsalolum 1 00 5. 00 f,a\ocollum, 1 00 5.PO llUralium ! 2 00 8 Ol• 
hydrohromiG 0 50 2 Oo Guajacolum cal'bon 1"0 6. 00 Salophenum 1 00 HO 1 [}retbanum 1 00 ' 00 

Adonidinum . 0.005 0 03 Hae1nalbuminu1n 1 00 5 0•) : 1 00 4 00 !; U1oddinurn ; 1 (IQ 5 on 
Aethoxycoífeinum 1 () 25 100 Hae1nogallolum 1 50 '00 

Somnahim 
4 00 ]! Urophcrinurn. ! 1 00 5 OH Spcrminum 1 00 

Agathinum 0 50 1 00 1 Haemolum 050 1 50 
~tyracolum I ' oo 5 00 ,· Zincum broma! 0 2' 0 50 

J.lpholum ; {) 50 2 00 ; Heleninum o :io 1 00 :i:'mpboeoluin . 1. 00 4 00 ]I. Zh1cuu1 sa\icyl i 0 10 0 50 
Analgenum 1 00 400 Helleboreinum 0 03 0 t:l Tannigenu1n 0 50 2 00 
,\nemoninmn ll, 03 0 10 Hydracetinum • 0 20 0 '" 
Antiuervinurn 0.50 2.<>0 ,_ Hvd(arg tbyn1 -acet 0 005 0 20 
.'!.ntisepsinun1 0 05 0 20 'Hjdrastininun1 0 05 0 20 
Antispasmil1um 0.05 0 20 Hydrochinonum 

0 " 
2 00 

Antitherminum 0.20 0 80 Hypnalum 1 00 4. {I<} 

.-1.pocodeinum 0.02 0 10 Hypnonum 0 05 0 29 
1rbutinum 1 oo 4 00 lridinum . oso 1 00 
Asaprolum ' oo <00 Jodocofleinum . 0 50 2 00 
. .\spidospennin Jodotheobrominum 0 50 2 Oü 

lrvdrochl. o. 003 0 006 Jodopyrinum 1 00 4 00 
Ba:Vtisinum ' 0 03 (), 10 Kreosotmn carbon 1 00 6. 00 
Benzanitidum : 0 50 2 00 Kresalolum . 0 25 2. 00 
Henzonaphtolum i 0 50 . 2.00 lactopheninum 1 00 5 00 
Benzosalum 

1 ~ ~e 8 oo 1 upetazinum 1 00 '00 
Betolum 2 oo 1 ycelolum 0 0 2 00 
Holdolnm 1 () 25 1.00 LYsidinum l. 00 5 00 
Coffeindilo;al~m 040 0 90 l\{alakinum 1 00 6 0•) 
Camiferdnum 0 5' 2 00 ;\'let.hacetinum 0 50 2 00 
Chloralcyanhydr~t 0 02 0 10 l\lethylacetanilidum 0 30 1 51} 

Cbloralimiduni 1 00 • oo !.IethylaJum 1 00 ó Oű 
Ghloralose 0 75 3 00 l\Iigraeninum 0 75 ;; uo 
Ccrnutinum 0 005 0 02 ::\lorrhuolnm 0 20 O Sü 
Crcsalolum 0 50 2 00 Xcurodinum J.00 '00 
Daturinum : 0 001 0 003 ~iccolum bromat Oi50 1. 50 
])iurctinum ! 0 50 ' oo ~icotinum . . 1 0 001 0 •'05 
Ergotininum 0 001 0 015 Orexinum hasic. , o 40 l 50 
Euphoriiw 0 50 2 00 » hvdrochlor , o 50 2 00 
Exalginum (1 02 0 10 ParacotoinUm 1 0 10 i OS•l 
Exlr. Ad. Yern. fluid 0 50 2 00 Paraformium ' 3 00 9 Oü 

Boldo tluirl 0 50 2 (IQ Penlalum 1 00 1 4 ()<J 
> Caeti grandiíl fl 1) 75 3 Oll Phenocollum bydr : 0 50 i i 0•) 
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-\ddum <HSeHi(O.;:um 
~ carbolinnn 

Aconitinum . . -
Apomorph. hydrodilor 
AtJUá Ann·gd, a-rmu 
Atropin. sÍr[fm· 
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Cllininum suifurir:um 
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A gyógynövények gyüjtésének ideje. 
Márczius 

{:ol'tf'x F rangulae. Radix C alami 
Hi11pocastani 
111ezerei. 
Pnmi Padi 
Qnercus 
Salici~ 

Gimi. 
-Gernmae Populi 
Herha Sabinac 

Taxi. 
Ha.-lix ~lthaeae (2 évcs.1 

A:ngelicae (2 éves) 
Ari. 
Amícae. 
Arlemisiac. 
Hardanae (2 éves'1 
Hclladmmae , 

Április 

Caricis arenadae 
Caryopl1yl!atae 
Consolidae rnajo1is 
Cynoglossi 
Enulae. 
Gcntianac 
Graminis 
lleliehori viridis 
lmpC>rntoriae 
l.apathi 
Lc>istici 
Ono11idis 
Paeoniut 
Petrosclini 
l'ol1 po\Hi 
Tormentillae 

·Cor!ex Qne10us 
Salicis. 

Radix Bardanae 

lilmi interior 
l~lores Acaciac 

Farfarac 
" Yiolae. 

Foiia lJ'\'ae lirsi 
Gemrnac Populi. 
Hcrha Arboris Yitae 

J-le11aticac. 
J 'uimon:iriae 
l'ulsRtillt1c. 
Turaxaci e. rad. 
"Yincae cerYincae 

Liclien lshindicus 
H.adix Arnicae 

<:occionella sepiemp 
Flo1·. Con~'allariac 

Lumii alhi 
l:'atoniae 
Pcrsicae. 
Primulac '\'eris 
Hosmarini 
Violarum 

Cala1ni. 
C:aryoplr'.! llafac 
Cir:horéi. 
Co11solidae 
Enulae. 
Graminis 
Levbtici 
Ononidis 
Paeoniae. 
Pctroselini 
Pimpinellae 
Soponoriae 
1araxaci cum httb 
'J onncntillae. 

Sumnlit.ates Saliinae 

Május„ 
Fol vicis Aquifolii 

pulrnonariae, 
lhnjac ccidcnt 

" Gvae Ursi 
Hel'b Broncac ursin 

Capilior Vcner 
Cercfolii. 

Chaerophyl!isi!v 

I-Ict'h Cltelidon.major 
~ Cochlcariac. ' 

Conii 1naculati 
Eq•1iset.L 
Farfarae. 
F ragariac Vt\'3c 
Furnariae 
Hederae terrtlst 

Hcrb JacEac. 
L>'Cüpodii 
l\fo.ln1e. 
11lilkfolii. 
Polygal amar 
-Pulrnona1iae 

Cantharide~ 
FJor .Altlrnac 

Arnicac. 
Boragini~. 
Calen<lu!ac., 

Chaniomil. Rom 
Chamornil vnllr 
CyHiii. , 
Galli veri 

11a1Yae \'Ulgarb 
?.Iillefol i. 
Rhocados 
Rosac. 
Samlmci 
Tiliae 
Irlfo\ii filil'ini 

F olia Althaeac 
Auranlii 
Belladonnac 
Bf'lulae 
Cichürei (radix) 
Digilalis 
J'arfarae 

Jlaccae Ribinm i·11]J1 
Rabi hlaei 
)Iyrülli. 

Capita Papavf\ri~ 
Fl<Jres Auranlii. 

• 

HCl'b l'ulsatillue 
Hntae. 
7'ahiae. 
T'anaccti. 
I axi l1a,;catae 
Irifolii 

Junius 
I· olia Juglan<lb. 

Lunro-Corad 
Onerens 
Stramonii. 
To:x:icodenr\ri 
Lvae L"rsi. 

F 01micac. I'ragae. 
Hc1·li .\bsin!.hii(.~ ílOT J 

.\co1iiti. 
Arn;cae. 
Bo1·aginis 
Calendulae 
Cannabis 

Capillor.Veneris 
Chacrophylli, 
CCI1taurii mil1 

Clematid. Co<~hl 
Fnmariae 
Gratiolae 
Hyssopi. 
Hyoscia1ni 
lapa.lhi aeuü 
Ledi palustris 
)lahae 

Julius, 

)leloc mafalis 
Rad Adaeac spü.:at 

Belladonnue 
" Carieis. 

Su1nmitrd.es f.abinae 
Turione~ Pini 

Herb J,Jaruliii alh 
Halrieariac 
!.telissae 
~fonlhae cl'isp 
)knthae píp. 
)krcurialis 
~lillcfolii 
Ononidi,; spin 
Pilusellae 
Polygala.e ani. 
Rhois Toxicod 
Rorismar. \Y e) 
Salviae. 
Saponariae 
SwbioBa~· 
scolOJ?.Cll(hji 
::-icordit. 
Serpyl!i 
Tt1raxaci 
Ihymi 
Veronicut· 
\"iolat' lricol 

SenH'11 Colchki 

F olia Lauro-Cc·rasi. 
.fuglandis regiu~ 
H.uta0. 
Toxi.codendl'i 

I ormicaf\. 
Carf.lrnmi 
Cbamomillat' Hom 
lI);pericL 
laYandulae 

J- i·ucll1s Juglaudis irmna 1 
Cerasi nivrat. 

J krha ,\.bsinthii Horells 
i\.Hheac 

Lilii alhi. 
::i.ralvae arlioreat'. 
1'Jymphaea alhae. 
Stoechadis citri1iac 
Tanaccti 
[ili::tc. 
\ nbasci 

Rasilid 
Betoni{Uü. 
Capiilor. \ eneris 
Cardui br·ncdic\i. 
Centa.uii minori:;:. 
Chcnopodii m1llll"O" 
Cicliorii 
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Herba Conii 
Con\•zac. 
Eupbrdsiae ílorens 
Foeuiculi 
Galeopsidis ílonns 
Genistac. 
Gratiolae 
Hypedci. 
J.actucae \irosae 
Linariae. 
}fari Yeri 
::\Tarrubii alhi 
::\Iajoranae 
}lcli\oti florens 

Bacc.aae .)Iororum 
)Jyrtilli. 

» B.ulii frut 
» Sambuci. 
» Sorbi auc 

Bulbi 11..llii 
Flores Altheae 

~ Lttvm1dul. 
~ :;\IahT. ai·hor 

l\kliloti 

liulm ,\knth. u d pip 
l\'lillcfo!ii. 
:Xicotianae. 
Ori~ani '\"Ul!Zaris 
Parictlniac 
Pulegii 
Satnn•jac 
Scordit 
Scahiosae. 

» 'T airnr:eJi pf \"erlrn«ci 
Xuces Juf!larnl. immat 

i Xuclei Ccra;;ormn 
Radix Salep 
Secale cornulurn 

Augusztus 
Fni.ct. Elutcrii 

» Hippocast 
Glandes Quercus 
Herba Absiuthii 

Art ,misiae. 
Ccnlaur. rni11 
Gratiolae. 
:'.\Iari 'ieri 
11el:lot. e ílor 
:3aturcjae 
Spilanth olcr 

B.adix Colchici 
~ Salcp 

Sel ale co111utum 
:3emeu Cunnabi,; 

Carvi 

F olia Lauro-Ccntsi 
To1·micac, 
l ruct. Cap.sid ann 

Cerasi acid 

, ·virgaureae 
1 Laducarium 

Hadix Arnicac 

Conii immat 
Coriandl'i 
Hyoscyanli 
lini. 
Lycopodii 
!.Ielonum. 
Phellandrii 
Papaveris 
Sina pi::; 

» Cynoshati 

Dmlae Bcrberidis 
~ Juu\pc.ri 

» Asari 

Szeptember 

~ Hhanmi cathurticue 
" Sarnbuci 

Radix IIellehoii viri i 
OnonidiH 
Saponariae 

~ Taraxaci. 
1-inlbi Cokliid 
Corlices Nuc. JuglanUis 
Fructus Pruni. 
Herba 8pilanthi olcraceac 
Poma acidula. 
Hadix Arnicae 

l\elladornme 
Calfl.rni 
Cwliore'i. 
Cynogloss 
Enulae 
Filicis 
Gentianac 

~ 'I ormentillae 
\' alcrianae 

Scrnen Ani:si 
Cann1lliit; 
Conii 
(;:nriaudri 
Foenieuli 
PqioniH 
P~tro·elini 
Phellaildrii 
Stni.monii 

Slrobili Lnpuli 

·1 
' 

1 ., 

l 

Balcae Ebuli 
~ Juniperi 
~ Sal)lbuci 

~ulhui; Cokbid 
Cera. 
Cortiles :i'\uc .J11glandi:0 
Crocus 
lignmn Junipel'i iadids 
Lupulinmn 
Porna aci<lula 
Putamina Nuc. .luglandis 

„ " interiora 
l\adix il.ltlweue. 

Avii Petro~dini 
Arternisiae 
~.ri. 
Asparad. 
Bardanae (2. é\esJ 
I3rYoniae 
Caíami 
Ctulinae 

Október. 
Radix Consolildae inaj 

Enulae 
Filieis. 
Gratiolae 
Hellebori ,·iridi;:; 
Imperatoriae. 
lridi;; Florentinae 

(3 évesl 
lapathi 
Liquiritiae 
Pvrethri 
H.Uhiae tmcforiae 
Sapornniae 
'J'a:raxa(.i. 

~ \ aleria11ae. 
Semen C\'(loniae 

PepOnum 
Petro;;elini. 

~ finapis nigrae 
~ Strainonii 

Stipites Dulcamarae 

85 

Hütö keverékek 
s Glaubersó + 5 rnnc sósav 
1 Káliumsulfocian:ít + 1 Yiz 
1 Konvbas6 + 3 hó 
3 Kri~L klórkalúium + 1 hó 
1 Ammoninmnitrát. +· 1 vi;;: 
5 Szalmiuk +· 5 saMí.ro1n + 

s glaubersó .+· 16 viz · . 
3 Glau!Jers(, ·+ 2 hig. salétromsa.v 
fl :\átriumfoszfát + 4 hibrit 

salét.roH1sav . . 
Szalrniik + 1 salétrom + 

1 vi;;: . 
Iló ..j- 1 hig. kénsav 

1 Chlórkálimn + 4 viz 
1 1\átrimnnilnit +· 4 ''iz 
a Nátrimnnitrid ·+· * \"·Íz 
Szil:.nl szénsav + Ete:r 
A1kolwl + Iió 

-ról: 

+ 1 O" 

+ 18Q 

+ 100 
~ '°" + 10" 

+ 10" 
T H" 

+ fí\ 

+ 13 2~ 

+ lö0-15 

-la: 

- 170 
·- 2'" 
-- 21" 
-- 3(il 
- 15. 5° 
- 15. 5n 
-- 10 ~ 

·- no 
- 24'" 

- 41° 
- 11 8'' 
- 10 G" 
- 5 3 

100° 
·-· 200 

3* 
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A nyers és száritott droguák súlyviszonya. 

100 rész lesz 100 1é.;;z IC'3Z 

frissen 
szá- szá-

ritvri. frissen rilva 

Bat,cae ~1yrtill 1!) :: r olia Aconiti 20 
Boletus cervi11us 25 Althac•ae 32 
Bulbus Colchid 30 Arnicac 30 

SciJlae 15 ,\urantii . GO 
Cantharides 40 Belladonnae rn 
Cort Hippoca~taHi 40 Car Jui beHed 25 

)lezerei GO Digitalis 24 
Quercus '° Farforac . 20 
~alicis 42 Hevutica.: 25 
Sambuci 15 Ilyosciarni 20 

~ Gimi 30 Juglarnl reg 30 
Flores Acaciae 25 :'.\falvae ~o 

Althacac 20 l\ielis.;;ae. 25 
Arnicac 30 l\lenth c1;isp 30 
A urantior 22 „ p1p 20 
Boraginis 10 \lillefolii 13 
Calenduhc 14 ~icolianae 2o 
Chamomil roman " Pcr1·incae 40 

~ vulg 25 Rosmarini 22 
Carthami 

20 11 
SalYiac 3') 

Conval\:ni~c 20-2ii 1 
l:ltra.monii 20 

Cyani . 22 'laraxaci 2fi 
Farfarae 20 .1 [' oxicodcnd1:i 30 
Lamii alh. 25 Irifolii fibr 20 
Lanu1dulae 10 L\·ae ursi 2o 
:;\JalY arbo1 20 Vcrbasci. 20 

„ Yulg 20 Gernmac populi 0 
.Meliloti, " Herb Abrotani 2i'i 
lllillefolii ao Ab3iU1hii 20 
Paconiuc 15 Aconili ~ ;, 
Papav rhoea,\ 12 A!.erimonii 2" 
Primulac Yl"l'i~ '" Alchemillae 25 
Rosae centi!' 16 Alth::rnac. 1'1 
Rosmarini 20 Artemisiae 25 
Sambud :!5 .~sperulac odoi: '" 1anaceti 25 Ballot. lanat . 25 
Tiliae 30 Ballotnc nigrac 2ó 
Yei·basci 20 Belladonnac li'i 
Viol ot.101 20 Bdonicac co 

3i 

~~,~~~.,-~~~~~~~~~~~~ 

lesz 
szá

_ J_ ril'>a 

100 rési 

Her!J Boraginis 
Capil. >ener 
Card. bencd. 
Ccntaur. miú 
Chamaedris 
Chehdon maj 
Chenop. amh 
Cichorci . 
Cochlcariaü 
Conii mac 
Convalkiriac 
Cynoglossi 
Equiseli 
Epharisiac 
Fumariae 
Galeopsid. grand 
Geni;;tac tinet 
Gratiolae 
Hcdcrae ierr 
Hiperici 
I-lyssop~ 
lactucae \'ir 
Ledi palustr 
Linariae 
:'.lla.jorannac 
;1,1arubii 
Matricariae 
:i\Ie1iloti 
l\Iclissac 
::\Icrcorialis 
:i\lillcfolii 
Origani 
Pulcgii 
Pulmonariae 
)'ulsatill 
Rutae 
s'aliinae 
Saturejat 
ScabiostH' 
::)cordii 
;5mpylli 
Siderit\~ 
Tanaceti 
I'anaxaci 

lesz 
szá

ritYa 

100 l"éő'Z 

frissen 
------

~----1'1 Hcrb Tb\ mi 
25 ~ V erhenac . 
2G ' » Ycronicue óff 
25 I! » Violac tricol 
;1;:1 ,J Radix Acu11ili 
25 jl Althaeae 
24 ! Angelicae 
16 [; A1·~1icae 
25 11 An 
26 Arlemisiae 
20 Asari . 
23 .'\sparagi. 
25 Bardmmc 
40 Belladonnac 
20 Bistortae 
~5 

25 
26 
20 
25 
25 
2,~ 

25 
~o 

15 
28 

" 28 
30 
14 
li) 

30 
16 
30 
28 
38 
30 
25 
20 
so 
18 
25 
22 

Bcloniae 
Ca am. arom 
Caric. aren 
Carliuae. 
Caryorhi!lalae 
Cichorei 
Consolid. m 
Cynog!ossi 
Euulae 
Filidsm 
Gentianac 
Grarninis 
Helleb. nigr. 
Hellebori y]rid 
Irnperatot 
Irid. f101 
lapathi 
r.e\'istici 
Liqúiritiae . 
Ononid. SJ)ill 
Paeoniae 
Polypodii 
ltnhiai; tind 
Sapona.1 
'J'ara..xaci 
l'orrncntill 

" Valerian 

1 
~ Veratri ulbi. 

I Sipites Dulcamarac 

25 
~'G 

2G 
28 

2i:i-30 
25 
20 

30 35 
40 
30 
22 
40 
20 
25 

'° 2;, 
25-30 

40 
25·-30 

31J 
25 - 30 

20 
20-25 

2G 
DO 

35-4.0 
40 
30 
ao 
22 

"' l5 
3.) 
30 
30 
33 
30 
18 
::io 
22 
(i() 

30 
45 
30 
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Telitési tábla. 
!. 

!i.: aiE..:1 .~s-e 
;12~ S6 !,g&l·c~.: i. ~~~ =~ '.~-~ 
:1:::2 1.~._~.:::._5 11:~_,,,.· .'..::::~ ~- ,1s2 ::::~ "~'° -:~ ...-.- «;,.. 1~:; -1 . TELll 

10 gramn1 1! < ,.= 
1

......, § 'L ~ ! ~ 3 : ~l . ~~ 

:~- . .. .~e=:::::~~ /:;.:_ '"= m_~ , . 

! Acetmn-ot 1o52· 11.00 1 O 69 2 07 1 0.46 o 84 1.43 

i Aód ucctic dil-ot l 1. i4 3 33 ! 2 30 6 90! 1 r,2 
1,:2.so 4 1; 

1 ' 1 ' 

cib'icum-ot : 7 48 ! 14 zsi 9 86 29 ;;s 6.50 12 0-0 20 43 
ii ' 

tartáricum-ot 

Succus Citri rec, ... t 

IELII 

r a 111 m 

Ammon carbon -ot 

Kal hydrocarb -ot 

carb pul' -ot 

carb sol -ot 

ij69s 11sss!920 2;(io 6071;120;1901 

[io·52!1ooio-69 20104afos4· 113 

,j ' 
II. 

11 1 1 

' 1 Acid • l!Acctum . 
1· acct dil , 
!; _: _____ ! 

citric tartar iCitrirec: 
' 1 

·--~-- .j 

!\.cid Acid Succ. 

1 34 1 43 19' 11 

0 70 0 75 10 (10 

1 01 100 14 49 

0" 0 36 483 

11lagn carb hydroox -o( 1 [ 4 1 65 ! 21 ~s 
~air h)'drocarb .-ot li íl SR íl 8!l 11 :io 

" 1 caTb cry~t.-ot ij 6 99 2 Oíl , o 49 1 o 53 i r, ül! 1 

: , ;":Jegyzet_ A kiszámitás a ~·]agyar Gj·óg)'Szérkö11y\ adatfli a\Fip
ia.n .\e"'cztcte~t, az Acetun1 tchat 6'/,-osnak ran fólvé'lie .\. ~uccns 
C1tt; recens athig i"1„ czitromsavat tarlalmaz · e tartalom n·tctett 
1ehat ~· ~1:_á1!1il~;; .~laJ?jáu\. :Minthogy pedig az ~czt'tsa1· és czitrnmsav 
~gyencrt~~sulya_i is cppen ugy viszonylanak, eg)'1rnbhoz, mint a o a 
'.-hez, ~o\:etke~1k, hogy, a7.. eczct és a czitromlé (•gyehlő rncHuyiségű 
~arbona:okat. (Yagy hwrox1dokat) lelilenek - Ai LQ~9-iki bődLclt 
flrszab,·auy tclitési tahlája J1ibás 
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Csepptábla, 
Acida concenti ata 1 gr a.1nn1 12 csepp 

diluta 1 16 
\.ether 1 00 

ac.cticus 1 25 
Aquae 1 1G 

spirituosae 1 25 
ChJorofornüum. 1 25 
F·er1 um s6squichloratum solut 1 12 
Kalium carhonicuro solut 1 1() 
Kreosoturo. 1 9-_o 

Liquor acidus Halleri 1 30 
Oh·a aetherea levio1a 1 25 

graviora* 1 2.0 
pinguia 1 20 

Plnmhum ac'3ticu1n solut.Un1 1 16 

" 
basieum 1 15 

Solntio a1senica.lis Fowleri 1 16 
Spilitus Aetheris 1 25 

Fe1ri sesqnichlo1ati 
1 2ö _aethe_reus 

va1ii cum Spiritu 
diluto pa1ati 1 25 
concen ti a tus 1 30 
d.ilutns 1 2ö 

'li~~c.tu1ae spirituosa.c 1 25 
Cll/11 Spiritu et AJ::tberc 

Pf!-I ILta.e 1 28 
,-·ina inedican1entosa 1 20 

JEgyu~t. Az W!'Jlle\czt1t Pu(eni. lHJlegtotií Ü\Cg: ii.Llug 1 -el kistbl1 
t~er1peket a<l. llyenbiíl CfCJWgldve pi Til'Dl 25, de 30 csq1p kloroform 
tsik 1 giarnrnr'D_ 
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Felkent tapaszhoz szükséges tapaszmeny
nyiség táblája 

10 
15 
20 
25 

i 30 
<-0 
no 
60 

i, Szükséges i 0 

1 tapasz- '~ ~ 
1 

inenn~'iség ; Ed1~ 

1---~ni.mm Z@ 

1. fiO 
2 00 
2 50 
2.80 
310 
3 80 
4 30 
500 

70 
80 
90 

100 
200 
300 
400 
500 

Szükéges 
tapasz

·rnennyisl·g 

gramm 

5'5 
60 
60 
70 

14.00 
210J 
28'00 
35 00 

600 
700 
800 
900 

1000 
2000 
5000 

10000 

Szükséges 
tnpns:>:·· 

meuuyiség 

gramn1 

41•00 
47 00 
53 00 
5900 
6500 

15000 
30000 
óöO·OO 

Gyakrabban előforduló tapaszalakok 
Foi nia auricularia (Fültapasz) 

charta.e lusodae (kártyanagystigu) 
palmae ma!lus (Tcnyérnagyságú) 
~chedae octonar. (Nyolcz„-ivnagys.) 
Schedtte quaternariae (Negyed-h-

10 D 
50 

100 
180 

nagyságú) 360 
phyle1 (plagnlae) [Papit·-iy nagy:;] 1400 

cnn 

. ·~ 
- ~ 
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Az elemek táblája. 
1 J~é: ,: Atóm- C\1e. 1 Atórn-

}-T é 'i mnu, .1 Név ; "1ia1. - 1 _jel_]_:~ Y __ ··_-_--_--'_·jel_ sü ~ 
-Alu1nininnljAl- -2/-U Nátrium · N~30-

An. tin1on 'I Sb 1203 :Niki:;l Ni ö86 
.A..iany , Au . 197 3 Niób Xb 93 7 
Ai zén 1 .As 75 0 ~ih·ogén K 14 0 
Bárium. Ba 137 o ~orYégiu1n Ng 219 0 
Betillium Be 9. 1 Olom Pb 206.0 
Bir,1nút Bi 208 11 On Sn 118 0 
Bór B 11 .0 Osruiu1n Os 191 G 
Brón1 B1 80 0 Oxigón 0 16 0 
Cadmium Od 1j2 :1 Palladinn1 Pd 106 7 
Caesitnn Cs 1~2 1--l Phospbo1 P 31 0 
Calcium Oa 40 0 Pla.tina Pt 19-1 8 
Ce1iu111 Ce 14:J 2 Réz Cu 

1 

63.4 
Chlór Cl 35 5 Rhodiun1 Rh i 1031 
Cin óm Cr 52 2 Rubidiu1n Rb 1 85 ·4 
Dee:ipinn1 Dp 171.0 Ruténium Ru ' 101 7 
Didim . Di 145.0 Sa1nariu1n Sa löü :2 
E1hiun1 i Er 166 0 Scandium Se 44 0 
Ezüst i Ag 1U7 9 Se lén Se 79 1 
Fluo1 F 19 0 Silicum Si 28 0 
Gallium. Ga '70 0 St1·ontiun1 81 87 5 
Gc11nánin1n Ge i2 3 Szén C 12 0 
Higany lfg 200 4 Tallium Tl 204 2 
Hidrog~n H 1 íl 1 Tantál Ta 182 0 
Indiufil In 113. 7 Tellu1 Te 125 0 
I1 idiun1 Ir 190 2 Titán Ti 48 1 
Jód .T 126.9 Th6riun1 Th 232 4 
l{álium !{ 3µ,10 Urán U 239.4 
l{tin S 32 0 "\Ta.nádiutn \Ta 511 
J{obalt Co 58 6 \Tas Fe 56 0 
Lantán La 138 5 \Volhan1 \V 184- 0 
Litiu1n Li 7 0 )"tt.riun1 Y 89 0 
Ma.gnéziu1n ]\t[o· ; 24 4 'L'tterhhun Yb 17-2 () 1 

1\fa.ngán M~ ; 551 Zink. Zn 6ö 4· 
1\lolibdén 1lo : 96 l Zirkoni111n Zr 90 í 
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A gyakoribb mérgek ellenszerei, 
(Antidota„) 

[Az első általános ellensze1 a legtöbb esetben a l;ány„. 
tátó és pedig Cup1um sulfu1ie:u111 a köYetkexö- fo1mákba.u: 
Rp. Cupri suli'. 2 ·O, .A-quac dest. 28"0 (E1öscbb.) Rp Cup:i"i 
sulf. 1„0, A_quac dest 4--0 0. (Gyengébb) Ha a megmér
gezett má1 hán)t, űgy a hánytató ·elmarad.] ' 

Acidum carbolicum 

Ellensze·1 Hánytató nünt 1'17.: AnilinnÉl; azután Hp -:\iagn. 
ust. in aqua 200·0 Felét eg:'i"·szcrre, a.zután mindP-n 1.r4 
órában 1 01.·őkanállal, felvált\'-a 1 kanál Mixtuta oleosá·val„ 

Acidum carbonicum és Carboneum oxydatum. 

(Szénsav és szénoxid.) 

_}fé1gezési tiinetek Fe.ifájás, bódultság, szédülés, áln1os
ság, erős bénulás, é1zéketlenség, felpuffadt .-eres arcz, 
kék aj1{a.k , 

Ellenszer. Rp A.1ntnnniae 40 0 S. Szagolni. Bevételre: 
Rp Extr act Secalis cor nuti 0 00, sol •· o in Aquae des
till 50 0 S 1 '4 ó1ánként egy káyés kanállal - Ilideg 
leöntések és mosások az egész testi e. Szabad le-\ egö 

Auidum chromicum et salia. (ch1ómsav és sói) 

Ellenszei Rp Pul\. F e11 i i) · 0. Linc.t oleosi 8y i 
sin1plic. aa. f)O·O 11 S„ Jól fell'ázva 5 perczenkint l kávés 
kanáll:ü, utána két kanftl •iz. 1\._z ellenszert hclyettesitik · 
czu1uos vü~, tej, nyákos főzetek 

Acidum hydrocyanicum \I{éksav, I{aliun1 cyanatun1 
amygdal an1ar A_qua lau1 ocerasi.) 
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\qua 

JiéJ·gezési t-ilnetek. Kissé nagyobb adagnál azonnali 
halál. Kis adagoknál: ájulás, szédülés, görcsök A. kese1 ü 
n1andola„szag érezhető határozottan a lehelleten s minden 
váladékon. Ellenszer: Erősebb hánytató. S Egy f.·' 6-
kanállal, ó perez mulva a ma1adókot boYcnni .\zután: 
~4-'lntnonia Aqua, Chlo1i clOvigyázattal belehelni _._\_z a.mn10-
niából 15-20 esepp pro .dosi be js vehető Bevételre 
való továbbá.: Solvlio cal<:ii· hypochlorosi. (4 0 e.a.le hypo
f_hlo1os, 180· 0 aqua, 10 csepp acid hydrochlo1icu1n) S. 
E,-6 kanalankint Egyideig hideg bo1ogatások a fEjtc; 
hideg öntözés~k 

Acidum hydr·osulfur atum (Csato1 na.levegő ) 

Tünetek: n1int az acid. ca.1hon és ca1bon ox;ydo..tu1n
nál Rp. Spirit Aetheris 30·0. S 3 -pe1czenkint 10 csepp 
egy ká.,-és-kanál Yi7.zel adandó Rp. Spirit Aether„ 
nitric. GO 0, S l{endöre öntye szagolni Rp. Calcii hy
pochlo1 osi .fO·O S Szagolni Szahad Jeyegö; eczettel 
mosás 

Acida mineralia (Ásvány0:1avak.) 

]{érgezési tünetek ~ag) rnennyiségben bal:'tl KiRcbli 
1nennyiségeknél a. száj nyákhártyáinak sajátságos .1 á11-
ezos kinézése, he\'es égés a gyo11101ban és a nyeldeklő„ 
ben. Jdeghi:i.jok, ájnlás 1\. hányadék erős saYftnyú kém
hatásu. Ellen8ze1 : Rp Magnes. usta.c in aqua 200 0 S 
Felét egyszerre; azután 5 pHrczenkint 1 eYökanállal ft·l·
vált• a a következő kev<:11ékkel : H.p 01. an1ygcl. dul e 
20·0 I 1 a .e1nnlsio 230 0 S;yrnp sin1plicis 100 0 S 
2 ffVÖkana lankint. .\_z elle11szc1 t helyettesi tik · F'0bé1 H;'i"T~
oldat, olaj égetett inagné.:iával, czuko1szörp, kréta, n:yú
kos olajos italok Hid8g öntii7.ések. Sok viz 



Acidum oxalicum .et ejus salia (Oxálsav és sói) 

l{p. Caldi. ca1·bonici pu,lv. 50 0) Aqu.ae destillaiae 200 0: 
S .Jól felrázva felét egysze1re; azután 10 pcrczf,nkin_t 
1 evőkanállal beTrenni. Fél óra 1nulva a kö,ctkező sze1 
Vl·endő be egyszerre: Rp InfH':Ji la.xativi 50·0 Na.ti 
sulfti1ic c1:yst 10 0 SoJ,-c 

Aconitinum 

.lfbgezé,si tünetek Égetés a szájban és gyomorban. 
Heves hányás Ellenszef· Gyengébb hánJ·tató. S„ Felét 
beadni, ö perez 1nulva ha. sziíkséges, a ma1adékot. Azután: 
R.p. ~~cidi t.annic.;i 4 01 Aquae destillat. 200 0, Syr sim·· 
plicis 60"0 S. ö pe1czenkint 1 evőkanállal. .:.-\.z ellenszert 
helyeties·itik. Erős fekt-Jt.e ká\ P Hideg öntözések Bá1mi 
n1ódon l1ányás elciidézése 

Aether lt\.ethc1-hódulat) 

Hp An1rnoniae guttas 16, A.quae dcs611?-.t. 200 0 'S 
.Egyszerre beszö1pölni. Rp A1nmoniae 30 ·O S Szagolni 
Hideg leöntése:k Szabad lég LíOvegőnek reá legyezése 
I-felyeitesitö Pulv afrophorus 

Aloalia caustica et carboniea. (Maró és szénsava.s 
alkáliák) 

R.p. „A_cidi tarta1ici 10 0, Aquae fontis 1000 0, S EgJ 
pohár1al egyszcire meginni; a7.után minden 5 peroz·
ben 5 evőkanállal, keverve 1 Avőkanft.l mandala-olajjal. 
(Elég 100 g11n 50/o„os lúgeszszencziára.), HelycttesitiJk · 
Eczct, czitromlé, olajos kevE:1 ékek Hideg boroga.tások 

Alkohol. ( .. \Jhohol··bódulat Részegség) 

H.p. Pepsin. g~1n1an. 2 0, solve in A.qu~te destillat 
200"0 1\._cid hydrochhnici diluti 1 0 8 5 pe1c:1.enkint 1 
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e' őkanállal. \'-agy: Rp. .\.~11;:i1oniR.e gutt.a:; 10 .Li.quae 
r_lt,„~illat. 160 9. Sy1 snnpl1c:1s 20 0 S Egysze11e be:·· 
,;cend6 

Ammonia, 

· · 10 O S ol i RtJ t ceii u udi R.p. Acidi a1 cti.ci conc. · s~ag . n. . f:.: 

20·0, _4qurw dcsttll 200 .o, Sy1 .. snnp~l~lS 20·0 u. 5 per·· 
czenkint l evőkanállal Rp Llceti trndi uO 0 -~<[~~·{lf"'. dL'slill 
208·0. S. 1.felegen belélegzeni Ezeken k1vul: hideg 
borogatások és mosások 

Anilin készitmények. 

G'i·engóbb hánytató S. Felét egyszerre, szükség. esetén 
ö péicz n111h·a a n1ásodi_k, felét: Azután:_,. r:p. -~Iagnes 
nsial' in aqua 200 0 S F elo1 ánkent egy e' okanallal 

Antimon készitmények (Ta1larus stibiatus) 

Mérgezési tMuetdc Undo1, be-.;; es ~á~yás _~s. ?~s111enés, 
görcsok. deh11nn1. Ellenszei · R.p. Ar:idi ~an-1nci„ ,) 0 Aqnae 
dcsiillatác 200 D Syr althaeae 80 0. S .. ~inden o perczben 
1 evőkanállal Az ellensze1t helyettesiiik: csersavtartahnu 
főzetek, pld c.se1kéreg1 china, tormentilla 

Aqua amygdalar amarar·um. (:_\_qua lau1ocerasi) 

L Acid byd1ocyanicum 

Argenti praeparata 

JJiérgezési tünetek· Fájdalma~c .az altestben, ös~zel~11zódás_ 
és fájda!on1 a garatban, nyalfolyás, véres hanyas, has-
111enés, nagy1nérvű gy-ors.itott légzés„ JCllenszcr~lc · ~p 
JS'afrii chlorati (Sal culnun1s) 20 0 .Aqu.ae co,:ninH?ns 309 . .° 
s. Felét egyszeri e, azután fólóránkint 1. evokanaJla.l. h.oz
ben veendő: H.p 1iixhuae nleosae 1 :~vl1xt. gumn1osaL aii 
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150 O S. 1,12 é1áuként 2 e,-ökanálla1 Az ellenszert lielyef .. 
tesitik Feh?ln) etartalrnu és ll\ tikos italok Tej 

Ar·sen és készitményei (-c\..1senicun1 album) 

J["érgezési tünetek csak perczek, néha c,sak órák után 
lépnek fel Nagymérvű bágyadtság, undor, he.-es fáj-· 
dalon:i a gyo1norbfi.n: barna. folyadék kihányása, erős 
szomj, hasmenés1 hideg izzadás, konlulziók és halál 
E_llo-!szerek · E~ős~ör hánytató, azután lehetőleg fiissen 
kesz1t_et,t vaso~idhid1 át (~önnyen készithető ex tempore, 
ha lugitott fe.~ scsqu1c:hl sol.~hoz a1nmoniát adunk 
feleslegb~n) Osszerázva a folya.dékot a csapadékkal 5 
}Jer.?zenJ?1it 1 evőkanállal adagolandó (antidot. arse~ci 
albr); .-e_g'1'0 lac 1naqnes-iae 200 gun. S Eü'v l1a1madát 
egyszerre, aztán 5 perczenkint 1 eYőkanálla.L~ Az ellen· 
sze1 t helyrdtes1"i?"k · .<\..qua calcis Tej Xvákos italok Fe-· 
lié1 jc " 

Atropinum 

]{érqezési _tünetek Sz~razsá.g a száj- és nyeldekl6ben, 
nagy szomJ, megnehezitett n;y elés, undo1 zavart látási 
k,épesség, s_zédülés,_delüium Ellensze1'ek · I-Idnytató„ l\1ajd: 
-~P" Fal Ja;borandi __ 10 0. f inf.. ad coll 200 O. S. Eg,y
sze1re a lelet azut.an n11nden 1 2 órában 1 e\·ökan:Hlal 
J. kan~l bo:ral Rp lJiloca't·pin. ;nu1 0 05, Aquae destill 
2. 0 ~- B?1 a_~á ft,~ske11désre Helyettesitó'k : Gyoinor
k~inosas, c111na-fozet lndeg zuhan~ ok Tannin na.gy inennyi
segben 

Aur i pr aeparata (A i any kés;dtn1ények) 

~ip _:-'i-cidi ta~nici 3 0, _'.\_quae destill 150 0, Syr sim
plrc1s. oO 0. S üt pe1czenkint egy evöknnállal 1iaO'ncsia. 
ust:i in aqua Helyettesit!Jk · Fehé1nye üntallnu hal~k 

Barytae praeparata 

1-Iint az ólo111sóknál 

1 
1 
1 

Belladonna 

Jl.-fint az at1opinnál 

Bismut készitményei. 

Tann·i11oldat mint ri.z aurumnil Helyr:.ttesitó: Xahium 
bicar lionicu1n 

Bromum é~ készitményei. 

Ilp 1lfagnesiae ustae i.n aqua 200 0. S Ha1 ma dát egJ-
szerre., azután 1/4 óránkü1t 1 el-őkanállal Helyettesitlik: 
Híg kemén-yitő pép1 Jisztpép 

Br-ucinum 

1fint a st1 ychninnél 

Calciumoxid és sói 

Rp ]fagnesiae sulfurirae 20 0, _ 1.qucw destül. 100 0. 
Solve, adde Syrup sin1plicis iO 0. S Eg·) szeue lievee-ndő: 
azután: Rp Olei amygd duli.: 20 ü. ]Julv guninii a1a~, 
10 0, terendo cum aquae destill 15 0 sub1gantur ; adde 
Syi. sünpL 100 0. S 1 ~ óránkint két kávés kanállal 
Helycttesitók: Nahium sulfu1icum Nati bica1b 01 oli· 
,-aruu1 Syrup. sin1plex 

Cannabis indica 

L. a !viorphinumnál 

Canthar-idinum 

Gyengébb hánytató S Felét egJszc11e, 5 11e1cz inuh-a 
a rnásik részt, ha még ·szltkséges Yolnu .Azután: Hp 
Ca1nphorae ·1as. 3·0, 1-Iucil gu1n arabjci bene subact 
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nrisce cnn1 J[h:t. gun11uoS. 300 0 1 i1ut opú s gtt 10 S„ 
~1inden ö-10 pe1czben l C\'5kanállal 

Carboneum oxydatum 

Lüsd i_cid r a1bonicun1 

Chloralum hydricum (Chlorálb-,,-<lrát) 

Rp At1·01ún 8ulf: millig1amn1 duo Solvc in .dqnae dest, 
35·0 S. Féló1a alatt kétszc1re be..,-enni (Ahopin hll;,ett 
;2 ·O g'1n1. tinct belladonnae is Yehetö) 

Chloroformium 

~~i -Lninion. p·ur, liq. öO · 0. S szagolni (hideg zuhany 
és ,Jeg a feji e); azután: Pnlv Beidlitz. X1·0 2. S. Egyet 
beadni Legutolsó esetben Juinylató cupr sulfu1icu1nbúl 

Chlorum 

Ellenszefek · Rp ~i_qnao Lau1oc01asi 10 0, Aetheris de
purat: Spirit Vini \90''/o_) aa 30 0, S. Szagolni és be
lehelni, Rp Spir :\_ethe1is nitric. 20·0

1 
Syi. __ \.1thaeae, 

_4._qu. dest, aa. 40·0. S. }.{inden ó--10 pe1czben 1 evő
kanállal. Ilelyettesítbk I\iint általában gázokkal való mér
gezésnél, eltávolitás a káros gázzal telt bel~ iségböl sza.bad 
le...-eg61·c ; a betHg szájána.k kimosása Higitott borszesz 
inni és szagolni, Hidi-~g öntözés és mosása az (:gész test-
nek Izgató bedö1zsölé1'H~k; inelcg lábfiirdfík ·-

Chrom 
Lásd a.cici. cl1101nicu1nnál 

Codeinum 
::\Iint a 1ncnphiu111niil. 
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Colchicinum 

:'.1,liut az ncontinnél 

Coniinum 

Jféi ljt:Zé~i tlinetek · Bódul~s:. -~é.k-...-Enes_ felJ?1ú'fadt ~1 ~z, 
lt~tási zaya1ok, áln1osság. k1to1? veRze,ttseg: Jel1fJ.h:sz~Jles 
]üin,·ás, u:yon101égfs: vé1eR \lZeHct es_.szek, ta.it_ekzt~s [l 

. · ·'ba11 hangto1npn1áR, léJcu:zE:·thian'\ 'C'gJ e halal l)enu 
~~~'1J;'i1ta1 Ellenszu · Rp. S{riclinin. nif'I' 0 ('.1.. S?1vt:; i_n 
Ali dest. 100· O Tinct. 0pi-i s. gtt 30. Sg. 1/i. o:ank1r:t ket 
kú\(skanrillal 111ig 1 B-a elhasználta;o~t. ;_ aztan m~nden 
i 14 ó1ába11 a. második h:nma.d el1ogyusa1g, Yég1e 1n1ndo1 
ó1ába.n 

Cupr! praeparata (lléz készitinén)t:i) 

Jiéi qezési tiinel.ek: Sztí.1azság a. Rzájba.n és n3 e l<:ís~e1·" 
, lcklici1, undo1, 1ézizü hányadék. böfö§.f·és. he1 cs kólika: 

1u1g,- szo1nj Ellen':;ze·i ltp. 1nll1„ fc:1r1 14 0, Flor su.l[ 
1otí 's ü 11. intinic et addo:;: Sy·1up. s1n111 GO __ o MDS,; Jol 
Jiilrriz\a (-_gy ldn{s kanáln~it.. fölvált\a a ko1_!:ikezoyel: 
Hp. J.Iaqn„ t1.stae 1:n aqu,a 200 0 J\I e. ::i.l~?· 01 or nl'o .. i 
Aqu.a.e d~st 2UO·O Sy·1up sünpl. 80 O S Ot perc;:zenkn;t 
fél káYés csf:::zl'\ el. Hdyctte>1íiők · Sok 111€leg szorp ha" 
ny ús bcálltflig, J (-J1é1 n;'>·(-, tej ElnyeU. ré~pénz ha.sha~_t-óv,al 
i_izendö ki (G\·c1111ek0knél hydromel 'l!lfantum felnott.oK
nPl inf'usu111. la.rativn1n) 

Curare 

Rp Strichnin nihil 0 Of _,\..qna.e dcstill 5 0 S Bői 
alá tr:_cskendt:s1E:· 

Oigitalis és digitalin 

?iiint a 111oii1hiuD111ál I-{elyette!'.iítö1il cserRa\aS íözct<:k 
alkallnasak 

Gr atiola 
L az a.conitinnél 
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Hefleborus 

L az aconitinntl 

Hydrar·gyd praeparata. (Higanyké:szítn1é11yek ).Icrcur 
subliln COJlOSi\'US) 

. .Z\[é-Jyczési lünctek. .t':get<:.1s a. nyt:ldc ldöben, nyálfolyás, 
lJoTzongás, maró fájdahnak a belszc1 Yekben, hányás, 
1nelyl;ycl először epés, később véres 1tuyagok ü1ittetnek 
ki Hasn1cnós, görcsök con\·ulsiók. Ellen;:ze1 Fchérnye; 
7 iész fe1ru1n pul\"el., és 4 rész sulfur suhl. lot.um; 
i; a.gy Yaspor és le\ 61-ezüst n1t·szszel \·a.ló keycrékl Kü„ 
lönben mint a r(zsóknál H"e.lyetfcsító Lis2tpép 

Hyosciamus 

).1:int a 11orphinu1nnál 

Jód és készítményei 

I-Iíg keinényítö pép (6: 100) Gs ·magncs usta in aqua 
lccve1·éke S 6 pc1cenkint 1 e\·{í kanállal Hclycttesiti a 
liszt pép 

Kalium cyanatum 

L .:\„cid l1yd1 ocyanic.u1n 

Kalium sti bio„tartaricum. 

L .Antin1oniun1 

l<reosotum 

Rp Pulv gun1nli a.ra.bici 10 0, 01 am;. gdal dulciu1n. 
20·0 Fiat l(-1ge arhs t:n1ulsio cu1n aq. dostillat 2Q[} 0 S. 
~Agyed1észét egyszerre azután n1i11dm1 10 lllffl.zbon fól 
kávés csészével 

öl 

lactucar !um 

Morphinum (01JiLnn) 

J[érqezési tünetek É1zékullt;ns(g _ na.gJ foku bó<lt~lat, 
itnkiiiili állapot. az artz (s a n5ak1 c1·ek fcldaga~a.Sfi., 
l;;itágult Játa, nehf.z lAgzés ; az l•1verés vállakozva 1g.en 
,y1·ors Jnaid lassu Ellenszerek. Hánytató (1: 40) n11nt 
~l eJŐbbieÍ~nél \..zutún: Rp Coffeae tosta"' 50 U :U:ia.t 
iniusu1n ad c.ola.tur, 200 0, Acidi ia.nnici 4 · 0, S:yr ~lm-
1,Jicis 50 0 S )Iinden 5 perczben l cvőkanáll~l ., H1cleg· 
bo1ogatások Hideg yizzel locsolás. .Hel11ettcsitok · ,-ér
lincsátás (érvágás), fekete k:'tvC izgatók. 

Muscarinum. (Lf g) iilő galócza, n1érges go1nb{tk) 

Tiinetek r:ndo1, l1án\·ás, hasmcnf::s, az alsó végtagok 
gö1c.se; nagyfoku,. iángató götcsök Ellenszc1 l Ch~o
rúU1,-drát. \Tagy: Rp A..tr'opin snlfuri.c 0 Ol .'l..q dest.111 
3· O" S Bőr alá ±0cskendezés1 e 

Nicotin 

Doh;in)li.isttől 1os:;zullé:t.nP.l: Rp _t\..c.uti c1udi GO 0, 
)._q destil 200 0, S)t. si.niplic 50·0 S 11inden 5 pt:rcz
hen 0gJ vi; ökanállal JJ{é1 qtzé~nél T u1011ihinm, ielyáltYa 
szö1p1J(~l ke,·e1t ,;záztólis taninnoldfLita.l 

Olea aetherea. (1116 olajok) 

Hp ~Iixiu1ae olenS<H: 1000 0 S Folytonosan inni 

Peholeum 
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Plumbi praeparata so!ubilia (L>thargüu1n) 

illér:qczési flinetck G;nlladások a nyeldeklöllln sápadt
ság, dugulás, a helszc1 ,-t,k ös;,;zehnzódúsa, a pupillák ki
ttígult'csa, hideg izzadás. hisn1ns. bénulá_:ok. ( rős iáng-. 
gö1c.sök I:illc11~ze1·(k · R]_J Aqnae la:;at. 50·0 J1agn su.lfur .. 
:-10·0. Soh·c in „fquae f'eJ v 300 0 Sg 10 ptJTCZ alatt kétSzorl'8. 
E1ncti-cu1n zinc. sulfu1iLlllnbúl l{fnsa1-ta1tabnu viz. b'e
hé1je (:s tej Klo10±01m Heli;l'ltts-itl/k: l(on,-hasó, Glau
bersó, sulfu1 praecipitatu111 Csers1n ta1 taln1n fözek>k 
Tannin 

Phosphorus 

}'-.:Ucnsze'I ek Hánytatli 1nü1t az előbhiE·knél azután : R-p 
Ol thereb vet1rnt 300 (minél iégibb, annál jobb) subag e 
vii. or,01· :N"ro duo A.q1tae incnthae pip. 260 0. '3r;t sintpl 
30 0. f Pl1nulsio. Sg Jól ÖSSZ(lázY& félö1ánkiut ugy 8YÖ

kanállal a nlixtur a eg}- ncg\ edónr::k elhasználás::'!ig : azután 
óránkint adagolandó I-Ia a n1?~1gt-zés kétség<: s: Rp .Jf_aqn 
ust úi aq_na 200 0, Aqu.ae (lrlm·i 120·0, ~'1D. - Solutio cal
ca1iae h;1Jochlo1osa.c decantatione p1-nata (8 g11n calc. 
hypochl. 400 g1m aqua é.s 10 Cs<epp acid111n hyd1 ochlo1ic.·) 
Helyettesitök :Nyákos italok ·viz k1étÁ\a.l L-iszt.pfp 
Hideg viz 

Phosphorus-okozta égési sebek. 

'Rp Jbgcnt nitrid fuú 2 0 !<J:1u;c destill 290 0 S . .:\.._seb 
kü:csctelésé1e ~-s kin1osá.s{ua 

Pulsatilla 

L Aconitiinn11 

Sabina 

11iérgczési tünetek. Nagyfoku izgatottsiig, undo1 és há
nyás, 11eYos fájdabnak a gynmo1ban, e1ös basmenés 
Gö1csök; terht,seku(•l abortus .Ellenszu L- 1íorphinnn1 

Santoninurf; 

Fliinytatú. CUJH sulhnicumból 

Secale cor nutum 

az elöbhieknfl Azután: Rp Acthei. 
dl still 130 0. 'fin, t Op11 sünpl. guttas 

\enc1is 20·0 S Fél61ánkint egy ei;ö-

F[á 1iytató núnt 
depn1a.t. 2·0, .A.q. 
dectnl, SJl e ap1llo1 
kanállal 

Stanni praeparata {Ön készitnLén;rei) 

lféi ge.~isi tünetek. Hán-\ ás, g:y 01nor fájdalmak, .. __ szo1n i,: 
0.,:01 s (:r,·e1 és, izi;!:atottság, deliriu1n E~lensze1. ko\ etkezo 
h(ín1_ftató · Rp' PÚl• rad. Ipeca,cuanha(-· 2 _0, 1111see cum \q 
't,ill ll)Q·Q 8\I SÚll]Jl 200 8 neg\cd61a alatt ket· 

(tL'd ' ' ' ' ' -_ • 200·0 
szerre veendő ~>\.zután; R_p. 11~gnes. ustao ~n aqua .) 
:..; Hairuadá.t egyszt=.11e, azuta_n nunden D pe1czben -
e\ őkanállal Egyidejűleg· sok le] 

Stramonium 

l diwtek szédülés„ fejfájás, lnlla<l:'ts, h?s1:ie1~6s, ú.~tul~~a~1 
a kiYálasztások sza.porodása.; az a1czk1feJez~s _ -va.ltozasa 
Ellen<J::e1 · l Opinm: ::izntan 1 100 o os n1orphn11n injec.tió 

Strichninum (N ux 'onüca ) 

[-iinctck B(nnlús, fL tagok mc~redts(:·ge \:áltakoz\ '; iün: 
ó!i\Sokk:al, nehl·z légzés asph~·x-ia -!Tllen.<;;zm·ck I--Ia'ltiJirdo 
o·yenu·ébb) az elf5bbiekhez hasonloau, \ ag~ a gyon101 

lci.~zi,:áu.-.,--uzása _"\._zntán Klo1 of'o1 in i g1111os ada.is:okban, 
nü<Y a. Hinek:k bcY(··sségc al:'Lbb nen1 hagy; 1na1d: RJ) 
.-\cid. tanniLi 3. O ... \.q dcsti l 1-l·O 0, Syr i\_lthneae. DO 0, S: 
~Iind1_ n G perczl){ 11 _t t \ Dkaná] lal (~, 1-lp. Cl~lo1 ah by dra,!.1 
_í.·O, A.r1. de~till 100·0, Sol\e S ljcló1unlnnt egy O\O
ka11i\Jl 111 
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Vera1rlnum 
L 1Iu1phi11u11J-

Zinci salia. (Zinksók) 

_Jíé1qe~ési tíi11etek Gyors é1\e1és, hah-án;r b1:esett a1r·z 

d
h1deg Vlgtagok Ellensze·1 Rp. _--Lcid ta.nnici -± o -l - ' 
est. 14Ü'O, S;.1up althacae üOO DS r ·. · qur:e 

eYÖl a , 11 ' Ir l · o pe1 czenk1nt eo·,-

l 
.· ;:]na . aj_ LC 11cttesitők ÜSflSa"'i ta1 t.a!mu italok Na~_;:, 

11ca.1 )on1cum L 

l{utya és macskahar apás 

01 \ osi S(·_gél~ ig: a 
tal inosassék : Rp 
200 0 Solvc 

ll\-it\ a hag,) ott seh kö,-etkező olda1-
j{alii h?1d0·0-~_,,H1,·•/·,·. 10 1 " :i ' ·•·.r) „ ~, ·- qnae (~est 

Kigyómarás 

BO }T~nt a kntyaharapás1;á1 Bcv('. !r_ lle : Rp _ -f-inmoniae g uttas 
.„. quac dest. 1000,ö.)-rup sunpl 300 D. S,- ,, 

]out 2 e1'ökanállal lie-.;-euni ,J pe1c Z( n-

Kolbászméreg. (Sajhné1eg, haliné11::g, iosz hus) 

, 1Iin~ :l, ~er:~Ie :01111!.~u1nnál Htl11ettcsitiik Hasba "tó: 
1'eke1.b 1„avo Lann1n ::\o,.-ónysaYak, bo1 Csöiék J 

Rovarszur·ások 

_A. 111( gszu1t hc:1y ainn1onúival n1cgn<::1dYlsiHnd6 

Trichina spitalis 

Qna.f:isia Ohinin. l:_' 'l l l ·:: rac,; (O •• O~\ntlüdnn1: Cupru1u ox-y--
(la1.u1n J[clyetfr9itÓ 1„E,ser u HO\ ein·ek főzEtei 

i 

Törvények és rendeletek gyüjteménye 

I Általános érdekü régebbiek 

1 8 7 6 : X 1 V.. t ö r v é 11 y e z i k k 

a közegészségügy ·1 endezésél ül 

l RÉSZ l FEJEZEJ 

Általános határozatok 

óó 

1. §. A közegészségüg3 y·czetésc az áll:uni jgazgatás 
köréhez t:ntozik 

2 §. 1'.findaz, ami a közE:gészség fenta1tásá.1a, ja.,íhl
sara, {s a meg101nlotil1ak hel;->cállítására szolgál, ható
sági feliig') elet és intézkedés, a köz(gészség ellE:ui kihá
gások (7 §.)pedig 1cudö1i hháskodús tárgyát képezik 

Jegyzet A„z 1879: ill. t.-Gz --nek a közegészségre ,-onat
kozó intézkedései : 

9:Z. ~ Szf1zf01intig 1e1 jedhetö pénzbüntetéssel blinte-
tendő : 

2., a ki szabály szclii jogosíh·ány nélkül g;yóg;y·szert 
bctE:gek szán1á1a árul, vagy elad. ya.gy bizonyos g;y-óg'\
sze1t, hatósági tilalom lllen6re, habár ingyen oszto?ra.t 
-., aü''i- ád 

Visszaesés est:tébl'·n. ha a.z 87.(-Il kihii.gást ell{övet.i51H;k 
utolsó incgbüntett'.Js(. óta kf;l év in(g nen1 ttlt el: egr 
hónapjg terjedhető elzá1áo; és há101nsz8v. forinti.g· t6rjed
hr t6 pénzblintetf'S álhtpit&ndó meg. 

]{ót hónapig te1,iedhct6 elzá1ással {s há101nszáz í1tiµ: 
terjedhető pé.nzbünteU;ssel büntetendők a.iok is, a kik 
úl1ami, tö1 \ ényhatósf!gi \agy községi kó1házakban mint 
~:.1 ógyszerés:r.ck haü'!l'ozott idöta1t.a1n1a alkalmazva lé1 <:·n 
jáJ. vány idej('n hi1 ataluknt Yag) szolgálatukat, azon i<lő 
lejárta c:lött c:lhagy ják 
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9(-i ~· A„ 06 ~-ban 1negh.atározott büntetóssel büntetendő 
azon g;yógysze1{JSí: is: aki j:J.1 vány idején g,yógysze1tárát 
clha.g,ja, ·vag) az 011osilag i·endelt gyóg;szer kiszolgál~ „, 

tatását, alapos ok nélkül megtagadja. Yagy f',lhalasztja · ::······.·1· 09 S Azon családfő, a kinek családjában \ ag:'>'· háznépe 
között, azon iparos, g~ áras, -i;·ags bán} atulajdonos, a kiuf}k-: 
miihelyében, g,\ áTában illt::tőlEg .bánJ aüJepén, segédei · 
tanonczai illetőleg rnunkásai kö7.t ugyszintén azon növe12 
detulajdonos, a kjnck intézetében \ alamel} jín ványos 
Ya.gy riigáh·os llltcgség ttn1nészcté1i'íl u1agának tudon1ást 
serzett. huszonné~')' óra ala.tt orvosi segéh1ől ne1n gon
doskodik, há1on1száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel„ 
büntetcndií 

c·gyanezen biintetes é1i azo11 01\·ost is, a, ki -i;·a1;t:nely 
já11'{111y \a.gy iag:il)' kitörését, az c11lil szerzött tUdo-
111ása utin huszonnégy óra alatt a ható:;iágnak fel 1HJJ:4 
jelenti 

108 S Cl,rógysze1észek, 'eg3észek, üg) szintén 1né1gek 
Yagy az Éleh e Ya!o!'·y eg6szs(;g1·e :Íl taltn;1.s 1nennyiséghcn 
n1érget trn talinazó sze1r~k készitői to-i; ábbá azok, a kik 
ilJ.·2n szc1'cket g:;·á1ukban -i;·agy ipa1ukba11 használnak, 
Yagy házukban, illetöleg az iilta.luk birl \·a.larnely hclyisl:g
ben tartanak, 1(:g1e az ilyen sze1(-k eláT11sitói: i::g:y hó
napig terjedhet(í elzárássctl és 300 fi tig tc1 jcdh(:·tő pénz
büntetéssel hüntct\-ndDk: 

1. ha a. készitésnél \ ag·y elárusitásnál 11cn1 használnak: 
kizárólag e czélra iendélt. 11161legekut és t1szkö;;;ökt:t; . 

2 l1a. a 1nérget -i;-agy mérgt1s szc1t Hein trntják eléggé 
szilárd an:y,ag1iól k(szült és elzárt. külön tartályban v-agy 
készülékben ; 

3. a g\·á1nkban. ipa1üzletiikben, nz eg1· napi szliksóg
letet fölülinuló 1n(1g1::t \agy 111(1 get 1.a1 ta.Jrna.zó ;,;zert külön 
hel.ren -i;·ag, li('l.yisl-ghcn cl:Gá1Ya ne1n trutjlik; 

·Í' ha az ozen 8-lian lllL'ghat.á1ozott sze12k kí~szitl1só1e, 
ta.1 tásá1a, ( l{n usitúsá.1 a 1 a~·1· cbzállitii.s:ha ll( zve kin dott 
egyéb rendf_Jle1e.t Yag;y sz:;~búl,yt rnegsz~gik 

ö„ §. A. hatóság a fclüµ:;yoletct, panagz be, :1.1 isa nélkül 
ís, időnkénti szemJék f:s Yizsgf'ila.tok által ft5 ako1 ulja 

1 

• 07 

6. _,\._ hatóságok felügyeleti és i.ntézk?dé·si hatáskörét, 
s erie nézYe a felebhYitcli fokozatokat Jelen tör>én;y JI 
~ész e szabályozza ; „ . . , , . 

a hatóságok icndo11 bnaskotlasara néz\·e pedig kÖí(t
k(ZŐ fokozatok állapittatnak nH-~g: 

El.sóf'oln~la.y bfo dskodik 

a.) nag} és kis községben: a szol?'abiló ;, 
b) 1 enclezett tanácsu városokban: a polga1mcste1 'lag; 

ri t3..nács által e czéha kijelölt helyettes ; _, . 
' l) törí·én;yható~ági_ jogga~ fe~íuházott 'a1o;(:kl~an · .. ~ 
iendőri (kapitányi) b1,·atal, 1llt1toleg annak b czelra k11e 
Jött tagja -i;-agy tagjai; „ . 

d) Budapesten: a. kcruleü előljá1óságok e czélra. kijelölt 

ta!ija \·agy tagjai; , .. , Ir'.'I 1··1·11·· 'é) a siász székekben es„ Y1d~Kekf~;1 a. ... na~ o < .01-

\ t·ff\ ('S szel\ ezésr.ig az illeto felugyel?. \ ag\ hcl7ett_e~(-:, 
a y§.1 os.okha.n a rendő1i bi-i;-at.al erre knendelt ta.g3a 'a,,,y 
tagjai 

l!f1ísodfokulag: 

ax a) és 7J) alatti községekte és, yA,1oso~1a ~léZ\ ~ a7: 
, 1;~ r · a e) és dJ a,latti Yárosok1 a nez-i; e a' a1os1 tan. acs., 
,1L:opan,,. . 1·{.'\·""ldt"··'·ni·(;:' 
a szász szf·kekben es Y1dékekon n. ua._,)LO" 01.-i;t, ',.s 
szer,·ezés~Jig a sz( ki , agy , idéki ta.nácC'l, 1Uetoleg hsztst·g 

Hr/;i JJta.df'okulaq 

a heHigvrniniszter „ . , . 
1 

„ 
1 

_, 
; "'- ·A„z EJlső- 6s 1núsodfoku icndtnbuósag eg\en,o lfit(J_.-

1 ozat~ csal;;:: akko1 ielebbczhető, ha a büntetés 10) i1t0t 
jlJ(~t6J{:1g ~O na.pi fogságot fölülhalad , ~ . 

Eg·y (;yi időtarta.1u abi.'.t ug„~ anaz_on cg:·~ne)r_ ~l-~rr-: t.r~bh: 
ször- clköye1ell azr)nos k1haga.soknal a n1asud.'.k. e.-,. Ln a.l~h1 
elnu11 aszt:alás ellen -- t.ekintst nélkiil a_ lJln.:tr::te~. „n1.e1 -
,ére -~ felobbczésnek csak a rná.soclfoku 1ondo1. bncJ3a·.'?.'
l10:1. -i;-a11 hel.) e 

1 
1 

1\ 
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Ftlelibe~éssE-1 ~'.lni a i e.r.1dő1i liii áskodás eseteiben, nlidön 
az, el~ohzas1s~.~ _ kottetett ossze, a h~tározat kllnondásától_'_ 
s~anutott 2x ora ala.tt; ha elkobzas ne1n alkal1naztatott 
h~.rom n~lJ alatt; eg~ éb közigatási intézkedéseknél · 
Ylgzés kezbc;-;itfsbtöl szán1ita11dó 10 11ap alatt lehét a 

8 ;; ::- !>,t·li!g,Y-!.11i.~liszte1, fclhata.Jmaztatik, l1ogy jelen_ 
tö_1, én~ 1-..011_a~.a1 J.:ozotl a r·eszletes sza.bál,) ozás1<'1 1nP.g-ki
\ ::intato nt:1slta~okat kiadhassn. ad di<>' :is a ielcnleo· fen-_ 
álló 1:'-özegé:zs~gi~gyi szabáh·ok és L7tasitás~k, a i;_enn~~~
ben Jelm1 to1\en:ynyel nen1 ellenkcznuk, é11én\ben ma
radnak 

9 S. Jelen_ tön ~n~rek, ngy az ennek ala1Jján 1enta1tott 
:· ag! :ub.ocsata.ndo 1 endeletcknek 1 ag;y sza bál \·zatoknak 
atha.gasa1, a nH-nnyihen hiintettet yaav yétsóG"et nem 
k~pe~nek Na fen~álló, illetőleg az alkota~dó s kclÍöleg ki
h_rrd~tendo sza~~lJ_T.cndeletel~, \agy az . eddigi gs ako1lrrt 
s~e11,nt; ezek. luany ~ba.n p:d1g 3~0 frtig te1 1edhEt6 birság
~~l es n~.n~ fizethet~s eseteben {iO napr:1 te1 jedh (-:tő fog·
sagg;al koz1gazg:.itás1 uton bünt.Htcndök. ~ 

.\ büntetés a Jóhágús 111{1 \éhez a1únJ ositandó. s 1u1na.k 
legma~asabli foka. csuk isméHCs (_ sotéhen alka.hnazható 

~O §. _.\._z ( gt:~zs(:gi·t: alkalmazható tápszr:1tk, italok ?:~ 
oden~(·k, ,·nlan11nt az (•gészst'g1c k{uos yaay \eszólyes 
ol:y anyagok, SZ(-·Uok és készit1nGnyck. n1r:;l;'(;k11Ek ta~'tá
.s~_ra az illc,t6 jogositya nincs, a~ (:lŐblii ~-ban f:·mlit.ett 
li.nnto!l-sPn .ki\ i:il u-nd61ileg (~lkobozhatók é-s n1egsen1nli· 
sith~-:tok. :..:hJ~o1 kell az elkolizásnsk és n1egse1nmiSitésnek 
l1t0 kovctkezn1c, a.:d r0szletcson az e t(-kintGtlien kiadandó 
szabál,\'l611{h:1( t alla.pitja. n1eg. 

_I-I~ i11:i-ii_ t'>s _,tn(~o;nányi cz('l(1k1n szánt anyag, sze1 ,-aµ:y 
J_;:osz1~n1E·n~ f·loáll1tasn1a s 1ft1tásá1a az illoHík J'cl \annn\;;; 
1ogo~1~"\ 11~: (ha.bá.1 cze'.;: ~~ H?6szség:1e _ á1ialm:1.sa.k is), dc 
,,z ~"'~.1111l:l:-- \ug)- ,•_ruJ1t.:-- l-_'·::< lru~ú~: kuil~i uz ugészc;uo 
uieg:ó\ asn t.r ldnteüSh{íl lrntósúgil ri.g 11H·gá1lapitott szn.tiályok_ 
11oniosn.n Jl1(~g IH-_111 ilL1ta.tnak: lcfogla.l1í.sna.k \U.ll heh·e 

A_ lefoglalás nüncla.ddig tart, inig nz Ó\-SZllliah ok szi~10-
1uan >eg1< ncn1 ha.jt:1t111-1.k; is1nétl(~s esutébcn ~JÍ;:ohzás 1~1k 
Yan l1ely( 

5$1 

1í §. G~óg;rsze1ész~k inl1gekel fs n1ó1t,gtaitaln1u an~a
!2:'okat cf\akis oryosi vén~-re szolgáltathatnak ki 
- ).Jé1egta1tahnu anyugoknak és g:.ógysze1félfiknuk k(-
1(skedi'ík általi á1ulása kiilön szabál}"okáltal korlátoltatik. 

Vlll. FEn;zEl 

l{uruzslás. 

52. § A. j(len tö1Yén:. 'Ill. ft_:jezctGnek szaliályai szeiint 
01 \ osi gyako1lfl.ha nen1 jogositott eg) éneknf k betegeket 
ke1esctképt.n g;y-ógykezelni és di,jazás melk:tt g·yógysze1c
ket iendelni tilos 

50. §. 'ritkos összetétt1ű gJóg;yszr_rc)knek ha.sználaha. 
'IHló készitfse (:s árulása a bt·lüg,v1niniszte1től kioyc1ti 
szaké1tö Yéleményen alapuló engedélJ nélkül nündenkintk 
tilt.a.tik 

5-:L 5. G~ógJszc1ek avagy beiegségf·k !3llt.ni Ó\·szc1ek 
készit.ésc~, továbbá oly íu1tcdezésck, találrnányok ,-a12·y 
ja'litásuk1a

1 
111ely<:-'knf~k alkahnazása egész,,-;égügJi tekin

teböl ineg 11en1 cngedhctö, szabadalo1n ne1n adatik 
55 -R Bizrn1:. os betcgs8gek ellen ja\.·aslatba hozott 

gyóg;r1nód, ayagy g~ ógyszcrnck n1egvi;-:sgálása s az 
("red1nén;'> ekhez k0] 1est a.lkalnl:lzásának enged61J e zése 
ü ánt szaké1 tök lllt ghallgat.ású\ al, a helüg:yn1inisztr1 
intézkedik 

XH FEJEZEi 

Gyógyszer ész e ti ügy 

12-f 2- \ Q'Yng,,·sz( iészc-t. n1int. közegi'szég:iÜ.!'\·i intéz„ 
111Ény. az álla.111 JchÍjtJCl(_ tt. aJa.t.t fi.lJ, 

E f(;lügyeletet az ál1:1n1 kö\·etkezök1e néz\ e gya.krn ol,in: 
n) :t gyógyszerészeti sz( 1nól)-zet tndornDn:yos k(:pzctt

sf~rré1·e · 
... b) a'z' úllanülag 1nsgha1-ározotl :'i1sz11hályza.t ineg·ta1tús:"i1r1. 
és a g\-lÍg') ·szl~l tá1 ak kc zel(,sfi1 e; 
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e) a nJcgki\ ántatü hel) lsfgek be1enrlezésé1e s felsze'-
1elésS1e; 

d) a_ g5óg,)'sze1észi iendszabálJban n1eghatározott könv-
\ ek \!telének helyességé1c nézve u • 

.. 1?_6 ~ ~.\_ ,g,;,ógy:~ze,1észf~k ta1toznak a g~ög,Jszerészet. 
korul fennallo tor í·en3~c:ket és szabályokat pontosan 
n1 egta1 tani 

.\ g-,yógysze1tá1 tulajdonosa és kezelője, nem okleveles 
segédszemélyzr-_·ténck a gyógysze1·észct körébe yágó mü
l~ödése,ér~', Ú~'J szintén a. gyógyszerek jó nlinőSégeé.rt, 
1rsztasagaet t es hel~ es krszolgáltatásáé1 t a 7 § ban ki
szabott büntetés terhe alatt felelős. 

Okle\c:k:s segédek saját inűködésük6rt első sorban 
1nagnk feltlősek. 

,_:\,_ g;yógJszertár-tulajdonosokna.k a kezelőkhöz \aló vi
szonya n1agánszerződés útján állapittatik 1ncg. 
, ·vala111~ly g;róg,yszertár hel~:tch~n, szabályeÜcn(-s keze

les(; eseteben a. t.örYényható,;ág a gyógy;o:;zf;1tá1 részé1e 
kezelőt, illetől1:;g új kezelőt rcndtJl 

126. § Gyóg:_- sze1·eknek a grógyászatl czél elé1ésé1c 
n1egkiyáuta,tó adagokban 1:aló (;}adíLsára kü:á1ólag ok„ 
lc1 eÍ(;S g \-óg) sze1 tá1-tulajdonosok, vag~y eí'.cknck m~1g·„ 
hatalmazott okleveles kezelői, úgyszin1f;n a. k(;zi gyógy
szc1.tá1 taitúsára íeljogositott ol'vos, az álltltokl'a néz>e 
JH-:d1g az állat~u \ ·osok vrtnnak f cljog·osit.va 

I-Iut>?11sz~n1 l 01 vosok a g\ ógsszerek ősanJ agait és ős
oldata1~ ,s?;tntf,u i:· l(~ndes g-:i óg-::;sze1tárakból tartoznak 
hozatni es 1eadcln1. de gyógvsz01·eknck úgynevezett hason
S7;(:ll\ íí l_~i_gitásait &s clörzséit díjtalanul n"iaguk is kiszol
gultathat.iak a betegnek Ez esetben a gvógyszc1 11cy(·t 
és higitílRJ fok~'tt.a gyógyszcnt trutrtlrn.uzó Ü,-eg10, (;clCnyie 
\·ag;v }i<-l)1JI1[J., fel1cg\E::zn1 ta1toznak 

1~; ~ Ili;,;,~1Ji ;,. g,,ug;,.;z:e10:oz l:su1~ tiu1gu:-; \Psz:ciy 
•·st~téhtn köt.!les 1nr:·hn1_,k i12u.zolása a rendeld Ol\'OS állal 
tö1t.énik. 

:\_ gyög\szc1ész:ck ;iJtrrl sz:a.báhsz01ür_.11 vez\-:t(;tt és 
kellőleg bl~ly(:gzett üzleti köny, ek 'a többi keic:skedelnü 
kön~-\-('khcz ha~::onló hizonyitá~i e1ö,-cl bhnak 

{il 

12Ö. ;. '\ g;yógyszc1tá1ak ,gyógysze1észi s;a~~rt~k által 
áJla.nÜ f ngedély fol:y-t~n f.l:'1ál1itott kö~cgés7.Seg1 + IntPzt;te~;:'. 
s miiit jl~"enek az 1pa1uzlc:tc-k sor.aba ll(Dr ~a1.toz1;-al,, 
niihez képest a g·yógyszerészek az ipalka1nauu 1lletekek 
fizctés6Tí._ nen1 kötelez'lcthctnek . . 

12B §. G~ ógyszert{u t csak az ke7:<elhet, k~ az 01 s;ag 
tei öl8t.én 611-ényf;S gyógy szE,rész-tullorr \agy g: og: szer tsz-
111esteri Ok1eyéllel van fch nház> a. 

Az ökl(\f'lfk é1..--6n-::;cssége a 13. :ií. és i5 §-han fog-
lfl1t hS:táTozmáuyok szeiint állapittat1k mt1g. . 

j30. § . .A. reáljogú g~ógysze1tárak.'. _.:a.~amn,~t eddig, 
Ü"'Y ezc·ntúl is szabadou eladhatók, oTokolhr-_tok és hft
<Y~Ümán:"·ozhatók, szóYal ina.gánjog·i szeJ ződése~ és, !~ 
f~nnálló, szabályoknak inegfelclő áhnhú.zások ta1gya.1a 
tE:hetők. . . 

131 § .\ gyógyszc1tá1 szt.nr8l:;cs iizlei1 ,1os·a '.1 g1ógJ
sztl tári jogosih-án;;- nyal íelruházottna'.r szen1el-::; <: h ez va:n 
köt'i e. Ily jogosit1 ány el nen1 :~dhato s nem hag-::; oma
n;yoz11a)ó 

.\z átrnházrist azonban. szintén csak szu11flyes jo;.,\'
;;gal, a 129 § flgye1E·1nbc 'ótelé\ (} a bcliigyn1iniszte1 
:.':'en<redél-.;; ezi 
' X_z 01~ o·eclélv csak a tör ,-én\ es kellékek hián~ ·a 'agy 

})ebi;on3;tott "erkölesi megbizhatlanság f~setébcn tagad
ható meg' 

Jegyzet: _\.z 1881. 61 JUhus 19-én 6151 ~zo1111 a;latt ki-
adott 111 kii heHigynnn1szter1 rend( let i:itchneben a 
g)Óg',YSZei tá1ak .sz -Jn~lycs Ü7,1eti, joga ,el n_t11.~ ad,lHlt~ 

132. § .. :\. gyÓE-;:'t"SZr iesz elhnn\ tav al a szc.:uelj·( ~- g1 ó~~
szt=·1észet.i jogositvány hast::onél\ ez1::te- a.z oz\ e?·~ I e, s~all 
Ha aí'. ÖZ\L'f!,"Y g:yc1n1ekci kisko1usitgn al_ntt UJra fe1,1ln·z 
nlf'f!'\ \11!!'1'- r;l1Htl a jogosih-án~- haszonPl\ezc·te a g:;c1-
1nck~k nag·1koruság:'.!ig czck1t- .'<:.'.áÜ.<'t1 , . 

"[;o·y az öz'H.:gy. inint a kiskorú gyerrndcek gJ aiDJil 
lUtóbbi a gyán1hn,tóság n1eghallgata.sá\„al) a 129„ §-n:ik 
n1 f.crfelelőleg okle>clts kezel6t tartani kot0les 

1'33. ~ lleálgyóg;yszc1tári jog ezentul ne1n ::idonift· 
11\ ozható 

ii 
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13.í_ ~ Cj gyóg,:- >'ze1iá1 ft_ 1állitái,;át a tö1 Y?'ll\ ha:lúsáo· 
n1cghallgattlsa után a belüg;y-miniszter ongc.déh ézi. ""' 

Cj g;;ógyszl?·rt{n fE:lállitásáé1t Iolyamotlhatik: 
a) va.lamel;y község; 
b) okleveles gYógysz(:1ész: - ez es<~_tben az illetií köz

sBg \ élen1én\ t:: ineghallgatandó 
~z engedély csak akko1 ta.gudható 1neg, ha. tekin

t<._ ttel, a népesség sz.áin<~1 a, az 01t n1ár fcn11áll6 gyógy
szertarakra s a helyi v1szon',\ okra., kellően kimu-ta.ttatik. 
hogy az nj gyógyszertár el!tnnyila fclt::sleges. miszerint 
az ily nton 1negszapo1odott gYóg;yszerlárak fenná1lását 
\ eszélyczletnt· .. 

Ha az a) pont esetében a g\ ógysze1tár felállítása ki-
1nondatott, az üánt, hogy a községben azon gyógyszertár 
Íl lállitásának joga kinek engedél~ eztessék, a t'örYény
ha.~ósftg első tisztviselője által közzéteendő előleges p'á
lJ.-~~at utá.~1 . s . az é1 rlekelt község 2neghallgatásáYal a 
l\.ozigazgatas1 _bizottság ba.tá1oz, s ezt a b<.Jiig) miniszte1·
nek feljelenk ni 

Jegyzet A gyógyszertárak 1negnyitása. tiigyában az 
1879„ (:yj október hó 8-áu ~3651-. sz a kelt belügYminisz-
tr"1 i 2cnr1t::l0t ta1ta.ndó szen1 előtt " 

135 § Fiók- és házi gyógysze1táJak a szüksúahl·z 
kéy~st a t~1 Y81\Y hatóságnak ineghallgatásá\ al a. belŰgy-· 
n111uszte1 alt.al cngf„délyezhetiík és a szüksl"g ehn:rész
tP,--El \ ag)- t<nya.-gyégyszer1.árnak ottani felállitásáYal 'n1eg
szüntetcndők 

Ott, a. hol gyógJsze1tá1 nem lPtezik, az 01vosok kézi 
g,, ·ógysze1 tá1 ta1 tásá11L a tör\ ényhatóság első tis zh isclöje 
által fel,jogosithiLtlik, kötelesek azouUaJL az e l észbeni 
f-;:;:al1{1}:-.:-ok hnz nlka.ln1r1zl<orl11i 

:\íincle11 ily végé.1' f:n~ esen n1cgadott engr.::dn1éns a 
h( lügyminisztc1nek bcj(.Jentendő 

.fegyzet ." .'\.. l~é7'.i g) ógyszertá1akban ta1 t.andó g,\ ógysze-
1 (~ket az 1894„ ev1 dPczember hó 22-&n HS,802. sz. a kiadott 
helügyn1iniszfa,1i tf;ndelet ta1talrnazza 

A„ házi gyógyszt1\.áui.k1a néz\ e pE·dig lásd az 1875 é\i 

október 29~Dn 6t23B sz a kelt b~1ügyminisztc1i l(nclelE't:-
tel kQzz&t-ett szabályzatokat· .. 

t3D § A g~ óg,:- sze1·ek {n át a inag,yar gyóg)·sze1_k?n.YY·
höZ csatolt á1·szahál',' ok :'lltal ko1onkP11t a helng)· rn1n1szt1-1 

szabályozza,. 
137.· ~. }.Jinde.nnen1íí a !.!;yógs·szl'1hí.Iak íel:'J.lJjt.ú.sá1aJ át-

111:l~:ezÓSéu·· be1 endezósé1e. felsze1elésé.Te s -.,izsgflla.tá1a, 
ugj-szintén a gyóg~·szeié:szck n;-i:iköd8~?1e s cljá1á;sá1.a 
-,,ona1kozó részletes _szab:í\JOk 10len to1vcn-:- kc1etcbcn 
2endeletí nton bocsáttatnak ki 

Jtgyzet · _}_\_ gyógyszertárak felállitásár ll, kezt.·Jf,;sére é~ 
át1uházásil1a , onatknzó intézkedésrln:t 1 az 1883 é\ 1 

22B/0. sz belüf!."\'JUiriiszteri i<. nileletben 
1:18 ~ A ·gVÓ<TVSZC:1tá1ak hiyatalos vizsgálatáért a 

g~óg;s;t.,r~szektÖl ~~·m11Ünfon1ű dijak nen1 sz(Übeti5k 

További a gyógyszer-észre is érdekes §§··ok: 

\39 S Oly községekben, inelyok saját or,;ossa.l biinak, 
közegt.·szségüg~i bi:iottság HlakibLndú. .. , . . 

)fás közséµ:vkbEll fi bizottság feladatát a kozseg1 elol-
itü óság teljt-:s.iti . . .. . 

A„ közs{;i,i közl:'gészs{gi.igyi bizottság tagjai: a. k_ozscg 
(ll ''osn., állato1 \ osa, a gyóqysze1'éBZ; továbh<i a. lelkeszek, 
jeg-.;;zók és tanitók nzonkiviü a község1ie1~ lakó lcf?'_alá,b~ 
hú1~on1 é1telmes és szakkedYelő l„g;én, kiket a. kozscg·i 
képvisr16-testiilet \ álaszt. . 

Elnökót iL bizottság saját kclieléhiil y{Üaszt1a_ , .. 
100„ ~ _:\községi tgészsúg;igJi bizot'..ság >ele.mcn.y(.Z~~ 

és indit' ányozó t(:stület, int-_,Jy i·<·ndszer1nt csak __ az illeto 
l<özsógnek ta.nácsá,-aJ, i1letii1Pg: _eHíljái_óságfnril (s e,nnek 

'ti:'in ~1?. rj:-;(\f1,l;-11 l1~llc1;;:{1Q.'t.nll t'1111tkcz1k. . . , _ , 
151 ~· \.·esz\·J;es járyány id(j6licn h~l~1Jal\<i·1~J~lJ 1 ~v ~ 

s:iggil alilklll (s a sziiks(ges ÓVl( nUszaba.lyok k1>üelenr1 

közr( n1üködik 
[ly jó.1v·á,nyok jdEj.ébCll PZ a..lka]Ol11la oly_ kÖZR~~ek,JH-~1. 

is
1 

n1elyek cgészségügJ i bizottsággal nem bunak, ]<ll \ an~ ·· 
liizottságok a]a,kitandók 

'i 
1 

1 
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150. § _-'>,_ szolga.büónak niint oJsőfokn hatósúgna.k szak-· 
közege a járási orYos, kinek,\éh:1n1~:n;ye rendszerint elöze
-tesen incghallgatandó. 

lóG. ~ ... 4... járási 01 v-osok n1iiködési köre: ügyel a 
n1órcg- És g:yog;ran;ragokkal 'aló kerE-skedés1e. 

157 § .\._ tör\·bnyhatóság első tiszt\is.clö,ifnck teend6i: 
d) intfzksdik a tanint('zetek, gyógy.~·zcrt(ii ok, közs6gi 

f·s hatósági foghfLza.k n1egvizsg·á.lá:,;a. iránt egfszsf>giigvi 
tekintetből; " 

h) orvosoknak kézi g)ög;yszertárt engedé·1yez (135. §.) 
ugyszintén g;yógysze1tá1ak iészére a. 1:25 § esetében 
kezelőt 1 cndel; 

162 ~ Tiszti Hío1yos tcr.;ndöi: 
h) vizsgálja t.ör\f>ny11atósága tc-1üktf:n a tanint.ézctfk, 

községi (•s hatósági foghúzak, kórházak, köz- és rna.gán
i11t(zetek egi~szségi 1-iszonyait, \ ala.1ni11i a g"I, ógyszer-
ta1a.kat (15í, 15i~. R§.); , 

1 G;J. ~ 1Iinden tö1 \ én\ hatósá!.than ( o·észst <Ti-: o-, i bizott-
ság alaldttatik, ennek tll'gjai: " e "" '°'-' 

a föor 1·osokon kiYlil nünd( n hatósági 01, os (·s ható
súgi úllato1yos, a honvédzoíszlóalji főo1·,-os, eg\ n1{~1nök, 
f'g'~' épi1ész és cqy gyógyszerész:: löbhi tagjai, a fenteb-
bú0khez hasonló szán1ban a tÖI\ (n\ hatóSági bizottstig 
tagjaiból allanak. 

Elnökét az Egészségiig;ri bizottság az utóbb nc\·ez1ctt 
tagok közül n1aga 1 álr..szt_ja 

_~\._ nlf'·rnököt, (•pitészt és qljóqy<;ze-részt a kiizigazgat.iisi 
liizot1s[Jg j(J(ili n1cg 

_ \._ tör\ ('n~ batós:í-g bizottság tagjai az egészségiig\ i 
bjzottsá.g tagjahá a. közg~ ii](s által •úlasztatnak 

ni r1~ rr:?:r'r 

l<özpont 

1GO. §. __ \.z ÖSSZ(S közeg6szségi iigylt a. hr~lÜg'_\lllinisz
tc1 Yezeti f·s az 01szág közt.,gészségi viszon,airól az 01-
sziigg\ ülPsnek éy(·nkint jL>lcnt(st tesz 

1 

1 
' 

1 

• GO 

1{-)G ~. _._\.. 1 t zcté~c alatti nlinisztérium_ kö:zegészségi 
osztáh'ában il1andóan a.lkPulmazott. 01 \ osok a. többi álla1n
hiYatillnokokkal E:g')"l-:nlő jogokban ós elbánásban rés~e
sülnek 

167 ~- ~\._ bcliigynliniszlu felüg\·ektct gy~~o101, in'.&z
];:J-dik, ú-,lfoh-arnodások felett vf:gsőfokulag dont, szaba1y-
1u1dtlett.:kct' bocsát ki é.s eng(dth-ektt ád mindazon 
ügy.ckhPn, a n1ely0kct jelen töryP11y, mint hatáskö16hez 
t1l1tozókat jelöl ki 

1í-'8. ~- ,_'>, __ b:.::1üa:-. miniszle1 bá.rn1d) közegészségi ügy
ben és ,_,búrhoya. :kü11nán-,.. hiz~osokat l:;::üldh:::t ol) czélból, 
hog;;;- a jelen tö1 \ én:'i- ko1látain belöl kiadott utasításainak 
(TYéll\ t S7.Clczzen 

J(->9, "- A_ kÖZ(ü'f,szs{O'i Ü«,tk tudo1nún\·os t{ng\alása 
czHjút6i ~g;;, \·(]~n1f,n.\~ZŐ ~, indit1án~ozó~ _testü18t állit· 
ta.tik fel mel.) bL>n 1ninden, (Z irá-::l) ban J8lent1ekcn:-- szak111a 
J:::(:p, iscl ve legyen. 

E hstl"i.1ct PzÜne: 
„Országos közegr'.-szségi tanács' .. , , . 
E trstülct tllgjai ne111 tiszt1ise:ök; a l~?z.eg:cszs~g: 

ü,g·\·t::kre nfZ\f\ csal: 1É·lc1né.n1t atln:tk, de ko:qgazgatas1 
üg·J ek ( lint8zé sórc s ,-ép;rf_ hajtás::í.rn hi\ ·at\· fL nin(;_se?c ~ 

--\._ miniszü-:r közegészségi üg~·ekbt:Il egyéb szakerto es 
t.ndorno\uyos tcstül(-,ieket. is 1nPghallgat. 

17ó ~ JL>lcn i.Ö1\0n:_1. életbc-lépht(s(1elaz lzzel ellrn1-
ke:,.:6 törv0n1ck ava.g~ sz<ihúl1·zat.ok é1\·fu\-fll ki1iil 
11~]y(.ztet11( k' 

i'/(i $. ]öl(cl1 törv{n\ (JctbE:lé11t< t<'.5( icJF:j('>rlfk 111('!.;'ha
tároz<isŰYlil (:; y(guhajiLl:"'>ÜYal ct lH'lilg\J1Üniszt<:.1 l1izrl
tik 1neg 

1 

l 
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1883 \TllI a 22.:-370 sz 

Belügyminiszteri körrendelet 

a gyógyszertári szabályrendelet kibocsátása tár·gyában 

- ·raian1ennJi tör\ényhatóságnak -

J>,„ közegés;-;ségügJ rendezés61öl szóló 1876 XIV. f„ ez. 
X\TI ícjezet(:nek 1i37 §-a felhatalmaz a1ra, hogy a g;i. óg\:
szcrtárak fclállitfísára, áthel;rez{sé-re berendezéslr_e, felsz(_ ... 
rclésére s vizsgálatára, ugyszinté11 a g:-·óg;)"SZet észek n1űkö · 
désére és eljárás ár a 1:onatkozó rf: szlctes szabályokat rende·„ 
h-:ti uto:! kiadbassam 

A.„ tö1vé11;y e rendelkezésének n1cgfclélőlE:g czuttal a 
gyógyszet tá1ak feiállitása., kezelés"' s átruházása kö1 üli 
eljárást iészletesc·n szabályozó 1endelr-Jtet az eddig szerzett 
tapasztalata.ün alapján állapitottan1 meg, a 111elyet a tö1·
vénybatóságnak szo1os nrihoztartás és a tc1iiletén levő 
összes gyÓgJszerészi szcn1tlyzctnek, ug,\·szintén a tör
Yé11Jhatóság orYosi közegeinek, >'alamint a közcgfszségi 
bizottságok t:igjainak értosltése végett a kö\.-ctkoző meg-„ 
jegyzések inr::llett küldöm mt-;g 

A„zon eset1e nézve, a midőn a g) ógyszerész elhnnytáyal 
n. szeméJyes gyóg5 sze1észt ti jogc sit ván y haszonélvezPtének 
ideje l<;jár, vag·,y ha baszonélvezetrd jogositott örökös 
nem 111arad és igy a szernélyes jog n1e~·ürült, tehát a 
jelen szabál;-i:·zat 1:J pontja. alkaln1azásának "\ an hcl~·u: 
mt::gjeg:-·zen1, hogy u gyógys:t.ertáiak müköd{s(n::;k féibe
szakitása a fogya,sztó közönség f::rU.0kében inelldzendő 
lóYén, ennt:k f..sf.közlése egyik 1nódjául az szolg·áina, !Ja, 
:-iz, ki fl mr ~·i"iriilt "Zi n1rl: Pó' ii1l!ti jo,rot , 111\""Fl i .. -n g'_\fiµ:\-

S-<?rtá1ikészlotetés f(lszHrt:lést -ha csak ez ellen Yalameh 
alapos é,s t::lf'ogadha.tó ok netn forog fc~nn - e.g·yezkedés 
alapján át\ enné~ e11c tl'hát kitelhető log tö1 e:.:r..dni kell és 
e czélból szaba1ott IDfg' a.z id(zett 13 §wnak inúsodik és 
utolsö bekezdésében fogla.lt eljárás. 

Ha a jelen sza.hál.J za.t 18 S-a érteimé henannak kiinntatúsa. 

j 

(ii 

:z(·l.iábó_l, "\ ;:;jjnn az uj g;. ógJ :szt.1ÜÍ.T a n1á1 inegle\·Ők 
f(·nná1lását vt·szél;Eztcti-e \·ag) se1n? a 1nf:gi-YÖ g'yógy
sze1tá1ak forgalnü \Ü;;zon>ai s adatai ldde1itendök, akko1 
t-.nilek- nenr eg\ oldaluiag az illutő gyógysze1·észek által, 
lJanem nlindcnl-01 ható:-;ági közbenjá1·ás 1ne1lett kell 
tiirté111üe 

Ha pedig az iránt, 1ajjon az uj gyógJ sze1tá1 a meg·le
\ ők í't:.11n{l.1lását 1 e:;zl:l,\ l:z~eli-t0 1 a kideTitett fo1gal11ii adatok, 
ngyszintén a tiszti főo1 \-os, \ ílhunint a törvén\ hatósági 
közegészségi bizottság véleménYónek incghallgatása után 
is a. tö1 \·én~Thatóságnak kételye len11~, ugy ibszem1 6! nun 
forog fenn ész1evétel az ellen, hogy ily esetekben, 11a 
szükségét látja, e részben az 01szágos µ:yog,yszc1ész-eg~ 
letnek nz illE:tő j{trásignzgatóságát \ é1Hméll,) ezé·s1e fe.lhh:ja 

Végül a tÖ1yfnyhatóságnak különös figyelmét felhiyom 
ar 1 a, hogy a tö1 véuyhatóságnak feladata 1etnd ezentul a 
küzigazgatási tr t ül etén 10tező g) Óf!.J"SZc1tU1 aknak összes 
segédszemél) Zf tét folyton n;y ih ánta.itani. aua. a kt:.llő 
felügyeletet g.~ akorolni, a koronkénti .--ált.ozásokat fig;)- e
lc1nmel kisérni, oly niódon, hog·y ba e hel;;-1ől bá1111iko1 
ez irányba.n fel\ ilágositás szükségclt.(;tnék, ezt mindenko1 
tel.ies rr1ér\ ben DJ ujtani képes leg;y en 

relhi\0111 chl1cz képest a tö1.-éo)hatósái[ot, hog-y ez 
ü án) b<Ln inegfcl~:lő n1ódon kellőleg intézkedjék 

Budapest, 1883 é1 i iunius hó 4-én 

:22.370 1883 B ~.J szún1hoz 

Szabályrendelet a gyógyszertárakról. 
~\.. g)•ógyszb1tá1ak f~dállitása., lu~zelést· {:;s átruházli:-;<l 

kö1ül az 1.876 éYi Xl\T t.-ez. X\TI fejezet(: alapján a 
kö\"ctkező eljá1ás h·~z kö\ etenclő: 

1. §. Ha gyógyszerész egy n.i gyógyszc1tár ÍP.lállitásá1a 
szükséges eng'eclélyért folyan1odik~ köteles azon város-
1észekeL 'a.g\· községeket Jll(·lyek az ujonnan felállítandó 

;) ·~ 
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gyögJ~zertá1 f_orgahni köri'. ké11ezundik_ szabatosan és ! 
a. sze11nt, a mnit azo.k u. tolyan1odás bea<lásakor má í 
~ét~ző. gyógys~e1tá1a~ io_1galmi_ köréhez tartoznak, meg~ ·\ 
J~lol~u, tart~z1,:Z, io,vabb~ a kér vé1!-~. indokolásén felül' R 
tori enyes n11~o_s1b cnyt es az _egyeu1 mPghizha.töságot is' _ 
kinruta.tni E czélhól a fnl)"an1oü\-á11yhoz csa.t.o1an<ló k•szeil·· · 
. 1-sz,?r: g;r?gys~erlszi okie.-ele eredetben vagy- köz~ 
1egyzoileg h1telesüett nrásolatban: 

2-szoi_: eddigi logla.lkozásá1ól a· · alatti i.ninta szerirü 
készitett kin1utat,ás, a.z összes bizo1-;)·itványok chronologi
kus S(Jllondbcn es ha \alamcly gyóg;vszertárba.n inint ke
zelő lnűködött 1oln~, \af!.'y va!anii gyóg;.·szertárt bé1ben 
tartott Yolna, ebbeli n1ükö(lése külön lesz kiinntatandó. · 
ha.. pedig \'ala1nely időszakra nÍ"'z\-e bizonvit1-ánvn-va.i 
ellát; a. ne1n ,-olna, az ezt;D idő alatti hollétét é.s f~O'ia1-
kozását a jegyzet rovatban kell fölemlitoni; '=' 

3-sz:n: az illetőségi hatóságió leg;r erkölcsi bizonyitv-án1 
2-. _ § ~gy !ol~-a111od;·án;rha.n ncni lehet Yagyla.gosan több 

ht:l,J re Jogosityanyt km 111, ha. pedig külön head;-án;-okban 
kf:r ~Igy·a.negy folsan1odó különböifí helyre jogosit1-ányt 
fl. nunt f.,zck közül bá1nH;ly Jn'.t\énye teljt-_,sithet.6 volt.·(~ 
többi bvad1únya. iti"int folyR1na.tl1a tett tárgyalás beszÜn-
tettetik · · 

8. S- lía ,.-a.la.1ncly közséo-bf!n CD"J' o;·óo·yszertár fe1-
á!Jításáé1t 3. köLséo- t'oh-a.modik, (,;; 1~a.1'1~~1i~·yóD"J'SZ"'Iés~ 
i~ a.d?tt \olna ~1;ir:> fol}a.n1?d1-ány~. _ugya.nott

0 egY ju-~osÍt~ 
\~llJC-lt, a.1huz kepr::s'. an1111t. a,;>; ugynek Jnzdc111é11yezá
f:i8lE' a n1ozgalon1 f.gy1k \agy másik ilá11yban előbb indult 
meg, a beliip:)minisztt'l (·set1öl-cs( trc határoz a. felett 
hogy a. 104. § a) -..agY b) oontja sz(1iut lE:sl-e rl to1-áhb{ 
eljá!'ásnak helye - · ' ~ 

11-1 1iih1> f l' :1111 :1, -; :111 {' i 1nh1° ( ~:11-: :1z1,11 l:A: _ 
\énJ~ek_ -;ótc,tnCk, lnelyck ol; időbt;n lettek benyujt\a 
a. 1n1ko1 a ta.1gyaL1s ke:th tJZÖ ;-agy ke(h-ezötlc'n knnene
telé1e biztos kö1-ctJ::e;;;t-t:tlst Yonni n1ég nc111 lehetett· ezrk 
közül pedig, l1a két vagy több fol~an1odó a g~·óg"d?~e1tái 
hel;yes ~ezelésérc nézve, 111i116sitv<';ny- (s sze1 zett g'ya.k1n lat 
tck1nteteb~:n eg7-·enlG bizonyitfkokkal bil; a kl1t gyógy-

/j 
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i<·~rtár ent~·edólyezése csetón, a jogosítYáHJ t 1nindig az 
d"isö folytunodó nyeri el; ellenkező esetben azonbán, nz 
n iubb minösityénYnyr.l büó, bá1 későbbi fol:y aJnorlónak 

is adható 
i § Ha az a) pont Sí'.<:;iint adon1án\ oztatik, kis és 

nao·y község·ekben, Ya1a.111int rendezett tanácsú ,-árosok
ba.~l· a község 1neghallgatandó lévón, basonló minősitvény 
n1e:llett a kü1.ség vé\ernényc csaJ:: az esetben mellö7enrlö; 
ha az ellen alapos kifogás tfJhető 

Szabad kilálJi (s tÖr\€.t1;yba.tósági joggal felruh4zott 
, ttrosokba.n a közigazga.tiísi bizott;;ág a jo)lositványt a 
,-á1os mEgha.1!g1itisa. nélkül a.dornán)-ozza; mcgballgatjO. 
nzonban a törvényhatóság egószR-ég-üg_yi bizottságát az· 
lsetben, ha ezt a Yá1osna.k a közigazgatási birottságban 
11-:vö tagj:ü ki\ánj{k 

5 § FiókgJógyi".zertáiért a ~Lyóg~Ezeré,;z csak oly 
helyre iol1amo<lbatik, 111tly a g'JÓg~sze1tá1a. forgalmi 
köréhf,Z ta1tozik. 

Ha azonban valuki E·zen he-lyre egv önnlló gyóg·ysze1·· 
túr engc.dély6zésrr~q t fol)' :unodlk, 6c0 kollőle:g J;id~'ritteti k, 
hngy a1 ezen flók gsógyszeriárhoz ta1tozó t<"1lileteh:onása 
által az nn;-ag~·óg;{szertá1 fennállása vcszé!Jeztet\f! ncrn 
1Esz, és hog'; ennek fo]Jhin a. kll't önálló g;>óg.vsze1tát 
f:ng;edélyE1het.ö, a fiók gsóg.)-,:;zcitúr nirgsziinik azon 
napon, rnc1;ycn az uj gyógysze1 tár a közfo1galon1nak 
niegriyittatott 

6. §. -".\Jog·ot nye1j:_,gJ~t5,"~;í' ~-z~1 f;s_'.:_-~, gyóg;_~_sze1 _h:\r!..,,ggy 
(-\ lefolya,;~ __ , __ a_lat~- _t_~.l'.l-C?_!olJ~.- fel.hl1!tan1:' lríért 'killörlben a 
jogositván\ a. elévültuek tC:Jkint.eti.k 

í. $. L'j gyóg· 1szett~í1 h(-;]~ ének nH;ghatározá,.;a, ha ez
)1 <Í.nt a1. eng-edél\ f-_,zés:-:el r:~,r~ idi;.,jiilrog· innét külön r1;11dt>l· 
J·uzt,.; 1:lJ1l \\_11l~11\., t.~:;„;,,;l.e:L;f-\-; j;1,l l ]L,·t ].;1p / 

nie\:yp:: néZ\8 a tör\f,rry 154 {;s 151 §§·aiban megjelölt 
kö%0gtk ,ifi111nk fl, k-Ulönösfi_gselg_I,lJ-_tn~Lrr7.onhsn _ _a% uj<J.,n· 
I]..llJL.i§'.lfillit)lndú g.Jóg;Y~SZ~ú;üii·-11:~.k _az engedél) végett b·: 
Udott fot'l'_a_n1o<lvfrnyban n1e;rjelö!t _forgalrni k_ö1ére. 
~ ÓCÜ, ''h~l t1g-yane'gy ht·l~·-Cn több :g.yög-ysze1tú.t \ an a 

1 

:1! 
1 
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gyógy~zert~-l !';.~j á_~ fo1 g~ l ni_i kö1 él •Ól, iogét \ ényes hatós<'.igi 
e11~edely nelk~1l1 onh?ttdn11!ag _másho•-á át nem hely'°zhetö, 

E7: ese~bön is a. fonti:cbln el.]átá,s lesz köveiendő. 
11Indkft esetben a heh kijelölésénél szem elől nc1n 

tévesztendő az, bog·~- a gyóo-yszf·l tfn köze<YÓSZSéU"Ü~;vi 
intéz~ény és. l:lzér"t o~t, ab~il ;'gy \árosban y~g,y kö"'zs'ég_ 
ben tobb g~og.rs~ertar van, ezek uern eg;\ rr1ás rnelh•tt, 
hane_;n1 els;o! \·a ur;y hf' 1.) Pzf~11 dők el, hogy a g;yó~rysze1 tái· 
fEnr;allhatasana~ fig)·eleml>e vétele n1ellett tgysze1s0Jind 
a \~lOS vagy kózség nünden rész01ől leg\„en etryik va~rv 
n1ás1k gyógyszertár könnyen eléi hetö, ' "' " 

9. ~· A gyógyszertárnak egy községből a másikba viiló 
áthelyezése az:Jnban itteni elhatátoziisnak ta1tatik fenn 

_10. §, A ~yóg:ysze1tár-tulajdonos, ha ie-áljogunak birto· 
kaban van is, csak eg;y g:i,-6g:yszertátt kezflhet És azért 
személ--.;; es üzleti jo,„ositviin'> t egy tr; ócrJ ,,;zerész csal
egyet bi r hat. 

0 

" 

0

• 

0

• " 

. 11 § J\1ég fel nem állitott uj g)·óg)'sze1tá1nak sze1nél--.;;·es 
JOga át nen1 iuházhutó ' 

12 § ~ gyógys7.ertá1ak személyes üzleti joirá.nak át1u
házása csak a tö1véuy 131 §-ában rnEgjelöÍt feltételek 
a!a1t v~n 1n;iáfen~·edvt~ és csa:.-. az itteni engedó!J- kinyc· 
1ese utan Yalik ,iogérvé11;yessé 

.Az átruházásért az át 1dónak és az átvevőnek eirviitt 
kell íolyarnodniok, az utóbbinak pedig a tör'i·én:vE's 1~inő
sitvényi; és a megbízhatóságot az 1 {:;--han n1egjr:~lÖlt módon 
kell kimntntnia. · 

13. § A_ 1;32 §. eset-::iben a gyógysze1észi jogosit„áns 
~t ,._nen1 ruházható; ha, pedig a törvényes haszonél 'i'ezeti 
1do le.p~,1, vagy ha haszonélvezetre jogositott örökös nem 
1111.na?, a. szen1Plyns .ii7.l~~t.i jogm:iitvány engedólyezó,;r:• 
szinten a 1B{ ~ utolsti bekezdésében megit;Jölt a1odotM 
i1an t.Utti'.;ntk 

A .ki il--.;;- tU~:.güres(d_ctt jog~sit\'án} fllnyeréseért fol;--a
rnod1k, ; alaru1nt az is, a kJ ol~ helyen kiván önálló 
g~ ógyszertárt ielá.llitani, a hol e:setkg beszüntetf;nd6 fiók
gyrígysze1tár \an, trntozik k6t\.,.Óll\ben határozottan ki· 
iel~~nteni, vajjon a nu_gle\ ő gyög·,:szE,rtá1, illetőleg fiók 
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::i:yóg~szr-rtát kt:szletét és felszerelését ha.jlandóMe a becs
~·i'Oll átvernu ·.-l!g:y s~,1n; igenlő esetben egy törvényszerű 
és kötelező oknHiny is csatolandó 

A.z oly kérvfny, melyben az átvétdre nézve hatá1ozott 
ki jelentés ne1n fogla1tatík, figyelernbe vétetni ne111 fog 

l'l. jc.len tör\·ény é-letbelé:pte előtt elhunyt g·yógysze1é·· 
szckre néz\0 az eddig fennállott sz11hli\~-·ok é1Yényt'sek 

14„ $ A !!'\Ógyszert:í..ii űzl-ti jog. miután a j >gosit
Y8.nynJal fclr\1házottnak szcniélyéhez Yan kOh e, á tör~ 
,-tns szerint Yégrehajtás tárgya nen1 lehet 

Ha pedig \ala.m(·ly g;.ógys~c1·és.z. ellen~ c.~őci re1:1-dc:~
tetik niinthoir\ a szcmé]yfs uzltt1 1og a csodto1ncg kiege
s~jtö' r{szét ~8n1 képezb~ti, a c.södleltá ba fel nLm yé„te
tik és a csődtömeg által ne1n kezeltetik a.z áü uházás az 
esl:tben is akadálytalanul eszközölhl tő, csakhog;y az átru·
házásból netalán eredő vagyoni előn) ök a csödtömeg'lt 
iHt~tik és ebből keletkező magánjogi Yi:;;zonyok n1é'g;i-télé„se 
a csődbirósácr hatásköi éb(. tartozik 

16 § Fiók-g)Óg')SZArtá1 clkülönit\E' el .nem adható, 
sem át nen1 ruházható, csDkis az anya-gyóg) szertárral 
80\'Ütt 

0 kiók-<>'\ ócr--.;; szeTtá1 nem önállósitlui.tó, ha.nem ha valaki 
olY heJ~...,en,"';\ -hoJ fiók-gvógysze1tár van, önáJló gyóg~
sz0f:1tári alnn fclállitani. ez csak azon alapon tö1ténheí, 
mint mindl n n1ás uj g~ óg) szc1 tár felállitása„ . 

16 §. Ha. eg3· g) óg;'t szer ész akár (:trnh~.zá;i, akár UJ 
engL·délyezés utján oly helyen nyert Jogoslt\an:yt, a, hol 
egy \agy több gyóg:. szerlár már v1~n, .. és ~zen eln/ert 
jogositván\ t elfogadható ala1:os ok nRl~ul masra .ruhazza 
által, C7.t·_ll átiuházástól szárnltandó 10 e\' alaH UJ gyógy·· 
szertár felállitás:í1 a jogosit, ·án;\·t IlfJIIl U) e1 het ; ha pedig olJ 
helyen nyert jogositYán\ t, a hol tddtg gyógyszer tál .. nc~t 
\ult, 1:„-, l'Lt:ll .J"gv,;ih<dJ.)1 ,~lL,g-'1:_lh·1t.'1 :ll:q1nc.: nk nr1k111 
a 1negn,Yitústól szá.1n1t:lndó öt é\ előtt n1ásra. Utruházza~ 
az átruhúzri.~tól számitundú öt ?\ alatt nc:1n ny {-cilH::t ll.] 
g·:yóg:\szt·1tfu fclállit:'tsá1a. jogosÜ\·[Ül)t, t,s ba {ZE'"n idö 
JC'jál·tá'i al f'olyan1odik uj jogositván;'t é1 t, ki kell inut::ünia 
azt is. bog) ez id6 n1atl nÜ\cl foghtlkozott 
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Hr~ ]H:·dig cg,:. sze111él;res üzleti jog birtokában l(:Yő 
g;yogyszerész ké1 u j jogosih ányi., a nélkül, hogy az f;d
edigi ,idgositv;ínyát :iful.s1a átruházta Yolna. ha a ké1t uj 
jogositvány inegadbató 1Pnne, a régi jogositYáff) a n1c>g
szünik és az ig) üresedés be jött jogosit\ á11y pályázáS. 
ntján töltetik be a 131 §. utolsó pontjában 1negjelölt 
inodorban 

17. § H_a t:.g~- bizon;yo„ hcl:y1·c t. i 'Vá1osba Ya.g;yköz
siégbe egy g',) ógys1:e1tá1i jogosít' ány engedélyezbse ké1e
teit és a megejtett tá1g} alások rcndÉ·n kiderittt~tctt, hogy 
ott eg-y uj gyógysz<:.1 t{lr felállitása által a.% ih" uton meg
szaporodott gyógysze1tá1ak fennúllása Yeszélyeztetnék, és 
ezen körülmény itt n1egállapittatott, hasonló ujabbi 
ké1-.,--é11yek egy é-.;- lefol5 ása előtt eg' általában nem, és rtz 
(zt köYctö öt év alatt is c.sak az Asetben y(·tetnek tár· 
gyalásba, ha kellően künutattatik. hogy a kérdéses helyen 
a viszonyok azóta uj kiiz1eked6si \'Onalak n1egn;yitása, 
g) ár:iJ;: Yagy 111ás ipai.: és kLrcskcdelmi '\álla.latok létesí
tése által, Yagy n1ás kör iiln1ény folyt~n oly n1ódon \ ál
t<'iztak, hogy ezek fnlJtán a n1egleYő gyóg-yszertá1'1k for
galn1ában az cddiginf·l lé-n-:i eg(~sen kc:d~ezőbL 8redmÉ·ny 
l'retik el 

18. § }.finthogJ- a 184. § szerint uj g) óg) sze1t.ár fel-· 
állitásá1 a k81 t cngedéh csa.k a.kko1 tagadható n1c g, ha 
tekintett.el a népl ssóg szán1á1 a, az ott ni:ír fenn8.lló gyógy· 
sze1tá1ak1a s a ht:\yi viszon:y·oJua., kellően künutattatik, 
hogy az uj gyóg,\ szt,1t.á1 FJlannyi1 a felesleges, nüszcrint 
a:l il) uton mugsz:qio1odott gyóg,:.sze1tá1ak fe,nn1i.Jlását 
\ eszl'lyeztetné. a gyóg;yszc1 észn(;k snját érdekében fekszik 
1endes üzlt"ti köny,ek(;t >ezetni 

1!1, S. Reúl·jogu gyógysz01tá1 eladása esetről-cselle. be 
11( ~11 ,-:Í' \ 1 :i; P\: Yi1·::ó-'.~\];1~n;;;:r.1 ., J, ,, ''-'''" ~,~t·1! ' 

bej(-)k:nttn<lö, ug_\ szint('n bi::;j(-~lontt-;ndők a bé-1l6k szf:1nt'.;
l)--élien tli1tént válloz:isok is 

20 S- „A.z. 11ogs a 1:~2 § est·tlben a g;i:ó~)sze1t.á1 ha
szonélvezf:Ü kit ill1'-'t f:s n g:\'-f·11nekck i1airyk01 ufüíga nükor 
kövctkezík 1le a tö1\fff)-ható-oág részéről ll)-ihánta1tandó, 

l 

1 

1~s ha a haszonéh czeti jog 1negszünik, ez ide azonnal 
1--: ::;jelentendő' . 

21. § Ha a gyógyszerész a jogosit\"ánJ át g:·.-akor ohu 
t.ö:Jbé hailanrló nem volna, yagy ezt bii1n1i_ oknál fogva 
ne111 t8hetnÁ, a törvénJbatóság tartozik a gyógyszeTck 
aka.dál;vt1L1an megszerezhutése tekintetében addig, n1ig a. 
fbllforgó akadályok megszünnek, >ag\ esetleg u jogo
sit\·ány 11::i.t:1l:yon kiviil hAl-;)"A7.ÁSP iránt. habh oz::it l1ozl111.t.ó 
és ezen jogosit\áll\ esetleg másnak adományozható lesz, 
-- a gyógyszertár szakadatlanul működése ir·ánt ugy 
intézkedni, a mint az a törvény 150. S-ának utolsó bekez
df,sében helytelen ,-agy szabályellt,nes kt'_zelés esetf'1 e 
Yan elréndel,-e, 

Figyelmeztetés a folyamodók számára 

__ \_ folya1nodó11ak egyes olnnányai kivűhől betükkcl 
n1egjelölendök, és a. 10\ atokbzn csak a bctük1e történjék 
hivatku~ás ily módon: az A} alatti mtlléklet tizerint 

A foglalkozás roYatában az oklevél .t:lnyt1rf·s elölti és 
utáni egész idö, tételenkint chronolog1cus 1 endben elő
tülltetendő, a kimuta.tás hián:) ának okai pedig a jcgyzt t 
iovatában 01nlitendi"ík fr::l 
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II Ujabb törvények és rendeletek, 

a melyek az 1892, 

1892. 

évr t! szóló „É v k ö ny v"-ünk megjelenése 
óta bocsit.itattak ki *) 

35,985 sz 

Vallás- és közoktatásügyi miniszt körrendelet 

A gyó_gyszer észgyakornokok kiképzése és a gyógyszerész. 
növendékek egyetemi kiképzése tárgyában. 

- Valan1cnn)i tör\1 ényhatóságnak -· 

A g,yógyszr:1ész-gyako1nokQk és a gyógysze1é~:z-nö"' en· 
dC:kck egye'wnü kiképzés&re· 0 cs és apostoli kir Felsé
génE,k f é augusztus hó 9-ón kelt legfelsöl1 b tlhatár ozásáYal 
jóváhag;)ott szabályzatok 1--1 példán;\át tudornás (s 
miheztartás \'ége::tt azzal küldöm meg a czimnek, hog' 
az uj szabál;i·zatok azonnal életbe lépnek. 

::VIiután az uj szabálynltok értelmében g1 óg;y sze1tá1 
nyithatásá1a vagy önálló k~zelfsé1c (provizor, bérlő) csak 
azon gyógyszer·észn1cste1i diploma tekintend6 érí ényc,snek, 
a melyre a két segédi év kitöltését igazoló zái-adék reáw 
'i tzettetett: fclhivom a czimet hogy a. szabálysze1 ű kft 
évi segédi idő kit.öltése utún okl0Yuleikkel és a segédi 
idő kitöltését igazoló bitonyit1 ányokkal czünnGl jelentk(:tő 

*· \íi11tli.•\'I 1:: 1 kii ll: 1 '"i111k JR\12. ofa rn1n jr](nt meg_ kőbkZ1e 
P.l't:E.tül;: magunl>:a t il l'ra, J10µ;y ' p:')' u,1teme11) iJ.: "'· ct1.ui.<( "'''~ "'' ; ,„_,~ „ i1:- 1,; 
1894. és 18\l:'J. t>vek fol) arníln kiarlotl minis7.leii renddcteket f.Jlvog) ük. 
::\livd pBdig ez él't~khen c~akncm valamennyi f1mlo~ahb r<~gi rendelet u,Unl 
16n helyellfs;h'r. t. nh·asóink ig~ csaknem t<ljfö 1·cndelelgyü_iten1ény birlu· 
kuki. jutnak ~le~ k"ll azonban jegyczniinlc, hogy a rend ki\ ül nai;y any11g
hrd111az miíltt o;gyl~ eseldly!JJ)J fmtossá::i-ú é·' uem álbhi110~ érlLkii rendelet 
tGlvételd m1:llűzi1i \oltunk k0u: tclenck 

A swrk 

1 

1 

1 



gsóg) sze1észn1esterek oklc\·eleit ·- nüután a ben1utat.ott 
ok1nányokat a tiszti főor\oS áltaJ meg\-izsgáltatta ós rend
ben le>őnck találta ~ a köyetkező_ h{t-tirattal litssa el: 

száni. 
Ezen oklevél tuhijdouosa N N gy óg;yszerészmesteí 

' . éYi hó é.-cl astabály-
szerü :<ét Ó\i segédi időt kitöltv-én, oklev-ele gyóg)-SZertár, 
n• ithatására vacr·y önálló 'f·zetésérc: é1 Yén,·esnek t0kin·· 
tf-ndő '°'' , 

Kelt 
(P. h.) 

.~törvényhatóság első tiszt>iseiöjének 

aláirása: 

Budapest, 1892 é1 i szcvtembe1 hó 9-én 

35.986. '; és I{ ~I számhoz 

Szabályzat 

a gyógyszerész-gyakornokok kiképzése tárgyában. 

(Jó1,áhagy1ttott Ő császá1i Ós apostoli királyi :b~elségónck 
1892 évi augusztus hó 9-én kelt legf elhatá1ozásáYal 
J{iadatott a yallás- és közoktatásügyi 111 kir 1iüniste1nek 

'.i5„983 1892 sz a kelt rendeletf:Yc:l) 

r A gyakornoki idő 

1 ~- }íinclcn g-., ógyc,zertár fönókc g~-a-ko1nok tattásti1rt 
jugu:,,ll\et 111.u, J.e e: j1Jg\J:Úl1á.11} tohi a. L) S aL1._JJjall 
eh·onható 

2. §. 01) g;> ógyw;rm ttiJ b3-n, n1el3 ben S( g?tl1 k 'annak 
alkahnaz' a, ezek szán1út it gya.kol'nokok s:z:'t111a nen1 ha
laclha.1,ia n1eg. 

Ha a g'\-Óg'\ s;.:erész 11Htg11 is f'ogLilkozik g,Y"óg·\·szerü't1i 

1.et-ndőkkcl, segéd g;;·anánt s:zánüi a g;;,·ako1nok~a1tbatás 
szemp'tlntjából; enuélfog>·a oly g~ óg~·sze1 tá1 ban is. mely
ben segéd alkahna.zya nincs, a főnök 1.::gy g~ akarnok ta1-
túsára jogositva \-an 

3„ §. Hogy \"a.Jaki g'~ akornokul felYétessék a kö.-ctkcz(í 
l;;:ellókekkt-1 kell birnia : 

1 Jó co·észsGrrgel különösen jó látás- és hallással 
2 Bizo~Jit\·á~~--n;--

1

a.l arról1 h~gy G g5_1nnasiul1li; re.íl-
1 agy po1gári iskohü os~ál 1;_t JÓ _e1edn1,en;- n~ ~~l v_egz0t;~· 
_.:_\..hat l'E:ál- vagy polg<'.tr1 1skola.1 os~~alyt ;egzcttcktol 
ki,-ántatik, hogy a latin uycl'liben 01:- Jaita~sa.~ot mntas
~flnak ki nünő a o'\I1lll1Siurn batod1k osztal;.n,nak meg
Í~lel · e~t. a nI.eo'ejt'~tt <;izsg:álat alapján Yalan1ely n;vil
váno~ ~;-;rn1nasin~n által kiállitutt bizonyit\-anyrrcal i.a1tuz-
11ak io·azolni 

4 §~ l..Tgyana.zon időben a középii;kolai_ ós a gyóp.·1 -
szciész gvako1noki tanulmányokat Yegc:zn1 nen1 1ehet 

5 ~ i' fely(t.el alflpjául a kö,-etkező okn1únyok f;zol-

gáln~k : _ .. __ . . 
1 J(e1esztle1 él Yag \" an;-. akon) \ l kJ\ onat 
2. Hatósát?.'i or--;;·os által kiállitott Yagy láttH.mozott egész· 

ségi és ,-édhünlőoltá.si hizon;'> it\·án~ 
8 lskolai bizon;yitYányok (1 3 § 2. pont) 
4 Erkölcsi bizonYityfi..ny 
3 .J.\ szül éknek 'ag1· g)·á1ll(1knak beleeg;'> 0zése, illeHílc ~ 

a. felvf~telt n1egállapitÓ kölc.sönös sz31ződés, nI.ely a belép?, 
g'\·ako1nok sziilei 1·ag:r µ:)álnja, s e g~·ako111okot tch-e\o 
~\ óg\ sze1ész között köttetett és közji;:;g; zéíileg h1ti:Jf:s1t
t';;tcct.t. 

G. ~ .A. g'I ako1nok íelvéü1le a tö1Yén;rbat.óságoknak 
bC;jel~nttndŐ: 111(Jy a felvételi szabályok n1ugt:ntá>::'na 
f·· lii (l \"( 1 / „" A o·yako1nok f(:l\-('.tele idciglc·nes é:o; csak llá101n 
ha\'i ~r61:w

0

idő után >álik 1églcg:ssé. A ri.r(i,?a.idő_ a g~a
ko1noki ü1.11foh a.ruba ])( szún1ittatik. Ezen 1do alatt 1lg',\. a 
főnök 11ünt. a g\·ako1nok vi::::sza.lépb~;t, de ezt a fönök 
ta.1tozik a. törvéÚyhat.ósúgnál bejelenteni; .. .. . „ 

A. g:,·ógyszerész a gYako1 noknak a na111 toltott tani do-



·;s 

iől u tiszti főorvos által látta1nozot.t bi:-:on)it\áü1t ta.rto
zik kiállita.ni 

8 § A gyliko1noki tanidö azoknál, kik (i közép- yagy 
polgári iskolai osztih-t -.,-é.gc zt.ek, háro111 6-.,-ig tart, ols 
g,\ ako1nokokl'1L néz,-e, kik éi•t:ttségi bizonyitv-án,- a.11tpjá'n 
vétettek fel, a g,y~ikornoki idő két é\'Ie te1jed 

A. g~·akornoki i<lő rendszerint llR,\anazon gyógyszer
tárban töltendő ki 

\' áltozás esetében köteles a főnök az illetékes hatóság
nál jelentést tenni n1elyben a 'áltozás szükséges volta 
indokolandó. 

9. § A tö1 Yényha.tóság a te1 ületéhuz t.a1 tozó gyóg) -
szertá1akb1-1n fel-vett g)·ako1nokok1öl pontos köny\ et 
1ezet 

}~ köny\ be be' czctcndő 
a) _,\._ g) akornokuJ felvett eg.) én nr1tionaleia 
b) _A_z okinán) ok, n1el-yek alapján a fel\ étel tö1tént 
e) 1\._ fe1'-étel éYr 1 napja. 
d) ... ~ főnök neve és lakhel) e. 
(')A g:·ako1nok előn1enctcié1e vonatkozó Cszrevétekk 

(12. §.) 
f) JegJ- zetek, n1clyek a. g;y akornok kilépésé1 e, h~ lyYál

toztatá.sá1 a, ok1nií1yy-inásola.tok kiszolgáltatására vonat
koznak 

10 §. A tani dö alatt a tanitó g) ·ógysze1 ész ta.1 tozik 
gyakornokát fokozatosau beavatni a g~-óg"ysze1észeti tech
nika. \· alaniint a vénykészités gyakorlati részébe, köteles 
gondoskodni, hogy 11Ö\ (-:ndéku a. g' óg' szc16szeti kiinyY
(•s iig~ Yitt llel s a g;<. ógyszco1Gszelet szabályozó hatósági 
rendeletekkel, tÖI\ én~·ckkel megis1nerkE·djék, hogy a yé
n~ t->k árs,,;nbványozásáha u1ugát bcgyako1ulja, hogy fL 

µ:;1·óg·ysy,e1ismc elen1eit a 111a.g·y1u: !.!.'' Ó!.!.'\ RZ( i kön\ -, t::inn l-
1nanyozása utján ulsajlÍ.titsa.; ta1tozik t.o-.,-ábbá gondoskodni 
a gyógysze1·é::;z a11ól is, hogy növendéke na.ponkint 'kellő 
idGt fordítson \egytani és nö\-énJt::tni is1nmuteinlk bGvi
tésérr, iészben ap1·óbb ...-egyt.ani kisé,1k~tek és fü\·é::;zeti 
gyakorlatok végzése által, 1niyógből köt\·)h-s a gyógysze-
1-'ész ofiicinalis herbarinmot ta1ta.ni 

• 
-l._ ta:aHO g,·óg~ sZe1ésk e inellett r·endu:), t.i,;zlaságn1 fi::

g,\ lhne'zétt. blcsÜ](tes gondolkozásra nríí,-tlt Jna.ga.Yiscw 
lt:'tre oktassa nÖ'\'{ ndékót. -

\Tiszunt a g-;y ako1 nok ta1 tozil;;: tanideje i-Llatt. tani tó f őnő
kénck UtJll.11tatás1-1it tisztelE:ittf-1 fogadni, s 1ncgbizásait 
1 ugodelnlességgel -., égczni 

i1 § _A_ gyakornokot :rn-&ssal n1in1 szakiná.já.ba yágó 
dolgokkal íoglalkoztani ne1n szabad 

A_ gyakornok ta.nidejénc k első ha1 nui..da alatt éppen 
<_JJf:'llL ~-z11tán pedig csak feliigyelet alatt készithL t oryosi 

;·t:nycket 
12„ § ,:\, g;yogysz(1tári \:izsgálat alk1-1ln1á,al a tiszti 

föorvos kötEk'ss('ge 1nf;g'g' őzödést szer(·zni arról, 'ajjon 
a gyakornok tt·sz_:l kt)ll(r (:l6n1enetelt Yag_\ snn, és azt 11 
tl ~ e) pontja (rtelrr1éb0n ft-ljfg~ ezni Eg\ uttal 1artozik 
a tiszti fiún vos azt is ellenőrizni, hog:'>- a g' akarnokok 
száma a 2. § kö\·E:tcln1én\ ti\ el összhangzásllan ,-an-e? 

t3 § Ha :t g\ óg~ szertári \ izsgá.latoknfll kiderül, hogJ 
a gyakornok kellő előn10netelt IlPlll tanusit akkoT a tiszti 
fiíorYoSnak jogában, sőt kötelességében áll a gyakoTnokot, 
(- sutleg a főnököt is figyolnJcztetni 

Ha c1111ek daczá1a is1nétcltcn az tapaszta.ltainék, hog,) 
11 g;-> ako1 nok clö1nenetclc ncn1 -kieltgitö, akkor a. tö1 -vény·
hatóság r~ hozzát1.endő jr:lentts alapján szakköz(gei által 
( g) gyógyszerfJSZ közbtjötté'H~l \ izsgálatot rendel (_:l 

Ha a \"izsgálatból 
a) az tűnnék ki, hog\ a csekél) elöm(·noh-1 oka a g;ya

}-;: 01 nok ba.B,\ agságá ban vagy képtelenségében iPjlik_, akkui 
a g\ 60-yszt·1észE:ti pályái ól flntasitható; 

b) h~l. e !lenbfn a csekély halad:ís oka a iőniik Yezeié
sébt-:11 1ojlik, akkor a. ffínöktől a g\·ako1nokt1t.itási jog 
hi1:nn\ n,.; i(l{Í1( ( ]-.,-nnl1~1tr'1 

)firldKét es~:tben az ügy hl1.tt t:lsőfokulng nz alispán 
(polgármesü1), n1úsodfokulag a közigazgatási bi%ottság, 
})a.unad(okulag n \H-lliLs- és kiizokt.f-Ltásügyi 1n kii nri 
ni::;t(:r a bc·Hig;.-1ni nish~1n ·1 egy( ·tf_rt.ökg hatú1 oz. 



11. A gyakor·noki vizsgálat 

1±. § _\._ g:) akon1oki >izsgálatok Budanesten és Kolozs~ 
-.;-á1ott t~1tatn::k -: yj~:'gálati~ .. '·al? jeleritkezés (1 23 .~.) 
a m kn 1 allás- ES kozoJ;_t.ata.s1 n11111szter által kjnevczt:·tt 
»izsgálö bizottság ~;lnö1n~nél szóval Ya!t"}' üásban tö1 tf:nik ·· 
ki a jelentkező ok1nányait 1ncg\"izsgá1' án, ha azokat Tend~ 
1iLn ta.láljFJ, a v-i'l-sg:í.hit nr:11ját kitlizi 

lő. § .. '.\. > izsgálat a Yizsgáló bizotisáo· előtt té-tetik le 
i11clynC'k tagjai a phy-sika vagy VE·g;~ tan '"'és a. gyógyszerta~ 
Yag;y növé11;ytan cgyeten1i n; ih ános rendes, rC·ndki i; üli 
1 a_g~' ma.g_ántaná~ ai k?zül ~ vallás- és közoktatásügyi 
m1n1sztei rilt.al ha.rom e\ re 1-une,-ezett két ta.ná1 kik közül 
az egyik (-1nöki teendőkktl is megbizatik, ne1;1különben 
.az 01·szúgos gyóg~ sze1·6sz-testület ajánlatá1a a nelezctt 
nüniszter által ugyancsak há.10111_ év ta-1tai::ná1a kinevezett 
k6t gs·ógyszE i f:,sz 

16 ~ .:\„. gyak?rn~];:i vizsgálat helyét nz r-lnök jt:löli ki, 
)„. 11-zsgala.t ket icszböl áll, u ui. gyakorlati és szóbeli 

1 ósz biíl 
1. Gyakorlati iész. Ennek czé'1jtt 111czgvőzödést szeTezni 

a felől, hog;r a jelölt bir-e,kellö ktzi Üg~essóggt':l o1\'i1si 
,-ények elkészitésébe11 é-s E·g·rszeriilib chérniai- lnü\eletek 
lü\·itclébell, 

E ( zé:ból Jncgki\ ántatik: 
a.) az or•·o~;i vén,Y kellékeinek nicgbüálása, az abban 

( liíü t g:y óg) sze1 clkészitf::se és á.1 szabályozása, a 1!."5'ÓgY-
szr,1kii11-3· 1- no1n(:nllntu1újának isn1e1·(~Ü~; ·- _, 

b) egy iö•"iclehb idő alatt elkf::szithctö gyógYsze1észeti 
p1aeparatun1 ciöilllitása; -

e) .két_\'agy t:?etl~g töhh hivat.::ilos g,yóg·ys:zc1 és ,-c·g;y
kl:=iz1tJ11( l\\ fehsrricré,sf· (s n1eQ'vizs2:ál:'tsa: n hi\ atfllns 
dl oguc-ok 1~üsnHnése es (gy1nástól n1egkülönböztett'.·S(. 
__ E„ n1(i1·et7tekhez a hivatalos kön)'·ck: a gyógrszeikönyv 
fq~ arsza.hvany ha.sználhatók. 

2 Szóbeli ré~z Annak 1negitél6sé1e szolg:íl, biJ-e a 
jllölt a ta11nl~nán;'>ozásra előirt túrg-;yakból annyi isn1( 
1 ( ttel, inenn;y1 cg~ gyóg'\ sze1ész-sPgé·d11ck hiYatásá11ak 

íl, 

1 

il 

1 
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hetöltés61 ( egyett rni tanuhnánJ Hiuak folyta.tás{ua 
szükséges. 

Ennek megbirálhatása ''égett kö' etelendő a gyakornok 
tól, jeleRen : -

a) ~\_ vegytanból keYc>1ék és >egJület, elr_;m és összetett 
test logalma1 11 chémiai neyezéktan clen1ei, vegyjeg·y: 
'eg;ckép!et, parán;ysuly, tömecssuly gyakorlati használata 
a leg·közönségesebb vegyi átalakulások, bomlás, csc1c
bo1nlás isnie1ete. }, __ legfontosabb hivatalos sa.Yak és sók 
előállitásá.nak lényege 

,. b) .,\. növénytanból ne hány officiná1is nÖ-'\ ény leiT ása 
e)_,\_ természettanból a legfontosabb alaptételek is1ne1"Cte 
d) A g,yóg, szcrkönyí' egy lrrtin czikkének inagyana 

inrditása 
e) A. gyógyszc1észeti l;::öny•·1itel és a gyógyszerészeti 

f:zabályok és i·endeletek ismerete 
17 § A vizsgálat szóbeli iésze legfeljebl1 egy óráig

üu t; nünden tárgya eg,1 nc:g;_yecló1 áig vizsgáltat'\ án A 
1-izsgála.t g,,ako1lati része két ó1ánál semnli esetre se111 
Yehet többet igénybe 

18 § A_ vizsgálat c1od111(nye ftlett a bizottság szótölib
séggel dönt Gs a jelölt(_t kitünően képcsitettnek, kép(SÍ· 
tettnek vagy n<::ni képesitettnek nyilvánitja Eg1 enlií -sza·· 
Yazat esetén az t:1nök dönt. 

19 §. 1\._ vizsgálat e1edn1énJ &t a bizottság elnöke az 
illetékes tö1 vén;\·hatóságna.k bejelenti 

Ha a Yizsgáln.t jó sike11el tétetett lt:, akkor a meg· 
\ izsgúlt ré szé1 e kiadatik a g,) akornuki végbizonyitvánj, 
1nely latin nyelven sze1kesztendö, benne a vizsgála1 
e1edlllén~ e (kiíi.inően-l: vag·y eg) sze1 üen kfp0::<itett) ki
teendő és valamennyi vizsgáló által aláirandó. 

20 ~ Ehceszett gya.ko1~noki Yégbizonyitvány másod· 
litLÚL a VÍI.;,igúiú UiLutlutg cluüke allitja ki Az illictú 
köteles azonban igaLolni, hogy az eredeti okmány tén1 -
lep:- clYeszett, s hogy annak n1egkel'itése Yég-ett a másod· 
latban kiadandó okmán:;i eltéYedését a ké1vény b8· 
nynjtAsa előtt legalább négy héttel a hivatalos lapban 
ki'izzó tettE:: 
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A kiállitotL Jllh~odlatéit tiz forint fizetendií 
21. *· Ha. a jelölt a. ., izsgfiJaton csak E-:g'\ tantá1gybo~ 

11 c:n1 telelt nieg, két hó inulva - ha. pE:dig két tantárgy
ból találtatott oltgtelen készü1tségih1ek, há1ou1 hó mulva. 
ismétlésre bocsátható Ila a. jelölt há10111 '<11.gy inind a 
n6gy táTgj' ból felelt elégtelenül. akkor 6 hó mul\"a az 
egész vizsgálatot ismételni ta1 tozik _:\._ második isn1étlé s 
ug,y a.nolyan Jnódon tör tfnik 

Ha a jelöH ez; alkaiu1u111al se1JJ íelelne u1eg, akkot 
)L -vizsga inégcgYsze1, do {;Sak fél; illetőleg eg\· év mulYa 
isn1étolhető 

_i\._ ,-izsgálatot ezcntul is1nét(~lni nen1 lehet, s a jelölt 
,-égkép elutasitandó. 

_A_ vizsgálat isn1étllse ug~·anazon bizotts:i.g előtt történik 
.Az isinétlésre 1ncgszabott idő valamel-ynyilYilnos gyóg\„

túI ban töltendő 
22. § A vizsgálaté1t 27 í1t dij fizvtendő, n1el;yből 2 Ílt 

a bizonyitvány kiállitástiLrt já1, a JUa,radék\Jan pedig a 
bizottság tagjai egJ enlü részben osztoznak, az elnök azon
lian kettős dijat huz 

Ism(:tl(·;;:kor aránylagosan ugyanazon dijak flzetendéík„ 
23 § _A g;yakornoki ""Vizsgálatok rendsze1int augusztus 

végén és sz0ptmnbcI elején tartatnak, az: azokra Y!ÜÓ 
jelentkezés legkésőbb julius elsejéig történik (14 §„) 

A bizottság elnökének jogában áll azonban kivétele~ 
esetekben n vizsg:úlatot, ha ez: kivántutnék, inás időben is 
nregtrntani 

111 Segédi idö 

24. § .-\ lH. ~-linn E~I intett gyako1noki \;6gbizonyitviin;f 
tulajdonosai a 1nagYa101 szági gy6gysze1 tán-tkban :o:egédi 
i-:1i1,fi„,',-,·l1r1, 1ll;:-.l1,1:•7h 1tfik 

23 ~"I{lilf;ildi -(g·cili r.klr1rl(J; :1 ];:\i](::; J-

'1 ),- 0:1 :~ t t !1 _,.,! i •Íil '1i 1 ··!: 
~11 ény esithetőJ~ 

26„ §. -~ segédi 
f gyetcmi tanfolyan1 

idő kLL övig tart s íu.cult:ltive az 
előtt ,-agy azntftn töltheH) ki 
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. 27. § Stgcdi nlinös('ghl 11 eltöltött idií1Gl ll főnökök 
liizonvit\ ányt úllitanak ki 

E l~Ízon;rit,--á11;vok c~;ak akko1 f.('kinthetők oknrányok
n::ik ha azok kellő bf>.h·eggol, a főnök aláirásá.Yal ·és pc 
f:sétjé...--el \annak ellátva és a tiszti fóo1 YOS aláh ásiivnl és 
pl csétjé\ t.'1 'annak hitelcsit\'E' 

28. $. Azok:nak kik az eg;yetf-.1ni tanfoly::un bs a sza
liülysze1 li szigoilatok bfífgzéseko1 a segédi időt inég· ki 
ne1n töltötték: a g\·ógyszerész mestc1i olde\ él kii:>zolgál-
1atik ugyan, azonban az oklcvbl g;-;·óg;-sze1tá1 nyithatása 
illetőleg- kcztlésl szE111pontjáhól r.suk akkor é:1Yénybs, ha 
az illető n1{u a két segédi é\:et kitöltötte és azt zt tanusit{l 
záradék okleYclére JÚYezettet.ett 

Jelen szabálJTE-:ndelet azonnal ~J vén;'l lie li.11 
I\._(;·lt Budapesten 1802 évj s:;.;ept D-én 

~ló 97ó/18ll2 B :d szá1nhoz 

Szabályzat 

a gyógyszerész-növendékek egyetemi kiképzése 
tárgyában. 

(J6vábag)-atnt.t U cstiszá1i és a.postoli küáh·i :Fclsógé11t:k 
1892 éYi augusztus hó 9-én kelt legf. elhatározásáYal 
Ki:1datott a Yallás- é.s közoktntásüg,\i in. kir minis?:ternPk 

~l?i 9ió '18H2 sz a k( lt rencle1etf·\ cl ) 

Felvétel 

! 8· A.z < g'\-tltfnli g'\ og) sze1(:sí'..oii tanloh nuna. c,,;ak az 
]111;,; Jl)l, l .. i J. ;.!.\ug1-,/u;l::o1-g,1:<lu1nuL-k] il·.Lj•Ll~.:11 
/.\t 1·!\''ll\\>1-il ]1\(1 ·Z~ll>(d\l'1'!l'hl<tl1,n l;-i11i:Ji1\ t),j_ 

' / 1 i - ,- 1 j i-; 1 ! 1 1 1 1 11•'!- 11 11 11 () 1 1 1 i-
\ izsga) az ott elöüt u1ódon sikc:1eseu letetk 

2. § A g,,·ógysr-e1ész növendélcek; ha. nem é1ettségi 
hizon..--itYán-:. alapján \ étcttek Ífl ien<lkivüli hallgatók 

G' 
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al';onban a· i~ndcs eg:, (:tcnü haUga.1ók1a \ onatko;1,ii 
fegyehni szabályok reájuk. néZYe is érYén: esek 

3. §. A_. beiratások1a, aZ előadások hallga.tásá1a és 1i 
tandijmentességre .-onatkozó szabál>ok a rryógyszerész~ 
hallgatókra néz>e is megfelelően alk'alma.za~Íclók 

4 ~· A gyógysze.részhallgatók az első t.Yb(n a bölcsé-· 
,.:zeti 1 illetőle~· 1na.tb -te1mészettudo1nányi, a 1ná.sodik 6-\--
hen az 01 Yos1 ka1hoz tartoznak 

5. S. o\z első évi tanfolya.nua 'aló jelentkezt:s a. böl
csészet, illetőleg a n1ath.-tt~rmészettndo1nán\ i kari dékán
ná] ~örténiB:, a j(,-lentkuző köteles igazo1ni1 bogy a kLllő 
elokcpzettseget megszerezte E czélból elfímutatandó: 

a) a születési bizon;yitván:y; 
b) i~ gJinnasi.um, 1~ál- 1agy polgá1i iskola legalább 

l1atod1k osztáh a.nak s1kt.1es eh Pgzését igazoló bizon:'>·it-
1 án;y; utóbbi két esetben a latin nyelvból a g\·1nnasilun 
hatodik osztályában kö-Yetelt terjedelemben lr'tÜtt -vizsu·á· 
hiti ól szólo bizonyit1·ány is ; ~ 

e) n, g':\ Hkornoki Yéghizonvit\'án1, meh ből kitünjék 
hogJ l1 g\ akOl'OOki idő a szabál\ S~E.rŰ ta.{[.amot túl H\'ll~ 
haladta " · 

6 § _ _\._ másodilt Ó'íiolyamra. a. ielentkezés az 01 ~oska1i 
~ékánnál történik; ez alkalo1nn1al igazolandó, hoo·y a 
Jeluntkoző az első két iéléYben kötele?..ett tá10·\ akat í'~all
ga.tta és a g·-., -óg-yszer észmesteri előYizsgúlatok;t· jó sikc11 cl 
letPite 

II. A tanfolyam tartama és tár·gyai. 

. S -\.;1, eg-., etc,nü gyogyszer{sz(:ti tanioh ain J;Jt 
(11gta1t 

8 S. _A_ tnnfolya1n tárg,\ ai a köYotkezők. 
\_z első é1 hc.n: az l iélé-\brn ternrészrttan :í.llatta.n &s 

-1.:i., :: !; '::il;\;,; l! f1::c..1~:1 ·_.\,!:: :..::.-
ko1l:1tnk i1(ti J<-) 1nah:111: 111inilkt.1 f( L'\ii(.Jl :'li1:llii11n,.:, 
);:!";.il11: \ --'\1:111 l''i: J\(ll1n ':;; ,.;~1 \<;.; 1•>'1 li1-1i .-) ,1 

! ll); Ln ,;l_:!1ü. ;1u l.:l) l:UJ. ·,_;11"' ictll<"' l:ó ;:.,') ;1;~:.1Ldlbg J1, ;, 

á 61ában. nö-.,-énymcghatározúsok- és szöveti.a.ni -.,-ü;sg:ála-
tokk::d · 

Só 

j._ u1á,:;;odik évben.: az L íéléYben gyóg) sze1ism~~ és 
elenizŐ >'egytan heti 5 ó1ába11, közegészségtan heti 3 ó1ú
ban, elemző vegytani gyakorlatok heti 15 órában; a Il 
félé>hen a g~--ógyszerészeti vegytan heti 5, gyógyszen'"
szeti vegytani gyakorlatok hoti 15 és gyóg:ysze1is1nri 
gyákorlatok heti 10 órában. 

9. § A. gy-ógyszerészmesteri oklevél elny(-:résóre 3 elö 
1izsgcílaL é:;i két szigo1la.t ~íkeres lt:tevóse kivánt-atik ineg 

111 Elővizsgálatok 

10„ § ... ~z dlö,-izsgálatok a tölcs(szeti, illetőleg math 
t( rmészettudon1án;'l i ka.1011 tartatnak. 

11 § .\z elővizsgálatok: va.la1nint a szigorlatok ITiil
x·ánosak _A_ részt'\ evő lu1.llg11tók számát a rendelkezési f1 

álló helyiségek te1jl1delméhez képest a yjzsgáló bizottsáo· 
t lnöke határozza n1eg -

0 

12 § .'l..z elővizsgálatok a természettanból. az I fÉlé'i 
\(g'éll, a YE-:g:r-tan1ió] és 11Ö'\én~tanból pedig, a !r félév 
>égén teendők le. 

13. § __ \_ vizsgálatok1a való jelentkezés a bölcséf-lzeli 
karnak, illet(ileg 1nath-tennészettudo1nányi ka1nak dékán
jáná~ tö1~énik. A jelentkezéskor· előn1utata.ndók a gyógy
s,,;creszot~ taniolya.n11a való ft-1<.éteh·e jogositó okrnúnyok 
továbbá igazolandó a.z első é\ elslí lllctőlen· a. II félávré 
előirt köteJE,ző tárgyak hallgatása ' ,.., 

1-í. § A bölcsészeti, illetőleg tt n1ath -te1n1észettudo· 
111ányi kar dékánja a jeLintker-Önt-k okn11invait {1tvizsgál
Yrl11, a vü·;sgála:li hat{iridőt kitüzi. 

15 § .. -\.~ clő>izsgálu.tokon a blilcsészetkari, illetőlt;g 
1nr:tl1.-te11n( 8Z01tnrl.01n:'in,-i kati dPk:ín YH!!>- :1111111.k l10hPt-
1 ~r. rlli'd,;iil l\{1d• ;;éí],;k(nl :1z illltii ~„:ik.;i>1iak 11 1alh"

- kii„ukl:l!;1,·1i!.2,\Í i11i11i-:zh1 :ílt:ti \iz~g:'il•iL1il ki111\fZ1tt 
11;',1 :1i !ll\

0

ll;.",!111 l; 

16 S Az elihizsµ:ü.lut üntarnfl 111üul1?·n eg\·es tá1gybó 
cg v negyed61 n 

J.7 ~ A_ \ Íí'.>-:g:rilntnk1 ól s;i;abalysz(:;J íi -., iz:=;gálati jegyző-
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kony> •czctendó, n1el) bc;;n_ a \ izsgülat c1cdn1én)"e -- ki
tűnő, clégsóges, elégtelen - a 'iz:ogáló által sajátkezülcg 
hejegy zendő Az c:lő' -iz_sgálatok 'Ggered1nényét az elni_ifr_ 
állapitja nH:g és üja ala 

18 §. _-\_ vizsg·iilatolnól szabályszerü bizon.)it\-ány áHit
tutik ki, melJ a n1ásod;k é\folya.nna \ nló beüatkozásko1 
blfín111t-f1.t.11 niló 

19. §. Ila a jelölt eµ:;r 1 ag)· két 1a1g;; ból fElfiigg'esz
tetett: \izsgúlata.it a 0-ik ffk1 clslí hónapjában isn1é· 
h'lheti. 

Ha ellenbe,n 1nind a hűron1 tüTgyból eléµ:telenö1 ie.lt:·U. 
fólé1·-ci be nen1 szá1nittatnak és ~köteles az olséí tané,-r•t 
ujból hallgatni a vizsgálatokat pedig a t?li, illet6leg a. 
nyári félév Yégén ujból letenni 

20„ §. Azon jelölt, ki isn1étlésko1 csak ~gy t:i1gyból 
találtatott elégtelen készültsÁgünek_ 1nég ugyanazon félc'Y 
'ég6n n1ásodszo1 if:;Jnéülhct; ha oz js sike1telLn ina1adt. n 
t:i:~'.HÍ'.l i_ testület ja.'I aslata alapjún a 'altás- és közoktatásüg:;: i 
nun1sztE\1 engedPl;- évr_ 1. az illető tanszak ujhól Yflló hCI !l
gatúsa után, 1uunHHlszo1i isrnétl~su liocsfitható 
- 21 § ._-\_zon jelölt, ki isnJl:tksknr ujhól két \agy uüncl 
11 hároin tú1gyból elé.gtelr n készültségli.nck találtatik, 
kötel0s i:zon tárgyakat, n1ciy(:·kh6l viss-za,·et.tetett, ujból 
hallga.tnl _\Iinek iµ.·azolá;,;a ntiin n i'él61 cs tárg5 liól ngy.<in
azon féléY y{ gén, - - é' cs tá1g'Jltkhól pedig· a. jö-., i'í fCléY 
1 (gf>n 1nasodik isn1étl{sre hncsú1ha.tó 

22 ~- I-Ia a n1úsodik ismétlé-s ];:(t 'l<lg')' n1ind a. há101n 
tiug' búl si[,c1tclcn 1ntl11ul, a jcliiltc-k h:iunadszoii isn1lt
l~·src c.sa.k a tan{ni testület j1.n nsb1tú1 il n kiizoktatásügyi 
1ninis:..:tc1 t ng·t;d(' l;l évol borsát h ntók; köt< lesek a.zonb:1 n 
nz egósz t' i ta.nfoly runot l1ihól hall~„n1ttü és 1 a.Jn1nen1n i 
\ 1 Z, ~'- }t: 1 1 : \ t 1 1 t. ! :'l l l l I l • 111 1 

:.?'.; :_; lí:i 1:·1111< h : 1 1 l 11 :<• [-.. Z 1 1 1 - J!I i] ~k :' l 

Jte111 101ytat1ic1tja es llll:11an 
ne1n nostlificálható 

24 
]H l)C' 

§ lsn16tlés1H k csak: ;ig) u11<1zon 
H1 n(lki' iili kö1 iiln1ény1 k :llapjíl,1i 

( gy1 tcnH n yan 
az illető tanür-

87 

testiilr,.»tck 1neghallgatúsa. után ki' t'.-telest.11 a Ya1lás~ f;s 
kö:1.oktatásügyl n1iniszte1 a. iniis egyete:n1en 'aló ismétel
j1<.:-tést megengedheti 

!V. Szifior·latok 

20. § .. ~ szigorlatok fiZ 01,osi ka1on ta1tatni:tk és (5ak 
ott tehetők lt., a hol 1negkezduttek: megkez<lésök legfölebb 
a. tanfolyam befejezését köYet6 tanév vé:!.éig halasztható. 

To\·ábbi halasztás csak kivétfJlesen. méltán\ lást é1·demlő 
(setEkbun engedélyezhető a ,„allás- és kbzoktatásüg:.i 
nünister által. 

26 § _\,_ szigo1lat-ok1a. Yaló jelentkezés az 01voska1i 
dékánnál tö1ténik, n1ely alkalonirnal R jelentkező bemutatni 
tartozj k: 

a) a gyógyszeuSszPtl ta.ntolyannavaló fclvétehe jogositó 
okn1ányait : e 

b) .az cHhizsgálatok sike1cs lete,·ését igazoló bizo
nyhAnyt; 

e) leczkekönyvét, inelybéíl a n1ásodik ü1-i taniolya1n 
kötelező tárgyainak hallgatása és ug1 a' ( gytani, 'ala.mint 
n gyógyszcris1nei gy ukorlatokban való l észtvevós kitiinjék 

A vegytani, illetve gyógysze1isn1ei gynko1latok te1é11 
tanusitott szorgalo1n és fehnutatott er1'dm0JY) az illet0 
tauá1ok Altal a leczkekön' \'hen külön jelz(.ssc•l tünteten
(l6k fel 

_\_z Elméleti szigo1 lntt a 1 aló jel( ntkf-·1.t:~nél t zen ielül 
n1Cg a g,) ako1lati szigo1lnt ll':tétulét igazoló i1izonyih án\' 
js ben1utata.ndó 

27 § li gyako1lati szigorlaton a:..: eletnző és gyógyt;1A té" 
,;. 1 1' ·;1ci;i;:,.,l '.") ;·-?'·1i<:y.1·~r;-:1knl'1j1I 

\ 1z~·}· ilt:1\il; ,„ 

:1: :1]! 1 :11 

"' L.:; 

inüt.an. 
28. ~ :\_ szigo1latoko11 \'izsp;iilókként az ilktG szakoknak 

a "\ nllús- és közoktntúsüg·,-j ininiC'V·r által n.1 u1. kin(-_vczett 
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taná1ai sze1epelnE::k, az 8lnöki teendőket az orvoska1.j. 
dékán ':a.gy szabálysze1ü helyettese végzi A. szigorlaton 
jelen van a. kormány kép,iselője is. 

Elnök és vizsgáló senki sem lehet egyszerre. 
_.\_z elméleti szigorlaton mint Yendég\izsgáló, egy a 

'allás- é.s közoktatásügyi roiniste1 által e czélra kinevezett 
gyóg;ysze1·ész ·- ki egysze1·s1nind g\„ógysZe1tártula,jdonos 
ís - müködik közre 

V. Gyakodati szigorlat 

29. ~- .A. gyakorlati szigorlat a negyedik félév -., égén 
az illető intezetlkbeu tartatik 1neg. 

30. §„ ~4. gyakorlati szigorlat a.1 kalmából a jelölt a gyóg;y-
szerészeti és elemző vegytanból valamely keveréket vagy 
összetett testet miuőlegeso~ elemez, vagy vala1nel,r egy
szerűbb mennyileges elemzP.st térfogati úton yagy súl;y 
szerint hajt végre, továbbá valamely hiva.talos veg.) i vagy 
g.) ógyszorészeti készítményt a magya1 gyógyszerköny\ 
szerint a.zonosságá1a és tisztaságára megvizsgiil 

A gyóg,) szerisméből a jelölt egy >'agy- több gyógyárüt 
azonosságára és tisztaságára. inegvizsgál, inidőn eg;yúttal 
bc111utatni tartozik jártasságát a gó1csövi vizsgálatokban. 

i~ jelölt. az általa kö,-etett eljá1ást ós a.z elért e1edmén;rt 
röviden frásba foglaJja és a YÍí:sgáló bizottság elé te1-
jeszti. 

Jogukban áll azonban a Yizsgálö bizottság tagjainak a 
jelölthöz a vizsgálat ineneté1e, az alkahnazot.t elj~1ásokra 
és a. jell(~mz6 kémha.tásokra nézye ké1 dések(_t intézni. 

31. §. I-Ia. a jelölt a gyakorlati szigoilaton eg,y tá1gybúl 
0](Q'1.PlPniil fF:]Plt. HZllll tlirgvh.11 :i ,-i%"1f'lilntnt :~ hfi l1:11l\ 1\ 

i"n1rtr1hü1i es1:1l1g· :i \i%-,g·,t]„ J,izottS:íg :1z ill1tfí1 ng,\ 
l('lr\i -1,d>(i1:1l<11i1;111j ilPi_·1/:"1.~111 i:" 11L1si1l1ntj:1 !la i--rn~ 1 

l<:i1i_·_1.1;i j(1f 1\1·-~-·11 1 ";!f 1111 ! / \ L' ',!, 

Lijból isrnételheti 
32. ~. Ha a ln<'..sodik ismCtlés eu1n sike1iilt, a jelölt 

lHnmndik 1s1n(tlés1e G hö inúlva LSak a tanári testület 

SD 

.iaYaslqta al~·ilián u közoktatási nüuister cngedélyéyel 
jelentkezhetik '10;\ 

Ha a harmadik isn1étlés sein' sikerül, tanulmányait ne1n 
folytathatja, és netalán inás egyete1nen elnyert oklevelf 
nelli nostrificálható. 

33 §. Ha a ,jelölt mindkét tárgyból elégtelenül felelt 
6 hó múlva bo~sátható csak ismétlésre és ha szükséges·· 
nek Játszik, egy fl·lóvi la.l101·alú1.iu1ui dulg-uzá~ra il:l uta
sítható. 

)._második isn1étlés hasonló feltételek mellett csak ujabb 
6 hó múlva Yan megengedve 

A_z egész szigorlatot harmadszor ismételni nen1 lehet. 
34 §„ Ha a jelölt a második ismétJf,s alkalmá,-al csak 

t-:gy tárgyból függosztet1:•tt fel, abból harmadszori isn1ét
Jésre a S:d §. 1.1·telmében bocsátható 

VI Elméleti szigorlat 

35. S· __ \._ g,~ akorlati szigorlat sike1ülése esetén a jt:lölt 
az elméleti szigo1latra j(~lentkezik 

36 § A.z elméleti szigo1laton a jelölt a vegytan taná1a 
által az álta18nos é·s gyógyszerészeti vegytanból, a g~·óg~ 
szrc,1is1ne· taná1a által a gyógyszc·iis1néböl, a. \ endégviz~
g:álók(nt 111üköcHí gyógyszeTtártulajdonos gyógJ-SZerész 
által ]Jedig a gya.ko1lati gyóg,yszerl'szetből •izsgáltatik, 
mindegyikből egy egy negyedóráig. 

37. §. 1\. szigorlatokon az eg~·es vizsgatá1g:yakból elé1t 
e1 edmény ugyanolyan inódon jelzendő, mint az elővizs·
g·álatokon A_ sógorlatokröl szint.f,n szabálysze-rü jeg' zfí
könvY Yezetendő 

/-.,,_v ~,_,igo1lutuk végé1tlemjegye minüenko1 az eg)CS 
t~l!<J::'- :1lrhA1 l\\011 .iP17i'"r1' :ihq•j)Í.11 Rll11p-í1tri1ik mP0 Hri :1. 

kitün1í r::" cli!,;_°'L~E-; j(-:lzt s1 i '7\1 nlií "'zárnu:il,. a ~zignil:ii 
f~illl11111•é._\l ,l1'__:~ :-! - !l:i i•J:i]t ·~:\].; <!].\' 1:'11·::\!1 

Ö' )1 j''i! !l 1 ll. 1 !.~ !:! ,_j] [i:i~!l ]; J; 111 l• l;JJ,\]1 

38. ~ Ila a jelölt nz (.Jm(Jeti szigorlaton 8légtelenül 
íelelt, ann;yiszor 2 hó lnúh·a jelentkezhetik isn1étlés1t'J 
11 hCln' tá1gyból EcJlé·µ-1tltnül ftlelt 



3H § A_ n1áso<lik is1nétl(~S an113Ü;zo1 3 hónn,p múha. 
1örténbeük. n1eg, a hán;y tá1gyból lett a íclölt felfüggeszt~-r 

40. §. Ha11nadszori ismétlósn3 a jelölt csakis az orvos
kari tanári testület j1naslatá1a. a. közoktatásügyi ministe1 
engedélyé•el bocsátható 8s pedig a. .39 § ban megszabott 
határidők után. · 

.A.z egész szigodatnak ha1rnadszo1i is1nét!ése azonban 
niues mogeng~<lve 

41 § A ... harmadik ismétlésnek sikl1telonstge esetében 
a 32 §. második btkezdésénl'Jk ienclelkezései inérVadók„ 

12 Ha a jelölt az első yizsgálás alkah~1ával vagy jsmétlés 
után 1ninden tárgyLól n1egfelelt, a szabályszerű eskü 
letétele és a. n1egfelelő díjak lefizetése után i·észér0 a 
gyógyszerPszmesteri oklei,-él kiszolgáltatandó„ .:\.z oklevél 
gyógyszp1 tá1 nyithatása, vagy kBzell se sze111pontjából 
azonban csak akkor P.1·vényus, ha az jllető a szabályszerű 
se::gédi időt n1á1 kitöltötte 0s a.z az oklevélre szintén föl
jegyc:ztetett. 

"'\.. feleskctés az eln16lc~H szigorlati bizottság jelenlétében 
tö1ténik a n1cg'fclelő szabályok sze1int 

Vll Díjak 

43. § A. gyóg,) sz1: iészeti oklcyé] elny( l éséH: előü t -.,-izs
gala.tok- ~-'s szig·o1Ja.toké1 t a kö-vetkcző dijak üzeü:udők: 

.Az clőyjzsgálatok(1t 30 frt, n1cl.\ hfíl a 3 vizsg:ilót és a 
1)ölcs6sz8t, ill(ctőleg inath -ü nnészct.1udo1nányka1i d6k(J Llt 
i gyenkü1t ö fit jllcü 1neg 

. A. g) ako1la.ti szigo1lat(ht 20 frt n1el) ből tigy a. \Ü:s
g:álókat, n1int: :tz elnököt és <1 k_\nn1áuykörn iselőt cgye11kint 
[J forint illeti 11100 

:\z (llJJ(lcti "Zi>to1Li1111 :2)f1: n1 h „. „,:\"i!,1/ _ 
\ 1 /,.::~ ,i [ j_: 1: :1 I-: < : :1 'k 1 ll · '11 ' 

'"-) 1 i.1 J : ! ,J• 
A. ... z oskii letét.elc·61 t cs az okl1cYGl kiállitását·1 t 20 h t 

fizetendő, rnel~ böl nz 01\oska1i dékiínt 3 frt, az (Jl\-oska1i 
jl'gyzöt 1 forin1, az (Jl\-os~ üs bölcsPszr~t- illcUíleg 1nath-

Dl 

\i inLés.zcttudo11uln3 i. ka;i ~J6~1ztá_1 t ·±.-4 Jo1int tlZ eg) cte1ni 
J-özponti üodát pedig rl J.or1nt llleti__ineg H· '· 

'- ;\.. kö;i;ponti irodának játó 5 fi t.ból rcdezcntloK az okle\ ( l 
kiállításával járó költségl k . . , _ 

4i ~ Isn1(,t1ések l'Set(hen ugyanazon clqak :fizetcucluL 

Gyógyszer·észtudor ság 

1 \._zo11 o·yóo·1szerészmeste1f.k, a kik 81t:,lt~égi_ bizo1nit~ 
, anyi képe~ek Í~lmnt:;itni, elnyerhetik a gyóg~ szer észtudou 
oklevelet ha kgálálib egy tané\' (- t . mé:g , az egyct?;-11l_n 
töltenek s ez idö alatt a \eg)lnn1, g·~og~·szerta:u, ~s 
közegészségtnni intézeteklH''n 2,, illetőleg, 1-_1 . f,;le\1g 
]aborato1iumi munkálatokknl fogla1k:oznak es e.z Jd? ala.tt 
nz · cn1lit.ett tárgyak yala.melyikfböl sajlit -.;:-1zsgalab-nk 
alapján készült doktori É·rtekezést ÍI1:nk; , . . . .. 

:2 A. doktori 0rtekezést a,z 01Yoska11. dcka.n, uunt eln~k-
1>61 é.s a. Yeg;'i"·Üui, ncrnki:ilö.~1bc11_ az 0r·:~ekez6s _tá1~Y_a s7.ex~:,t'.· 
u. gyógJszeris1ne, vag,\-_kozEgeszst-0gtan tanara1bo~ ~ ta.~.:1 
hizottsilg birálja n1eg es a1111Hk ('1-, 'egy elnen1togada-,« 
i12lett szötöbliséggol hatá.Joz 

ö A ... z éitekezés büálatáért i10 hl cHj flzetcn<lő .. inc1ybf5l 
a biznttsúµ; 111inch·n tagjánnk 10.fit ]Hl . , 

-t Az é-l'tekczt:s kiiryo1natandó. a. nJon11ata:-. l'-oltseD'(lt 
H jtJöJt \·iSEli. . .. . . 

5 .'\.. fll'n'tt„is az utlklz(!:' el1oü'adas::t 1itan nz edd1g:1 
"znkásos ;'nó'd~~l és" díjak luiizel.óse '\ncllett tö1 tönik 

Jelen .;;zah·'tlvzat azonnal (](tbc lt'~p. 
Kelt B·~tda1:e~t< n. J8H:2 (~·\·i sztptenihe1 hó tJ-én . 
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1892 62 33"- sz 

Pénzügyminiszteri körrendelet 

A , Wasser!"ann-féle Schlagwas,~er_·-: 3;Z ,_. Oleum Baumscheidti 
es a "lebenswecker k1t1ltasa tárgyában 

\' alan1t nn\ i kii. P.énzügyigazgatóságnak és váni
lnvatalnak. -

.--1. g_Yó~ysze1·tk lo1galmára vonatkozo szabál-.;; ok alapján 
0g~etc1 toleg a ke1·eskedelmi és hclügvi m. 'lcü millis- ~ 
ter1umokkal és a. ho1 \ át-szlavon bánnal." valamint az ér dz~ 
kf:lt osztiák cs . .ku„ miniszteriumokka1 a ,.\Vassernia.nn-fé~e 
sci:1ag:'Tasse1 (< el6álli1ása, forgalon1ba, hozatal[! behozatala' 
tovabba_ az „Olcum Baumscheidti-· és a ,_Leben8 ,,-0 cker'; 
clnevezes a~att a fo1galomban előforduló Ska1ifikáto1 nak 
behozatala es forgalomba hozatala t.~Jkintettel e:.:en czik
k~~e~ ~gész~égügyi szc111pontbói ineg nem e;1gedÍ;ctií 
1n111osögükre es hatásuk1 a ezennel C'ltiltatik 

Jelen tilalnü rendC'let közzétételéni k napj{l\ a.J éi
\tnybe lép 

Bndap~stcn, 1882. szeplt1nhe1 ::l2-én 

1892 71 016 ., 

Belügyminiszteri körrendelet 

A két_ segédi ~vnek ~ gy~qyszerészi oklevélre való rávezetése, 
valamin\ e ~~v~zete.s h1an~a ~iatt a gyógyszertári jogért 

fo,ya11tudo gyoyyszereszeK. elutasitasa targyaban 

1l:1: ·11 11:1 1 1 !\ '!\ ]1;·! -- ,, 11 ,1; 

. \_ vallás- (·s közoktatrisüg\ i miniszto1 ú1 f ( vi -·,ei -
te b h' 9 , 3- 98~ e ' b-. ' 

-·lll ,e.~ o·o-, ~t·~ ~··_<) .. s~·- ~Jatt kelt. . áti1 a.tá1 al a. Kl óg-.;;-
szr_ 1 r c;z-,...,,1J~o1nokok J.::1kepzj S! 1alan11nt a g:,-ógy:;;zc'ié:-;z~ 

nlhenrlékek egyet< n1i kiképzésé1e \onatkozó, U cs f·s 
apostoli ki1ályi Felségének f éYi augusztus hó 9-én kdt 
1egfels6bb elhat.úrozásáYal jóváhagyott 6s a folyó éYi 
1892/3. ta.név1 el él~~tbe lépett sza1Jályzatoka.t azon értes>i
rtsscl küldte n1cg~ n1iszerint a tö1\·ényhatóságot utasitotta, 
J1og'J az ott a szabálysze1ű két segédi ÓY kitöltése utiin 
okleveleikkel és a két segfdi fy kitöltéséről szóló bizo
Jl'> itYáuyokkal jclcutkozö g~ ógysz(:részek okle\'eleik1·e, -
n:iiután a tiszti föor1 os által a bemutatott okn1ányokat 
ic li_ilyizsgált.atta. és i (_nclben le"\ őknek találta hátiratilag 
a neyezet.t ininiszte1 ü1 által megállapitott s a törvén>
hatósággal lná.r közlött záradékot vezesse rá 

llíiután pe(lig az en11ített szabál31endelct 81otbeléptett>,,;e 
alkalJnáböl jÖ'>Őh(;n a g,yógyszo1t{n:i jogért folya.1norló 
"\ag~- gyóg~szertá1t önállóan kezelni ki•··ánó e:,sakis azon 
g·yógyszer('szek ké1 Yéll) ei lesznek e helyt figyelemb( 
Yé"\e, kiknek okle•·eleik1e a bh-atott zá1adék mái· reá >an 
'ez('tYe: cmnélfog\' a felhivo111 a tö1 vényhatóságot, hog'J 
a.z e tá1gy1ian ké1·' én)· ezök okle'\'eleit ,·egye Yizsgálat alá, 
és 3. mennyiben khnut.attatik hogy a szabálJ szerű köt 
~cgédi éY már kitöltetett, azt a fonti záradékkal lássa el, 
1 1len1'-ezl-í esetben pedig a folyan1odók kérelmükkel a kft 
segédi ÓY kitöltéséig utasittassanak f'1 

Budapesten. 1892 é\i sz:epte1nb01 hó 22 
r:;-1 8zapáiy 

J t:lH2 81)~ó4. sz 

Belügyminiszteri leirat 
A két segédi évet még ki nem töltött gyógyszerészek minő~ 

sit~se iá1 yyát•an 

\ \j 

~z okleyeles gyógyszetószeknek a \'allás- és köz;oktatú::; 
iig'yi n1inisztex nx által kibocsájtott f é ;35,985. sz [L 
kelt szaháh iendelet 42 S··a é1tehnében kitöltendő liét 
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_Q},-ako1luti é\ alatt ±0l~lősség tekintett:ben tö1t.l·nendő el
h11álása tá.Ig'J iiban az t'mlitett miniszter urhoz ben\ u:tott 
ós oiinan ill.etékt·S határozathozatal --; égett hozzátn·- áhE,tt 
b(!ad\·únya folytán é1tesiten1_a cimet, boO'y a O'YÓ<Y\"Sze1tá1 
n„\ ithat~sa és ,~e~.elése, valamint n1iiködÓSiik J{-a,p~Sán tör
te11endo felel.osscgte usak 011- gJ·ógYsze:t'-:szck -.-a.nna.k 
11ivatva, kik az állain által ér,_.énYesne~k elö;;n1ert okle\ ét-
1121 birnak · 

1íi,ntl;og;) pedig· az 1892--:--93 ta.né1· alatt kiállitott gyóg,,··
sze1esz1 okle-velek az embtett szabál.\1endclet é1teln1ében 
csak akkor birnak Ól vónynycl, ha aZokra a két é\ f O'Y~-
koilatr a í' onatkozó zá1 ad ék n1á1 1 eá van 1·ezetve : e;iiél-· 
fogva azon gyógJ·-sze1·észek, kiknek az c1nlitett évtől 
kezdve n;re1 t okleveleiken a két évi gyakolla.ti .idő eltöl
tt:se igazolva nincs, érvén"\·ben lG\ ö oklevél bütokosainak 
n1_ n1 tekinthetők, és aznk "n1in{)sités és felelősség tekin
tetében az é1v_énynyel biró oklevelok bütokosai\al eg-\-t:1n-
jogűnak nen1 tekinthetők. ~ 

Budo.post, 1892 éyi uktólH;I hó 2J--én 

_'\. miniszte1 helyett 
Szalav~zlcy 1 

állan1titk:'it 

13 -í26 sz 

Pénzügyminiszteri körrendelet 
A gyógyszerészek r-észér·e engedélyezendő adómentes szesz 

· ügyében 

Jil J,j: i.11_Hzi.g,)1g;11,_;~tLu::iilgll<ik é~· 11tnz-
iig;\"i közeg-nek - -

,J il•jilll U'>ill_:JJ; "' Íi:il 1-Jl.Jl.dlCl')lllllU~LtLJ.Jut '-"')-Li. 
é1 tőleg r0ndele1n, a nünt k(h-etkezil~: 0 

l Adómentes nen1 dénatu1ált szesz g~ óg-yászaíi czéluk1u 

az adon:u-·ntes hasznD.latia szúnt sz1.sz tá1g-yábun a szesz
adó tör~·ény y(Jgrehajtása irán~i- utasitit.s E rnE·~lGkletébt-n 
kiadott szabályzat IV. 9. pontJbban foglalt fcltetelek mel
lf,tt átalánJképcn jÖ'iÖI'f legF©ljebb az alább ineghatá10-· 
zotÍ mennyiségben cngedé 1yezhet6: 

1 lO.ÓOO lélekszámot ineg nc1n h::i 1adó község8kbt-n 
1(1~ fí g;r_óg;ysze1 tsze k részé-1 ( 2 hektoliter alkohol
ntennyiség ; , ~ , , 

2 10.000 lélekszfnnot llleghalado, <le ;J0,00:J lélc,ksza· 
IO.;t meg n8m }1aladó községekben lf·YŐ g:zó?'~ -
szerészek iésztre 4 bekloliter alkohohnenny1seg: 

3 500,00ü léleks?.:ámot meghaladü községekben léy{í 
gy-ógJ sze1 észek 1észé:1e 6 hektoliü:r alkoholmen)
nviséo· 

,\_ pcn~üg_;.'miniszté1iun1 fennta1 t.ja 111.agána.k, ho.?'Y }áto~ 
s:?:at-0ttabl1 fürdőhelyé:kre néz\ e, a beigazolt szukscgl~t 
€setébcn, az átalányozást esetről-esetre, a. gyógyszortai 
székhul;'i· én léYŐ lakosság szán1á1a 1·a_ló te~cin1.ei 11ólkiil is. 
azonban csakis a 6 hektolite1ben n1egallapltott lcgna.gyohl 1 

n1ennviség mér véig engedélye:·zze , 
_3._z 'igy megszabott alkohohnenn'i ist;gek an1a lc-;gna,gyobb 

1nennv.iségeknek tckint8te11d6k, rnc-1,'l--ek_nek k(~1eteben a 
labo1;to1ium-köny> alapján kimutatott é'i"i szükséglet a.1ú
nvában gvógyászati czélokhól adómentes felhasználús1a. 
&;. egy é;i átalány meglHltároz_a1~dó. _ , , -. , 

Az é-Yi szükségletnek átalán;ykepen >-alo meghata1ozasri. 
1 setében i~ köt.e-lesek a g:yógyszer-észc~k ::i p(-,nzügyi kör.c
t!'eknek R lahorato1iu1n-köny'i't kbe 'aló betekintést n1cg-
(.ngedni 

Ha cgy1 s gyóg-;rszlrészck gJÓg)ászati fzélokr_a, adó-
1nentes 11en1 denatnrúlt szeszt nagyobb inenny1seghe11 
-o/.~~l>--cl.g 1 lul;, __ :;:i:,l :1 ;;,11, DLli:1yi,:(g „. ~-y'';.c: '-'Z 1'rl;'1· 
székhol>:é1c -...aló tekintett0l a :l0ntebb1ek szennt legnagyobli 
1i1:nn\i:'.._:~_:k1ni rlHS! \:111 ~z:d1\;1 \:-0 li:1 ;l/ i11(1Í; l-!'\'1:!.'_·1-

i .-1 ·."1 :111h11·.-I; 1:11 11,1«1111 i:_t•r:\i1{\'l1 
r_zuijaliul u11ké11t iuug lLL'lll (ll_g,,la1_L :; ,_;.,:,i1, 

1negfeleHí legnagyobb iucnn} iséggcl: ez esetben RZ illuíií 
Jrg·nagyobh n1cnn-_\ iséget ineghaladó alkoholrnenn> is(.~· 

1 



adó111cntes 1elhasználás1 a. a.z riüllán; o?.ás kizá1 ásáv-al, az 
idézett szabályzat IV. 1:..:_8, pontjaiban foglalt ha.tároz
Jná.nyok pontos betartásának és a 6 pontban előirt fel
jegyzés S7.abatos ·vezetésének kötelezettsége, valamint 
azon toYábbi feltétel mellc·tt engedélyezhetfi, hog,y az évi 
szükséglet hitf:lt érdemlő lnódon kimutattatik, illetőleg 
i g' 'lZOlta t.i k, 

Il. A„ nem denatu1ált szesznek a .1;ryógysz~;1társ.kb11n 
tö1ténő adón1entes felhasználásánál n1egkülönböztetendők: 

a) a g;yög:yszer·ek (pharmacc:uticuS sze1·ck) YUgjis az 
ol;\yan sztc1·ck, melyeknek tartása ts eladása. tekintet 
nélkül 011a, 'l;aJjon azok a tna_gyar gyóqyszeikónyv
ben /'el vannak- ·véve vagy se1n1 csakis gyög:rszer
tárakban van 1ncgcngcd\·t, és 

b) olyan sze1·ek, mel,\ ek a gyógyszc1 tárakon kh-ül is 
eladási a kc1 ölnek 

__ \,,_ gyóg~ szerekre alkalmazást nyernek az adlnnentes 
használatra szánt szesz tárgyában kiadott ~za.bályzat I. 
1 pontja második bekezdésében, valamint az 1890. évi 
január 20~án 70,094. szám ala.tt kiadott kö11endeletbon 
foglalt azon hatct1·ozmányok, melyekhez képest a gyógy
szm észt-knek nincsen n1eg(ngcdve, hog)· az adón1entesen 
hoszerzett nem dunatu1ált szeszt olYau készit1nények 
előállitására használják iel, rnclyek tisvztán vagy fclhigi
tott állapotban (-:1nbe1i élvezet1'e is alkaln1a.sak E hatá-
1ozmány értelmében a mn.gyar hi>·atalos gyógys7.e1köny1·
ben felvett gyóg;yszc1ek közül a kö-.,-c:tkf'zÖk: 

1. tinctura ahsynthii composita., 
2 tinctu.·1 a cinnainonii, 
ll tinctw n chinne compositn, és 
4· ti.nctura chinae siinple.x; - adón1entesen beszerzett 

~u~L~Vi öJu 1R'11l 1ti~llH'.1L,Ji-:., t:,, jJt.Uig /ekutU:,t nClkiU a.11a., 

hoqy azokat m 1;orú 1:ény alapján vag_11 a nélkiil szolqáltofjdk ki 
\.. ~IJ: ' 'I: J 1 : 1 ;i] r , C ,\· ';.! ,\ '- :-.1- ! ].;, : 1 i \ l 1, 11 j ] 11 li l \ \ 1 

1 !'t' 1._ ; 1 

tc1, JJug,\ kulstg esetén lgyct.\:·1tölcg a. in kit belü,„,_ 
minisztc:1 u11al -ha.tá1ozzon a. felett, vajjon azok élve;Bti 
lzikkek g-yan(n1t használhatók„c vag1 sem Egyelő1·e a 

i 

1 
1 

188 V\--ll 

Beliigymi11iszte1 i l<ör re nde!et 

97 

1G,9í1 ~z 

Az uj általános rrndelési szélbáiyzat kibocsátása tárgyában 

.. \ t 1 'l -: hun·y 1872 évi 21,(~28 s z a., ala1 
ld6sze111110;: a a\ ,tn, ·á"tl . . t', l-eüési"' 8 o·v(']Ől'I' ó1 ~ 

J;:tlt.ittr,1ü icn11<1Cttl1 lcn H 1ll(Z'- „,... ,..,,, 

' 
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, én) ben tad.ot~ áJtal_ún;i-s 1 UHl~~ési szaliril,\ zcü. a llll.'1.)' Hz 
:íllami vagy n1as n;y1l-..anos Jelug,\t'l(.t alatt á.Uö ala1J költ
~égér~, rniJ1t a l~órház_a.kba.n_, ugy szegén;i.-ok házi gyóg:--
kezo~osc alkaln1a.v al k1szolgaltatandó g') óg ,-szc1 eknek nli
ként1 iendch énJczését. és kószitÉsét tí:izet(\SCll szabályozza. 
az 01 vasi tudu111(i1i;y előhaladásá11oz képest 111ódositt'a.ssék. 
ctz Oi,szágos közi:.gi~szsl~ti. t3-núcs tolhivatott, hog,Y eze 1{ 

szabal;. zatot pontos J e\·1z1ó alá \"8\ én, azt egJ1Ószt a.z nj 
ll~_ag:; tn g::róg·~sze1kön~1 ,-el összhangzásba hozza., 111ás-
1eszt J'.ed1g: figJel~m1nel a. gyógytndon1áUJnak időköz
ben elert •;;iszonya.na, (le eg>·szers1nind sze1n előtt tart·va 
a közalapokuak kötelességsz(·1 ü meg \'fdésót és azon elvet 
1;1ogy elke1ülhetle11 szükség nélkül És ott, bol olcsóbb 
a1 ~ szc1 ckkcl ug_y anazon g;yógycreclinén;r ( knhetö, drágább 
g-y~~·ysz01ck ien<lrJvén,\ ezése által a közalapok illet?kte
le.ir1:-l ne te1helt0sstonek1 (g_v uj fizaliáhzat tc1Yeze1ét 01-
' os1 -..-énytk nüntá.i\ al t"g;yütt inntassa.' be ' 
. Ezen ~zabálJzat. 1_n(l:r az 01sz.ágos közc·gészsfgi tanács 
al,tal,, 1na1 a: 1891: eYL;ci;i- elkész1ttctett, de közbejött lH'
bezsegek miatt. m1ndeud1g kiadható ne1u ·1 olt. - folyó f\ 
<tp1ills 1 éYel léri életbe · 

Ennek folytán fclhivom a tör\'é.nyhatóságot, hog\ e 
lÓ~zhen ~ kellő intézkedéseket tegye nH·g, egyuttal "i(le 
'.}Cjel .. ent\·t;.1~, hog,y a mutat-\-á11yképpen cg~- példányban 
ideza1 t , .:\.Jtaltlnos szabúlJ zat' a tö1 \'énvh1otósáO'a te1 üh•
tén inűköd6 hatósági, községi kör· és a' szeg·61~yuk szá
inúra. . ...-aló rc_ndt'.lY~nyezés_rf1 fr ljogositott ~na.g·1ii101 \"OS, 
ngysz111t6n &:.\ l1gy1n1ozetck es g;s ógy sz1.: 1 lá.1 ltk közötti sz(t"· 
os:.tás czél j~hót a tö1 \én> ha.tós:-í.g <i.lta.l hmry llóLdán) ban 
t:izukségcltct1k. 

l"'el!Ji\0'.--11. 10"Hlhbit a tÖI\{'nybatóságot, lJng:y a tÖlVÓll°'
.i .1v"'b1, i'-1J/~_,g1<.:·1'-0Jutvv:-ovhuu hi\'Ul ~a luk u ·el111 
szabr1l\"/..atn'.l.k szigo1u figYl'len1bo ,,~l1 \6,-<] rná1 ki-it~:l(s-

«rv. i :;! 1 \i'. /11'1] 1 '1.( C:t:ii\ 11 'r "' I.; 1 ~;."J :i] 11 

11.-: gf aku1 l:u01 1 1111.1 :i.i1nazzon ltl olsa.11 1naganü1 \ osoluu. 
:;zt:~·cny bet.og 1észé1·c a közalariok t(·rhó1e 1enclelh0t-ni, 
n. Jnk ug~ lUlcsnk ezen szabfilyzatnnk szignrn fig-y·elen1I)(~ 

f 

1 

1 

...-ét~lt:.-~:l, icncl( ló~(-iké1i ininclt·nk~1 ftl(_lőssé_ggel lognak 

1a1 tozni\ }.lindazon 01 ...-osokna.k nev sorát pc chg, a .. kik. köz
<llapokT<l· rendelni felhatalmazt.attak a tö1\'.én\ hat~~ága 
H;Iületén lakó gyóg:y-sze1tártula1donosokkal, illetvf· to1vé-
iivcs kezelőkkel is kö:zöltl:'·tvt:n .. ide terjessze lel .. 

·},fegjegJeztctik, hogy- ha ol-ya.n 01vos fogna a ~~ozala
]JOk te1l1é1e re~delr:i, a ki rnr_a felhata.lmaz~a ;nincsen, 
11g_·y annak rrno.elven3c, - 1ncg lui flz egJebkent sza
bÍt.Í-._:szc1ücn lolna is ki:Ulitva. - e ht.lyt nem fog é1Yé>-
11y~sit.tetni Dc n1egjegyeztet11i kiYánon1 inég azt is,. hogr 
a közalapok t( ihéro tö1tén6 rendelésnél tank61·oda.1 (kli
nikai) kezelésnek,. >ala.1nint kisé1letezé-s1H:k, eg·yes ío1g'a~ 
Jo1nba hozott u,j gyóg5szc1ek kip1ól1álásána.k hel)e se111n11 
szin alatt nc·1n lehet )linthogy pedig tölib izben tapasz
taltatott, hog3 i::gyes g'J ógyszerészck olyan ...-ényekn 
szolgáltattak ki gyóg;sze1ekot., a. n1clycket az orvos nrru 
sz8gény szá111á1a il t s a. mely :vénrek csak nt?~a?' ~átt.at
tnk el a. szegénységet igazolni hn atottak ala1rasa\'al s 
peesétjévol, lelhh 01n a tör> ényhatóságot ho~y a gy.ógy~ 
;:;zErész-cket a1 ra is Hµ:yehneztAsse, bog3· az ilyen orvosi 
1rndelvén,) ck e hc.:lyt é1 vf:n:y c-:sittetni nen1 fogn~k. „ 

Végül felhi\'Olll n törYényhat.óságot, hogy 1111ndezeki?l 
:1 tö1Tényhatósftga területén müködő összes orvosokat es 
g·°' ·ógysze1 tár ·tulajdonosokat, illetdlcg g·yóg;yszertár-keze· 
fiiket é1tcsitse eu,·nttal fclhi,·om még ana is, hogy sze
~én-,yek rbsz61'u i:--;ndelni feljogosított -oryosokat utasitsa, 
hogy renclely(nyeik n1tgirásá11ál n1a,gukrrt szigor uan RZ 
:1ltalános szabályzat 3 §-ához ta1 tsák 

Budapesten, 189H feb1uát hó 26·án 

TJ Iósika, s k állnn1t.itkár 

7' 
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lG,971 18tli.) B _i\.1. szninh<:>7 

Általános szabályzat 
azon egészségügyi személyek számár·a: kik állami vagy valamely 
más nyilvános felügyelet alatt álló alap költségére gyógy

szereket rendelnek vagy készítenek 
01 v·osok, sehészr:k iülai.01' osok és gyüg;rszerGszek 

kötelez1.etnek 1niudazo11 esetek!Jen_ inidőn az állam vagy 
1nás nyih fi.nos feiüg;relet alatt álló alap költségé1·0 gyógy
"zereket icndc lnck vagy készíttnek, az 01 szágos közegész
ségi tanács n1eghallgatúsá' al nicgtUlapított kö\ etkező sza
hálYokat n1egta1tanj: 

1 § A ien1nf~VE::zett egószségüg:_ii közegek az ide \onat
kozó xendel\' én;. ezésnél és gyógyszer készítésnél egyedül 
<lz 1888 é1-ben kiadott ,.Mag;v-ar G,-ógysze1könyv-"-ben és 
1888. évben n1cgjelent á1szabványba.n foglalt gyógysze-
1ekot '\ uhctik igénybe 1 az ezeken elő nem fo1duló szerek 
lClldf lését az illető OI\ Of'i n ,-t;nycn indokolni ta1 tozik 

2 ~ },_ 1 endc!lt gJ óg:yszerl k az azoln a vonatkozó 
has;.-:nálati ntasHás. hatáTozottan és ''ilágosan kijelölendők, 
alkatrészeik és a i endclt mennyjség ne1n sz{imokkal, 
1u1nen1 betükkel, \ ala.n1int a. iendelő 01vos neve tisztán, 
111.-ashatóla.g kiü-a.ndók. V eg,yi képleteknek és súlyjegyek
nek használata tiltva. van. 

3 §. i1„ rendelt vén,yeken 111egjelölendő : a betegnek 
neve, ko1a. és betegsége; já1 vány alkahná\·al l_-ledig mé-g 
a l1etrg lakhelyéül szolgáló háznak számr1, is 

Allati jA1" á ny alkalu1úyal a gyógykezt'l1 állat tulaj
<1onoSának ne\ e 

4_ ?;- A HH H8keli véuy uunl'1kln-t11 kIJ(_:lölL g) óg,Y szL·rckt:1n 
ki\Ül 1núsok mintaszeriil< g - no1rnalitf'I - nt'Jn 1endel-
!1, t{ik 1ni11 l!l%'1k t )1:·11 111:]\(\-, •-''..!'1-.o; ·(1\);h 11, h l)'L'< 

!,: 1 :.!: i .i''' .: 1 ;1:·1. 1 lq 1 li\ 

gyógyszc_:1kö11J Vilcll é~ á1s,.;al)\án;_l ban Joglalt g)·ógyanya
gokból készítendők !,; gyóg·yszrrta11ilag ~ n1agistr1üite1 -
rendelendők 

·r·.· .. · 
~ 
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5 ::::. J)1ágábl1 g~ógysz( töknek iuint a p(:zsmúnak 
__ n1 Ósr hus - illó olajoknak - olea aethu·c·a - s e 
fflélmll;: iendt>lfse, Üg')lllint a drága la.bdacsalakna1:t ha.sz
núlata csupán 'alódi szükség es:té-be:-1 engedt::tlk ; Haz 
vlfijczukrok-f'la(o.'>acc~a1'a- ~Jed1g telJ_~se1_i 1n_ellozendo~; 

ö §„ A gyóg;ysze1ész1 inn:ikalalok koltsu;;'c111;.k ~ehttc• 
111 egtaka1 itása. czf·ljából házilag, _aza.7. '\ ag,Y a kor bazlrn11 
\ n.o-Y a Uetegt-k Ja.l~hcl3 oin készittcssC'nck: 

~j az egysz€·1 ű főzetek, ±011 ú-z11:to~ és -~10H~ga.~_ások,: 
b) a leumagpogácsfl Yag5· rnusL1Jhsztbol kEsznlt P?li_uk; 

1negjf'gyeztetYÉn: nüszeriut bo1 ~g~tásul;:_l a a. sokkal dragc;lili 
lcnmagliszt - farina stniinnin hn1 ·- ll1Jlld(;J1kr'.1 '.1z olcs __ obh 
JennHi_gpogácsaliszt -- fa1i11a placenta.1 nn1 11111 -~ nlüü 
Jielvetteslttcssék; 

e) a közönséges itrüu1 :-3zolg<lló <'upafőzet - d~coctuin 
hol'dei: 

if) a 'csö1Ck; l:s pe<lig a közönséQ,·estk_: langyos 'ízbiíl: 
8z izo·atók: lano·vo:-> ,~lí:hől é,; konJhasóból; a n:yáko-.: 
('SŐrt1~ck Yég1c: 

0

Íeninagf5zct.ből ke1nL-11yitöh6l kol'p~ból 
(_s hrrSonló olcsóságú an' ::igbó1 ; 

e) a ta]iaszok felkcné:0t-J szintén rninclr,uko1 húzilag' r-sz
kii:;,lcnd.lí 

.A.z 0löso1nlt készítnH n\·rk( 1- tehút a g~ 1)'2.i s;.-:1 1 t:nnkból 
ie11delni tillatik 

7. § Ha kói házakli::in töhli lletcg sz:tu1aui_ ug_,, a.nazon 
1Fnd~lési időben. hasonló összLt.ff.r-:lü g\úgyszel'ck sziiL
sé.gcsok. azok rr hl1f~g·1-.k :'tg\·szán1aiban é~ nc,_ciknfk s 
t'g·\:.-éb, :1 ;-j S--han ( l6f1 t nH gjdölés1 k hozz:"1:ulásn \ al, t\1.t- -
]1-1~kint co·vÜttesE:ll lendc.lE·Jldők 

1_.T 11,'J nníl;i. el j{n ús kö\ ( te1HHí -------: ha az kö11 n \ en ki\ i l1e1éí -
~-,;i~A»i hrh•c„,( __ ,·0lc nlk:11n1il\«I 10: 

8 S- fhtnlél0k ha:->zn:'!lnta lf l18l-Öleµ; kt:1üle11üu --;
00
J \;~1;,1 1~ '"1.:„e:c.< nl:<~ z11l·1 k 11'11·1_,,\ kr'1'f1i\ li..o/1 ' 

j!lető heh hntus:ignál \ ag_\ kói ilazi gondnokságná.l 
utalván-\oztat;c{in, kö;.-:öns{ g·1,.; \f\sú1lús ntján 
Zl ndők 

'''I 

üAsliau 
b8SZ(l-· 
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9. §. Czuko1 ieudcsen csak po1okhoz ha.sználtassél-
A. szö1pök k~zül gycn1nckek szán1ára: S,YlUp. simple; 
:f?t~G?~~L R.?e1, l\Ianna~us.; .felnőttek számá1-a. pedig, undo~ 
rito 1zu gy?g;yszerek 1av1tasára csupán az egyszerű szörp 
:: Sy~,np -~1m_plex - ~1a.s:nál~r:dó; ineg)eg~·eztetv.én_ hog,\
Rese1u g)og,\ sze1eknel edes1tok hozzaadasa. in1nt czél
sz~:i:űtleu, ke1 iiltt-_·~sék 

, Ot porhoz 18g_fölehb k('.t gra1n1n czuko1 ; főzethez, for·-
1azathoz va.gy elegyhez legfölcbb húsz gunnn1 szörp ren
delhető 

10„ §. a) G\·ógysze1eket pro communitate rendelni 
tiltatik; azon esetekben, inidéín több beteg számára. 
hasonló fI:Yógyszcr 1endc_:lfa-~tik, a betegek 11evei és a 3 
§-bai;, c1ont eg\ éb incgjelölésekkel cg' Enkint feljeg\':.. 
zendok · ~' 

. b) Ha a ren_delv~"nyek Il) iJ\ ános gyóg·1 -, ápoló, nevelő,· 
inte_zet:. betegP1 szán1úra. szolgálnak, ügy a. \ ény kezdetén 
a-z 1utezet helye és ne-\ e, a 1eudel6s kelte, a betegnek 
n1:1Ye, kora ts betegségének 1neg111_1yczés1:1 ,·a.ltnnint ágvá-
nak szán13 is, n1C'gjelökn<lfik , 

J<'pgyházakban a beteg fegyoncz ne\"t-' hel,\·ett egysze~ 
i Ű( 11 annak fegyl1{izj számi\ hasznúllutió · kora a.zonban 
int g-jclölendö ' 

e) .\Iidön __ be:~e~1:-k a k61há::on kiYiil gyógyktzeltetnek 
valitnl( ly kozseg1 alap költségén, az illető alap, továbbú 
a be~egnek n_1::vi', ko1:a és hetrgség(\. a vény kezdetén 
llH"g'J,egye~ztetlk; „az _ u~g\-,-('ll g3 óg-"·sze11 el elLJ.taiHló beteg 
~zeg~nrse~·e a kozs0g1 hatóságn ;iltal a 'ónyre ina.gá1-a. 
nt r_o, 1d h1.zm;yla.tta.1 ignzoltahk; az ily iga7.olí1st s:diksé[',' 
csc t.ch0n id~1g~~1~esen l_>~toljfl. a rr·ndC'lÖ orvosnak :1 

miatt nzo1~~al i~i~zolgáltassék a \'én\:'.~~~. jo;;z~:tt nyÍ~1
1

t~ 
kn;- ,1-1 ih c:~11 1 I,J ,·:1 ·1 1.:<>1·1 _„ i1:1I ::·! l1it:( ll\ ih-(ul\ 

1 1 :" i i:( ll 1 

;1; Li:l'l.'1,\ (!i,:il11i.c1:1t_ 1;l,C.)- ,, 11\Jh,Lliu,-, :.2.,J<.1t;,'kt1ui1_~ 
nHi~ esetcnLIPn az erre ,. onatkozó felszólítás száma. és 
k:-.lt:~· esEtleg· :1it111ány 111egne.;·ezést-, a vén)·11~ jegrzendfí; 
knlonliE11 pPd1g' n i.l ~ s'.l'.en1 (;161t tn1tn1Yiin a YénY a 
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J;;üillitó által \ ilúg·osnn é:;.: o]ya.shn.tólag al11i1 ando s annak 

111 inősit'lénye e sza,·akkal: _,ot1'ostudo1'' vng:"- „seb{\sz" 
Jncgjclölendö 

e) Gye1mekek szá1niüa. rendt:lt. vé:nyeke-11 azon kö1lil-
111(n~-, hog·y a 'ény g~- e1'n1-<"1;;: számára rendeltetett úgy 

11ünt ennek kora, pontosan 1negjelölendő. 
fJ G~ógyszerek is1nótlésénél1nindE,nkor új 'IÉnyirandó; 

;";enuni eseh·t, sen1 e11gedtetyé,n 111eg, hogy az isn1étlés a 
g~ óg:y szer észnek, a. yé·ny1 e 'e zetPtt megjegyze1se fol:ytán 
tö1ténjék 

11. §. A fennálló ár szabvi1 n~ szel int kiszfiniitott árnak 
11ünden Yén,v-cn tisztán és 'lilágosan fel k(_ll jegyeztetnie; 
nJ ilvános g-y og) ·sz01 tát akhól szolgáltatott sze1·eknél az 
azokat készitö és árszab{d,\ ozó g'yógysze1·észnek neve is 
Rláiiandó, yalarnint n1inden eµ:yt'S 'I én)" a gyógyszertár 
jel,-énJé\el e-llátandó 

l{öteles továbbá H g~-óg'>f'zc1ész, az uµ:yanazon szán1-
láho:z: ta1 tozó Yényekct alsó 'égelken1 folJ ó számokkal 
ellátni, s az eg-y· időben bete1jesztett \t"nJukhez. külön 
száinolvánJt e;:.atolni; ha pedig .1gyanazon időben egy 
jelentés kisé1otéhen több ily szán1olván;\ t küld be, kötelc·s 
az egyes szó.11101\ánJok[tt eg-:v i\'ísziin1olYri.n;yba f·gyc:siteni, 
s 11z azokban foglalt ( gy(\s össz(:geket, ügy inint az ezek
nek összeridásából Jolvó főösszco·c_t és \:Pgiil a kölcsönös 
n1egf,g'' ezés alapján e1~geclél;'l'ezt:li. száznlék~Jc.-onást kim11. 
tntni; az utóbbi 1nindcn szúmol\ Ctnyon is ( lötiintctendfí 

\_ ien<lckt és szabálysze1ücn inszah\i\11:--ozott \én)·ek 
fi I óluk k(szitctt g,\16gJ· S%<_.rl szi szán1ln\ a! 1nin<len 1H g) (_·d 
{•\ v·éµ:é\ t l okv-ctleni.il feltu jt_ sztendők. 

\_ s:1.án1la ezen ininta szeiini (1 101 old_) ul:y fo11náu 
,;llii·::nirlii ki 11nffY lni11ílf-n {Q':V(SheteQ i(szf~1e kh:zolgál
latolt g~o_gyszf_-i.:ek1öl szólo \ényt:I;;:, kt::Jtt ~1.1 llli• '"J11'''~ 
11t:'1n kö\rn,( 7.ze11!k s' 1r;11 ,f:nYfk {lték1'nck összeg'· 

111 , ! 11 ;'; " j( 1 ~ ., ;; 1 ·1 I ] 1 ; 1 ._ d ]l i , 1 11 , 
1
; i 1] f ·,' 

! e: ~ 

lúíTházahnáf, ;1 1101 fg' la11on t.öbU l(-1Hli!l\t-·ll\ Jo:.2,'l~d
trlt.ik n \'énylapok ÖSSZ('gEZ( nc\ök) :.=. a szán1l{1b1; tsalc .-iz 
eµ·)f·S \Í'l1\"lnpok Í1SSZE'g'l-'i \0(J1(1ők !f·l 
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' ~ " ~ ~· ~ 
e 

' 11( tcr \ 'é1111 k ' > 

~ 
kcltr. 0 >-·'0 ' l'é;Jlt\(:lö 

~ l!~"!<'\-'7.rr > ,P:·F:~ )l(\ " ~ ,-11ukja " 01 \ ()-; JlU( 
f 0 

j'. > hü l1'1]J -JI frt b 

)„ hol pedig a i endeh (,n-" ezé,; kön5·i;·ben tö1 ténik, ott 
a lapok összegezendök. s r~ szárnla e sak a \ égös:-;zegről 
{11litandó ki , 

12 § /1_ g',\ óg) szt'.1 ek kis;;:o]oáltntása1a csupán zöld 
iiyegek s kö2ö11séo-cs téo·cl' ek Ós (lobozok ren<lE,lheté'k 

Ha ilyen edé11~1ek a"' v&nYnYel E:gyütt küldetnek a, 

g)óg·ysZe1tá1ba: kÖtelcs a. iB;Hl~lö (Jl\üS, sebé:-:;z vag,"
~llato1 vos {-: kö1 üln1f.nJt olfo1n1iín: ,_ ndnssék a 1n(-llfJkelt 
nve~·bc" (S~tleg ,téµ:ch--\J( \Hg'\ doliuzba", a \'é!l)f'n 
n1cgJegye;;:ni 
, _!\,,_z igy lllEllékcli- ed6n;i(-:knuk D){l::sz tökéletesen tiszta. 
all}~po1ba1: l~.c._1_:, a ~"J;l_?~~zertá1bc1 l~ii!cl;:t-niök 

asonlo oi-;;:;zetcte1u e;.; inenny1seo·u o') og\ szc1 ( knek 
ng,1an·1zo1 ! t -' , ·· _ _,, "' 0

• ·' 
_,;e '· l; J~.(;g _1eszcu to1tvnl 1Enclcl8sé11('.:]. nj c:dCn5 

f( l i:e~n sza1n1tbutlJ; ellcnb( n fl. bekötés(:rt 6s használati 
uta:ita~é1t az cUíszalJult ú-1 lll(·:glizettetik 

.li\ ~ .:\.t. 011 usnk sebós;-:ek f:-; állaiu1 \ usok köi.(.18st k: 
'.n.1naa.~on ku1ukut 111! 1J'Gkct i( Jen sz<1bih zat lii:<'YelnH_n 

Ul ,_ '/':'..';,,., i>V\\.l1\(C.-'.(Gli(li ilZ uiJilllJtUJ.J\ 1au1 11\i!Y:l

nos a.lftpoknak oko,,;nnk nündn11n,,-iszn1 1ne!!tf1~Ü(11i 'ifll:1-
11! l ! il i i 

Hog\ a1.1 111l_1:i.11 iJ1 eset( k l< l1l tóllg lco1lútult.ac>.-.;nua.k, a 
ha.tósigi fiío1 'i _osok .ki5teleztetni;o,k :1 gJ ógys1.t:1 tú1 akllan 
i(lőnkint lJH g\ 1zsg:íl11i a. kiiz;1];1p sz<in16r1.: rendelt vény(_.-
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ktt, s bn 1ithcign:sok<1t tnl1íln{u1n.k \-zek1t· a1t,ndc,li'í cg·ész
o:ég·üg-..:-i közegeket, kik különl.Je.11 ily átbúgásoké1t ~fi?lc
Jősl k 1na1 <:1dniik, figyclnH- ztet.111 

14. § A hatósági főo1 vosok és µ:yóg·~1 intó:-.e1i igazg,-a
íók köt(llztetnck a közalaJ_.1 te1hi:.11 történt IEndelyf,nvt.
i6st, az 1_'1{íso1olt sznl;ri1yok n1c·gtartású1a nézYe cll~n·· 
;;1izni 

l~ c:.z&lbul: 
a) n, 1ninőség:ileµ YA.g> 11H:nny1o;ég1l· g Jiehtell1_n,1 ~zt1~ 

kcsztctt ,-(;iri;·cken az { 1 J e \ on<ltkozo ill( !2, ]Cg YZf st > (l E" 
tentá'i al 1eli;'ják nzon olő\'"igyázatt.aL hoµ.·y a hf1y1-eltn
nek talált it·szlet. is ohasható n1ariHljo11 

b) A szahályclJ( Dl s d1iígas8g 11 g~ óg~ szc1 hE1) t.~t ha.~z
nálandót, s a bd\ t.(-:h_111lll--'lll1Yiség kiia.vit.8sát n1egJfJg'J'Zlk 

e) Jál''án\ok alkalnJÚ\al rendelt Yé.n~lkn.fl;, a. re1~d(l
Yén\Ek k<ltöknlJ;: s a heteg:ck uµ;yanazon 1dolH n k11nu-
1a.tott szúnH1knak összl1ang·zúsá1a. ii::liig~-,·1ntk 

d) _'\ ,.;zab áh ell(•11cs(knek talált y1~1Q'C ktt ('.s számlá~;:at 
1 kjfljezó~scl: _sz<Jllályelleuesnck_ t.aláliatott _ YE'_~es_ Ü;n~ 
1á'iTll n1egj01ölik; különösen pedig·_ a~ c~-J~~ sen\~k(-,'_ 
Ja.ttan1ozzák ös 111jndl:ll g~ ogysZ('l'ti'Z.l :oza111Ja\ <l íiszr,_ 
Fiorros·i, zá!"udékkal kötelesek ellútni 1nt1,'·h1 n }:z 1 SC::tleµ· 
l·ilúH. szabúl-') tft.lansúg-ok pontonként Jcl,:oJoinnüuk 

16 S \_ ]1ntÓSfú.d !601\osok nltal Lá1n1il-y i1aff\iia11 

:-:zab<ilJ-(llC:llC:<eknck tal:\11 yónyck \'1)2.,\ sz:\;nlúk, az (:SfL 
1ninősér„c· "'Zl 1 int: n.. 1 t.:nd1lií lll \ osn:ik, S(.l1cszn( k. alla1-
ul \ Osn:7k, \ilµ."J a !;!'.\Óµ."\SZE:1é~zntk, ei--E.tlc):!' a kö.zsé.f:Í 
l1at.ósúg·nak i.~·azolR"' , ag·:y ki{ Q'( s,át(.:;; \Ógctt, \ 1ssza
ldil<l111dök 

LG.~ \z el"l!gt'-(]l J1Hg\IZ'-Lcllt ch ...,\OUV-.7.(l'-Zlrl 

lalnn. n1t-;l\(l, koz'-éµ.1 g1nU\llÜ\Z(Hl~(t \Ug\ (0,'\0li 1'01 

:-,1~0 ;111q1JL1;11>u1-i • .- u •• :11 1, :~,' -1 • 

iíssz\ -~- kttl1n1 ru :i da cHílcµ:ld,pt.11 nlah (111' oz1Hd-u 
1 • ~ 1 

!;cz(:lvnd(ík az ül\ \Unntk11zn O'/.Clllil:1k 1Julti.I• '"'-'i ,-(_Ji< 

Jnog kell jeliilni, hoµ:y a i( nnüll0. szahal;ynk (·~1i 1 1111ébc11 

J;i köülcz1H1Ő n l-;:iil1slg1k 111egt.i"11t\,c;(H. '? 
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~~llatjá1 \ ányolua. \ ónatkozó szá1nhtknál. a;.: állat tul.aj
donosána.k vagyonta.lansúga, a helyhatóSág által bizo
n \>itan dö 

18. §. _,\,_ felnőtt{ k számára rcndclhet6 Yén;•ek idecsatolt 
sorozata, a rendelő és ellenőrző egészségügyi közegek 
feladatának könnyehbités6re mellékeltetik, ós vcdig a.zon 
n1egjeg:yzésscl: hogy fLz egyes \ én;yek egyedül Jnegneve .. 
zf~eil,; r-zi,,r1n1 u nu>,qfrHfrisa. mellett iendelbetök, s hogy mincl
azon gyógyszerek. mel,Yek a vénymintáza.tba.n ne1n talál
tatnak, gyógysz:e1ta11ilag - ma.gistialitt11 -1endelen_d~k 
Midőn e re11del>ényezés gyer1nckek szún1á111 törten1k 

a tudomány szabályai sze1int. ko1 uknak 111egfelrlő ada
golás kö,·et<'ndő 

Vényminták.. 
1 Aqua emetica 

'l art.111 i emetici 
decig1 a·1ninata d-uo 

_ 1-qurrP <h,stillatae 
<J1 a in 11iatn nonaginta 

19 ln 
~ Aqua vegeto-miner·alis 

Goulardi 
Hp Aquac G-oultnili 

qra1n111ata centitin-
9ni11r1uaginta 1 'i k1 

3 Aqua l<r eosoti. 
Hp K1eo>'oti 

g·1 anuiuil.a ynat·uo1 
l._q Ult<_ \. 11UJHUJH;,, 

r;rammata tercenta. 
:l:l l;1 

CJ:ly; ium adstrinHCll~ 
luteum„ 

Hp ColJ~·1ii Hdsti ingentis 
l11t0i 

g1 amniata ccnt1un 
37 k1 

5 Collydum atr·opini fortius. 
Hp _A_tio1iiui sulfurici 

een#gra11Hnata decen1, 
-\quae destillatae 

gram11iatadece1n3'7 ln 

6 Collyr·ium atr opini mitius. 

H.p .\üopiui sulhniei 
ccntigraniiJ1.ata qiiinqnc 

A.quae destilla.tae 
gra1n1nata dcce1n2? k t 

Collutodum Natrii boracici 
Hp :NatJ ii bo1acici 

qr··•min1dr; 11rf1 
!.11 !!1.1. l;I> 

!) 1 u 1ii.111 u.i a. 1u ( 1. 11 {/ 

::\Iollis dc·pn1at.i 
g1 anunata r1nindeci.111 

;)í) k1 

8 Decoctum Althaeae 
J-l.p R,aöicis -althaeae 

g1·amniata deceni 
Aquae comniunis q s 
coquo ad cola.tmani 

gi"a·nHna~u1n centit·m
nonagi.nta 

s~-1 upi sin1plicis 
qra11im.a-ta dece1n 31 kr 

9 Qecoctum ar nicae Flor·um. 
J{.p Flor u1n arnicae 

g·l'aniniata quin.deci1n 
~.\_qnae connnunis (l s 
c.oque ad colatu1a1n 

,qramina:tn'!n centiMn-
nonagirda.. 

S;y-1 upi simplicis 
gra.·nunata deceni. 32· kr 

10 Oecoctum Chinae 

}i_p Co1ti(.is chinae succi-
1 nln ae 
g1 am1mata rluú.uleci1n 

Aqnae co1n1nun1s q 8 
e oqne ad c:o1ntu1 ain 

grarnniahi1n ducenta 
38 ln 

11 Oecoctum Ononidis 
Thi R.nilir.i!' ononülis spi

nosa<· 
rf! ({Jinnof:a, if'IÚ·'.idecirn 

\ i l l il 1 ll 1 l ~ l l 111 . 

) tll ;1: \ ,1;1 

g1· ainmatiim ce-ntn1n
noi1,agintn 

s~·1npi silll]Jlicio; 

Rp 

13 
Rp. 

107 

qrannnata decc1n 
, , „ 31 kr 

12 Decoctum Salep 
Iubc1is salep rudit. tusi 
gra1n1ua. unu'in et semis 

~4._quac c.ommunis q f;' 

coquc ad cola.turum 
qrarnniatu.m centu.1n

nonaginta 
Sy1 npi sin1plic:is 

qta1nn1ata. decent. 
. . 30 ln 

Emplastrum adhaesivum 
E1nplashi adhaesivi 

granunafa qiúndecint 
9 ki 

14 Emp!astrum Jodofor·mii 
Rp 

10 
Rp 

Hp 

J odof orn1 ii 
g1 annna.ta qwinq_u-~ 

E1nplastri adhaes1....-1 
grcun1nata centum 

98 ln 

Emplastrum salicylicum 
Eniph1.stli saponati 

granunata octaqi.nta. 
Olei sesa1ni 

grainrnata. ·viginti 
-\ ci(li s!-llic~ lic.i 

g')'((.11/,1)1((.l(J. 1.jlH'tM/IW. 

83 k1 

Emu\s\o amyg(!?..lin0 
l:n1ulsiouis a.1nygda.lin;11 

grainnu;.ta du-centa 
.1210 



1-7 Emulsio oleosa, 

811 En1ulsioüis oh~osae 
q1·a;n111ata ducenüi 

40k1 

18. lnfusum Arnicae. 

Hp Radicis a1nicae 
g1· anunata decern 

Aqua.e c.ommunis q s 
infunde a.cl colaiuran1 

r;1·annnat1un centu.1n
nonagúda 

Sy1 upi süuplicis 
q·1·a11nnata dece1n 

'31 kr 

::t9 lnfusum Digitalis 

11p F olio1 u1n digitalis 
qi anima semis. 

A_qnac co1nmunis g_ s 
infnnde ad colatura1n 

g·1 annnab.Hn centuin 
')itiíuJ_u.aginta 

Sy1 upi si1npliris 
gra·ininata vig·inti 

33 ln 

20 lnfusum valerianae 

:nv Rndicis v:üerütnar:, 
qran1rnrdrt rlPf'J'/11. 

Aq_ua1-~ con1munis g_ .'I 

i11fn1irl0 nrl r·nlrl1t1n1m 
1 ! 1 i 

~y1upi sünpli(is 
qi rnnma.ta. d·"Ce1JI 

3lln 

21. lnfusum lpecacuanhae 
cum acido phosphorico 

R.p B.adic,is ipc;cacuanha(_-l 
decigi anuna.ta qiúrigy.e. 

__ \._qnae conununis q_, s 
iníunde ad colrituran1 

gJ·a1ninata centn1n
q_ui:rM-J'ua9inta. 

-icidi pl1osphodci 
g;·aniniata duo 

F:vrupi sin1plicis 
qnunniata dece1n 

31 kr 

22. lnfusum Sennae 
Rp 1'- oliorum sennao dc 

Tinnevelly 
gi an-nnata quindeciin 

,l,,_quae co1nmunis q s 
infunde ad colatu1am 

rp·a1ninatu1n ccnt-uin-
l}_uinquaqinta 

S\.1Hpi sünplicis 
tjfatninata decein 

34 k:1 
23 Linimentum ad combus

tionem 
Rv Olei s0srtnü 

_·'l_qnac calcis 
aa. rJYa 1nniat(( (tnin-

j_(Ó(/ jl llltl '_.i:.:: i:i..1 

21 Linimentumacidi car·bolicí 
1:· 

(_;Jycc1ini 
q1 anonata ~cplnagúita 

lj/UíU)_U.C 86 kr. 

1 

• 
2i). Linimentum ammoniatum 

H._p Linline.nti aJnm_oniati 
graúinia.ta q1únqua-

gi.nta . 27 kt. 
26 Mixtura acidi tartarici 

J-{p A._cidi tariarici 
decigrainniuta ~eptein 

A._quae cüm111un1s , 
gr ani 1nata centn11u1u.l.n

qtta g i nta .. 
Sv1 upi simplicis 

"gra1n1nata q1ándec·ini 
23h 

2'7. Mixtura cum acido sul
furico. 

Hp. _\_cidi sulfurici diluti 
gi annnata dito 

Aquac comrr1unis 
g'ranunata centHm

quinq1t.agi.1ita 
S:y1 upi sirnplicis 

gi·a·m.1nafu. g_iándeci-in 
19kt 

28 Mixtura cum acido phos
phorico 

Il11 lcidi phospho1ici 
gra,niinata duo_. 

Rp 

__ 'l_quao com1nun1s 
grarn1nata centuni

y_u111y_nayudu. 
Sy1 npi simplic.is , 

t/ 1 u111 Ili 1/u jifi!'l(IFr ! 11/ 

29 Míxtura amara 
Exh acti gentianae 

g1·a.nu11ata quinque 

109 

.1--qua.e foeniculi 
n1f'ntl1aE, pipe1itae 

an gra1iunuta. nona-
ginta 49 kr 

30 Mixtur a br omata 

Rp l{a1ii bron1ati 

Rp 

N türii br omati 
Syrupi sünplicis 

aa .. g·1 a,nimrda qninque 
A(1uac destillatae 

g'I amnuda cent'w1n 
44kr 

31 Mixtut'a niirata. 
Kalli nitrici 

g!'an11nata qu·inque 
-~quac com1nunis 

g1'aniuiata cenfH'lil
qni.nqnaginta 

Syrnpi sirnplicis 
q-1 ani'lnata decein 

23lu 

32 Mixtura salis ammoniaci 
Rp AJnmonii c.hlor ati 

gra·1n1na nnnJ!l. 
.lquae c.on11nunis 

qrr.onrnata. centumi
quin(_Ju.aginta 

Sneci litJ uiritine deyuratl 
rr'> nn1111.rdo rlf'N~1n 

28 lu 

,„ Muci!ago camphor-ae 

1 1 1 1 ! · <: 111 ! [ 1 ~ I! ;, 

gla1n1nata. qui.nyne 
Pul1-eris g·nnnni arabiei 

g1 a1rnn'áta- dect 1n 

1 

11 
l1 
l' ,, 
1 



llO 

~;\_quae conrmw.üs 
q1 an1111.af:n qic:indec1:11i 

· · 37 kr 

34 Oleum antisepticum„ 
Ilp Olei sesa.mi 

g1·a11unata centuan 
_A_cidi car bolici 

grainmata dito 
39 kr 

85 Pilulae corrosiví 
Rp Suhlüna.ti co11oshi in 

aqua solnti 
cent·igr aniniata sex 

Pül,·cris liquüitiao 
radicis 

Extra.cti liquiritiae 
liquidi 
aa. decigraniinata 

t-1-edeciin 
1'.Iisce, fiant pilulac: No 

viginti 
Conspe1gantm pulvere 

lü1uii:itia.e iadicis 
35 kr 

36. Pilulae aloes 
H11 Extia,c;ti aloCs 

granunata quatuo1 
fifl,nt cum s q spiiitus 

11111 leLltlGUl.l lJJllJHl-\:J 

_?\.T o tr iginta 
~']-1'1~'· p1il11,J8 

·' :< 
38 kr. 

37. Pilulae laxantes: 
Hp. Piluln1un1 1a.:x.antiun1 

25 k1 .. 

38 Pulvischinini bisulfur·icí 
Rp Cbinini bisulfn1iei 

dccig1 anintata quinqu.e 
Puh e1is sacchari albi 

qranunatn duo. 
1í. di1 lu do8 Xo 

quinqut-
26 ln 

39. Pulvis Doweri. 
Rp Pulve1is Do-,,veri 

decigrani-inata, q_u.inqne 
Puh-eris sacchari albi 

g1·am1nata diio. 
;,r di1 in dos No 

q_uiuqne 
17 ki 

1-0 Pulvis emeticus 
Rp Tartari eJneti.ci 

centig·1 a1n1nata. ti ia 
Pnlveris ipecacua.nhac 

deeig1 aininata sex 
IJetur p10 dosi una 

11.i kr 
41 Pulvis ferratus 

Rp F eiii reducti 
decigtainina.{a qnin'JU.C 

PulV('J is sacchari alhi 
g1 a.1111nut<t dno. 

:\-T div in dos ;\-o 

42 Pulvis mor·phii hydr·o
chlor:ici 

Rp 1Iorplüi bydrochlo1ici 

Hp 

u:ntigra-JJnllala ~i ia . . 
Pulveris sacc:lla11 alb1 

gra·~niftata &no. 
}.í div. in dos l'\o sex 

19 kr 

43 Pulvis Opii. 
P ul yeris 011ii 

centigi a1n1nata QHinq'.r.c 
Pull-eris saccha1'1 álbi 

q1 a·inniata diio. 
).f div in dos X o 

quinque 
1'7 ki, 

_t~. Pulvis pro cataplasmate 
_Hp F ~ninae placenta1 uni lini 

g·i amtnata. to eenta 
qninquaqinta 

32 ki 

±8 Solutio kalii jodati 
Kalii jodati 

qn11n111ata q_a.imqu-e 
.iquac destillatae 

g·1 ronn1ata ce1du-m
q_ni.1uzuag-inta 

111 

39 k1 

49 Solutio su\fatis Chininl 

Bp Chinini sulfnrici 
decig·i a1J11nala octo 

:\.cidi snlhnici dilnti 
q11tta'J rl1rndeci'in 

__ \qnae destillatae . 
q1·ani1nafu. nonagnitu 

;:;)r1upi sin1plíc~s . 
gra..nintaiu q_·uuuleci1ii 

35 kl 

00. Solutio sulfatis Chinini 
pro injectione subcutanea 

ió Pulvis pr·o sinapismo Rp 
Hp Fa.rinae sen1inun1 sinapis 

Cllinini bisnlfnrici 
q'I aniina.ta. duo 

-~quae destill at:ie. . 
q·1 arnmnta 1J1ltndecu11 

57 kt 

Hp 

q·; a1n1nata sez:aq·inta 
' 1.4 ki 

46 Sulutío acidi bodci 
Acídi borici 

gi a1ninota. fii iginta 
A_qurte destüla.tae 

q1 a unnata náUe 
bo J<,_l. 

81\utio be\gica 1Vleminx1 

~ -gr;Mnm~t~, d·teenta-
quiiu1_11aginta 

09 kr 

01 So\utin mor·phii hydro
chlor-ici pro injectione sub

cutanea 

Rii ~íor 1 1bii 11) di ochlo.ii1 i 
ce·1Ui!)1u1HJ1ic1iu IJ.li(.i11r; 

\quac destillatae 
'!/ 1 " / 1 

62 Solutio Thymoli 
Rp Ihymnh 



112 

B.Ji 

'/1 ainnia nnnm 
.1-h oholis l:JüO.o 

qia1niúata delc1n 
<llycerini 

gí a110J1rda t:-iginti 
. .\.q nac ücstillataE· 

gi a.1n1111:da 1nille 
7::, k1. 

63 Species althaeae 
Specie1 nm althaeac 

q1 am.Jnala f1 iq:11.t<t 
· . . 8 kr 

91 (l.!)l!nata viytnti 
Fructun1n a.nisi stellrtti 

gi ainm.ata dcceni. 
18 ki 

51 Unguentum Hydrargyri 

Rp L:nguenti llyd1il1gy1i 
qrain1n1da q1dndce'i1n 

22 kt 

üS Unguentum ophtalmicum 
flavum 

54 Thea amara H_p 
I--Ie1 bae centan1ii minor is 
Folior.un1 inenthae pi-

1.íe1cnlii p1aecipit:üi 
flavi 
der;igi a1nnia, 1ti1nn1 

ünguenti rasa.ti pe1ltae 
aa. qra.nimata d('(;ein 

7 ln, 

05 Thea diuretica. 
1111 Florun1 sa.n1buci 

qrarnmata i1 iqinta 
7 ln 

06 Thea diur etica 
Jlp Bi\ccarun1 junipeii'tnd 

tus 
(_/'f'.J~tniala tri,qinta 

Had1c1s ononidis spi 
nosae 

qra ill inata quinquc 
27 ln 

G9 Unguentum sabadillae 

Rp Ungne11ti sal,adillao 
IJYO'lniiUda viqinti, 

21 k1 

GO Unguentum ad scabiem 

H.p lTnguenti sulfnra.ti 
gra-m.i11ata. qninq1ut

r;hda 
~)2 kt 

,, 
f 

' • ' ' 
j 

l 
1 
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G2 13-l sz 

Belügyminiszteri körrendelet 
A dr Schindler-Barnay-féle kövé_r·sé~ elleni labdacsok kitil

tása tárgyábá.n 

_-\..z országos köZegé_szSégi tanács f, (.vi juliuS hó 1/-f.n 
kelt -,,-é1eirién-ve. szeririt a d1, Schindle1-Ba1nay 11'la1ien 
hadi ffíot\ os últal összEiállitoti kö\ lrség· elleni labdacsok 
t).iíaiienbadcr R(:drictions-Pillcn gegen I<'et.lleibigkeit und 
:Fetts-Ucht von kaiserl Riith JJ1. Schindlc1-Ba.rnay stb.) a 
legkülönUözöbb, l~;szbcn f:1fl)-es hatáSu hashajtóÍc egyi;-e
h:go, melyt-Jk eg,yrészt magának a lEsu'iinyitáSriak szem
pontjúból igen kétes é1 té:küek. de máSróSzt igen alk:ü
máSak arra, hog·y e_lsö sorban_ idült bélhluutot és ezzel 
kapeso~at.osan esetleg állandó cn1észt(;,;j zaYa1t okozzanak 

:m vék:mény ala.pjlin a. fentjelzutt gyógykészitn1énynek 
ugy a g)ógysze1lá1akban, iJJint fL gsógyáiu-ke1cskedéSek
ben vh.lo l:lárusitását és forgalon1ba.hozatalát ezennel eltil
tom és felhi\:0111 a tör>·énjrhatóságot, hogy a. gyógysz~,1„ 
tú13.knak e1öirt yjzsgálata. alkaln1ával a. készitn1ényt illt.· 
téíleg az 18íG. é\:i julius 4-ón. 31,026 sz a kc1t belüg_1-
nü1~iszte1i szabályrendelet 10 8-ának ~ kikezdóse éJtel
D1ébcn járjon c-1 

Budr1pestt11
1 

18D3 é> j augusztus lio 2-án 

A. minü:zte1 hel\-eil 

AnJ.J·ás~y s k 

l! 11111i1];;1; 

8 
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Belügyminiszteri körrendelet 
A gyógyszerlé.rak évi rendes megvizsgálása tárgyában 

- Valn11u:n1lJ""i tö11-fir}" hatoságnak 

\_ gyóg3szc1trirak 0·\i renrlt:s n1eg\·izsgálása tii1gyában 
hivatali cl6döm a n1 é G8,74:J sz. <1 kLH rcndeh 1-éY1 l 
1negujitotta. n \ ol1 1H'1~·t:utosf,gnak 18ö0 t·..-i 364.7, illet\ t_ 
1863. évi 66,533. sz a krlt rendeleteit 1nint.án ewves tö1-
\ ényható~ágok a gyóg"'.' ·szcrtiÍJ yizsµ:úlati jeg) zökÖ;yvt-·ket 
vagy pontatlanul s meg nt-n1 frlr1ö a.lakban, >'agy egsál
talában nem h:ljrn;;ztctték fel 

)Iinthogs pLdig az enllitttt utasitások számos '.1jabh 
intézkedés következt{~ben iészint e la1·nltak. 1 esz1nt 
pedig módositits1·a. szu1 ulnak: l nnÉlfog1 a fi.. g_yógysze1tú-
1a.k {\ i hi1 ,italos n1cg1izsgál8sa E-zentul az ors;.ágos köz
eg6szségi tanács 111bghallgatásá.-al 111egállapitott azon 
k:(1dések figyelc1nbe '\ételf,·el lesz n1egejtendö, a mLlyt.:
k<:t köunyehb úth~ldnthetés és feldolgozhatás Yégctt az 
idt:' · mel1ék<'l1 jegyzökönyví 1nintáb11n küldök ineg n 
tör v6nJ7 hatóságoknak 

Eg) nttal felhivon1 n tö1 vf~nyha.tóságot, hogy int{;;;kcdjék 
:1z iránt, misze1int a jövöhen a tö1 \'Ónybatöság: t( l ülett'.n 
lcvií µ:yóg;y SZLJtií.ra.k rneg\ izsgálásút a. tiszti ±'éío1 vos szt,-
1nély('H8ll s 11 hol csak k·het inég l·gy tiszti 01 vos ~ a 
l;::·. ::;/~.; :~;c;J' l:f;, '! ,- ~. '·1l;-h]'i~1l:. '1 :'.-' i11r ifl: "' l 
foku kör.egészségiigJ i lui.tóság képYiselöjén( k közbc
iiittével a csatolt 1ni11ta ta1 t.aln1ának n1Pgf(:lclőh p: tartsa. ineg· 

J:z1r'111;d ·~\ '1111: ·i1~_;];1; 'i1:ii j,'-
1'. ~L tlJ :_ L ', ~ 1. l l • 'l ;_: ! ' 1 " \] 1 - \ - 1 L il: 1' 

többször is é'\ t·nként lllBg'\-izsgálni és conr;(1t panu.szok 
esetén er1e i nap lefol;r:ísa nlatt kötules 

A_ i1ir·Jli kelt Jnint:1 szP1 inti i<- µ·, ;1;(H:ÖJl\-í nck a ,-izsga-

11;) 

1-a.na , unatkuzó i t :-izél a 22-lk polli al1Ltt a g"\ óg \ szt:11ú1-
ln zelő, ldne].;: t z ú loh asnnüó, alái1 ni tat to;dk 

_\.. Yizsg·á1ók (s a. gyógysze1(sz között frln1e1ült lH>zet
í ltt_1t sek ( sE~·ilH-111 a g~'ógys::.:c1( sz 1clebbczhet ide a tö1-
Yt'_n) ba.tós:ig ntjún fclohbczésFhe;r, azonban a yizsg';ilati 
l~gyzőkön\-Y 111ásolata s a kirog;l,.,nlt g"\ og",\ szerek a. '\]zs
gitlók i'.s a g'\ú~'.\ S7c1Csz ]H:es~_tj{\cl h;;::;h\'a inellékkndfik 

::'1Icgjt:g>-ze1ll, hog~ az (\·i 1izsgálatok nz rrldig: é-1-
,(nyhen YOlt f<:;;ok:'!stól el1i1ől(g a% eg(':.::z Ó\ i'ol\anu'tn 
1( sznrk llllp.tn1tbatók, a vizsg<Ü1üi jtµ:y:;;(íkön:.-, ( k azon
lian 1ninclunko1 (-·g:yüUcs~Jll az ületi"í kö;1.sfg llt.Yén(:k 
l;:i' ühöl kö1ui;•.-r_11 t>sz1e>Thetií j(_.lz(s( 111Ll1(tt lc:gk~stihl> 
d( czc1nb~,1 hónapban tci-jeszit'ndők J\l, ki\ t'>\ e ar.on \-S('
tc:kct, ha \ ahn1H:::1' g> ógysze1ün ba.n o;zrd1ál.1 ellL uPss&µ: 
1:l1ri.11A.tik, a llli<liín az 1'11c Yonatkozú jl-g\·zfikön:yY su1ol\ 
ki,-ül ide J'clh.1jf·szt0ndö 

fia oh ,-(ig,-i gyog~ szu azonossága Ls tisztaságá1ll 
, ouatknzólag k{tdr lllsríilnt fel, nH 1:_;- 11\:k llH:gyizsgálúsa 
több jdőt '\esz ig·8n~ be, 'agy nag~ obb ne h{ zségl kk( 1 iái, 
ng',\- al>liól a ,-jzsg~tlo bizottság a \izsgálnthoz szükségL,.; 
llll:llllJ is( gL t H ]Ü'\ ataln,.; ll( f S('tt.t l (S ft g,\ Óf!. \ -:->7.81_ t'.:S>i li( :
( s(: tié\ el e llilh a szil1 tén ide tt1 jeszsz( Íl'l. 

l{ülönös µ:ondot tn1ditson a Yizsgúlo bizottság annak
,,.Jh-,uő1ztst'.'1E-. Yttjjon a. háhama1a<lt '(11\ 1 k az á1·szah:íl:y
nak 1n(_;Qft:~leHílc!.r 1 annak-e, szán1it\ a 

1~nn(i elknih:izhetf:S( \(gEtt ntasitsn a tö1'\(n~·hat.óság 
<t tcrüJt,ü·n lt:Yií g·yóg~ szl 1tá1akat hog~ a nyi], úno~ ala
JHik Ü'-ill(l(' l!lldclt >én:_;--l'lc a kiszolµ:úHatüs után lcgké
,.;í)hlJ 24 01á1n.l taxálandók s LSak azutnn E:!t.(end6k 

\ clcfcctnra. laho1ato1i111n (:.::. 111{1rQ·kii11\\ H í-izs!„!.''1-lat 
,11:nln1:\\ :il ;i , 11~~·:'\lo hizott....:ti!f úlinl - :1 lr:I( 1hr z lzr111 ~1 
leh t cn(tö ni_1;!„?,'.]e1'!',\ 1<-s n181l( tt alnir:-t:1do 

A fiók-, házi és k? zi g'\ óg-~·szt l tú1al.: 11H g í izsgöla:-w 
11111\ ' il l 111l 11 11:111·111<1 

\ i' 1 / 1 '1 l: 1 1 :1 i !; 1:: 1 : 1 1 
1ajjon 1.á1 alu,tt t.111t;11nak-c, továbbá :1 kt111nú11\1 \ilf.!) 

hnt.ósá.g:i <ongcd01:-inek kl·lt(· t>s szán1a„ 
\Tfgiil felhivu1n a tör,-(H\ batl1~ágot, lH•g\ a lol~u {'\ i_ 
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'izsgálati jc:gJzők:önJ\ekr:t akai a. iC.gi, a.ká1 cZ011 uj 
;ninta szerint uünden toYibbi siügetés \JeYáráss nélkül 
<l j_ö\ ő é-.;-i január hó 15-éig ide te1jeszsze fel 

Budapesten 1893 é1 i 1h'czen1ber hó 5-én 

75,G-11. B :.\{ sz:hnhu!'. 
tör 'i·én,·hatóság 

Hicron1j11li s k 

Gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyv 

1 _A_ gyóg:;i szertá1 czin1e : 
Fclállitásának i<lcjE-: 
J ogá.nak tcnnészc:t.(-; : 
\_ ieáljog nlikor, ki által s n1ily szám alatt lett el...: 

ismerY0 ? 
_A_ szc1nél;yes jog nüko1, ki által s n1ily szá1n alatt 

lett c·ngedólyezye ? 
1Iiko1 és 1nil\ sziiJn ah1tt a. n1ostani tnla,jdono~n a 

ruházva ? " 
2 A tulajdonos nc:Ye: 
H A gy ógyszc1 tá>t Hzelőnek minoségc 

Tulajdonos, b81lö \agy gondnok„e? 
NeYo: 
i\._ka.d61niai (oka: 
Oklc:v(;les gyógysze1ószmestc11é ](~1L hol és iniko1 ? 
1{itbltöttc-o a szabálysze1íí. seo'édi szolgálati icHít? 

J, li_ gy ógyszt l tá1 helye : "' 
Y6rnc:1fo:z i11r7n l1:-\7"ziirn · 

b A g;yóg.) szt-~rtá1 ukleYelt:s scgéd0iuek rH:vc.i, 
Oklcveleik kelte : 
)..fiöt:1 nüíködrH k CZ( 11 g) Og\ ::'Z\:l t:ü b11n ) 

{\ _\.z nklO\\ 1 n( lkiili st g(~lck -ne\ ci: 
G-s akn1 no ki \ iz;.:gújuk k{ ltu: 
1'1ióta 111űköünck ezen gyógys;1.e1 t(u ban ;; 

7 A gyakornokok nevei: 
SzabáJyszerü volt-e felvételük? 

f 
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::\1egvan-e a fc.l\ ét\:•lö_k1 e \ ona1kozú közj( P')'ZÖÍ sze1-
zödés '! 

0 

J~ _sikerrel \ég(; ztf~k-8 a g.)~uu1:;1.siu1n hat osztµlJ 4t? 
).:f1ota 6anna1>= itt s meddig tattoz11'.1k a~·ak:ornoki 

nünös6gben itt 1na1aclni? -
0 

• 

Hészesülllek-0 kellő oktatásban ? 
Ké-pzettségök inegfelcl-e az eÚÜltött időnek? 

8 _\_ gyógysze1tári hel,yist:g be1endczése: 
,\._ bntprzat és az edények 1ninös~:ge : 
.\ f<·lüa.tok olvashatóságl3_.: 
'\._ gyógyszc1fszeti inüht::h i11inőségc (s ft::lo;zc·1·el(·>;tö: 

.A- n1é-rlegEk poniossága: 
9 1~eg> ~tnnak-e a n1a.g:y·a1 gyóg~·sze1kön\ ,-be n elöirt 

g;<;-ógyszerek, kémszerek és eszközök) 
.\zok nie1111;<;-isége és rninéíségt : 

10 A •tg',\i gyógyszc18k a gJógyszerköny'fben le1scnolt 
azonossági, tisztasági és tön1énys(;a'.i kémlelésekc1 
kifogástalflnul szolgáltatják-e ? ' A"' fajsüly oldási 
viszonyolc és 1l fo1rpont 111cgfelclnek e a kö\-etel-
n1én~·-cknt:k'! 

\;~gyilcg 1nel~yck lettek uugyizsgúb.a.? 
":\fel;r .-egyi készitniln~·ck vitettek el gJanus ,-oJtnk

nál fogva utólagos nH:g\ izsgálta.tás végett ? 
1 Í· __ \,_;.: ug' nevozc 1t gyóg:yszc:1es készihn6nyek ~ p1ae

par111a ~ te1mészct- s\ egytani sajátsá<Ya.i ol, anok-n 
a, 1ninőket a gyóg;ysze1köny'\ ii el6-/' · ' 

E1ta1 tásuk szahálysze1 íí-e '! 
\Iaga a g:ng)""SZE1é-sz késziteltr- 8 azoknt ~ s ha nr1n, 

honnan szl~1·ezte he ! 
J2 Ta.1l·e titkos sze1ekot ·~ 

.-i.L \ :;,L lh}.!.' l:tL!l1c,k_ Jl(,\ ~·'i.I_ 1 i111 lli<cgt J:JliltJlt],Jl.;. 
!él 'hi"üalos és 11<111 hi,atalos sr,b(oszi kföszeiek el

tfntiÍSH ts usornag'olá~a 1neg:fell-l-f. az nntisepsis 
ki1\.1 h lnu·n\1111_k '.' 

_\ICK \3llll:lk-( \éil\e ]">1\nl (., \c;t-tl1g 1n'l" !111ií
~é,.;től'! 

l f _ \,_ ncn1 hi> a1a.loR sze1ck 11H gfelclnek-(:: a o" Ó!..!.'YSZ(:'t
Jdiny\ hl n fogln1t áltnlánns c;zalial;'\ oknak',; ·-
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ló 

16 

'.1.7 

18 

1ü 

2ú 

:2:! 

22 

\ :- \ 

\_ 11-·g·n::tg:} o1-il1 adngok '('.:1n r-.z{-sc 111• g \ r1n-e jelöl\-e 
a;, illctfí cdt:llJ E:ken ! 

El 'nnnak-(' kü1önit1·(~ ugy H g~ ógysze1 tii1 ha.n„ mint 
n 1 8ktá1 han a k( zi el<1dás1a. engcdélJ ezett sze1ek: a. 
:--ti. l .ielzcttt Ltől J 

g;'--Ogy:'zcrkön)' li1 n ·-;- -;·-\( l jdzEtt szu_ek kellőleg 
(]zárt külön heh_~11 tartatnak-e-; 

_ _\ 
1 

-;--tel jc;lz(-t1 :-;/.e1ek k(-zcl(sé1e 'rnn1ak-e külön 
Ü\eg-pnn z,:lJánkészl( tf,k_ (s tö1 l\ík l\ ndel]n„zés1e? 

.\ g' óg·\·sze11.ú1i J8ktü1 pinrzc rs padlás állapota., 
nz olt J;yő :=-z(1ck n1r-·un5is(g( i n1inlís(ge és gon
doz:lsn,: 

J::zen n het~·cku1 (,i 'annak-e különil\e a ·-;--tel jcliilt 
g>·óg~s%t1{ k a többiektől; 

"<\ z é\ enkint f( lúissite11dií ni.i\ ényl gyógysze1 ek tény
leg b(- ](:ttek-e u,jból sz(-1cz,-e '? 

~Ieg:\ o.nncik-( ci szü];:·s{gl"s S?;akköny\< k a hi\ rrtalos 
g~ óµ:s sze1ki_illJ·Y és íi.1c;zo.l_n-(1n}, a. g) óg' szb:részet1 f; 
,·onatl:o1u tö11·(11y(·k é:-., 1 t,ndclctf_k g'YÜjtt~n1énye? 

B( ta1 tfltik-c J•Ontof"an nz ~i.1 sztil1\ {lny ? 
\_ 11:.ilYúnn,.: nbqiok terhc:tf: ie.ndt·li· \(;ny(-Jk trr.x.lÜía. 

'nnnak-1 ') 
'\_ 111(;1egkiin:y' J1-ndh,_11 \HB-e) 

), mé1eg'vén\·( k 'annak-( 1nfi,.;oh ::1 a 1n61t~gkön~-...hen? 
Ri:nclbcn "\(-7.(·itrtik-r_ n hiúnyok 1 liíjt-'-P.''zésP a dc-

lr 1 t111 a (,; " li1bo1 ato1ilnnkÖll\ \ 1 

.·L t/1;ríq1;~:·e1 tríi t kc:elö alríii á1nt 
'izc:~nl:it ( ri:-:d1n?:n) ;;. különös 1tkinti;.ttel n gyóp:\
-~„ 1ti"n k(Z(-](,.;610 LS -.;ze1n6lyzct(1Je: 

.\ i:d:i:· ~/,\ll:ll\-r.li< !lcS"l-l.!! 1, ,.;,,], tl 1 li 11-1 l.Li• 

lC( lt 

'11 ·-

L\9 

• 
Belü!Jyminiszteri rendelet 

A karbolsav elár-usitása tárgyában 

::\lult ;;, októbt::l 31-éu 1(),000 ~z ~1 ktlt alibtli kl 1d-
1nf1c, hogv a ka1holsa.\ ~iru1lu1L'i.sa- llaut utasit.úst 1Hljak, 
klilönösen ar1a Dtz'~ \iljjon g~úg~-„zc1éí-'z fr1téítl(nitési 
Lzélok1a árnsilhat-e el ka1 lJolsaYat llflg'} q\;l1 ;nf n:;y'is( gben 
01Yo:-oi >én;_"<- né1kiil 1ag~ -.;e1n, a küztg(szs(:_!.!'iig;y-i tanti.e~ 
mcghallgatúsa. ntá11 Cziu1et a n1t1l1Ckl!'tek YÜ-'.sza._ju1tatrisa 
u1cllett a kii1.:·ct.kez6ln fíl 6t h :.:,item: 

:\._ g;_"<Óg\"SZ8léSZ képzr_tl~(g·E, rskilj1 tS g\Ul_-')-~Z(_l\ÚJÍ 
1~ngcdPlyc nla-11ján ug~- t2kinhndó 11til11 ti ki gyóg;'> st::el·· 
::111:.-ag és n1frt g1ú uk 1_ la(l:is:i1 :i :1z 1 t i\J I_-'') H k l orgalrnál 
1ncghatározó s7abál\· uk k(~J e1(11 b1 iül .iogo~ih a 'an s ig-y 
it 11né-szcte,'-', ]1ng-) 3. k:11 lJ11l~n' \_liti ull1atású1 ll, Hll l ,-iw-i; 
nag;ybfln (70 g1a1nn1nn !'t lül) \aló iiltalánns l"oigalma 
nincs ko1h1toz\:1 killii11 1nfgsze1ztnfl<i • ng-edil;y nélki:il 
is ,-a.n jog(i. :tllll\ÍVt!-l i11kábil 1ne11 1-_z <l l;:iizhns{'g 01dc
kóbcn is ki\ánatos n1l'l\ 1•(nze(1t i'ol,\ton<os ulltn61z(~ 
alatt álló g1 óg) s;;:{)l!(u akl,:u1 nündig :t ]cglisztúhb is li g 
i1l(ghi;;:J1ah'1bb f:'.Z(-1t knph:11j:1 

~A,_ ka.1liolstn t:lőtti kert:'lljciz(s u ~-zt-J11Hl, 111chct <11. 

18/::, 1'·\i 2G0f1B sz :1 k11\ ],(](iS!_\l)lÍnÍsz\L.i l(_Hd!lit ;1 

Jl túiil11Lfl-l;_1(1 l hi'l.i '.l/.'Jl1 ,·.1.1 il]; j;io,' '' lO/. 1:1 I\ !; i_1 :111 

D.:1r::dflsza.ti és huzi czt:lok1c1 i,.; ,.;1.i_iksC!.;-tltd\(H. ke1(·s!;1-
:11 ~i, n is ht1111:1h\k ·11 :1 l.:ir ."il" ;1 : rnlic 1111 :11kal-
; ll :i 1:1 ·- /'.l 1 i ;1 ;l; ~ f 1_.:,:11 <I 1, i i \ l : ;1 1 11 - 1: ,'1' 

l ; ; 1 j; / < l 1 ~ i 1 I; J; l l ; 1 ; 1 1 , 

.'.\lüííl C.ziinct nlih\l't:i111l·· \ID.<11 1_11111Hl c1l1s1tu11 
Bnd1111r st, '\8fJ1 <'\ i !'( 111 ui;1 lJ,1 :·i-1 n 

ffiu Oíllf'i!i Í ,o k 

i; 

li ,, 

1 
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Belügyminiszteri körrendelet 
A Brandt-féle svájczi pilulák kitiltása tárgyában 

- \T Rla1ncn11Yi tö1' t:IT,\-hatósáµ:nak. -

Ujalih idöb( n hng;alo1nba hozatik eg;-.- titkos öss;;;1:tf:telű 
g;yóg:;i;;zf·1, nz ng;-.~1H0 vezctt Br:audt-fi_'.·l( s\'ájczi úilul~k 
nl'elY szP1 ilZ nJszág-os közegészségüg~ i tanács 1 t:~ í df
ézen1he1 -/-én 164 sz 3 k:elt YélPn1fn,--t': sze1int olv alkBt
r6$zP.kböl áll, a n1el5 ek a 1'1agyar Gy6g·ysZer kQny>-hen k-E-
1csz1-tel 'annak 1negjelöl,-e s nlint ilyen erős b'atásu sze:
rc·k csak orvosi 1 endelyf>ny1t· szoholl!.ath4tók l;:::i: toVább:í. 
S8-!11 a. pilul8k összet:étclén(-k állan,dúsága, SlD1 a' gyártás
hoz használt ilnyagok nünös~gc ellen nen1 fírizhetö. 

_'\_ közeg(s:r.sPgiigyi tanflcs (Z(ll \é-h_··1nényt- alapján a 
trntjelzett p:yógykf>sziti11énynek ugy a fn ·ógysze1 t.árakban 
illin1 a J;:e1·csk0dfsckhen yaló elárusitását é.s fo1ga.101nbH 
l10zatalát czPnnel ('lti1to1n r'..s felhi' 0n1 a tör' l'·nyh~tóSiigo1, 
hogy a gyógyszt r tá.1n.knn.k és k( i t skr Uésrknck c:lŐiit Yizs
gúlaüt ~.lkahná,-a.J it kt:i;;zihnényt illt~Híleg az egészsógrc 
;'nta11nas ~:ipsz1.1tk ls italok. \"a.la1nint az cg<'.szségr(, y(
~ztl;rc s tárg·;ynl;: 1(0 fogla.lásá1 ól t lkohzúsáról fs ine.g·s<?111-
1nisitt'1sé1öl s_zólö 1.8/G/31,02() sz a. _lnJt itteni sziili4l;r-
1u1d(lct jQ S-{u1a.k ~-ik kikezdl~S( Cltchnéh(ll járjon 1'} 

l~c: l~q: lSf!S ( .-; r'lr 7' n1l1r1 h ~ ·:?-\-{11 

Hi11 o ·1u111 i s l.; 

1 
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f)z 

Belügymiflill~teri körrendel!lt 
I~~~/~? ót~ nyert „ g~99y~z~r--~szw~~teri ~-~ley~lekre re~

ye~ete~~P segeq1 ~yek tár9yá~;ip. 

- \T~1ag1Enff~-j tör\ ényható:-::ígn::ll;: -

EEhne1ült csttekbő1 kifol3óiag szükségesnek láton1 ki
lelente:µi hogy az 1802 é"'i-i '71.016 sz„ a kelt ittE·ni ren
delet., n1ely a. gyógysze1($zmoste1i oklcYél elll~ e1 ésc után 
0ltöltött két segédi· é>nek az okleYélJ·e· záuidék gvaná111 
tii1tf:ne~dő 1eávezeté·sé1öl S"'.ól, csupán azon gyóg;;. s~erész-
1aestt'rekre 1onatkozík, kik okl(-\·eltikt't az 1892-93 tan
é"'i töl kezdőclöle!.!: n\·e1 té k ( l 

Ennélfogva a'zon' g~ ógyszl-:I észt k kiknek az enllitl 11 
é>től kczp_,.e nye1t nklcve~t-.iken a k1'1tl'Yi S\.gédi idő el
töltése igazolvrr nincs, é1"'iénybc11 1\YŐ oklevél hütokosb
nak neni tekinthet.ők és nünősités 1E.kintcté1Jen az érYÉ'll\
n~-(;l b~ró (1892---93 tanéY előtt :ezerzett) ok\e\"é] birtokc• 
saival nen1 eg;y{:n,joguak'. En1u-k ka]JCS:Ín gyógysz(:rtú1 
nyithatásá1a l's öp~.Jló kezelésf1 e csak oly g',\ ógyszeré:szek 
Yit-~1nnk hi1at\a kik nz állnn1 8ltal nz en1litctt alapon 
(1\ t>nyesnck elis1nc 1t ok] e\ éllt:l birnak 

B11rh1pestH1 :189~- (\i j011uá1 hó H (n 
HiM OIU/IJÚ s k 

189-i 2 810 :oz 

Belügyminiszteri rendelet 
A gyógyszerész-czim jogos használata tárgyában 

~1.1gr.d ·/kii \;\J(' l;l11iin;:;c!.!tll1k-

\.. \<JJu,.; t·tll:lL,,,~llLlk J \_i av1ili~S ii<i l~-1\I '"\) i;iJ1 ·' 
nla.tt kelt músotlfoku itt:ht(_, nHl\ sze1int a l(~ndéí1ka11i
t.fnn (l1tnl l1nzott r1R6foku itéld 111( lYlJ81 E _l s;-:1 g·edt 

• 
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' 1:ikos f-;zik'. izg~ '11 os, il. _. g':5 Óµ',\ sze1t"sz ( 1i1n jogtalan hasz;-
nahttn által \'lkÖ\'ctvtl kih<':gás iniatt ílZ 187"9; XL. t.-czikk 
l:J.. ~-a ala-pjá'n 25 frt pi'nzbüntetesben, U(lll-- fizeth(_ tés 
(setén h:'non1 napi (-lzii.Tá:;.;ban és n fc1n11?rüJh;:tö ta-rtúsi. 
,nlamint -15 fit ög">{di clij mPµ;fiz(_t-ésében 1na1asztalta~ 
t11tt to\ {tbb:\ nündazon tá1·g\-:I-k, 11\·onitatvá1n ok és es%
k?zö_knc k. inE.lJtktn a i•igo~ulHr.lrr.n~Ll hasznillt gyóg·5szl-· 
l f\Sz1 clnP\ f zés szerepel, ('lkobzása künon<latott s Yád1ott 
a gJ óg;-·sze1ész czio1 to\ ábbi hasznúlatiitól eltiltatott. Dl{ ·g:
,-áltoztattat.ott, E J a kihágás Y::ídjfl f.s kövctkPzo1(n~, ei 
nlól fcln1entet1 tt„ o::i.na:-:zos \\~- _,\.. últal közbetott ftlebbe
;1,{s fol)ttln telüf„izsgúltut\án. n1Eg>-á1t.oztatik 6s nz c-z 
ilg;>hf,11 bozott olsöfoku ül LEL azon 1észébcn. meh· s;1:c-
1int Yádlott a kiháµ.úsban \'étkc>'nek 113„il...-ániÜat1·á~. btk 
f) §-a a.lnp.ián 25 frt pé11zbüntctés1c. ne1n fizethett·s e~{-~
hen hú1 01n nnpi t.lz{n.ásTa itéltt~tett s, Rz elkobzás ki111on
datott. - haüihfiban frnta.1tatik. illetvr-· hel3hei1hagyatik 
nz ott felhozott' indokoknúl fog'\'fl niég azé1t is. n1mt a 

r;pógy_s::e1 é·n . rl11evezést csak a gy6r;/fszci-ész-mcste1 h-as.o·-
·nalha~Ja, UllJ.'fl~ ol:1; egyén lá az 181(; éti _IJ1- t.-lzikf; 
!:!fi. ;;-<Í'riuk el>;1Í l;ekczdé.~e ér tclinében glJóq,1;szc1 túi t ke,~·elhet 
Panaszlott pedig. ki az: i J :i,tokhoz csn.tnlt bizonyit\ ánva. 
'.il~pján cs~k . gyóg:rsze1é:=;z-gyal;:o1noki.-' czi1nI~'- ta.1tl{flt 
;g·e:nyt s k1 1n11lt, szik1izg~iiros'' nl·n1 gyógysze1(szi, ha
nuu szo1osii f1t<-·lt1nbc.n yett, ln:l8f-;krdöi' hivat.ásáuak é.l 
:1. gyúg,~ sze1ész e ziln használatn {tltal, inel-:'i nála lé11\"-
1(-g a közönsé:g t&\-ut1;1 V(zctL>'(u- alkflhnas "az 1.8"ifl <;:~-i 
XL. t -e zikk ·Í·i'i ~-áhn. i1tki)zlí kihág·ást kö\ (ti\ ( 1 

.\Ii1ől ~1 Czun .8 J' l\j n1:1.io:o h-ó J.-f·n J'.~8 kil1 sz a 
lt J 1 Jlt( - '''~tl' l11L11l\ ~1i1wk \ 1-,-/;lldi_iJl:~,0 

1 ;ihhi t-ljúuis \ÓQ·ett tit• ,;i11< tik 
H.1 l:iJ" 'Í 1c 10\l-í f'.„;'ptcmh<1 2<-)-\.!l 

"I i l'I ~:: 1 <___ \ 1-' 1 

Jel~clfáln~11 

1nin iszt1°1 i ta11i\c.::,os 

189-l 

Pénzügyminiszteri körrendelet 
A ,.S_piritus Menthae crispae''-nek az adómentesen beszer
zett nem denaturált szeszből való készitésenek eltiltása 

tárgyában 

- "\--ala1nen111 i kii i1l0 nzüg~ igazgatosag1wk -

.A. 111. kir belü~1'1niniszte1Lc.l é-s f\Z o,;ztLak (s .kii 
p6nzüg1 niinisztv.J l~f.' 1 eg1 etÉ-1tölt g a.n111 l tnclclkezés\ kii z 
képest, 1nel;y: t-ket {gyes gyóg;- szel t1knck ad(\n1c11t.E,scn J,~
szt'lZett ne1n dcnatn1filt sze~zböl \ alú elüúllitás{1nak ehil· 
1-ása ió1g·yábnn az 1892 f\i -!e1nuár hó 21 13 i2G sz a 
kiadott ;~S n. .• -:.Iag,1a1n1szü.gi 1-{endth-Lc-k 1{na :31 sz. a. 
\ a.lan1int a Ptnziig;:-. i I{iiz1Ön \ t:l :o;z{unúl,;in közzéh:tt 
kö11end8l( j( inhcn rn(_g:á1lapit.ottan1, n S1Ji.1 itu8 JicnfT111e 
c;i,s-noe -nt-k az a(lón1enü:sen besz~_lZ(:t.t nc111 1lcnatu1:"t1t 
sze;zb(í\ "\ah1 k(;szit\ s~t ( ltillo1n 

Bud;q1(_"tf11, 1SD± leh1u<i1 h(l G-ún 

189-1. 

_ _\ 1ni niszü·1 lH-1) ett : 

Jfá·i //i! _-Ír;ost 
;'tllauuitk1ü 

{j 18-_í· ~/. 

Pénzi\ílvminiszteri körrendelet 
"' 

A gyógyszerészek által gyógyászati czélokra kiszolgáltatott 
cognacnak ita:merfsi adó- és ll!etekrnentességc tárgyában 

]ÍlllJH li 

\ b( Hi2.\T11i1li,.:zte1 1111:il 1 g\ ( iÉll<Í1• µ. lf!llii{ ]( 111 110~:; 
i(kin1t:l.t.{I a1tCl. 111iC'zt1i11t a rognae :1 hi\:llalos n1ag·v;n 

l 

\1 
" !i ,, 
ii 
\: 
i 
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gyógysze1kön~ Yhen n gyúgys~f'lE'k köz{• h_l \<Lll --~~e. s 
azt a g;yógyszer(:szek ta1tani (s OI'I osi it:n<lelvénv nélkül 
is, a ~1h ata1qsan incgsztibott ár~ia.n kiszolg:íltat1~i ne111-
rsrrk, JOgos;1ltak, do köt.elesek is: a cognacnak a gyóg,-
?zere~z~k alt~l, g:yp~_rsze,rtárakh'.1-n Yaló ~~sz9lgáltatá:;;;a 1~z 
a.llanu üalu1e1 p.s1 .JOVedck szen1pontjából az 1891 é-.,-i 
junins hó 23-án kelt 50,531 szá111U: kÖ11endelc;tem1n(·.J 
(Pénziigyi Közlön;; 1891 é;f "15 sz a J közölt Íáhlás ki-
111utatásb~1"!-. ~elso1 o~t s{'eszüFta1n1u g;~<ógJ sz~1 e].:::: ~'·s gyóg--;-.--
1i:nok n10Ü,Ja1a szinten a n1ost en1htctt kö1rendelet 1-ső 
I€sze alatt foglalt határoz:n1án5ok alá yonassék 
Ehből _kifo~yólag utasito1n n vé.nzügyiga.zga.t.!\s!1-gokat 

l:ogy ~ fent. _u10zett kör1endelt:t 111elléklet~t képező "táh
~as knn.ntatast~' a kö'l·etkez(í adatokkal egészit;,;ék ki 
1l~ttvu a.z adatokat köz,·etleulil a „gYóg--;-.-borok'' utúi1 a 
knnuta1ás illetéí hasábjába so11e-1Ht szc1int , ezessék h< 
és pedig : ~ 

J az első hasábba. a (gyóg\ SZll 11(1\ ~ l: . <r\ úo·ycoo'nll( "· 
O ' l'kl ( .-. - ' > ,,,,. e e- ' .... a 1nasoc i T Ht- a. szukségcs ~ze1 Ininií:;;ége): „46-500 (l 

bo1 szeszta1büom'·-; 
1 a ha11na.d.ikba (~ gyúg~ szt:I á1a): „10 g1an1111 11 k1, , 
L a neg' ( d1kbe (ieg\ zet): , 01' osi '\ln\- nélklil is ki-

ndbató" · 
Bnclapest1'n .. 1894 1'.' i fr ln }111 /-én 

. .\._ nünisztc1 hcl\-1_ t.t 

.Jfárff11 .·ÍqoBt 

úllan1titká1 

l894;Ylll 78. 731 sz 

Honvédelmi miniszteri leirat 
A gyógyszerészgyakot,r.okok önkéntességi joga tárgyábán 

·-- BL1da1llst székl'·S Jő'l·á1os közöilség:ént:·k -

_:\.. 111agyaT01szági gyógysz(-ti.·szcgylf·tnek a g;yóg·~
~zE1észgyakornokok egyéyi önkéntességi joga tárg;yában 
}1ozzáro intézett fölterjesztés(t incllékletéYel együtt ide
zárva. azzal ldildön1 meg a szt.k f(í,,_ közönségének, hog·~ 
nzt. ZL01ay Bf.la budapesti lakosnak ('\TII, KeJ c:pesi-út 
12) mint <-l 11( vezett t'g) le t elnökének a köYEtkczö kij< -
le ntésEin1 közlése 111(-_llett kéz1wsitt.cssc, u„ m 1. },_ ['öl
t( 1jE.sztés t-lséí részében f(-:lhozott 1tzon állitás, hog;'I a 
katonai hatóságok a G köZé_piskohii osztályt Yégzc tt 
;..ryógyi->zllé szgya.ko1nokoktól az cgyP' -i ön ként.e ssi' gi k( d
yezn1én \· Elnyerfséhcz a 1.örv-énybtn inegáHapiLl::ltt kclLé
kekcn1 l i. az iskolai eléíké1_izc:ttségl'n t~s a g;yógysr.c -
tészg;vako1noki 'lizsga. sikcu,,s lctétcH.n kivül n1~g 
annak igazolását is n1<:gki'I ánják, hogy az ület.fi gy[!.kor-
11ok az cgyeh.1111(· Iná.1 ln Yllll ü~-a., és ]1a -.,-alaki ezen 
ntúhbi kiirtiln1ényt ne1n igazolja, cg~entse-n megtag·a<lják 
az eg;yévi önkénh-1sségi kc·d\"8Zn1ény inegadását - c:snk 
1ÚVJ..:déBen alapulhat és nincs tudornisom felőle hoa, ih 
<·Sctck tfnyleg clőlo1dult.ak Yolna. - s lpe~~ ezÓ~t -
~>zen1bcn n 'l·éde1éhől szóló 188\l é'i \;-II. tÖ1\ényczíkk 
28„ s a vi?dt.iiiYényi utasüás I Részé1H::k í6. ~-ában fog·-
111.lt hri.tá.1ozolt 1cnll( lkez(ss<:l, 1nelv szerint -, 6 1.::::fizópl,.,
kulu.1 ot-;zlalyi •ugzutL g}-og_\o.:<'--1ú~:-:g·,)uku11lulzo_kt.(·1i t~ai, 
a gyógyszei.:f~zgyakornoki vizsg11 sike1cs letételé1ől szóló 
hizonvit>fln> kö\11clh1 tfí :l k(i-·dt:-3 njah1_1 áltn1r1nos RZ:1-
J,úl~ol'i1,:;:lt an118.l k1\1,,;11( 1a11()Jll ~/Ük:~(f-'-''"·n1k, 111•1t 'l/ 

llll• k 1 ll1 111'1 C 11' \' dt·~lii)i ,-1,11 \:tii\ os:tn 111 1:'111 11;(Q.i:c 1 1 

lo1Uult sé1ehnl-S clsőfoku ha.tá1ozatok, az illető í6lnLj, 
lelebbE·zésc utján nlindcnkor 01\osolha.tók 2. 1\.. iölte1-
j1~Rztés 1nás(Jdik i:ész6hcu foglrtlt ::tzo11 kérnlcm fölött 
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11Ldig hogJ a S köz0pis1?;1lai asztal~ L \ é.gz0tt g;. Og:y
SZl részg;y ako111okok az (-·g·' é\· i ön kénü·"ségi kutl \; czn1ény 
ek1hctésc \égLtt fi g\akornoki -i.-izsgát a rtndcsülfípont
uúl ( löbb tf:hcssék h;, a 1n.: kii - vUllás- és közoktatás.
lig:) i 1uiniSzte1 ur \ an jognsit \-a. l1iü11 ozni és i11t8zke<l1ú, 
~ ig~- ·az 6Hh.kel1eknck uz iiáui a n1os1- Hl\ (-zuH 1niniszh 1 
ni hoz kfll ío1dnlniok 

BndnrH-shn, 1895. f\i leb1nt11 l1ó .i-tn 

lS~JJ \T b 

:\. ininisztt1 hel)clt: 
Grol!lon s k 

álla.1ntitká.1 

98 802 " 

Belügyminiszteri körrendelet 
A kézi gyógyszertárak tárgyában 

"'\"ala.1nennyi tii1' tn5 hatóságnak 

__ \_ k(,zi gy óg) szl~Itá1<Jk ügJ (:ben küidott 1 e n<l1-·ll!ttk több 
irkintct.ben pótlásra szo1ulvÍln. sziikségcsnek látta.111 c:rrl 
\onatkozólag egy:;;égcs szabáb-1Ein<'kletet alkotni En1](~k 

példán:y:'tl azzal küldön1 nH-~g a l zi1unek., hog:y· eg.) 
plldányt tiszti iőo1vnsának, to\·áhhá e:gy-·egy pf.ldányt a. 
kézi gyóg·y:sze1t:b11k birtokosainak k6zb1•sitsen, n. ,.;zabály
J'fndclrtet közhi11é tegye :-' szig-0111 h(:t.n1tását (ll\·nő1izz~ 
_\1itithogy pLcijg a s;;,a.báhn ndelt t 2g-ik ~·n. (1\.(-•linéln_,n a 
1•1:11 rlf\hl-, • nCorrlf>l\r 7tH l.;r' /i Q"\-li!2\">71'l'hí1:1k hiitoknsai 
11á101n hóna1i ala'tt t szabál)-1( nd1·lo1 inlézkedGMinlJ.. 
eleget t\nni i:ntoznnk köt(lezz8 ene a czin1 n. kézi 
g.\Óg\:·'1<11:'11:1]; !1i1tnku~:1i1 ..: 1!j:"1J:i . ..::111:1i; ti(d111t11,\(1iil. 

\<il:unint L/.tll --z:1li<1h1<nd•l•l 1nik1'1•(111 11;_1•li:1j1:'1-=n: 
li11.Y:1111 ji_i\i) é\i n1-'1j\l~ 11•1 1-i"-· jrl•ll\(:~i i,~·\1-11 

Hncln.JH,~t.( n, 1894 (:\i d< ez( inbe1 ]1ó 22-l-n. 
.Hiero11y11ii., s k 

1 

1 
i 

1 

1:27 

' 
J89{ 98 802 B ).1 szárnhoz 

Szabályrendelet a kézi gyógyszertárakról 
1 ~ '\_z lSíG é\l XI'\ t-cz lHD ~-n é1lehn6ben ott, 

a hot 2, 0g, t-Ze1 t,n 11( n1 léttJz1k, az 01 \asok kézi gyóg~ -
szcrtá1:-ta1i.~sá1a a. tö1 vlnyl1atóság lls6 tiszt>is(:lőie által 
ff:Jjogosithatók „ . . „. .. . _ . 

A_ tö1 \('nYhatósn"-' clso tiszt\ lSt lo1e kotc les nunden ll;\·u1 
( 1~o·cdél'1 ez~st az e engedélyezés ke1tének és szántának 
nH;j(·lö}f_sé1:-(_ 1 a. bcl iig;. minisztr-_1~1c k bcjfüenteu~. 

Ha a jogositván;c;· megtagadt_at1k, a foly<;o1u.do or_,_os _a 
kcUően indokolandó hatá1ozahol oly hozzaadassal erteo;1-
tendö. hog~ BZ(ll elutasitó hatá1oza1, clhn_ 30 na1> alatt a 
ni kir bclüo·v1niniszte1he:z felebh(-~zes.sel elhet 

2 ~. _A_ ké~i g·vóg;ysze1tí11 blltokosának utazás közli1 11 
oly 1~özst:glien,-~ hÜl_g;c;·óg~·szet~ár_ Yflll, kézi g~óg:yszf'J
tál ából gyÓo\ szc1 t k1szolgaltatn1 tilos 

ii.. ~ ~i{ ];;:'ézi g;fóg'~ szcrtú1 nlegsziinik, ha ugyan'.1tt 
önálló , ag,- flók-gróg_ysze1tá1. fclál~itúsa c1:gcd~l,Y(:~ztctl~<". 

4. ~ __ \_z ig~· 1negszünt kf,z;J g,~ og,) SZ(-1 tar keszlctf. l::-. 

íelsz~relÜs( a.~ ú i gyóg) SZ(-·ttá1 bü tokosa áltHl becsá1 h~tn 
3tYec ndő 

5. ;::: A kézi !.!'\ óo·\·sz01 tár jogosÜ\ iln~ a c,;ak azon lu-:l,\ u 
,.;zól "a hoYá 1;z ~)'gedl·lyczve lett és ig,\- bütokosának 
n1ás községbe: tö1'iénő lr,tclc pedése alkahn:'I\ al é1 Yéll\ Cl 
\'t szti 

fi {:; _\ kf:zi g\Óg\SZ(1bü (z(.lja hog·;-;-- a bol g'\Óg\-sz01-
tá1 nincs, az orV-os ,bl:t(-gét a legszüks6g( :>;C bb g \ óg\ St.l -

kl;-1 1 '11n1l1:1<::q1 
--; ~.A kGzi g\ógysze1la1 lJiil"kusa idLgc11 111\u,.; 1<11-

d(1~-f:n\·e a.lapján csak azon ( setbc:n tattozik gyóg1sz01t 
1· 1 '11 · 1 '1 \ tl\ n P(1i111ln1n 111 rnnr:1'' i"clzP' .;l'"-!i'f• µ ;i, il 111 l:t e L , \ . . l 
\: 111 1 :1 ,, nd1\\':11\, 11" !-;, ·11 !ll•'!.21:·1< 11..11,1,111 1:utnn·l 
~-'l~l\.; -/\l\l"\t\1_).; []\ (-,;,1ii••Jl :t !.!'\ ).!.\.•/1-I !•illlii\·; 

i<l6ben clkészitendő, ha a kl'zi g'\Óg,·szt1hú liiitoko,,;~1 
otthon \ a,n 
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8 ~ A ké-zi gyóg\szu11.c't1bnn n kö11:-.tkező g)ógysze1ck 
ta1 tandük: 

„A_cidnm ü1rtnicun1 ff H1cha1g\1U1n bichlo1atun1 
A„ethe1 deiiüratus cnrrosiYnlli 
A.ntip;:. 1 inun1 HYd[arg-,, i_ un1 (:}1101 atun1 init1c. 
~ntidotün1 ürs811ici Ii;ecac1lanba. 
\.<:_ina cn1cis. Kalin:in clilo1icun1 

Aqua d(_Sti111i.ta Kali-i1rn h;i;11Ptn1r;iig·aniCuril 
ÜBmphora ;-„-: ).Ic,1phinum h~ droc:hlo1icuin. 
Ohillinum hyd1ochloi-iGu1n Natrilin1 h\-d10C1ü hűnicnm 
Chloi-ofor1nium e 1tl1lo1a.Io Xatrin1n s~lir;\1ic-u1n 
Cblo1 altin1 h\ dra:turiJ Olcuin 1ic.i:rii 
C-Uprnn1 suli\nic.nill Pillhlae la.xantt:~s 
EXttacturii secalis co1nuti t Pulvis Do-we1i; 

sicctin1. SpiLitus salis am1noniaci 
re11um sesqnichlo1atu1n _!_ anisatus. 

so1utum 1 Tinr:tu1 a opii sin1ple:X 
9. ~ Az elősorolt gyógjrszerekeil ki>ül a kézi ,g-.,·ógY

:-;ze1 tárakban következő ltötözőszcr ck tat tandók: 
f2mplastl'u_m adliaesi-\ un1 extcnsum an1ericanun1 

elasticu1n (SparadrftJJ) 
Lana g·oss;rpii dc:iJm ata B1 unsii 
G-aze hJdiargyro bic.J1loritto co11osivo in1praeg

natu1n. 
Ga.ze jodoior1nio imp1a2g:i1atuin 
Filqin se1iceum antiSejJticum. 

10 § 11-Iás sze1~eket, kh·-éye a bőr alá !ecSkcndezés1 e. 
::;zembe cseppe11tPs1c és h(;lylicli ú1z(stclonitésro szolgál~ 
szereket, a melyeket maga a.z oryos alkalmaz, tartani 
ncn1 sZahad; ez utóbbiak kiszolgáltatásáé1 t azonban kü
l<to dij;(k 1ho.i11 cz,:lllH,i\);.;. :tz u1 \ u::;i nllik<.i{l,--~ Jij:u1 kirlil 

F-ia bizonyos 8set~kbcn ezen Sze1c-kon kivül mé.g n1ás 
flz8rPknPk tn1ti'tsa is n1nlhatatlanü1 R11;iikR(!!r1t0tntk: 11gv 
.111k11ak 1n_g'<ii(]\(;:(o;r (-,;tliíl-t·· 11• <l ], liü~\111i11io;zi<-

1 iu111:t1l k( 1 (;11i11; 
il ~ ,'1_ o'\ÓO'\SZ'.LlCl-\ kiadásahoz használt czulnol a 

kézi gyógys~e1t~I tülajdonosa a g;yógySzeTSzab-\,ány sze~ 
1 int száJnü,ja fe1 

1. 

1 

1 

l 
1 

1 
1 
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12 § J._z cl6so1olt gyógy- es kotőszc1ek a kézi gyógy

sze1 tárakban 1n1nd a ,,l\fagyar gyógyszerkonyvben'· 
clőirt kifogástalan minőségben kivétel nélkül készletben 
tartandók 

13 § A„ gyógyszerek jól z{nó ÜVC'gdugós üvegekben 
tartandók, a melyeken tartalmuk pontosan fel legyen irYa, 
épen igy a dosis maxima pro dosi és pro die, azoknál 
a melyek1e nézYC a ,)~fagyar gyóg) szerköny'"" a:t.;1, el5-
irja. 

14. §.A kézi gJógyszertá1 külörre czélra szolgáló alkal
ma.s helyiségben helyezendő el 

15. §. _A. gyógyszereket a kézi gyógyszertár tartására jo
gositott 01 vos a tör>:ényha.tóság te1'iiletén le\-ő gyóg,yszer
tárból ta1tozik beszerezni. Külföldről vagy gy6gysze1áru
tlzletből gyógyszereket bE.·szc1 E.·zni tilos 

16. § A gyóg;yszerek beszerzéséről napló .-ezetendő, a 
melybe a vett gyógyszerek és a.7.ok mennyisége bejegy
zendő. l\Iind0n egyes bejegyzést az eladó gyógyszerész 
a bejegyzési naplóban aláir 

17. §„ _,\_ kézi gy6gyszertárak1a a hiYa.talos gyóg,yszer· 
:irszabvány kötelező 

18. lt. kiszolgáltatott g;yógyszerok1ől külön napló veze
tendő. a melybe a kézi gyógyszertár tulajdonosa a kiszol
gáltatott 1endeh-ényekf:t egész terjedelmükben bej0gyzi, 
ii., Leteg nevével, a kiszolgáltatás napjával és a kiszolgál
tatott gyógyszi::-_,1ért felszámitott összeggel együtt 

19„ § ).!!inden gyógyszerről szabálvszel'ű iendelvény 
állita.ndó ki, rnel;y a félnek kiszolgáltatandó fi: nélkül 
se1n1nifóle szer ki nen1 szolgáltittha.tó 

20. 8 A g\·62:ysz(:H:k 1cn1é1ésc felosztá>'fl kr::\·1_-rPRe 
diJ. t?.a.ko/'.1-'J'Í.Í L-lYl:gz(::,(;hcz; a kÉ:;.:i gyóg).,;zc1tou a, ::izük-

ség~e~ ~':;1~~~~~~1~\~ i;~;l:i01~;-~_1 1\'.·0~~~,ő n1 !: k 11 1 t:•'i ,\ ],;;, 
],: ; / ._• / ]; <lf i1); ]] , l;: ( . j :1 ! "'·' ,\ k ll :1 k : 

d;l''li 11h;Ji11 :l]L: \Íill'l'· f';!.< Í\l<_ll\ ill1Í lll l< \.:1~'.;;· 
szc,l a t t·-tel inegjelölt szerf_,k szá1nára, mel31 utóbbi is 
clzfnható legyen 

2 1 darab kézi nlérlc-g (01-100 gran1nüg·) 

9 
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3 2 da1ab czent1ig1amm-1né1leg (0 01-10 grammig). 
:\.z 8gyik külön jellel legyun eJlát-.,;·a ::; csak a ti-tel jelölt 
szerek lernfrésérc szolgá1jon Ez a szekrény külön ieke,
szi'ben leayen ép ugY, niint az ezen szerek kiadásánál 
használt fÖbbi eszkö;ök 

4. Sulvszekrf.nY 0.01-töl 200 gran1m:ig hitelesitett su-
1> okkal " -

5. 3 da1::ilJ külön\Józ6 na.g·yságu dörzsölő mozsár; egy 
a ·T"!""-el jelölt szereknek 

6. 3 osztag por osztó kárt-y a; egy osztag a f"i··-tcl n1eg-
jelölt szereknek 

7 3 darab sza1 nka.nál i 1 a t·t-el n1egjelölt szereknek 
8. 3 darab üYegiö1csér; 1 a ·t·f-tel megjelölt szereknek 
9 n darab különböző nagyságn n1ensma. 

10. 2 darab különböző nagJ ságu készülék infusu1uok 
készitésére 

11 1 darab bo1szesz·lámpa 
12 darab há[omláb 
13 szü16papiros 
1& 2 darab szürővászon 
jó, 4 darab törlőkendő; egy daiab a i'·t-tcl megjelölt 

szereknek 
16 3 dara.li po1cze1lán csésze különböző nagyságban 
17. 6 da1ah ü\·eghot; 2 darab a t f-el megjelölt sze-

rtiknek. 
18 4 darab üvegpohár különböző nagyságban 
19 ~iagJ ar gyóg;yszerkönyv 
20 A hivatalos gyóg)' szer-árszab\1 ány 
21 A gyógyszerek cso1nagolású1a szükséges tárgyak 

q_101hü\tl), Ul'\OS:.;ág1i,.; il\cg, dugúk to1LJ 
22. Besze1 zési napló 
2n ni"'pe11sá1r1 nrir1ló 
:21 ; '\ j, l~/' n 11 e- llJindFnk11t l() all:q•otban, kifuµ·:i_,, 

1;1L11:n~ li:=>;\:í.n. 1u11dlH!l 1>0 11ian\ 1H'l];(l] Lillc1:·:-'J· 
Jné1legck, edények, kanalak, szülfh--ászon stb„ n11n !1-Ju 
vény elkészitése után mcgtisii:titandók, a mérleg-csészék 
kitörlcndök 
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.... tz elro1nlott eltö1 ött eszközök azonnal ujakkal pói
landók 

22. § .. A. gyógyszéH_ket a 111egron1Jás. fertőzés és össze
keve1edés cl~en szigoruan óvni kell. l\_ szerek tisztasá
gáért, n1egf;lelö n;i-inöségcért, a kiszolgáltatás bel:1-„es'sé
geé1t, az arszabal:y megtartásáért a kézi o-yógvS.t::eitá1 
tulajdonosa felf;lős ' · '=' " 

23. §: Axon ké_.7.~ q·y-~gyszer_tá1aknak_ a melyek jelen 
szabál3.1end\let kozzt!e~cle elott Ell%'~Jdé1yezt.cttek, tulaj-· 
do11osa1 .3 110 alatt a Jelen rendelet intézkedésének eleget 
tenni ta1 toznak. 

24. ~- .. \.._ l~é~i- ,g;yógyszertá1ak nreg.-izsgálásá1a néz'>e 
az 1893. e\ 1 1 o,641. sz. a kelt itteni körrendelet iráJly
adó és kötelező 
. 25: ~"- .A.z állato1_:-· osok kézi gyóg;rsze1 tárainak engedé-

1;:, ez:se1 e, ~ bennok tartható szerekre és meo·v izsgálá
s.~Ia:_a néz.' e a:.; 188~ éYi VII t.-cz 122. §-:, az ezen 
torYCll} czilik \ egrehaJtásáJ a 'I onatkozó 1888 évi 40 OOO 
szúm,u földmivelés-, ipar- és ke1·eskedelemüo-yi minis~ieii 
i_EJ;1d;~e!" 301._ és 3~2. §§: az 1890 évi 80,761~' és a.z 18~3 
e~'l 10,?·:1'1_._, va1am1nt az 189& évi 31 788 sz bolügymi-
111szter1 korrcndcletek intézkednek 

26 , §. __ \_ kézi _gyógyszertárak birtokosaitól kézi gyóg-y
s7:_(·:7_taruk szabalJ_lal~:-1 kezel~se esetén, a menn;,:iben 
lnil_o_~ben cs~lekmeny?-k az 1s·,9_ évi XL. t-cz 108. §-nak 
clbu a.lása. ala nem esik, a kózi g;y-ógyszcr tá1 tartási -1· oga 
el\ onha.tó. 

2J. § , Ez_en szabál) rendelet életb61épté>.-cl az 1880, évi 
44,~_03 _ e~ ::>0,92~, va.laniint az 1883 éYi 5_3 820. számu 
hc lng) m1n1s7.tCJ 1 J·endeletek hatályukat yesztik 
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1894 
103,HI sz 

Belügyminiszteri rendelet.. 

A Behring-féle gyógyszer'um elárusitása tár·gyában 

A ).iag; a101s7.ági Gyógyszerészegylet elnökének. 

:F ol<;-6 é·yi no'; en1b0r 10-én a BehTing-féle gyógyszerum 
cladáSa tárgyában kelt bead\·ii.nyára é1tesíte1n a Czimet, 
hogy· ntlután a szerum alkalluazásá-nak kérdése a difteritisz 
gyógykezelésére vona.tkozóla.g ez idő szerint tudományosan 
inég nincs annyira tisztáz\ a, hog) annak elárusításá1a 
határozott adminiszt1ativ intézkedések tétcthessenek; a 
gyógrszerészuk szá1nára kizárólagos elárusitási jogot 
adni nem lehet, 1ne1t ez esetb(-·ll a gyóg;ysr.erész csak 
egyszerű tovább adó s a szer jóságának -v-agy ez ellen
ktzőnek megitélGsé1 e nincs képf.zve ; ez csakis arra fel
szerelt la.bo1ato1iumokban állatokon tett kisérletekkel 
( szközölhető, a magyarországi gyógyszerészegylet kérel
niét ez idő szerint nen1 tcljesitl1etcm 

Bnda-pesten .. 1894. éYi dec.zen1be1 hó 1'/-én 
Hi,erony1ni s. k 

1894, y),b 110,461 sz 

Belügyminiszteri körl'endelet 
A szódavizgyár-tás és elárusitás ügyében 

1 ' 1 \ 1 1 \ i 1 ' ~ 1 - : ; " 1 l 1 j ' 

Szán1os bead\ ány, dc közyetlenül sz01zctt t,apa.'lzlu.,lll.taüu 
folytán is szillrséges11ek láttan1 a kereskedclenii.igyi mi~ 
niszte1 urral egyetértőleg a szódavizg;yá1tás és elárusitás 
ügyében egységes szabál; iendel0tet alkotni 
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t-.1időn ebből mellékletben példánJ t megküldök. 
felhiYo~ ~· ezh?-et, hogy azt kozhir1é tegye, a felügyelet 
gyak;?1la~ara. hivatott hat?ság1 kbz~geknek, tiszti, községi 
és koror,·osamak, tü"'"-ábba a szódaTiz-gyárosoknak kézbe·· 
sítesse és szigor\Í betartását ellenőrizze 

Buda.pest, .1895 január hó 7-én 

1894 110,461 B, M. számhoz 

' 
Szabályrendelet 

a szódavíz gyártásáról, elárusításáról és felügyeletér·öi 

I FEJEZET 

A szódavíz gyáttásánál kó'vetendö e,qészségüqyi. 
1· endszabályok1· ól 

1. §. Szóda,,íz gyá1tásához csak tiszta jó ivóviZ hasz
nálható 

, ~~ gyára~ kötele.s _az elsőfokú közegészségügyi ható
sa.gnak beJelente1~1 es. pontosan megjelölni) honnan és 
m1~y I?-ód~n s_ze1z1 a vizet, melyot a gyártáshoz használni 
sza.ndekoz1k, Jllet.-e használ 

:!\. ~atósá~ n10gyizsgáltatja a vizet s a vizsgálat ered·· 
1~enycbez _kepest a víz _fe~használását a szódaviz gyártásra 
n1egengcd1 Yag;--· n1egtilt1a 

Ul.\ kózst;gb~n, tt J:ol a lako,;sag közönseo-c 8 i'>Ó\lzül 
n~;n. h.as~na.l 1J10~b v1~ct ~.nnál, .. mint a 1nely~t a gyáioR 
·, 1.1.\ li'.Z~ fr .ri 1,~· 1::n1. k1\ an e:=; nn11:'il lnl1h , íz bf' n 0rn 
, '. i'.h•L1 :1 f!\:ll'•J-. allnl h:1:0/n:tlni SZ<Ílld::kolt \ÍZ fel

n 1.~' ~.:1,.,:1: a :11 r"ng\ d( 1: JJH.'µ"1dha10 kiit1 ], :-;:-;1 !f. :t/1inb::i1 

a gyarosnak a hu.tóság által a víz javítására előirand: 
feltételeket tuljet>ítt:ni 

0 

1 1'.l~r fennálló sz~d~vizgy~:rak tulajdonosai, kikkel e sza
b.i.lJiendelet J1atósag1lag kozlcndö, a ináso<lik kikezdés 
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---. ben emlitett bejelentést a jelen rendelet ki~ocsátá~_a után 
hároni hónapon belül tartoznak megtenrn, az uze~et 
azonban az elsőíoku egészségügyi hatóság határozatának 
m.eghoiataláig nünd<:nesetrc folytathatják 

2 § __ \._ szódiniz gyártás_ához használt gér:ekc,t,_ készli
lékeket csöyeket és bá.i:nn né\·en ne\Gzett femtarg)akat, 
melvekkel a. >iz illetve a szódaviz é1iutkczésbc jut - ha 
csak e tárgyak 'ni.ncsenGk egészen a ~()gtiszHL~b ?.nból 
küszitve, mel:s leg1E-ljebb 1 fJ o óln;1ot, illetve m1?dosszc 
1 o 0 ideü'en fé1neket tartalmaz - in1ndazokon a ieszeken, 
roelyekk0el a. -.-iz, illetve a szódavi: ér~ntkezésbe Jut, leg-· 
alább négy milliméter vastag legtiszta~b ~le~f_clJebb ~0/o 
ólmot. illetve idegen fén1et tartalinazo) onreteggel (on-
lemeZzel) kell bevonni (plattiTozni). . . 

A gyái·os kötelessége gondoskodni arrol: hogy az ón-
1éteg n1indig jókarb~n leg:s·cn . , _ . , .. 

A szóda-.;-izgyá1táshoz vulkan1zalt kauc:,;ukhol keszult 
tárg;rakat (edényeket) csöveket, csa-pokat),?sak ?-·Z csetbe:i 
szabad használni ha a kaucsuk rnelybol a targyak ke
sz-ültek) fémet nem ta1ta1maz 

3 S A szóda\ izot szií onos palaczkokba tölteni és 
ilyene~kben elárusitani csak az (;setben szabad, ha a. szi
íonknpa.k üverrböl, porczellánból, a legtisztább (lcgfelJebb 
10;0 ólmot) ill~vc lnindösszc· 1".o idbgcn fén~e~ ta1talmazó} 
ónból, vagy fémet- nem tlntaln1az6 vulkan1zalt kaucsuk
ból van készih·e 

Báiroily más an\ agból ., illet>.e m~s, íé1nk~v.:1 ékből_. ké
készült szifonkupakok hasznalhatasa.1a kulon belugy
miuiszti_,li tJli•>·i,„J,~l) ,.;:tiii~,.__(g'-'' 

Ezen élözet'esen kinyert engedély nélkül 1nás anyag-
] 1{1}. i1lc ti e fi'rnkr', r11'.\íhfíl k(>B1,ii1t R7.ifonknpakot ha.sz-

í:. S _\ ·-1. 1d;1\ i1.-g,\ 11~\:1:~1101. ··n11.;~;_ µ:1 :-i >:'/.(.t1~·a _ ( if.1:-lli
tására magnezit

1 
dolornit s 1uá1 \· á.ny) nuísr(:;,szt t?ehn1ka1 

értelemben tiszta kénsav has:i:nálandó, mely arzent egy- , 
általán ne1n, kénsavat, salét1on1savat s sa.létromossavat f 
pedig legfeljebb csak nyon1okban tartalmriz j 

1 
-'! 
.1 
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A szénsa:'I fejlesztésére füstölgő kénsa\ at és sóSa\ at 

használni tilos. 
ó. §. Különös gondot kell forditani a fE:jlesztett szénsav 

tökéletes niegniosá.sáta E czélra há101u da1ab 30-35 
czentiméte1 n1agas s 10..-0 szé,nsa\·as nátriurnot (szódát) 
taTtaln1azó vizzel megtöltött mosóüveg szolgál 

Ha a szénsavnak kelemetlen sza.ga yan, akko1 S1iss 
Jaszénda;rabkákkal megtöltött hengc1on át, vagy pedig 
felmangánsa\·as káliumot tartaln1azó vizen ke1esztül kell 
vezetni 

6 §. Ra a szóda\iz-gyártáshoz folyós szénsa.-.;-at hasz
nálnak, a berendezés egyszerűbb s az eljárás egyáltalán 
tisztább, sőt ebben az esetben a szénsay és szódayiz ki
sebb felülttekkel s rövidebb ideig érintkezvén, csEkélyebb 
a ,„alószinl'.ség, hogy a szénsav és szóda-.;jz mérgező 
anyagot vesz magába. 1\findazonáltal köteles a szóda-.;-iz
gyáros, esetleg a szénsa• megmosása által gondoskodni 
arról, hog~ '-'· fclha.sznált folyékony szénsav teljesen tiszta 
Jegyen_ Gs igy a fontemlitctt fe1t.öző anyagok benne ki-
1nutathatók re legyenek 

7. §. li_ sz6da-.;;iz g;.á1tásá1a szo~gáló helyiség, nem-· 
különben a &épek, készülékek. \Tzetékek, edények stb 
tisztán tartanoók 

._!!.,. legnagyotb gondot arra kell fo1ditani, hogy a fel
clolgozandó vii nJ.indenne1nű 1ertöz0stöli bcszennyeződés-· 
től megóvassék 

i\. helyiség s2t0llös, \' ilágos, tágas leg;y f:n ; pa.dlója czt~
n1enttel1 aszfalttfl -.;: agy téglá·uLI bu1kolandó 

:\.. tiszta.s ág k~\Ttelményei a n1ell0khelyis6gekr f· és az 
nil>-::i..Tra is kiter_jldnek _A_z árnyékszék, a szc1nétgödiir s 
az istállo ng) u. f:3lt1huly1.stCgtlil, nünt a i-;,_utaktvl J~ ;J1 \Ü
lcg távol s olyan nódon épittessenok, hogy :::zennyuzfídés 

l]iS(J; ki 1 !!\CD '.Ó.l\ 1 

-<, ;:: \ 1:111111;::1:<> '' dr]Jll( l• ni. y·{1 lrl•· 11\·11nt(/k• 1i ~' k 
1:d-d icE,\ 11:1~ __ _., Jl\ ,111:1:-'11 ;_ _ _.: :>1 !, :-: c.,·_\<_h kl :-·zi1l J .. , i; 

pontos kczolésé1e 31, illető szt·n1élyzut ni.cgtanitau<ló; a 
szikviz töltésénél a 1alaczkok1a drótkosa1ak, a munkások 
sze1neüc pedig drótbtl készült szemvédf.ík alkalmazandók 
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Folyó szénsay'-· alka.lmazáS~. esetén a vaspalaczk és a 
keverő edény közé expa.ns1ó-edény alka~mazan~ó 

9. §. 1fár fennálló szódavizgyárak tulaJdonosa11 a ~eny
nyiben gyáruk berendezése vagy felszerelése a Jelen 
rendeletben előirt szabályoknak meg nem felel, ta1,toznak 
a gyárat1 e rendelet kibocsátását követő három honapon 
belül a jelen rcndeletbE>n el6~1 t sza?ál}~okn~~ megfeleloleg 
átalakitani

1 
illetve felszcreln1„ Addig uzemuket fo~~tathat--

ják; e határidő lejártával a 10 §„ rendelkezése1 e g.J á·· , .. ·. 
1 akra is kiterjednek . 

10. §„ A szóda:vizg:yár működését csak akk?r k.ezd~eti 
meg, ha a hatóság és a szaké~·tő közeg a gya; -vizsgala~ 
tát e(Tész teljességében megeJtvén, eredményet a meg
előzöö szakaszok hatii1ozataival inegegyo~őnek találta. , 

Iia a szóda>-izgyár üzemét megsz,~~~o~ta s lega~abb 
három hónapon át szünetelt akkor mukodesét csak UJab~ 
hatósági vizsgálat alapján kapott engedély lyel kezdhet.1 
meg is1nét 

11. §. A szódavizgyárat és különösen a vizat a hatóság 
félévenkint legalább egyszer a tiszti orvos Közbejöttével 
me~·izsgálni köteles 

11 FEJEZET 

A szódavíz elár'usitásánál követendő f'endszabályokróL 

12. {;:. A szódavizzel töltött palaczkok, szifonok, :aian;-int 
a száÚitó kocsi tisztaságára kh--áló figye1e1n fo1d1tando. 

Tisztátlan sM1davizet, yagy szódavizet olyan palaczkok
Uu.n, u 11u_dy\knbk ;_l1ji111 \ 1g) _fa1:l.u 1, ;_d;;:o<l:1c0r,k \flnn~k 
iorgaloniba hozni nemcsak a g)árosnak,hanem ,a vendeg
lf)f:'ökiHL. l:•:rr_ "'n1:'11 osoknak í·z1:kra'8zoln~k, _ka:V_éso~1'.-~~~· 
k( p ~:l;:, d,Jkn' i~ sntl '1< ".ok11:1k \ 'llld()l :1(1(,a.\ JJ_- l.2\ nrJ\,o,~ 
lll ];: ~-111 i:-; 1i ]<1~ 

13. §. A szóda\.izgyáros czég0nek I! ~zóJa,vizus ,valac.zk 
kupakján vagy süvegjén be-vé~éssrl vagy az u\·cgen 
üvegnyomással jelezve kell lenni 

]I 
1i 
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"Szódavizet idegen czég ne.-é>„el (védjeg)ével) jelzett 
pa.laczkokban elárusitani tilos. 

A kupak_?lua bevésett e1·edeti czégnevet, védjegyet lees;;
tergál3 ozn1, lereszelni vagy más módon eltüntetni tilos 

?lyan, szóda:izes J?a~aczkokban,. a melyeknek üvegjén 
:i;as gy~ros _czege (vedJegye) v·an feltüntetve, mint kupak
Jan, szodav1zet forgalomba ho2ni nemcsak gyárosnak 
h~.nem vendéglősöknek, korcsmárosoknll.k-, czukrászoknak; 
k~vésoknak, kereskedőknek, szatócsoknak, vándor szóda
v1z-á1usoknak, szódaviz-ügynököknek stb„ is tilos. 

14. § .t\. hatóság által elkobzott szódavjzcs palaczkok 
ép á.llap?tban árúba nen1 bocsáthatók„ A hatóságnak ,,, 011• 

goskodn1a kell, hogy előbb alkahna.s módon e czélra h~sz
n,~lhatatlanná tétessenek, a lni úgy történik legczélsze
rubben, hog,y a palaczkok kupa.kjai összezuzatnak 

III F·E JEZE'l 

A közegészségi s r'endör i feHigyeletröl s a felügyeletet gya
korló hatóságokról 

15. § A szóda>iz-gyárosok s a 12. és 13 §-okban 
emlitett elárusitók a közigazgatási hatósáO'ok rendőri s 
orYosrendöri feliigyelete s ellenőrzése alat't állanak s az 
illető ,v~llal~tok és üzletek megengedni tartoznak, hogy a 
hatósag1 kozegek e;1,en sza,bályrendelet határozatainak 
kellő megtartása felől maguknak bár1niko1 meggyőződést 
sze1·ezhcssenek 

. 16._, § A„ f_:~~ig~·eletet és ol_lonö1z6st g:yakolló hatóságok 
]~!'"-(S n.1;)KO;:scg:_1d1(r: '.L li;1::í é~ ·il.._,üzs(;"j (k<j1-' J• u·J-1Í.1 

rende.ze~t. tanácsú vá1osokban a rendőr kaP'itán:y· ; 'tö1 ;ény~ 
hat?sag~ Joggal felruházott városokban a 1Bn<lőrkrq1itfln;-. 
'<1·_·1 J,n/·!.:·tJ.; B11d:1p:-tln lHdiµ tz ill\Ui k111ilcti 1 J1il
i; 1 1 'l :;_ t_~ 

AL .._:lőljiuU tü;,:eg0k llltcllcn szakéJtő közecrekül n1űküd
nek a községi s kö101Yosok és a törvényl~'1.tósúgi tiszti 
orvos, Budapesten a kerületi tiszti orvos 
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A közs&gi vag~· köro1 \· os, valaniint a rendezett tanácsú 
\ á1 os 01 'osa., mint a község szaké1tö közege, továbbá 

) törvényhatósági vá1osban a yárosi, illet'i'O kerületi orvos 
s Budapesten a kerületi tiszti 01 vos van hivatva, a szük:.. 
séges szakértői s:i;emll'.k meg;tart.ásá:ra; ő köteles tehát a 
községében, körében. \áros.ában vagy kerületében le:vö 
összes szóda.yiz~gyárakat a. felroe1 ült szükséghez képest 
mindenkor. azonban évenkirü legalább négyszer, ezen 
szakasz első bekezdésében felsorolt közegek kíséretében 
minden irányban megvizsgálni s szigorűan E\llen61izni, 
hogy a jelen rBndeletben szabál;rozott egészségügJi s 
tisztasági követelmények teljesittett'3k·e 

Ezen vizsgálataiknak erBdményét a nevezett oxvosok 
egészségügyi jElentéseikben név és száni sze1int mutas
sák ki: 

Ezen közegek eljárását a tör\ényhatósági közegek, 
nevezetesen els5 sorban a föszolgabirá.k, a. rendezett ta
nácsú -vá1 osok polgármester ci, to.-.ibbá a tö1 \ éuyhatóságok 
első tisztviselői szigo1 úan ellenőrizni, azokat kE115 utasi
tással ellátni f·s a felügyeletnek est-Jtleg szc:méJ;·fesen való 
K.rakoilása által az ellen61zést ha.tályosa.bbá tenni tartozik. 

l{is- és nag) közsfgek ben a föszolga.bü ónak szakközege, 
a já1ási 01\os., köteles tllenfí1z6 szeinlói alkalmáva.l a 
gyárat az e1nlitett hányban é>-enkint legalább kétszer 
szolgabilói közPg ki.séretéüen szintén 1neO'vizsgálni és 
eg:észsé~~gyi_ jelentésében űgy a községi (kör-) orvos, 
mint sa.Ját ,1zsgálata erl:'dményét né\ és sl':ám szexint 
i'eltüntetni , 

Tö1 \-6nyhatósági joggal biró yf'trosoklJan hol több tis;>;ti 
"l' n<> ,-1111 p,,, :-'tZ P\Hf'-2.')-edcnkfnti vizsg·álatot u. kerületi 
orvosok >égzik, Yalamint Buday0ste11, hol ezen vii:sgrd(1t 
a kerületi tiszti orvosok feladatát képezi, a tiszti főorvo~ 
.k ~z:>tr_! ";i1(L1 i;-g\cÍ~~,\.-n (\-:11ki111 ].-g·:1ltil1h 
F -/( :u: ; i!: r~'i:.é 1];111::1\ ~11:1:' !l !;l JLI 11 i1·11:\\1n:1 

UH.!g ,iL·>oe',;_,Jai 
A tiszti f601 vosok feladata űgy a községi. nnnt az I 

fokű egészségügyi hatóság szak.közegeinek, nemkülönben 
saját yizsgá1atiünak crcdmónyeilől ha·vonkint a közigaz-
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gatási bizottságnak né> és szám szerint beszámolni a 
tö1vényhatóság pedig a szódav-iz-gyárakoak és elá1usÚá· 
sának ellenö1ző adatait s a történt jntézkedések eredmé· 
nyét az __ évi k:ö~cgészségügyi jelentésben adja elő 

.A- belugym1n1szt0r a törvón~hatóságokna.k e téicn ki
~~jtett ... tevéke~;rs~gét , az . országos közegészségügyi fl:l
ugyelokkel felulvizsgaltatia 

.. A- , szódaviz-g;yár ak itt elöilt megvizsgálásának meg
eJtésere a megfe.lelő hatósági közeo-eket felhi.-ni s közré
n::flködését kikérni a. község] és hatÓsági 01 vosok feladata. 
k1k a. ,jzsgálatok elmulasztásáért személyesen felelősek. 

17 §. A 1G„ szakasz első bekezdósébf·ll felso1 olt köze
geknek, a szódaYÜ>; gyá1tásának és elárusitásának felüi:rye. 
1eténél követendő eljárásban a köyetkezők tatta;dók 
SZGlil előtt : 
~a :iz i~le!.6, köze.gek a szódav iz-gyá1 a.kban, vagy a 

szodav1z~szall1to kocsikon, -vagy a. 12 és 1 H-ik szakaszok
ban emhtett elá1usitóknál az előirt szabálvoktól \-aló elté
rést, nevezetesen pedig ba, gyanusnak láts.:;{ó szódavizeket 
edényeket vagy készülékf!ket találnak, eir61 a szakértői 
~zem~c. megtartása végett a. megfelelő szakértő közeget 
ertesit1k, · 

.~ szakérlő közegek a vett B1tesit.és után a gyanus tái
gyakat azonnal szeuüe, illetőleg vizsgálat alá yeszik s 
ennek ered111?Jnyét a 1EL szakaszban felso101t azon közeo·
gel, kitől a. 111egbizást. kapták, a további eljá1 ás fogan~·· 
tositá~a \'égett tudatják, kik is az (::gészség1·e ártalmasok
nak, 1llet\ n. ~z ~lőirt szabál;yoktól eltéröknek talált tá1g:ra
k~t __ le_~oglal,Jak, illetve használatukat betiltják, Kivételesen, 
li;11l0nn..:0n 1111 ~l :::zflkPr!Kk f1ÍÍ7f1P!". PrtrRit?·flÁ\'Pl f:s vélf·
n1ény~k n1eghaligatásáv-al já1ó késedele1nböl \'eszély szár
n,1.~z:r;-e~, vagy .ha _a késedelem a hatóság toYábbi sike:··es 

1.::u :1,,;:1 l\'r c;·h111.''lt-,,,,. H l1:1\ ,-o:ig·i k<izt:i2,'tl.; :1 !~\ 1u1u:--: \;: 1-
, :111:1 1 :1 :-;/:111;• q·; :~ -;_ !t L,„ ir,_. :11 ;_~\icdi!..':l1·\-<t -..1, ikiil 

ltf;gl.llilLl-tj:_i_J,, jJl~L','-- -~a~::a:'d;1t:1k:li U:_ t1lt!Jalj~tk, :1 LL1;,;· 
lala.sról >~agJ. behltasrol az~nban a szakértő közeget azon
nal értesitm:u ta.rt?znak, k1 a lefoglalt vagy betiltott tár
gyak mogv1zsgálasá1a 11aladéktalanul ineg'jelcnni tartozik 
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A tilalon1 megszegése (a mennyiben sulvosabb beszá
mítás alá ni:;m esik), kihágást képez s 2ö f;1mt1g terjedő 
pénzbüntetéssel büntetendő 

Ha a szaké1töi közegek közvetlenül szereznek arról 
tudomást, hogy a 12 és 13. §-okban emlitettek valame
lJikc egész~ég1e ártalmas szódavizet, illetőleg egészségre 
áitalmas szifont hoz forgalomba, vagy egészségre ártal
n1as szerekkel s készülékkel állitja elő a szódavizet a 
hatóságj közegeket a lefoglalás teljesitf.se végett azon'nal 
értesíteni kötelesek 

18 § .. A szakértők ';éleménye alapján küogás alá nem 
esett szódavizek, edények, készülékek a tulajdonosoknak 
visszaadandók s további használatuk nem ak~dálvozandó 

Ha ~zonbi:n a kérdéses tá1gyakat a szakértő közeg az 
egés~_segre a.1 t;almasoknak, illetve az előirt szabályoktól 
eltétoknck talalta, az edénJ ek elkobzandók s a fél jelen
lé_tében megfelelő módon megsemmisitendők (14„ §.), a 
kifogásolt gépek és készülékek pedig a használatból kitil
tandók 

Ezei;ifelül a tényállás az elsőfoku egészségiigyi hatóság
g~l a 1elen szabályrendelet 25. s 26. §-a büntető határoza
tainak alkalmazása >égett közlendő 

Ezen eljárás ellen fclebbezésnek helye nincsen, az 
el járó közegek ellen azonban esetleO'es visszaélésből 
kifolyólag a felettes közigazO'atási ható~ág előtt panasz 
en1elhető. >:> 

Azok a lefoglalt tárgyak, mel;yeR az előzők értelmében 
n:eg nem ~emmisithotök, az egószségüg,, i elsőfoku ható
sagnak be1elentendők, illetőleg beküldendők 

~~'ig,Jul,L J1" 11;1,).i„(·gű l~logiaH iszuda\.izukbő: ba az első
foku hatóság székhelye más községben Yan, ~sak mutat
> ánv külriPn<lö be kr1lö (nflir.té:zkpd("s 1n(lli.·11 ~l többi 
]'(tlÍ!!: hi.izc;1'µi <í1i:-:d aL\.\1·1ntLi 

-)z:,tl:t>iz i,t:::1iH~:·:(':1 :~ t:trt:i."·1111 h;1<1.11(ll1kL.-oziilC..li.Lk0,; 
eUény_:3k, .. mt.lyek a_z egészségre általában veszél,) es anyag
_ból keszültek, ha azok nincsenek a 2. és 3. §§-ban ren
dElt n16don YcszélJmentessé téve, a fentiek értehnében 

1 
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szi~tén lefoglalandók s az E.1söioku egészségiig) i hatóság
nak bejelentcndök, esetleg beküldendök. 

19. S- Az tlsöfoku egészségüg;yi hatóság az 1876: XI\' 
ti.hYényczikk 4 §-a, illct>e az 1S8ü: XXI. tö1Yéll)"CZikk 

71 ~-a értelmében: 
1 iiag;y- s kis községekben a főszolga.büó; 
2. rendezett tanáosu városokban a polgá1meste1 yagy a 

tanács által e czélra kjjclölt helyette.s; 
3. tö1vényhatósági joggal bíró Yárosokban a rendö1-

kapitányság; 
4 Budapesten a kerületi elöljáróság 
.A.z elsőfoku egészségügyi hatóság a, lefoglalt s a fenti 

§ értelmében hozzá beterjesztett tá1gy ak tekintetében a 
következő módon i ár el : 

a) .A„ bete1jesztett tá1gyak1a, illetőleg az azokból v0tt 
p16bákra néz\·e szükség esetén szakértői szemlét: vagy 
ha a tá1gy természete ki\ ánja1 chemiai ós bakteriologiai 
1-izsgála.tot rendel 

b) A. lefoglalt szódaYií>ekrc nézve, ha azok az embe1i 
egészségre és .életre: általában veszélyesek, a.z elkobzási 
s n1c:gse1nmisitési hataroza.tot kimondja. 

e) A szóda,viz készitésé,rc s c:ltartására használt, az 
egészségi e általn1as Yagy 't.:szél;res készülékeknek, edé
n;yeknek a tulujdonos költségén való ártaln1atlanokká 
tételét·eirendeli s ez esetben ujabb használutukat m:~g·
engedheti. I:Ia azonban az illető tárgyak ártalma.tlannokká 
nem tel1etők, elkobzandók és szódavizgyártásra alkal
matlanná tétel után esetleg elrirusithatók i\.. szaké1tő, 
n1idón Yalamely t::lrgy mc,gsemn1isitését \·É:le1nén~rczi a. 
1neg·sen11nisit6s módja iránt is ja>a.slatot tenni ta1tozik 

~U. 5 .. Ha a ft:11tlt:k brteünél1~'11 111eg„c1111111site11dő ta1-
g\·ak vala,mel;y birói vagy más l1atósági eljárásnál hűn·· 
:,·Hi1 \,l.!.!~ rc:·~(.l.l-;~1.1 c·,iil;c:(é[':--<1; 111i11tlct1l:li!.! 

1·.1 L1t 1111·111-i:1k \:1·_\ .-:i1l; _ ·~11111 :i1 ill11; 11 
..'. ,,il 1/ 111( 1 11d(ii, 11!1' :l::ikt ZIÍ i>il Í \ 'l~\ \'\t !• 

hatósigi eljárás >égleg-heíujezve nem. lett 
21 § .. Az elkobzott s nH'-'gsem1nisitett tárgyak fómhulla·· 

dékána.k stb -nek eladásából b(:dolyt pénz a.z 1876: XI\T 

' ,, 
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tö1 \én; czikk §"[]. é1 tclmében a.ina kö;:;ség pénzt.á1ába 
folyik, hol a.z elkobzást eszközölték /1._z illető összeg 
közegéezSégi czélokra forditandó 

22. § _:\_ tárgyak chemiai 6s bakte1iologiai vií-;sgálatát 
illetőleg az elj:'.nás1 a hií·atott elsöfoku közegészségügyi 
hatóság a liozzá beküldött próbákat 'izsgálatra, szakértő
nek adja ki 

23, §. Az E-ljárási, valamint a c_ho1niai és bakteríologiai 
Yizsgálati kölü;égeket, ha a lefoglalt tá1-gyak jelen szabál;y-
1endelet 2-G §-a.i hatá1·ozmányaina.k meg nem- felelnek, 
a tulajdonos viseli; ha azonban a vizsgálat eredménye 
szerint (eg6szsógi szen1pontból) nem esnek kifogás alá, 
akkor a költségek az államkincstá1 terhére esnek. 

24. §„ A.z 1893: XX\TIII törvényczikk 14-18. §-aiba.n 
az ipa1felügyelők1fo· bizott vizsgálati jog, ne-.;;-czctesen a 
n1ennJiben az ezen szabályrendelet 8. §-ába.n 01nljtett óvó
]ntézkcdóselae vonatkozik, nen1különben a most Clnlitett 
tö1 vényczikk IlI fejezetében foglalt intézkedések a jelen 
szabál-yrendclct által nem érintetnek 

ff FEJEZET 

Kihágások büntetéséről s az eljár-ó hatóságokról. 

25. §. ÁA...zok, a kilc a jelen szabályrendeletnek a szóda
v-iz gyártására és elárusitására vonatkozó hat.ározn1ányait 
111egszegik, a mennyiben cselek>ésük az 1878 évi \T t.-cz. 
311. vagy 316. §-aiba, ,-alanünt az 1890: II t-cz. 23 vagy 
24 S--a.iba nem ütközik kihágúst kö...-ctnck cl és a ielen 
iendelet 11 ~-álian 111iuösüeLt kihágá-stó.l elt,8kintvo, 
:l.00 frtig te1jedhető pénzbüntetéssel, is1nétlfs esetén pedig 
11 1S"ifl:Xf t-{, 107 '.3-·1 1'11:1111 !J,11 11-,, :111 1111·i~ 1.i·-
1' dl1r 1 , i1·1: :! -.é':i 1 i •\inti t 1111,;J; 

·21; ~ l-\1!1·1~·(1-.,-.1, 1, l 1 1i~~\.-.Ln1, 11:1' 1<;g k. 
A_ jelen rendeletbe ütköző kihágások felett az 1880 

XXX\TII. t -ez 42 §-a és az 1893 évi XXXIII t -ez 

1 

J 

14:J 

2-1 §-a, ért.elmében a köv(-•tkcz6 közigazgatási hatóságok 
blláskodnak: 

6 Elsőfokula.g : 
1 .--á1n1eg;yékben a főszolgabirák, 
2. >á1osokban a kapitány, -vagy a tanács által en(_ 

megbizott tisztyiseli'í, 
3 Budapesten az illető kerületi elöljáró 

),fásodfokulag: 
vá1111eg~·ékben az a.lispán, 

2 tö1 >ényha.tósági joggal biI 6 'ár osokban a tanács, 
3 Budapesten a tanács 

I:Iarmadfokulag: 
belügyminiszt<:.1. 

1\._z eljárást az 1880 é-,,,i 38.54( sz belügyminiszteri 
köl'rendelet szabályozza. 

\T. FEJEZET 

Véghatározat 

Jelen szabályr·endelet 1895 é\'i fcbruá1 hó l·én lép 
életbe s életbclépteiésévEl az 1869. évi január hó 27-én 
Eii9. sz. a .. , az 1889. évi julius hó 16-án 47.439. sz. a és 
az 1890 évi junius hó 23-án 37.523. sz. a kiadott belügy·· 
miniszte1 i rendeletek hatályukat vesztik 

1894 \Tf,b 111 005 sz 

Belügyminiszteri körrendelet 
A gyógyszerek, gyógyszer-félék, mérgek és mér·egtar·talmu 

anyagokkal való kereskedés tárgyában 

A forgalomba hozott gyógysze1·ek, gy_ógysze1félék, mé1-
g0k és méregtar_talmu anyagok számának, különösen a 
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'ieg7é,szeti ipai haladásával lépést tartó íol;ytonos szapo--
1.~~1.""s;'t11:ál, 1?-emkiil_önbt:n azoknak a, házi, ipari és egész-_ 
s~ougy1 czel.?k1~ >·aló felhasználásában beállott változásá
n_al fogva, szuksegesnek láttam a gyógyszerek, gyógyszer .. ; 
felék, :i:1erg;k és inéregtartalmu anyagokkal való keres
~edés t~-1gyaban, ~ keres.~edelem- és igazságügyi minisz- · 
cer 1;ll~kka.1 egyetcrt> e, úJ szabály1·endeletet alkotni 

J\.~1 d<:>_n annak példá11y c'.tt a Czimnek ide zártan 
l~_kuldo:n, felhi:om, ?ogy ezekből egy-egv példányt tiszti 
foo; vosanak, a Járási, községi és körorvoSoknak, a vcgy
g_yarosokn.ak, gy~gyszeriru-ker~skedöknek és gyógyszer;. 
~a1~k-tu~~-Jdonosa1nak s kezel61nek kézbesitsen, továbbá 
I~tezkc~Jek, hogy ugya.ne szabál;yrendelet a törvényható
s,ag_ terulet~;rr _hala.dék nélkül közhirré tétessék és életbe
lepese nap.iatol fogva. szigor uan figyelf-1mbe vétessék 

Budapest, 1895. évi január hó 1-i-ikén 
Rie'tonymi. 

1894. 111,005 B llf. számhoz. 

Szabályrendelet 
a gyógyszerek, gyógyszerféiéki mérgek és mét'egtar-talmu: 

anyagokkal való ker·eskedés tár·gyában 

1. §. A gyógyszer_ek, gyógyszerfélék, mérgek és méreg-· 
ta.~ta.~mu anJ:~gok a Jel~n rend~let;hez kapcsolt I, II, III, 
IV · es V szamokka1 Jelzett tablazatokba sorozta.tnak 

~- § A.z J. tá?lázatban foglalt és kizárólagosan gyÓgy
cze_lok1 a _ba.s_znalt szereket tL közönség szán1á1a csakis 
g~_?QVS7.0Itá11 ioR élvr:zAtAhAn Pc: _<:','\'f'lknTl::l;íh:·:-'l 1·,-fí 
g3 ug) :,,z01~i,;z0k t<u tbatJák és ár usithiitják el V eg;raváro
s.o]~ es g) ogysze1 ár n-keH;skedők azonban vcg·ygvá.1 :1~nak 
-' •!___'\~/ '!_!l\:-ii 1 lr1 ki~· k ':~ !l\lil ';11 -; ,!___ ' '!.\cz: 1\:ir<Ü;11:1k 

'-':: l 1 j !]I :ll1 °ii ll\ ·,ji;j;, k l 11]1]\ J''l :itl\ j'Jé_~I 
~ 1 , ~ ·"' r 1 • .j ,:1. 
. ;i -~,A I_I _tábl~zatba1:1 fog:~alt gyógyszerfélékct, a melyek 
ivd~~ es ha.~1 czelol~ra. is sznkségesek, a. gyógyszerészeken 
kn ul csakis drogu1sták tarthatják, dc az utóbbiak a táb·· 

·-:; 

lúzatban inegjelölt sulyn1ennyiségen alul, \ n,gy annál 
ki8.2bb részek1·e osztva, a közönség számá1a ki nélll szol
crálta.tha.tják /1._ 111-elyeknt:l a suly1nennyiség kitüntetve 
~inc:s, azok bá11uely mennyiségben elárusithatók. 

.f § _...A,___ III táblázatban foglalt g,) ógyszerként is hasz
r:-ált szert-1ket, a n1elyek ipari. g1tzdászati és más czélokra 
is használtatnak, ke1eskedök is t:Já1usithatják. 

3 §. _...A,___ rv. tál.ilázalliau foglalt erősebb hatásu gyógy
szur-anya.gok. a inelyek más l'.zélokra is használtatnak 
a rneirálla.pitott sulrmennyiségben és ezen felül, de a. 
n1ege:I;.gedet.t lfJg'kis( bb sulymenu-\isé~nél kis~;bb r:észekre 
11e1u oszt:ya, azon g;\·ógyszerek pedig, inl'lyeknel suly
n1unJl;viség n1egá-lla.pit\ a nincsen, bá1milJ sulymennyiség
ben, - a fennó..116 ó> ósza.bályok nH~gtarLása n1ellett keTes
kt,déík által is e1árnsithatók 

5. §. Az\- táblázatban foglalt ~.zigorua.n \ett mérgeket 
d1oguisták \ ag;i: ol\- bejeg;yzett czégű kereskedők_ tart
hatják, kik mérgek eladására. a bclügyn1inisztert6l enge
délyt nye1tek és a,,;ok_at csak hatósági engedélyre szol
!„Oílta-thatják ki 
· 7 fi ,_!J,.z \ . táblázatban foglalt sz(:tekét a kereskedők 
egyéb áruk1ól elkülönitett helyen, z{Lr alatt tartani és 
őrizni ta.1toznak s csak batóságj engedélJ és a. Yevőnek 
átvételi elisn1er\ ényE Dl ellett adhatják t:l 

1-íinden E:;ladásnál az ela.dás napja, a \' ev önek nev-e és 
ioO'lalkozása, va11Lrnint az el3dott n1tneg ntinősógén0k és 
m~nnyiségének rnegnevezése, y~,gül a hatósági engedély 
szá1na és kelte szabál:ysz01ü kercskedebni köny-..-rbe blo-

jeg,yzcndő . . , . . , , 
8 ; ~A,___ sebkötöző szerl:k g·yártasat. es E:-;la1 usitasa.t ille

töleg a.z ldti\-J. JUUÍUO 1/--ik.1 Jt::.li\J:: sza.111u Ü<._JLi.gyJniui.;z
te1i körrendelöt · a keserü \izcket illetőleg az 1890 évi 
"' j11 - 1:1-iizi J~; '~<l'.1 c-1.1LLl 1-. 11.-l: .. ,], ii !lliü~·,-j rniniföztrri 

,, 11 1dci(t ;111'•' \Í11k11 il111:il ~ :11 lH7' cnii.; 

:_!~i-:ki :.!í J'.:1'.l c:1;'11111 1 :1'..',tnin1:-0\111 ~ 1:1hl1t :iz 1S'/(i 
é'i XI\T t-cz:„ 108 . .$-a, ~~z 18U3 február 18-iki 2.923 
sz:ámu bulüg~·minisztc1~i rendelet és az 1893 junius 8-iki 
-íi.1-04. sz. beli.ig;i miniszteri körrendC>Jet s a fertőtlenitií 

10 
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anyagokat illetőleg az 1885, áp1ilis :29-iki 20 176. 
bclügyn1iniszte1i kö11endelet hatá1ozatai ó1vónyesek 

9. §. Ovó és gyógyitó ez6lok1 a szolgáló titkos szmelcot/~ 
tbvábbá elkészitett összetett gyógysze1·eket, még ha az 
egészségre ártabnatlan szerekből állanak is, gyógyszer\. 
ként árulni és eladni tilos. 

10. § ~\z e szabál.r1·endelethen f_oglalt bá1n1ely iendeh 
ke7.és megszegése, a mennyiben sul.r osabban büntetendő 
cselek1nénvt nem állapit meg, kihágás, n1ely 15 napig 
terjedhető ,flzá1ással és 100 1rtig terjedhető pénzbüntetés
sel biintetendő 

E kihágások eseteiben az eljárást a belügyminiszterium 
által 1880 évi 38.5.f.9. sztbn alatt kibocsátott rendelet 
s2abályozza. A 1nonnyilien pudig oly kihágás kö.-ettetnék 
cl, a mely az 1879. éYi XL. t -ez. iendelkezós~ibe ütközik, 
az eljárás tekintetéhen ugyanezen tö1 vénycz1k rendelke
:-:ései is lránya,dók 

. -\. fentebb{ büntetésen felül az illet6lől a belügyminisz
ter által adott engedély n1('g is vonható 

11. § E szabál;y1endelet 1895. C\i fclnuá1 1-én lép 
hatál-vba n nliko1 is az il::i/b 6\'i 26.033 sz bt:lügYminisz-
tc1i {endelct hatál-:-·át Yeszti , 

rÁBLÁZAr 

T1utahnazza. azokat a sze1cket, nH1yekct kizíuólag gyógy
c <élnkra használuak és a 1nelyf:k a közönség számára 
csakis KJ óg) szc1 tá1i jog É:lvezetélien és gyako1latában 
]p .)) Q'Yt'.\>"'\-<::'lfrii'..:;/11.;- :ilt.l) 'ÍT11é'i~:-::·:<-~!: ] \r.f!_,J-,_;i 'u"""~' 
i-s gj-óg) ~zcTá1 ú-k01eskedők azonbtn1 .,.,-egy-gyá1aknak, 
g~ 6,Q;;vsze1á1 ú-üz1(;tcknf~k és ll\ il-,.:-á1H1;; !!> Óg\·-„zr 1 trP aknn k 

]-, 1:1:,11 111; J.: 1 : 1:]1 ,, iii.\ i' 11 

i)1 i\j 

.--\cetun1 a101naticun1 
colc.hici 
scillae 

A.cidun1 hydrocyan 
lacticun1 et eius salia 
sulfo-ca.1 bol 

1·1;num. eius deriva.ta .Acon --~ , 
<* sa.lia 

,\_donidinum . 
~:tlnrnilÜUlll acetico·ta1tar 
~A..ltunnolum 
-t\.UlUlonium acet sol. 
~lllTjlenum .hyd1atu1n 
\.n1yJ_jum rutl·osnrn 
:A..na'.'.lgen~1m. 
,LA._utifebr_Jnum 
A..ntipy11num. 
~.\_poro?rphinum 
A._rlnitmum 
A.ristolum. . 
i\_ti:opinum et e1us salia 
A_qua uarbo_lata 
Aqua cblor1 
A-quae 1ned-icamentosae . 
- orrules, exccptis i~ ser1e 

II. et III. J1ominahs 
BaJsam. vitae· I-Ioffm 
Betoh1n1 
Bis1nuthum 

B1ucinum. 

cyanicum 
salycil 
valerian 

Bnlbus colcbici. 
Calcimn oxysuliurat 
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Cblo1 alarnidu1n. 
Chloia1un1 hydricum 
Cinchoninu1n et eius .salia 
Cocaintun et eius saba 
Codeinum „ „ „ 
Coffcinnm et eius praeparata 
Colchicinnm 
Collodiu1n canthli.ridat 

flexile 
Coll\;riurn adshing lut 
Coniinum et eius salia 
Conse1 va 1 osa1 WJ.1 

Cornutinum et eius s~lia 
Corticcs scissi et ru.~1te_r 

tusi omnes. exceptis m 
Classe lIL designatis. 

Cubcbinurn 
Cuprun1 aluminatum 
Cu1are 
Decocta, infusa, mi:x;t~ ae 

(ct solntione·s rnedic1nales 
omne:o, in us1rm externum 
a.ut internun1 

De1matolun1 . 
J)igita.linum f~t eius der1vata 
J)ünetinnm. . 
J)uboisinu1n ct eius salia 
Elaeosacchara omnia 

sulfru:atum 
l'ni~'nabis indica8 -praeparata 

Elatc1ium nig1u111 
E1ect-urnia lnedici1

1

1.alia 
bllXllll1 JJl{JUlLUHhl:l omnia 

Oapsulae n1edic.tLmentosae 
l!Jll 

] i1 :l \ 1 'I i :) \ l I '°'·. 

,~~:t~ÜL.11:·1 l·é'lJJll 

C(:1a,ta omn1a 
Chinidinum et eius salia 
Chininnm 

Enrp1ast1 a omnia, .excepto 
Í,1111 l ;·,h,1 '\11(!]1r:1110 

\:n11li~i ll lll< d:1 :11'' Ull'.HI" 

1:1 1! 1n1~11: 

Euphorinun1 
1'°Jrn'ophenun1 
ExalginLun. 

11 

11 
1 
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l(alium tartaricum Extiacta 0111nia, excepto 
Extr ligni campecll E·xt.1 „ boraxatum. 
ca.rnis ct malti Ka~ala„ 

Fe11i pracparata on1nia, l{ousso et eius praeparata 
exccptis in Serie II ct IfI Lactucarium„ 
designatis 1-iehen island sciss 

Flores 01nnes, exee1itis in , ,, elix 
serie III. designatis Ligna n1cdicament, scissa 

Folia scissa om:nia omnia, exceptis in serie 
" sennae. II. et IlI designatis 

F ormanilid„ Limonada inagnesiae 
F I"Ondes sabinae. Linimenta omnia 
Fiuctus coloc.--nth Liquor acidus Iía1leri 

_., ta1na{ind me1 curiaiis decolor 
Globuli e:amphorat.i „ ,, nig-er 
Guajacolum et eius Lithiun1 et eius salia 

praeparata Lupulinum 
I:Ierbae scissac on1nes 1Iagnesia ca.1 b. pulv 
HydrargyLi p1aepa1ata citrica 

omnia exceptis in serie hych·oxyd 
\T nominatis. lactica 

Hyd1astinun1 et eius sa.lia„ oxydata 
I-Iydra.stininum ct eius salia, phosphor 
Iíydromel infantum. salicyl 
Hyoscianünu1n et eius lvian~a calabrina 

derivata. „ canellata 
[chtbyolnm llia.nnitun1 
Inglu-.;·inu111 ~fitssa pillul ~'-\..nethini 
J alappinum. „ „ Ruffi 
J od.ofor!niun1 et eiuR ).1:el 1 osatnn1 

1Jl ll011tU ttta 
Jodolum 
T<irl11n1 t1 i 111:11 ;111;11; 

K :11111 llJ Ci' ( t I < l1lll 

" 
" 

: ll l ~ 1 

citiicum, 
nitri(_',. fus. 
sulfuratum 

."'.\lentholum et eius 
Jiraeparata 

\f„11 li!i jl!'l',:i1ll'.1l'l 

\[ •' l '1 ]1 l1 .: :! lll ' 

,'-\ ]L ~_illlllll 

Narcotinum 
Na.trium citric 

sa-licyl 

lllllÍ'.1 

Qleum 
• " 
" 
" 
" 

" 
" 

anim aether 
cajeputi. 
camphora-tum 
cerae 
chamom aeth 
crotonis 
cubebarum. 
fi]icis mar is 
hyosciami coct 

press 
„ sinapis , 

0 ium et 0ius ale<tlo1da p . 
onin1a . 

Or-exinum et ~i~s salia 
Ox-ymel aerug1n1s 

scillae 
" silnplex 

Pasf-illi trochisci et rotula? 
omncs medicatae ~xceptis 
ex aqni 8 minera.~1bus 
paratis 8 t in ser1e III 
designatis 

Paraldebydum 
Pelletie1inu1n 
Pcpsinun:i-
Phenacetinum 
Phvsostigminu111 et eius 

;alia 
Picrotoxinum , 
lJilorarpinum e:t e1us salia 
Filulae omnes. 
Piperazinun1 et eius salia 
i' í c1i1n1n1 
J'i1Jlll] lllli :H ( l 1 ;l:~ "<)] 

, r_kl.>lil 

jodatum 
tannicum 

Pod~phyllinum 

149 

Pulpa Ca.ssiae 
. tan1a1ind 

Pul~-61 es alt:oholisati omnes, 
dein pulveres rni~:ti seu 
composit.i, e:x;:ce_p~'.s pul
veribus dentifr1011s cos-. , 
nletic.is et Kalii bic:hrom1c1 

Radices sci:ssi omnes, O:it

ceptis in classe II et 
III. designatis 

Rf_sina ja.lappae 
B-c:so1cinun1 
Rhebarba1ina. 
Roob junip et sa111b . 
Rubídium et eius saha 
Saccba1inu1n 
Salicina 
Salipyrinun1 
Salolum 
Salol'henun1 . 
Sa,ntonünin1 et e1us salia 
Sa.po jalappinn_s 

„ n1edicinalis 
picis 

,, sulfuris. 
Scopolarninurn ct eius salia 
SccalC' cornutun1 
Scmcn colchici 

Si1i1 1 

]T\ oscianü 
s~.hadi11ae 
,.;t1a1uu1111 

strophunti 
l 11 l 

1j,,J\-.:at 1 

:-..;, .1 \ :11 ( 1 ~ l\ '' \\ i 1 ; 

Sozojodoli P!a.epa.1att-L. T 

Species nie<lic:atne 0111-nes e~~ 
cC::ptis in classeIII adnota.tls 

11 
111 
.! 
li 1 
\ : 

\ 1 

'i 
1 

11 
il 
11 
l' 

! 
1 

1 
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Solut.io belgica larwn et syrupis 
Sparteinum ct eius salia.. bus pa1atis 
Spiritus aütheris nitr Tabulae santoninae 

mu1iat Tetronalun1 
„ sulfur. Te1·pinolum 

„ a101natici omnes, 0x-Te1pinum hydratum. 
ceptis in classe III ad- rincturae tam simplices, 
notatis qua.m conipo:;,üae spiri--"~ 

Stibium cb101a.tu1n tuosae et vinosae omnesr 
sulfur. amant exceptis in classe III ad-

„ „ rubrum. notatis 
Stipites dulcam sciss rha.llinun1 et eius salia 
Str·ophantinum. ThiolWll. 
Strychninum et eius praepa-Traumaticinum 

rata. Triona1um 
Styli ca.ustici. Unguenta on1nia, exceptis 
Succus liguii <lep liq cos1neticis 
Sulfonalum Urethanum 
Sulfru„ jodatum Ve1a.trinum et eius salia 
Suppositolia bacilli et glo- ,--ina medicamentosa omnia 

buli vagina.les. Zinci p1aepa1ata omnia ex-
Syrupi omnes exccptis sy- c.eptis in classe II et l'/ 

rupo siinplic, s_yrupo vio- notatis 

Il r ABL.ÁZAT 

Tin tahnazza azokat a gyógyszeriélékei, n1r~lyek ipari. 
gazdasági és házi czélokra is szükségeltetYón, gyóg;) -
sze1észekcn kiYül csakis droguisták által ta.rthatók, de az 
ntóhhiak i11L1l '17 itt Tll<"é_'.:Íl!:ip-itrfj ~-11h n1r·r:c1: :'"t;;r - i1;1~ 
Yagy annul kisHbb iészeloe osztya a közönség sz:'nná.ra k~ 
nem szolg·áltathatók _\_ I11f:1Yekné1 a snl""j:-TI1( nn-,, is;·Q' kitiin-

1\, 111;1 :1/ J.· \,:11:11 :1111::1\i _I h1u:-:iil1;i\, ;, 

„~cidu111 be11zoü~un1 
ca1 bol. pu1 
cl11onlicnn1 

50 
100 

hydrochl. cc p. 
nitricnm conc 

;: 1 1 

phospho1 150 

101 

Gramm 

\ ci~nn1 phosphoricum l_i~011 um pyroph Cill11 
ammon cii.r 100 ;:"' glac. . 

- salycil. cr~' st 

" 

succinicum 
sulfur. conc 

purum 

10 

\ether aCí'hCUS ?O 
ArYaricus albus 1oű 
r\_loe , . , 250 
_,_\mmoniun1 l:no1natuin 50 
_,_ carbon. 

pyrool 
chlorat. 

le11 at 
hYd1 osul

50 
50 

Í:u1 atum. 
jodatu111 
succin py-

1001.. sol 50 
valc:rian. 50 

Balsa.mum copaivae 150 
pí~ruvianuro 150 

.\J o'(:J1tun1 niti crysL 50 
· b ruS 50 

' ' e. kalio 
1

nitr 
A_u1 u111 natrio cblora-

tum 
,\UlUlll cblo.tt1! Cl)cil 

B::nyi praepa1ata 
1:·,n:u1l111111 .nl111itr 

11111111 

50 

1nn 

·11\:1 ~·i11:q·i~:11;, Í<-i _ltiil 
ÜU]Jl un1 sulfu1 pui un1 150 

„ ,; a1nroon 190 
1~·n.iina foeni graec.i 2o0 

Ferrun1 sesq_uichlora- _ 
tu1n c1' st oOO 

Ferrum s~lfuricun1 pu1 .150 
sulfu1atum 250 

GlobuJi ma:rtinlP,; 500 
Jodum ·?8 
!{aliun1 bro1uatum t>O 

" 

bicar bonicum 100 
ca1 bonicu1n 

dep. 
caustieun1 
chloTiCUlll . 
bypcrmang 

Gl'Ud 

150 
150 
160 

' 150 
50 

100 
hJ· pci mang pu1 

jodatun1 
sulfuJat p10 

baln 500 
snlfuric. CJyst. 500 

Lig,~n1m juniperi sciss 500 
„ sa.ssafra.s „ 500 

o·uq_ja.ci „ 500 
N a:i~iun1 "'acet. c1) st 150 

bro111atu111 50 
jodatu1n . . 50 
phoo>phor1cum 100 
canst pur 150 

UitUlll ,_,1,]Í11i ':?.:\() 

l :li\' 

jccoris a.selli 500 
1:nni l)J("~ 2ó0 

'i< ,J 

althal· „ 
a.ngulica.e g10Rs 
a.nisi 

"1() 

-1111) 

UiJ() 
500 
500 
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Pnlvjs a1 cani duplic 
g'l oss 

ca1·\'i g1oss 
cha1nomillae 

Gramm .,~ 
0
_
00 

Puh·is litha.1gyri Gr~~Oiu :; 

250 
phellandtii aquat {) · -

Pu'l'vis l~~~~::ia:::s: ;;~ . ·~.~.J•;·.·, .· gToss 250 
enulae g1oss , 500 
foenicull g1oss 250 h;yosciami folio1 

gross 50ü 
Zincum acetic 11111 250 

" gcntianae · 500 
Pulvis impe1ator gross 2bO 

juniperi 500 " chloratum 2SO 
„ sulflllicum 250 la1ui 250 

liquir rad. " 500 

IIl TÁBLAZAT 

Tartalmazza a.zon o-yó,„yszerk' t . 
melyek ipaii, gazdás~;.ti"'és má·e~, JS ha.sznáit szereket, 
kereskedők áltál is elárusithat;kcze:::lok1a is használtatván, 
A.cetu1n pyr·olign crud e l : 
A.cidum aceticun~ a ciun1 chlo1at fus 

carbol ciud " h;ypochlo1os 
'i Ca1npho1a 
n citiicum Cetaceun1 
" PYl ogall. Collodiuin 

tannic e up1um sulf cryst,. ven. 
" tartar c1yst Co1tex que1cus 

Alcohol ii.bsolut.us 
c\.IlÜllOllia p liq. H quillajae (lllOSáSia) 
A_ • EmpJastium Ano·licanum 

·- mmo1num carboni{;un1 F b °" 
\n1mrn1i'n'l 'Í-:1-,-,-:i.tn a a pichu11n1 
~'tqua colonicnsis ,, tu11v . .<e. 

h 
Fe1run1 su!furic V'·ti „ nap a.e -v1 ' 11 OTP" :l1n:111tinr 

1 "11 i' 

\ c·-::1 ln t:ri ;1 

lJ'.l.l''-'·'.lt. ,jlLlUlJ1,1i 

Benzinum 
Benzoe 

d, Jldii]'L• 

lli:r:1 1111 \ il[~ 

C)·ani. 
papav. ihoead 
sambuei 

1 

1 

Flores ti!jae Pulvis ( ren101 tar tari 
F:WreS verbasci „ cretae 
Glyce1inum. gland que1 cus 
Kaliurn car bon c.1 nd „ lap haptistae 
Lignum ca1npech sciss ,, ossis sepiae 

quassiae stibii gTossus (ant.i 
„ santali „ inoniúm) 

)Íagoes. sulfuricum R.adix g;:ilangae scissa 
Natrium caustic. ven et sol „ ireos 

„ snlfln cr:rst „ zc:doar 
01eum amyg·d dulc „ zingih 

„ ca1npho1atum aether- Rotulae ,,-el pastilli altheae 
eum (terpentin-olaj „ ., :> extr. malti 
helyett) ., , menthaepi[l 

„ 
Oleum 
Pulvis 

" 

" 

cornu ee1 vi e1np\"l Sen1en cinae 
cond 

Spe,~iei; p~'o \·ino absynth 
Spiritus lavand 

nucum pr essu1n 
0\-0IUlll. 

acidi c.itrici 
„ tarta.J 

alun1 crudi 
an1yli tritici 
carbon tiliae 
coccioncll 
co1nu cervi 

„ iosa1 
Sulfur \ enale 
Sulhn p1aecip 
Tind.ura benzoes 

:' vanillae 
Zine:,um oxyd venale 

IV TABLAZAT 

'l'artalruazza n,zokat az erősebb hatású gyógyszer-anya.
gokat, melyek n1ás czélokra is használtatván, az ogyesck-
11',l 111eg:ill<L_iJlLott „UlJ 1u>;n11.)- ;,.,( g-i1 •• 1 1..- l.f, 1 :~1ii1, ,'L
megt::ngedett legkisl:bb sűlynrenn;yiségnél kisebb részeln·e 
ni n1 (1c::1h :1 n töl1hir k h{nm(- ]Y ml1V"n1P1111"\-isée.h011 fi. ff-'nn
:111( •\~z1iid·,i\lí 111 1_1iut:"ic·:1 111,ll\-1\ I\:]; d'tk :'ilLil j •• -

i1 l I ,- 11 il '.l t l I; 

A.cid. 

" 

uhloro-nitros 
h}drochl Cc c1ud 

niü icun1 „ 
fun1. " 

ld l)lJ)JJ 

1 

1
1.· 

1 
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__ tcid. oxalicum 
" sulfur,- crud 

Aether sulfinicus 
idcohol sulfnris 
Bulbus scillae 
Cantharides , 
Chlorofo1miu111 

Cinnabaris praepa1ata 
Cup1111n acet. cryst 

m1uüiticum 
nitricum 
oxydatum 
subac::etic. 
(_~erugo) 

Gumi gutt1 

(inimm 

I-I,y ~rargyrum 1 i''llill , 

l{ahum bichrom cryst 
et pu!v. , ' 

c.hr omicum 

Gramm 

250 

100 fe11 oe:yanat fia,--, 
160 " .. " rub1• 

l 
<O " shb10-ta.1 tar 
o l{reosotum 

150 Phosphor 118 · 

1~0 Plu1nbum ae,et crud 
loü Pyridinnm 

Sal ac:toseiiae (Kal i 
oxahcu1n) 

150 Senlina cor;culi 
Stannnm c.l1lo1a.t11m 

200 
150 

"f 
i 
1 

1 

1895 

• Honvédelmi miniszteri kör rendelet 
Az egyévi önkéntes-gyógyszerészek és állator·vosok tényleges 

szolgálata tárgyában 

__ \._z egyé>-i önk6nt<.c•S gyóg~·szeré>:.zf;k és áll'ltorvosok 
tfnyleges szolgálatának telj<'Jsit.ésfre vona.tkozólag a cs 
és kir közös hadügyminiszter és us kir osztrák hon· 
-,,-édelmi n-Uniszter urakkal egJ et&1 tőleg n1t-:gállapltott uj 
hatá1oz1:·án;roka.t a köYetkezőkben teszem közzé: 

1 .. ~z eg;yévi önkéntes gyógysr.erf.szck és állatorYosok 
és pedig a.z előbbiek 1805 éYi októbe1 1-ótöl, ar. utóbbiak 
pedig 1nar ugyanezen évi április 1-től fog\' a eg)' év"i tén:_.. -
leges szolgátatukat „gJ ógyszerészi'', illetőleg „állatgyó
gyászi ·· rendfokozatban köt.e.lesek teljcsiteni, D1ely rend
fokozat a „k::ttonák" (,J;:özlcgénysfg.-') csopo1tjába (Szol
g·álati s;;:abályza.t. a cs és kir. közös hadse1eg számá1H 
l Rész, 391 oldal és szolgálati sr.abályzat a 111 kir. hon
-..édsbg szán1á1a, l Rész, 416. oldal) osrtatik be. 

2. Ezen egyévi önkénL sck tényleges szolgálatának 
(11lan1költs€gen -,,-a.Jó tclju-iitése tekintoté,bcn a katonai 
állomán)beli cgyé\'-j önkén1est-·kie yonatkozó összes sza
bál3ok inérvadók_ azzal az cJtóréssf;l hogy ezek az illető 
c,;al_-l:it iulgszabott téns leges lótszámiiba nem szárnittatnak 
\,(, és hoµ;y .-a.gyontalan állatorvosok a csapattest \ álasz
tisánál ko1:JátoZ\ a nincsenek, -f0lté\ e hog;;'- annál a csa-
11atuál cg~-0..-i önkénlls álla.101..-osok a. t.flnJh .. gcs szolgá
]a.tot fgvú1ta1álrn.n teljcsithE:"tik 

Azuh. ;tz cg'.)-t>l ÜHKcJ!l.<..- ,:J ,L ·o. ;,_, 1;::\- 1;:::·1
1 

:11'-

kat a honvúdsf;gnf.l tartoznak toljcsitcni, a honvéd-hU·· 
,-1:i1 11 1 •l' 11' 1 ~:i l.::í.h1i '11:iii:111nk o::z:i11ndon \ú.htRzt-

:1:11,!"i· 
\ i I,': ~ 'I' 1·1! 11 I i~! 1 1 ! 

önkéntes g) óg yszc l (-szek és úllato1 \ osok, a kik a, !Úll.~ -
leges szolgálat állan1költségen lcLndő te1jesithe1ése ked
vezn16nyÉ·nek ld\fte1es n1cgadását kórt:ln1ezik eziránti 

i' 1 
1', 1 

1

, 1 
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teljesen felsze1e1t tol;ya1nodván;yaikal az ilk:tékcs had
kiegészitési kerületi paJancsnokságnél, illetYe a honvéd
séghez bcos_z-tottak állon1ány-csapatjuknál mielőbb bcn·yuj
tani ta1 toznak. 

3. _A_z egyé1-i önkéntes g:yóg;yszcrószek, a kik tényleges 
~zolgálatuk ta1ta1na alatt jövőben is n1c:gn1a1adnak az 
tgészségiig,yi csapatok állon1ányában, kötel(~sck köz....-etle
nül a gyógyszerész1nesteri oklevél meg·szerzése utáll, 
ennek egy hiteles n1ásolatát ahhoz a helyőrségi kórház
hoz beküldeni, a inelyhez az {í állo111ányjlletékes E.:gész
ségügyi osztaguk tartozik; a helyőrségi kórház által az 
okk:vél-másolat, a törzskönyvi lap másolata. kisé1etébe11, 
szolgálati uton azonnal a közös hadüg'-:lm..iniszterium elé 
terjesztendő -

Ez utóbbi határozza. meg azon egészségüg;yi intézetet. 
illetőleg azon gyógysze1tárt, a 111el;yilmél az illető egy8\i 
önkéntes tényleges szolgálatát teljesíteni ta1tozik 

.A._ honYédséghez ta1 tozó egyé1 i önkéntes gyógyszeré
szek jöYőben tény1egt-;s szolgálatu};: alatt a ho:n_Yéd gya
logezr1;:dek állon1ányában n1aradnak; g~„ógysze1észi minő
sf>gbe1'. tL ljf'sitendő szolgúlaüa azonban vala1nel)' hadse-
1egbeh egészséglig) i intézethez, Yagy hel~ őrségi g';) óg~·
szertárhoz. oszta.tnak be Ezek is kötelesek a g'yógysze-
1észmester1 oklevSl megszerzése után, annak hiteles máso
la.tát ál101nánycsa.patjnkhoz bekiildeni, a i11ely azt az 
anyakönyYi la1i inásolatáya,l együtt a. honvódPlnü minisz
h~rhez köz...-etlenül fdt(:l jf sz ti, s a kiboesátásukat az 
egészs_égiigyi inté;,,etf'khf;Z \a.gy gyógyszertárakhoz el-
1 endeli 

4 .A._z cg1 é1 i önk&ntc s állato1 "asok köteles(;k állato1 vosi 
' ldrvr:i lök 1nfiQn] :it :oj ic;-; n.·„jl.- 1 'tn :1: 11 1k ~T.f ~ 07: - ·; ··-: - 1,t ,', ! ! ' 

:lz [illetékes hadkiegés;;:itési kerületi paranc.snok:sághoz, a. 
hnnvéüsfg:he;;: hntozók pedig jllPtékes honvPd kif'[l.'(szitfí 
1 ! 1 1 l 1 l : . ! i :1 ! 11 ., 11 : .. ~ 1 :.__ ;1 

! i 1 \ 1 \ - 1: 1 i. 111 : ' ; 1 1 1 - 1 J \ 1 ~; - : ]; 

1'Uili_j1L1.i • ctlu L1 k1111.0Ul l lllt-gbuá.ini 1a1tozili:, \ llj]Oll a.z 
illető jogositva. \tin-e a tényleges szolgálatnak egyévi 
önkéntes úllato1 vos 1nü1ősi'.·gban leendő teljesítésére, s 

í 

1 

1 

" 
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az e1eilinfn\ 1öl az oklevél-111ásolat 111eO'küldése mellC'tt 
az á1lo1nán):csapatot értesiteni köteles. "' 

Ezen okle1 élmásolat., az állat.01 \" os-fönök által tett Lete
kint.és után az állon1án: csapatoknál mf'gőrzendő. 

f). _A_z eo:\ évi önkéntes gYóg;nsze1észck és állatoTvosok, 
a téin1eg'~S szolgála.t1a. a többi ]t;génJ-ség1~ érvényes 
b.atár~zniÍtn\ ok szt~1hlt ·bi1„a.ndök be, rnég pedig a gyógy
szerészek l:thhoz n hA1;'- őrségi. ~cea.p~t-) kór~á::hoz, a 
mel\iknél ők a közös badüg~n11n7szt~11i.::u utasitasa sze
Jin( tén'i·Jeges szolgálatukat teljes.~tc:n1 _kotf'l~s0k 

U g,-a;lezen. ]latároz1ná.11J ·o_k szL1_1n.t ~~1 a1,1dok be.-~ ~on
i édség úlloinilnyáha ta1tozo egye\J, onkcn~es-g3o":'{sz_e-
1észek és állatOT\·usok is; i:; a g~.-Og'J sze1eszek szinten 
állomáscsapatjukhoz .. . 

_A_z október 1-ér e szoló behiv~s fölt~Jtl12-nul_ '~-~a111en1i;; l 
CO'Véi-i önk8ntes1e kite1jesztendo, a k1k ~z .11lel:O esz_te~
ct6ben életök 2·4'-ik, illc.t5leg ha 6 g)·n:i-nas1ah? 'itgy, l ea~ 
iskolai osztályn ('lőképzettstg·gt1l bnó g)Og):·szcreszek, 
élEtÖk 26-ik Éi'i·ét betöltik 

6 .'\,_zon egYéYi önkéntesek tekintetéből a kik a ténJ-
.. , b l' k ' nincsenek az leges szolgálatra yaló evonu as -01 meg .. . , . 

okleYél birtokában, 1negállapita.ndó, hogy_ 1 aJJ~1: 18:,J 0k 
5
a 

, é-de1·őt-ö1 \ &1n: \'Óo'rehajt.ílfli utasiiás J. Resze 16 S· 1 
rontja alka.11;1aza.1~dú-c. lgenlő esetben . e,-;i::n , JJ?nt é1 t.el
inl-bL,n, ellenkező esetben a mindenkori t0n-) a.Has szennt 
kell eljá1 ni , , 

11 
. J· 

( ~A,_z 0gyéyi önkéntes g1"·ógyszc1észck cs a .atorv.o_so' 
tCn)lE"gcs szolgálatuk ta1tar:ia al~.t~. :,.sa.p~ltte~te1k e.gJ~D
iuh:J.zatát kötelesek hordani s kulonos ]~lvu~lJ g~.a-~1ant 
(!..!,'"\' czentiméte1rr·l az ()g)fYi önkénytesi JBlven) folott il 

,„, e„ :„;L ;._;~ :_;„-: :o-,; ,...;' ~: l.1_,1 ~:·1-_1. ~;~~;-;rs 
29. da1abjának 120 sz:'in1ú. alatt . ~dadott 188iJ 

z1n-i1 ~,::~qP1HlrlF-Fnrk 2 n\ 11nntv1h:111 1110Q.s:.za.hott kar-
le/ 1:1 '\] 

l .1 1 \ •. 1.\ J ._ ,_ 

jesitő cgJ é-\-i önkéntes gyóg) sze1cszck 
egyen1 uh:lüa is, kik ugyancsak hasonló 
is ,]sclnnk, mel;y-nek leirása k(,sőbb lesz 

i\ llJ ! "•' 

t·-s úliatuJ \-Ubvh 

külön jeh1 énvt 
közzétéve 

\l. 
tii 
~i 1 
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8. Az eg,\-é\i önk?Jtltes g~·ógysze1észek Gs állatorvosok, 
111cg!elelő alH;ahnazhatóság esetén, hat bónapi tényleges 
szolgála,t után, 1nég pedig a gyógyszerés?.:ek az egész
"égög.~ i intézt-:t ajánla.tá1 a a.z egészségügyi parancsnokság 
által, mig a ho1i-.,-édség'hcz tartozó egyf:Yi önké:ites-gyógy
szer6szck az egészségügyi intézet ajánlatára saját állo-
1nán;y-parancsnokságuk által tizedesi kitüntetésben 1·észe
sithctök; ezek aztán a tizedesek osu_JJ01Ljálxt tartoznak 
(Szolgála.ti szabályzat a cs. és kir közös hadsereg ró
szé1 e f Rész 389. oldal, és Szolgálati szabályzat a m. 
kü. hon\·édség számára 1 Rész 413„ oldal) 

9. A_z egyévi tén~·Jogcs szolgálat befejezte után az 
egyév-i önkéntes gyógyszerészek és állator\·osok a. tarta
lékLa hel~·eztetnek át As alkalmazhatóságukhoz és a szer~ 
Yezct szerinti szükséglet méryébez képest a közös had
ügyminiszterünn, illetye a honvédehni minisztl'.:::r által 
járnlnokokká., illAiőleg al-állatorvosokká vao-\· gyakor-
nokokká ne\ cztetnek ki 

0

" 

_,\.. gyako1nokká má.r kinuvozett egyévi önkéntesekre a 
fAnti szabályok ncn1 alkalmazandók 

,Jelen köri endek,t a Yédtör\--én5 végi ehajtási utasitás 
1 Rész i6„ §-ánál, azutan a If. Rész (A_ szolgálati köte·
lezrttség tcljesitésc a hadseregben és haditengerészetben) 
24 25„ és 2tí § ainiil s ug;y-ancsak a IL Rész (A szolgá
lati kötelezettség tcljesitése a m. kir. honvédségnél) 21, 
22. és 23. §§-ainál, \-égre a. honvédsé:gi illetékszabályzat 
1. li,ész 21 és 28. §-ainál a cs„ és kir. közös ha.dse1eg:beli 
illetó~szabályzat I Rész 18., 19. és 26 §-ainál előfegy
zendo. 

l\:elt Budapesten, 1895 (>\;i J11iiius hó 5-én 

1ófl 

1895 ó,233 sz 

Vallás- és közoktatásügyi miniszteri ren
delet 

A segédi évek kitöltését igazoló záradéknak a gyógyszer·é
szek okleveleire leendő reávezetése tár·gyában. 

- Szabolcs \'árn1cgye közönségének -

Ezen \' á1 n1E-g'\ e alispánjának mult é\ i decze.~bcr ~6 
20„án 15 209:94. sz. a kelt felte1,iesztésébcn az nant kor 
felvilágositást, hog~i a két segédi év kitöltését i~azo~ó 
záradék ráYezet6sét azon g~ ógysze1·észek okle:eleue 1s 

eszközölheti~e_ kik gyako1noki vag;y segédi ~v::iket ne.~ 
a vár1uegye te1 ül etén lev 5 gyógytárakban ~olt_otték kr · 
Felter~esztésérE: é1tesite1n a Czimet, hogy mrutan_ sem az 
1892. €i-'>i 36.985. szá1n alatt kibocsátott itteni szabályren
delet sen1 áz 1894 éYi január 9- én 108 659 szám a.la.tt 
kibo~-sátott belügyn1iniszte1i kö118ndetet e tcki~te~ben 
kor 1átozó intézkedést nen1 ta1 talmaz, bármely torv en~_.
hatóság vezetője hi-..-atása hozzá ily kér.elenun~l f_ordulo, 
az idő szerint állandóan a tö1\ényhatósag te1uleten _ta1-
tózkod6 gyógyszerész oklrn·t-:leinek záradé~o.~ása,_ -ff'llteY?, 
hocrv ll.· két évi segédi idő szabályszerű kitoltésct okn1a-·· 
ny'fi~.g 1ninden kétséget_ K;izá1~lag ig,azo~va találja 

Budapesten. 1895 é\'l 1anuar hó dÜ·an 

sz 

Honvédelmi miniszteri körrendelet 
ö11k8nt2s gyÓ(JY:J?crcsz:ek ruházata t~r 

gyáilan 

A. honvéd egyévi önkéntes gyOgyszeré~szek a, honvéd 
i.ryalogsági legén) ség szá1uáTa előirt ruházatot viselik, -
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az e&'~évi .. ön_kéntl'si je~Yé11ynyel és karpaszománynyal 
.:\ sa1at ~olt_segen ~zol_galók,1u~ázatukat sajátjukból szex~ 
z1k be, nng aUam-koltsegcsek kincstári r·uházatt.a.1 a csapat~ 
n~~. látandó~ _e~. Előbbiek is elláthatók kérelmük1e és az' 
el_ont 1;11:gter1:esn:: Yaló kötelezettség mellett (G-17 6. §,·j 
k1ncstaIJ ruhazattal < • 

_Ugy a ~aját, - mint állam-költséges eg) évi önkéntes 
g~fig_7~_:i:eri:::szek fe.f§f'ver:.le~e: u~ász~a1d; szerelvény8 : 
~1-,tt~?ron~ 1101,~csa~le.K nélkul, de~_eksz1j ~~ászkard-hiiYel;r
baskava_~ e~ bo1 tolo csukorral, kopenyszlJ egy csatdarab
bal, evocsesz0. Ezekkel a csapatnál levő készletből szere
ler:dők_ f~_l, ? ezcnki..-~l még mindegyiknek egy darah 
egeszsegugyr szolgálati karkötő is adandó 

Ezen in~ézkedésen1, mely a honvéd egyévi önkéntes 
~yóg~sz:re,szek ruház.~t~. é~. fö_lszer::ilésé1e ~l~zve, jövőben 
is mervado, - az oltozeü es Folsze1elcs1 Szabálvzat 
(li._-26) 14-10. lapjain előjegyzeudő. " 

Budapesten, 1895 évi szeptemben hó 10-án 
A miniszte1 helyett: 

Gro1non, 
államtitkár 

1895 VI ,e 31,259 s7. 

Belügyminiszteri körrendelet 
Uj szerkezetü syphonkupakok engedélyezése tiirgyában 

, ~\._, s~ó~~viz gyártásáról, elárusitásáról és 
f„h o (\"l r1111u'ti lió f-:' n 110. lfí1 0 í -·1;11n 

11' I! 1 Z:I ! il 1 \ j 11 \, ] 1 ~-il ''I! ] 

felügyeleté1 ől 
atitt ki;1doi: 

1 i]\ 'l"l -

'111 \ 1 !:'. 1 1 11 l \ 11; .1 - 1 11 I, 1 1 1 [, ! ; 1 :i\ 'l l "" 

fémet nen1 ta1tah11a7,Ó vulkanizált kaucsukból·_ kés~Üit 
syphonkupakok használhatására külön belügyminiszteri 
engedély szükség·es« 

,, 

1 
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Egy belybcli gépgyár, n1el,y ily eltérő s:y·phonkupakokat 
::llcar forgalo1nba hozni, anna.k használba.tásá1a most a 
fenti szabál;yrendclet é1üJ1110ben engedél:;rt kért. Az uj 
szerkezetű kupak lf:n"\ egu abban áll, hog;y· annak egész 
belső fclületG1 e tiszta ón- és alun1iniuJnötvözetből - rn.ely
nól az aluminiunl leg'feljebb 10/o ot tesz ki, 99°.o vao·y 
uzt_ n1egha.1adó rész pedig tiszta ón - álló ol;y belét 
alkaln1iiztatik. inelyet a savak m0g nem támadna.k. 

l\1iután az általam meghallgatott országoR közeg&szség
iigyi tanács vélemé1l"fO szerint az ón és a.luminiumbetéttel 
ellátott syphonok az egészségügyi fcltóteleknek minden 
tekintetben n1cgfelelnok, mc:rt ezen ötyény asa\ a.k oxydáló 
hatásának 111ég inkább ellt::ntáll, mint a n1cgfelolő 10/o-os 
óloni- vagy nickclöntYény, a kért engedélyt a fcntemlitett 
110,461, 94 szán1ú jtteni szabályrendelet kiegészitésciil 
mcgadtan1 !vlhöl 'a tö1·v&nyhatóságot tudomás és mihoz
t.a1 tás végett azzal értesitem, hogy a fenti fémkeYcrékböl 
készült kupakok használata ellen észre>·étel nem forog fenn 

Budapesten, 1895. évi május hó 17„én 
Pe1czel s k 

Belügyminiszteri leirat. 
A sebészi kötszer·ek elárusitása tárgyában, 

- Budapest székes ÍÖYá1os közönségéhuz. 

J:\_ }Ia.g;ya101szági G·yóg,ysze1észogylct f f..yi n1ájus hó 
22-ikén kelt közvetlen beadványában t-~gy rendelet kibo 

','..-1 ~:\+ r·:i ':1rl,·11;1f',10.'·'1 :i ::::Ph(<:z01'i sr,·::1.korlatban 
használt kötsze1 ok{1ek elá1 usitása csakis a gyógyszeré
Rz~·k11ck legyen n1Gg'(':llg(:dvc ~leghallgat>án az 01sz 

z _1 „,, fii~\j 1·111·i1'l\ ll<'íl :11on ~1·1k11l1111•1l\·I 111;•1· 

11 1 '- 1 1 ~, 1 'I :, 'I 

\ til a. kc1tc,,;kuÜ.Lbukli'O'll ÚlLili<t L,,,,_e>:tC,.1tl ~- ,.L~l\:nüsu11 
gyógyszerekkel impraegnált kötsze1·ek, úgy inint azok 
szakavatatlan kezelése tiz uddigi tapasztalatok szerint, 

11 

r 1 
1 

1 

1 

1 

1 
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köZcgószségi tckintctbe~t kellő biztossigot nem llJ ujtanak, 
a tanács is szüks&g·esnek tartja, hogy Hr1e nézv0 a leg. 
közelebb előterjesztendő gyógySi::erköny,-ben - addita .. 
mentum ad pharmacopocan1 ~- a cz6:nak n10:.,gfelelőbb 
c1járáeok állapittassanak nn.g Az iig~- és a. további ha
tósági intézkedések tehát a közc:.'?;észség·i tanács rószóiöl 
kilátásba helyLzett javaslat beérkezte után fog' ujból Ten„ 
deztetni. 11:i1ől a _Yl'nos közönségét a bead\ 8.iryozó egylet 
értesitésc· végett t.udósitom Cliyze1 Kor 1vél, 

1niniszteri tanácsos 

1895 VI/b 93,·/0G sz 

Belügyminiszteri körrendelet 
A vagyontalan betegek részére szükségelt gyógyszerek ki-· 

szolgáltatása és költségeinek megtéritése tárgyában 

- ·vala1ncnnyi v-{nmcgYci tÖJ\' én;. hatóságnak -

__ -\._ \·agyontalan hotegt-;k iészé1e szüksfgt>lt gyógysze1ek 
költségét e,ddig kö,·etett gyakorlat alaj;ljún a belügyi 
tárcza '"iselte, a nólktil, hogy e11e yonatkozólag vala.mely 
tö1Yén,) intézkednék, inig a.z 1875-lk III t-cz. 7. §-a azt 
iendeU, hogy: „minden község saját kebelében a.z ott 
illet.ékes vagyontalan betegek gyóg,yitásá1ól és a gyó
g~ ithatatlanok ápolásáról gondoskodni ta.1 tozik, ha az ápo
lásra az 1. ~·szerint kötelezettek ne1n léteznek", s a 9. § 
\-égbckrzdése rnég azt is kilnonclja, ho!.rv a./' § ,)ntéz
k1.:.UC:~i:-l l'ul,\ lÚH llÚillel liio kUi.loL·g, J'- lL,icLV'"oVl"I-' 11,:_;,: \ '· 

sen1 a törYényhatóság, sc1n a.z állan1 S(:gélye nurn vehető 
iµ;éll) l1l 

!' 1~1: :l d \ 1 1 1 \ „ 11 \ 1·;:1 i 1 Jl l k 
- , J;: 1 '' :1, ).; l 1 :_ '- : , ; 1 : , , 11, 1 e 1 , ,, \ -

szerekkel leendő ellátását jÖ~l'ő J.09() évi 1anuá·~ e-iSő 
naj,1jától kezdődőlcg inegszüntetem s ozt a községek kö
telességévé tesze1n akképcn, hogy :L most jelzett- naptól 

foo·\ a a község· az ott illetékes vagyontalanok részére 
szŰkség'es g~ óg) sze1 ek árát ÍE:·dczni taitozik 

Felhi,vom_ cnnélI~g' a a .. tö: \--ényha~~ó~~g·ot, hogy ideje
korán ertesüse t:r1ol a kozsegek clolJaróságait, toy"ábbá 
ntindazon 01 \--osoka.t, kik hiYatalos állásuknál fogva sze
O'én> ekC't g,, ógykczelni kötelesek, \ ala.n1int azon orvoso
kat \s, a kiket nz 1898-iki 16 9'71 számu itteni körren
delet ahipján szegéll\'ek szán1á1a köza.la.pok terhé1'e ren
delni feljogositott, 11e1nki.i1önbE:n az összes g:;óg;)·szertár
tulajdonosokat (utóbbiakat jelen kö11cndcleten1 ide ".1 

111e1Í&kE1t. pf:ld<ín;raina.k ké.zbesitése DH:llett), lllLtYc keze
lőket s a kézi g~ ógyszertá1 tartásá1a feljogositott orvoso
kat, hog)- az 1896. é-Yi ja.nuá1 elsejétéíl, a búllígyi tárcza 
tcihé1 e, illetve a niint sr.okás Yolt n1ondani! a vármegy{· 
;:;zán1lájá1ai scinmiféle gy6g;yszc1 Lk ne rcndeltcsscnek 
Ezek cr.entul a községek szá1nhí.já1a l cndelendők s ezek 
{tHa.l té1itendők 1neg, azonhan n1é-g a folyó éY végéig 
1 (-ndElt nyóo'\ szerf:k á1 a.i, azon törYénYha.tóságok részére. 
niclyck ~~e;~ ked' ezn1énybcn eddig xészesiiltck, ug,,„ nlint 
1 ddig_ ·tá1czám tc,rb01e ki t:ogna.k ut?ltatn~ !\.z ezcln·?l 
szóló szánllák a jövö éY <:·lső ncgyE-dcbcn 1cle okYctlennl 
f ulte1 jesztendők. 

A n1ennvihen azonban az 1885-iki XXII t -ez 145 
~-ának iná~odik liekez(lése . azt I<-:nde_!i, hogy oly e.~et.~k. 
bcn, ha a közslg szegényeinek (llat.a:."1: .. csak a.J'::.?zses:i 
lakosok lcndki,--fil snl;ros tultt-:1 heltc tesc>·el eszkozolheto 
a kör.ség ki\ étclesen. a tö1 Yéll;) hatóságnnk s ha ez ne1;1 
hhná. ar. álla.n1nak \eheti ig(~n\ be segélyét ; 11, szege
n ,-ek, g) ·óg~ itásából Pl ecló, a közs{g\:kct t,;1 hrlő. költségt-
ket, ha LZ utóbbiak vag~ onta.l::u1súgn, kc 11olc g ln fog n1u
, ,: t tLi :. ,l -;::: 1·• :1, i"' i,.~„ 7,-,, 1~'~1t<:J'!1k-..i;:rl<'c;fi11:i 
tö1' énYhrdósá-g is képtE1en, n1cg i'ogon1 __ tCnlE'llI 

"Ffris~nlú::i.11 1nr·g fog·on1 tP1iteni n iáI\Bl\\Ok alkalniával 
l.\ 1-: u1'1i_\Í1,\:-=:í\1''.I ,, ,li\ D_""\.1D_·\-:;r1t:'111 ];:iiil~I·· 

-·..:1 !!! ! 

±0lelőh:g a közscgnek ile1g·azuh \ilg,)uHLil:1u"''''4:_t ' ;,;,1 
tulte1heltetése s a üi1\ÓJ1\hat.ósági betegápolási ala1; ki-
1ne1 ülése esetén. 

11' 
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...:\_ közalapok terhfü(:: 'aló OI\'osi reuch:lésre vonatko
zólag továbbra is az 1893-iki 16 971 számu kö11endelettel 
kiadott sza.bályza.t marad érvényben: ennélfogva szegé
nyeknek községi számlái a l cnd0lt 01 vasi vények meg
birálása sza.búlysze1 üség szemvontjából az emlittJtt sza
bályzat 11- §-ának é.rtcln1t:bcn to1·ábbra. is a törvé:p_y-· 
hatósági tiszü föo1' os feladatát képezendi 

.~ vények feli_ilvizsgálása alkalmával a tiR7ti főorvosok 
az árszabványozás hfl:.rességére is forditsák figyelmüket 
E tGkintetben különösfn1 arra. kell ügyelniök, hogy folya
dékoknál csak zöld üveg - ki..-étclt csak a.7'ok képez .. 
nek, hol 1eltétlenül hyalith-ü1-cg1e van szükség - kenö
csöknól közönséges tégelyek, lapdacsok és osztatlan 
poroknál közönséges szcgélynélküli dobozok, végül porok:
nál csakis a gyógysz0r-árszabyá11y munka-meghatározási 
iészének 1.4. pontjában felsoroltak legyenek felszámitva 
s ez utolsónál scin portárcza, sem portolóda, se1n pedig 
a. nagyon gyakorta követelni szokott szabályon ki viil 
álló 3 k1ajczá1 kiszolgálási dijnak felszánütása meg ne1n 
állapitha,t.6 

1{inden oly esetben, 1nidőn a vények szabálytalanul 
árszahál,) ozt.a.ttak, az illető gyógyszerésznek hel;yes ál'
szabványozás végett kifizet.és előtt visszaada.ndók. 

i'1. tiszti főorvos által il.y ala.pokon tö1tént megvizsgálás 
ntán a számla és vények a vármog)- ei szá1nycvöségnek 
adandók át, a hol a számla számtétileg n1egvizsgáland6 
{s é1Yényesitési záradékkal e11átandó. 

Kételyek febne1ülésc vag~ felszólamlás esetén a vó
ll)-'Bk és szá111la ide fclte1jcsztfn1dök: azonban ezen eset
bei::: is ~· s.zú1nl~i a, vá11neg-yc·i szán1vevös6g által szám-
,,_11~~ri .ti 1'1 g-1.;;;;„„ 

A_Dl1ak szabálvozása ii ánt, hogy a gyógyszerészek a 
.~z12·P-n,·r-k ,~\-nQ'\-ihísfi1111 t1r00 költ<:é;r('ktit n kiiz.:;{g0kk0l 
;"!. liJI !l lli:J;1 jll il lllih i<j,)]-:,izli);],; ti 1 L\l

0

lll< ~il~1'!;_ 

t •: \' Jl\ 11 it ": L:. 11 ];, Ld t ], 1 nd :c:1i;1t kii1 ~,, n inll>:--.:;:\ dni 
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i.S9ó \- I a 9/,132 sz. 

Belügyminiszteri rendelet. 
Az arzéntartalmu ásványvizek elár·usitása tárgyában 

- Sellnecz-Bélabán)- a sz. k. 1 á1os közönségének. -

Dr Szta.nka>·- 1\.ba selmeczl>élabán;; a.i g;y óg;p;zerész hoz
zánl közyetltJn" btadott folyamod;·ányában .az iránt ké~ 
tőlem határozatot, _vajjon az a1zen~arta!taln:-u ronceg.1101 
és le\'icoi ás\'·ányv1zek szabadon cla1us1thatok-e a keres-
kedők által vagy· sen1. , . , __ , 

:t-.fiután az országos közegé_szseg1 :a.na.cs, _.1ne,l~ _nek nez~~
tét e tárg:; ban kikértem, ol,\ v~lemenJ t rn il\ ~.nJtott, ho?,\ 
a kérdéses ás\·ánvvizekre, tekintve azoknak 1gen csekely 
arzéntartalni<Lt az"itteni 111.006/90 számn szabályl'ende,lct 
intézkedései nem alkalmazhatók, részemről az u n. arzen
tartahnli ásyán:yvizek forgallnának ko1látozásó.t szükségl:s-
nek nem tar to111. . . 

1v1ir61 czimet olv íelhiv-ással értesitcn1, bogy azt mihez
tartás végett tnd;másul yegye és hogy _ezen ~atározat?
mat folvan1odó dr. Sztanka:y :\.ha gyog·yszereszszel JS 

1negfelelö Jnódon tudassa 
Bndapesttn1, 1895 évi novetnber hó 12-én 

A miniszter helyett : 

Latkóczy lmr·e s k 
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Belügyminiszteri döntvények 
1888 é> i 2249 sz. 

Reáljogu gyógyszertárakra vezetett végrehajtást a tör'>ény

h~tóság f~ljegyAz.ni és nyih'ántartani annál kevésbbé 
~otele,s, n1_1ve.~ .~z ily értehnü fe1jAgyz?:RRknr_k jogi követ
.n:ezmenye1 kulonben som lehetnének 

1889 évi SB 4'i'i sz 

~. 9,Yó,gyszer_észeknek s~bészeti czélokra szolgáló szerek 
gya!tasara, mint a n1ely iparág megkezdéséhez és gyakor
~asa~oz, az :1~84_. évi ipa~~ör:ény 10 §-ának b) polltja 
;,;.~er1nt engedelJ r; van .szukseg, a.z engedélyt ugyanezen 
torvény 20. §··a e1telmeben a belijgynüniszter adja me , 
Ily enge~éJyek kérésénél néYleg felcilllitcndök a;>;on gyóo·~
sz_:~·é~zeü .és .se,bészeti készit1nények, a. n1elyek a gyárban 
eloallittatn1 k1\. a.ntatnak · 

1890 évi 934,1 sz 

A gyógyszertár. személ_yes j~gának átr·uháztatása a személy
JOQ tulajdonosanak halála után. 

~- szen16.lyjog átruházása cso,k akko1 volna engedélyez
het~, ha biztos adatok a.lapján tanuk által kétséo·telenül 
~e~nz?n'. ~~tatnék,_ h-~~y; a.z elhunyt sze1nélyjog-tul';jdonos 
,, ',-:s , __ lLcL:~cH ;,,/,alHH,;1~<_!li.:t '.! J<-H.-01 ' 0 '.lllllllU,/,Jll,; <JL Hllll)'lJiHl 

n1ar tenyleg lépések( t is tett. 

1G7 

1890 é\i 2746/. sz 

}Umlő_ol.tó anyagot elárus_itás végett bi_zoi_nányba adni vagy 
elfogadni si.igoruan tiltva van„ 

Ezen rendelet, megsért6se kihágást képez s közigazgatási 
uton 100 frtig te1jedhető pénzbüntetéssel büntetendő 
},_pénzbüntetés, behajhatlanság eset,én, olzá1ásra változta
tandó át (E iendelet alapján nern s:1.u,bad a gyógyszc1é
szeknek himlő-oltó-an·yagot készletben tartani és árulni ) 

189.0 évi 30,728, sz 

A &zikviz nem meste1séges ásYán-y\·iz, hane1n é1yezeti 
czikk 

181:15 évi 34,907. sz 

R_eáljogu gyógys?ertár·hoz tartozó fiókgyógyszertár tulajdon
joga a reáljogu gyógyszertár eladásakor az uj vevőre Száll 
át, akár gyógyszerész az illető vevő, akár nem. Ha azonban 
az anyagyógysze1tár inegszcrzőjc ne1n okle\eles gyógy
szerész, akkor ugy az anya-, nünt a fiókgJ óg,yszertá1 
számára okleveles kezelőt köteles tartani. 

189ó. évi 86,618. sz, 
A gyógyszertárnak kezelő nélkül (zárva) való elhagyása 

esE:tén e1 kell tekinteni az 1879 évi Xl.i. t -czikk ~Hi. §-a 
1 f:Jt n:inr:s'iHi ~:il1'Í~<:\<> n!intti A1i:iuí!": n11!tinditáRától 

De igenis folyamatba tehető és tefJlldő a kihágás~ elpl~ 
lÚS RZ 18/() ÓYi Xf'T t-czikk 7 és 125 ~-Ri alap1án a.z 

1h li 11·1 11 1 1(1 jl\ll~l~/ illl ]1 i t\ 

l 
! ' '1 

i 
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A gyógyszertárak berendezése és fölsze- . 
relése. 

- I1 ta: Dr Fausei Géza -

"-\._ gyógysze1 tárak nlikénti berendezósér öl s felsze1~lé-
séröl már az 1867 évben Felletár Emil kartársunk fiO've
lemre méltó ~unkát irt 1883 fvben Csn1-gay l{álrná~, a 
;;Gyógyszerészi Kijzlónya megalapitója szintén é1de1ulege-
sen foglalkozott a. gyakornokok kiképoztés61e szánt inű
vében ugyanezen té1ná>·a] Ezek után szinte fölösleges-
nek látszik f~lső pillanatJ a a n1egadott czimet tüzetesebben 
t{ngyalni, már azért is, n1e1t különösen a Cs·urqay„féle 
n1unkában ia.gla.lt kö' etehnények 111ég mai tudományos 
ha.ladottságunknál is megállják hel;,iikot S l1a mégis 
részlc:t.cscbben kivánunk n dologgal foglalkozni, toszszük 
ezt azé1 t, 1ne1 t az utóbbi évtizedben beállott gyógyszer
tár-szaporodás alkahnából az Yolt tapa.sztalható, hogy a 
gyógysze1 t.ár-e1-igálók a. ff;nten1litett n1nnkákat va.gy egy
általán nem, Yagy csak alig vették figyc:leinbe, s -.;aló 
sággal ugy állott a dolog, hogy ill(~tö k:u társaink nen1 
annyil a erigáltak., n1int inkább erigáltattak, és pedig· t 
"'\ állalkozó üzletemberek últal. ~ 

TermóRzetes, hogy ig·~ külső e:sin, kiállitás ós talán 
izlés dolgában a v:í.llalkozók 1nunkája nem 1uigyott hátra. 
kiYánni "'\-a.lót, annál többot l1agyott azonban,' hogy -:-
ngy inond,iuk - praktikus szen1p01itból 1ffir pedig szak~ 
111iink ci '"\'01l::-n1]1ti i,fnn 11:111(] :/\-i~.'''"'7 ,-f\~:1ip1~ ,,~ir(l•n

~~sct1c a g',\ f-Lkollnti élet tapasztalatai nt(ln lendczendök 
be Tag:R,dhatlaa lénY, hog'y a g'\'ÓQ:)-Sze1t.{n-ctigálók leg· 
:-1é'' 1 i 1 :1:,'· 'i 1hi 11 1 n 1:1 ·1, 1.1ln1'I 

].- i J ~ 1 ! i 1 ' 11 '11 ] : 1 l r 1 1 1 ~ ) 1 1 ,~ \ 1 1 11 ;\ ." "/,' 1i:1 1 j I; 

'-~>LllgLL t·· 11:.ü:Jlul'- i,11\iai ;'-1,11.::Li;,.üh:ltv '11ug, ,1 _tcgi, 
illetőleg inár 1·<'.:gebben fennlilló g:yógys,ze1tár~-k között 
szintén találhat<) czt:lszo1 ütlen b(-JOsztásu yagy herondc
zésii, itt azonban fl nnáll az a inr:~utség, hog;- volt idő, a 

D1-ikor ug:;. \-olt az jól, s ha ina.jd a.lkalom és n1ód kinal
kozik, lesz az 1nég inásképen is„ Ez esetben t(_hát ros~z 
néyen sem \ehető a tapasztalt hií~ny :>.fásként áll azon
lian a dolog fiatal kartárs1Linknál, ,iólhJ1ct őket se lel1et 
e nüatt elit(lni A. két kötelező seg:édeskcdési é"'\ eltelé
sét alig Yá1ták Ez idő alatt is inkább foglalkoztak bár-
1niv-eli n1int jöy~:ndőjük előkészitéséYel 

'lapasztalataik megfigyelésE-_,jk hézagosak; oly kf~\-eset 
láttak, s oly sokat fig;y ehne:n ld..;;ül hagytak, h0gy éppen 
nen1 csodáll1ató, ha ö11álló n1üködésükJu ke1üh-Cn a sor, tel
jesen 1nf_-glepet"'\'e ós tanácstalanul állanak a cselekv-és ntján. 

Ezek előI"ehoc.sátái::a után röviden be1nutatjuk a gyógy
szertárnak Yaló helyiségeket, kap(;solatban az ezzel járó 
legszükségesebb segéd-eszközökkd 

,1z épület, ~en1 ajánlható eléggé, hogy oti a hol tehet
,iúk, bár álrl.o:i:atok árán is, sriját házunkban helyezzük 
el g·;róg"')SZé1tá1unkat. Teunész(.tesen az épitke:r.óst ehl10z 
inérten a szi.iksbges hel;yis{:;gE-k sze1n előtt t.artásáv-al esz
közöljük. )!inthogy nag;yohb .-á1osban a pénziig:yi okok 
]l'.'g'többszö1 nen1 engedik meg ennok kc1esztiilvitelPt, 
J1Ündc11lsct1c nem t(·ycszt(-,ndő szen1 elől a h(~lyiség 111eg
\ álasztása alkahnáYal az, hogy a házban a szükséges 
hel3·iségt·ket, ha 1Ün(.sLnt:Jk is 1nr:g, átnJakitások utján 
mogsze1czhe:,;sük. 

Kiilönö:::en nag:;yobh városokban iparkodjunk a.z épü
letet a.kké pen n1egyálasztani, hog,' a l endelkezésünk1 o 
álló ház té11·c· szolgáló. s h11 csak lehet, utczasaikon 
legyen. }Jz utóbbi helyzet ch álaszlható az elöbbonitől, 
azonban ja.Yasb.tnnk n1á1 azé1t is a saroképület melldt 
~-,,--,1 1"•1t '17 ih·r::i11 \;:-önnYf'hhnn {"' ti-ihl1 o1r1:-ihól 11ozz~
lé1hctő va.Ui111int jobban sz(mbe is tünik L kö1iiln1él\) 
iizl( ti sz0m11nntból nl m incg'\'(_ t(n(lfj 11Iaga az épiikt 
! ' ! 1 1 l t 1 : ' :.: \ i 1 1 1 1 < ! 1 : 1 ' 1 ~ 1 i : "1 \ - : 1 1 \ : l '-- . 

'-' ·~ : 1 i 1 : l j 11' : '1 '; ' 1 11 i 1 l \ 1 ~ l '~ 
i~.: c.H Üc ,;,,;hlll: J. •\ 1 :1 ::!,I; _11tL1~0. L"\ Jtc'.I] ~,-
1nenn;y(-:ZE;lÜ ralnzat;:i, szála;; ::Llapz;ata C'lŐS, ]~i~1czf;je és 
padlúsa Yilágos, könnyen szellő;;;tethetfi és szátaz legyen. 

E:i:E·k űltalúban azon eJyc,k, 111(-]\·ek tigyelen1he-vf:1iPU1\el 

1 
1 
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szen1eljük ki, illet\ e 1 ála.szsznk iueg azon t1Jületet, a 
1nelybe gyóg1·sze1tárunkat ft:lállitani szándékozunk. 

_\._ gyógyszcrtá1ak tulajdonképen három fÖ1Észböl kell 
hugJ álljanak E beosztást kö,·ették a felállitók nünd·· 
111áig, s ez eh-re alapította a „1íagya101szági Gyóg;rsze
Tész-egJlet" az Orsz. Közegészségi Tanácshoz 189_3 é1:
ben beadott ja.yaslatát E há1on1 főrész: 1. a rnüterflit 
(a tulajdonkópcni gyógysze1tár; officina); 2 a raktdT és 
3 a sze-ikonyha (laborato1iun1} E iészek azután több he-· 
l:yiségből állauak, a 11Jr.:1yckct taglalni és iészletezni fogunk 
Itt azonban inegjeg yezziik. hog~ e hel:y iség6k elhclycZé
sl'nél tekintettel kell lennünk ar1a, hog) azok egyikéb_ől 
a n1úsikába lehetőleg iö1id uton s kerülgeté's nélkül be
juthassunk L-egczélsze1 í:ibbnck bizonyult az az elhelye
zl•s, hog,) a gyógytá1 köz,·etk:n közei&ben legyen a rÜ'li.:·· 
tár (kalna1a) s t' lU(:llctt ugyanig: a szerkonyha. 

I A gyógyszertár (Officina.) 
Lehetőleg s.arok-helyiséget választunk, a n1el.)- böl minp 

a két utczá1a ajtót Yágatunk Bejárásra nen1 okvetlen 
ha.sználjuk iel_ nlindln_:ttőt; az eg.)-ik csc~tlog kilakatnak 
haszn~1ható. l elté,-0, hogy sarok-épületet nem kaphatunk, 
ugy az utczá1a, nézii hclJiséget ugy ...-{tlasztjuk meg, 
hog:y annak lehctők~g há1om ablaka leF?;) en 1\. hárorn 
ablak közül a középsőt ajtónak vágatjlii{ ki, nüg két 
oldalt a. hel)iség meg,·ilágitásá1a az ablakokat 1negna~ 
gyobbitjuk, esetleg néini diszitéssel pótoljuk az üzleties 
kiraka.tokat. A helsiségből egy ajtó az anyagraktárba 
nyitandó; nag) on ajánlatos n1t.g <;gy másH{ ajtó is, a 
nicly a scg;éd. esetleg: a főnök szobájába nyilik l{i....-ána
Lu::;, 1Jug,) ez 11t0lJU1 tLZ cLÖIJÜcuiLől l.ivalaszta::>,;t'Jk. A ta· 
11asztalat azt bizonyitja, hogy az e16bbi szükségf:Sebh. 
'\ 111 a;t ~ 11 '.._\ :'<:____l•L-/ n1,]1zli itt 'il::iéJ.: 1L11Hrn 

·t 1 -'.'\ _, '·f 1:·1' 1, )/\ ': 11 !,„,, il \:11tj1ii- !1 h 11 

il :1·!1; 1:1 =t 1L1l111 11. n I; ·11~·r 1, 1iot \,- ni :;:111 , l-
h0lyezutt éjjeli j<;lző ide szolgáljon, 1nig innét ug,rancsak 
l(~tesitsünk jelzi'íkPszüléket a labo1 áns 11)' ughelyéhez. 

A. gyógyszertttri helyiség padlózfttául H fa helyett a. 

111 

11107.aik, a cze1nent-lap, sőt a.z aszfalt is ha.tá1 ozottan 
clőnJ ben iészesitendő Fináncziális tekintetből csak a. 
végső esetben szoritkozzunk fa-padozatra és akkor is ne 
11uha iá.t, hane1n keményet a1kaln1azzunk 

A_ falak n1entén helyezzük el az állványokat. Az ;íll\á
nyon két 1tszt különböztetünl;;: n1eg: r1) A padlótól 95-100 
cm. magasságu kihnz11ató fiókokra osztott részt; ,:3) az 
énnek fol;ytat.ásául tekinthot6, lá.tszólu-g oszlopokon 
nyug>ó, \izszintes osztálJ-okkal ellátott 100-110 cm. n1a
gas tulajdonképeni állYánJ t __ \.z alsö rtszbcn elh1_ lyezett 
fiókok hc:lJ ei teljesen eb álac;;ztandók eg,) mástól _·'.\. fiókok 
iá1nás alapon ken1fnJfa sineken leg·yent·k f'J!hel_yezve: 
ellenkező esetben alig páT év inul\ a ide-oda inognak 1:\e 
kerülje el figJ eln1ünkct, hogy a fiókok ,-égé-1 e tiltó desz
kácskát tctessünk, mely ai:ra szolgál. hog·y egyik fiók 
beljebb llé legyen toll1ató a n1úsiknál _:\._ fiók fogantJuja. 
ujabban sok gondot okoz az iparosoknak L8ghelyesehb 
a it"1gi ktn1énJ fából esztfrg:ált csinos fogantJ u, má1 
csak azé1t is, n1e1l ezt be lehAt akár örök időkig ta1tóan 
eTősitl:Di a fiókokba Ez a iart\Js bee1ősités az cgyél1 
a.nyagokból pl.. porczellánból \ ag' Ü'i egből készült fogan· 
tyunál jófo1mán kii ihetetlen s e n1iatt noha. talán az 
utóbbiak izlósesobbok, meg a n1iatt is, hogy a fa-fogan· 
tyuk ke,ésbb{:; tör~kcnyck, nü csak a ifgi diva.t n1ellctt 
maradunk. Nagyon helJ csen tesE"ziik, h11 a fiókokat toló-
1edőYcl látjuk 81 A fiókokban lt-gg) alnaliban nö,-én,\i 
anyagokat tartunk (h.gitlábh l1 g-) 6gyszertárban); felié' e 
azonban, ilogy 1nás vala.uüt, pl kézi eladás1a szánt bL
cson1agol1 aJn ósti.,got ta1 taná nk bennök, ne t(\ esszük szen1 
0löl azt. hogy· a fiókot nlindig oly jE-1zékk0l lússuk 1?1 a 
1u11 co.1. l,,ll)J.<,;~ l«Jl<ü!ll<tl. L 1c'ugr·~L:cl, 111n1:u"c!,\ g\;Ú--t_dl 

ke,llenek, jó lL·sz a 1 ocz<;p1ár ius háta n1iig(· helyezni ..\_ 
r~ :1co\ ··1hc .z i1"!t 0 r:ic~n·il:n1·l i~;::- :o. l ·,1; ,. f; ::ilríi~ ~ ~ F 

l:< 11! 1,__, 1111 !l '.:1 11'1L1d, '! L 1 !: < 

, l !. \ : 1; \ ~ 1 i! ~ : ) J; 1 ;' ' . t 1 : j [ l \ l ; ~ I 1, ; <i ; ' 

bc0sztásokoJ1, helyezzük el az ug3ne1;ezttt álh·ú.11yt,dé
n;reket· és pedig ol) fo1mán., hogy a ltcgalsó sorban n 
legnagyobb edény;;.;et, {t liternél nagyobb ne legJen) 



jőjjön, mig fölfelé az edf~ny ek nag,J ság sze1 int kisebbedYe 
~Ö\etkezzenek Egyazon viszintes sorba: csupa egynen1ü 
f.:S egyforma nagyságu f,dényzetet helyezzünk -

_,\ szokásban leYő beosztás szerint ö 'izszintcsen futó 
sorban a következő edényzetet alkalmazzák: 1 sor (leO'
alsó) íö0-1000 cn13 térfogatn üvegedény, keskeny kiöntŐ--
11~, akkal, \izek, t:czetek, kelendőbb fest\ ények," szeszek 
t:s olajok iészé10 2-ik ;,;01: lie11gercH po1cze1lán edények. 
porczellán fedőYcl, f00-500 grrn beltartalom1na.1, olajok 
szörpök, kenőcsök, pépek és gyako1ta szükséges kivonatok 
1észé1e Az olajoknak t:s szö1pöknek szánt porczell:1n„ 
cdén;yekbe egy másik iiYc:gedényt, ug1nevezett szörpös
i:i1·egct helyezünk. 3-ik sor: 200-4-00 cm3 térfoO'atn az 
első so1ba11 lc,·ö Ü'd_gt_,khez hasonló üvugek fest'vénYek, 
szeszekés(;gyéb efffle készit1nények befogadására., 4-ik sm~: 
100-200 crn3 té1fogatu széles száju üveg-dn:ga.szos üvegek 
po1·ok C:s kiilönbözó kénüai készittnények részére. E sorf 
azc:lfítt csaknen1 kivétel nélkül az ugyue-.;-ezett fapikszisek 
ki.11ezték: :vianRps.á_g ~- be1 e~dezést szállitó czégek e szép 
edens zetet nem a1anl,iak s 1g·y az az uj gvógvszcrtárak 
leltárából lüányoz1ii kezd 5-ik so1: a második ·sorbeli 
porczcllán edénJ zethez hasonló edén"'\- (;k, csa.khog·y kisebbek 
80-iöO cn13 ürta1talonJn1al Ezek.bon kiYonat.o-ka.t é.s ilt
l(ábban lutsznált kenőcsöket ta.Jtunk. Ezeken kivül szük
ségiink van n1ég kétféle edén3 zct.re és pedig az illóolajok 
t:s alkaloidák részére. Ezek 10--20 c1n3 térfogatnak· az 
előbbiek szűk, az utóbbiak széles szájua.k s üvl,gdug:asz .. 
sza.l legyenek ollát,·n 

Xincs kizá.1-.; u. annak a. lehetöség(··. sein hog·:y ha vala.ki 
i11pP11 ~i sn1n11l;;f>nt különhö1:ő naQ'\'Sfi,rú és sziníi r·dénvok-· 
hL'a lát S:l(;pet fB lel,,;;_:elő::;e!.. e;_:L ib 111lg valósitha~sa. Hug·y 
az edbn1 ek kidolgozá~a, al11!.:ja. Tninő leg:J cn, azt nagyo~1 
1 :lj e \! 111'' ]():1111 \r:lll'I l :Lkik 1];:11 1 :::111:1] :1 ]Jt :)"·;,:. 

] <1J íi \ ( :.. 1 i: tl !.; ' : : (, _· \ .- /. •e. ií \ :l !!" \ ,_,, I; ,.; /' ig] 1 Íl ' :\. 11 \ , k f 0 J ri{t 
Í1Hlokoliiil, t_:.d 11z;;:d, lio_:..'.) 1l :zcighL:, .u:uv.;:;i! :1n :1 ki„-'1.it
n1ény az első betöltéstöl n1indig benn ma.rad, hacsak a 
d(-fektá1ius nenl könyörill rajta a betöltésnél, ugy· hogy 
l·l<'íbb a i11a1adékot papirra önti, 11zntán i111pleál s yégül 
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fi n1a1 adékot a tttojébe teszi 1..fások \ élt:n1énJ e szerint 
a lH'llg'f:rés ÜYegek kisiklanak 1nunka közbc~n a kézből s 
igy gy:1ko1i a kár Szépség tekintetéb0n tfszünkröl a sok
szög-ti edé111 ek rne1lett Vflgyuil~' A.. defcktáriust pedig
figyelmeztetjük, hogy a ir-.manc:ncziát fölül1·e tegye .. e\. tnl 
na.gy edényzet izlGstelen és esetlen 1.fegbeszélés tárgsát 
képezheti az is, \ujjon az ü"\'·eged6n} zet kfk, sárga ,-agy 
liarnH. s7.inii ü'cgb61 Lg;-en-e Teljesen izlés dolga LlZ 

Ha tekintetbe -.;-esszük, hogy az üvegek ta1tal01a amugy 
is \áltozatossá teszi az üvegeket, fölöslfgc:s kiadásnak 
taTtjuk a drágább ktk Yagy 1nás szinti Ü\·Cget E mellett 
a szintelcn ii,·egek tisztábban is tarthatók. ~lásrészt azon
ban egyes 'kfszitinényeknél feltétlenül tartsuk be azon 
kö-.;-etelményeket: 1uelyck a fény behatása által bekfri;:et·· 
kezhető bomlás n1egakadály ozását czélozzák. _-":... világos· 
ságon elbomló készitmf;nyek elta1tására a. sárga üvegek 
jobbnak bizonyultak a kék,;knél, Jne1t k<:vesebb bontó 
fénysugar !Ü bocsátanak át. 

Az álhá1nok egy iészét, ha esetleg a sarok-részekbe 
ajtókl'lt nc:rn alkalmazi:latunk, iivegajtó1 al kell ellátnunk 
és pedig· akkora helyen, hog,r ott az tJgy ·t„tel jelzett készit
mén:y eket csopo1tositva tarthassuk. Ugyancsak itt 1en
dezzük be az alsó fiókos állván1·1észen a f"t"-tel (l\átott 
szE1ek ré'lZérE-J a n1é1egszek1ényt s gondunk legyen arra, 
bog·y ez kettős kemén)ff'. Rjt(l\al s biztos zárral legyEn 
ellá,tva 

._\_z állván-.; zattal ezek ut.1n v.f:gezLünk; következik a 
g)ógssze1tárb:1.n ug,yancsak 111ulhal;itlanul szükséges inü
asztal (Rceeptura). Főkellóke, hog) ke111é11yfából késziilt 
le gy~ n s hogy az f xpedicziónál legszükségesebb eszközöket 
''" t-'11~',)";,~ L Ji:·,l;,;,:.: Ili f ,_:;~:1 \ l'."' ·:-,t:l:!l ll'1;: 0 ~g':1 
különböző, asze1·int, amint eS'.'y 'agy több :=;zemél)Tre kdl 
:1zt hc1(nrlcz11iii1k Hó~zii11k16l njíÍnl.iuk a kis egT-
'"- ~1.ni1,\t1 1, l(JiJ / \1 t 1/•]'1;11<!1;:1', \l:1:_a '·:ic!\lk 
~IU-lU\l '!ll f,q,:LC/.l:lÍ,!1 :-'i'. iinl 1u:1µ:1-:...:1~ {1 :.J 111\!..', 
leginkább a köz&pte1n10tii.~k testta1t;'.i.sá11a.k l•clsze1elé~0 
a kö\etkez6: 1 álló mérleg 1ko.nu-:gterheltelé-sig;1 suJ~-
szek1c'.:ny O·Ot g1a1nn1tól 200 g1n1ig n1enő sulyokkal; 4· kézi 
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iué'.1leg, és pedig 1 d1b 001-010, 1dib01-20, 1 dib 
2·0-20·0+ig, 1 dib 20·0-500 0 g1an1n1nyi mennyisé.~ 
Je111é1ésé1e "~z álló méileg oszlopon álljon és fémből 
készült leg,yEn. Czif1aságÓktói ment1 hogy könnyen lehes
s n tisztit~ni Se1pen,) őibe a 1n:·góvás czéljából ajánlatos 
a czel1nlo1d -,:-agy kaucsuk·tányél' l'J.. k6zin1érlegek ka1jai 
l1yel' e s ny el" etai tói a fémből, sc1 pcnyői sza 1 uból legycnBk; 
11 negyerlik-, llZ8Z a. lag1uigyobb n1é1l0gé azonban vékony 
fémle1nezből is lehet z.~inó1,jaik általában selyemből, a 
1w.gyobbakói pamutból js készülhetnek. A„z állómérlé'g 
alkalmas emeh:énysxe1ü s:;:ekrényen áll. Ji_j szekrénykénfk 
h<it otn kíhuzható fiókja lc;{yen _Eg·yikbe a por-osztó kár
ty(Lkat tes3:;:{ik, E czélra mái a czelluloid lapok jobba.n 
njánll1atók; jzlésesebbeü néznek ki és többszö1 n1egmos
batók Ugyanitt tartjuk n kenőcsök kiszedé~é1e szolgáló 
czfJluloid vagy kái tya-da1 abokat E fiók hátulsó feléb.en 
nagyobb po1osztó lapokat tartuuk. A„ mé1legnek balkéz 
f~_,Jé eső oldalán lé,-ő szekrény-fiókban tá1a.gránát néven 
ösmert g1ánát. tö~rneléket vagy po1czt1Jlá11 gyöngyöket 
t.artu!1k. Ez utóbb1 szebb, n1ár csak azé1t is, mett ne1n 
látszik örökkf· piszkosnak. A_ kö7.épső flókocskában kötöző 
zsineget tartunk. ).„ szekrényke tetején áll asulyszektén;y, 
nlig a Pzelnény előtt ka!Htlainkat, ollót, kést é" ?iinitó
csontot ta1 tunk, de senuni n1ást ~\..z egész mé1leget a 
J(:)7.eptu1a közepére állitjuk, jobbról és balról a gyak-
1 abbttn előfo1duló szcreknE·k inegfelulő hölyet hagyva. 
Ezek szán1a 4--5-nél több ne legyen és ez edények ugy 
oldalaikon, nünt fed0leike11 szignálva leg;yenek Ké:znél 
legyen továbbá reczept-papiloS, egy ki::i defektus-táblácska., 
tinta és toll, ragasztó gu1n1ni va.gy nedvEH>itő spongya.. 
,,i„Li_,;, l.,~,L-.L:j "'i:; ·~ '-" UL :'c1~_,:,l;\,~uJ- ),_ ll'l.~jJl,_t,,,,l_~t 

szélén a \én y ező felől egy-eg,y so1 fiók van, inely aluli ól 
f~lfc]i' h:ihr'l \ kiizi'pcn l1\itn!1 1fc::z:' :11--: :1 1nn7o;:n~1l; 

í' ;.t<1d 1:0
.: :1 1 11i„;- ,: :1L J ut1 r J1111l „ \1 ~1:111t: -t 1J•i11 

l 1il.iil \;"!' 1 (-.-, 1! ;l í~ \·d 1l;: l1 i1 :111-i; \lt:1:.il1,111111ind1·.i\ 

1éie ''an fo1galo1nban, csupán a sz01pentin kezd kiinenui 
<>· dh a.tból Anyaga nehé7., a.zután idővel .-alóságos göd· 
iöcskék kf_,letkeznek benne Dö1zsöJő mozsárnak n1áztalan 
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poi:czell.iin-n1oz·_<:na.t használjunk, llH''1t a n1ázosnál haszOll· 
t.alan fejtjük ki ,:i, leg11agyobb t:J őt is, az ill~tő test ki 
csuszik a pü;zti1ln1n a.lól. 

Porok kc\·c:résérc 1názos porcze1lán, kenőcsökhö7. szin
tl:n po1c;zellán· vag~ iiYeg-1noz:.,a1akat sze1·e7.zünk bu 
Igaz ng)an, llog) a zsü az Ü\<~g~mozsarakhól könnyE·blJcn 
tiSztith8tó, s e 1ncllett ke\ésbbé: batol bele a mozsá1 
<n1y11gíiha.. n1i111 n poT<'.?;r;lánnnl, n1ásrészt. H7:nnban ll 
porczellán-n1ozsát fo11ó vjzzt-:1 ·'i'ag"y lúggal is tisztitható, 
a.z elpattanás >eszélJ-e nflkiil Ha. po1czcllán-nloz'sa1·akat 
használunk a kenőcsök készi1é<oéhez. ng3 azok oldalukon 
és a pistillunJ.on ieltiinő ::ken6cs' jelzé.;sel legyenek el
látva, nehOg') fi poros D1-0zsa1akka1 össztté\ Esztessenek 
::Vlozsarn.ink a s:dikséghez képesl különböző nagyságuak 
legyenek 

Itt hel;;:c:zzük cl a labUa.cs\ágii-gépet is1 a nlel'\cn 
rajtR tarthntjuk a gö1nböl)itö fedőket is és eg5 kisébb 
sza1 u ból készült, likacsokkal ellátott patentlllát, a fölös
leges é:s szükségtele.n 11intöpor eltá\olitására. 

Ugyancsak a- mozsa1ak n1ellett csináljunk hr,l;;:rt. a 
kisebb és vl•n;'i·czésnél g,\ ak1c:Ln szükséges pfttcntulák
nak és Ja.poczok11ak (sp:itulák) „·_\.. patentulRk ,-a.sból, iéz 
hő] és pn1c1el1ánbril kfszültck legyenek \ lapoczok 
ált1Lláhan "asból -valók Jü leSí: egy pár da1a.b porczcllán
hól valót is bcsze10zni .\z utóblii idöhen (orgalon1lia 
hozott aln1ninium-lapoczok igen kedvező Iogadta,tásban 
iészesült()k, inc1t i·endkivül könnyüek, és a keménJitös 
kenőcsöt nL:nl fE :.ltik 1neg A. lág\ itóil ban napokig álló 
lúpOC7. nen1 oxidcílódik vn.la1nint az ólonJ.cczc tt;s kenőcs 
~e tánu1dja meg 

J~ ;i,.,.ú·t Ldc·;.;"'-'-;,„_„,/ :c.d 1.1'' ''J·l; 1 :::ih_ .!i. 
ieildezzünk be 11 bepiszkitott edi\nyek 1 ó~;,„1 ( Keni föfos-
1, ... ,„,, :rkr 'Zi ];l'tfrlf -,-,z+·111i :1 '·~c::i~·ns (1lh1\-.-k rlkiili-1-
'il{.~ 1 \ i1, :1!,.;,.l;i: t; ':1 't 1 i! 11. ni1I 1:1:1-

,11111 r ~\ l;1 \i" f1i1• c/l 11 \:111:11111 ,;.' i 1l t,ij[;;'l1 
,\ kéioldalt elhel;re;L:tt fiókok közül a jobb ké.ztői 

csőben ta,rtjnk a. tö1Híkond6t, dugaszokat, dngópuhitót, 
kötözőpapil·ost. ~ fiókokba, áJtalálian sohase 1-egyi.ink 
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11apn os \ álaszt,ó-fa.l~t, J1a1H-_ nl \ ~kon;'- . , d0szln'.Lb?l yal?t. 
~-\._ bcllkóztól esó lc:giclso fiókot penzeshoknnk rcnd0zz,n~ 
l't' HoO'\. ezt miképcn teg~-ük, a~ kinE::k··kinck cgyen1 
llÓ7.(~lér~, bízandó. A pénzes.fiók lehrt egészen eg!s~e1~ü 
szerkezetű, ::1~3 kis fa-tálká' al; k.:het azon'.)a.n Ya.Jto es 
bevGtcli pénztárra is b81·0ndezvc. Ez utóbbi esetben a 
szükséo·es (,lz{ná~1úl kell gondoskodnunk Az er1·c szol
cráló z:'t:a.t rendszt~1int a. y{tiasztófalba e1ősitjük 
0 

.A.. többi fiókokba csomagoló papirt, papir--kapszuláka.t, 
használati utasitás1a való jelzékeket, por tárczákat, fa
és n1ás dobozokat és t6gelyek8t hel:i t:zünk el 

_-\_ r·eczcptu1ának felső része ~~intén, kemény,_ f_~bó~ 
leo-yen bár ez csak az esetben ap_nlhato, ha mar\anJ
la'P~a lJénzünk ncu1 tcllenék. J:\.. már\ ~ny _szine tiszta 
fehér ne lcgJ cn. 1ncr t hamar foltos Cl:! piszkos -~e~z 
Ve&rvünk siírií szcnt-anna n1á1vány-lapokat Yagy voros
+\J-{1:1 táblákat l{özyetl(-,n a. Jnf,1lcg olé, ott a bol a dolog 
Íol.;;-ik. h::gYünk viaszos Yásznat, "'agy kaucsuk-szövetet 
Ha-, fa' felső lal_-lnál inaradnánk, ngy feltétlenül vo;i-juk be 
az 0gé~zct via.szos vászonnal. }, __ recze-~tma nrarválly-, 
ille:t,~e fa-lapja alá k6t oldalt k1huzhato deszka.polczot 
kGszittessünk, hog5 azon a. kist:,bb defecturát a reczeptu
ránál is ol\ égezbcssük 

Ha a ruczePturára tintatartót, vénysulyozókat, bo1szesz
lrin1pát, pecsétviaszt, pecsé.tnyon16t és bélyegzőt hel:ye
zünk, akkor azt n1ár fel is szereltük .A. dolgozó aszt~1 
()lé a v0nye::oő i ószére eg;y deszkát vagy Y2;sta .. g

1

abh gyo
ké1·-szőn~ eget teg_yünk, inert az cg és% napi bu1es· pado: 
zaton "'aló állás n1cgviscli az 0gészségct A_ varal\;?zo 
közönséo· részére székeket., t:S8Ül~g asztalkát helyczunk 

1 :l "'"-"':-11'i11-,-,- ,\, 11~1,_;0:6'.-:·l,--!' l:i;,ii1ho1ifl ?.()n_,n 
t:iüh:t rn;-ladjon ü1escn a közönségi nlint az expuditor 
1fszé1( 

\)' 1 t 1 1 l'.' ·:l :1 11; ;1:1 -;\~ ! >;. I 

·- !' // I: 1 J: J! 11 ] , 1: 11 • < I ! · '! 1 ;[ ' ..: -

:t-ltu.laUau JJvllL ~/.11lullllHk, ilti llilljt.:k <-LZ ug,;, luli Hlllltíl;l 
azt fölöslL·(rcsnck tartanók E· tekintetbl';n ü ányt ne1n adtunk 
csnpí1n a~él'i, n1crt ebben rnindenkit a. su ját pónziigyi 
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'iszony a "'ezet .Ajánlatos azonban lehut{ílf~g inindeniitt a 
kon16nyfa alkalmazása; a fenyf5nek határozottan ellene 
"'agyunk J{igözölgése, gyantás váladéka kellemetlenné 
teszi A tölgyfa is elpusztul, bár eg:y LmbL1·-öltön át el
ünt _.:\_ mah8.goni, dió és kőris sokkal tartósabbak, de 
arúnylag sok pénzbe kerülnek __ \_ felső úJh ányrész hát
terét Yilágosra festessük, fehérre azonban ne, mert külli
nösc11 n. fehér edényzet ne111 don1ho1 odik ki azon eléggé 
Sötétre azonban se1nn1iesetre se 1názoltass11J.;, filE:rt' ez a 
g') ógyszc1tár 1n8gvilágitásának iovásá.i:a történnék, meg 
a por is nag)on n1eglátszik rajta .'_\.z állványokon az 
edényzetet álta.lálian jobln ól bah:l haladv-a ábéczb rendbe 
állitsuk fel l{ivételt csak a leggyakrabban szükségt:s 
tg;;-es 0dén:; nél tegylink ~fagát az áll1-ányok rekE·szc-it 
szintén jelöljiik mEg, és pedig az rg.' es oszlopközöket 
akár ABC-vel, akár ró1nai szá1njeg~ ekkel Ez ng;yanis a 
leltár felvételéhez okYetlen szükség-Ps .\._ különlegcsségek
ntk szintén rczer válj1111k az áll\ án;ron egr szakaszt. 
Lel1et ezt szintén üveg-ajtóYal elli!tni és proporczió 
okúért a ·t·-tel j1.: lzett szerek szakaszá\· al szemben el
hcl)- l-Jzni Itt az alsó fiókokn:ik n1egfrlelö i·észbon ta1t
l1atjuk a köt6sze1eket is A joclofounos kötőszereket 
n1intleneset18 ket1.6R fRlu f~ tetejü dobozban, legjobban 
cg-:- ónozott >aslemezzcl kibélelt fiökban ta1that.juk .\. 
fiókok A.E C-szerü elhf'lyczése általában függélyes irányt 
k(n.-essen l\e felEdkezzünk nreg fi gyóg)o--sze1tárban baro·· 
n1éteL the11non1éteJ és óra elhPh ezéséről, az arrn, alkal· 
inas 'hclyekEJn },_j{tnlatos tél(u· az utczá1a n-,,-iló ajtó 
1ncllé szélfogó belső ajtót tf't0tniink 

II. A raktár. 
1 ! ' ;, J j, 11 - ! 1 . 

b) a JÚnlze (uqua.1iu1n); 6s 
e) a füpadlás (hcrhalin1n) 
~(_zz-tik ezeket cgyenkillt 

12 
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a.) A ~ze i),anw 1 a (Cm_:1é1a n1~:(1ia~i,:1~ -~" 1lin,t n1á1 em 
litcttiik, szerka1n1ának koz1 etlcnul a g;, O-i,;) .oze1 tar m_ellett: 
bch-isóget 1eridezzük be 'Ieriilete _le?-eto~cg olJ an nagJ1 
le· „\-en, rnint a g1 ógJSZe1tá1ó IIa ineg·1s }r-1sebb Yolna., U~)
't 1{ián \ zó bel yet ugy pótoljuk~ hogy E-gesz a mennJ ezet1g 
~11\áni t Takat'nuk, azaz, a. ]Üányzó helJ et a.111aga&ságba.~1 
ha.sznfiljuk ki Ez t-;setben 1uonban g?ndoskodnt;ink .:1'=ell 
.niró1, hogy a n1agasabb1P1 íllhelyezett hn~·;.,al~L.oz :~ kon3-
lT\ en hozzá lehessen férni Enne~ _elerese1 e U.J_~nl~tos, 

~-~~ÁTó~a~~~~~8i~:~~u~~~zl_~:e~~1/~'.~~~~~1:!6~~~ete~~:t1~~~~:1~ 
' 1 , '11 ' ától beosztásuk külö1nbözhetnek a g,\ogysze1tar a V<LDJ - __ '. -_·· 

8y,onb3.-n ugyanaz, azon kiilönbséggel, hop·;. itt na.gyo?b 
edénYek elbel;. ezésére szolgálván a beoszlast ennek tek111-
tettb8vételé.\'el eszközöljük. , . , , . , 

~ szerkama1a főkclléke, hog:y sza;a.z1_vüagos es.J~~ szel~ 
lözteihctő leg'yen Bo1end0zése l:lZ alh an;i ok?n k1Yul ~gJ 
n1unka-asztalból áll E n1unka-asztal nagJ:aga _logala~b 
niógeo-ysze1 akkora legyon1 n1int a~ officz1nabeh,_ Egyik 
old.'.i.lft njánlatos ug: fclszerclni'.nunt. a reczep_t'-:-1at., hog'J 
szükség esetén itt segédkezhoss~1ik a 1_eczep:'.a:.1usokna_k 
}.{ásik oldala fi11on1a.bb labo1atonun1boh eszkozo~ befoga
dúsá.1 a szolgál Itt ta1thatjuk a ieagoni" s~ekre~-.yt. te,~
jrcscn fc:lsz;erch e, 1niként azt a Ph H. _ll. 119;3 lap1an ?1~
ü \· 11 talá~juk Eg-,: fiókban az , o~t~;·a-t~kokat bez~.ro, 
s...:uppozito1ia o·ol;y-ó ós szálacs keszito gep_eket ta1 tJUk 
Az asztal végé1~ egy 30-:iD kiló hordképességű mérleget 
1együnk, a. szükséges sulyszt:·krénny<;:l 

._\._ szurkan1a1á.ban levő edén;yzetet 1s abc ll:ndbe rak
juk, fig''I elen1n1el tc1111&"':ct~~er: a~1a, ho~D' a ke1eszttel 
jl.:iLvl.l viu„.._J.J „,_.t..'., ;,:,-:_).._,. '--;:~J:,i ""~ l •·' l J·' 
sanak 1\_ szc1ka1na1ai úllYányok fiiggélJ esen egyn1ás 
·:1· 1-1:1 f1 ,,.1, ,;r·it it1 io: '~<:!\- 1nr>C"'."ZÁm07z11k Yarr' 

,l'J• - i,,l111i, 
\]i\ !I' jl, i , 11\ i11:< ·- 1 ) 11';·::1.J:I· \: Ji J;0]1 ilnl.-

[\Z ü 1 e 5 g_yógyszl-,1es i.ht:·gGk. ta.1t.ásá1a nen1 \'Olna, ugy 
1negengedhet.ői hogy azoka.t. Jtt t.artsuk és pedig a gyógy·· 
szertárból a ka1nuráb:t n;y1ló ajtó n1ellett köz\--etlenül 

l 
1 

„1 
' 

Lgyanide helsezzük d az üvegek kiöblit.ésére szol•„áló 
öblitőt is Bárnlinő csinos kinézésű lcg,„en is ez a o·yÓ<J'\·· 
szertárba.n ne tartsuk, n1crt uneszt-etil{~s \'Oltch;ál °"f0;;.a 
ncn1 oda Yaló Nagyon ajánlatos a kamarába két a.sz"tal· 
kflt, l{Özcl a gyógyszertti1 i ajtóhoz, f1dálliün1i - kü· 
~~nöscn nagyo?b forga_ln:u ~;yó?sze1tá1akban - a n1eg
n1 e~edett gy?gyszcrtar1 allvanyedénJ &k iészérc és 
pedig az eg,y1ki·e az erősen ható, a 1ná::;ik1a. a k-özöin
bös szereket tartahnazó edényz( tet teg;; ük :\__ defektus 
c·dényzet ha.lom1a··1akása. számos esetben okozott mát 
konfuziót, a k:ggyakoilottabb ieczl:ptá1iusnál is Sőt a 
tapasztalat szerint ezeknél g,1 akraLban, 1nü1t n1ásoknál 
l:gyanis a gJorskczű g;yako1'1ott \ényczők inúr szineik-
1 ől vélik felösrnc-1 ni az e: gyes készitn:1én;y cket s csak 
1itka óvatosságnak Yag'.1 sokszor Gsak a léletlenséO'nek 
köszönhető, hogy id( jekorán ész1evcszik az clcse1·é'Jést 
A deiektus-edényeket az álh--ány pá1kán;zatára ne iakjuk 
GJakran Yfl.Il ut_j::l.ban a '16n-y-1:;zőnek a hel1teleniil oda1a-
1n.kott ÜJts E:dény 

Ti) .A_ pinczc (..:\._quarinn1) Féíkollékc, hog;y száraz_ yilá
gos, szellőztethető és tágas legyen. _A háztartási pinczétől 
1e:ljesun elkülönitcndő Lbjárnta lehetőleg a szerkan1ai'á
ból vagy a laboratóriun1hól legyen; an1cnn:; ibcn ez kivi
heteth:n, ugy legalább a lubora.t61iuninak udv-arra nviló 
ajtója mellé készitLc:·ssük a lejá1ót. _._\._ pincze okvetlBnül 
kGt rész1c osztando Az egjik részben tartjuk a. külöm
liöző nedvcssfg-álló kGszitrnénJ-f:kct, a 111ásikban pedig 
a iobbanó és tüzveszt)lycs anya.gokat Itt taitsnnk a bor
•ozcszből nagyobb kész](tct, az erlíscn ható festYén) eki::t. 
saya~at, íoszfo~_t (1-Ii.nt 1,obba.nó sze1t, a kl61'~nvas krflinmot 

-" •.U•J ul lH) Jlo,_1.)'l,.-';'.U.h J.Ue ') 

_,\_ pincze állványai 0rös Í<t~oszlo11okból s f_zeken szi-
111rl1"!1 11~·1 >.:1~1-:1~· .-1 o;i;:',1:1 'l -;~1 1'.·11; 'T 

: 1 t r 1 11 , I; ,· -1 ;1 11 . 11 : L ., : : . ·11:, 1.: 1 , _ 

: ' ] 1 ' 1 '/ i ; 1 · 1 1 ~ ].- i ' 1 T ' : [ : • t 1 

cllc:nkezőlog !) Az 0dénJ·zet elhelyezése ug;;: to1 ténJék, 
hogy a nagyobb edények az alsó, n11g a kisebbek a felso 
polczok1a kerüljenek A_jánlatos f:nnélfogva, hog:y az 
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a.lsó vizszintesen lutó deszkák mindig ~1ősebb;'_k leg;ye
nek a fc:lsőknél ~ __ \._z állványed&nyck s1gnatu1a1 nedvts
ség-állók legyenek .. , . .. .. .. 

_;\_ pincze közepén egy asz:alra van szukse;:unk <i bet~lto
uetésekre Kagyon czélszerű itt egy 30---.JO ~µ;1;~ h_or~kepes
~égű méileg, a n1elyen a csl1;pán össz~kev~resbol .'.1-1.~o m.~1.~:
kálatokhoz szükséies alkatres- ek lemerr-se:, es~kozo\hetJ_?-k 
Ez 1nár azért jg aj{:nlatos1 11.ert ennek h1any'1ban ieglohb 
laboratorius térfogat szerint méri a borszeszt, sokszor .az 
étert. az amugy is inegbizhatlan n1enzu~ákkal, Az aszta~fi.ok
ban -tartjuk a különböző csapokat, ~z1vo.rnyat kalar:acsot, 
du[faszhuzót A többi rekeszekben vagy fiokokhan tar~iuk az 
ern"plasztnik1 czerálák stb .fölös készle!é~. y _ 

e) A fi'ivadlás. (Herhanum) ~ _s~obak n1e~nJ::ze~e es a 
háztetéízet közötti te1ületet hasznal]uK fel a gyogyf:i-i-ve.-: e.lhe· 
lvezésére A herhariu1n berendezésft a hely teqedelmehez 
r{iér!.en eszközöljük A gyó:) füvek alkahnazása a tudomán„: 
haladásával körülbelül forditva arányos„ E körülmény ~es~1 
éppen 111!:.gengedLetO\ é. hogy nagyobb arányu felsze~el:s_tol 
Pltekinthessünk Tu1indf:nesetre tar:ácsos állYányzat felal~1tasa 
és ezek re';;eszeihen a növénJ·i részeknek lehetőleg fiokok~ 
ban való elhel~ ezGse Nem kifog_ásolható. az sen1:. ho&y a 
padiás aerendázatához erős ka 1 pos vasszugeket_ verunk es a 
fü'>es z~c kóka', a inelyek erős zsák-vászonból v~lók le~ye· 
ne]~ azokra felakaszij11k. A zacskókat fára nolt sz1gnaturav::t 
látj'>-~k el Az elhel~·ezés s:·intén ahc r~ndhen törtél"!-j8k I\1agu~i..
iész{:·ről a füveknek zacskó1,han valo elheJitzéset helyesebtJ
nek tartjuk a ládákban vagy fiókokhan való tartásnál, _inert 
az utóbbiakban azok hosszabb állás után gyaknin m-g~oho·· 
so inak. rr1irr a zacskokat a lt:;vegő jól átjárhatván, tartalIJ?-1:1~ 
a rllegüu1100uUa0 t.;c,(.;L,Lg' }lelle.~;,c:Uu„ \eo;.z"'1ye11t." k.c.<\-o.;::;JJJ:.'" 

>an kitéve Az trősen ható növényi anyagok _gondos e1ku·· 
·n:~e~ ·11 ~~,(le :;1nc1 l;tl: Jrn1;i,n1· \1:ín 1nlns e:c~ 
--;j•1! i·'1 1 I ··t ]~ ;L,L lltl 1i__·, kJSl):lJ li/(-'i( \l,l:Ll 

j 1'.i :\·''!1 'éli! i'nr:~· i111-~- {:, 11;~--·h 

készlCtünkel, vai;tn1int a dohoz és papünunű ár-uk iaktárát 

111 A szerkonyha. (Laboratorium ) 

S i.jnos tapasztalat hogy az ujahb gyógyszertá1a nál a 
szerkon~hát1 a n1ely pedig <1 legnag)ohb figyf:lenunel volna 
ber~ndezendő 1 mostoha gyeuneknek tekintik az eri~álók 
A ~zerkon~ 1 a hei)-isége lehetdleg szintén a gyógyszertár 
közelében 1e~\-en, inindenEsetre azonban a szer~amara mel
lett Kellékei'," minl ezt a többi 1iel1i-ége~né: is kiemeltük 
a világosság, tágassá: és szdiöztethetőség., Berendezése: 
Lepárló-kazán hütőkészülékkel; a lepárló-készülék tüzhe·· 
lyével ös„r,ekötöll száiitó szekrény, n1elynek hő1nérsfklete a 
100 Cü-ot ne haladj;i 1nEg löhb k1rlöníé]e, na,_yságu réz- és 
ónozott -..:·asü~t Kisebb nawyobb réz és ónozott vasserpenyők 
A lepárló-kazán al egybei:ötött gőzfürdőr2 : lkalmazható 
készülékek, u ni karikákba illeszlhető serpenyő, üst. paten
tula stb ürn1érté~;:e1,, 1,menzurák); o1vasztó-t&gel~ ek; lom .. 
hikok _t'.s 1etorták; forrázó csész6k Nagi· vas- P.s középnag)
ságu réz--moz::;ár-~ Szütléző poharak; perkolátor Márván:;· 
tábla; Liebig féle hütci-készülék; tapaszsodró deszkák; fű-- és 
g1öké.rvágó kés. Szürő papiros és szü1ő iuhák; szü1ő-ta1tók 
(tenakula-,1 Nag~ohb tálak, pa.lenlulák porcze11ánból, vas
ból és iézből Kések; tölcsé1ek. Rosták, különböző finomságu 
szőr- és selyemsziták Dolga ó asztal A berendezés egyes 
tárg:ai1al, a mel~·e\, aria é1dernesek rt:szletesehhen kell 
foglalkoznunk. 

ti_ lepárló-készü,ékeí u~y vála- szuk meg, hog1 azon a 1 iz
és güzfürdőn eszközlendő munkálatokat 'égezhessük A 
lcn;irló-késziilPk S'lP1];pzrtr'1r1 flP.n1 fnrrlc11kn711nl; 8'7nr1hqn 
hogy 1nil:en legyen annak Lipja a?t ös1nelletni szükséges
ne·, ta1tjuk. A legczélszerübb, lia a lepárló kazán fels(, 

i I' 1'111 - ) 1 11 1 Ili Ji J .;1 -, ';, 1·1 <I 1 _ 1:" ·; ·fi 1 ;1: 

11 · 1 l ·,s 
;ilg\~~lgLt k;;:t:ilbiJ -, La1i--cü1k ieg)\;ll .'i. uag: n:-ilás ineJ,t:lL 
szükség \an még két-háro1n 10-l2 cin átmérőjű nyilásra, 
a forrázó csészék befogadására. A kar.ánon a vizállást jelző 
készülék fellétlenül szükséges A kazán kiegészitő részét 
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képezze az alkohol. élet, illalos \ izek és szeszek lepárlására 
szolgáló kisebb lepárló ón-üst, a inely a sisak rés~ére ké~zült 
nyiláson a kazánba -ereszthető és a mely ef;y k1sehh sisak
kal látandó el Igen praktikus, ha kettős lüzhelylyel va'.1 
a.. készülék ellátva, azon czélból, hogy a szabad tűzön ké::;zt
tendőket ott vérrezhessük. A tüzhelvek füsl-eh,ezető csövét 
igen czélszetüen° felhasználhatjuk a ·száritó fűtésére. A. 'viz
tartó„kazán ::ilját rézcsappal lássuk e1 

A lepá1ló kazán kiegészitő iészét képező hűtő-szerke
zet lehetőleg 2-3-szor kigyó> onalban hajlitott 2-~3 csőből 
álljon E kig3ócsöveket sod.J:ony-rudra erősit1·e k~f~>-cl 
tisztithatjuk, Inig a szögbe vagy csigaszerücn haJlttott 
csöveket nem lehet 1.>::itisztitani. Szük:séges még a hütő 
készülékhez egy csakneni fe-icéklg loérő függélyes cső, 
an1elynek felső részébe a viz bPöntésére tölcsért alkalma
znnk„ _,\._ hütőn a kig;y 6csöv0k iészére kifolyó, mig a fel
melegedett hiitö\ iz levezetésére 1efol~-6 cső legyen. A 
hűtő tartály aljáu a Yiz kibocsátására rézr,sap legyen 
lJgy a lepálló kazánt, mint hütöt külön1éleképen r·endez
hetik be kartá1saink, ugy a1nint azt gyógyszertá1uk fo1·
aalma 1negkivánja. Igy pf\ldául a kivonatok készitésé1e 
~Handó keverő gépet hozathatunk mozgásba a hütő ké
szülékekbe beö1nlő v:zzel A kéttüzhelyű főzőkonyhá\ al 
egyféle tütő anyaggal is beérjük, s nélkülözhetjük az 
oly kBl1en1etlc n és az egfszségre ártalmas ho1dozbató 
kemenczét (\\'intl_fen), n1ely bizony tűzveszélyes is 
~finda1nellett e kemenczc ott, ithol ko1nplikálta.bb tiizhe
lvet ne1n ta.1thatunk, nélkülözhetlen 

v A.z ür1né1tókek n1ázos porezellánból legyucek. s t.érfo
"':ü'.--\- 1r1- 1·qn_:.' 'l1"''"'i"''ll 1•~Y<>ll lll"f?'iPlr-ih.-p Rznk:'io;o8:l]( 
;i_. fém-li1n1é1tékcÍ<:: is, az:..nba11~ nlivel savanyuiolyadékok
hoz ezeket ncn1 ]1a!'lznilhatjuk, a porc:zc:llánból valók nél-

1: ~; '\l\'·'i"1 ]\j.] ·!"';1. l:\''.ll:t! 

I; 11: 1 ,;1 c;1.:1J-:."< J11' i:Llll j] 11 ·1_Cil'· 

oz0k10H,) hH.gec,21(0„,~it: cu:uid,úl is >:>Zl:l\JLLiÜ ], iJo llGliÚH.) 

kisebb darabot Forr ázó csészéink porczellánból készültek 
és fedclesek lcg;ycnek Nagyobb vas ncozsár1a, nagyobb 
menny-iségü anyag 111egtiirése 1;égett, szükségiink van 

rs 
'lörőjc a n1ozsár nagyságá1 al aránJ os legyen E mozs<nat. 
keményfa fedővel lássuk el és közepére a 1nozsá1-ütő 
részére elegendő, de nem tulságosan uagy lyukat vágils
sunk A. laborató1iumi nag) ubh rézrnozsárhan kisebb 
nccnnyiségű anyagok paritását és fejetek készilésPt 1é
gezzük. Ez alá ·O·S méter rna.gas keménvfa tartót alka!_
mazzunk, nehogy vele a la.-boratórium , alapzatát, .-agy 
asztalát Jncgrongáljuk 

Szihléző poha1aink kiilönbözö nagyságuak legyenek 
Alakjuk legtöbbször forditott csonkrt kup, dc lehetnek 
hengeresek, ·sől középen keskunyedó átmérőjiic.k is. Az 
ezen alakokkal birókat a labo1ato1insok jobban szeretik, 
mert jobban és könnyebben kö1ülfoghatók„ A szürlc 
pohai a.k kiöntő szájjal leg;yc:nek ellátYa A szih lcpoha·1 ak 
kiegészitő része a szü1ö--tölcsé1ek és tányérok EzL:kct 
porczellánból és üv-egből készitik 11ind a k1Atő jó, előnye 
egyiknek sincs a n1ásik fölött. A szür ötölcHérek külön
böző ki•·iteliiE·k; lcgczélsze1fibb a iedösíalu 6s itt-o1t 
kilyukasztott. A sziirőruhák1 a sokkal nagyobb gond fo1-
ditandó, mü1t a. inll;yenben a7.okat általában iész(-:sit-ik 
~'1nyaguk, czél_juk és rende]tctt1siikhez képest, különböző 
I_egyen készletben sürli siffonból -..ászonból, organtülböl, 
szitaszövctből, lószö1 ből és flan( llhiíl késziilt. A szü1·ö
ruhák elta.itására ki.ilönös gondot foulitsnnk. )Jen1 enged 
hető n1eg ugyanjs a.z a sokhelyütt szokásban 1e,-ö nljá1 ás, 
hogy a kimosott szliröruhákat a;;; isn1ételt haszntila.tba 
1 ét.elig zsinE<gre teTitgetve hagyják 
Fű- és gyökér-Yágó kések különböző sze1kc:zcttcl kc-

1 ülnek forgalon1ha Legismt·1 tehb ('Zt k közül az egy tcn
,rrh rP Al1.:nln1:1r0tt ];Jt 1'·1<::. mF1,- fl. fri.;;·rt 'n~_-,- <n.-ri-ikr]'ft 

1nagaba foglaló val~ u m8llet í· an elhelyezve; yagy eg,\ 
deszka:aph~z e1 ősitett P7yka1 n emelt1 ü n1el\ nl" k ~inját 

'l - ,. ' !\ : 1 ., il 

:1 k l-:·1 .' 1 ,: '.r 11 ::: 11:!. 

J.L i.;HJ}i\Jl;k lllo_g :1 i>tl~;-~.l;ilu1ul~:ü, lllGl.)GK <1Z· LúúUiJl 

időben annJ-iia elterjedtek a laboratoriu1nokban E 
készüléket különösen a növf.11yi iészek go1Hlosabb és 
g::y-01subb kivoná'3ára a.lkahnazzák A„ leg1_Hcrjcdtcbb pc1-



kolátor fo1ditoit kúp a.l~ku-; a n1el;yuek hegyes ,.-ége le
folyó csappal :van ellátYa, felső része pedig üvegdugasszal 
Yag:y- fedő>-el zá1 ódik 

Tcnmészetes, hogy a kup a ki-.; ·onandó 11nyag befoga.
dásárrL szolgál Xehogy azonban a. dmva po11á tört 
kh·onandó anyag a lefolyócsapot eldugaszolja, a csap 
fölé u kupban szita-szÖ\etct fcszitenek ki. Ez a rie1·ko
láto1 10gogyszcrübb fajt-áju :Niagától értődik, hogy több
féle kivitelben készitik a g,yárak és á1 uk e szerint 
'1Utozik 

A sziták, rosták, niint tudjuk, scl;ye1n-, réz- és ya.s-sod-
1onyszö-.;-ctnek Yagy lószörszöYetnek kéfj íahenge11e Yaló 
kif0szitésc utján készülnek A sziták Jlno1nsága és szám
mal ,-aló jelzése a szö,„etet képező anyag likacsaina.k 
nagyságától függ„ A.z 1 e llllll lyuku SZÖYctből készülteket 
már ncni szitának, dc rostának nevezik. A sziták finom
súgát szokAs szerint számokkal jelzik Di.eterich ellenii a 
~:dtáknak 1, 2, 3 stli. folyó szán1okkal \a.ló n1egJ°elölés6t 
0 fl. szitákat a szerint jelzi, hogy hány a szálaknak 
k€1eszieződésóből előállott m:ísEk száma 1 D cn1. területen 
_._-\..z (;gész On(nn }J01 <)kat szolgáltató szita.szövet 1 lJ cméterén 
50 X 50 m(lsli 'an; e szitát Djete1ich 11/50-el jelzi; a 
közép finon1ságunak 1 D c1néte1én 80x30 másli van s 
ig,r ez az 11 30, az ennél <lu1Tább az }vI/20 jelzést viseli 
stb. Ha a I)iett,~1ich jelzésfJ után öt.félt: szitát illetve rostát 
besze1zlink, ngJ a szükséges fino1nságu sziták fölött 
it_ndelkl·zünk Ezt~k a kö-,,-etkezö jPlzésüek: l\:t:/50, i\1.j30, 
){·20, :'..\í/8 fs 111.·ö Nag)oll ajú.nlatus a szitákat ugy11evc
zett d "Jb1;al ellátni 

._\._ külö11böz\i nagysii.gu kő, ~p:-:- ag. n1ú1 'ány., po1 czellán-
Ja''" "'·'1·~ e-.„ u,; L;d;<i'-,, t;,/. U.l uhal11d·t.l, 1 lJt;,\.l1k, Lob\OJ,, lli;i1 \ ;,Í,ll.)-

tábla stb iét:zkltsebb iisme1tetését it.l n1ellőzbetönek 
1 1: f,i i 1; 

- I 1 i ]( i, •:· 1 l 1 -

! 111 :e-/ .1 i- "'' 1]. i 1' l.• i '\;, 

nak A_ sa.jt.ók kli.lönböző kii itelben készülnek, ugy nag~ -
ság, mini 1ninőség tokinteh';ben \Tala1nennyinél azonban 
egy a szerkezr:_,f s 1nind a cs1iYa1 iendszf~ten alapul Fontos 1 

kE1léko a csa\-D1-gyü1 üt niagában fngla,ló 'izszintesen 
fck,-ő ka.J, mo1~ - szilá1 d oszlopokhoz legyen e1 ősit\·e ), __ 
kisajtolandó anyagot magába foglaló kehely ug:yancsak 
a nyomásnak ellenálló anyagból készüljön s lefolyó sz{1j~ 
i11rbitjon . .\„ lefolyó szájnak megfclcJően oldalfala rosta
szeriien legyen kilyuka.szt.Ya E tartályt 10gtöhbszií1 
tömör rézből készítik. 

-"'-- szerkonyha egyik íonlos be1 endezét'ét k8pezi a dol
gozó asztal Tömör és e1ős legyen, teteje ha h-;het má1·
vány; esetleg ónbá.doggal is be lehet vonni Fiókjaibau 
különböző. g;yak1abban szükséges 0szközöket tartunk, 
1nint kés, olló, czukorka-\{1gó, nagyob1) lapoczok, szü1ő-
1 uha. stb. _\.z asztalon áll kéznél egJ- gáz- \'ag·y borszesz-
1fnnpa (főzések és fo1rázásokhoz). J-Dzek szerkezete ösme
retos Itt tarthiüjuk kéznél a. 1iinczei biztositó lá1npát, 
rnel) et eddig n1eg se1n en1litet1.link E czélra a bá11yászok
tól hasxnált Davy-lá1npák a. leg1negftJelőbbek. Na.g;yon 
ajánlatos a. laboTatorium inindenféle felszerelési tái-gyainak 
elhcl:yezf:sfre áll vá.:c.J t 'agy legalább is polczot kószittetni 

l\. szt:'rkonyha alapzata lehetőleg a.szfa.ltozoil Yagy viz· 
{Illó c:zt-:ruentből készült legyen. Ha :1 kö1ülI11énJek ezt ki
-,,-ihutoilenné tennék, legalább kö-.;cztcssük ki Fapadló 
kevésbbé előnyös, de nmennyibcn inégis fából Yo1na a 
1iadló, a tüzhel,r előtti 1észt Ya.sbádoggal bo1itta.ssuk bt: 

_,\_ labo1ato1iu1n kiegészitő 1 észéiil tekinthető a töifí
kamara Sajnos, ennek 111 01ná1a ritkán akadunk. )d::t
napság a poroka.t leginkább g') ár:lkhól és kereskcdések
ből szerzik be Nem ak:ujuk ininden ilyen á1u értékét és 
mcghizhatós:ígát kétségbe -,, onni, dr a. rnagunk 1 észé1öl 
1111.gyon ajánlanók a. po1itás inih eletét házila.g el-,,-égez-

":111 _l_t!llH\_„,' .LL-,, li'J!:\) ,;,) H;,._< C « llhJL"';;i"''"l ;,,L,;,ll•-. 

iosták, ÍÜ\ú.gókés st 1) itt fognn.k helyet foglalni s nun 
l:'h i:·1',-.,1i"r:-:111 \ ~,_j+'.]:'t- ~1,'__;r:;'o:,1- i:1 · '°".Zh 1t 

11 1 l·1:i1\ 11:1 

- \ ~ '--'. 1 "' 11 ! 1' i 1-, 1 11 ; • 1· 

íogja tldii:itcni s n. Yilágitást illc.tfíleg szintén a. hel:;i 
'liszonyokhoz: kell aU::aln1a,zkodnu11k Számos ,. idéki 
-,,-iiJosUitn -.;·an ina 1ná1 gáz: va.gy központi elektion1o:;;sá.g-
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fejlesztő telep, ngJ heg'° e iészben szlikségtolcn uta·sftást 
adnunk , 

:mzek lettek volna c:lmondani 'i'alóink Nagyon is dió
héjba szotitottuk azokat össze, de e kis mű ken..:tébe rész .. 
lt:tbsebh rrn1nkát nem illrszthcttlink be. Szándékosan halt·
gattuk el e n1ia1t egész sorozatát a ritkálilJan alk:Llrnazotti 
néha ugy se111 sokat é1ő eszkö7.öknck 

A szódavíz-gyártásról. 
G,yakorlati ntmutatás 

h ta: Sünon .·hu él 

A szódaviz (szikviz) (s a szénsaYas italok manapság 
Jn{1r nálunk is oly nag;y tért bóclitottak iészint inint üditö 
f:s élvezeti, l észint pedig rnint az orYosoktól is javalt 
italok, hog;y szükségesnek tarto1n az azok gyártása. tei:·én 
11,\·ert SZLrény tapa.sztalata.in1at rö\iden összefoglalni és 
egyutial egy kis gyakorlati ut1nutatással szolgálni e téren 
kartársaimnak 

A "idéki ka.1t.á1sak legnagyobb 1t:szének anyagi hely
zetét tekintetbe Yé1,·e, bátran állithatjuk, ho~r:r a szóda.viz
g;, ártásból szá1mazó kis haszon bizony nagyon jól reánk 
fér A gJó.g-yszcrészet 1na 1ná1 ne1ncsak hogy nem arany-· 
bánya, de sok h(:l;. ütt inár Inegélhctési eszköznek se 
~ álik be Jö1 őnk se biztat sennni jóval s igy önmagunk 
JJá.nt Yaló köt('less6günk a jö\·(hől akképen gondoskodni, 
ho&>'Y valrtminő hivatri811nkknl ko1n1•atihili" mP11Pkfnqlnl
kozás utr1n nézzünk. 

Ilyen az, a n1iről itt szólani kiYánók, a szódaYiz-gyá1 táf' 
111 hl' ·1 I; 1 t:; íl·:lh 11 ,·]1;1 i1 l: 1; id ;; __ 111!- 11• 1 ,-~t ad•1; 

\J;1n· '1 !·. ·1 - · 1 11. ;; 1 1111: k "' ,· 1 L ;, . 
:--/.uLl111 :-iL/;;JL:ti· ;t clg;lJl, Lu11"'UlÜi.GZiuju t.s f0.Jl~.~zLei.l 
szénsavyal n1üködő gépel{(.:t Oka ennek az, hogy az 
ujabb gépek kist:bb hel;y-et foglalnak el és sokkal kényel-
1nescbben lehet Yelük dolgo?ni; ineg\ an továbbá az az 
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előuyük is, hogy a n1unka gyo1sabb és a fol:y ékony 
szénsav állitólag -tjsztább a JejlesztettnÉl __ \._ szénsav tisz
tasága azonban nen1 attól függ, hogy folyékony-e az 
Ya;_g·y ft;ilesztett, inert tulajdonké1Jpen niind a kettő fej-· 
1c13ztett. - hanern csakis a kezelési n1ódtól 11ert van Ps 
"\Olt alkaln1~1nk n1á1 oh·an folyékony szénsavat kapni, a 
n1ely ne1ncsakhog;y nem bszta, hanen1 a szó szo1os 
é1telmében rosz szagu és idegen gázokat tartallnaz 

A_ foh Pkon:'} szfnsaYat ezelőtt kén1telenck Yoltnnk lL 

kiilföldÍől hE:~zerczni, mert a hazai gyár, Jnely 8l6szö1 
alakult, nagyon JHin1ith be1cndc:zésű és ve1sen3kóptelen 
volt A torjai te1n1észetr,.s szénsaYforI"ást fölhasználó gyá1 
készitn1énye ellen is cn1elnek kifogást. Sokszor levegő 
is 1-an a tartál:; ban s e mc lltJtt a gáz nincs kellő gonddal 
111egszahaditYa egyik tern1észetf->S elegyrészétől, a kén
hidrogéntől lJiabban a \\'-ag11er .Jenő és Emil-Jélc gyá1, 
hol a fol;y ósitás1a szolgáló szénsavat koks?: és kalc:ziun1·
oxid pörkölf,se lévén nye1ik, s e mellett gondosan n1eg
üsztitják, kifogástalan készitmén~ t szolgáltat TgC:::n tiszta 
a nussdo1 fi H ascnö11-c.zég készitn1énye is hol a folyó
sitás1 a szolgáló szénsavat bjkarbonátok hcTitése utján 
állitják t~lő 

..:\_ 1öblii gJIÍrak tL1mékei\·el, a 111(-~l;yek a szénsa\at 
dolonütból Yag)· n1á1 \ ányból fejlesztik kénsa\·\ al, ug) anazt 
érjük el, n1int ha n1agunk dolgozunk fejlesztrtt szénsfl\
val Sőt ha az általunk Íl-:jlesz:t.(shez arzén1ne1ites kénsa\ at 
haszníllnnk, és a gúzt elegendő számu mosó iivegen, 
to\·ábbá kálium ri1:;1111a.Jlganát és nátiiu1n-bilnuhonát oldato
kon bocsátjuk :í.t, g) ak1an n1cgujit.Ya ez oldatokat és :1 

rnof'rí ii\r!otf'k 1:11tn11n:'d 1ie:zhíbh sz\·11.o;aYHt 11v1 riink n1i11t 
sok., a. lHjlesztfste könsaYat has:r,náló gyá1: ha azok a. 
1.a1tál;yok szo1gal:r;.1as tiszytásá1a (.s egy~?_ n1ellék:körül
l'' I\ !:11 l]\ l<ki i'1 1 ! I~\ ~11\r '/'1 Jll e/ 11111 

UL. _l „;-:. ll>o;t\,l" \·1g)- ;t,, t,JJ;];;_L.Li 

sziik ós tiszlitsuk azt in<.g 
A„ gépckr·e 11(;zye n1cq-1;111lite1n, 

ính ékony :o.z(nsaY\·al dolgozó 

,1,:i 

111: :_l~J llli~ll~I;'- _lcJ l.Cí'.-

hog) az ni rendsze1ü 
gépek 1naktiknsabbak 

I' 
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ug-., an a 1cnti1 t--clőnyöknél fogYa n. régieknél, de hátr;í_-
11yuk az, hog) iendszc1int nen1 bilnak t.ökéletfos ku-.;-u1ö~ 
k6s,,;,iilékke1; és igy a 00:2 110111 nyelethetik el tökélete
sen a ,--iz által, ugy mint a régibb- golYós és tökéletes 
ke' erő kószülékk0l biró gépeknél 1Ie1 t a rózsán át tó·
dLlló Yiz eső formában ömlik ua\ an alá de azért a Yiz 
03 a szt·nsa-\- között nu11 elég b'Eínső a.z 'érintkezés Innét 
van aztán, hogy a gáz nyomást '-"ya.korol\"·án a -..iz1e a 
s:if'onok _lefccskendezés {1t:lkiil is

0 

megtelnek, de aztá~ a 
'iznck n1ncs meg az a. kcll<:mcs, csípős és üditö (g'yári 
11;'-"i:h·en -..ágós) iz(~ 

L~_gio?ban hizon;ritja ezt a.z, hogy ha az uj rend
s_7:eru srepckkel gyártott szódav-izből egy pohárba eresz
tunk, ugy {;Sak _pár perczig szállanak ki buborékok és 
s~ó~atno.k ki_ permeteszeTŰ cseppecskék a ·vizböl, mig a 
icg1bb ~olyos gépekkel és fujlcsztett sz611saV\'a.l dolgozó 
gépek, Y1zéh_öl fél,. sót 1-2 órán át is szöknek fel apró 
b11bo1ckok Ps pedig lassan és inkább er.ryformán s az 
~l~·en órákon át is- n1egta.1tja yala111ln111Yh·e saYanykás 
lzct _\.zt az?nba.n be kell ösn1E·1nlink. hogy az ilyen gé
pE:~k gll:z~a.~ago~abb~.k, n1ert bú1 gyengébb, dc: nagyobb 
n1cnny1st:gu szoda1·1zet teL111el11Pk nu-.,·anann"\ i szénsavból, 
~i-.. ttelt képeznek '.!Z eredeti Jamo~ Belse11-féle, Barnot 
es Fo;;st.01 gyárából kikr:·rült crediJti a11gol gépek, a me.
~~ ekliol azonlian tudton11nal 1 d1ágaságuknál fog\· a, csak 
.3-f van az _egész országban 111ükődéSbcn 
o' ~~,(:!;;::ből_ krfol"'::ólag ~ind azok a gépek, a inclyt-k a r6gi 
'='oi;yo,,, gepekbol alaklttutnak út fol...-6konv széusavhoz 
Y<lló hasznií.laüa, bá1 több lH~l) et foglii..Jnak "e:l, tlr:.1 jobbak 
a k6Vf·r<ík0sz_ülékkel ol ne1n látn'_t ni g·épeknél fg:az ugyan 
H 'g.) 11J, J..U kg. toU\Jtcll ci,;t'.Jllooli.\· l.1ul lü:>\ veólJuli cizi\0111 lehet 
lll(~?·tiHteni a keYerő-lr(:szülékec; golyó.s gépekk(:-1, nünt az 

11< - 0 1.11 •11111.111: 1,:1r1;.-1.:~11 111 h k:i'l \; 111 1k 

1:1 1 :1 11 111 I; 

" 1 l 1 l 1 ~ ; ! • ' ' -

rül1nények között nen1 ny (·Jetik cl a.nn;ri 
I~á:';suk tt:hát, n1ikép kell dolgoznunk a Jejlc:sztett szén

sa.y1a be1endczltt gCpekkel IVíindcni:::keliHt inogemliten1 

a glp .fö~h 1és~ei,t; ~- ~:ir:lyek a kö-i;·etkezOk: 1 f 
:Z n. n1oso és tiszuto u\eCJek - 3 a ~at„.,, t a ejlesztö; 
l
't"· d' .. ;. ·11 " '=' , '. ;,; . .,,_,_'a eur, >agyis te-1 o-e en"\ , J. az a \ llny, a 1nel;yht!Z a szi. tt, · _ µ 

·i " h't'k 'k · · ,\a)U\·aneru-s1 "\e; n a ai o- ere a Y1zsz1vás1a és ]- _ „ , 
k j '" 1 1 t ]' . 6 a '-e"\·ero 1apa-

tod' org~s )a ioza ~ a1.a
1
, „ ~ gazon1éter; 7. a viztaitó 

E.· .. e;;Y ~ o .. H; nyo~as-.ie z_?; ,„ "'., a hiztosii.6-szelep; \ 0„ a 
tolto-kesznLc~ ?. '1 _ a tolto-a1l>ánJ : 12. a. 1efecskenllő 
csap Ezenkn-ul :t gazeuse-g) áTtásnál szükséO' ....-a 1 
zcusc-letöltő készülékre ~ ' 

1 
a ga-

I-!a a gép('t n1eg\ izsgáltuk hogy az összekötőcsai)ok 
min?c.:~ütt kel.l.ö~'.~ tön1in.e Ya,;n1Dk,_ :'.1g,:r a bádogtöl~sér 
segel} cvel beontunk a feJleszt.o n:plasan 11 2 súlvrész 
dolomitot v-ag;y 1 súlyrész ka11 a.1 ai már\' án) po1t és 1 "súh-
1 ész >-izet Gazdálkodási szc1npontból lehet 2. s fit 3 súl~ _ 
iész dolomitot \ag:y n1á1\ányt is Yfnni }~kkor a zár'ó
csapot ieáa.Jkallnazás után jól leszo1itjuk _!>,,_ kénfün::it 
-pedig az crTe szolgáló nyiláson öntjük be, ennek záró 
csapját szintén jól leszrnitjnk, a tognntJ ut p(-;dig lassan 
lefelé nyoTU>rl·, lee1eszt.jük a kénsaYat a fejles-zt6 alsó 
iészébe. a hol az a dolomittal és vi~:zel találkozyán, 1neg
kczdődik a sz&nsa"\ gáz fejlOdésE.· .A I\\ 01nás--,ielz6 n1utató
csapja. a 1neg113 itásko1 kezd fokonkü1t íölfrlé: r:1nflkr:dni 
Ha a IT\ un1ás-ielzö fi. 10 légkö1i uyo1nás Jokát (-léJi ine!<'
nyitjuk a gáz...-ezet6 csapot Gs u. gázt a cSÖ\·Ön át befr, 
bocsátjuk a fPn1h6l készült 1110Récdén\·c-_,kbe, a 111eh ek az 
e111litett n1órlon vannak 3/4 1észn;üc rnegtöltvu a tisztitó 
oldatoJ.::kri.J 

i\. fejlődó giizt n rnegiisztitis után addig bocsátjuk ll 
tclit.őbe, a inig a tr:litőnek nyo111ás-jelz6jc n U fu];:ot e1(1tc. 
Ekkor a gázlH:liocsátó csa.pot f:lzfii-juk és annyi \iz't 

• < „-1~ l fr1;j-:), l·, • "")\'1-" l '>'Í77'Jl ,:11!\ 

össze ln::"\· e1(se 
\ r:ik( ztÁhPn R 

' 1 ~ 1 • J '1 ~' 

és egJSZ0rs111ind a -..iz Hzn:::ttt:"- uzása k\i
n.-oTnás-ielzö mutatóin a 12 fokot ér ic 1 l 

, ,: ! 1 1 ii •1 I, "': 1 k l' :1 · \ 

I l! I 
,, 

iloz; a lcti.illúntk éc; 1c1le::oLlŰ11e.h. Jul)·Ul\ql '~~''=' ;uLL:,uuvo~ 

\nla.n1iut a letöltés akként tö1ténik1 hog;v a telítő szivaty
tyúzó és keYeJŐ f01g1intyúja folyton job1nól balfcló f01-
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gattatik„ n1ig a fejlesztő fo1 gantyúja csak a 101gntási kör 
egy negyedéig nyoma.tik előre, s pá1 pe1cz11yi n1egszaki-·· 
tá~ után isn1bt tovább. -~i_ szénsa\- fejlődósóhez 111érten 
gy 01 si ttatik a keY-e1 ése R- fejlesztő ta1 talmának 

Ha a szénsav fejlődése szünőfélben .-an, úg;y ann;yira, 
hogy a nyonuís-jelzőt '7 foknál följebb nem en1eli, űgy _a 
fe.1lesztö-cdény tartahnát ilz alsó csapon kieres.z:tjiik, és 
a fent leüt módon isn1ét heeresztjük a fej]eszt{~srp, f'l7.i.i.k
sóges anyagokat 

.A töltós n10dja nag:yon egyszeríí, n1e1t úgyszól'Vá.n 
n1agától adódik. hogy mikép kell a szifont a tőltőcsap 
alá helyezett kosá1 ba tÉ-\ e, 1negtölteni: és a szifon szele
pét megnyitni .._\._ gyo1s 111unka pedig 1nint másutt, úgy 
itt is a gyakorlat dolga 

E gépek gyógyszerészeknek, kik Yidóken laknak és a 
iolyókony szénsavat szállitási nehézségek miatt d1ágán 
kapják, a nagyon olcsó t-;Híállitás 1niatt js a legczélszerüb
Lek Keí·és h8lyet foglalnak el, azonkiYlil bá1mily nagy-· 
ságban besze1ezhetők) továbbá a konkunencziát teljesen 
legyőzik, a 1nennyiben a készités j<n al kevesehbe keriil, 
nlint a kon1primált C02-\'al miiködő gépeknél 

g iövid utn1utatásban ininden ap16 1észletet nem ir
hatok 1neg, de ez talán fölösleges is, a merrn;yilien_ a kik 
szódavizgyá1tással foglalkoznak, azo'..::at ugyis tudják. 

Több száz gépet látván má.1 inüködésben, az itt leir
takat ta1to1n ka1tá1saün i·észé1e a k:gajánlatosabbaknak 
.l\nnál is inkább, 111e1t eztik az uj rniniszteri i·endeletnek 
\110,161 1894. sz bclügynlin rendelet) 111indig n1egfolel
}Jetnek, a inennyiben ezeknél a t!Clitőcdény belsejét na
gyon könnyen he\ouattatjuk nég~- nnn. vastag óni·éteg-

1- , :,... '-_ ~,,,:1_ .'.'_ :·: b"C ~ '· • ··- _,:ig· '._11·-~·: 
A folyékon,) szónsaY\' al müködő gépek közül szinté11 

azoknt 1:uton1 1f1!IjolihRknnk H mr]yckhPn n S/.~11~'1.Yflt n 
; _,, 1 1 L, : , 1, - 1 1 11 ti: 1 j .. l 1: \: 1-: 11 

'' "· 1 j :; '- i'• ll'i 

ponta :::Ud~2:JU szüonnál többet ne1n készíthetünk, de s 
vi7. éppen olyan erős, mint a. fejlesztett szénsa.vval és 
keverő--készülékkel biró gépekkel készitett Ezek kiilönö-

r 
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sen azon kartá1 snknak ajünlha.tók, a kik 'idéken kicsin' -
ben űzik a szódaYizg) á1tást 

.:\.z eljárás ezekkel a következfj: 
_\_ szénsa\·-ta1tál~ t 111egnyitjuk és a I'edukto1011 át a.m11 i 

szénsrnra1 bocsátunk a teljesen ü1es telitöbe, hogy a n,.,--o
n1ásjelző a 9 fokot elé1je„ A szénsav bebocsátása a reduk
to1 ko1ongnflk job1nól halfelé való fo1ga.tás!t utján történik 
).Io>:t a kP1 8k hajtása ntján ann~ i -..-izet szivatunk a teli
tö1l8: hog' a nyon1ás--jelzö a 1i fokot r::lé1 je Ekkor a 
tt-:litő-edén~ t addig hünbáljuk, mig a nyon1ás a 11 fokra 
leszáll. Ekko1 n1egkezdhE:tjük a töltést 

\.-,-annrd;:: aztán ilJcnfajta íolytonos, 111e,i:rszHkitás nélkül 
n1űködő gépek is. az ilYt-nE-kkel kés:dtett viz 1nár vala-· 
nüvel g1 engébb 

_._\_z eljá1 ást illetőleg a szóda:o;;jz (1nondbatni pezsgőyiz) 
k6szitésénél van sok oh 111ellékkö1ülményi a ine1yeket 
csak egJ teljes rnűben h:hetne tüzetesen kifejteni l~t-
111utatóntd;:: azonban a fentiek elso1olása után a követ
kezőket tartom szükségesnek megemliteni: Jó ivóviz a 
lf~gffibb kellék] Ha yjzünk nem eg·ü8zen tiszta, ug,y meg
szlirendő az a. „Sanitas" szik,--izgs·ft.1 i·észv -tá1sa.ságtól fo1-
galoruba hozott Sünon-f0le szűrő- és bakté1ium 1nentesitő 
készüléke11 Vannak iuás szűrökészülékek is, de ezek 
sok ki'\ánni Yalót hag~11ak fenn Teri Len 1an most eg~ 
teljesen a szóda g~ ártáshoz szolgáló szű1 őkészülék k011-
struálása,, a1nely csak annyi vizet s;r;űr n1eg, a n1onnyi a 
glp tAplálásál'aéppen elegendő. __ \_ viznek 1110legitésutján való 
ste1ilizálását a szóda:vizgyá1tás czéliára-, bá1 n1agan1 kon
str tiáltani e11 e a legelső készüléket, fölöslegesnek ta.1 to111. 
íh A,1 sonval kisfJTletei utáJl 111aga.rn is kisé1leteket tettein 

•,L '' , ' ·- • 1 - ' ' , 1 , ~ í·; _1_ • ' 

kozóla.<r t·s an a a ineggyöződés1·e jutottam, hogy nen1-
' ;;;:1k r;-· ~-fi 1P~·k0ri n-,,-nn1:'i>: alntt '."zfi11;:;.n\·Vnl t(litrtt viz 

! 11: l. ]: '1 1: 11 ·'!1 if :1) i 11 j 

11; \1:-- ]·J ;;1; 1:1 -·1 'I 

ar1a, hog;. a 1izet 14--10 nap1a a bakt.fJiiu1nok1a t.euné
ketlenné, azaz stc;rillé tegye. _c\.z a szódaviz tehát, an1e]~· 
10--12 lbgkö1i szÁnsay-nyon1ás alatt készült., ste1il, vag-:yis 
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te1méketlen Ez az állapota a. szódaviznek annál tartósabb 
1ninfl hűvösebb hel-.. en áll az. i 

Sz\l_ksége·s_ toYábbá analizjs utján megg,Yözödést sze;. 
reznunk a.1101, hogr a g:yá1akból kapott szifonfejek pori
tosan megfelelnek-e az 1dézt:Jtt miniszteri rendelet kö\·e
tcln1é1_i;)-einek, n1e1t bizony -..annak oh-an szifon-fejek is 
ar;iel;> ek1 e épp~n csak rá van nyom';~, hogy 990/0-os ón~ 
l:ol v:il6k , _:\7,e1t 1;1-a a 1en?,elctet_ pontosan_be aka.ijuk 
t~1tan1, nag) ~n tanacsos a ,sz1fon-fo.1ek(,:t megb1zható czég
tol b~sze1ezn1, amely < saK a n1cnnyileges meghateí,rozŐ.,s 
n1egc1tése után fog a megolvasztott an~·ag fBldolgozásá
hozi mert ha a megkivánt o/o-os menn:yiségben az anya
gokat pontosan len1érve bele jg teszi az ötvénybe sok 
mellékkörülmén~ miatt a massza a megolvadás 1itán' nem 
ielel ineg a 99° o-os óntartalomnak i\_ nüniszteri 1·cndelet 
~?b?.i. intézkedésejnek betartása se1nmi nehézségbe nem 
utkoz1k. 

}Jz~;,.nek betar_tásá1a. kétségtelenü~ a, grógssze1·é8z bir 
a lcg~obb szake1telemme1. Ha tek1ntE-tbe vesszük méo' 
hogy ?· · ~zódav-iz szakszer Lí gyártása közegészségi sze~~ 
pontbol is nagy fontosságu, nem kell bizonvituatnunk 
~1og~ az n1indencset1e a legtöbb joggal a gyÓg1~szerész.f 
lllcti ineg· -

Nagyo~1 kivánatos ,-olnfL tehát, ha a ka1tá1sak minden 
alkahn~.t n1_cg:-a.gadnána.k a1ra, hog3 ez,,__iparágot maguk:
~1a.k lnzt.os1tsnk,. nc1ncsak azé1t, mc:rt a nagy közönség 
lgJ nag,) obb b1zalmat helyezve a tiszta. kezelésbe . a 
Jogyasztást n1ég jobban n1cgnövcsztené, hanE.nl azért 'is 
me1 t a s'.'ép n::-ellékjö\ edclen1 mondhatni jó mindnyájunkr~ 
nag_yon Hl 1·ea iéT 

\J_„ LL 

n1int<ijár a, 
t:'i: 11nk~1:-:n 

'l :ül l L· :üllijUll;~ ClZ ;t111u11k1u "\Ú'-')SZelöSZek 

dc igenis µ:yá1 ~suk és á.1 usit~Ű..k b~ryógyszer
:1;~ \q::~t ( ·11'11 •ni~-" 'ff'r_1-1·-c·--, cns-1 ~ 
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Tisztviselők, egyletek, testületek. 
A m kir belügyminiszter'ium VI (közegészségügyi) főosztálya 

Os_ztá1i;főnök D1 Ch~ -zcr l(ornél ez 1nin tanácsos 

a) Közeqész~égi küzi.r;azr.;atási iigijOsztály 

Osztályrez·ető : dr Ra.isz Gedeon. egészségüg; i fclügYelö 
Iitkái· · betöltetlen 
Egészs~qügiji felügyelők: d1 Buzinkay G;yula, dr Feue1 

Náthán, dr·. Téry Ödön, dt. 1íiskolczy Im1e, dr Frank 
Ödön 1 dT. FarkaS Jenő, di. Hajós Béla. 

Se[Jédtitká1 ok · dr !{la.sz Pál ez„ Péter Piil ez 
Fogalviazók: IIorYáth Elek, dr Bt:késsy Géza, dr Preysz 

J{ornél. 
Segédfoqabnazó, hetölteilen. 
Fogal'IJ1rtzrJ„gyako1 nuk : d1 1-ía.szák Elemér, ba.kt intézeti 

szaksegéd 

h) J{órházi és 9yógysze1tári iigyosztály 

Osztályvezetr! ,; Buth I{á1·oly osztálytanácsos 
Titkár : Sacellár;y J\fihály~ ez oszt tan 
A baktel'iológiai intézet vezetője· di l{aiser l{ároly 
Segédtitkár .: No-., ák„ Lajos 
Foyal1nr1zó : Blu111 Ödön 
'gegPdfoqa.lmazó; Lis7.n~·a;. Endrc: 

Országos közegészségi tanács 

Elnök: 'folcS';;a.i l{orányi _Frigyes, e tan, kn. ian 
AJelnük ).iüllc1 !{álmán rk tanár., Rókus-kó1házi igaz

gató 
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Tegy::ő~ d1 c„.atá1i Csatá1y Laj, Ill oszt. \·a.sko1. 
. He11de~ tag.ok : ( eegl:szsÉ.gii.g) i taná.( sos"' czünn1el) Bókni 
. .\.1pád cg')eL tan, Csatáti Csatáry Lajos (jegyző), Ga.la.nthai 
Fodor József. e tan 1Iőgycs Endre (·~gyei. tan. Janny 
e;.-\ ula \:-örös-kcr kó1 h igazgató, J{étl~· !{áro1y e tanár, 
1Zézmá1szkJ Tódor e tari, l{oyács Józse1 LR. lg min 
tan 

1 
Schulek Viln1os e tan Baha1czi ~chwruzcr Ottó, 

Schcuthouc1 Guszt:j,\ ~; t'.ln, Szontágh A,b1 ah ám, A„páti 
Than Károl.Y cg\·et talJ 

J(ormányelöurldk: Ch\·ze1 1{01nPl zen1pl. n1 íöo1'i·os, nDn 
tan, Tóth Lajos (~ tan, Torn1a-y Eéla ini.n tan, Csajágh"'i 
Bl'1a bv. íőtörzso1 \'OS 

Rel!dkil' i'ili t(tgolt AjtaJ Sándor f.:, tau , Bóka) János f.: 

tan . Bol1 ·ó I{firoh , 85ke G\ ula ( tan , B1 nck Jakab für
dőoÍ vos, · Dol!ing~r- G-J u18. e tan., Fej a 1_'e,-e11u1 főorvos, 
l"'ckcte AJajos krass61n. főorv·os, F·ekelc 8án1ucl szatmár
n1 föorv os, Fodor l{álmán pöstytnifü1 d601 vos, G16sz Alber í 
tiyszéki OI'i"O~ N.-\íf,iadon. Hl'rtzkrt hnrc karlsbadi fürdő
Ol'i"OS, Hükó Lászlo pestm. föo1\ os, Józsa _!-\.ndrás sza
bolcsn1 f6ot\U'3, Jnrán.:i Laj0s rg)·rot tan, Osa,·ássi Kiss 
I\:árol )' g,J ógyszc1 f·sz, I{ourúd >.Itu k baba.int igazg , .. 
Lechne1 I,ajos fő- é.s "zék\á1osi középit igazgató. Lengyel 
}1„ndrás, L·il'hcnnann Leo ( t.a.n, J_,öw Sá111nel főorvos 
Lucjch Glza 'cg~ tan., )laixn<·l János e. tan, 'hta.ngin 
]{{noly zalan1cgyl~i tiszti íőoryos, ko1 ar Cl'd „;. tul, 1\{a.rgó 
'.l'i\·adar LR. lg. r-· tan. l\icdcunann G~ ula bpesti t.ébolyda 
igazgatója; _)l"o\ák Enchc. kórházi igazgató, P~lz Lf!.jos 
\'3.1111 föor\ os, Pe1 tik Ottci e htn, Plic.bta Sán1uc.1 EK 
tul nóguidn1 főo1 yos, Raisz Ged0on kó1 házi igazgató~ 
1\ózsaíf\ \]:1.jos flllanu·fcndö1:séi:ü fö01 \ os :-:ialgO Ja,kah 
.c,\!l\<JC '.:H.H\\,.l,.,,c„1 L. 0"oLGillVllU <>\,\;'- :L, 1• -,, C,„;1,..; .l 

).iát;yií.s F) R lovagja., klr ta.n., ~, sz\-:gedi kói h:íz ig:az
':·n::~.j·: :-_:'z :;1:e11 -~,Jil.1"'·"=' i.1j-t:'~11:1f'iitrr1i f'iiT;lrínJ\ll' T:üfi, 

11: 

Ká10J.y nyitlam tb íőo1\0R, Páva.i \ia..jnn Gúbo1 vozsonyi 
01 sz. kórb f601 \ os, \\'eszel y József gya.k.0116 ot\ os Bnda.
pt=.·sten 

igazságügyi orvosi tanács 

ftl11ök D1 Ko,ács.József f.:· tan, 111.Üliszte1i üu1. czimm(_l 
és jellHggeJ 

I'agok: Dr. __ \.jtay Sánd01, dr. PJosz Pál, di. 1Iülh:.·1 Káll
n1án, d1 Réczey I1n112, dr. Niede1n1.ann G;y ula.) dt Bak 
Sándo.l, <lr 1'.Iota\ csür. J-<-:rnö,di. Pe1tik Ottó dr Schlichtcó 
"\liksa, t::ig Ás jcgy7ő, dr Siklósy G) ula, d1. 8;;;6kács Béltn 
dr Béíke Gyula d1 Sfllgó .Jakab 

Gyógyszerészettanhallgatóknak előadó egyetemi tanárok 

a) Budapesten 

1han E:a1ol1 1·e,gytudo1, a 1'eg-~ta11 H) i„ taná1a1 :1 
'cgytanj intézet igazgatója. 

.7Jfa·1gó Ti1<:1da1 bölcsészet-, OI\OS- és sebósztudor, szü
Ji'sz111ester. a;.: állat.tan <''S összcl1aso11Jitó bonc;.:tan ny 1 
tanára. ' 

Jur(Í1llfi Laios or'i o:::tuclc1, a nÖ\ ón;; tan 1 taná1a., a kir 
eg)_etenü nö\·é11;yke1t igazgató,ia 

l{n:nnc1 József di az ásYánytan f.s földtan ny. 1 taná1a 
l{li~potliy, .Jenő d1 a kisé1leh te11nészetian ny h tanára 
Bókay A1 pád 01' os1.ndo1, a g~ óg:yszertan és a g:yógy-

szo észi tö1'i·0nyck tanára 
Kounány-kt11Yisclök: Chyze1 Ko1n8l d1 111in tan., l'óth 

Lajos dr t:gyct ta11{11 , Zb01-ay Béla g) óg-ysze1ész 
Vendég\ izsgH.lOk: :JfolnrÍ1 Xáudor dr µ:yóg) szer ész 

Trf.l 111ay Gyula d1 g-y óg) SZ(l (sz 

b) lí..olozsvrí-1 oU 

lHIHll 
\ ]' 

~1,,_ '.;.:) i 'ti1 le „ L i...:' l .! : ) 

Nö1 éll;\·lan ta.ná1n: J{ániiz Ágost d1 ii;y i 1.:1ná1 
Természettan tanára: Abt A_nt.al di, ny i ta.n{n 
Gyúg:ysze1isn10 tan(aa: Ló'te József dr 11) i ta11á1. 

13* 
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E:özeg·f,szségta.n: Rózsahegyi _.\Jaüá1 dt 
!(ormány-képviselők: Jfai.zne1 János dr nyug egy-~ 

ta.ná1, 8zék;/; l\Iiklós gyógyszerész 
\lendég\izsgáló: Is~ckntz Hngó dr gyógyszerész 

Gyógyszerészsegédi vizsgáló bizottságok 

B'ltdupesten 

Elnök Leng;ycl Béla d1 eg) ·etemi tanár Tagok · I-óth 
La.jos dr egyet tanár, }.{olnár Nándor dr. g·;yógyszerész; 
Zboray Béla gyógyszerész Póttag· ,)ármay Gyula dr 
gyógyszerész 

J(olozsvrh ott 

Eln-ók. Fabinyi Rudolf dr. eg~'et tanár. l'agok Löte
József dr. eg,yet tanár, Széky ;\Iiklós gyógyszerész, \\Tolff 
János g,; óg~·szerósz Póttagok· Székel~ ~fi.hály gyógy
szerész 

Magyar· gyógyszerészek nyugdijintézete 

Elnök Bayer _A_ntal; a,lelnók. Ka.locsa; József; titkáf: 
Lukács István; pénztá1nok · Cs(Jüy Pál; ellenőr· Ekkert 
László. Póttagok: Kossuth Pál, Szaba,dy János Igazgntó 
·választinányi tagok: Blaschnek Rezső, dr. Já1may Gy-ula, 
.Jenes \'ihnos, 1.Joldo>-ánJi Sándor, d1 !v!olnár Klindor 
~etzasek ~\...dolf, R.adnno\ its Kozma, Korányi I~11jos, Har~ 
rnos G-yu\a,, Buzinkar László, Höltzl Xóntlo1, J{arlovszky 
Geyza, I{rebsz Géza, Kulin Géza, Pollatsek 13e1talan, 
71-.-1 :n· l~-,-111:1 

Magyar·országi gyógyszerészegylet 

I ' 
b. l~- ;:::o l:~:; U~J 

Zsig111ond Titká1 
l1ajos. I,qazgatósági 
táY, Filó János, dr 

1 1 ! 1: 1 1 ; 1 - / ! 

lit:, h.i;,g;ic.l ~~,\ ·igj, l,;_:tLL~C 
Ha.r1uos Gyula Pén.zUánok · La1leur 
tagok· Ba·yer Antal, Eiszdo1fe1 GUsz·· 
.Já11na.y Gyuht, dr 11:olnín Nándor, 

l=tadulescu G;yörgy, Pa.J;;:s:y Béla, Tö1ök József, \Vim1nert. 
Károly l:ióttagok: Ba.111a Zsig1nond, Cseley Páli :Netzasek 
Adolf, Török Sándo1, Terstyánszky Kálmán Jogtanácsos: 
rh. 11:orzsán;. i J{á1oly 

Jár ás-igazgatók 

l-sö j°lÍ'lás (Pestn1egJe északi fok): Igazgató Elszdo1-
f<:;r Gu„ztáY, Budapest iligazgat6: d1 Já1111a;. G1 ula, 
Budapest. 

2-ili Járás (Pestn1egse déli ft1P): Igazqató· l{ato~a 
Zsigrnond, Kecskeniét .-tligazgató · Lábas Fe1encz, J{1s
l{őrös 

1-ik j"árrí.s (Hcyes- és J -N -K-Szolnokmegyc): Igazgató 
Buzáth Lajos, Eger A„liqazgató: Bo1e1nan István1 l{is
Ujszállás„ 

d-ilc Járás (Bá9s-Bod1ogmegyc): T-iszteletb ,J igozg 
I{oszt' ik Jáncs 0 l{anizsa 11:i1assin Illés, Szabadka.. 

5--ik_, járás (Nyiüa-, Pozsony~ 1{osonmegye): Heim 
\ e1Hlel, Pozsony !.1eisl Fe1e11cz, Bazi.n 

6-ik já-rris (Bo1sod- és Gö111önneg;re): D1 Szabó G; uln, 
1.fiskolcz, Lis?;ka T ózsei, Rúna-Szombat 

7~i.k já·i ás (Hont-, Nógrád-, Ba.1s-, Zól:1 om1lleg~ e): Igaz
gató.' Berkó Ish-1111, Ipolyság Aligazgató: Kilchner Dániel. 

8-ik JáYás (Aba.uj-, Sáros-, ZemplCnnicgyc): Iguzgató · 
\\'-andra.sch(~k 1{áro1~-, Kassán Aligazgató 1iega.y Gusz
t{n, Kass:ín , 

9-ik j1í1·ás (-A.T'i a-, Liptó-, Szepes-, Trc·ncsén- és Ttuóc:z
rnr:gyC'.): Igazgató Balló Lajosi Lip1ó-Szent).Iiklós 

-1()_'.) ;..ry,.rp.,_·-1\T·;~:'~-r·o T-~--„ ·:.-'cTT~:-T"'0"PI 

lga.zgat6 B(11e Lajos, lT11g>ártt A.ligazqató · ~ia1ossá-n 
Albr1 t. 1\lá1111 -Rziget 

11-il i'i í~ (S1."h"i1· ("' S1.:1h11111ri1• r~-,,',· frtr1::11nt1í 
-. / 1' ~ : 11 

~zatn1á1 

12-Fk jtfrás (IIajdu- és Biha11neg~ t1): Igazgató H-otsch-
nr-ik V„ Enül d1 , D1:J.n•ecze:n 1 Uga.zgató · T1a.ián0Yics 
1igost1 Sarkad 



13-ik já1 ás (Temes- és I{1 assó-Szörényrnegye): Igazgató · 
fahner Rf.zsií, Temesviil. 

14-ik jrb·ás (Torontábnegye): Iqazqatú„ Pacsu Döme 
:Xag;ykikinda AJigazgató ~Sály János, Xag:r-Szent-!\íik,lós_ 

15-ik já1ás (Bt.kés- és Csong;1ádn1egye): Igazgató: Var
ságh Béla, Bókf.s-Csa.ba _,1Zigazgató Tatay I{ároly, Tót 
Komlós. 

_1.6-ik já1ás (A1ad- é:s Csanád1u0g;yé): Iga-z:gató: Csiky 
Lukács, Sin1ánd iligazgató: I{budy .Józseí1 _:\.rad 

17-ik járás (\Tas- és Veszp1ém1ncgye): Igazgató· I{ósa 
Gusztáv, Jánosháza _-'-!ligazqató · J{üttel IstYán, Kőszeg 

18-ik j(ir'á~ (Es:1te1gom-, Fehér-, Győr- és K_ornárom
megyo): Igazgató: Imrich Viktor, SzGkesfchér\ ár 

19--ik ;rirás (Somogy- és Za1amegycl: Igazgató· l{a.szte1 
Sándor, Zalaege1·szeg· A.li,qa.zgató Kőrös 'Viktor, 1íarcza.li. 

20-ik jrhás (Tolna- t:s Baranyamegye): Igazgató· Szondy 
István, Szegzárd riligazgatú Sipőcz István, Pécs. 

21-ik jritás (Kolozs-, Torda-/\._ra.n}OS-, AJsó-Fehét-, 1-Iu
nyad- és Szilágyn1egye): Igazgató· 'szük;r J\Iiklós, I{oluzs
vár 4ligazqatú · \\'olff János 1 Kolo1s\ál' 

22-ik j(ÍYás (Rzol11ok-Doboka-,Besztc1cze-Naszód-, 1{a1os-
1'01da-, Csik-: Kis-I{üküllő-, lJ"d.-a.rh(:'ly- t:s Iíáromsz6k-
1negye): Igaz9ató: Nagy Sándor, 1Iaros„\/ásárhely 

2J ik jdrús (X ag-y··E.ükiillő-, SzBlH-in-, B1a.ssó- és F oga.ras
meg~ e): Igazgató: Binder Guszt<í;\-, .Nag;y-Disznód Aligaz 
gató: Schuster L, B1assó Pdnztá11101c: He1czberg I{áro1y 
Brassó 

2-í-·-i:k. já1 á_, (Sopron1ll(' gyc) : Ir;azyatú: J{oka.s )1ihá1y, Cse-p-· 
rcg Alignzgató: ll1olnár _La.jos, Sop1on 

Gyógyszer ész-testületek 

Ll.ni)ú · Schusztc1 Kin oly, Brassó 

Budapesti g1p5r;tJ.sze1 e~_z:-testiilet 

El11ök: J:'un1aY Gvula ch ,Jlclnök: Eisdorfer Gusztá\ 
Pénztárnok: Ba.Y'cr .Antal. 1'itká1· : Ha1111os Gyula f{önvv
t!Í1 no1c: Dr )íolnár Nándo1 Gyiüteményői : 1'ö1ök Sándor 
Bizottsági tagok· Krit::gncr G-yörg), Terstyánszky l{á1mán, 
::\-etzasek A_doli, Radulescu G;vörgy Póttagok: Cselev Pál. 
dr Fischer Samu, Ibos Nándo1, Pak>ry Béla 

Debi eczeni q1/Ó(jl.f8Zcnfsz··fe&iüll'.t 

Elnökök; }.1iha.loYics lsh án, D(-:b1·eczen; :N'-yii,\ G-,-yö1g~, 
Na.gJYá1a.d l'itkár f-' legy::ö és köU/jl'frhnok: róth Béla: 
Debreczen Péi1ztár11ok · 'Balázs Ödön·_ Dcbreczen 

Poz~·onyi (!1j6qysze1 ész-testület 

Elnök : Heim \iendel. Pozsony Pénzt(h nok : É1 dy Ist\ án, 
Pozsony T~qyző: IVtt·rén;yi ÖdÖll, Pozsony 

Záqráb1 gi)Ól}ys:::e1 é11z-testület 

blnökök: Pecsics Jrizsei, Zág1áb„ Poszpisil József, Zág1fb 
JeqljzŐ: '1\nma·'i- Ede 

Budapesti gyógyszer ész-segédek betegápoló egylete 
F.,lnök: Já1nray G;:i-ula. d1 gyógysze1('S7.. Gondnok: :Filó 

Tános gyógyszerész 

Gyógyszer·észettanhallgatók segély- és önképző egylete 
a) .i liudapesti eq1jele1nen 

!'1.<.ztfleti e/.11i)k: l'han Károlv dr egvelen1i tanát Az e_qy
let feliigyető e 1'odu1 Jcusd' dt egycle1n1 ta11l!.1 lltliftue~ 

fdüyyelö: Leng) el Bela dr. egyelemi lanát 
Tisztika1 az J 89 i HG évre: l~lnök · Balogh Gábot : alct 

11i_i/. · Szkltscí.k Jenií; litkdi : Lencz Jozse~ ; p1:nztd1 nu/1 : 
S;.abü B8ia; fi!l.ö1iiJ"úí1110k: PE:nk0rt ;\l1hál~ ; ;19yz/J: 1.-la1 
schali Rezső; in.ásodtltká1 : Maurer --\rrnand; elle11ői : Csoppey 
l\liron; alkönydárnokolc Kovács Gyula, Lügner· l{amill; 
l1ázna(_t!}: J{lein _Lajos 
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h) A loolozsvá1i eqyetemeu 

F"éduök : ---bi. Fabinyi Rudolf egyet. tanár 
Elnök : Fejér Lajos i f/!jpqyző · Kövesdy Zsigmond ; alel-· 

11ök: Salgó Péter; aljegyző: J?udai Kátoly; pénztáros }.far
kovits ~iiksa; ellenőr Török 1vliklós; könyvtárnok· Berger 
János; 1nuzeumö1 „ J{ovács Ignácz; bi::ottsági tag?k Bagáry 
Géza, J{ende Ernő, Szűcs Dezső, Szcntnliklósi Gyula l{eresz
tes Alhe1t, Pálfi lsbin Botos Kornél 

Állami anyakönyvvezetökké kinevezett gyógyszer·észek 

Bisitzky Ödön 
Csiszár Ar pád 
Desits Lip--t 
Erdős Jenő 
\ligh Gyula 

Kis-Czell 
Szin na 
FerHí-Sz -lli 
Boglár 

:F eg-,, vernek 

Kolacsek Józs Tatár Sz -György 
Kósa Gusztáv Jánosháza 
Stőlu Endre Pinkafő 
Szi lcz :F\n on ez 

J\íária-Pócs 
Összesen: 9 

b) A nyakönyvvez·etó-helydtesck 

.A.do1 jftn ilíá1 ton Szerb

Bárány Pál 
Csik,) Lukúcs 
Freyler Ignácz 
(J-a1·gya Béla 

Ittebl 
Csau) 
Sünánd 
Orso1 a 
.N" -8zalatna 

t: Í' IÍ.1 
Tóna Lfü„zl 'i ~-yi1·-Bftktn 
Józsa D1 zsií Cscip 
l(ubúnyi l!'illot' >:;-6n1c·t-

f'út dú ll \ 
T_,ehoczk1 István ).íezö-

1.nbo1cz 

Liszka:'I István 
).-li_csinay .Ernő 
Or1ni 1-Íiksa 
Rab .JózSl:l 
R.iedt Imre 
Szelór;zkv G6zn 

Sziget-Sz.-1I 
Rákos-I{or 
Harkánv 
Tisza-Lvök 
Sá1 vá1 
R.akan1az 

DL!j;:,,1,, G-<.'Zil _'l._1UHl·-

f-:1zlaÜllel 
8_,;obon' a ?'l"ánd Do1nln ád 
\\Ti;;nszÍ.;:..,- La.jos l\ -:\(·Jnl-t

~z -1\lik:lós 
Zail1 v István \;-aiszló 

ÖsszosE;n: 20 

i~ ! 1 

!. 

1 

Oklevelet nyert gyógyszerészek névsora 
a) /1„ b n d a v e s t i e g y e t e m e n 

1894 szept 1-tól~decz. '31- éiq. 
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tl..dler llíiksa, .A.ln1ás:i József, Boleman László, J)onáth 
József1 F'anda István, Göllner Hugó, Huszár Lajos, Katona 
István, Kátaj l(iss Lajos, Kc1 tész Gyula, Klucsik Péte1 
l{ranel Ferencz, l{1·eisJcJ Bonö, László (Lövy) Lajos 
Pálffy \T:iktol', ~kodnik ~~1gó, Szegő László, Szigethy 
Albert, Szin1on Agoston (Osszesen: 10.) 

1895 jan 1Mtól~u,nq '31-éiq 

Bauer Lipót (régi rendsze1 ű oklevél), B1ann József, 
Báthory Sánd01, Bene F<::1encz, Bene \Tinc:;ze, Benes 
Károly, Bernáth 1.íiklós, Bichler Gyula, B.~lle;) Dezsö 
Bolilizstn Inut,, Csign.házy József, Ernyei Odön, .F'ried
li::i.nder lvI(n (1 i·. o.), Galló Sa1nn, G-effer th Dezs_ő, Gödén~ 
Sándor., Ha.cskó Lajos, lia.ffner Ernő: Halász Ish„an, Hé1·ics 
Tóth Jenő Hinffne1 Jeuö. Huszri1 l(ároly, l{osztohn 
G-yula, l{rÓva. Benő, Lakatos I(:í1ol.J __ (r I. o ). l_,adán:yi 
l{ábnán, La.1nbe1g l{:D_1ol.J-, Lat GJ' u1a, LE szko\' áuz l\:Iiléta, 
Lérl:ig .A.rpád, Ivia.krai László, 11auksins~ky _:'1...nta.l, 1-íay 
Aladá1, Xagy Ilnrc, Nagy István, Nn.g,y l(_álmán, Okoli
csán)-i Béla, P1ay ·valé1 (1 r o ), Richter G-odcon, Rosen
feld ).1iklos, Ro1.snv·a-,, Józst-Jf, 8aád .Józsl'f, Schaubrna1 
Lajos, Sch;nidltch1~e1:, Sc}1n1üt Ko1nél, Schulek Gyu1:: 
Szí'ics 8ándo1, TclkLsy Odön, Topcrczt:n Nándo1,,, Tóth 
EJ(:mér (1 i o) Tii1ök G--yu1a, \Tisztrcsil I6rlo1 (Ossze-

1S9.5. 'Jzept 1-tál~decz- 20-ig 

Be11t:S G.' ula., Bii li_(zky J{ii1oly. De11tsth _Allie1t. 1~n\Ckcs 
B:i.rnn. (}1:-i;1s!1e1g(~1 Izi(lor, _Hitjnal József, I-ItJ bst Béb 
I\:eszlc1 GJntt i\Jüzc1 C-i-,)-11111 (r 1_ () ), Eo~1:in GíÖlg',) 
I{őhahnJ 1Iiklós, Lázá1 József, ?vlen11nl:I A„dolf, 1íichl 
Géza Paál Géza l)ekke1 lst,,-án, PotHna.,.zk-,, IstYán 
Saá.ghy _Á_kos 1 Szabó Jenő l1 o ), Szloboda János, 



\ áncza József (r i o ), \; iola. Lajos., \\-einbe1ge1 Jenő. 
\\'cszelszfr~ G-vnla \Yi1nmel' Jenő (Üsszesen: 25.) 

b) _t koloz~vá-i i egyetemen 
Bo1oss Guszt{-n, Bn(J1 \\ a1der Zsigmond. Daniel Géztt. 

Debreczeni l\:H.101', T'1iedmann József. Hergat Pétc1, 
II01 váth )..fát\ ás .. lncze l{á.lmán, I\:oyacs GusztáY, JZönig 
l{á1oly, l\:engyel János; ~1eislinge1 },fili:;;a.1 Szi,-·br Aipéd, 
S:il3n1oss~ János SonnenYcnd Gyula, Sch\va.rtz Sándo1 
(Osszesen : 13) 

Gyógyszerész-segédi képesitést nyer·tek 1895·ben 
a) B'u.if apestcn 

Kitünö e1 ed-niénynyel Ballü F e1dinánd, Deutsch Béla, 
Tckctc .A.n1al 1-:Ieutschel Gyula, Kuz1nán,-i G)-ula, Papp 
_E~rnö, Pósch Aladá1 Ruszny*k Lajos 

Elégséges e1 edménynyel. Arnboffcr :F e1 encz, Beksic.s 
G-yula, Bőcz\ Gií.boT, Bi:ichll·l Gusztá\ Csopc~ Jvfiron, 
Gyarmati J<J1ni1, Gyö1 ff;-, 11átyás Ha jász Pál, Hegyesi 
8ándo1 _ I:Iein1 ]zsák, IIot 1 áLh A_ntal. Illés ),_nt.al, Iván 
A.rpád l\:.nise1 -\'-ilrnos K_ároly L.\..11nlli, l{ollá1 Eg·ou, Kolos 
Tibo1, J{(J'ács Gyula, Lelo'i'its József. Lügne1 ICanüll, 
l\Iarschall Rlzső, 1.Iokcsa;'- Jó?:sef, l\Iolitor János, Nókán1 
,\.ur61, Nrn ák JózscJ, );'yilasi J„goston, Paksy El(;mé1, 
Pap Öüiin, Pásztory Sán<lor I-laditz Ignácz, Rácz Rezső, 
J{ác;z Vili:to1 R.idlc:1 Gáboi. Rothfuchs }flka.b Spull(-Jl' 
A.rtlnu, SZeh(-llé<l\ F(=_·I( ncz, Szkiesák Jenő, Szkicsák 
1{óbert, Tlnu1 _t\_k~i>', \\-ebei 1:1ó1ián (Üsszrsen: 48) 

b l .J{olozsi:á,1 ott 
J1itüno c1uiu1ói,1;nyet C1u;;,z1::1 ._\.1a.dá1, _:Vlandics l\.á1oly, 

l~olitzP1 '1.filán, Raclimeczl-:.) .'_\.ladá1, Rédnik Béla Riessz 
.lunlin, Salg;ó Pé1u Szabó gvston. Száhk,ndf.r _\.ladá1 
Hzfli.'llllti Tiba1n61, Szücs f:1nií 

Elégsé.!JC'' t1cdm.Pn)Jn.11el: Dózsa János, lpsen János, 
l\únit.s 1filán Kliisz F1ig\0s, I~or1nány Zoltán, J{ovách 
János, P1aefort „ József, So1nogyi János. Szabó Jenő 
~zöllőssy Ivún (Ossz(-,s0n : 24) 

A „GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY" 
KIADÓHIVATALA 

Buillapes'!: , IV.~ kecskeméti ... utcza lm sz. 

levélbeli megkeresésekre Jcl\·ilágositásokkal gyorsan 
szolgál 11indtn yálasz a lap elötizetöi részére dijtalan, 
c:sflk a válaszb~ly(g csatolandó '\. uem (lö:fiz(~tő kar
társak szivesk( dicuck a lfv-E1czfs köl1ségénr k némileg 
fedezésé1 e levélbé!yegekben tetszésszcrinti kisebb ösz. 
szeg;cket csatolni. 

- Megrendeléseket szakbavágó dolgokra, ka1 társa.ink
nak a- fővárosban lf.folyó szakügyeiben utánjárási meg
bizásokat elfogad. ~\. közbenjárás kisf~bb ügyekben eiö
fizetö részére dijta!an_ csak a készpénz kiadások szá· 
mittatuak fel Xag„~·olib ügseknél, va.gykülön n1unká
la.tokkal járó incitiizúsoknál is a tisztcletdijak a leg 
mérsék0ltebbtk 

Gyógyszertárak eladását és bérbeadását 

Bér be- és eladásokról 
értesi1 n1é1sf:·kc·lt dij n1elh~tt 

Segédi állomásokra 

Az okleveles és nem okleveles segédeket 
p•lll10f':tll éitcsiti n h1 j(-1( ntc•ít iillon1c\~ok1ól 

\ hirdetések ta1ifája a 11 hetö l1:gju1ún\osaüli 

~Jin<lcz iig)htektc vonatkozó .részletekről kivá
nati a fc-:h-ilágositásnkkal kf,szségescn szolgálunk 





Csász · és kir. szabadalmazott 

= 'cO 
= cd 
= .::::__ 

'c0 
-+--' =---= ~= =r--.J 

= ''CJ..::) 
.::::__ 

.::::__ 
c:d 
=-
E: 

'Cl.::> 
'-!---

Budapest, Vlll, József-körut és népszinház-u. sarok. 
!(!; __ 

1 

1 

Csász,, és kir. szabadalmazott 

szikvizgépek és sif onok. 

".El:Y G .IEI~ '' " ' t. ' féPiliipa:r IC~S!!l'Veny <l!'.Si\l.Sag 
Budapest, 11111„ .!ózs~l·kör.ut • é~ népsziotluíz· 

utca sarok (Jozse(-ko1u\ 8 sz1nn) 
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A magyar szent korona országainak 
gyógyszertárai. 

Magyarország nyilvános gyógyszertárai. 
)Iegyencrek rii1·id!tésc: A_Daui-I =--= Abauj-lorna. ·- Also-Feh. =o Abó

Fehér. - Bács-D. = .Bá:-5-Bodrog. - B.-Nasr.ótl = Beszterc2e-Naszód 
Eszterg. = - Esztergom. - Iiáromsz. - Haromszék J .-K -K.-Sz. = 
Jász-~agy-Kun-Szolnok. - l\is-Kük ---= Kis··Kiiküllő - Krassó-Sz. = 
Krassó-Szörény. - l\láram. -= l\Iáramaro~. - 11 ··Torda - :ilaros-Tor<l:a. -
:Xasy-Kük. =·.Nagy-Küküllő ~-Pest.= Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun ·- Szoln -
Uob. ___.::..: Szolnok-Jloboka - Ior<la-1\..r 'Ion.la-Aranyos - Cdvarh = 
Ud\·arhely 

Egyéb rildditések: i. '""'"' reáljogú sz. személyjogU f. = fiók. b. = 
bérlő. k =kezelő ö ,an öz\· '---"'" öz\'egr f _: !ia. n = neje ör >agy 
ötlik = örökösei ' 

Utmutató a helységnevek kikeresésére: 
A nrngya101·só.gi gyógyszcrtá1akrol eddig megjelent lajsh'omokban az 

en· es községek neveit. néha eltérö eziJnbet.ükben ialáljuk meg ; egy és ugyan
azon klir.ség pl. az egyik jegyzékbe Bánát-Komlós, a másikba .Nagy-Komlós, 
m: egyikbe De.blyác;sa, a másikba forontál-\'ásáthely név alatt vezettetett 
be. Az efféle rendszc1t.elúnségből származó zavarok elkerülésére a kétne'<Ü 
kiizségoket lt<js1romunkba azon a né\·en ''CHük fol, a melyen az:ok a m 
kir. kereskedelmi rniuisz:terium megbízásából 18»2-bcn az or::;z m. kir. 
datisztikai hi\:ataltól kiadotl „Heiy68gnévtárhan" szerepelnek. A kikeresés 
megkönnyilésére e mel!eH az alábbi jegy;;:ékbc fölvetliik a kétnevü községek 
( laYnlt vagy ritkábban hasznáU llcveinek értelmezését, vagyis azt, hogy 
azok h1jstromunkban (a hivatalos l1elységnévtiu czimeinek inegfelelöleg) 
rni11ö lz:hn alalt faJálhatók 1neg 
-\lm a-Hahó Rahó. 
Aroko;;:úllás = Jász-.:\rokszállás. 
11·• ·~-'-'7011f-K<1·"~"t C:in1m-:.;7r;11t-

lw1 e:;.r.t 
i·ál',·FiiJ1há1 == Iisza-Föhhá1· 
Bé.uál-Kornlós _ Nagy-H:omiós 
B<i.nát-LJjfalu -- R<iva-l"jfoln 
Bitbe ,=~agy-Bitbe 
Bonyha= Szász-Ilonyha. 
Böszörmény -----=- Hajdu-Hösú\rmény 
Csakova "---'-- Csákovár 
Cst'ne = Szerb-Csene. 
Cze1nya e-e_- ~émct-Czernya 

Deblyácsa = i:orontál-\'ásti.rho!J 
Dombovár ----o 0-Dombovár 
llorn!! ----, Haidú-Dorog 
J•.c;sF.a. .\cll!~C„Jc,:~1, :o 
F8lsöfalu =--= Avas-Felsőfaln. 
F8legyházn = Kis-1\.un-Félegyháza 
Frauvova __ - Aracs. 
IIatl!láz -=- Hajdú--J-fadház 
Halas =---.::: Kis-Kun-Halas 
Hradck "---'-- L iptó-Ujvár 
,Jákóhalma :--o: Jisz-.J<i.kohalma 
Kapos :--;:- Nagy Kapos. 
Kerekegyháza. - JUsz-Kei ekegyháza 

~ 
j 

:1 
·f 

11 

l 

Kubin -= J eines-Kuhin 
l~t~.háza = Kis-Kun-laczháza 
Lovo -----'- :Német-Lövő 
~I<;-.isa = Kis-Kun-~I~jsa 
'']odo-'< = Szerb-Módos 
N~~ll s,·~t -:Miklós = s;~rb-N -S:d -

-'" >:.OS 

Ná~i~s ---=- 1-Iajdú-·Nánás 
P~(le. = '-'lagyar-Padé. 
P'.1-l·Jany = :Nérnet-Párdány 
P.iei =- Hegybánva. 
Polgár --= Tis'.la-PŰ!gái 
Pi-omontor = Budafok 
R~c~-Adony ---=- Duna-Á<lonv 
Rekas = Temes-Rékűs · 
Romcz = Kis Garam 
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~0\' űr = I ót-:Sovár. 
Sz'.'lOJ!ak ---_ Yitros-Szalónak 
~zanto = ,~l.Jauj-Szántó. 
~zent-A1~clras = Békés-Sz:ent-Andrá~ 
~zenfj1 '.l1 ~on = Győr-8zent-::\iárto1; 
Szer:.-01ihaly =e Xagy-~émet-Szt 

).hha]y 

~~f ~á~~l~-. ~o:S;,j~~~~a~~ Szécs:i ny 

S~obo~zló = I:Iaj<lú-Szoboszlo 
'lalmacs = Kfo--Talmác;s 
I cm.e~-Kutas = Kndricz: 
Iriebs1·etter =- Na"v-Ő~z 
\~m~s-Pén.:s. = H"ijdú-\-ámos--Pércs 
\' rgvar = H1ttbercc 
"Világos= 1Iagya~-';ilágos 

adatE~)~éb 1?1.begjegyzések: Ar. _egyes községek lakosainak számául közelebb. 
1""nya an, az 1891. 3an hó 1-jé . k .. ··1t · . . '„ l 

v~ttük fel. Kivételt tettünk e tekintet] R dsz :'.z," ·1 nepszi;-mlalas adatait 
nepszám!álási d i l ien u .ap~„ i:e 'mdynel nen1 a jelzelt 
közepére kiszá!it~Ú l;~n~~1:1,,. az o;-:sz_: s!abszhkai hivataltól az 1895 é\
éveü! azok megnyitási, ~:;:" ~~~1 folt~nl~tve . . -----: ;\ .gyógys~::rtárak al~pitisi 
nem az en"ed :j •. ~ 

1 
P ~ g en„c_delyezes1 evet tekmt.Juk, mert tenvle,r 

van az illet'ö k.)ez_es, kiane!n c~ak .a kozforgalomnak való átadás idejétöi 
, ozsegne gyo~ryszertarR 

14· 
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1

.. 1 1 1 1 Akt , Fcié1 3,:JJ.3 Orangyal sz. 18\JH,Némct.h J'élcr 
Abaui-Szant<.> 1Aln1 i-T. .J.tfl(i, -· r. ,1s12['Mcisn1s .1uk::tt1 
Abony l'Gsí. ! 12,012, r. 1821. J .uldtcs G-vub 
AbrudlJánva IA!su- 2,fl03iB;'nrya"'z sz. l1ss2 llticlrnl Sarnil 

, , 2,f!fl3j • 'll7921Hcmclei Jgu~wz 
Acso _Pcsl l,tl4 i\ilcgváll.ó*) sz. 1887.Korclkó G-6~.a_ , 
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Aika 1\-csz, rem 2.or,olRClmcnv -~:o.11883 Tl'cxlcr Gvnla 'I 
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Alcsui ,l•1l1e1 L,tl7ül.fozsel nadnr ') ~7.. 1'382,Scholt;-: .Jcno 
Al;.:yl>gy-Aifalu lllu:-11 ·.cd !Jü~,':1.-lcgváltu _ r->z. l8fJ(l.;!;, b;-:ldes l•'.ndrc 
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1

Ul't1h_ 1.n.1os 
Alrna.~ Bács l-l. ~.·1f-,811 szcnllélek '18!J!\ 1\-Tarf.movw.~ 1\. 1 

Alpar J'cct :J,Jr,r_ 1vrungyal s~„ _18fl2::;lza]ay N. 1 
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Alsó-Csernaton 1-láro··ri~;:. 2 22 l rch1 i kc11.J~z, s~ 18!J.), U J\loln u bh an 1 
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Alsó-Domhorn 'Zah l \11 I~tc111 g011((~ts ~z 18űl Kmctyku bvn11 , 
Alsó-J.ánt Tord; -A. l >7G Hcmcn' Hz 1KR~ 1

1 o Pui)pol1:vZsrn:m.-nrc !b. \Vei11rich J_\[troly 
jAJsó-Kubin IAn:i 1 GO'I i\fo.gya1 korom1'"'; i 1711 f\.1,1l1k ,\]mos 
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Alsó-Tál!·a"Fürccl ,~zcµ1, Arnny l1:1non'i "') l~!J3

1
G1eb Janos 

Aliió-Vernc~.l.;;e 'Rercf' 1 GOG j sz 186'> Lapor;r;y J,rnos 
Alvincz ,\ls,J-• ch. 'l,7 ,51 sr. 187 1 Tclc:;ctv f c1e11c1-: 

1 
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1 • 1 
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Arunyidkn 
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Aszód 
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Acs 
Ádánd 
A kos 

Ba!Jóc,~a 
Ba1n 

H;;mok 
Baüm 
lfa.k;cfoiuva 
Balnssa-( 1yr1rmut 

Halat.on-1\trcrJ 
Halázsfr1lva 

Csr.i1 •d 
IToro:,t1il 
AnHI 

IA1;:rn -T. 
'Dnrs 

1
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„ LX.k.-sorok-111.17.: 

t,liG.000 -·- ! ~ . ·--
„ ~:i7.cnl-flviirgy . sz. isso:Tanffer .KitrolV 

','-:izcntlélek !'. l 1 DEl_Türök .Jói.scf k. Tiirök tifindor 

I
Yöriis k;rcsú sz. ITH81 1 l~ayer Ai!ln!. 1 

' sr.. 18G7;1\.ovaes l\rno dr. I 
IAnolló sr.. ,HiDiJICziffray Odön 
Di<J.na s7.. ·rnnr,IFónagy Jó7.sel 1 

Geuii kcrcsú sz. 188~ l_'uk:sy lléla , 
11-lunrua s7. .. :fHJO Fisi.;/lcr :Samu llr. i 
.~M.-ors;;;. véüassr.. sr.. 188t-:.O. I\ag-y (lyulinc !Ji. lliósy La1os 

l

i\IcgvMto ' )8281Z. Zhorav Béla ! 
::i.r.ent-Ernsóhel sr.. i'Hll:lfi Tcrstvu.usr.ky J(úJm. ' 
8zciit.-Hermmu sz 18.~6 t:zusz Lslvan 
f-izcr1t·Ter6zia lS'JOiO. Fausm· Ani.alnc k. F011scr Géza dl'. 

sz. 1s1J21Csauyi Zoltán 
1\Dostol sz. 1s93:11rtdit.1. HóJJcrt 
Csillag sz. -J373j:i\'lolnar Nándor dr. 
l\álval'la sz. 1 S!H íLadánvi Zol!úu 
1.Jugyur. l<orn11•t 1 J.7'_i_6~,iJ.\ t'iegnor Gvörgy 
J'rófeta s;;„ 11887 Blas01nwk Jiczsii 
~zcnt-,Jo„.sef sz. lSfJ.J Szktdla Antal 

ltizcnl.-l\erciózlói1· sy., 1ss2!Filó .iri.no„ 

l

fir.cnt-,\Jargtt s;;„ Ü!il~l'Koranvi La.1os 
(Cúme nmcs ~*) .sr„ 1W14 Urs1ts Dezsó 

" ióZ. 188·t l-Jazi;JiJ1sr.Jw K<lrolv 
A11gya.l 1„ IHH71Haver Arn(1kl 

,-Jó paszlo~· „ S7.. HJSu )-'.<~tleur Lo..)OS , 
l{odnm l:lzur.-i\l.

1 

sz. l.18í!ll~aifasdv .l•cr. ,for.s. 
;.,.t~ sz. lllS8 Lselcv !.'uJ 
Ozeul-Anna S7.. 1s1rn1Barua Otl<in 

1 1 i 

1 

J 

jlJi:. Galicl_~0z;;et 
Ili. Herz tiámlo1' 

w 
~ 

"' 

- ~-- 7: ~\;;'.''{ 

Bnttym And 
l::luziú~ Teme-

1 ' ' 

!r;uu,oool s1 .. 11snlLanfütu llnrc ctr. 
', „ Ara.1w sus sr.. Hl8S)!'l.egyorv Gb:a 
1 11st01u gomlvts s1„ Hnolo. l<'ú.ezanyjÁrmmno 

,, .~zcnt-Voudcl sr.. l1MB81Kalla lstv:'.n1 
:l,034clOrn.ngyal sr„ 118.DI-. ,J~ntló L.-no 

\i, .Ptüakv· A11do1· 

b. 

„ lX. ÍJllríi-nt 65. _IPcsí 
„ X. l<ápolna-11. L 1 „ „ ;-. .flis:cJJer.-nl :-i „ 
„X.k.-J\eT('Jl.-Ull04I. „ 

1'1,'t"Cr1<:.,ull 
,Csana l 
BU1.s 
ICson~ dtd 
l l~ng 
Toro! •,ci.1 

t,621'1 ' ~z. 1840,~choloz l~ndrn 

'·.36ülMegvólto s;;„ l1s,ulo._ Boucsitt.h N.-nc lJ. l\;u·tov1cs ffltvan 
Csflcr.a 
Csouád-l-'a lot.a 
Csllnt.aver 
Csany 
C,:sa::i. 
Csarad 
Csáki-Gnr!Jú 
Csákov111· 

Csák.lot'Jl\"fJ 
Csák var 
Csanv 
c~ego 
c~enger 
C.~c1n'\'ff 
c~cnnú 
Cscrnatful11 
Cservt•11lrn 
esetnek 
Cscpa 
C>iik-~;1,en t-IJumoko~ 
Csik-~;1,enl-;'\l;:tr[rJ11 

Csik-:S;1,crubt 
Csik-::-zo)JYl7. 
Cú1. 
Csólrn 
C-;m\ecrúd 

l
t'WllL. Db 
Tutn( 

lzalu 

1

Fr,jc1 
Hon' 
.llt!ld~ 
ISzol•11>H 
·~\)j)l'\'ll 

iArud 
jBrab. u 
BálT IL 

1

1

(_(/jmr: 1 

. 1. 1\. i\.. f-'1 •• 

:c,:k 

' ( Oöni11: 
ITon11Ltál 

1 c~rn1 ,,·úti 

1 

5.nto L-[o.tlv11 >"Z. l lSSüll\nvan .JánoR 
6,:212'.Ncii. t't.t . ./:'.mos I s1 .. Hl8·1_Tihorli KitlmaH 
2,il~8!.!Ylegválto sz. iS90IDomián Gé-1,a . 
i,G~\Jll~tem :X'.Jndvis. ~~· lu>11 N._-?v.ak F. örlik_··.. j'Ji. 
3,0Gü ::izcnt-.JoY.sc1 s~„ 

1

-1s71 IH1erlmu_nt (,ynlu 
1,002,Hélheg:y s,;. 188: Sw.bó 1'.iaJH\01" Ül"iik. 11. 
·l,1.D41SzcnUiirom>!af; 17961 i.,1wu·u .. F0t'l'!lCZ 1 

4,4U·•I „ SZ. l 18fl8 Anyo~ r:mil ' 
±,046. ;l.lagyai.· Korona r. 180/J,(.)zv. (101.1c~. Ln1osne l'c 
8,8481\slcni i::ontlv. r. lts21

1

:Kovalik Lstv<-ln 
s,6D2 }']agyar ko1·onn sr.. lt\94 JláranY l'ál Jmre 1 

:J,7BD1liótem go111lv. st ... 1876,Kardos Ub:a 
8,1111ürosY.lán r. 

1

1821í
1

Kato1m Agoslou 
s,S•l3.tizonlháro111sa~ sz. lt-\·1~ l{okas i\lihálv 1 

2, 7·16 i'llcgvúl!u s~. ·. 1860 J)crl.;:ll>! Arm1n 
2,li~BIArn.nv ker~szt ~7„ ll8G81Jekclius Ons1.trwn'.! -11. 
7,429 l~~em goudv. sz .. 18'.'1.·,~chnmi_u;11cr Ilctll'lk 

1 
t.4S21i\hncrva sz.118,lü\Onent Uvula 
2;.971 !önwgynl sz. 113~0 Czib.ulka Gvula . 
3_r,21

1 
_, >Jz. l895_Hanko Autu.l I' 

HO,J 1,\-L 1 ila *) >07.. l8G9 IJobav Sándor 
l,7tlfl: sz. l't8."J71Gii7.tiY B. óroiJc. L 
2,5771 sz .. 1Sf'.2 Theil Frigyes 1 

555
1

1.Mag)':ll' 1rnr01rn*ll ' l18ll31Lan1os l.,a1os k. 
3,~~o Angyal 1 sz. 1l88<>_Gcorg1cv1t>i Jstvm1 

2.i,~02'1'1egv:\1to sz, 1882,Csoithoy La1os 
' ' 

.Jú~.~a l kr.ső 

1\rernmitr.kv A10l. 

l-'ethíj ,Jenő 

lJrndt.loff .lór.snl 

Uiíz~v Arp:íd 

A1 

"' ~ 
~· 



l 
1 

1-IGlyseg· 

C:song\':'trl 

r~ono\)ia 
C.sorim 
c~orvas 
Csőg!e 

Csiikmo 
c~nl'sl\ 
Csnrgo 
Csnroµ: 
Ct>UZ 

Czccr:c 
Czcgléd 

C>oÜ.;okházu 
Cr.iffer 
C:>:inkota 

J)ál"{\a 
Dubrcl:zcn 

Derccskd. 
Dctta 
Devecser 

M»gyo 

CsOPgr,1([ 

·Hác_.;~n. 
2cip1·011 
;Ilók<:~ 
Ve><i.nretn 
flili. 11· 
:Koi""~ 
t>on1ngy 
Eá··~.-B. 
'K011wrorn 
liCI' 

,l\>o' 

.J_.:. li:.~~
,l'w.;ol\Y 
J'1>,i 

'l)u; 8 ilVLl 

,lW.1dú 

'lilwr 
'J\ 'llWS 

,\fL'i?;j)\'()tll 

i JJaJ;:o~ Czim 

20,802 Or.szag-cr.1mo1· 
2 0, 8021 

ö,12fi 
1;,ono l.\:G~a~ 
·l,24fl bloni gon1lv1·, 
l.374 
~,3017iOhil1g 
i ,605 ;vragi,ar 1tnro11a 
:-1,6721· Megváltú 
7 77~; Segi.i.ií 3Hu·ia 
2,023 .'3r.l.'1Jthárn1n~·a~ 
.J, t56 I O.\legvi1 IL0 

27,,HD Rcmcnv 
27 .G40 bZOTJtl{~]ck 

4. ,12sls:r.cnthá~o1:13ag 
1,628 tsr:ent-~·hhalv 
i,S7ú!il'l.átvr<s kir(tlv 

2 72~1 
;,6:.'H0.Angya1 

1

, ~ ,- , . 1 r Bórlő v. 
~o ~ i_! rn1a..1donos t· lcezolö 

s;~ ~-:~11 ~~-:-r - Sándor -==-- =--== 

sr.. lS!!S Nigrmvi Zollíln 
sz. 1886! Kov;ics Béla 
sz. 1817:Kováls Alo.dú\' 
8Z. 1ss:i: .'fánoFJY János 
fJ;:, 1888'H[lrlmcsv Pú[ 
s;:, 18\H-P. P(~cllv Józsnl 
S,;.

1

'1llil::JIF· lrn1·e .Józs(JI 
sz. 18·13,,Plachner !VIan11 
sz. 1885 Enüwr lslvan 
e. liM07

1

1

.Jezov1ls ~ii.JH.IOr 
~~ .. lfi:F> LcBkó (,vnla 
~r.. lSSG ;l,aJai Etle 

il. ~7.endcr·v .Józ~nl 
b. Ov:uv ;t,nltai1 

'1\. •• l l'7.rJV11.s J\(1 lmnn 

. ,. i7!l8;!-Joinrn ,JúisN 
:-;z. 1.8iJillV<!gh %01t11n 

1 ~7.. llCHJ!J,bzorda1uoih1 ,J{rnos 1 

, fJ'/., l·18!1r,IKrcKsmszkv Márton , 

HZ. !18.Hll,Ö.Czingdlv-Simuonw lk. j)()J'tnUr Pál 

Aranv etn'~7.n.rvul '· 
IJ<'ohér ktllvu 

17.'lt.(Orvonvt Ottó ' 
17n !\()!.sclmck V. E. 1ir. 
/r;·n:rü. Ta1wt~i;;v 1<:"1.t·o\'(11c k. 1.l'amassv ll1:ia 
l8l:<l'i\'Jihalov1fa Tslvau Kigyo 

IMaiyn.r kornna 
I i\'logvi11l11 

., ,Nllp 
„ .Ftomcny.%g 

8,27:tlllcrncnv 
:; ,r,,c,2_ í:ir.ent-Annrt 
4,:J:;n /Szrnt.hárurn~ug 

1 e. 11:0117 Fülek~· Pál 1 
1 ~7„ 18·1'.!.1Tólh 1\éla 

,, 

1

1H021:MorakZi.zy L{Js7Ji"1 
sz. :LS1i8 na]tis Odön ' 
~7.. h.s:i2,Ö. Belicr.av Ferc11c1110 f k. ,Jenci Laws 
,;1 •. 118301.J;'cigl Ede -
'· 1831,0. \\11\ogt1 Jg11acr:ne. ,

1

];. Hrlttk Gvnl« 
' 1 

·~ p 
00 

"---· -·----- 14 
1 

llt;tlo 
JlCil 

' „ 

1 

Drva 
., 

1 
llóvavanva 

; Die8i5-::ir.cnl :\·Júr\011 
l lliós-(Jyiir 
1 „ !Yasgy;{r) 
1 Diiis7.i\µ: 

Dobra 
llohru::oa 
Dohmna 
l.lolhrr 
Llutov.1 
Dombó 
Dnmhnirl 
Doror.smo 
Jlíimsöd 
l hagomérfal l1 
Jhma-A<lonv 
.lhmn-Fi.ildvur 

J luna-J'nt;:i1 
llmw-Pe„l.ch' 

i Pnna-t:iz(Jkc~ú i D1ma-.::izet·dalidy 
Unna-\'er:s0 

EtSC!r 
E1\cl\;',,v 
E~·cr 

1YJ.-T,1rda 
:--.~nlt· .-Uo 

0

1-lt\Jl\;ld 

.1.l."'J:·1<. ~~.' 
1\i~-idik. 

; J\or~·Hf 

llil1;o1· 
'l-lllll\'Cl,c\ 

''l'orn1lfi1l 
Gtin1 1r 
L\1,'i1':1m. 

·Tnn,11Ut! 
:VJri.r.,m. 
:izal nlc~ 
Csot:>!ritd 
l\i.~i 
:\J,11·,Lru. 
l•'oi1·, 
'f,111„a 

p~·:. 
l·"·.JÍ• 

,'Ba1 nya 

l 
l'ciz-ony 
Po~i 

:"i(1e:-,ü\ 
l!or-c"l 
l IC\' , 

I 91m/Hcrnenvseg 
7'7 '' Fortnna 
'„ - iYercs kcreszL 

1',1'.97f ?rungy~,1 
12 Jfj,1 ÜJ'iJlJgy,1] 

2'.421/Arnny OTllHZ\{1n 
1;_,;;\7 ;\kg-váll.rí'·") 

" I :NI cgv;{ll.ú *) 
f>."8 L I[ainnl '') 
J ',202:Üra11gynl 
:\,0'.1 l l~zc1tlhárornsa:; 
1,IJ.13 .'\fagy1H korona 
:\A~2 ., *) 
15 1,34 ~z1.:n!-ll'lik\öc. 
2;n3ol?lttgynr kut'IHW 

'""131 ' 2,'.i2ö -, 
,1,nr.:n,Mnµ:yar kor.1JJw. 
i ,:-lö2 Magyar kir;-iJy 
·1.42G ! i\fogv{t!t1J 

12; 3G1 [t1zoníhi1;,nm.~ng 

;;'.8!l2 i !\'1\•gváll/, 
:; ,6:; 7 ! f-iz<ml.három~"µ: 
:,,:m~' VöriiR J1:crrozi 
-1.4(,:'.i 

1, :rn2 !l\'lcgváJt<, 

t 7ít.'IÍ:Í:öU7.-l\hirin 
i ;,1,,r, '<íinnryr<l 

2~. !~í, ( :r!!,lJ_<)taJmu. 
!"l\íp-y•; 

1

1 

sz 1891'i :Czaich T. H1'1iln 
·· 1

1

1704/T. Hóth Klirolv 
sz. 1888 VVolff Bogdán 
sr.. l8fll,1KupJwy Gézn 
r. ',l712,Bru7. Lltszló 
sz.

1
Tf;(;,"J]1~fl.C7.elc C!O::z11 
11'2R Oberth Józ~cl 
lSCí!l:ll<:sc11er Fcr011l~z 
1887· 1•:srtJr.r Fcrencz 

sz. 183íi\i'aduy ii:\llU(;z 
/11:. Pnchcr ,Jm1ii 

~z. 1i1 f'.901 Hri:inlm ,fozscl 
1 sz. tsn,1 \Vágnm· ;\gosLuu 1 

.~z. · JSl·l„Tu·.~chcr Szilr~nt 

1

18rl31l.'ha11hol1'cr l<"crcncz 
o;z, 18&~ .).C»ZCJlti1.li:Y ,)~llO , 

sv ... ' lSSö. ( J. M :J 11lrnm~~.11.v ,\ .-11c / '" 
sr:. 18:-ll'b'zoJJOllV>J .Nn11c1or 
~:-:. :18G11Kareso.v l(:"troly 
~z. [1814 [(,·,llv~:n E1lc 
;;7„ llH~ l i 1\ 1'?.c:-: Káro! v 
sz. 18~9 Csi!JJV LOl()f' 
.sr.. ,1186il M11rm b·twrn 

117 !Hil %1ins:-:Jw ,JözscJ 
87.. 11Hií7 :'lfodl'n i"1U 
sz. lHO~ Orl(on ~únctor 
N:r.. /lH«U Frinnncr '.if•z~cl 

I 1·. 178\JiJ(~lcnik Las7,],-, 
I ~z .. 111-i:n llnner Adolf 

H7„ 1
1

lH!l·!l3mctana AJudi.lt' 
,.;1,. 187.1 Hil.;IHN l/é];1 

ll7'.!H.trg:>,1_lmasro1!(! 'k. 

M:111k~lll~Y.lw A. 

(;i\1·p-v liyud'\u-z 
~is:rn Tinzrifh l,a_ios 1 
!f)fl!l!f\ii1111rr T,iírinczi;riik. k. lfa11cr Ln1u8 

1 

1 
/g 
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· · 1 1 '1 · , "' . , ! Bórléi v. 1 "' Iíclyscg I' f.{og\"O I La1cos Cz1m ~ l~·~I TulaJuonos 1 kezelő - q 

,-
1 ~-Ia_idú 1 1,~,rnJbtun gondv1s "')l -sz.1'll:,;:1°Tóth Dezső __ cco Eg-vcK 

EIA"k 
Emőd 
Enckiíd 
Envmg 
Ep1ir1e" 

Eros1 
Erdőd 
Erdös:aida 
Erdú-Szen l. -( (y ii r;;y 
Erne":dháza 
l<:rzsébetfo!va 
J·:rzséhetvílro" 
Es;-;lorgom 

Etéd 
Etlyek 
frlesd 
J;:r,\ 
Jtr-Endréd 
I;:r- j\J ih:ilyl";1l v;1 

Ér.~ek111var 

F:H'.SCI 
l,';i dd 
Fa1~z 

Fcgyvernok 
1"ehéregyl1áz 
Fohér-({yarmat 
Fehértemplom 

" Fekeic-Anlo 
Feketehalom 
Feled 
l1'elok 
Felka 
Felső-Da log 
Felsö-Bánvo 

~:~1~g~n~ei1 
Fclsií-Őr 
Felsö-Pulva 
Feh;ö-Szvidnik 
Fclső·Viso 
Fclvmcz 
Ferlií-fizen l-;\-Iik ló~ 
Fi nm e 

F~I;nra~ 

FokÚi 
Forr•i 

!
Fót 
Fiildeák 
Fiildrs 

l·.An1n h U:O<l 1 ~c„1w-"'z lVL1t1a I sz. 1856 0. Hitmorv J_,;110s11() 
Horw<1 1 ~ "Dl sz, l1S!l6 l\ocskés .l~nilrc 

'llék{:s ' 10,SUSl.i\Icgv<JHo 1 sz. ,187G[Hegcdüs La1os 
1v·c·szpri m 1 'l lli'í ~z. lrnu2 Ad!e1· Imre 

l1J. lvaukoVits Eruii 

1 

Súro.o 10, ;71 \1,rny sas I '· IU-1-+flCorn Vilmos 

ISzeuthatomsag „ 1841- Schmidt l\ároiv 
Szcrcc><1 n *l " 1'711 l:larts Emil 

FeiCr 
:;<.ú1tm:• 

,-,,. 6 73'

1 

S;-:c,ut\uirornsag. 1 . s1,: :-1 1_86\l;'Ss!J;UUJO_r_~. )lcz_füi.. __ 
'.l.671 :\lcgvaJtu r i3Z. iif461 a Ul'V J<1'l!{}'CS 

1 

I h. Molitonsz 

1 

'''""' 1 

i~L-'i'orda 
!Tor01ü<;I 

l,288,(hos~.Jún 1 S7.. ltl87,ffj. Gerber Odiin 
~-15·,:·1;_\ngyttl sz. llllí!JIKis ~Vlú.tyus 
2,120 Orangyal sz. ·18112

1
Uraesor A Mihály 

P?~t ... ~ ,Szerit-l~rzHóbet. sz. l lfl!l41(_fazdik .Jún~~ .. , 
IK10-/\uk. 2,7fJ51~;-;nrvas r. ·1789 íSoos Ln1os orok. J.\, Arnon \'il111n~ 1
Es::.forg. 9,:Hn i\Icgválto s1 .. ll8G1lr(orschbaummaved(. 1 

i ·1t-ias r. 1 17_2_7_!Baria Tivadar , 
1 . ,. :::izcnl-lstv-11.11 . r. i_7f!ilií;siga Z5ig-mo1ut 1 

l/ilv:1rh· !y 1 J,GlO·M:v•vur koroirn 1 s:: .. ·181:17'1f>iros .Aurél 
!F?1\1r ! :L748ll_slc~ii ~on.-Jv1s. ·i•)! í. l1sn~.,llrn1m Lr:t,ios _ h. La:-:z!ó Lá~zi<'1 
, ll1ba1 l,7'1D1Hcnienv 1 sz. 11848iKocsiss Jozsul 
1 l•'cwr ::, · u::;I :-Szcntlu'trnms<ig 1 sz. 'Vrn2 ISchön Ilicl1árJ 
'Szttl.nw1 l,G7iJ sz 1JSGfllC1sa T<t1Pncz 
l:lihar ·l,flliG·~as sz. 'Hll2 l\t1l1a1 btv,u1 

•:>J"vítra ll,~IJ!llf\nrnv Ot'oszl;in J 11798

1

Mes;-;1uoN Ko1nol 
' „ 1 szenl-!\.i'ik11~ sz 1871 Dnsdwk 0Hzk.u 

'Kr;issu--,\.' l,iJ12;i\fogvltltrJ , 11813l0Hi:1 Chz1 
Tol11:1 '\'il~:~zo11tl1á1·orn;;ag '-'Z .188; Bo1~ofJy linos 
jPc~I :J,I0~1~1agya1· koroun sz. !18921Kovach Mili:í.!v 

l
.J.-K.·K.~ 
:-iopron 
Szatm:u 
1Temcs 
; ,. 
Ugo•:~a 
Brusso 
iltüntiir 

l

tizeJJen 
Szepes 
·G~imor 

I

Szat.mar 
Tolrw 

,Bá<::o-f\. 
1Vas 
i:'iopro1t 
':Járo5 
Márnm. 

':rorda-A 
~opron 

' 

' 5,u:rnj .. _, 
1,79~1 01·an1~ynl 
3.612 ~ 

fl.0.41.IFekctc s::is 
., :S;;:onthárnm:oa~ 

i.4il7 1

1

lslc111 gnndv1s 
4,03[> Hemr~irv 

"~~~ 1 1\orona 
i'.1!)3 .. Pcliluin ,. 

f)i)(l 

1 

sz. :JR7fllÖ. Végh. i\l.·p•.hlrn 
sz. 1R!l3 i\lillm:t· György 
sz. ·18i'iil .llalika r.;:. tirók. 
r. ;;1-805jJ;ohn!Jo\r1 J,<úroiv or. 

sz. l.._86t-: 1J. oko1·11'{ ,Ja;1~s 
s:: .. 1w14,:Jr.lempak (,eiu 
s;;:. 187(>11{r•1m0r -;\·Járlrn1 
sz.11i:l8H:T'crJc~sv Sú11t101· 
s::>:. 1882'1(esorü fsl.van 

sz. HlRl 'Bolla Agoslon 

1

178\l!Cornid<;>.s K.úrolv 

·1,81131 '· s? .. 17~1!i Csansz lsl.van 
2,\174-llstcm g011dvrn. sz. J8H41Véµ:h ,Júno.,< 
4.76S ~ sz.118!J~l Lntzkovics Héln 
:.J.·110 ~I:igyar korona HZ. IR4:;:1?árdo~sy G_é~,ft, 

·156 Szorocse11 sz. 18"418z<:7.Cplll1~k\ Adam 
&11 Angyal*) nz. l81Jll.NlcisG!1; Alrino 

G,;J851Tslorn goudvrn. 1 s::„ ,1sri1;1Kovas~v Uyúla 
1.HliU Ma~yar }rnl'ona 8Z. l1R701Gónn<:~.y .1-lóla 
;i.osr, ' sz. ,1881. ncs1ts L~ml 

2!l,-tü4 l_i\lla Croco Hos~al s~„ ! LHO.; Prow:rn l• crom~z " IAU' Angelo · l'- )18G01l.'J:odnn ,lá1!os 
„ Alla ~aln\c ! ~:%. •l870.M1r.znn An1ttl 

!Ali' tndclicientcr sz. 18S+:ootthardi Gv. 
'Al l\.eocnlorc 1KUojMar. diSont·p~i ffrucl1 

,. :s.~ Vilo n l\'lod. sz .. lRIWjCatli Civörgy *) 

1 

1 llc :-i. Simon Imre 

1 

:1;. 

k. t-lcpa11 i,(1~z1,·, 

11c l\11tsera. 1\ntt1l 
1 

lh. >'ehes .lóz<..rl 

1 

·, l<"ogaras 

l l'o~i 
<i,8Gl1Acseuhp s;-;. 18G710. Hermann!'. .J -ne L 

„ I-Jygieia. . ,, 17.18 „F11rn.wa'' l'PKZY. lnrB. IJ. J;a111on<:zuY ltc•1n11~ 
„ „ RZ.1188'.l;l'ilclnl'l" J•"rii;yc~ 

~J/>~fi :'.\frgvállo -<J sz. ,1H11:1 I\ov:i<:~ La1os 
1 Ab<1ui-T 
l'csi. 

,Csan{vi 
illn irlú 

' 

J,28011\lagyar király sz. 1lRG8:Tasnszy l''C.\"('llCZ 
2,78!1 ., sz. llflR2

1
·Kovacs Sámlor 1 

·t,-110 ' ~z.11888.Horos Kt\ro!y 1 

4,801.bkrn g<,mlv1~. ,.;~ .. JRGn;ti. /.]u('.~Jn' l\'lih;'1l-vne b. llar;;:rnv• f,n10" 

1 

'" ~:: 



1 
-. , '·"'I . ' 

I-Ielysog I __ I\1ugy0 I Lrt\rn~ 'j Cz1m 
1 

t?. _i~~I Tnla,1dono::; 
11 

Ból'lő v. 
knzo1ő 

1
--~~ . ,--, -1·-,- -
Foldva_r jl3n1""0 2,2í2Aosnnlri11 sz. lSfüJ \Vinkkr lstv:111 
l~ranzfeld '1:".ronl:· ,1 ~,.7lH,(~0:1ctv1sdé~ / ~:ö. ,1s12./::5tro.n1sz!w HúLcri 
l•ülck /.N1n;ru.d I 1.90,Jl<lr>rn. sr. :l.HQ_,:; D!~\V Zs1gmm1d 

1
1.<ulopsz;;.l\ás PP .. >'í, , -t.s1n'lslcn1 µ;11ndvw. 1 s:r..11887·1.Korani Káln.1m1. 
Flizcs-Ahony Heveö -1,.llo: 1 sz lSBO l<ih·c~dy Fcrcno:;:c 
l'ii7.c,;-Gyann:1t ,ll.kkcs / í,R~W,Hcrnenv S'I. :1s1a1T· Kornis (h11in 

• 1 ' 

hac~úlv IS;-.:ttm<i ,- 1.0021HemelrV · s1. 1l18rn1·Kállay li'erm1c1. 
l~allmta . .f'o,_,;on.· 2,1r;,í/·Vöriis dk . 1

1 r. ~181.2 ~·1 .. as~.·iu1v1 Géz.a 
(•al[';1irz ·N,-Jlrft 7.2\0 ' '· 1i71l2 'vVflnloch Zsigniol\li 
S!at·ltm-tiMml-\1.ton;~zl lnut·s 1::sn1Ar. oro~;.láu'1 i r.1T8-1.iGF_frU11yc'..\'. l<~;ln1<t11 
"atin1rt lcmr,~ ~.n801 -~Z. , !flRl_1!S1.n.b•) JA1szlo 
Gócs l,l\;u!).rali 1.,21)4-!V.ül'•is k•'l'b;zt 

1
sz.!1884-IKosz.l.lrn .. Tiv:.Jiln1 

G<\Jsiec~ 
1

zem1Jl111 :1.o,:;:l'tlicnllél1•k '· tsl\! F'áhrv l!éla 
t'.ivn ,~:w.:.wol· ., '.l,ií:J.J.,1.Mi"tl.vwi kirúlv 'sz.11807, lloll:1"1 i~ll'.et·i 
b?s;.LP-Jy :Zempi•" 1/>'11.IA1:any sza1·;·ns 'sz. ,.LK80/'~·1.a.g1 l'dilwJy 
Grnilt. ,;,it\"O~ 8S7llatliony 11 SY._ 1188:1 be\1re1."t' b1t„zlav 
Glogo11 'l"Prnni 11 ~.n11 hzcnt.\lúronn'íl." ' sz. 11snn Fillin ,Ji1.110~ 
G~?gov.~cz ~Anirl ·1,tr,2j,.,züz ,\'[ana J~.~;c.: sz. 1'1,·1~jZornhory ,~(;l\Ot:. 
Goi\öllo 1 >1,ú 4,.'J'JA · ,I i·. 1::\13 ~zcntm1klosy 1 l()]n 
Göh11ezb{111,·ll :c:-zep('· ;,,r112IAr.-inv iJl'O>ó/li111 '· •iiG21'Teleki Húhi 
Gönez ',\h:rn1 L :;,1~00ro~r.lún 1 ~z. l!R!H>.Kozmar;· holLan 
GürgellY·-:':-zent-ln1r1, ,\J;ll":•~-1. 1.1rnfll. _ ~Y.. :l8<'<i'í,Gcllnce ii'riw1'rs 
G1;1rahuncr. l"\ra•! !Jo~Jti1.1iz !\'linw i :;z. 1Sf'fl1:::1;lmncr La.10~ , 
Gutn ,K<mJU:,m1 7JJHS _ · ~s;-:. 187!l h:1lrrmne7,lH.ÜY1 l<l'1·. 
Gvahir ·l·iu1Jyt l i.,lVillltin-va";-: SY..118H,:; Lrttr.mu. Vilm.oc; 
Gya1n :Koloz, 2.8fi7 Kii;y\1 ss. 1883;Kócs1 Géia 

1
. GY'1.rn11'.·:ilv;< 1v11s :l,Oö41Hegvállo sz. ·1888

1
'\Vcinbcrgel' ~árnlor 

G~·íl1'f11ata .Tcme> .~,llOT1Yé<lm1~y;il :o;i;. 11883 \To.rns~ Lás:r.lci 
/ Gvcrgyu-All'tdn Csik 5,17f>)Orrmgyv,i f"r.. ilt>!'M,·Voilh Percncz 

k. í-Tol1·,.:c1· lstvn11 

Iii. K<J>lztka. J,:"1szj,·, 

lh. :\lózc1· l.léla 

-------· 
1 

Gycrgyú-Dilro 
Gverg).'Ó-S;d.-.MikliH 
Gvcrgy6-'l"í:ilg-,·rs 

[ Gvot·Lvamns 
Gyercé' 
Qyomn 
Gyorok 
Gyöngyüs 

" GYíinr;vli8mC'l]úk 
Gyi.-ink· 
Gyfü· 

(~~~e-~zen i-J\I ;'1rl (Jll 
Györsz1gcl 
<.<vu Ln 

" Gvullt-Fchérvn1· 

llallfül 
l-l:J i (Í\1- H iiC'ZI 1 l"íll Cl 1 y 

, I-fo dn-D~;·o~ 
· l\11'1 du.f~~clhúz 

1 
TLi. iln.C\'"'~~ 

lt... 

1

1
Csil; / n,811iKorona'1·) 

,. :.i,10~' - ., 
„ . 1 3,7fis . .;\lal.v~s királv 

/
Tot'Oll :tl :J,012„NlC/.:'YRll\> 
Tnrcl:J ,\r. LüOSlh,lem );011dv1~. 
!Hc'ke~ , Jtl,R(l71' ' 
'An-u:I 1 l,l>Pfl 
!Il0vr, , JG,124i~Iti-~Ytí.1t'I 

1 1G,124 Onmgy;J.l 

::;rJ~P \' 
;'J'oJn;1 
1( ,yi'.r 

1 

1' ' 

l ];(,\.P· 

:\1~:.;_ 'd1. 

,f:,·1.ililc· 
l lni!\1 

l!i.l:B:~ziiz l\'lárw. 
nr;,iiblem vnnc1v1~ 

1 .';,;;nf _, 
2~ 1 79iii 1\ ll!'.Y~1l 
'.l:J,'j!),)'J\r:JllY ~;1~ 

22595 MagyiH km·1J11a 
~:~. 7!15. i\lt',!!;Vii] \1\ 
2~, 1sr, :fizcnt h;'1rom~al'.· 
:!Y,7iJ:j(Vú1·0~1 ).!ylnr 
:;,u59,Szr.-J„[van k11·. 
.l:/lJ>J.:l~ten SZ(~rn(; 

lf\Dfll tiznnll1ároms11f'. 
10,91)1!\'Ü!'Ö~ l<<:l'PK~.i 
19,iJDl! ' 
8,Jü7,'Csillaf'. 
8. 1 (l7 ! ::)zcnl-!~lvu.11 
8;;ti7!(Czimc nnH:~ !) 

.t.~rno 1 
~l.iii\8' A1·unv~us 

~1,238/'Isteni !fOnd\'lh'. 
21 ,238 Korona 
s, 120! M cg-rú l ló 
7„%i'l\<•1lWJW 

H',,rn7 i\ln).!ya1· knrú11n 

1S;t,. 1
t87ll,';r.a(h!T)itl'Y .JártOb" 
11'>~·2· EJ"ano~1. 11og'1ú 11 

·i >iZ. l880!Hól.l1 J\J\Jctt 
, .<;:r.. U:mo Ke.~r.ICJ· l{or.sG 
1 ;;1.. l flS,l 1'.l_'ome6ik Júr,scJ di·. 
,1 , HJ:\11 (). 1VJ>1<lav Alurl:°l.1'!\P 

.~z. J,<;;17 1\fosr,nvik Dii.11inl 
1s2ni\'o:r.u1·y T:imas 

RZ. rnr,71[\lcrsií.H Nándor 
r 178) Hcrnci- .'\liksíl 

' sz/ ''l'SffflWagy l,a10,; 
1-'Z ·1su71Hóvardi [,D1os 

1.' s:r.. , l«lf>OI' l\.e.sin'ii ,/<i7.~()1 
•. ·17_Q_~ Klidiu!! K:"u·oiv 

i >'~. fiK4f'Nv. l!rll'Ul\óroly_<11·. 
:._1 '1,1.ílLi)Jpoexv .\.'lik1;;.:t or. 

sz. :rmn tizo11irnil1ú1v1 (1v11ln 

1
17.J~: Sl.rtrllcr Mu1 

s:r.. 1tfö2 F. Tiilh Gvuw ~z. !ö~il1j~'khhel1111idl .J.i1%sct 
I r. 118;">8 Orh·v f.\t.cfú.11in 
1 

t<z. 1888:1-lodokv Miliúlv 
.-. : l 7GO'•J. \Vinkler [''or.-JH' 

l'l!HIF1·61ieh <<vnla 
··1ti:w 1 S;-:l'nlgy·ü1·gy1 J\ló1· 
117lHl~agy ,foz~r:.f 

s;.. 883 l_liús:r.egi PiiJ 
sz,. /182ö (}. !t:w La1os1w 
>;r.. 1 18D-1-l~chul' .J6zsc1 
sz. 118711.Nai:w Sándor 
sz. 11s0r, Raizingn ~[tJHlnr 

~·;: ! i ~~~ ! \';~ll::;:~",1:?1'.~'.', 1i 
' 1 

lk 
! 

1>. l '1·.11:11.1,'<r.l,n. l(•lc 

li. ,-.,7.nll1m1i.1·v 1;,,r„·1 

k. ~agy .Jct1i\ 

k. 

1k. Vidlut· l 1:rHl1·1~ 

'~ 
'~ = 

'~ 
'~ 
·~ 



' J, I-IeJyscg 

Hajdu-:Nánas 
Ifajdu-Szoboszió 

" Hajdu-Vámos- Pé1·l~S 
HaV1s 
I-Iulm1 
lfarasúi 
1-larkánv 
J-latvn.n 
Ilálszeg 

" Hcgybánvfl 
Hegyeshalom 
Hegyfalu 
1-Icn:zegfalvtt 
J-lorlcnlesrürdö 
Heves 
Ilédcrvar 
Héthárs 
Hiilalmas 
Hideg11:ui 
Húdmezö-Vúsárhely 

IHódsig " 
JHolics 

w:; _\ • 

,.... 
0' 

1 

Homoh~z 
Homonna 

J-Tom'~ród-Oklánd 
Horgos 
Hosszn-Aszo 
J[osszufalu 
Hosszn-Pálv1 
Högyesz 
H0llünmv 
Husz1 

l~;:tl 
l~ló 

" lhuros-J3er01p,· 
lllava 
Ipoivsag 
lst.vmwCilgy 
lsztirner 
\7,sák 

JaBkovacz 
:JarlWYUCZ 
Jaszrnova 
.Já11oshá1.<t 
,Já.~1.-Alsú-,'-i~\. (iv\•r!;"v 
Jász-;-) pátl · 
Jász-Arokszál\Us 
Júsz-Bereny 

lVS'l:)f\1 

lVIl''..2.'JO 

-=---

l'o~l 
Ug·w~n 
l'ecl 
Fl::ir<.11.-va 

1]\\WI' 
11\uny 1.ü 

I

J Ioni 
i\}0'3011 

1 \.as 
11:c,e1 
'l\.ra~ "-~Z 
JJcy{ 

'(_;yi)r 
:-:ái'Oo-
1\oio, s 
'l'crm·-

;(;srm•·rád 

1 

l lfa.e~~ B. 
.Nvilra 

' 

' Toroni.«l 
1;t,cmnk11 

i '-!"dv~'r1.' , 
,c~onrr1." 
'l(is-K 11., 

1 B~·~sso 
, B111ar 

11;~'.1;1~~0 
li\I:iran;. 

lso1::u.~ 
1;:)7.CIX'~ 
1 ,, 

J::>omo~ 

1·11;'.·::~lc' •n 
.

1

Tnron ·, U 
FL·iér 
PPSi 

IBác.~ 
Toro1: :ü 
Tein~ 

i'_:~. :· .:cz.1 

' ' 

1~-1 C:;;1n1 
1' 1 ·r.' 

'" 1"'"1 _I_ ~ ___ ::;J·a 
Tulajdonos Bl\t•l(j ·V. 

lcozolő 

14,4G71_________ ~ --

H,-728. Go11dv1sdés 
14--7281 " 

2'.!11:; Vürüs Keres7.t 
<2271Scgitő l\lárin 
2,0<>I Orosr.lán 
2,07iil f.?!.Cm gondns.*l 

l--:z_ 1-l~~slHorvúlh Frnű 
1 sz. 183.l Aloxv :5á11do1· 

:-;z. !8881M.<.ll_a. lms·~IW Kálmau 
s:-;. 1888 \V01s:-; .Jnuos 
sz. 18/fi lf. Mnrtmovi(;h ,Jús. 
sz. J.84<> F(>nyt1nlmy Arpúii 
s7 .• 188G 1 Li~zkay .Jenő 

68\l•Orangyai 
G.!l79 1\-Icgv;"tll.ó 

1.81'2 I Fckcl(' sas 
l:Hr.,2 „Vidóki" gytar 
1 7 l '1 ~ 

/19fi,Na11 
900! ''*l 

7 .316 I {slcn-anva 
snnl ~*l 

7 ,271;:'1lcgye-{?.1mcr 
928' ., 

1,:l811lslen. 1 gontlv1s. 
1,227 M:::igyar Jrnrona 
:J,091, ., 

55,47fi'lstem gornlvi~ 
úr,,47;, i\'fogyar királv 
5l),~7i'í J\htgyar kol'ona 
.Ot,,47.~ !Vit'~wU1ó 

sz. 1s!Jii:Orini :i\liksa 
c;z. 8451:5p(1lag11 l orok 
r. 184ü Aitav ,Ju1111~ 

sz. Hl75 l.'an A1ri.HJ 
sz. LZQQ.0, Jhrn1 H ti(' 

sz. 189:-l·I-Iollo Geza 
1895' Hie1H lmrn 

sz. 189:liV\T)assich (-iy(frgy 
' :-;z. 1871: Lip[.fl.V l~mil 

1 

sz. U:l2fll1C,d!lgcll J,:i.l-'zlö 
>';Z. JS!J~ l.taffl (~'1/U]a 

1 R7.. l 8!lJ s~.npossv Anláll 
s:-;, 18G71Horváth .ÍÚ1.R<'l 

.' ~·r. 1869,'VoHck Al111os 

1 

sz. 18:J9,Kiss Gvula 

1 sz. 1~78 Hureozi{ 1 'ütcr 

;._ I< IJ(:ziáu Doz1<0 
b. :-;1,ölií~V I\{1.l'IJIV 

1

,,, 

ii. l•',1·(',;uy U;'1b1n 

5;,,475 l\emenv 
'1[>,47(,, 
65,4751 

4-, 3171' iVIagyar korona 
5,747 l\fagyar korona 

sz. 18.fJ3. lll)o~1cs -T.ivadr1r 
s7 .. 1852 l\úndh Laios 

ióZ. lSH~ :-l;-;_il:inl Pál ZI[.' 
r. tBOh·D 1,._a R-itencz l.<4J 

sz. 188(i
1 

\-Jofbaucr Vilmos 
r. 1820 Turrnnn ta1os 
r. 1.7_~5 ~:!_Qhlbaucr Rezső 

µ .. 
1 -

' ' 4,':10;1'1 ~zeul .iúzsd !, ~z. lt887!0rháu B.czsii iiri\k. 
3;7:;- 1 C:,:a~z;u1 st\S 1 r. 18'.!.2 ~zckc1·itk Amlll'ns 
3,7381:-:>zcnt 1\nnn 1 s:r..111".89il~!jlú.nv1 DczHii 

829l.l:lcrneny l <;;1 •• t.°l~lO·V11.~:; Alberi 
i'i.503 · sz.1187iJII,osztov1cza .1. 
l ,377 lb.zl.-.Gv{.Jrgy. viU~~.1 ~z. 1801 .Lc:11gyel lziri.m· 
1;,420 Aran-y korona sz. 1.fl8ü,C.ros:-; Károly 
,1,.1.'IO'!\.'ilriJCJ hc1-e1>1.\ I ez. ,1wsü1,':'isk:n .JóY..sCI 
8.()4-1 S~.NÜhúrnrnc<ag r. !1kOfl '1'ó1·y Imre 
2..t~\llHö~-vctr ~<:e.· lA\l:'ll!\Mh l\1iliúlv 
7,11;1 Fekete sns r. 11S27 tlchmidt l<fnolv 
7AUll~T<:igy11r lrnronrt ,<;z.

1

lj72!1\c1·csztes József 

2,07U Onnq:o;yal Hz. rnn1lllallcgt1 Fcrcncz 
í,~4;,IAruny •1roHzló11 i=l1753',.No_~z La,ios 
7,.3·15 .Jo pa.~íl~or 1 mt-Fncdmann J!,fúr 
1.~l2B -· sí\. 1 8\J· iimpck .Lá~zló 
~,21~1::,;-:_c:,1:.h~:r~,msa_~. sz.11. t-1;~);0;;:-:_<í,nYi I~orn(•l 
.„241-'.\l,J,;y:u czHnm r. 17...:.g_,Jjcrl~o \slvM1 
J,4:J71MegváHi1 . sz .. 18941 l1., K.ovacsv_ l.icyr.." 
i.10::. _, *1 11su1; K. Jeszenszky Lu.1r•s 
J,2snl sz. ]18S4·IBartlrnJ_os l<::'.tlmán 

9,1161 ·lfl4711'\'fo{1zinv1 .János 
!J,01si.Viiriis. '°.reszt sz. 1

1
.1ss~ I:e!lmczkv. J~h.'Ull 

~,O<JJl,\ngyn.J s~„ rn9,1 Sho1110r IVhhulv 
:l,4l>71J\-frgl'allo ::;z. 18fl'J·l\ósD. Uusztu.v 
·>,:12n~zcnl.li:i.i'oms»g sz. 1 1SRR~Lukáls Jslvan 

lOAOl Nlc!Cv<illo ~1 ... .1s:i:\1Alcxllll(iel' ,}:\.nos 
i 1.n.;nl:-;oiltü sz. s1„1'1s01 ii. dr. ~'la,_1or Endreno 
~1,331,urflngyal sz. Jl:l8ö]Hur1lús Janos 
24,331'.~1,cnthármnsuu: r. 1171JiJlll11ba La_1os 
~1.:J:\ 1 I :::lwntlélok 18291-1\lerkl ,lános 
.i,78:1l·H<'innnv~er'. s1. 11s7n ö. Kni.nsr.lv Fcr.·nc 

' ' 

;1,_ !\1·a1lit:~n.11 l,uk. 
k. :Czt•knmk AltHI. 

1 

1 

' 

1 1i..l. 

I" 
1 

1 

Unhentlh ViJm. 
1\(~1·g11offcr Ná11(L 

k. l'etlic,; l~tvcm 

lh· Fábrv Elek "' '" 0' 

'" '" "' 
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Helység 

Jász-Jákóhalma 
Jász-Karaienö 
;fász-Kcrekcgyhúzn 
Jász-l\is-Er 
Jász-Ladúnv 
.Jászo 
Jolsva 

Kalla 
Kactarkut 
Kakova 
Kalocsa 

" Kapnikblin'lu 
KaposHJ.r 

Ku;puvar 
Knrád 
Karanscbos 

Kar ad;, 
Karczag 

Kas~; 

" 
1 " 

" - \ Kalvmar 

'Kálo' Ká11olna 
K;ipolnas-Nvék 
K:ipolnoK· i\I onn~i.or 
Kiúoivfalva 
K€CsKeméi. 

1 " 
Kcczol 
Keglevichhá?.n 
Kemecse 
Kenden18 
Kernváia 
I\cszUiC1v 
Kevermes 
Kt.\kes 
Kékkő 
Késmárk 

Kétegyháza 
Kéidi-VáSiJ.rt1dy 

Kir:ilv~:Üarocz 
Kir:i.lv-Helrneo. 
Ki~-Bcc~·JnorcJ;: 
Ki8-Bér 
Kis-Czell 
Kis-Garam 

>-' /Kis-Harta 
0< Kis-Jenő • Kis-Komarom 

Kis-Körös 
Ki~-Kn11-Fék!':Yl15:1a 

1 , ·1 '· 1 , ", . Bérlő Y. •1 
·. ~~\-g!·_e 1, ~ak~s-- __ Cz1m _l ~-1'~~! ____ T_1_1la~~onos \ h:ezelö 

i~;.l\_l\.~z.: -~;-,G5~-jÖr~=~val l-s7.. 1;8861-Sá;~v Gv111a- 1 

IJ->e~1 1 fi.3lla ~zentháromsag*) sz. 1882 Benedek Miksn ' 

1 

„ 1 2,!l691 :' 1 sz. ~1B94[HuHkav La1os [ 
.J . .l\ .. l.(.bz.1 IJ,913 Magyar korona 

1 

sz. llli711ifi. Monjch .Jáno~ k. ~tm·n Miks;i, 
· „ 1 8,1.t!J Kigy1J sz. 1867 Alcxu.rHiCr nnme 1 

l

'Ab;1ui-T. 1,3871'Sr.cnthát"Omsaii;*l i. i!BSG 8zkurkav Viktor 
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sz. 1BH2 Károli Kalman 
" 11780 PoJcrce7.kY Kálman 

s11.
1

·1873!J,aurcuszkv lstv·:'\IJ. l./ 
r. 1814"[Poor Endre l?J 

sz. \18~2 Hát.falvy Uvula / 

r. 1850/Fnerlrich ,János 

1
17nn J\iírö:> Yildornc. 

sí\. 18\JO,'l\ovucR Károly' 
16~:.1·.Horv:itll lstvan 

sz. 18721\Tarn1 Fcrene7. 
sz. LS5·t .1\loldovany T\.arolv 

i S7. 18Gr1, ö. Uivari Scindorne 

1 

r. 17f,21Hcrnádv Gyfügy rJr. 
r. 1760 13indor Károl\.' iiri\k. 

181.2 Hurd;'1cs 11(,l:l 

ik. HoKHhergcr ,)ÓH. 

·t .. 
: k. Lrb7.ló Jó~.o;e-1 

/h. Reclc l~la 
'~ w 
~ 

1 



1 

IIelysóg· 1 11P,':·yc 
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Maros-Vilsarlwlv 
J\Iartonos 
lWartonva~ar 
Mit'l 
.:\Tágoc.s 
}.·lálcza 
Mándok 
;vJ áraman1s-::Jziµ:el 

l\Iária-P,j~~ 
lVláslak 
MátC-~zo lka 
i\'fe1lgyes 

--1'.\~-~;_., rrüi 

1Hfu:;s- !l. 
Fe'ér 

1/,cmp;llll 

1 

Hara11va 
Zcmniú1 
.·~7.dwlcs 
!:'llá\'lll'l. 

:--.zub<,:1.óS 

l
'l'cme
Szaln•.tr 

'.\agy-1\.ük. 

····--·-·--T-~-----

1 

Lu.1ws ·1 Ozim . 2,Q ±.11 · Tulajdonos 1 

1 ..., ...:i:; 'P,' 
--'-~--o"------=--------·- - .,Jo----------..„1 " - -· ----_-,--o----~ --.-_,_.,____, ---

1 H,212".'örös kcre"zi I" 
1

11889/Nngy Sancto1 1 

Bérlő v. 
ltozolő 

'"72t:i' ., ~z 1SV3 Tnpols7.kY ,loz~or 
2·,0!JiJl::i7.CHt l:;rt.van 'I s7.. 1831) Gumm l\mol\ .

1 
3,480 ~ J 182, Molnai ;J,rnos 
B,711 1._Mcgvúlt<> sz [is5Blo ~zep (;.o;ian(' I"· 

ns18zen1J,;kk 1 H7. 1889 B6tos ::3amu01 
2,534 i\legvítlttí "z 11861[Tom11os Ln(\Jc 

1·!,7t:i8 Kigyo _ , 1778 Bu7.ath l\1;uton 
11,7r,si"'.Játvas kil'úJy sz .187n1Htrloi J,a1os ornL ·i'".· 
14,708 őrangyal H7. 189> Mmosan l\ela 
1.J.,7!J8,~zcrccst'lt .178210. M,uo;;rn Albe1Lnc k. 
l,:l32 1j~zűz )Járm sz.11893.,~zilez Foronc7. 1 

l.582 '' sz 1877 ,J::tkub!li Aia(IÍJ.r ~,t:i89 Oros;dáu , r. 18Z51ii. Csomo:-; Árounc lh. 

LllRSU l'i'ándo1· 

PólcrITy Imre 

l-l11rvát.li l~lva11 

;\Jmor l1éln 

" i\Iegyas:oo 
l\Iehahl 
i\leh:'i.dia 
l\Ielenc:r.e 
i\Ierc:dfalva 
i\lerenv 
,\Jernvc 
.Me1.G~Kiwd 
Meúi-Rcrenv 
)Jező-Csát 
l\fozii-Kllszonv 
Mezű-Kcrc.sz[e~ 

,. 1 7.em1Íj--,n 
Tornc, 
Kras.~' -~z. 
T0ro11i:'d 
Tc!'.W, 

;-;~.erw~ 

::i11rnos' 1· 
,Maro~ T. 
inéké" 

H,7GG;Fckctc :oas '1 r_ ,171l2 F?lberth I-Ic1:rnann 1 

G,7Hhll(O!Olld r. 11s111H1eny, Adoll 
1,,766 ' , l1783[Schustor Guszbv 
2,1trnl ' sz. l8fl3'Tare SánrJot· i' 
'''."'!Szent t~tvan 1 :-;1 .• jtsf\11Dibei· .U67.a 
2,480 °*1 i. 1879 Lipta:v Emil iJ. l<noblauc11 Vii'~il 

--- e'"'"'"sezn;-:-„ 

l\'lm:ö-Kovac.~hitz;-i 
i\lcr.(i-IU\vcsrl 

" l\Iezö-Lnborcz 
l\Iező-Örmcnves 
1Iezö-Tcleg1\ 
Mező-Túr 

l\Iezfi~Vári 
Mélvkút 
l\fiavu 
Alindszcnt 
Miskolez 

IHo(:s 
:'l'lnrlor 
Mohúe~ 

lHü/\Ol 
i\'lokrrn 
Mollo· 
í\Jór 

i\forav1eza 
Moson 
l\Inssoc.:r. 

1
1\.Iramor~i k 
:\funkúc~ 

.Jlur;~-:--.znmbal 

l

norso11 
Horog 

I
BiLrtr 

J'lnnml 

llC0an.a·1 
Ilon,od 

" jZ01_nph·n 
Kolozs 
iBíhar 
,J.i\.h. ~z.I 

„ 
Bereg' ! 

:Bi'1cs H 
'Nvítru 
1 c.~ongr: •i 
j:Bornon 

" 'l\OIOé" 

1
1'07.~IJll\ 
UtuaU\',\ 

IBác~' 
1Toronb1 l 
P{':;tt 
V<'i\;r 

1 

iT{'ffi1_'S 
1.:\loson 

I
Turocz 
Tenw~ 
nr1·01 

1v,;~ 

tJ,(,fJJ' , , S7.. ll867f1'1iiin Vnznl 
2,lllil ~ogitö ::>~. c\'lltna .~7.. 1867 Belil.s Miklós J 

2.22-i.llJ\lagyur.Jrnronn 1 sz .. 1877J!_;'loiscllor 8o:i;t111 1' 

i.491 Orang;yal sx.1188fJ
1

Zsolrlos Bolrl1z.~u,r 
s,0111 ' , :>z . .l.878 Lád1n G-vőzö 

12,4.Gll Isl'em g-on~h:1s. J'. 1s:;o Ursz.mvi LásY;lú 
G,i!lü l\'fogyai· kiralv 1 sz. 13~9rL. l• adrns Ucla lk. 
l,726lrtcmcnv · H7.. t8GiJ1l<'ésíís La]Os 
2,n.'.io " 1 Hz. l1t>5s1Burgcr f::\á:udor 1 
,1,37811\Jagyar kornna 1 sz. l 1868) Pníguv La1os 

1

1 
' 1 i 1 

f'-"_..,,.,.,. 

1,2~s1 „ ' [ s:t. ]1ss2 1 K!~s .Fcrcpcz 
J2,G1·i.qrangyaL 1 sz. ,139:31!.,,;gct.hy J~yuia 
12,674,Üdvözitő sz. 11831 Frid6lv Üdlín 

l,33011\lcgváltó - sz. '11893 Lchoc7,KY _ lsim.rn 
L,OG'.'. Si:ü7. ~'lárrn 'I s7 .. ,188fi ?; ?okol .Hólicrtnc 
1,80" ffacntlclnk sz. ~ 1889 [ooth Kalmmi 

:l3, 7~7, McgváH.o : r. ! 1818 Spcth Dez s.? .\it·ök. 
23,7u7'1Hcmcmy : si:. :1888 .Kellner Gvozo 
2:J.7ií7 ~ i S7.. t87Z,ö. Csippék J·:.-no 

?,340 Arany si;s sz. tSDliGáthv Kúlman 
7,919 1Szcnt-Anna 1 sz. ll88Si.\Vachsrnann ,Jenő 
!l,!Hl7• ~ 1 sz. 18G71Németh Károly 

12,033 " sz. 186G~Schwarcz Lipót. 
30,4081

1

Aranv o.rosi:lán r. j1s11:n.crz JY\ór örök. 
30,408 Arunv sns , r. iI7UO!Uihfo:v .Kti.lman 
30,408 Arunv ~r.nrvas ' " 1176S!Hácz ,Jenő· 

0

30,408/Vclu\r .kigyó*l ' r. 180Di5zabó Gynln dr. 

S0,408 Islem gonrJv1s. 1 sz .. 13110/(·~~e.t·rsn\;es -0-.ntal 
so.1.081\'Iagvar koronu r. 1819 Baloµ: .Jozset 

1.737 · ., sz. 1861. Hohonc~,v Zsigmo111i 
4;9!l1 Arany csilfog , " ;1794 Sclrnrncrt Laws 

11,403 Lí. La1os rn. kir.j sz.

1

'1848 Aul.ler Vihnos 
l.J-,403,Szentháromsao- ,. 179ií 1 6zcndrcy ,fenő 
9,f>09U.\1Iegválto 

0 

! o;z. 1873 SztraKa Ödön 
8,72Bl5zenl: M_ária .. ,

1 

fiz .. 113•H.INagy Hert.alan 
7,0271„ _, ~z. -18.'Jö Felföldi Kúlman 
9,30!J OnJ:ng-y1ll sz. :187G'~mnsa1ov10~ iirük. 
H.309 l°'ol{itö sz. l\·hírm

1 

'· 117'1.ilö. l{amsz .. auorFer.-nn 
1,676 Gábor arkaní'.yul· sz. ,1sn2 Kreuz Károlv 
4,Slt:i ]\!agyar korona 1 s1„ 1847 1ö. Sh'onc .l\fihálvnc 
2.0041 ~zerocsen , s;.:. 'l 17941 ü. Toperczer t>:ánu .-110 
4,328 Isteru gondvi~. sz. 1886iUraan Viktor 

lO_fi31 l\'Jagyar kornna 1". 17221il. Golfjcr Li1H1t.no 
1(1.5;-JJ ,Me~vá\to r. 1810 Fermiczv G-vu1n 
1,lS-~ ~·!agyar koronn NZ. J8.J21l:Wlcs Bé!a 

1\ovús;:nav G:ihor, 

2l 
'"' 
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Bérlő v. 
J{eíl'elő 

';:~y-Ai:·.--~-===--~-;~::s.·.-----··;::~==o--:~) --, 1=:--=1:-;:~l~-:1 ·~:.~~-~~~:;~-- -~~ 
Nagy-Atád -Somogy 3,192'~zent lstvan 1 1827 Bocla Jor.sc1 
Nagy- Ba1om 'Dihar . 3,980,IS?:entháromsag sr,. 184711\lcr.G_,, LílJO~ 

1

, 

:somogy <t,ü6S:i\Iagyar kfrálv r lS'JSIKőws 1_,a10-- k. H. K.üt·ös Lr11os 
liges7. Lőrincz 
\Vass fatvan 

Nagy-l1áuya 

" Nagy-8áród 
Nagy-Becskcrek 

Nagy-Berezna 
.Nagy-Bittsc 
Nagy-Bocskó 
Nagy-Dorosnvo 
Nagy-Czcnk 
'.\Jílgy-Disznód 
Nagy-Dolws 
Nagy-Dobrony 
"Nagy-Dorog 
Nagy-Enyccl 

" Nagy-Halmagy 
Nagy-l<la 
Nagy-!gman11 
Nagy-Honda 
Nagy-Jécsa 

1 Nagy-Kamzs:i 

1 

--~+---·-+-··-

Nagy-Kapus 
)l"agy-lúill\i 
.Nagy-K.úrulv 

.N agy-J\ átu 
~ílgy-Kikirn\a 

l'\agy-f{omlós 

1

. Nag)·-Kőrüs 
" 
" l'\ugy-L;ü;: 

~'\ag;.'_Létíl 
i'\ílgy-.Magyar 
:Nagy-.Maros 
Nagy-.Marton 
Nagy-l\'1egycr 
}fo.gy-1\lihitl v 
Nagy-t .-~zt-.:.líl1;ilv 
:Nngy-Osr. 
Kagy-Perkát;:i 
Nagy-llip11cn-v 
..Nagy-Hücze 
Nagy-Salló 
Nagy-:Sáros 
i'<agy-t;elvk 
Nagy-Sink 

. Nagy-:::;i.nnkul 

\

Nagy-Sunmv 
Nagy-~zrimbm 
Nae.''!-~za1011t.:"1 

·bzatmat !l.838iAranv sas r. 1787 J<..mber l•lek lk. 
1 „ „ :Magyar Jrnrona r. 1810 \Vass lsh'<tn es Lo1os IL 
i Biha:· 2,0t<ll -; sr.. 18114- Kocsis K('la 

I

Toronit\1 [ 21,9.'H Koron.a '1. 18/7 1 Jl,!~~zl1:ovei;al~ Dczso 
„ i\'lcgvaHo ,-. J.78~~1!.ros cs 1-Ialaf!Z 

: „ ~zcnlháromsag r. 18:.!21Kellner .fózsot 
;Jc 

; ,, „ ::\zent Tstva11 I' R7, '18[12 .t,lcHkovid1 l\lihálv 
L.1ng 1,607 Szüz i.\lária ist .. a. sz. I hHi7 0. Both l•'cnlin<:UH\rn• , le Uot.11 lHtvu .. n 
Trcnr,Hr·11 2.S8ű j\·Jagyar koronri. r. 177C1 Toml!or Lriszló 1' -

!'.\Iitn.1n1. . 4,638 Te1·omti> sz.

1

1ar_;:, u. Kesr.ler Pálnc k. Keszler l'ul 
I-Iároms,ék' 1,502 I s1 .. 1876 Galló Dénes 
boµron ! 1.485 :-z. 1881 .Jobs Viktor 
i:::izebcn i 3,225: , . r. 1sa~,1Binrler G~ A(~olf 

,Bereg: 2,311 Gonc\vrnclés sz. lSSfl Erdőssy ,Jenő l
bzatma.c 1 1,5141Mcgvaltu 11 sz. 18\l::>Stepan Las1.lo 

Tolna 2,88~ J.~tvan k. irály sz. ll1s~o Dobrovs7.kV AnUor 
Aisó-Fch. 5.9321Aranv csillag r. i772 Oberth ,J. őriJk. 

1

, " " : Bethlen (;hí.bor r. l84A r;. Kovacs ,J(~r.Hol 
b. f.'app ;János 

,Arml 1,041i „ ' 8z. ll:lúll Bílnr.eros Adrtm 
1Abuuj-T. 1,835 Qru.ngyal*) HZ. 1i8SG PáleHch Arpád 
Komi'lr"·n 2.liJ!J üni11gyal sr..118871Stemcr :NJ:ino 
itizol1i.-11. 857 Szarvas :::z. lSl:lO Klausennurgcr Emil 
1'1'01'Dnü1: ~,4311'vicgválto sr.. 1894,Vdcse·v Góza 
Zala , 20.Gl~ Fekete sa\< r. ,1732:PrágCI' Béla 

'ltgazsag r. ilS301Hc1us J,.,a]OS 
l\Iegváltú sr.. ]1878 Ehrlich Arnold 

.,. 
1 1 

sz.
1

l8:rn1\·Vidder ,Jcno 
r. 1815 Urnzmy K.áro!v 1 

IUn;; 
i~7.U\Hlk:3 

,::izatmar 

i ,17 4 l·tizentháromsllµ; 
,-,_ ü:!l! 1 L«lCln gondv.1s. 

13„i75iFeketc SílS r. '118411Iláthorv Hr,rtalan 
sr .. [1822'Konl.sanszl•Y Lá~~.li"i 
sz. 18ü1IBát.hory lstva11 

i „ 
(· ll1os1.cgll\' J.,aws 

·Pest." 
! Torontál 

!Tur1;1~tál 
'J-'est 

·,c~'anid 

„nn;;tr 
,Pozsu1rv 
;Hont 
::iuprun 
,Koniaro11• 
iZcmpil;H 
!Vn~ 
Tornutál 
.Fciér 
:.;-.:Yitra 
'(;iimor 
1 llru~ 
';',ar<1s 
j.'.\rtµ:y-Ki'k 

~ZlltDHl' 
j.Nvit.rn 
Zr\Jyom 

;llÍ\i'11 

„ jl\lagyar,,ki.rá)y 

o','028 ·.bzentlélck 
22, TGS ll\'kb"Válf!j 

.. 't>zc11t JslvttH 
„ Í~zcnt JltnOH 

„,235,Szent lstvan 
2~ ,l>84 Magyar korolla 

11\fogvúlt.o 

12'.'8oo',Nagy-Lak ViHO;; 
' 1 ., 

iJ,739;Megvtillo 
.1.,:i121sr.0111. Islvai1 
:-J,C>08 lst.:m1 goudv1s. 

7fí2'·:i'i'lcgvúlto 
:-; .211\JYlegvált.ú 
4J,ü2 A pol\ó 
2.11)01 ··*) 
s:of>9: t;r.cnföárnmsag 
:l,549,i\Iegvált.o 

8151Gcnfi kcre:::r.t 
1.817 .Jó Jlll.F7.lor 
2'.f',15 H.cmlmv 

'·""'I , 1,604 S<tlvator 
2,fJ44; , 
~.:;rn:sólvom 
1;in:>lürosrJún 
2J,Of> Szenth'lck 

1:i.(;,,o·,il-Jnp:vnr l;:orn1111 

sz. 1187·~·1ua11:sav Héla 
r. Ul07 l\!enhold J{ároly 

sz. 1113-. 71

1

. Boga.tnwscv1cs ;-.·c.zil:'.1 rd 
sz. i1H70 Pacsu Demeter 
r. 11780

1

0. A.ugns1.ün 1\l.-1w 
sz. ·1880 tlzéll Zoltán 
r. l18u1;· D. Müller .l;;tvan 
sz. 'l8ü4l11ctlveczKY ]:.;[van 
Hz. l1l-1!l1'!l\fo.vcr ,iózscf 
sz 18361;\like Ju:;~sel 

1 
1 

I" l:lolkó l\álman 

" ll 8'1-8

1 

VI l bcr tia111\or 
s:r.. 187t N Szckcr ,Jr11o;c1 
' 1183r,

1
TL1rnhok ]<;aioh 

" 17flfl (,crr lhlu:o 
lk. Or.orp;;zk:v Bél;,i 

~z .18rislS, Angy,J.1 Ar1l.aJ 
! r, 117~~i'J.'olv~y I;n.'::1 , • 

18,1 .• 
1

0. ::ichw.11cz U.-nc 
sr..11883 Nepper Sándor 
sz lb851'Vashegy1 Jirnos „ 11880 Kub<inv1 ístyan 

lk. \Venszln' L1110\\ 

E<.Z 1872 Dc<lmRzKY Gyula 
sz 188') %seint Lnszlo 
o;z 1R•J51lf 3Vlal1m lsl'i,m 
"' 

1
.18'JS U Szenczy (,aboine I'" 

sz. 18!2 J\mclcr l•ngycs 
sz. 1sr,4l,\I1w La10~ 
sz. :1Sű210. Jl.•.1szar .'.'.crcnczne liJ. 
sz. 11883 (Jargya Béln 

1::;2úlC1.áilik <.~vorrn 1 
' ' 

l'\iihm Üll.szlav 

Ac!;;crmanu Uvula 

·~ "' ,, 

·~ w 
0' 
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Tulajdonos 

-----· ----- sz. l1-~~1k1. Podhral.-:i:v F.-11c 
:Nagy-Szaloata 
Ni1gy-SzetJen 

1 Hiha 
';-izet" 

12,liiiO HcmCnv 
21,41i5 Csasr.an sas 

Fekete sus 
Korniia 

., 
Nagy-Hz<.Jnas 
Nagy-::izomt>11t 

r;agy-Hzőllőr-; 
.:'-iagy-Tavotcsanl' 
:Niq!;y-'.J.\ll'Cllllil 
)Jagy-Tétcn\' 
L~rtgy-Túszcµ: 
Kaf';yvarad 

i 
1 ., 

i B(kP 
! l'c·z~,",t\V 

r:J(;\'·ill 

l

i'\Yib,\ 
Türu11tál 

1 

p~~t 

Torn11íá\ 
; tliha 1 

2,~17 i\ilagyur királv*) 

11.,GOO ~~~~~~~ 0;;~~~-~Jrvn 
., Kuron11 

ri';ts7 lstcm gonilvu;. 
4 ~M·l ArnnY oro:Szlún 
2:·121 begilö !J.-ai;sr.ony 
2,:l4fJ, ~z<:'ntlúkk 
1,1.l:l~lb:>:ent l\Iária'1

·). 

iJ8,i,f>7jArany J>et'8S7.I 

:Aranv 10as 
i ( Or1;J.náhlim_ll 

l
ltt'agyu~r 'kOr'ii'1\;'t" 
qroszlitn 

,, Orangyal 
„ ·~zcnt-L~;;7.iÓ 

r. ·1797liI-1crzborg K. cs lVL 
r. '11i130 l\Iüllcr K:íroly 

f1so::ilJilrntv Fr. Kúrnt·y 
!'. 11809 Homrich K:'ll'OIY 

s:t.. '1879 1\lorsr;her Vilmos 
182(1 Toutscl1 Arost 

L ·,HW4. A1HÓ l•'.nJre 
117l!O Torük Gríw 

•· 117•1\l·.~cholt.z .ll. :iJi.nl. 
c;1. 1ss2:Kesslcr Piu~ 
sz 1S5MCsics Imre 
L 

1

1nrn]Csippók .Júno:-: 
sz. ).~82,Schmidt Gvőzii 
r>r.. it8851 l\Jusicz .1. Gó~.a 
~z.1187:J !.Uírncr IJcnrik 
, . 1H2 0. Dcrc~c;mszkv K. rn· 
r. 1796 .!Ylolnu.r LD IOS 

l'i'üO Lrgalniasrend 
i 1W2' 'N'\;'i H"G\"<ífgy '". 
1825 ~h:rnlhal Sú.ndot· 

s~ .. 1l8!H !-krmgll Sándo!' 
»~ .. 1856 l~m11cr Mano 

Bérlő v. 
l<::ozolő 

HrcJl\st.iirfer G. 

i 
h. ~chr1ci&r Vilmos! 
b. Jfrrrng-11 ::-.lindor 

k. l\lnl'il ~s. l.'tll\ip 1 

);agy-\' ár.son v 
.Nagy-Zermd 
.iXagy-Zsa111 
-2\aszó(l 
N:ídasd 

\'es-"1•rem 
Amd 
Tern,·~ 

2.;1ö7l::-icgilö .Manu 
2.100,",nmgyal 
3,2ii81Szcnl !Vlár1a 

»:.1. 1s9;, ~zucs 1:iunl\l 
sz. 11865 0. tiv.álc Elcknu i k. S:>:fllc Hudolf 
sz.1189:) Válv GCzlt , 

1 

1 
HcHzi .-í\. 
llar<> 11~a 
Flor .. ,d 

2,(i97 ., 
'.!.81\ilV\irü>; ke1·cszl 

-. iif\; Veres kc1·cszt~I 

! 

r-;z. lbSl Milutrnovich Lu 10K 1 

sz. 11851 J.\Hi.lle-r Frig~·o~ _ 1 

r-;y .• l837 M. '.'.ksterh1izv Al'p:'J/ I 

;1RSiíiHl~izin~er lmrn 
1 
lc 

1 
Gror.or JA11os 

"' "' oo 

_,,,._-....,,._.,,,,*~~·<-~·~~,,&,~-·,-~ -----·-·----·---·-„-----~ -- ' 1- ·---t---,----~~-~ 

l1.1a1<i.1 7:s:.i;,iFr~kelc s>1H j 1-, '.is12lvalkó J{rnns <il'iik.'·' 
1 

l\ádudvnr !h. l<'eV{'l' ,lúz~nl 
Námrszti'l !A1·vn l.~HO:l•'rknle sz. 'L~n :1'1111·111 .Mútvas 
Núndorl)c:xy 'Krn~-ó-S;.;. 1,211! l1sn:i Ligeti l\:í.ro-lv 'k. 
Ne1nes„()cs:i 

1 Kom:,1·orn .J ,1'1..! i(Czü11c mn<.:s !'1') sr..118 !lG l\'ladanrnz J<:rnö lk. (:úJ11' E111l1·n 1 Nemcs-Vül Snnw~y 1 í,Gll2·j'li•gvúltó ~7.. 1870 l\i~s lslv::i.n 
.i\czsidcr .:\hs'' • 2.89() I,.;lern go11dv1~. '· 1740 Fncirn i\/:in<ini 1b. \ViUck J\1ü:11 i ]'\(:mct-Hogsnll i l\m~ <i-::w. 2.fl!Hi!~zc11lhárom~ag 11 s:iz. l.'.Slcrfv (\... Elolkn :iJ. Adler {iv. uuos 1 
}~émel:-Bo\y IHnr.i 1ya 3,0:J2, ., 1 ~z. 18.'rnlhorv 1,a10H 

1 ' ~émct·Csanád iTow•bil 1 ':S421~1inm_,;cgcdolnwj „, llSGl;llc.mb Jlób.c.t .. . - 1 .Német-r.r.crnva 

1 

,. 3.401 Szenl.lclek 1 sz. 187!;1PromcvJc~ _C.uszmv 
Nérnei~Ecska . l.!JO~ " 1 HZ. 188f; Pnl.JI.~ J\11la11 

1 - 1 Némct-Kcrr>sztur ~11pr;·u 3.1401 ., RZ. l8!Hi.Ü. ~km.«ll . .\nt::.hw 
1 •1. l<';JfflJ1~~l11 ,J. ! )fémet-Lipcse ILipt,, 2 ,,.3.1:f..hlgyat· .k.onrn:i 1 sz. ·1s1r1!:-.zniu.tnk Virgil 

::\"érnet-Lövo ':-><mr,,n 1,:i~;,t::>cg1W :\lárm 1 sz. 11tli9 1!·!ol'vith lüdmau 
~émel-Pfll."i.nlu1 l IHe~ H. r.,:1101Vé·üu1v<t j r. 11,;1211!ondl Imre 

1 

1 
:Némct-Párd1'.tnv . Toro1 lál i, ;44 '' c.:J.. ,J.8·Hi ll'i. Kt1ln'rnv1 Jfrnos -- 1 
i\'érncl:-Pronn l~vJtr•. 2„rn10 l\frgvált.ó ~z.11s~'l'Alt'zncr Vil1110H 
Némct-;;:;:cnt-Pébr Tem. „ 2.flS!l J~tcn any,1:; 1 ,;z. 1 1S~rílll1~rn1Jwl1,~. Li11ól 
Német.-L'ivar 1V;cs ~,UO.Jl llilnm ' 1·. 11Kl7„Hcd1:el ,Júzslll 
Xova /'.:ala i,2.J.:1 uranµ:val 1 ~z. 1SRJ-lf'ernav Ü-l'Ltlil 
·x vnrá<l-~zp rc<I; t l.\fnrn -T. !lG:.! ., l'Z. 1s;:; (). HiJ1f~ (].-1w !"· l'iispiikv ~. 
l\v1r-Acs:ül ~~-~hr·lcs 2,3li11.\'](•,gútlt\!.. 1 sz.1Jf!8·l1D_oho~.v.1•:rn.1re 
Nvir-Bak!a ,. 025li\·1cg·vaHff') 1831' .lona Ln.s~Jo 

IL l\is~ling ÖJiin .i\'vir-B~·t!.or 1 r1 .nu1 .:l'lngyn.r kin'tlv LY!JO bzalkai Emil 
.Nvir-Bogrl:inv ~.íl6ülKigyúW) 1 lli'l(Hlt\.elmru;m i\.tt:wbu1f.in 
l'\y1regyhhJ.a ~1.0l~·.Aranv Has .1nr,01~zorko_Alfr·ed 

„ 1 l\iµ;vo ~J..11Hl)(i Knrany1 Imre 
1 ,, li\üiiyur koron;1 18:11ILédernr lgmt{'Z 

:N'vitra " 
1 „ „ Viil'fü; J\Cl'CSZÍ. sr.. llHn:;:l\'fát"ton ,/lizsol 
j:\\ih l3.53H 1"'.\·lagyat· J;:rJJ·on:i 

1

17!!0 Tombor f~orni]l 

,. ,, jMcrrv;'tltú '172-1!;\Jcfr.gcr l•.<lc l Kv;[<,.7,,b„,boknb ., \l~í :-\z,;;1t liól\''lll s·1„1lfül:)'1P1·n.znov"zky .1:'~11\1•' 
i\!vns\xa !(\iin>· l.-H\Oi(\r:rn!!y<il o<er.

1

18U:;!'l'lu.u1lrn l.;1>\'1,lo 
i '" ~ 
~ 
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. „ . " „ UrJviizitö ,, 1798 Dévai Sándor Q-Bessenvő :Tor„nlál 6,3311\'legválto ! sz, 1187[) i\hkarovits .Józsc1 

Q-Béba ' <l,089 Angyal 1 ;;7.. 1884 Kirils ~.imon 
Qcsa 1Pe~I ;J,247'Korona 1 :,;z.11837 Lippc Odön 
0-Dombovar l'L'o!J11J. , ··- !Magyar Jrnromt "~-· 187\J Szallós ,ffmns 
Qffcnbánvn Tor,:a-Ar. · !lGl Rcrncnv sz. lS!Hi SclnnüH Károly 
Q-FuttaJ;: ,Bó.t,-B. ,;,520 l\1cgv:'1.Hó 1•. :is~(; Zvik Károlv 
\)-Gvalla 1·J\rm1arom 2,:rn2 .:::izer.ithárom;;ag ;;z .. l'18Sií.l0rálvi i.Vlik1!1~ 
0-Kamzsa Báo:~-B. 15,4-~4- ? ;;;:. 1831.Ki~s Antt11 
Qkánv f3il1<1r 2,943 87.t. lstvan kir. ;-;7.. 1895'.Zlamál Ferenc1. 
0-Kér Bá('·-B. :'l,9ífi I\fogválló S7. .. 1ss81Sigmond La1os 

Oláh-Szcnt-Gvnrg-y IB.-.i\as:>:úd 1 a,o231A1·anv kcl'c:-;1.f 1<7.. 18Sfl Dnngcl G_vuir1 1 

Olasz-Lis7.ka ,1Zern1llé11 ~,280,
1 

· ~*1 11891i Frlts .Jó7.sel 

()láh-Toplic~.~· l_:Vl.-TcH"lla 1 4- .• fl2fl1Koronn. .;z. 18!!1,UcrJJel't Ernil ot:. ik- Takúc'~ L:J10~ 
Q-I,uhló 1:-:i.':el'tls 1 2 .. 121.S7.cnt.:'l'liklús S7..1184r>:.lg!1alo.v:ics Anbl 
()-l\forav1cza IBac.'"R. G.281i!i\'legvfllto s7.. J8UCJII\1ss bandor 
Onod :Hor,,id. : J .!142 ,;:;: ,181ií Valkó Lác;zló 
Ó-Pécslrn 1Ara•.' 1 7,7-13;!stcm go.11dv1,;. sz. i:LSfl4 .l.{nl<sz1n ;Júuo~ 
Qppova Tor<•ntúl :J,IJ94'1Nludonnn S7.- ,l8iJO Theollorov1cr;bzvcl.w„ 
0-Had.na I\.-.0ar;7.!Íd ! JJ,634 ' ~1.. 1870.Flcisclrnr G,isdúv 
Orav1c:t.ahánvn 'Kn>.· -o-h7.. 4,115 Fekete s<u; 1·.1179r,:Knohlauch. Ago~l 

., i ,, :::ialv:J.tor sz. l8H71Schoppcr (;yuln 1Jt".") 
Orosháza !Bék1·s 19,.9,·,ú1F.eJ1ér. l<>.gy.o . S7.. 1

1
~~72.l-:á!ln?r .. %~ig111'.~lltl „ ., blcm go1wv1~. .~z. ü>94.,J\.risl.oi1v Jlcr.so 

Oroszvcg „ .t,• 10!! s7.. •1892 i:Szmstsák lVlihálv 
Qrsova 1Kru>'·"1-~:t..: ·-•,564;.\\lagyur kor011a r. 11827 Frcylei- Jgnucz 

1

. „ ,, IMcgvalto s:;:. ,18261i:Spcrlágh ígnuc1. 

0-~zivac;-: 'B;Ít" i.2134'Udviiútő ""· lSüií 1-Iarlikovil;; .Jáuo~ 
O:o:>:lánv Bal'- 1:,-;2-;ll\·Ingyar cznnor*) r. l1sirn:Fiall.1 l/ilmof csneie !k, Fi:1llu J. Vil1110.s 

1 ! 1 
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1 

<)-Tátrafüred 
Q-Tura 
Ozd 
Ozora 
Ocsöd 
Qkörmező 
Orl-i:S7.ent-Pétcr 
Orkénv 

Pacsa 
Paks 
Pancsova 

Pmik~La 
Paratrnty 
Paraid 
Parád 
Í.'áczin 
Pánc:>:élcs011 
Pápa 

" Párkány 
Pászló 
Pecze-Szőllős 
Pelsücz 
Perecseny 
Periámos 
Pcrlak 
Pcrlas7. 
Pctrosmrv· Uilsa 
Pdrovacz 
Pctrrrvnszelló 

1

1 ~'-'P'' 
N·vitl"« 
l\Ol'SO<l 
,Tolna 

l
'llóké:' 
Mára11J. 
Vas 
l'c~t 

Z:i.la 
Tolrn• 
Tmo11tól 

., icc:drne n1n;:H.) ~)I 
ü,:l201Augyal 1 
2,30~ Arrrnv oros7.lán 
4.34-\J.Szcnt Istvun 
~;~;~jj.\'Jagyilr kir:llv 

J.1or>IAnr\vfl1 
2:HíG Örarigyai 

i .2r>l) 1 

11'.sos! $7.cnll1 <í.rom~ng 
17 .948' Angyal 

Ararrv ~n~ 

„ , , : l\fogvál V1 
1\rad ~.sar;!i::\7.cntlláromsaµ: 
Rác:s 4.:-rnr,I ., 
l idvn 1 h. 2,011:i1J-Tyi:1etc 
Heve~ 2,0·l01Veres kel'Cs7.t*l 
'.1.emn!cn 1,:>:19 Tslcr11 gondv1~. 
~zolu DoJJ.: .i.,277 :-l~.Pntháromsu:i: 
Vc;z1•rcm 14,2611.~ir.analalrrn 

„ 
1

nrnngyal, 

„ " ' 

1

Es.dc1 '.(um 2,4J7'~7.01.1lh1i.roinsag 
Tle11e' rí,111ll\fagya1· Jrnronn 
llihnr 71HI 

:{1i:nnw· 1.i(iGI ~. 
ILiD!-'; 1,3·i~l\lcgvó\ló''l 
1Toro11 lál 5 Df:i3 Isten s7.emc 
:;:rtill 3,750 Remeny 
Tornulúl 4,58~ Szeuthúromsu.g 
Hunv:u.i 3.7741Angyui 
Hács 7 8G7 ~ 
:Bác~-ll. s'.u1r;_Öra11:~yn1 

' 

;, 1 ., lcontlües Ji:{Holv 
sz. 18!Hl,Jm·ec:t.Kv Kálmm1 
si. 11878 Hvi~ingo1· Imre 
:-;z. l8!Jü].l<'úrnek Kálrnan 
sz. 1S741'1'1íth Bl\h1 
sz. 18(l!l;Tamassv. Aruior 
sY .. 188ú(l.'orlrn( l<.lek 
S7 .. 18\11: Dékav .Jenő 

i 
~7.. 1859iArli11µ:rr ,fozscl 

, 

j', 1777i~fafaj,JllSZl\V bálh10J' 
sr .. JS78'.11u.d<la FrigV\'S 
r. 17\12: Ilancr Forctic7. u:,c fü1 

><7.. 173iijUralT _,Jfl.1H;s l'{1_l 
'· 

1

rn12
1

P.oscv1tz (~nszlnv 
sz. l8Sli1J-\iirl! Gvu\a 
sz. IJ.8ü71Woho1· Anc\m,; 

185iJ (Jyomla-y Lú.~zló 
,;z, 18fl0 l(oposz Lo.10" 
sz. ·1887 Merza Lukiw~ 
r. ,_17.57.:_lrgalma~ren!I 
sz. '.Jl8s.J."IT~iaLs·<··1~· Gvi.ili.i 

,177'• Karlov1Lz L."11r 
s~. 11sc21logrnn E1lo*) 

,J.81ü;Tamn.si Flúris 
""· l1sn2l(JlcWllús alal.t.*) 
><7.. rnsnl::)zil;'q,;yi Iüirolv 
~z. ,Hifl2.~chür1v1s1.uer J\l11rlúr 
~7..11tH4jSchönJlOl'll ,JÓ7.SCI 
~7.- l8·t51~ipo~ Károly 
sz. :tsün: Benc:;:c Lúszlú 
~7.. [1870 Gerbert Guidó 
s7.. ·1SG21Fcrcnozy lsiv:m 
~7.. ,iss,1 nn.Jngn i"'\yi;rry 

' 

' ill. (01'11bcr lHlv:i.n 

: k. 

k. l\.n1xl1 ,J. 1\('7.SŐ 

k. 

f;'l 
00 

l 
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-~~tro~,-~sz-;,l~ó -- - ]·1·~ro11'>'ti ~,Ols-!se~itő -;Iár~~*l o·. )1s~~-1'Grób Ln10s - Ilk. ::'ic.~lmldt Üs7.kár 
Póc~ 11larn111'n :1,J,.Oü7~rm1v sai< t'. 11788 Zsiga Lás:r.lú „ „ „ GrantJ.l.a_lrrw „ -~-,·.11-IO.i:1,11Iga)mas~enrt 

1
L Mo;;;cs i\:lihiiJy 

1 „ .1'1tb'YiJY1iüi1i1iu'' sr.. 1862 l':nvth ,JAno:-o 

„ 
Pécsvarall 
Péczel 
Pótervasar 
l'ilis 
Pinkaf6 
Pinezot1elv 
Pi.skitc\op 
Pis7.kc 
l'itv:iro"' 
Podolin 
Polgárili 
Pönrn7. 
Poprácl 
Poroszló 
Pozsonv 

PöstYen 

„ IHcmcnv sz. !18% lf. Anlal Gvul;t 
1 „ S:oerocson r. 11en2 Sipiiez falvan 

„ „ -

1
::;7.i!~ .il,'lltnri. sz.

1

1887 Göhcl Kál1rnw 

1 

., 3,016 5r.cnthárumsu.p: sz. 1tl:'l2 Dvorsr.ln.· Bda 
Pest 2. 7G21 ~ sz. -.1842 Eliássv Imre 

jíkv1'- i',1-12 :i\ .. ·Jv.gyar korona sz.11s;;11ÁdUmffv Lásúi"1 
:Pe~t 4)llo-

1 

_ " H:c. 18>10 Hákos Lrt10s 
Vas 2,846,Uclvii7.it(j r.11/S:>·Stöhr Mai1ú 

ITolun 2,68<1. nondvi;.;l'lk•s sz. 18(H Hllli:SS:UIYi Zoll;i.n 
,!Iunvvl i.•l:JOIKcttős vM. k.cL·. sz. lRS·llJ,ichtonste1gcr Alli. 
!EPZ.l{·.·gom .\l52.~?,Í. Lrnos kir. Sí\ .• 

1
.1::l:~3;Dcmjén .Jáno~ 

c~an.,,(i 1 2,G451lstcn1 gondv1s. Sí\ . .LSSJINagy Gvula 
~Di"" 1.63·1 Gólv,:i ~) ,;;z. 1717 Faix .Rübcri. 

!Fcit;1· 1 3,7~1.Fc11fa g~l~IJllJ S7 .• ll87<>,,Gro'f:Cl' _L1l1,os 

1 Pcl"~ 3,413
1

llstvan k11·all' Si'.. 1S86

1
J~u)l1D"Y! J\alJT1iln 

:--?Ol!l" 1.llíü·Arn.ny korona*) r. •178il Grcb .lanos 
',Ilev(·, ! :l,0121 t;;lom gornlv1>0. PZ.11877 J\n.11ou11 Jú7.Klif 
1t-'1J?~~•·l\Y r,2,~11·Angya1 S7 .• l8Gi\1·Krwtc1,HZkY l'\.:tlmn.11 

I

J\rnnv ]UJrülll1 r. '1802 Amnn Uyulu 
Cfninatu1mu. .-. jl770 k. Csmcs::u:i. Gvorgy 

lk. Fr<HIJ;: Són(lor 

r· [\ulilTn.v l\;'thn<n1 

1 i 

lk. Csinc;;ara (iy(il"g';i 
.Mogvl\llo ;·.#G2" A<llc1· Hl•z;;o tlr. 
:Sze1\t.liárom;;a~ r. _ .!~:Q"iY~~11lncr Vincr.e 1 

l ~,.;enl.-Ish·an r. J(;9!.í1Hc1m VG111lel 1 

„ bzcnt 2-'ltírton r. !17ü9 SolLz llozső b .. ~>'lorenvi Ö<lün 
„ IVörüs rú\t r. j.L'>_QO )!)·ily fatvan 1 

4,64.:J .':'zent .József r.- 1 1'ö2~0eszt-Orrefoher i\Hks:i i iN~Ít111 

,_'" -- -~--"- "'· 
~. . 

---~ 

1 

Práz:;mar 
Priv1.~c 
Puchó 
Pu1 
Putnok 
Püspöki 
Piispök-LR<láuy 

H.adntl 
Radnót 
Ragály 
Hahó 
1-la_wcz 
Haika 
Hakamaz 
Hatkó 
Rti1~zke,,e 
H.ákos 
Há kos-1\ eres7.tt tr 
llákos-Pn.lolu 
Res1czabány:i 

" Resinar 
Rott.cg 
B.ükás 
Hépe7.c-bzcinc•1·e 
Hé\sag 
Héva-líifaln 
Uimoszecs 
llima.-bzom h<tl 

" Rittbcrg 
Rohonc?. 
Tl.omhftnv 

1 
nrn~ ') 

l
!~yitr:t 
Trern·scn 

/
!J~'::.'.~' 
Po7.s«nv 
Uaichl -

, !\rad 

l

'K.is-hük. 
Ü-Ölll<>\" 

, 1\llira1n. 
Tre11'·sen 

1.Mos<•ll 
trnalJ•JIC~ 

'IGön1••r 
Pest 

:Berr·' 
l l'o~l 
'„ 
1 K.ra.- -;o-~z 

l,'Jzel,,,.n 
~zol11.·D. 
Pesi 
~upr•Jn 

'.\"Ó."l'id 
Tor•·niftl 
Uüm1r 

IT~;11·~~ 
IVaio 
~"-"'::i.d 

3,!'i8.t! 
0

' f'Z. '1s117:Bindcr ,lúnos 
2.9881 " 11820.IKohnl t>viirµy 
i,42(! Koroua s? .. 182s·Pokornv ,János 

74Sll\'logváltó sz. 11894.l'Palakv .• \rp1i,d 
3,128 " r.1'1824 Fekete Nánd.01· 
1,789 Angyal s,.;. 189,t:László .fózscl 
9,824 " sz. 18!'i1 f-Iagon bánd.ot· 

2,235 1

1

'.l\.fogvált.o 1lM2i5f U. J(.ossulh /:'(!\ 
1,űU2 .Korona b'z, ,·l&Sü ,/cnl'V .lcnfi 

586 H.e1ncny sz.11886 Bottka lmre 
5,767 11-l.emenv s7,. 1872'1Sr.rmert Ala1\itr 
2.úö·~1Arany 01.·oszllln sz. 11837 H. Iaanv Gr\za 
2,573 " sz. '1827 Oth Fercnc7. 
3,473, ' sz.118'/f'J ::-izclúci;kv U6~a 

825.·ÖrangyaJ 1 sz. 1877./Muraküzy Gvnla 
iJ,.81!1.ISzcntháromsflP: , r. 1837 \V()]1nor E1le 
2.25~· A.ngyal 1 s;i. ·1soo Nemes Arp1ül 
1\.330 OrangyaJ ~z. '

1

1
1s92 :Y'Ji1;smav J<:n1ii 

ü,2rH '' sz. 1sn11Kropp Kálman 
10·,.lü4! iVlána Reg1Ülegc*) 1

1 
sz. l.lflfJ9i'S(·".hncider Júr.,.,tH „ 'ii\-'I!.').:Váltó ~7.. 1181)8 Drud.a Ede 

:.i.235
1
.Mcgválb 1 ·'3Z. ll&l8 Sl.!:rru!:l .L<:rnlí 

' .. 001 ~'ere.s '.rnreszt sz. 1886 C,l.r,mons Allmrl. 
:l .!.101' Szentlclck :-;i. 18941]< rnyes Ln 1os 

744·;Vörhs k!Jrn><zi. 1 sz. ,1SH61Nicrtit füok 
tl07•i\'lc"vá!fo 1 ~z.11877[/:achár Gúz11 

7 ,il!Jl,1bng'.yal _ f-'7.. l881' Bnlnlrnv1c11 lvan 
1,52:! Onmgynl ·'J ><z. 1877 LilmoR 1,a1os 
5,5ri2:EE';yszurvu r. l11ti11lflu.m:11i1n· .l\úrolv iil". 
„ ,'()r0Hdá11 , r. ,'J.S051~;iPílka ,József iir. 

2,3ll<lil\.íag1ar ki1·úly 1 ~z. 188(1 ()_ Pupp Gv.11lánc 
3,!J13!~~ngya1 r. i119g Simon Géza 
"l.7·1Dl(fr:iugy:JI ><z. 1

1
.tRfJS 1-lel'vilh A11h!J 

:1i. ~'lcst.odiúzs ~iwd 

i lk. 1\.lei~CI' :-i(rnUIJI' 

1 

! 1 1 ' k Lr•n„yel 1:-'tll lb: Kisl~mtlry .Jö;rncf 1 

l

k. i\'laga::_v László 1 
h. Knbisv Dániel ""' :": 
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J 1vl11gve oolk"r·-IIolys0g Lakos Czun Tulajdonos 
' ' ~ ::;:: :a 
1 
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Rónva \1,·rr<i.d 2981-0-dvö:oiiő*) S1 .. 1]887 Al111n,·i E11ctl"c 
Rózsahegi· ILü,Ln ü,S79 Orangyal sz. J8fl3 G-riell Uy11Jn 

IHr:1~so " 1 

'') ::::;;. 181G llamm01'6Chrnidl .Ján. 
H_ozsn1·0 4,4( 9' r.tr~mcnv sz. "1sn7 i:ic/ice:;cr ,fozsc1 

·Gi„nö1· i -1,Sll:Aranv ,;zarvrt~ r. !1'7110 Paslcmur Jono 

Hun;' I"" 1 

tlzcnthárornsag , .. 17!l9. Púsch ,j1"1;:,;(1! (lr. u1-. 

923 :s~.0nt.hinorn~ag *) Í.i8q2 lkrlalm1ffv V·ikLru· 
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Siófok 
So'hors111 
~oH 
Somogyvar 
Somonn 
Sopron 

Sor~·lrnar 
Súskút 
:'itevorlok-!A11111aJ 
(St.cverlakl·A 111m1 
Stomin 
Sükösd 
Silmeg 
Szabadka 

' " :Nne'v-Klik 

Bur.1;;vn 
Ho11t 

,I-fár·,ims?.. 

:Feic ;.' 
!l3a1·.1nva 

'I''"", Tol11n 
Y1<s,:prem 

'11\::~;' 
' .. 01110gy 
Po,-.onv 
.~op1·on 

!Pe~ 

!Fci'" 
I\r;• 

1-'0;' .,~;lV 
Pe.~1 
;1,aJ.' 
Hál·'-B. 

Ürlvii?.itii I ""· i1'365.1.KilJcseA~Y l-'ólt1r 
,. Oroszlán r. 1720·\Vellct· János 
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2á:7su Qi;au.a.t.alln,:1. ·"' • ~-. r ... l8871hg.illnllfütJ1d „ 1.Magyar koroua ' r. 17ü7 JJo~sm Jozscl 
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" Sz.Jkcs-Feiervar 

1 

Sz6ku~-Fcj(~1·var 
" Széku•lvar 

b~.úplak 
Sziget-Szen t-.'.\likló:> 
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„ Ül"oszlá11 r. t7SnjN. l\.oJtcz A(m1n ör. 

~7 ,ii-1,'<I' Fckcf.(J RUS l". '17 llíl1 
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,. Alagy;JT 1rnrom1 r. 11807 .P. ;,es Alhcrl 
„ :Bzr:nthúromst1g t8il6 Sav Hu<lolf fü·ök. 
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iZempk11 2 .. 279 bzcnl-ldv~Hl sz.[' !88üli\'L Csir-;zar .. f..rp:í.d 

:NógruJ 1,514 Hcmonv :;:r.. ll82fJ .. Kompanik .l:t11os , 
l~zatm11 L" 4.oosllVIcg\·áHo c;z .. 1830 ld. GerJJOt" Odiin 

1Zólyorn ~ ~*) 1Hli5 ~tcch Laws ' 
iHonl 2,0il8 l\'logváll:ó s~ .. 1H!Viilj\'loluar ,j. Kamill 1 

Ung 1 i ,o-!8'lstom gonij_vJS. sr .. Uli:1fJl(:Re1·e Józsel lk. 
,Jilsy,-Nl,:Sz 20,74~.l~toni g.01HIV1S. 1 r. 11 .. 7\l!l,O.Ilnni.nR:r.kvlstv.-Ht' ili:. 

i:i\logváHo R:r.. 187117,s. l\·lárton lstvan 
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1 ' 1 

l
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1-:iJW.l' 
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Bérlő v. 
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~.nsl~züz Márin 
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1.\·lagyar korona 1 

, .. l1m1oli), 
, HZ. :187G Ö. 

Füzcs~'Y .Józsofne 
Jlurda .Tánosne 

~.1H!fguz'lflg Rz. '1819 Vé'lsey ,IÓY,sel 
·i,BS51Srcnt J(1zsef ~r. ISiJS·LDI L111os 
,;,SSll '' sz. l 8tl0:'C .r Síl.rn!oJ' 
:J,3,)ll Nádor :>z. 184 BalJcs{tk .Hmos1w 
2,0;17ISiz()ntlólek f'Z. 1 ,Afoior J<'.lck 
1,1>17·0rangyal f'Z. JR92'Ungor ,Jenii 
i>,04-0i _, s;,,. 18G7,;\-J.0116 l:<lvan 

:-i,.,,·.11'.,l'.\rany oros;,,\án r. 1820· 1.l.Jn\k.·a E.fok··. :_i,o.J.4 lstorn 7ondv1s. sz. 1R~S Körnl". István 
G.~uiílAngya.l sz. u:1n1 0. Karil~a Déli'uw 

,. !~:1a;ryrtr rzrnwr sz. 11774 HiHcJ1off Linot 
S,251'0rangyn.I sz.1Hrn2 Votsch Ala1os 
2,Hi71 '' ' sz. 1~trn1K11ntz János 
:1, 1D7 l{olló r. l7R7 Zathnrecr.kv Ervm 
:J,íJ70'11legvilto r. 1827 tizHcsims;1,lcv l\ároJv 
•<,2ű71Szont-1rlagdolna i<Z. 18D3!N. JJark6 1\irolv 
r,.:>71:Szo11tlck·k c;z. llS4D Go,.;znor Gvnla 
'. ,274-;l.Q,Li:,.i;t ,§;::i::rno,"' , ., ~·· l l843l\Vagner V1Jrnos dJ. 
~,r>1lJ. >t sy„ Jg(,4 Nia\'er Mlhalv 
",030;t'i7.Cnt.lélek sz. I \8521 l'orok {x';uln 
:J.ü37'Üroszl>i.n r. 1831 Honom1 Knrolv 

·rn:.ss41Fek.do sas~') . r.117~r, Albert T1vndar 
„ kfa~1~~1· kirflly 

1
rn11 ,/,tlm01 1\áro~v l\-1 

„ Scgtto sr.. l\-fo.rm r. 
1

1827 Jahne1 Her.so 
„ 1Szenlh(1.romsag 1'7. 11871

1Yemrtch T-t,tno 
„ lb7.entháromsag*) r. 11740.Pillv h Frreocz 1 >< 1t „ tizt. lstvan kir. sz. '1892 1-Iflln AJ!~prt 

Szenl-1\ofiklós sz. 11939.IDantler Odön 

!l~,88~ :ft.i:~~J:;DJo,Jma : _ r. i.182fli·lr~almasri:ind 
,. 1 sz. :1sós:Uot.h_ Loranrl 

::>.2571_1\'legvállo sz. ·.iSf.1fi'Ü., L.wzka Lús7.lónc 
2:!lriü Megválló sz. isRslFonvo Anclo·r 
;;'733 ~ sz. L315·.i-\goston Gv11la 
3'.2UtiiAngynl ~z. :lflH7 Novák Ignáez 
1;244:Milgv:'llló sz. :1s84Jlut.tlrnv .lú:t.~cl 
1,7.'lS!llrlngyal' korona >'z.1'i::i·6·0.KiH>' J\rílrnan 
:l.160'ISegitseg *l ""· 1RR7·Hzahú Tstvan 
ri,71ü,lslorn gonrlv1~. sz. i,1884-:Tmro Sándor 
i',7ií2!Aeseulap sz. 1 i870'l\iiühr falvan 
s,os(Magynr koronri ~z.11soJ!Csat/1 Gvula 

„ Hrrn01wseg sz. 1$24iSzarka Gvnla 
3,l!lí4,Szarvits r. '1s4-7jH.ah .lúzsof 
2,257i!Rlcn1 gondv1s. sz. )i'HJ1,Gaskú Oy11la 
4 ?.50,Viiriis korc~zl HZ. 11sssEiszdor1or Kárai\' 
n'.s.~7 ]\o'!egvillln sz. [18701\'Iatnvovszlcv-Guo,zlav 
'l.%fi Csillu~ s~ .. '188BRarsv Ln1os 
2,M•5 ~\'lngyor J;:ot·otw r. :l7!l1Tlovkó Vikl.ot' 
2.~12 Hornonvseg ~z. 1 i894·Súrnz (fvtirgy 
~,fi97 i\fo.~·yar li.orona sz. ·1344':--)zmilt Urii'k. 
4,ll14 )litna m1gil~. "z. '1s1G

1

Mn.rkov1lv .Fii.nos 
LH15 .11.ranv koro1w. r. ,179 Hemer l)úYid 

,, .Vle::i;vítltó''l . r. i1700l1othfucl1s ,Jánn>' 
1,8~7

1
[stern p:ondv1>'. 1 ) 18!l:l H. Dózsa 1\rp:í.d 

2,8~(; .Mcgváli/> "'l U40·Frils ./6zscl 
7, ilií4, S7.<'ntbárom~aµ: 1830:Hoi'\Jás Istva.n 
2.821 Vii1·iiH korect:::i HZ. lHRG J-lmldV ,Jnkab 
2 •. J:_a ~z. lfl77il-llnder .ló.nos 

10,1:11GilVlcg•;úll.6 . r. 1s~o1l,'Ui.dfi.1w T;1:rf11Ja11 iir. 
l,G92 Arany szarva~ ctz .. HrnS,t"izern·iv (iabor 

11,010 Arnnv szarva~ 117fHIVPlilK tiú.rnnel cs ila 
'llt>ménv ~z. ',1872 (-1a1zag·o Hú\J0,rl 

... Védnnµ:y;il f'z, i11:1:,s1Cs. l\'likc Mál·loH 
Í<if< ~zenth:'11·11111~:c· ~z. 1S2K.Debl'oezeu1'1 Lain~ 

~z. 1 !H171Urszmvi 1.~lgrnmal 1..:,111; 

-j~~-. lhik:u. Tivadnr lk. Grn.ggor Kálrnan 

[,, Horvii.lh Jrn1·e 

h. Z. 'l\iss l\'lik](I" 

·' 
I'" 
ik. Dávid Gvorgy 

_.Ji 

Ji. Kn1iu Feronc7, 

h. Trai'Llcr .Ján11~ 

Timu.v 1m1·(' 
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1 IAl~o-i 'ch. 
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.ArYoi. j 
IPe:<t 
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'1,J.N. h.St: 

1·1:uroc/ 
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,.\oma1·01n 
Biha1· 
'Teme~ 

1 " , Dar~ 
0zebe11 

lt:-1:uiiol<:s 

' 1 ~ 1,4001.Rmnenv H'l:. 1.882 O. \Vernss 1Rlvan -
2,517 1 \~i!l'~!H )u~reszl 1 ""· 18811T<JcszkY .Já.~os iir. ,. Szilber {1vnla 
4,908 \Oros l><,~rP.S7.t 'I ,;;r,. 1,188fí·IAmbro7.Y :-J:md?r -
3,61•·.\fogvallo . sz. Ul74- (:;ulwem Ltl.s:do -
n.r;sr;lt;zenl.lélck 1 :>:.<. l t86fi l l<:ndrödi Jstvan 
3.2~2·1Viirös kC'rflszt *) Hz.' 18!10 l\Ieskó fl:'rsmn· 
i,·i20jVifrös Jtcl'Cszl j ~':.<. l1sss1zaesov1cs H<'lhcrl 
1,2ii7 .. Megváltó sz.11876 Monich Dénes 1 
•!,1891_\Jagynr korona 1 1S1t>II-Iazuv Gézmw k. ll:i~ny (:;(\z:i 
;!.401 ' sz-11f)!)3 Gschös:>er .ti.dc 
<2761 ., r. 1so~lllizck Fnrencz 
:;,4y,9 i\'/egvá!Lo :s;i:.11sn7ÍFehPr Isi.van Z~ii:;m. 
~tL/721.IHegváHó r. 1827 1{(\cscy Zoltau 

„ :Vöriis kernszl s:t„ /1.889/Uciczv j}e:t,ső 
2„!4s!Mincrv<i sz. 111:!71 f:ílafkovich ,láczJHt 
6, 100 lbzen l,](\](;k r. 11718 ! HrocsoK Nándo1· 
l,Olll Szent Jsl.vau*J :;.;<. l8fl2,Topplor ,Józscl lk. Enldvi .l,;110~ 
2,33i ~zcntháro111~cq: .ltlt21Joszenst.~V 1\lándor I 
1,37sl1!jzeul Tornz1u s~.11St;(i,.Mqlnar 1akus 
1,758.'0rangya! s?.. ,1871,Zmscl L1pot. 

13,09~ll\üJ.gyur korona ><z. ·1104~1!1.emctev .!<'. lfoz<;ii 
„ ·.M.ogvaUu sz. 11890 /,, Hegedu:-: .Ju110~ , 

2,::rnol:iYiogválto ·j1eoslTopcre.zcr J,u.10~ '.J1. l\1.id1m1. tm1'1' 

1,1711A1any J;;uroua 1<z. ·j1sn1l.Fcrcncz1 Arpád 
2,022, lstcrn gondvrs. HZ. 18941 Domokos Lh'U!11 ,,„rngy"' "· ·JS92 ''°'"' 1101man 
5.555 SzenLháromsag l179DITernájgú Cacsiu 
·1.284 J\Iegválto r. i18131C.:sorvmJpJ. lYfór 
LOG!. Fekete ~as sz. j1874IGintlcr Agoston 
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Pest u,723 MegYáll,ó 1 S?., 118721Végh Lílszló 
l~t;.kés. ·!,058 S~;iiz .i\.'lárrn ; sz. 1888 Bánvm Jmre 

,h.rnss<• ~;.;. a,389 1 sz. 1.l871!Vi.dukov1ts Oynl<1 
,.

1

P1Jst 2:l,G2JT~fogyar koroua t' sz.

1

18\l•.l;Uorváth .. Károly 
„ „ .Szent-lstvan sz. l.SfillSzercnYi K~7.JTICJ' 

' „ „ Angyal 1 sz. 1876 Csopesánvi Béla 
IToroni.il ~,2,)4\~zenthárornKHg; 1. sz. l840

1

Hindr.r 1.{árolv. 

l
·L'ost ~.~c:5 Mn.gy. o. vAthin.j sz. ,1883,'.l:unacs Gv~1W 
Arad u,u82 _, sz. '.18ö6:Variassv .hmos 
\\01na1·,1m l,ROOIVörös J;:crcszi. ! :,;z. \".s:,·:-Hcincr l\.'1iklós 

·Bitcs-l» 'J,~.-J\J :' sz. 1813J~Se1Juh KároJV 
24,2171G.'.e1ili kcn·~zi.. s.z. 1894~r'.'1icho.Js GvnJu 

'J(~JJ)C~ 

Ung 

„ í\'legváJt11 ~?.. ,18G7 1Gcorgievits l'úl 
„ ;:iaR i;z. · 1805'1 1-Terzo~ lstvan 
,, 1 :::i~.enthórom~ag r, 1771,Grossmger Ji..á1·. or. 
„ 'b?.eutlGlek r. '·1R01.I'lavsws Góbm· 

:J,i:lli4 }dincrva sz. '18f!5 Dantrner .Júz~cl 
11,7n3':Arnnv oros·.r,lfm 1 r. l'ílíO Hoffmann llóln 

?,·Jegv<j]to . , . 1788 Bene J.u.1os 
„ Mugyai· lrnruna ~:?.. i1870 Lán1 Sii.nrlOJ' 

1 „~u,I: '.~cmenv l-17. 11887 Ba~·ahás, Fnrcrwz 

\h. ~;;;61 Mano 
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1 :'ltig:ad 
i-'(~Si 
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1-\nJJ\'H•f 

2,470\Alcgvalto ~z. lHUO>l,rJmi-or üvula 
G.Dü8 :Vle~vált!J sz. l istrn!Griiu<ll. 'l'ivai1n.r 
L~O;, .Maµ;yar k1H·oriu sr.. 18b~!Zaarv lstv:.u1 
:;,o:l7 Fckclo sa~ i·. lrn:wl.JnG110 Fc1·cncz ill'. 1 
::,8r;~·Megvállo ~z 11su~·Di111Jnr Alfré<l i l'l'mi,c:, 

:;1,,.u1pl• 11 
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VeshP1 · 111 
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Trp11c-

1./(ll.l">:1.l. Lftszló kir. . !:l~!JIUmtÍ ::ifindor (J.~ IIPI<' ik. 
u,00;:1ir~1.e11-;111'" ~z. 187:! iJ. Uihl lVlfilva~11e k. 
1,129 „.,.) ;, 
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1887 Tnlo'tesv lg.n<te;-: 

(Oat•l :'-iú11<Jor 
l\;uaesm1 ~:111tl•1r 

n·J0•;bzenfü:i.romsnv . ~z. U:lb~1VirágJ1 L:ís~.11.1 
6.~:,s ::izenth;'iromsng i sz. ,lHSii 'l'}1olrl lsl:van 
3,172! ~*) ! >!Z. 1rnG1IJJcl'til1aull'v (_(yq[;1 

J 1,1ri!lj.<}.t::lJmtalrna i l 1766 lrgoün1cw1·c11d _ 
., ,Szentlélek 1 '. l:1s11:llrsY.llJY AnHlld 
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1'1sl 

il,2131.il'k~vÍl.ltó T ~z. ,r~:~-::Jlt.cllcr Elemor 
"-075 Sr.cnUél~k : r. ·1772IKellcr Emil 
s-'.0171AngFt! i ~1z. Hl72 Fri'<chmann Fcrer1c~. 
1,4ii2:Nlagym· korona 1 sz. 187!l F. _PongnLCz 1léln 
J .2.121I•'clrnlc sns*! ~z IS35 ö. SclnvarlzGuRú -llr' 
1;;1G1jSzcnU1in·omSíl~*) 1srn 1-lor~hlib: lstvan 
i,r;o11Domc1ry 1837 ()!áh Gyula 
.'l,2211„ ., ~z. l8f.13 _\.<'rrrlms Tláuiel 1 

li. !\iohold _;\'lihúly 
h. Lm1gc Vildor 
],. I\. l\agy .)Ú'/.Sct 

4,<i·J51Udvöziiíi r 1.825 Bo/Jok Oézi1 1 
c.270 1 ~:1e;;vúll.o 1860 ii. BcnmcR1'C1nsy.i„-1H' b. 
3,3G1jl'dvfo:ilii r. 18J51,Moldovan La1os '""'""""'' ""'·';! 
1,llú21 :' sz. lOflSIJJ.aid11 J\fírolv 1 
3,082 Veres k(~rcHzt*) ~z. l8US Gvom1ay Lászlú ! 21,fl5D.ls.~c_n .~z:cmc.". , , .1lz,_ 18_7.SIJ-l._cr.zog .Jó;:_:;;_cl jlc Csermak Lipói. 

!ShTvai.or 1 r. 1784 h'.üd1lor Béla 1 

l
f:'mntll{nomsag i.11821!1'-Iiillcr Oszkíir 1 „ f-;zent btvan 'sz. 188[,·Soos J(árolY 

12,u:„·,li\nrnv orocczl:in 

1

.ltHM-.0.-,dli ll<.•.rv:itl.1 Pf1.l 
.. IFckde ~us 17\13.Forcrn:zv K:'áolv 

7 ,G77 ii'rfajfyar J;:oroua sz. 18H8 Pclry .Jfo:8ol j 

" j ~*) f. 1fltlU 1 Hrn.bér~zv l\Jürrrnu k. 
2,Hl:J_lf'tc_n.:'lnypJ_ sz.

1
J8731Cmtto C<Y. Gyu];J 1 

4,7fl!"i·:-;eg·Jlo Mona J81'> Knr!ar La1ns 
1.:irio, „ ' sz. I 188()1_Klcin Zsigmond 
4,o,:;1 ·1ornngyat ó':t.. 1882 l\.{irlm; l,:;l,v;in 
L68J Szenl Hókn~ 87., 11879 \Vawrik·l.''Ncm~z 
3;172 8;.:. lt8G8 Kronbcrg Gvula 
:l,4fl() ;\fo.gy:.1r lrnrn11u ~z. ;rn9~1Thúry JlóncF< 
~.04H f:'zcnthúrnrn~a~ 1184-\ Tordv ,Jó:t.sci' üriik 

1 1 

\válto;:o) 

T111·ilv !slvan 

~-----~,~~-,~-='..,«',•~~<(, o"? ___ _ . -----„~---··----- _,.. 

~--·-11 
1 
"""°" Zala-Egerszeg 

" Zala-Lövií 
Zalalna 
Zúgon 
Zcli:t. 
Zen fa 

" Zcrncst 
Ziehyfalva 
Zilah 

Zi~~:t. 
Znió-Váralia 
Zólyom 
Zólvom-Brcz<J 
Zólvom-T.ipcso 
Zomba 
ZomlJor 

Zst{iilvit 
Zsadfmv 
Z8áka 
Zsámbék 
Zsebety 
Z~ibó 
Zsidve 
Zsolna 
Zsomllolvt> 

iHra'-'~'' 
:Zala 

' 

Ai~ó-FIJ!1éri 
1--:l;honwz. 
J-:ms 
Hfics-1:. 

1 ' 

'Fogar:1~ 
[·.~·.o.r~111;iJ 
1

Sz1líl[!'I" 

'Vcszt•1·em 
Tiuoco; 
/,ÓhOlll 
:zúlvom 

'1Tol~;11 
11;úcs-I L 

1 

:Aha11i T. 
ll)ilmr 
'f'e~t 
Te1w" 
Szil8.w 
l\is-J(;:k. 
Trenccen 
Torm11;il 

' ' 
1.820 ~*) i. '1186ü'IJ\uglcr J<:rk iL 
7,8ll ~:1.cnt.hát·orn~ag r. 1814 ii. lfng(~l'. llnrn11l(os-1w k. 

„ Szentldck i'. 117U8 .lüisr.ter :::iá1Hlor 
8::19 hzenllélek sz. ll88(i_J_,osonc{,y Lotwl , 

1 

S,.bG9 i\.Jcgvúlt-'1 r. 1789:Szohó Odiinne k. l.:ln11klí l(úlr11a11 
4.ü05 lstom gondvrn. sz. 189-llTcn.kí Tsl..vtt." 
2,205 87.t.-lslvau kil'. B'I.. 118"7 Stcvt·c1· Károlv 

2t>;72f> Fekete sri.s r. 11817 Heiszler FPrnncY.' 
Isteni gon(]v1s. ""·· 189~1Chvzer Kálma11 

„ V1'tros1 g·ytar sz.118R4 i\Inl:sv l\'lcnvhó:t. 
3,43!) b;-.cnthároms<1g sz. 1801 C11tcan Aurél 
3,128 ::,zent l\. ·11íria sz .. 181.l81i\'lávcrmg l\ítroly 
IJ,'1-71 j\lérle1t r. ,17illl l1n1u'.r Gusdav cs n. 

,. Oroszian sz. ·,1870 ii. V\'eisz ~:imuelne 
~,299 Szent Her11nt*) sz. 118.J.9:T<ikácsy 11rmicz 
1.oss'Nádor sJ„ 118.J.:llSchörwich Viktor 
,J,146·.Egyszarvú"'I 1

1

1rno 1

1

Sted1 Laws 
" .. :.NI agyar korona i-;;:. 1891 Hakay .Tános 

1.:Jb9:Fekde sas sz. 1837 t:c:ltolcz Emil 
2,1·t5 hilCJ.ll gouc\,;1s. s;.:. 18ú21\Villingcr Márt.un 

2n,.1:;r1,Angya1 ~z. 1882 'J:'erncsvar·v ,Józsel 
„ 1Aranv oro~zlim 1 1.71il.l

1

0. Galló Emiltll' 
„ ~zcnt-Erzsl·bet ~'/.. J.8!11 Tárcuw Tslvan 
., S7.enthárornsag'') r. 181f1 J-Tc~<crllis :fo:1.sn1 

i.;.1;n7 I\igyo ~~- 18üb Tót/1 Gíi.hol' 
671 I.~tcn1 ~onrlv1s. s~. 1 sur, J [rabée7;y (;\;nla 

~,820 Orangyal R7 .. 1s~11 J-loro~s l:ivul;~ 
1-.171 '• r. 1s2r, i<:rGs Gvnh1 
3.~4-7, sz. 189,t Alhcrlv Agost. 
2,.2791!.)cmt."." . .~:t.. lclü2 Bag.;oss\' .f(. lsl.v:rn 
1.:rnR Or::u1gya! sz:. 18U+ Schfrszl Viktn1· 
4,117 A1·ai1v sas*) r. 173;, Tomlior (-iyő~Jí 
!J.ií8o,,,rr,ngval s~. 18'!1 ;ltz1h~ l(firnJy 

:1Nil7 I r lolt,z _\Jfl.I 1'";; 

! k-·;-1~~l'n J: J ~ 1 • 

k. Unger G11~zl.ay \ 
ih. !\nw~1~~·er l-l11g<• i 

1 

1 

' k. (;::dJé Tilu~z 

- 1 

;,. ll«''lnn=z,;gnrnndj 

h. T. Ko~l.v:íl l<'cr. j 

í 
' 

·~ O• 
~i;; 
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Csillag alatti megjegyzések magyarázata 

\,_~a. fiókja 1 r,lt '.\ográd-Dcroelf·n de tulajdonosa ,1~95-hen beszüntdte 
\lc,·1ll: 1SS2-159-L Hiv<ke liók.ia Yolt: 1-~95-ben tm')ti.s1ttatott · 
\lilnmát': fiókkal Pctroyoszdlón !Iorontál m.). 
\l~ó-l\uhill: alapitási (\\-e öoworeÜen; 175:1-ban m:'t1· Lizloe hogy fmmállott 
. \lsú-:'lleczc11z8f: fiókkal Jászón 
\lso-1 átrafüred: Poprád idéni -fiókja 
\nhm: Stcy~rlak fiókja 
A vas-J· elsőfalu : fiókkal Hikszád(lll. 
Daina: fiókkal rokodon. 
Blll·ót: fiókkal };a!':v-;\itán. 
Htniu: alapitáü é~·6 ösnwrctkn; 1G0(-1Jau már fonnállott 
Kánfo.h a 1 Héké:-; m.-1: fiókkal :Xan'-Szén:isou 
Bánfaha 1Bo1sorl m.I: t\zihá~ !iókja 
Bátlfa, „Antny oroszlán·': idény-iiokkal Dii.T~fa-fü~<l?n 
Dártfa-für<lö: a bártfai , Arai1y oroszlán' ideny--fiokia 
Delatinc;z: 1839-1895. fiók volt: ekkor anvásittatoU 

'I3ereo-szá;,z _:\lcd\t'": i!)Ükösiktt reáljogu.· 
'ikszt'erczc,' FeJ,ete >'a3": "árnsi gyó~·S7.crt~T. 
Hikit.y: )1ag1'ar0Tszági ~zent-E'TZsébe{hc7. czimczve 
Hjk,,;zád · .\Yas-J'elsöfalu fi\ikja 
Fli!ke: fiokkal Dolhán · 
B;Jdajk ; fiókkal \sztimtiren 
Borszék: Gyergyó-Ditró fiókja 
Brassó „H'v"Cia." liókkal Zajzonha11. 
D!'assó. _,,::..1Cdvc''.: régebben a ,,Pclikánhoz' volt c;ziinez'e 
DreznóbanYa: fi.okkal I\is-Garnmo11 
Budape:-;t, ·1 „l\-Iályás ki_r~l'( : 1885-1891·, fio~;: ·~lt; 1.8\l4~hcn _anyásit'.alotl 
lhidavest, 1 •• Segitő :'.\laria· : Ub'YJte\ezcU krisztrn_t1varo;;1 gyogyszerL"lr. 
Eh1dapest, l\ :' .,I(igyó": csász. é? kir _:ud\-~Hi ,gyogys~crtár. T:1l~ji:J.onosa, 

Csáyási Ki~H Eáro1:y, az ornni.gos koZG6t:~z;eg1 tanac~ renr!kJ,·ul! tag.Ja 
Budapest, I\ Szcnlharomság · \áJ'os1 gyógyszer1ár 
Budapest, \"111 H1kGcz')-tér: alapitisa 1Itá.n 1 é\'ig , Köz1Jonli gyog\'SZCJ'-

1~,:··' -, .. 1\ :i ll''~ '11~-t l'i·v~ ''7'"" 
C~ik ~zent Jllárton : U 07.f,ZIJll a]aU C~ik-1 U~JrndfürdÓll ]J~Ú gyug'j SLel lál'l'<l 1 

Csiz; Kima-Si.écs idény-iiokja. 
Tli)sg') őr: fiókkt1l Diósgyör-va>;g'! iuLau 
Diósg~'Őr-\·asgyár: lliósg·yör l\ókp . 
Di0~zcg: régen Aurorához' >oll c;z1H10z\ e: ujabhan , Hajnal '-ra magi ;1-

rositották 
!Jolha: Uilke fiókja 
Egyek: lölll-95. Tis7.a-C;,q;e liukja -\'oll; ekkor airj'ásittatott 
J :perjes, „Szemesen": re~ljogosiHatott. 1857-hen 
Ettyek: Súsknt fiókja 

r 

\ 
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, · t,~---·"''·;.,: ;.~ •.. ;,.;,._",;u::-~~1al·<: • 
l clsö-Sz1 idnik : 1l1l;fdonosa Ya1ga Pál, J 8D.~-Jwn őn:,zántából besziiulelk 

A Lelii(iymiiiiszfor még U"\a11azo11 évben .:\leisels :'llanc.uak a1lorn;i 
-· nyozfa a fel6Jlitás jogái. "'· 
1'1u~:, C'.1-t!i György: cs. é3 kir. uchari száUHó 
Fokl_o; innn~zlerileg- meg van enged,·e a ~yóg:szertárnak Uszódru 1nln 

aL1el~ eze~c 
C}ai·an1-~zent-Kere>0zt :_ g~ükö~itdt reáljo;;u,_ a!apitási ev.~ ö~rnnetlcn; lt'1i6-

ban lwl)''.ztctclt at 1Je (honnét::, az ittem fiókITT'O!!Yfár CQ'\idcjü bc-
szü1lldrsc\cl [dénv-ii.)kkal \'ihrnc-fürdön ~ . ._ · "· · 

G~crgyo-llilt-ó. fiukkul ·norHéken. · 
Harasiti lir\kkal Szigd-Szent-M.ildó~on 
Tkgyfaln: Sárnil fiokjti . 
Herkulcsfül'dií: !iOkhil :'llchádián 
Isztimér: Dodajk fiOkja. 
lász-Karajenö: :SS2-1SS5. fiok \'Olt. ekkot all'Fisittalott 
Já;;zó: Al.só-}lel'mnzd fi(Jkja ' 
Kalofi1~Lt. \lag1·ar kol'ou 1·' alap\t:ísi éYe üsmu·etlen; 1 iil2-hen már tcnn-

Kanis7.: ::;:-~ ir-Hakta fiókja. 
Kecskemét, 1 -~zentháronlsá~ : ahpit:i.si é1c ösmerdlen, dc Je,élt&ri ada· 

ink szetmt lí40-ben mar föm1állnti 
Ke:glevkhháza: Kis-Zombor tiokja 
Kcme.~sr_: fiókkal_~yir-Bophi.11yban. \ kemecsei nóg~'tár n1ég llHl-Pcu 

a :~y1,ltatotf, .\~ 11·-~oguan~ ban, T s_ 1 S94-b~n heJ:' eztetdl áí. belügyuiinis?:
tc~1 u1gpc]e1ylyd h„enwc~e:e :'\)'ll'-Rogdmryha ugyanakkor fiókja en~(_'-
dclvezletett. ? 

l\o;sztliély: 1s20 el~tt t1lt1.pittaldt ' 1860 Jmn ösm~rtctc!t el rcáljogi;:wk 
]{'.s-Garmn: Rreznol•án; a liuk.iu. 
K1s-Zon1hor: fiókkal Keglc~ichllázán. 
Komáyon}1 ,.:izere~~fln··: mc~halározhallan idöbeu a jezsuiták alapil_;llák 

,za!daJ11kbt;11: 1770 kiirül k1kiilt•.izr:ilt. ,~ azMa 1nosfani beh•iséccében nm 
I~ontrncza: Ho;-salie_gy (Hammend1micd-féle~1 idény-fiókja · e 
I~rassoYa: -~Pswzaban~ a ,.,:llul'iti scgitség-e ·1 liókja 
I:-iasz111k-\-a3da: ~\agy-_-\.jta fiókj<i. 
h:mi_-i.pach: 1~75-:-1890-ig ~zepe~-Olaszi fiokjt1. >_olt; JS\\O-br:n anyásitla\(Jfl 
L 1pto-Szent--:\hklos, "Sze:·or·scu" : a la µitási éYe Osmeretlen; okiratok s1.crint 

. a:wnl>cu1 176iJ-be11 mar ad1;1,,c-\e,,é~ ttlrs')'IÍt képezte 
L ócoe_, , , Oro,szlán'' : \ áro~j gyón ~zrri ár, L" gy látszik -:\lag\ arország lc::,cn~-

g1bli g-;-ogys1.el'tára; 1503-han alapitfalntt. · 
\l a~var-Gvrrö~:'IT 0110° !or r'rnd1,til< l! l\fa l".\· ar- \ ·1 lkc>TH enQr f](>\y~,zfeff,tf. I< 

lll'-'g l~lttll•li•_;a. dotl me~eJJ~edte a J.11n11s1kr, ilo;n 1tk atluüyeziu;,~d„ 
~Jagya:·-I.„11v~; nk11~·-fiokkal ~ ~ztojk~fülvai fUnH5beu 
.\l~'-lmdia: llerkukdürdö fiók_1a 
:'IIisk<Jl.tz, „Fehér kig~ó": alapitá;;i éH~ ÜHílürL't.leii: 1soc;-ban lett IálhúrHl 

,;\l!skolc,:aa áthelyezvt T11lajdono~a, .Jr :31'.ahó ·Gvnla 1S9G Ota kir<i-
ly1 fanaeHOS. . 

!\agy-A/·ta: Daról li6kja 
Nagy-I<_ a: fiókkal Krasznik-Yajdán 
Nagy-;\émct-::izcnt--Mihály: Yáros-Szalónak !iókja 
~agy-Szénás: Bánfah·ri llok,)a 
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);a~\·- I u~zc~ : fiokkal ::'zcnl-Hu lcel'tlll 
);á;fasd (Br:rsod in ! : Óz<l fiókja 
:Sádu(l\ar: tulRjdoi1nsa jiíformán Fe~·éi' József, mintho;n a Y:ükó örökösiik 

tuhijdonjog:át nain' részbc1~ inár meg\ ásárolta 
;\á11dorheg;y. Rus1kabáuya fiukja _'.\c1ncs·vc~a: már t\yekkel e7előtt fonnállott mint ~agy-J\.[egyer fiókja. Iu-· 

l:Jjlono~a fiZonban 1:394--ben öns7.cintából beszüni.ctto Ilelrébe a"lielügy
minii'ZÍ''r 1Sfl5-ben önálló gy}g';·szerlárí engedélyezett 

:\·dr-!3llkla: fiókkal Kará~zon. :;\~ \r-Dogdán-y : Ken1ecse fiókja. E g)Ogyhi.1· N"yi.t-Tiogdányban még 18.ti-hen 
6.lllttatott fo1 mint önálló, 1894-ben azonban bclüg:ymiuí~zteü engedCly
\yel áthelvczlelelt Kcmetsér<:o Helyébe a wi:ni;,zter ugylLnakkor fiók
g"y,lgytárl · engedél"') ezcll 

Olasz-Liszka: Tolcsvu fiókja 
Oni"kzaliánya (,Sah-a\or' ·): 1ulajdonosa (Schop11cr Gyula dr) okleveles 

k0zépiskohi UJ.nár . 
. Qszláll)': b')'ökösite1l reáljo:;u. · 
-ozd: fiókkal Nádasd011 (Borsod n1.) . 
Parárl: "\erpelét fü\kia <)'tlius autc patrein\. A verpeléti gyóg)szertár ala

pihí.roa előtt, frhát 18iJ:'\-18ü9-ig az eg:ik gyöngyösi gyógytárnak a 

tiokja Yolt Pirkány: tulajdonosa Rogrün Ede, az arany érdemkereszt birtokosa 
Peczf'-Szőllős: tulaidonosa ez idő szcrinfnincs, mert volt tulajdonosa, l\1ar

sehalkó f_eó, a jogról lunondott. :\.. 'heliigyminisr.ter ufasitotta Bihar 
'ármeg·p< kiizönsé~ét 11ogy az uj jogadományozás iránt mielőbb intéz-

kedjék. Perec~env: 1894-ben hd'i;cztdett ide T'urja-Remetéről 
Petnwos:lelló ('Torontál i11): Alibuuár liókja. 
Porloliu: régelJhcu 1nindig mint reáljogu szerepelt; az utobbi evekben sze-

mélyiognnak vdték fel. 
Poprád: idchelyezvi_, :S:oepes-SzombatrO! 1893-]Jan Fiókja ~ai1 \lsó-Iátra-

füreden. 
Rcúczabánya, „~lária segitsép··': 1i6kkal I<i·asso\·án 
Hi.maszecs: idény-fiókkal Csiz fürdőben. 
Honya: eredetileg :c\lálnapat<ikán á.llittatott föl, s onnét helyeztetett át Ró-

nyára 1890·be.n. 
Hc1:o;;ahegy, Hammerschmied-fole: idény-liókkal Kol'itniczán 
Rum: Vas\ ár fiokja. 
Rnu.kabúllya: liókkal .Nándorbeg'jen. 
'-'árrw.P:itnl;, l\.nrrval' : lninl hiteles oknuiny li1zon~itJa, U Ferdinánd 

u[atJ. 16?,L fel>!'. 7-Cll adolllil!l\'(J~t.llul\ ]_~iJ/;,c·< 7J \,1v1gJDC1, 
tiárYár: fiókkal llegyíalnban 
~úsknt: fiókkal fllyeken 
~t.eyerlak: fiókkal Aninán 
f'zabadka, „~·la.(!J'lll' lrnrona' 1894-bcn ösmertelc-LL el reáljogunak 

U?:oászváros, „.\rany oroszlan": gyökösitett reáljogu. . 
:-3zcghalom: alapitlatott 1843-ban Kőrös-Ladányban; maJd Szeghalomra 

álhelyezlo;\yén, K.-Ladányhan fiok nyílt meg Későbli ez is anyásittatott 
Szenl-Hnhert: Nagy-Túszeg fiókja. 
Szepes·Olas?.i: 1S9ij máro: l-ig még a régi tulajdonos, özv Suján Gusz· 

távné birja 

.;:i- --"' 
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Az 1895 év folyamán engedélyezett uj 
gyógyszertárak. 

(Bővebben a.z előbbc')i i·észlet2s künutatásban) 

"\rad 
Eeremend 
Békás :'.1Iegye1 
Déktls-Csa!1a 
Budapest 

,i) Uj önálló gyógyszertárak 

Révész Ödün 
ifj Lechner Antal 
Juszkó Pál 

Lörincz1· .,László 
Czi!Tray Odün 
Kepes .\lbert 

'Kocsér Botm; Imre 
'Ko1mend Kováts Sándor 
l~Ia,rya1 Régen Veress Árpád 

1

1\Iarczibány1-Domb-

,, Fónagz József 
Csik-Szt · D0mokos Hankó Antal 

cgYháza Kovács Károlv 
1:'.IJárUmaros„Sziget ::Viaro:;ú.n Béla· 
:Nagy-Sáros ifj l\Iáti:ai Zoltán 
!~agyv;;rrad Szűcs Sú.muel 

Csc>ngrád ~igl'inyi Zoltán 
Czinkot.a Kressinszky 

!Pécs ifj Autal Gyula 
Szeut-.'l„ndrás 

I::möd 
(-ilogon 
GYahí.1· 
KU!ucsa 
Kaposy:h 

1\Iárton 
Kecskés Eudre 
Fillip János 
Latzina Vilmos 
Jovicza:S<indor d1 
Kellaucr GU!Jor 

! (1\mies) 
J'url;eve 

!l:jvidék 
,'Ulma 
j"\' adkc1t (N"ogni.d) 
r 

Összesen =- 28 

IJ) Önálló gyógyszertárak, 

Bürgel József 
Hegedüs .János 
Herzog Ish'án 
Daubncr .Józsff 
Jiatser Gyula 

az illető hol) en fennállott fiókgyógysze1 tá1 egyidejfí 
beszüntetésével: 

Alcsút 
Helatinci 

Scholz Jenő Eg;'ek 
Szepesi 8 Gyulu ':Ncmes-Oc~a 

Ióth Dezső 
.i\Iadarász Ernő 

C) Uj fiókgyógyszertárak. 

Bá11fuJya (Borsod) K?mjáthy János 
1-Ie"\ falu Riedt hnre 
Isziilnér jeszen~zky. Lajos 
J\.e;>:Jf,\'ichháza Hegedus .Jano~ 
Krl.i:sznik-Vajda Phlcsch Arpád 

!

Olasz-Liszka 
Petrovoszelló 

1 
(Torontál) 

,Sztojkafalva 

Összesen 8. 
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FJ'its Jór.sef 

Grób l.ajos 
Brcuor Zsign10nd 

\zon gvógysr.ertárak, a melyek egyes községekben . az o~t fonn~llott 
r 'ko: 'Ógyszeitár be~züntetésé\·el engedélyeztettek, nem tekmthetok !nlaJdOn
~~p~~ ,,uj'' gyógyt'iraknak; igy tehát a szorosabb é-rtelembcn vett ~Iagyar· 
országban az elmult év folyaman 

összesen 36 
u.i i·yilvános gyógysz~rtár engedélyeztetett 

17* 



II. Horvát-Szlavonország nyilvános gyógyszertárai 

Hc.Joy{u 

B.rinje 
Brod 

B~~cari 
Crik\·ei1ka 
Cabar 
Ücrevic 
Dulj 

Daruvál' 
Dc Inke 
Diakovár 

DLig~· selo 
Erdevik 
J:szCk 

FuZine 
Gareiírliul. 
Gjurgjevfll 

Glina 
Gohi 
(_rnr1v_, 

Go<>pié 
Gradi~ka i1 

Gl'ubiSnopolje 
llok 
Indjija 
Irig 

lvani1' 
h ank J{loSt 
hanec 

Gcrman Kálman 
\\'erklPiii Jüzsef 
Frla.n l"án ör k 

Cnotkovic J 
)Iatic,·ie S. 
Schrepel Jenő 
BattistiC .Jakab 
PolliC !van 
JJolovCt1k \ 
CwciC Dusan 
Scnnert F ri~· e.s 
KuseviC Antal k 

Hamernik ,J, 
.Jellinek lüirolv 
Kathrein falv:i'n 
Tra11ger Kftroly 
Seilz K F ercncz 
Cseneny Gusztá\ 
Bulardt J. 
Csapó Q,·tila 
Dávid Q,;ula 
Gobetzk-i; Aladiir 
Kuudelka Adolf 
liJjul:ec Zsigmond 
Polanski Pál 
Brumec J'amás 
Haulik Antal ör k 

Pctrovi~ .}1 
K1pRn A. 
':'dtz \ inu.1 
\ouk \':dentin 
Dienes Dániel 
Boié Di a~ 
László Fcrencz 
Jfainiss A11tuJ 
\ii.' rissel\' n' 
l'olovi( Ede ör k 
Pero~ Drag 

11ontCiloviC B 
Stehlik Em 

Jaska 
Kaproncza 

" Karlócza 
Káioly\·áros 

" Klarijtc 

Kostajnil za 
J{Öri:\s 

". Krapma 
Kravinskc 

Toplice 
Kriipolje 
Kufina 
Kutjcyo 
Lipik 
Ludbric~ 
l\larija„J:lis-

t.rilrn 
:\liholjac 

dolnjl 
l\litrovkza 

:NaSi(( 
,\o,,i 
,\ov~ka 
O~ulin 

Orahovic.a 
Orijovac 
Otocac 
PakraG trg. 
J-'azova stara 
Petrinja 

I'dervá1ad 

Bi1Rl J 
Srnek:il Diiniel 
Zsiga ~andor 
S1ras:;er lstv~ü1 
_F irnJe1:; Gusztá \ 
:'llodn1~an tins?tlh 
YrbauiG .T. 
Culot F. Alajo~ . 
Van der \'\'-erth A~ 

ör i' Gralmn .T 
Cerai Konr~d 
S11cliomel Edl 
:3hn·ik Ja1osl;n 

l\ralj Ishán 
fomiCck Zrle11ko 
D:i.thorszék\· Zl'i!!.111 
Ilon-áfh l\·Iiksa 
Zsiga Yalér 
l\011 Tózsef 

Ra~ mann János 
Kleiksner AHtal, k 

Staniek Károl~· 
Pelrovié Gyöigy 
Zeisbergcr .lózsef k 

Kr,;tié V. 
:.\lernyik Andd' 
K1rncni,~ l• 
lhapc'J7.)llSki __ \ H 
l' ink ,Joz~cf 
~toSiC l\J.illlih 01 b 

Hanak La~zlú 
Ga\'ra11ié F'éli.x 
éaslck \'t>,1wel 
Jurisics Pál 
Koszalck Eniií 
Panac Vilmos 
Dcodatlo 'l'eoilor i•r., 

k Drodoky :3a11dm 

_pjt1,maiía 

l'orloré 
Pozsega 

Pre'grada 
Ruma 

~a'mobor 
Sict 
:3laukamenn, 
;;latina 
S111in 
Stuhica 
Snhopolje 
S unja 
;:iuSak 
SY -[van-Zél 

I ovlice \ ar 
J.opusko 
Valpovo 

Varasd 

Jugo,i(, Al 
CaÜi G., k l\ulw 

Rudolf 
CsiJlagh Kep. János 
Hegedüs G~ula 
T;lierrY A. 
Hondl )ózsef 
Koziak Andl'á.s 
Kle~dC ~1. 
Koziak Agoston 
Pckrnck 01tó 
Gürth Imre 
i\larSié J6zscf 
Porschinsky GCza 
Rekv-ényi Attila 
lenst~k· lmre 
Susany J'. E. 
Heff!CI György 
Kubányi I'erencz ör., 

b Graho' ac Jó zs. 
\ crnak Sándor 
l\Iolnár t-sh án 
T'ctkoYic l\I. 
Dessati Sándor 
Hoffnrnnn .A és 

\' anSk F 
Krii.uterblüh Béla 
Riedl J 

Verűcze 

Viu\~a 
Vinko'ci 

Vir'J~ 
\'rbanja 
\rbonc 
\' rbovsko 

\"uko~ár 

Ze~gg 
ZiJ.nouy 

7.JaÍ~r 
Zupanja 

Összcs8n : 119. 

2C1 

Besr. Ncp lános 
Ha, du K 
Pai:apatiC \ iktor 
.Alemann Lásr.ló 
_Ka!liYoda József 
Janson Károly 
Le!lis E 
;'>;eumann F. Károly 
1· raniC Miklós 
Kirchbaum F ör .. 

b Polálick József 
Kraicso'V'.ic Sándor 
Brodjovili Henrik 
ln:alrnasrend. k Ko-

;·ar·,s1k J · 
Katki6 A. Elemé!' 
Kög! \ntal 
:Jiittelbach Gabriela, 

k. :Jiittclbach Zs 
Pccsi~s .József 
Peüinowsky .J 
Re.dlid1 Ede 
\Vingcr Alajos 
Accu1ti J\ároly 
Brinkó f'er~l)cZ 
Trescht.sik Károl') 
PospiSi! .János 
E.oziak Agm;tou 



~~-~~e~ra 

11 @~ó~):'S?erfár&Jz m 
~ teljes bere11dezése .~ 
~ , ll't' m ~ es e a asa. m 
~. Gyógyszerészeti ~ 

m ! felszerelési tárgyalí • !I) 
~ es 11etle4ef1 ~ 
W állandó nagy raktára ~ 

1 „HYGIEIA" 'i 
J!1 fémi~ar-r~mén)lársa~áy . W 
~ Budapest, VllL, József-körut és m 
m' népszínház-utca sarok ! ~ 
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Ill .. l'llaQyarország kézi gyógyszertárai. 

Község 

Akasztó 
Alhó 
2i.Jinás 

! AlU:á!'!.-K~ma1ás 
.AJso-_4.._rpas 
Alsó-Némedi 
Alsó-Novaj 
Apostag 
Appon,· 
Ara1T\ os 
Ágfalv-a 

Megye 

Pest 
\'as 

ro1ontál 
,~rad 

11· ogar as 
Pest 

_A_bauj 
Pest 
x~ itra 

I{omá101n 
Sopron 

Kézi gy-tár tulajdo~os / 

RainE·l ~íiksa d1 
Annai ,József 

i Fleischner Sándor dr 
'Comsia Jofron 
i l.fagya1i István 
'Tolnay Irnre 
i Baue.r ),{árton 
Hückl E1 nfí d1 
Ke1 esztesi Béla, 

1 

Ráthon;\ i -P6te1: 

Bajót (Bán1·a· telep J 
Bajsa : 

E 0 ztcrgo1n 
Bács 

Voszpré1n 
,

1 l{li ez }.{61 
Bakon1- ·· Nén1et-

Szo1i1bathel~ 
Balatonfő-I{ajá1 
Balaton-Szi GYÖfO'\ 
Banya , 0 

Báiincz 
Bálvánvos-f ürdö 
Bánfal1; 
Bánok-Szt-G, -ö1 ry,
Berzászk:i " "'-' 

1 

Berzeneze 
.Hossen;·szög 
Bilak 

1 Bdcsá1 
13odzás-l_T-jlak 
Bogojeva 
Bóldva 
Bolkács 

: Stadle1 I{á101y 

\T eszp1 éin Szom1ne1 Antal 
Son1ogy G1ünfeld Zs:ig1nonct 

Kr~sso-Szi'·rlny ') 

„ , J)eutscb Gvula dr 
Há101nszék Kblen -~lli~1 t dr 

l\1oso11 Csatkai Ignácz dr 
Zala Iralász \Tiln1os 

Sr1n· ~:-: t~: 'f'<\r1n' ]{rn·,cf,_;::,/n1·c 1\ 

So1nug,\ -
hisz-'\ -K.-~zol11 

Jlc3zL-Naszod 
To10ntál 
Zt·mplén 

Bács 
801 so<l 

i Kis„J{iiküllií 

Vi1á~ János dr 
'! 

GuttJnann Jo;-:sef 
Poziz1a 1Ió1 dr 
Se1édi Jenfí dr 
Oestc11cichc1 Gyuln dr 

1 

( 

\ 

1<özség 

Borosznó 
Bossác?: 
Botfalu 
Böny-Rétalap 

1 
Brezova 
B1uk8nau 
Bucsu1n 
Bug3i 
Buj 
Bukin 
Bulkesz 

Csataa.lja 
i Cs~kb_e1én) 
1 Csa.-vol) 
Csejte 
Cseszte 
Csesztreg 
Cséffrt 
Csokn) n 
Czrepaja 

Darufalva 
Decs 
Dévéll\ -Ujfalu 
Dézna. 
Do hoz 
Doroszló 

Egbcll 
Erdő-HénYe 

1 E1kcd 
Eszter ház 

Fa.1ka.sd 

Megye 

Zólyo1n 
Trencsén 
Brassó 
GJői 
Nyitra 
Te1nes 

Alsó-b'ehér 
Pest 

Szabolcs 
Bú cs 

„ 
Bác:s 
Fejér 
Bács 

N-yitia 
Pozson~ 

Zala 
Biha.1 

Somog~
Toront.ál 

Sopron 
Tolna 

Pozsony 
.A.1 ad 

Hács 

2(i7 

Kézi gy„-tár· tulajdonos 

I{elen Ish án dr 
1 Dá~id BenQ 
'Polensky A_gost 
i Beke A_ntal d1 
1 

Blau Dávid 
Zciszler ~ándor d.T 

! Kisbach __ i,_nrél 
, l{ohn József 
Braun Fülöp 
Schön ?l'lór 

: Czib1u Ká1 oly dr 

; 1-Iesznc1 ·vcndel 
· Sz6ke l\árol;'>· di 
Heg:; essi Ben6 

. Szabó Sáinucl dr. 
'Jiiibne1 -Viktor d1 
8tankovszk~- Nándo1 
1vleszner A.ti11a 
l{on1men Fülöp 
Ste1n József 

Pécs\ á1ady- J ózsel di 
! Dóka Lajos 
·, Szökl Adolt di. 
1 (i-(·1 zReh·i ~rthur d1 

Nvit1a i F1ank Stt.n1u d1 
Ze~plén ? 

L"'. dvarhely 
Sopron 

1 

Szabó .:\.nd1ás d1 

Nyitra j \\Tinte1nitz Antal d1 



::us 

/ l(özség 

1

1 Fcketohegv 
F0kelf1vár~s 
Felhúz 
Fcls6-Cse1 tés 

1 Felső-Lő 
. FelSő-S'.leli 
Fe1enczfal,·a. 
Félto1onv 
Filipova' 
Főhe1czeglak 
Ji'rankó 

Gabor:ján 
Gajár 
Ga.jdob1a 
Gara. 
Gara.m-Szt-Benedek 
Ga\·osdia 
Gelse 
Gernyeszeg 

1 Gákova. 
Gálos 
Gomba 
Goszpodincze 
Gölle 
Ci_iin ü 
G1abácz 
Gyö1n1ő 
Gyuia-Jo \· :incza 
(}yula,·· \T a1 s :ind 
G: uia.-\T{ni 

I--Iag,\ nuí.<lfu.l;. a 
/ Hn.ltiszi 

Megye 

Bács 
Sopron 

Pozson)' 
Hunyad_ 

\T:l_s 
Pozson;y 

Krassó-Szöré1n 
l\ioson · 
Bács 

Ba1anya 
Sop1·<~11 

Biha1 
Pozsony 

Bács · 

l<ézi gy -tár tUrajdonos f 

Reisz Fülöp dr 
J:i'rn'he11 Gyula d1, 
Parnme1 ,,_4,,Jbe1 t d1 

'? 
Stamm L·ajos tl1 
Stéger Kálmán 
I3r a un Cecil 
lJnger ~fáh-fis d1 
Bayer A.Jajos 
Göbl Endre 
I{eszlc1 .F'erc:ncz 

Török IJászló 
ZöUer Dávid 
Bay(r Ferenc.z dt. 

·, I(6zsmárk\ - Kálmán 
Bars Steinhardt Samu dt 

Kl'asso-Sziirény Popu l\iihálr dr 
Za.la \' iola. I O'nácz 

,]rfa.r·os-Torda Pup Gy
0

u]a dr. 
Bács Griin Simon 

?doson l{oezor·us lsíváu dr 
Pest J 

Bács Pazár Ist' án U1 
Sornorr'I; \\Tarh!".rnflllll n"zk~ll 
li-;yő1 11a-llyi Ft:rE~ncz d1 

Torontál ? 
Pest Csillag I{álnu\n 
folna. Antal _:\Jajos 

A1 ad CHück Ignácz 
Béké>s 1-íódi T-.iajos 

I3iha.1 
~foson 

F1iedn1ann Józbef di 
\Vcinacht József 

K ö z s é g 

Ha.ndlo\'a 
Hátmeg 
Herczeg-Szőllős 
I-Iom1ogd 

Jmel~ 
. Istvánföld ! Izhistye 

! J a.blonicz 
! Jablo11ka 

1 János-föld 

j Kabold 
Ka1avukova 
l{astélvos-Dombó 
Kálmállcsa 
l{ászon-.A.ltiz 
Káty 
Keresztény-Sziget 
I{is-Hogyes 
Kis-Kér 
l{js-Perc:g 
Kis-Szállás 
I{is-Torák 
Kollut 
I{oloz.:o (IIIagJ kir 

gul:.·atelep) 
Koncza 
l{oto1 
Ko" a,szincy, 
Köbölkut 
Körn1·e 
Kö1 öS-Ta.1 ján 

Megye 

~-yit1 a 
BeTéJg 

Barau;ya 
A_bauj 

Ko1ná1on1 
To1ontál 
'l'umes 

N_'yitra 
A1\„a 

Iorontál 

Sopron 
Bács 

Somogy 
„ 

Csik 
Bács 

Szelit·n 
Bács 

:\~~d 
Bács 

TOrontál 
Bú cs 

Kolozs 
Alsó-Fehér 

Zala 
A1ad 

Eszt.ergo111 
I\:01náro1n 

Bihar 

Kézi gy,-tár tulajdonos 1 

I{oYálcsik .:'i.nta.l 
Ország lsh án 
Fuchs Samu dr 
Bükki Géza dr 

D\vo1zs J\Jiklós 
Schlésingrn Sa.1nu di 

1{1emm Józse1 

Basch He11nann 
Vl" éb~_r Ignácz dr 
Szalai Dön1( dr 
Vajda I{á1oly dr 
Irk 11:átJáS 
Tóth Gyula 
Sachsenh0hnArthu1 di 
Frankl József dr 
Schmid Oszkár 
Sebost" én Ödön dr 
Szontk'üályi Géza 
Na.gy Jakab dr 
Záton\ i Júzst-f 

Borsos Sánd állato1' os 

' }{ózsai 11:61 
Bojt kor An1b1 us d1 
Gla.zr:r Zsig1nond 

; \Vi-ichte1 FÍigyes dr 
lHlrn a.nn Béla. dr 
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1 1( ö z s -é-g-~ Megye 
1 

! Kézi gy -tát· tulajdonos 

l 
l{ö1 tvél;yes 
I{uczura 
l{udzsir 

II{umán 
Kun-Ba.ja 
Kurtya 
I{utas 

Lajosfalva 
Lajta-Szt-11fiklós 
l..iakócsa 
I_,enti 
Léka 
Locsmánd 
Lucski fiil dő 
J_,uki 

~1adaras 
11/fagyar-Boly 
l\-fa.g:y. ·ru-Diószeg 
1fagyar-~{ccskc 
11agya.1-Nagy-

Zsombo1 
l\-íaiss 
1\fa.rczelháza 
Maros-SZlatina 
i 1'Lu os-\"-(1 s 
l 1\{ágocs 
Málnás 
l\-{ária-Nosztra 
Megyes-Bodzás 
-:viező-Ko1nárom 
Mezéí-Rücs 
Mihályi 

\Tas 
Bács 

I-Iun'i·ad 
Toroi-itál 

Bá.cs 
Kra:;;só-Szörény 

Somog} 

To1 ontál 
Sopron 
Somogy 

Zala 
Vas 

Sopron 
J_,iptó 

Trencsén 

Bács 
Ba1anya 
Pozsony 
B:nanya 

Klabczuba József 

' · Szentpéte1i .József 
Balog Dezső d1 
P1 ágeL Igriite;.:: dr 
Preisz Bernát dr. 
!{állai Dá\ id dr 

Nagy Jenő dr. 
Karpfey Silnon 
Schaffer I{árolJ dr. 
Thunba.rdt Antal 
Süss Samu dr. 
Hnbcr t Ferencz 

? 
l{á.csé1 Mózes dr 

Keubach Lipót d1 
Heller Lajos d1 
Lövensohn Mó1 

? 

J{olozs , Dézsi Pál dr 
Ba1anya l l{ende József dr 

Komáro1n '! 
-~rad Faludi 2.1:61 d1 

::\1a10~-Td1da. P1ihodi1 G,) ula d1 
Csong1ád Stein lv!ó1 di 

Hái omszék Székely Kornél dr 
Hont Büben László dr 
Arad Lubek .Jakab 

Veszprén1 ·vezér Jakab dr 
Maros-Torda l?ischer Jaka.b 

Soprón Hegedüs !{álmán 

1\ 1-- 1( ö ' s é g 

l 
'.üke 
1í1ke-Pércs ! )-fiklósfalu 

! 1fo;:,sa 
1 ?.Iocsonok 
l\-foho1a 
1'1Iouosto1szeg 
1-fon;yorókerék 
::\ío1ágy 
11íóriczföld 

•Xacbág 
Nag5-1\g 
Nag~y-Bodok 
::'.\-agJ-Czétén;y 
Kagyfalu . 
"N a.g)·-I{osztolány 
Nag;y-Kovácsi 
Nagy-Lucska 
~agJ--l'lfanyok 
l'\-agy-Tikván3 
Nagy· l'opolovecz 
Nádaly 
Nágocs 
N (:mes-1\'lilitic"' 
~t·1nsova 
.:'\8n1cti 
NérueL-Szöl gyón 
J\ikla. 
Nvék 
~Yitra-Bajna 
Nyulas 

Ó-Bcszte1cz( 

Megye 

Somogy 
Hajdu 
1Ioson 

Komárom 
N>itra 
~Óg1ád 
Bács 
Vas 

Tolna 
Ten1es 

Krassó-Szörén1 

Iíun;yad 
_N\ it1a. 

Sziiág,) 
"N \ itra 
Pest 
Bereg 
Tolna 

Krassó-Szörény 
' Temes 

Bács 
Son1ogy 

Bács 
T1encsén 

Hont 
Esztt;rgon1 

Somogy 
SopI"on 
Nyitra 
~Joson 

Trencsén 
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Kézi gy -tár tulajdonos 

: l{ Hegedüs Józse1 di 1 

i Hübsc,h ).{ik~a (h lj 

R.nka,-ic.za Vikto1 di 
'T1a"\""n\ik .János 1 

Farsang Pál 
llajda Lipót 
Dvorzsák Fc1 encz 
Donúth József 

Fink HugO dr 
Sz1nik G-y-ula dr, 

? 
Stangcl G~ ula d1 
Bö<:,kl Béla 
FriedHinder Simon 
Fogolyá11 G~ ·ula d1 
Guth J\Ienybén t di. 

· Venczel József 
Hausknecht Fc1cncz 

'! 
1 Xeumann Salamon d1 
: :vr0sterhár.y István d1 
Kon1ád Sándor dT 
St.eine1 IQ:nácz dt 
Gyu1 esik G-éza dr 

i Pas.ztby Jór-sef 
? 

Voll01hof1e1 Sándo1 
Steiner Simon 

Novacsek G\ ulu. 
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0010\ ácz 
Oka ! Orczif:.th;a 

1 Orlát 

1 
O r·osz1á1nos 
OsUi-l.1._sszonyfa. 
Ó-Sztapá1 
Ottava 
üzo1a 

OhTÖS 

racsé1 
P8pina 
Parndo1í 
Páty 
Pccsenyéd 
Pencz 
Pér 
Pojana.-11[ö1 uJ 
PolYán 
Prc:Í:nil 
Prialevicza.-Szt-

[;án 
PTuszka 
ruszta.-Fi5ldvá1 

i llados6cz 
Rácz-A1111ás 
Rácz-1íilitics 
Rácz-Petre 
R.ákns 
1-létfaln 
Réth át 

Bá( s 
So1n on 
T(_;rnes 
Szeben 
1'01 ontál 

\Tas 
Dá.cs 

Sopron 
'I orontál 

Bács 
Z(:1nplén 

l'i.foson 
Pest 

Sopron 
Kógrúd 
Szilflg:) 

· Kras"o-Szi:n~1n 

1(0]111 i.11nin 
Veüuich 2.Iátyll.s 
Be1sz~- G-yula d1 
Prunás György 
Szántó János d1. 
HethéssY Elek di 
Bencze -j ózsef 
G1iif .János 
Singc1 Tózseí dr 

l{ohn János 
Skü pí1n ~!\..mbrus 
! Ö\\ inger Gyula dr 
\\'eisz }.1iksa. dl. 
Ei delt I-Icrmann ch 

? 

Sz0ben · Bánfi Istyán dr 
El'a~só-;:lzörC'ff)' }.{ladin Pflte1 

Bács 
rrencsén 

Békés 

:'\yit1a 
Fejé1 
Bács 

Ba1anJ a 
Sopron 
Sopron 
'l'en1es 

Popo\ its Sánd.01 
SchlesingE:l Salamon 
G-lase1 I{á1oly dJ. 

László G:'i ula di. 
Vajda J{á,l111ál1 dr 
Szántó István dr. 
C+uttrnan Dezső dr 
Schu111n1el János 
Ho:IT1na nn Zsig1nond di 

: Fischr1 Józse-f dr 

i 
:\ 

i 

K ö z s é g 

R(:zbánv-a-\Táros 
Rig;yiczua 
Rtidna 

/ Sajtrny 
Sámson 
Sf.rosd 
Se1J1 ős 
Sistarü"\-ecz 
Son11)Crek 
Söjtör 
SöY6n:yház 
Sta1 csova 
Stószfüidéí 
Stridó 
S7.alk-Szt.-)fá1ton : 
S7.a1 kás (bánya tel. )i 
Szákul 
Szán tova. 
Sz1ípá1 
Szárc:sa 
Szász-Fenes 
Szász-IIe;rmány 
Szász-1fag;yaros 
Szeged (Alsó-tanya.) 
Szr ntcg"; ház:is-

Oláhfalu 
Szt Lászlólü1dő 
Szcnt-1\1argita 
Sze11t-!vfárton 
Szer b-Elemé1 
Szélesküt 
Szilbács 
Szill-Sárkány 

Megye 

Bihar 
Bács 

ro1ontál 

Csanád 
Békés 
Fejér 
Arad 

Tein e s 
Baranya 

Zala 
G;yőr 

'ror'ontál 
A.bauj 
Zala 
PE;St 

}:sztergom 
Krao so-~zfü·ény 

Bács 
\ eszp1én1 
Torontál 
l(olozs 
B1assó 

Cso~grád 

üdvarhol) 
Bihar 

Sopron 
A1ad 

Torontál 
Sop1on 

Bács 
Sopron 

l{ézi gy -tár tulajdonos 

Sta1 k Gyula dr 
\\'-eisz Dá1-id dr 
Schimpcl János dr 

L'1 n1ösy !{álmán 
Fischoff Soma dr. 
Kerholt László dl· 
Neun1ann Sándor 
Kapdelió Kálmán dI. 
Révész Zsigmond dr 
Puly IstYán 
Sii1ge1 Mó1 rh. 

? 
Czllfusz Dezső dt 
Venetianer 1 zido1· 
Gottlieb I-Ie1111a.n11 

'? 
Csillag Gyula dr. 
Sn1etka ,_\dolf 

? 

DYoncs 1íiklós 
Persián Ge1ő 
J(napf Viln1os 
\\'indt Péte1 dr 

. J{iith\ Elek d1· 

l{ása. ]_ajos ch 
Filke1 Lajos dr 
·visoda.k Ede d1 
J1:Iische1 Rajnald 
I{ova.Jszki Fe1 encz dJ 
Gertl Viln1os dr. 
1iittcln1a.nn 11:iksa dr 
SaneT Viln1os 

18 
./ 
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1 Község 

1 

!\ Szine-.;-é1 
Szobotist 
Szolnok 

1 Szomolán~ 

Szulok 

Ta.llós 
'lardoskedd 
Tfl-.pió_7_Siily_ 
Tem{_)s-ButtY-in __ _ 
Tetétlen 
Tevel 
Tétény 
Tisza-Hegyes 
Tisza-ICálmán-fal...-a' 
Torbáo·y 
Torda""-
To1nócz 
Torontál Szt.--1.iikló s 
'I 01untá1-·Sziget 
Tószeg 

1

1.ót-Bánhegyes 
l'ót-ICe1 esztú.r 
Tu1iii 
TurzoYka 

1 
Dj-Só,(; 
Lzsok 
Üll6 

Vadász 
Vajszka 
Valsapá:j 
Valkó 

Megye 

J\iár an1a1 os 
N;yit1a 
1'doson 

PozsonJ 
Somogy 

PozsonJ 
Nyitra 
Pest 

Ternes 
Hajdú 
Tolna 
1ioson 

forontál 
Bács 
Pest 

Torontál 
N.) itra 

Torontál 

P~st 
Csa1.ád 

\Tas 
Bács 

Trencsén 

Bács 
lJng 
Pest 

Kézi gy. -tár tulajdonos 

, i.J vcges László 
; v;.r eisz H.:ároh„ dt 
Straub A1ajo'8 
Stiasse:r G-yőz6 
Adlf-n }.íör 

B1e7.nir János 
Fratzi Zsig111ond 

? 
d< 

; l{lein Zsigmond d1 
Liszt Xándor 
J)f!utsch .József d1 

, Fai lvfa1k dr ,, 
Oesterreicher Jenő 
Sz e ez r~a.jos 
·vt:rtesi Izido1 dr 
Gilly A.lajos 

, Reich lzsó 
Na.g'JT Pál 

1End1c János dl 
? 

; G11gá1 l\liksa dJ: 

Stern lv1ór dl 
1 Ha\ as b"}de 

· 1'~IRcl1lr:ger János 
? 

i Sclüi.ffe1 l{á1 olJ· d1 

A1 ad 
1 
Biczinger l{á1 oly d1 

Bács i E„áln1án 1 stván 
! l\rassü Szürén) i Gaia Dá\id 
! Pest ~Gonda 1Ió1 

Község 

·vasas 
Vepro\ ácz 
Vidombák 
Vicsáp-A-\ pá.ti 
\Tizsoh 

1 

Zákány 
Zsa1nócza. 

1 

Zsi~e1k 
Zu1any 

Megye 

Ba1anv-a 
Bác~ 

B1assó 
N viüa. 
Aba.uj 

Son1og) 
Bars 

N -Küküllő 
?doson 

Kézi gy -tár tulajdonos 

I-ía1müs A.\1 pád d1 
Szauer J{á1oh dr 
Szikes Lajos -

, Rauscher Zsigmond d1 
! KeczeJy Béla dl. 

Bök József 
V\7 ollner l\iiksa dr 

Össz( sen : 288 

1s~ 



TARTALOM 

);apijcg)ek az 18lili. é;;rl 
:i'\~p_tári rész az 18%._ éne 
Ku!loldl pCnz11emek ósszchasonlilasa a korona-értékkel 
Bél)"'gilletéki tálila . . 
Hőmérők fokainak összehasonlítása 
Sl1!1 ok és mértékek 
J-liH1folos gyógyszerek legirng)'obli adagjai 
Xeu1 hh atalos gyóg)·szerek legnagyobli adagjai 
l.Jjabli gyügy.szerck kgnagyobb adagjai 
Allat-gyúg~'szenek lqrnagyobb adagjai 
Gyógynövények !:'.yüjtési ideje 
Hütö-keYcrékck 
Kr;rs és s7.áritott droguftk sűl)viszonya 
Telitési tábla 
c~epplábla. 
Tapaszfelke-nií-tábla 
Iapaszalakok 
Elemek táblája 
A gyakoribb múgd' dknszerci 
Tön-ények és rendektck gyíijtcmén1c 
(h-ói:-:,szcrtlimk berendezést és föls7.crdésc 
s-;ódUvizgyáTtásról 
'J'ísztviselök, egyletek. lcstülelE-k 
~-!ag)•<ror.szág nyilninos g1·ógyszerl:írai . 
Az 1S95-he11 engedél) ezett új gyógyszeitárnk 
HcirYáíor:0zág n~·ilvánDs g~·og~',;zert.árai 
::\Iagyarorszá;:r kézi g)'i•gyú:ertárni 
Hi1detések 

Ol<Ja] 

2 
3 

16 
17 
18 
19 
'2 
23 
23 
JlO 
32 
35 
3(1 

38 
39 

"° •o 
41 
42 
55 

168 
186 
193 
208 
258 
2ü0 
2ú{j 

~Jag)arorsl'ági osztálya.; Budapest, a t<irsulat háziiban, 
IV keI , váci-utca 9„ szám 

Jr.tézö: Br Podmanic,zky Frigyes. Velér~i1kár: 
Ignác Titkár: Frigyessi Mór 

I.icl1tenberger 

Biz':ositéki alap: 

Részvénytőke 8.000,000 - korona 
Tartalékalap 42130,475 46 „ 
Évi dij és kamatbevétdek 27.166,209 38 „ 

-77:296,684 84 korona-. -
\ későbbi é\cklien esedékes dijköttlezök é.;; váltok á]fo.l iizet_ett 

dijak 46„6§0,233 ko1·. 64 fillél't le:,;znek. 
A társulat 1894 évben 12.492,020 koronát és 55 évi fennállása óta 

377.02S,4S4 korouát fizetett- ki kárlérité5ek fejében 

Az „ADRIAI biztositó-társulat" 
elfogad a legkulánsabh frltMelck mellelt biztositásokat tiiz, '\-'il
billl és l''Obban:isi kárnk ellen, továbba ti\,; vagv robbanás 
okozta bérYes;o:leségeket, nemklilünhen köt hizto;;itásokaÍ vizen és 
szárazon tiirténlrntö szállilási kán'k ellen_ végre köl életbizto
s~tásokat különféle n1ó;ioza_tok s;;;eriut; .~ pedig tőkéket_ és jára.
dekokat, melyek vagy a b1zJ0~1t.oH eletl1i:onlelekor vagy lrnhlla ntán 
fb:etendBk, kiházasit:i.~i ]Jizto~itá~okrd slb 

Az Adriai biztositó-tá1•sulat .:\Ia~yaroTszág n~nobh 
városa!·· ~~.-helyiségeiben Yet.ér-, fii- és kGrülel! ügynök~égek UllaI 
~vl'.-n kcpn~ehe, mely kép' ;seletek ri l1iztoo;itá>-t illető tudnivalók 
irant a J('"k6:-zsé!'eS(hbr11 tidnnl; fehila.!!n~itá'\ P~ lf1r;nl11c1kajiln
b.lokat 

. A7. A_d1·iai biztositó tá1"sulnt. k,:p~ide!ői jégvei~~ ell„ui 
b1zto~itá~oka.t j, elfogadnak az általa alapított „::tIERlDIO
~ALE" jl·g- és \i:0zontUizlo~ilú-túrsaság ré$ZÓrt, mely az Adriai 
biztositó-tarsulat kedyezmi~nyczcsc folytan lépett eletbe kész
pénzben befizetett. 3.000,000 részvénytőkével é$ I milL 
217,SSS :f1•t 66 kl'·, tartaléJ,kal. Az Ad1•·iai biztositó
tál''SUlut ügynökei továbbá fel va1111ak hatalntazva uz általa 
alapitot.t „~~e1nze1li;:özj baleset ellen biztositó l'ész
"\-'éll)"tá:..sa"ág" ré~zére ajáulatokat elfogadni s e t.ckinfo{l>en 
is a kg:készségc~ebhcn fognak fel--dhip:ositá~okka.l szolgálni 



EG:GE~ .ft. fI ffel 
Gyógyszertár a „Nádorhoz", Budapest, váci ·körut 17. 

6yógyszerészeti 

gelatin-tokok gyára. 
Ajáhlja a legnagyobb pontossággal készült. és a 
lf:·gc_sino~abb külsővel biró gyárt:inányait s kezes
kedik minden töltés >1tlódisAgáért. Anyagbesz9r
zés első fo11ásokból Az úrak olcsók, a minő-

ség leg1nugícl~löbb 

Minták ingyen és bérmentve 

Budapest. VI., vaci-körut 17.. szám. 

;'''t 
j 

gyógyszertár a „Nádor'~-hoz 

BUDAPEST, 

VI. ke:r'., vácz:i-1cörí.it 17 szám 

fl.jánlj(L a tisztelt kartárs u,,ra,/cnaJc 
/iltaláno'3an r 1 ; c:;nie1tlcitünö'11ii1iőségü 

gyáTtniátiyait: 
N'agy raJctár rniride.rineni,ü gyógy- és 

lerifino1n(J;bb csernege-czulco-r kákból, 
(jyógy-és dessert·osolcoládélcból és tliea
süten1A31vyekből. - ,;\f'ngy és választélco;;; 

ralctár <liszao'bozolcban,, 

Rü,l,önös ftgyelnuébe a_fánlom a tisztelt 
gyógyszerész i&Talcnalc árjegy_zékün,/c
ben 105. és 107 sz. a felsorolt szóila
és nuell-pasztilláinlcat, nuelyelcet a la.
polcban reridszeresen lii1detelc és bizo-
711,ány-számlára (elszániolár;;ra) adolc, 
tová.bbá a dr_ 1!.'Qger-féle Cu ')Ca.1 a Sar; 
ra,da pa8zlillá,kat1 eladási ár 50 lcr, 

50°/o engedmény 

88 Árjegyzékek és mintá.k kivánatr·a. bérmentve 88 

1~~~~8888;;;~~~~~~-



:~~~~~13~-~~-~I 

Syphonkiilönleyességek. 
c~~~c~c~~@~~~M 

fll!~1m11~_•1<0>_1_•e111'J11e11~11e11e~e11_:~·"'.·'._e;"e_1101_1e11A•"''''"'"'""'11e11~!l_,01_1e11e11e11e11s11e1•it1G 

Csigapréselt és sokszegletes szabadalrn 

üvegek, elegáns, tetszetős és minden eddigi 
fölött álló súnes edzésekkel 

Szabadalmi platin-on betétes syphon

fojek súlárdságnknál fog, a, más eg\ éb 
gyártmányokat tartósságban felülmulnak 

/Ír;egyzék és mmfákka! 

'SZiVe'Sen szolgál 

Sunifus részvényfúrsusúg 
szikv:zgyárakat 6e1endezó o.szfá!;1a 

Budapest, Gz'ze!!a-ut 53, sz, 

l_~~~~~~'-~_á_t_g_y_w_t_,z_~~~~~·~~---= { 

„EXPRESS" szab. szikvizgép ! 
ICülönö_sen kézi hajtásra. keYerö készülékkel! Leg

nagyobb niunkaképesslggel feltűnő olcsó 

Q '> " „~anllas 

szabad szik>rií:gép, be-- ós leállitható kcYerö-készü
lfkkcl (Dar\·as szabadalma J 

Teltesen Ui eonstruetióT 
G:101s töltés és biztos kezelés! 

~A_lIITAS'' szab. 'izsziirők és' i.zsterilizáló ,,O 11 készül minden na.g,ságban 

--+--

.d1;egyzéket .szivesen küld a 

Snnifus részvényfúrsusúg 1 
szzkvizgyárakat 6e1endezó osztdfytt 

Budapest, Gzze!!a-ut 53. sz. 

1 
~aj' át gyá'1 telep 

-------



f" GSCH,VINDT-féle 
szesz·, élesztő·, likőr· és rum •yyár részvény· 

társaság 

BÓBBORSZEBZE. 
Van szerenGsénk a t l közönség fi~yelmét 

gyártmán)· unkw felhi>ni ~11k é' ota k(pezi g) irtrnán) aink egyik 
eikkét a „Só1'iborszesz"' md~·nek ml~_yobb forgalom.lm J10za-
talára azo11ban eddigelé küliiJ1ösebb !igreh11el nem forditoUunk 

.'.\.Iintho1,,'y azonban a „Sósbo1•szesz"' miut g1·ógyhatásu 
sr.cr mindinkább na~yOJJ\J mérvben i'ikerrel lrnszuáltalik, indHtaha 
éreztük mag-unkal arru. hog~· „Sósbor1;>zesziinkct*' tiik~Je
tesllitsiik (;S azon helyzcthe j1.iSS1rnl, hogy azt minden tekintetben 
jaútva és k~johlmak kiµról1áha folühnnlhat:itlan kitünii n1inií
ség:ben forgalomha hozzuk 

A Gsch'1-'ittdt·f(~le .„S6shor1'izesz" Wnénycsl:n 'éd\e, 
fehér 1ialackokhan, u címkén Yéd_ir,g1·gyd, heegdctt dugasz.~zal, a 
dugasz pcdii~ r~hé1· liiírrel b(,,oHYa es ólomzúnal elláln\ \'an for
galomlmn 

Ezcn kiváló gyügyerejii „Sősborsze,'!>z'" rninden fi!'Og)f7r!' 
!árhan 6,- ffüczerkcrc~kede~hen kapható 

Gtra a nagv 
„ kis „ 

pa!ad;nal; 
„ 

2 korona, 
l 

Figyelmeztetésül 
A:wn t g)ogi. zcrr'.s?, nrak11'1k. kik az adumcntcs ";;esz cngc

(]l:\y~nek elnyerÓi(,(1·[ i'ibajhuiak folyamodn.i. a sziikS('.glenrl.ö kfr
vcnymiutát (•s egyéb ny1m1\nl\·áiryokal ki\a1iatra készsé~gel meg 
küldjiiR 

Legkiválóbb kétszer li11omitot! és megadózott szeszüaket a !eg · 
olcsóbb napi áron ajánljuk 



~:~~:~::~:ól!i:1~:®::ilffe:~::~1~::~:~;~~~ 

: ROSENFELD ÉS BALÁS ~ 
i: gyógyszerészek i!latszertára. ~: 
:~ ~ 

;: A legohJsóbb forrás ~ 
~· ~~ ~ hol minden szakmába vágó készit- ~ 
W mény kapható W 
1~ ~ 
;~· Illatszerek, bajuszpedrők, brillantinek, ~ 
-~ .. , 
~ fogpaszták, szájvizek, kendőző szerek., :~ 

~ "' Q'. 't ]- " . " '· ~ ~ lJf .. "'1P,l -zer \enoc§ e§ §YcaEJ:ian i: 
~ toilette szappanok. :~ 
~: " ~ 
~ Illatszer felszerelések. i: 
;I; klag~aF!lY<ékck i 
'íl'' Mii• ~~ iJ-) ógyszt:ré:s;zi k(;S7.itn1É\ll) (;k_ ~1igrai11-knpok, ~::.:::~ 

~~ Lapis, F11in Ex1ic:llc1, Paglia.no, l\I1nia Czelli ~ 
~~~ csc1,pek stb ~~ ~~ ,~, 
~~:~ ~&· 
'~ Képes ár1'egyzék ingyen és bérmentve. ·~· 
~: ~ 
~~::~::fi~i{E:~~:~~~:~~::~:~:~:~~ 

1 
! 

RÖrJER F'ÜLÖP 

( 

gyógyáru drogua-kereskedése 

BÉCS, IIL, Stammgasse 2 

, __ -'.._jánlja dusan s kitiinőon felszerelt a leg~o-

111a.bb droguák1 lehető legti>'ztább illó olaJok, 
' gyógy„ és vegykészitmén.vek, .. a lc~:~ndosabban 

poritott gyógyanyagok, fertotlemto szerek, . 
, cognac, rum és Malaga bora" raktárát, a leg

gondosabban 1·álogatott eredeti 1·édjeg) ekkel 

l'eljes fcleló'~séget vállal az ái n ti.'3ztaságriéi t és a. 
pontos kiszolgálásért 

:::Mk~~w~~~ 

l oyógycú::~ ~:,i~h~! ~i::iai nyers ~ ~~ :nYagokból clőáilitva, r::lső1angú 1ninőségbcn E 
-~ , és olcsón kapható &-
-->±e ' ~ 
:ti MICHNIK JANOS-NÁL :t= 
->8; . ..., 
-·~ g-,, ógyszués?. @:-<-

->-@ ~v-:j! Bochniában - (Galiczia) ~ 

~ Kivánatra árjegyzéket is küld ~ 

:t! ::: Levelezés németül kér<·tik. ::: !: 
~ffffffrr~mmfmm~ 

1 

' 
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!l. némd g)'Ónsiuisz-cgycsiilet eiiomcril okle\Ek állal 
kilüi1ld:\c 

POSPISIL J. gyógyszerész 
Sb!anan most Olm.üco (Ausztria) 

JEhZŐ,..,I'\ÉSZŰLÉI'\E 
[l gyógytán ii.lh~11)-e1léir)(k ts !iókok, Ytdarnint az mryag
raktár jelzésére. A1jehések és hirdf'tő-tti.l1l<ik készi.t.ésérc. Alig 
2 peri.:,z alatt szé1• s iartós uignalurát állithatunk elő tJ tet
szé~s7.erinH k1rettel és liúniiil;;en nagy.'3ághan é,· szinbcn. (Ff'
ketc vörös é' fehér J Ugy hogy liármely edény a reája alkalmas 
ielzékkel látható el. 

::'llint.ák. árjcg11.ékek in~yen e.'3 bcnnu1he . 
. )Iin?-en, n1~s jf:lzökfsziilékck az é11 g)áitmil·· 

n'i ium utanza.'!a1 
· Pospisil J gy<igys7.erés1. 

a jclzi\--k1'uiilék feltalálója 

13IZ01'iYITVÁ1'iYOK; 
\_ jt_lZJJ-ké;,zülék 11áhim 1iz ~v óta \·an lwsz11álaföan és 

irnmár t~aknem nfl~ülőzhdel]crn1é \állott )!inden iráll)'bun a 
ldiető leginelegcbb<?n ajánlhrdfln•. 

Helfenberg \Ül'f:alán&l1, 1~88. ju11. :lt<. 
Dieterich Jenő, g:ogy,;.nré;;z 

}~n u jelző-kts7.iilfkkcl nagyon meg va~·yok elé 
gedve e,: örömest csat.lakozom a kartársairn \ékméll';éhe.7. 

\\ ind;heim (Bajnror·;zaf'·i 1sn1. j1m 5. 
Dr Cll:risten, g1r•i:nszcrész 

Az füi jei.1;ii-ké:o;zül1J;e nag~·:"v~1ü CHdmén)CkEt mutat 
I.önstadt1 g!ógyszerla1 1891 tle<-z lü 

Leisching E 

i q;.:TJl](.g,J1h lii,111c1\~('lll' 1, jd/U-i\l'~!il](k Jtj, tl, :t llll]) 
a lol) tono.<; ha..~znalat alatt nan ullL" nan ol1J1 \,r(ir11ömrc ozolgfll 

HannO>(·r 181!2 jul 3 

,\ készükk léll')leg· nag\'Szi>rü 
Hosswrin, l S\12. jnl 1. · 

Röthe Hugó, (hoguista 

Petzold J!iuoly, 1nug~'3ze1ész 
Egyes abc··Í'k kiegésiitfaérel valamint egJes részekkei szivc

scn szolgálok • 
Czim: Pospisil ,J' gyog-!szerósz. Olmütz 

- -

,,. .. 
1 -

1 Alapittatott 1866-ban. 
Az első bécsi nemzetközi gyógyszerészeti ~iá;lli: 
t"á.son 1883··ban ezüst nagyér13:~?tel, 1894·ben becsi 

arauYéremruel k1tuntetve. 

GLASER MIKSA 
Bécs II/3 Kl Schiffgasse 26 szám 

Elsű' o~ztr ,n1ag~ar k.tuö~·.:dP,Wl~ e5u11!agol9 b~doggytlT 1 
c\.jánljrt a t. g)'Ógysr.ern;;z, i!fatsz~resz e~ '~.rogm;:;tu ~t~: 

uraknak du;;au folszcrelt porezcllan, koagyag .. ~~ uveföi.e~clí·,cn.'. 
gyógyszer üvegek, lapda1-s dob?z?k, ysepp_ent_o tn ~gck, all~~!l.í' 
ei"lénJ·ek es ál!ván·y üveg~k; fi?kJeizcke~. e;; ~llal~b.m_1 ~-gy o:y~ 1 
szeré,,z urak altal hasznali. mmdennemn bE:iendezes1 e~ ha:?z 
nitlati eszközök raktá.l'át a legolesohh árak mdleLt valamint 
a lcgkitiiniíbb rniuGsó;-ben 

Porczel\án 
fogpa.Bzta-doboz 
1iorez fedővel 

~ 1 

Dö1 zsmozsíl.r 
pisztillissel 

I..egujabb~n leszá.llitott tégelyek átai: 
.i...rak 100 daralJonkint nikkek7.elt fémfcdéllcl. 

Iart.alom: 10 15 20 30 40 50 -~~~!~ 

r edG ncilkül 1 2i'> 
Fedővel 2 .50 

löf> 100 180 2.3(1 2li(i 28.1 
2.SO 3- ~ 4- 4.80 6.-

Tartalom 1;0 

1 p(\(í rn'.lkül Jtl 
1-edővPJ 6 S\I 
Üvegté,~clytk szépen 

Jartalom 10 
Ara 
Tartalon1 

2 40 
100 

80 100 12·; 1;;0 yoo __ pan1_~1~ 
\1 -±11 i" 1 - '" 11 

.'>- 9[>0 lviJ11 11 Hi 

nikkelezett Jérnfcdélkl, sötlt-sárga van· 
;;:öl<l szinben; 

20 so 411 60 iO gramm 

:J. 15 3 10 :-J.40 3.70 
l '.iO 200 ~GO :;(:Q grannu 

Ára 
-.- ·---------

4 .- -L40 5 ·- 5 GO ü.30 
A fedelek re a ~7.égnyomás 100 drh-kint i'>O kr 

:: Árjegyzékek kivánatra ing·yeu és bérmentve '""' 
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/KQK~~~.~.i~~~~o1·1~~i~l~,~hos~~~~ai 
l llml~nesten, \', Xagy lrorona-nt za 32. sz. 
-------

Gyógyáru- és termény kereskedés, 

gyógyszerészeti és müvegvészeti 
laboratórium. · 

A.z 1885. év1 budape-sti országos általá.nos kiá.lli
tason n,agyb.a~ termelés <fs versenyképességért a 
"""' ,KIALLITASI NAGY EREMMEL" kitrtntetve -

Számos bel- és külföldi különlegességeknek 
saját és bizományi raktára 

• .\.. "ilágosi 1nag)'a1·-t1anczia Cognac-g:ráT ké
szitményeinek kizá10lagos elárusitói a.z osz
trák-mag) ·a.r honi g,\ óg3 sze1 észckrészóte: tü"váb bá 
a Lieblg-féle húskivonatnak {Extr acturn Carnis Liebig, 

F1ay Brntos) 
a Schaffhauseni nemzetközi kötszergyár (lntcrnationale 

\T 01 bandstoff-1-f alnik in Schal'fhausen) "'i:ilág
szcrte elism01 t kitünő készitinényeinr-:k 

a Fanta-féle gyógy- és egészségi szappauoknak 
a Sa;g F, A fia és társai féle Glycerin-, Glyceriu-pipere 

czikkeknek 
:u t,.(,l"\'-AitORSZ.(HI FÜRAlilÁRA„ 

' ' ' 

t 

' 1 
• 

(!yógysztrészi és rn:is czélokrtt szolgáin miudennemii ed1~nvck. 
esr.küzök_ készülékek. 1rn.pir- és fadoJJozok, diszdobozok és ·tea~ 
~zel~ncze!;:, pa Jlir".l'._ártm(:ffi-ok .. és pi;,pii;fdék, gyógyszcr-ii' egek 
e~ uycgíargyak,_ ku~,sog-o.~, dorz~cs~bzek,_ n!nzsarak és egyéb t 
targyak porczellanbol, koagyagLol cs 111asfelek; mütői eszkö-
zök és !-árg·yak ru;':.~)aiitubói és rnús anyagból, fecskendők 
pi;irlasz~ok, . f_üggcs;.ek st.b. stb. le~jobll _ m_inőségeinck nag'} 
valaszteka ar.1egyzek szennt a lelwto legJuta.nyosabb ltrakon 

- --



·~~~Jil~i(~;;E[Jfí '1 -
.tf!iyyszert~r a••·•··Z11idöraóz''<iudapes1 .. ••v1: 

·- - .váci.~kiiruftl, sz1nü 
---: '--; -_ -:--(:-_AJft#(fit < á~(Ü'gyt~~~~ ;·~rá!k>.fi~'*-~ttn_~~l-~ .,-_ -----, 

:1g1.o~~s}{~r,:i11jts~e~ 
- ;m~ ;~1~[11?:UWK xurn~rrlRij~S&B~fft . 
rr~@YJJ~1tí:"~a.~~~r:~1>••,„ ... „ 

Y::iri~yi;~i~j_s_':~fh~~]9·,·_:_:ih:~f~!íi~:~~t:·:~:'.::-_:-

yel~tii1/kap~lllálf :vayy cllío.r~a'·.Ar~k. 
.. . -.- -"' - megrenµelesené,f hozzácsomagota? ·-

. · Arak ]!:is mégrend$lésné\ ·.is<?, 
·1eg13lőnyös13hpen száin.itt8.tnf!k.,. 

-~; -_ __: --- -- =--·,e-~--=--=·=-~-~~· 

··•Bud~neit,.•y1.1:váei„}(ötuf11. 



i--' 

.· illatszerei és piperéc:zi~~eí: ·'· 
- ·-- -- - " -- -- --

:~~~p-h<Ji~i~ip_or.: 
__ Créme_d(j_IA)hse _____ , -, _ _ _ _ ___ _ 
· · :-ére_me: de_ Lys,.:uagy __ 0gBi.Y.-, ~~eh_ér_-_--_és; +ó«<a'·ún) 

,, -:-„_ „, 
'~au-· de---Láv:illde. A1iib1'ée

i---=---~._::_ _:.70-· 
i_~ ~u-.'_::~;:-::_.:_~ l '.·o(;- · · 

19~- f·io' 
i·40~ÍÍ',:._,:. :i·.O;; 

- ;8°!fo --'-".80 

5·-- -iJ·--. ·4-2·0. 

-2-80 .2-5·C:::. :'i''iff 
Lj~ -d_e--1:,ohse- nilfn~-- _üV_eg·- -

-„ .' __ }{ö_ié-P~~ -
kii:i_ ;-; fiib,é1;; ·tf>Zsa,.~·achel i:50 1~-:..:..: i~o~--.-. -

Ph-rfu,;~1: _ 
.. - --.-·-1;,~iíic:~s-~S''\Herc;egiiö~vi~)_ 
P~if~~i LúiPift . -
Gröji·gy~irig'·~fl_U:_·<l\'..:.c~1o·gne.~. 

- 'glyceÍ1-n~Szaiipall-_ _ _ _ . 
Iiá,j_oláj: (IIIajglöckchBu Jia~öl) 
b.Ülgypo1; · (!l.laiilöckch_en~ Puder)-_ 

·-·-iÚfifaz6r;- nagy·_ üVeg. ·(:Mai?1öckcheTI}-. 

'l:So-·-:-:-·---=-:-: f'20 
1•89 -·~- ·l·~fJ 

--1°"2(:ii-_:....:.:: --i--~ -
- --::.:_,2ó i'rílr __ o__:_-15 

1-"lU 9·:-:-<-=--->Sq-, 

1·..:....: 9:~ .. :_;:go : 
:t·50' 13_:50' 1--20 
2:20 16-·8-0- .1:60 
1·::0-11- __:_:\y5°-

" " " sz~ppan·(l\_la~grn_ékDhtüts"il()J . _ -·so ·6·60 .:.....:110 

- - SziibiiHat(i\'Itiigföckch'en-:Zimmerparfum) "j_--....o--_8·50 __ :75 
· Zínnnerduft 1·50----..::... 1·20 

--:; 

~~~~0· T~ö~r~ö~k- József: kjilö~l~g~~-~~~él( rá_~t~~a; _____ ~ ••..•• · •. ·.·.··._,····.·.· .. _·.· ...•... ·.··1·.· 1, ---:1n~ts~_ei·:B,k/(~~rfri:Íris Y:-: · ~i~daS-~F ~~~~t:r-tfrb·= 
E:ittiiiihi:_ --})ouquét:- ~r_~Ss_á1i~S.:; ,-:c_ariAM; _·c;_hf_P~~-~:· E~_ék --. --

. _w~i?s~ ~jkirályí1é ._(K-0~_igiu.:_de~_:~~c}l-th_]!:sSho,ú4u·e_f, 
- - __ „-__ _-;: (}·~Idr6gé,f-,_op·opp11:;„,-;ae~ed~;·stcp_hall~tfs;_:y-~~g;: 

:'_-„~_c_\fio~e_t_te ~e';_Pá_i;llle_:(~s ___ µas~_,r_~-o;;ogbellf. >:_~<' 1/~ti,iJJ,Qli -~'nt1·:'::· -=' 
_6-y:Öi:igy\rir-ág~iUai ·(Jl.'Íaigiöckchen);°naITT' - • __ 2·20 1"6"SÓ :_1:60-' • 

-~""'";; ~1arto-illat lgümhölyü O:;nl><nl · ~~nF: ~'1~c <l 
. ~·:--_,~~~;~lt:~a~;~on_~J-~_:·~nat \IlY?r~:Z~~egiete;\:- ~~ta0~~ f:-~J?:::;~:~-, :l-;Ql) :-' _ 1 

-_.1'.1are?11a:~_ier inat·::_::_-· -.-:.------ 1'5tr .12·___;_ ·-1;111- " .·-.·.'r· 
-_>E_a~iVe_iJ°ch_en;:(iBa~z-ei') 0 __ _ _ __ _ _ -~ •• __ --•• __ --.-. _ , • 2;~:"1_~7~-50 · :Í·Öő·:-" 
·:~-_-Pea_u_-_d':é;sji'agné_.il_lat_(sÍ:ü~ke szé~let_e_s-_carl-oiiba~}- 2·2o--l-6~5Ó_; 1-'jQ; -- ---:-;--:! 
-_:1i~I~fte.di_Sa_ú_-Remo i!lát _ _ői~aSzi'i'i.gD_Inb;_carton~in) ·2:2.::i7~fio · _l-'.6-q ,, 

_1n~i?,-~t· (fQJ_,jadé~;-__az_-_-_ar~znltkgyön_ge-_pir( _:~öle;Si}hÖz) l<i((;_::_.:_;- i·1G-' ,:l 
Ké~_mos_ópór_-(J]an1i. '\\~aschpÚ_I~C_f/ ____ ,: __ :-'~ =-__ -.:- · < .:....:·99- <8:5l0:_:___',75--· 

.- Uare_Ch~l:Niel ,Sz~baiUaf (°Zirii!lle~pirfi.Ú'n) 1.:---'-: És-5o ·---'-·75 
~~{gr~in~kup_, _ , -. _ .:_ -_, - · ;--·50 .2-·80 -~:·25-_ 
·:Mück~n~St.ift (szuny:(ig-eUenJ " .- . _ _ . _ ._ _. _- __ ---'----'50 3,50_- .::_-35 

P1_ld~_re:ir:-9yöngyyirig :höTgy-p-?r. (~i~i,glÖ,~kch~Jl Puder_) ~i~o:_..1s_·po __ .-:-J,·2? _ _- -:- -
Tiiliom .~ölgypor, feJ:i.é_(;-_:ró~sá.·é_s~-r~cp.el n~·~y- - 2'.-'--:- 1_6·50' -1·.50-. 

- · Jtls._ ·1·-2o:'ío~-~„.,....-fió-
.Pipere -_ __(Fdfprid_:~;pléhSz~len:é.z·e- .-_~:_ffo.- · "'.-~~ !;-"6·~--

-„·p_Q_mpaa~u:r .„ fehér róZsa _és_ ·ra-chel'~ · 2,..:..:--_-16~50 --:l:5o_. 

V-elptitine „„, ,; _„- __ .2-·,.:...;. 1wso 1·00 
Száj;tiz, ·nagy _Uveg .- 2·4:0 ·_;.:.,;_:_,. 2·"'"':· 

,; ___ kis üveg.- .. _ _ _ _ . _, _ . _. ___ : . _._i;2~-:11•: ____ 1~::-
SZa~pallok:.Ifreiuden Toilétté..Seif~, _1. Csoinag.-12 <j.rb ,.,:_.;.,7Q: :...,,:_'-:- ·7 ·5o 
Tbolya szap~án (Yeilchen-5-oifo) „ -·5o 4 - _:_-35 
Liliomtej_ ,, fohér)·,o t_cz.t;·ci,ey 5_k csom.·20 fr-t-_,_:__·6.0 :foo 

, „ 'rDz:-!aillattal 1·- 7-·i'íii 
J.1oC1ni:s -- cS_av~rl .l-\Iusc:j -;-.---:---'·_51) s·so.·-----=--s·5 
PatchOiiIY· ,; 
Her.eda 
Hózsa " - --
Schnee·wittchen-l'!zap1)an, ·doboz 
Vitaline (hajerösiÍö~sZ!ll') „ 

}~ achspast:i 

a- 6: dfh' 50 _.kr. 

„_ '-;-_._50 
'· _.,....·50 -s·so --'---"-35 

_„,Í()- 3··80.>----'.'35 
. -. _-....:.·~"-.;...._.:8!l--..;.~ '. 

1·40" 10•50 1„„:..: 

. --'-·40', 3•00 .:....·32 

__ ~uda.pest, Kirá1y~_utctá 12~ sz. 
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Magyato_ii,fi-ági fófaktát--: 

-.-Tö~QK-.•Jörs_EF--_-._yyouyszertára·-
- -- ~~'lljt~El~1l, l~)I'ál~-utei1al2. .e 



--~.-::-:-----,...-----;.-.. -;_,;,-.-,' 





a 

l"W'IiN' ~1f~~Ii~Blf""'°'< 
;:· / ,i.t.~ 1L·;fc:~,;'~;~ucili:~7: t~ 
·-;:- _ih:~·ljr · ~gye~-~(j-~rr:l~ö~~-~tt-~i~/~---~~;--<~~-,:,?if_~-i:,~~~::.: 
-~' 1 , · '-Ij~Iit -:~-_:u_~gf .k:~'Zö~~eg~:_köf·kb~i;í:-~ , -- , --~-

~ . Ez. aza~arí·J\mésztésnekkivá\ó.hel)'reállitó}a 1 .é~ ___ -toriíQ~s_i:~gsffill\·t.:·s~-~m-~all~)iat*~;~-11~Llbh11~:4/. 
® ~'- _., _:- - 'a-: e hllia-;borok __ -.f()lé, __ hely'e_~~ud_q~-:~: ·--- :_ -~<--_·:·.;:-- _--

, ___ : A:_-p:aris_1_-:-k:f>f:h-~~~k~~:r1~:-~SzFö_~-ö_i_!',-A~~·-ta1a.~-'-_k,l~~'.r;----___ -' 
~- - l~t~k'_- · Mtán: ;:~~-;: __ 'f _- .gy_ó:gy~_?_Z~t:--t_~k_ln~_~ly~-1--::.--~_lta1-
-I -.:r-1yil_yá1~it~tr_:elis)11_~_r;é~e~--:·nyón:_lft?\·--~ 

1 \ftN<•MWRI.ANI ·•~< 
&.i - --:: _-:->-_ ... ·:·_'::---_„_. -_--.---- ·_::-.-_--,-- .·-- _--·-._----_:,·:._-_.-:::· __ ;:; .--:~·-,1··-I fuindenkór a 1 e gj o b b s i 'ke r r el alltalmaztatik, ~ 
1- ~·iagyballi fő,raktár- 11;r~g;y~tor_f>zúg'.-1:és'Zéi'.é·::_- __ - _-.:1 

1 .TÖRÖK JÓZSEFi 
1.BUDAPES'I'; BTRÁI,Y-U'r9J.\ü~; 

- É11l-~á,:ii-:áI"_-;.:-'-_N~tto:i~~o.:-· _, .. 
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.· "ll"'""~'iei[f;,~w~c'"~~i!F~-~~""~~·'N''"''".':' > _ . • RAYMŰNQi&i·@ó. 

--- - ----- _,_ - --- __ „-_;;., -::J,~lii --:Na~j:~a'.iú:~.-~1~:~ --. 

q,~:., i.;&„;~~.~"""in.2 ~.2t{' _ ;~~ tu.f3!~dh-i-"'la~·:" 
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I·: , 

l'.i -·5'appan(Se1fo)~~.~~~•~ ~• ~~.ecl35 ·::. 2•80 db =25 r 
,. _. ;-:~--sp_ei_k~:~~~P~an; :~~---*·-:-+:.:; __ -·S-;~ f '~~-:-~-' .i'fK~·51 ·- ; i!: :-2!80 :'-~~~-_.:_:r~~.\~é»\X: _ 

· I· ~+~::i~f(~S:;i~~=: .. ==~Fi!g .::.J•[I~~ ~121i~!~'~i. 
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_.·•··E1GGBI{·.···•7-I. FI}Il 
Gyógyszertar a ,,Nádorhoz''·.··· Biida~es1 •. ·.•Vt< ker.; 
· .· vaci•köruL11. szám.: . · · 

-=:-~J-~nlj_a-~~ :·üg:JT~ir~;-:~~k;; __ ft~~~~,éb? · 

gyógyszer, illatsze.r · 
... és· .~i~.Bf~Gi~t lülílíllB~~öRB~.~~-· 

11agybaní >raktarát 
aneylval -i,s · ·i:llkáb.b, ·mery. e_Zéket 

. gelatin kapsulák vagy cukorka aruk 
·megrendelésénél hozzacsomayolja. · .·. 
Ar~k kis meg:rendeléánél is a 
legelőnyösebben sz:$.rnittatnak. 

Budapest, VI., váei;.körut . 17. sz. 

- - ' '" -- - - -

. EGGE~ .. f't~.fIJtI·-• 
&[ GyógyszertÚ a ,;Nadorhoz", · Budapest, váci-körul 17. 

. ··. JÍ J . . 6:6g~szerészet: e .• · ... -

' .. ;·.·.··· .• ~-.ill·.·, •.•.•. •··· .. ·.1>gelat1n-tokok.- gyara .. 
--_ ~ -~4-járil_jS..: :a>_]egliagyobb---~_ontossá~ga~ -_)cé~zült __ -&S 

·leg'cSinoeabb-,k_~lsövel _··l;nró -gy_ártinánya_~t._~ -k_ez_eS:- -
kedik· lninden --töltés yalódiS'áD'áé_rt: Anyagbesze;r_„ 

.

.• • ••• ···.·~-.~.1 .• ···.- zés _elSö -forrásokból: ~_ Az -_á~ak olcsók, a. minő_..: _:_ ·· - · · ség 18g_meg-f~lelöbb . 

Mintak ingyen és bérmentve.· 

\ Budap1lst. Vt.. váci~körut 17. szam. 
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>RozsntJH!J ·Mátyás 
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BREHMER & COM~: 

-l 
. BÉCS, 

.. r 
\> 

-cs.·: _-é_S_ --kir·. -~za~~: göz~r:őr~_-:_b_~re_rid~Zett -Ös'szer~kható --
· · d~boz- (Falt-Schachtel.n) gyára. · • ··• 

·l 
l 
!- . ._·· : . . .: : 

~: ~yogiszeEés~éíFk~Iöhleg_e,s~~g-~k;-gyógy~~et~ 
~$ b_o_ros-~v_e~e_k, __ t~s_zti:t~._:_-_ ~s -~arbol6sgyapqt,._, 

j: JO_dofor!:TIY-~Ze __ stb._;· __ -gyogyáru~;·--·-vegysZéreR~- -· 
sz-tlPP_anok_, szárit,att gyi\htölcsök~_,füyek ,-é~
Fag_ok,- c_acao,_ cz_ukor,_-kávé,. tea,- -_can-ditá,k 
~- ~-o-~bo,nok b_e'cs'oma.g_.olására._ ' l 

1- Hogy a Ji31dékék id-Őrabló:---·.féli·ag:Mztás'a ·n;i_él~ 
l_őZhct? _legye~;. _·a dobozökat - bár1nily'_ kivánt 
nY:omassaL. ellatJnk, a, miért osak a:z ált~lunk 
be.szerzendő·-_ cliohé -: ~ölts:égeit _ számitjuk.. ...,.--... 
l\~nt~doQozokati ··árakat. -kivánó·. vagy_. máS ·egyéb 
sz1".'es megJreresésekrt:11_ felvilág.o_sitással .a ·1eg:. 

1 
! 

_ ~agyobb készs~gg_el· sz9lg_álun~. 

.A..z· ábra ·a dob'oz mikénti bezárását n1utatja 

<; ·1l DEMETER KORNÉL :1 

·· ~l ··- \ első ~agyar gyóuszer.észr.mülaborafori~~.a •. \1 

•i1!·_._······-·--· ••j'i __ • Bnua.})e3t,J~~~$fr~~~~t?al~. BlL .. · li 
-, :· c·erat~:gi_ j,a_-Ja_biale_:r~_li1:Urfl. '.·_o,-.db,:-S"tahioJlll:I'.,,;ec~űm. - klg 2 frt .. _ .. 1

1

:

1

_.-, 

1

-:.",Cern.,fum_cad1TI.ixtaces _alliUTil _o:- db. Stanióli::J.l-;P:ecsinh: klg 2 frt. 
";.-•;'.'.!: . ' ceratum~ aa_„miXtacés -flilVU'f9-.-_0.',db_.,•::tÍan_io\1.~_l.'-bci~OID .. _kJg, _2_ fit. ·I 

_.:i~,:1:- · .-__ ·_e_. ' __ m ___ tum·_· _•·d·. __ tuix_._'".'.' .. ·_'m_ .•_'. '" ____ m_o_ .. - _db. ___ '_ .. '_'_'_u_·,_.'_''.' ..• ·_"_'.'_so. '_' __ ;·_.·_.·_k_-_'_g;· .2. _" .... _'.-.. _·. __ -.·.11--- -;- __ ·-.Cera~umc e"etacci o _:db: sta_nioU~-~ ·1Jecson1/ld~. ·2:-1rt· 2.0.~r·.; _ _ .1i\ ·:~-~:Eil~ .-_.. :--'- -- Tapasz~k. Tapaszá-Un -.-5,- · 10 és 20 gr.am1ncs ;-:da1:alJokhan-·.10----.'-„'· · .. 
1 
.. -,-· 1\'vap_na1':·-kiinaJ_axálVa _és -stalri?lha:-.b_ilcsi?i:uagolv.a.-- Ezekll~k-oly--szp:'', j ~ 

-:~;~; :·.'. _· -_'.'_4_ · á_r.aka ___ t.- __ ,_ ,_,aJlta_m_, .h __ " .. '·Y_ . .i·' .. Y'. n_ _ko_·, __ ülrr. •_én. y_.c __ i-- ~.··_,:·.'. ·_,h_á_._„_'_'. a_ .' .. ké ___ '. '."_". n __ -_'_-., ·i,_- '. --·<'f:,<.w \ - neJU;.érdemes ... Neihl~.ülönben: l:di\---és .n'n1nkacrőmcgiakaritqs.· - :- ~-~::'\.-·. 
'~·'.[1f;:: ~-- ';\i-: _. '.- -. E1.npL\ anglic;inúrfi -feliér; „-. fek-ete_-: é's: .rÓz_;;~"-úiibe:n,-: ~?-.-.,Gjnf:'.t;··-1·1: -. 

.- 0:~'\r; .

1

-sz,el<)S;-;1„nF.-2,70-: _Ugy.anev, ·1/ 4" ~: :-hOSfiZU oO :cm·:-J;zele_s .. 1o·kr~_ 

·1~„,;~_'.,_·.-~_·.·.·.~ .. -•.:_._._: - .e .. -.Em.pL··.:?:d ___ ' __ ·upt. ura.·s 5:,_ .. 1-0 ____ :~.s ,_20~_g::,_ :._d· b .. _ •• _,,;t_'!'_ , __ i!Jllá.l_-__ ·hecs __ om __ _ '.$?."". ~;-;\_ . -1 klg. - 1.:.:Q •. Empl .. cm1ihar1dnn1· !.l_, _J-0 e.s ~o „g,r.,-. dll. stan10Ual· 
,becSoma:g. 1dg. 4.4c.:i. ___ Empl. _ cant11aTid; 0-100 db.-. 1.20. Em.pl: 

:~!"~. „}'_ cerussa ú_, 10 :. és 20- gr·.,- db_._ Stan .. li(;lcsomag. · .. klg. 80 lq. Elnpl. 
~>-],- .. ·conii 5, 10- és 2-0-gr._ db_. ·:stan:: hecsom:: ·„klg.·_-2 'írt_. 'EmpL-' Dia-:· 

·-;1-; \ __ chy,Ión con1p .5, 10,- 20 gr. ·db. ,st-::nL. becson:„ -klg. ·1}0· Ugyanez _, 

1
, cs9magBlatlan klg. -95- • r: ·-EmpL .Diachylon si.in-plex -klg. '75 kr;_\ 
! Em_:PL_ ·cu_ph. Ol'b. ii_-O_ .1_09: d~. 1.2Q. Emp.'t„hy._dta;r~~l'i -5_-;.10_, .és 20_ g.r · i·\ 
„·_ dh., sta..n. bccsom. klg. 2 frt. -Empl. melllofr. n, -10 es. 20_-gr. ·dti.;--

__ [l ___ stan_._b'.-csom. klg. 2 frt._ .E· __ m_pl.. u1irn."i a.d. ust. ~-e.·'.'_"_-.-_-gr_. o_ dh .. '_tar:!-_: „

1
:i · -

.

11 

beCsom. ·kl.g. 1.20 .... EmpJ.„sap·o!la.h:m. _''.10 ._es_. _2_0 g.L.- 0 db. stan.: ![ 
b~csom. k1g. 1.30. · -. · _ -- · 1 

1 · ' FoJyékony ki:~roná.tol'- fi_ízetek k'é~ziiéséhez. Az exp_edi-· ,i 
i - -!Íó roppant gyof6·, a_--n1enhyilien. C.:-"1'SZ!Orüen a 1n:cgfe1e_!ő- folyékony. i\ 
j kivonat~mennyiség--·vétetik ·és dcstillált· vj,:zel· lesz hi!,.-iiva.-lj 
,!-'Ezáltal_ tüzelőanyag és i_d5mégtakarit.ást ·ni;erÜnk: CélsZerüségükh~l _ 1,' 

._1

1

-fogv .. a rwgy.ke .. Iendföiégnek. örvendenek. 100 .es-250- grmos_ . o_ •_·edeti ;.l. · 
1 -osomri.gol3.sban sziillitom. Edény~etct_ne111_számitok fel. . ·. 1. 

1 
· · Extractum ·pro infusum dlgitalis fluidum, 30 csepp kivonat- ;1 

, megfelel 1 gr_. fol. _digita1isnak, 100 gr. 50 kr. Aqua JaxatiYa.conc. l! 

\

\ ;rno1
0

, f•OO· gr. _l.~5_._ Extraetum fluidum pro infusum -.ipeeacuanhae 

1 

30 csepp kivonnt. megfelel 1 itr.- gyökérnek, 109 gr. 2.20. -E.'xtrac
, tum fluiduin pro.infnsum ..-el decoctum scnegae, 100 gr. 75 kr. _ 
\1 t Ajiinlok kü1öuüs figyele.mbe; drogua·tégeJy• és g:yóg·y
,1 szertári utensiliák, valamint appa.ratusokat, kötszet, 
ii carto~jl.g~~.· gyógy~zerü;'"e~ek, gyógycukorka, illat~ 

i! _~~~r e_s ~~~=~:~g~~-~~~--~~:~~-cteinet. -~-co=:.- „-==·:=-'~. 
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1\ IJillttJ~'.[ITIR ~V(lRSAK il 
ii _pra~~-•E• __ -,_·,~_:i~_-y:.,,~ q:,·_-~---: - fi- .-

-'c,\j_._,_ m i: 

;·.f.:\laVi_i~_a::-1s~'s".\ 1;. '" -
'-tlj~f~fkÓZhi~--

••• yyógf izeflá-:--'-
rak és Jegyé": -
'sz_é#Iabor'ato" 
rium~1deljes . 
béreödúfsért,' ""--____ _ 

uv<u:PórCÍellán'' 
·és Jávorfa a!l-

•. ____ •· _ _ < __ _ _ __ _ v_ánfedé~yeRet; 
• ___ \\ emaill,szignal~rákat és flók-gombnkat illetöleg aleg- \! 
' ---_- J! .. - ,- _ ---~ uJab~at.: es_;1e~1~lt:':tes_cbbet·-:.szofgáltatják-: . _ _. >-------~] 

_ !1 _G_~~· :.e~- leparl~_ --~e~z.u_lekek,_ szódaviz~k_éSzülé~ek- tára· .-\, 
1t merl_egek _s_tl:,_, .ca __ ]e_RJOJ:b lYlinQi;églJcii és k_ül~:p_b5ző_ 1l 
li n.agy_s~gban ·- -~":~n11alt · raktác~-?n·;: -Ezekefi:- _kivüI:·IDég _.:: \,_ --

lj _Ra~tara_k; u_ re_~-·_ su_p_po_. s_itoria·_~- _éS- .hü_velygotyól<-'- 1'! __ .-
1, · _ ,__. · tiszta-_ca0ao-va;1bóL \ 
i:- " On_formá~, .g_e~atin_-szála~sok; --~iúpjiosiioriá_k '1· 

;j - -_és- huve!ygolyókhoi stb:- ,! 
]: ,, Csepr.gtetö"~-üvegek-g'~_nibö_JYü dugóval·(sza- :\ ~ 
:] -~a~lm)1 . f,e~~r. __ és_ sár_ga ·_iiVeg_b_öl. · -· !] 
! „ ~-e'kQt_o pa~1ro~_-~uyelyek (s_zab:)_4:riag,ys.:.l5an; -11 

Labda?.s- -e~_ gyogyszerüvegek stb. brittánia,.. -J 
_ ez::;.st-zaróval ~s p:na.fabetétteL ;I 

n Bevevo-p_ohar!k :gyógyszerek részére gra.rh.- .J! 
-"~:1 • ~ol_c_-,. cv:~-: e~_. t-~~kanálra bc;i_osztva_; IÍ 

· :r~- o--'~,::~~~:~~~:~~~::~~z~e~--e~~ 1_1~~:~~~::n1~-~~~,e--k:'.'.l~-~:_ne-~~---_ ---_J 

ELŐFIZETÉSI FELHIVÁS 
A 

G YáGYSZEBtSZl -KÖZLÖNY 
XÍL ÉT(Í FOLYAMÁRA: 

A- ,;_GyózySzerészi K<Jzlö11Y'' a folyó:_évV-cl-tize_nkettedik 
é_,,folymnába-1épett. _- _ • - - _ . __ · · . _ _ _ 

'l'izenkét·cév- nagy idö_ egy szakma·fejlődésCbell., különöse-n; 'ha az a: 
Szakma oly szorongatott .és oly niosföha sor_sban. i-Csze:;;ül, _ mlnt - a e-- -

gyógyszerészet.---- _. _--___ - . __ - .- ___ -- ---
- Ez állapot meg:;;züntet~sét tüzte czClul Jap11nk. Ez elfoll _ küzdöt
tünk; küzdünk és fogunk ezentu_l .is küzdm1i: Ka,rt-tlrsaink, kilrnek. ·ni:F~ 
-héz_ feladatunk közepette - szives _párt_fogolásnkérl - ezuttal. is _köszönetet 
-mondunk, _a legilletékesebb biráink, mennyiben füleltünk meg a mult-
ban- kitüzöit ·prograrnmUnknak. Eznttal sem akarjrik _-pr'ogrammunkat.·1negváltoztah1i; telfos roér-
tékfien-fennta-rtjuk régí állá,spontunkat. _Ué_s_zrehajlatlanul és tárgy_ila~_ 
gosan_ fogjuk- a_ felmerülő' eseményeket ~artársainknak kómmcnláln_i. 
Tollm1k szabad, teljesen fiigg-etlenek- .vagyunk, yclemCnyühk bárminő 
érzelmek.et;kelthet_ i:s.11éhR egyesekbeil, ezekkDdvéért nCm fogjuk 
mr,t_..viG::.zat.a1~ani. Főtöre_kvé10ünk_ - loend a szem.f:lyjogu. gyógy
szertárak Bzveg.v_ekrlil ·való átruhá.z.is.i11ak _ propagálása. 
Sür_getlli_fogjnk alkalmas időben a deczoIJ.tralizilt_ gyógyszeré
szi-kamar.ik felállitisát; Szószólói, leszünk _mh1deukor _ugy _basábw 
jaínkon ffiint- kémikus k_öri)kbtm:a: g ógysze1'észek_ -t 'psze:rvizs
g.ilókká való_ kineve:ltetésének: Részletesen fogunk foglalkozni Jnind
azon- ügyekkel, melyek uz országos g""yógysze1•8szl kongresszus 
tárnát kép_ezen<lik. Nem fogjuk szem elfü ~éveszfoní a~ gyógysze
részi _karIJ.ak- a, pa1•lamentben va,ló-képvis_eltetését. Ez011-
k_ivül _lapunk tudom.á.11yos, gyakorlati és közhaszrni közleményei
nek rovatait a legrnigyobJJ gonddal fogjuK összeállit_ani. Vegyesrova
i.unkb?-11 különös flgyelenn1rnl leszünk a hazá_nkban elö{orduló 11cti ese
ményék öszzegyüjtésére. Nemkülönben állandó_ ro'vatot fogunk_ továbbra 
is t_artani a szerkesztői levelező részére,_a melybe_n1_'.-oly~ zsáner
ben felelünk meg a ·hozzánk intézett kérdésekre, hogy válaszunlrnnk 
adandó.alkalommal a nem érrlekelt liartársak iS hasznát-vehessék. --

Hogy e szándékunkat _megvalósHhassUk, t. _ kartá1·8_aink anyagi éS 
szellemi támogatására fosz toválJbra. is s7.ükségünk .. Hiszszük, Jtog:y 
mint -eddig 11em voltt1'k, -UFY eiután sr. lesr.nek kurlársaink iTánynnk
ban {ámogat.ftsukkal -«7.iikk('.h]üek 

Kartitrsi · ·tisztek'.ttel 

A szerkcs'ztöSég· és kiadőhioatal. 
~lrg_ielei1 hde11ldnt 2~- ~8 nagy oldalon 

Ára egész é--vre S frt, félévre 4 foririt 
Egyciemi gyógyszcrészhallg'atók, -segC<lék és gyalrnrnokiik egész évre 

6 frt,--félévre 3 frtért .ka.pják 
MutatO"ánys.zámot, dij,-t:alnntti, _bát·mil~or szit?esen .. kű1ctünk. 



A ,,GYÓGYSZERtSZI .KÖZLÖNY'' 
KIADÓHIVATl\LA 

Bu!lap:eSt, 1-VsJ_-k~~!i-k~n'..éti„u~(;z~ '!-~-s~~ 
le:Vé_l~eli ___ nl-é{ikcfcseS~t{_r'e: léL:Viiigo~itá~-o~l-,--_'gyo1·s~n 

_ szolg_át: J\1iridöii · _válisz-_.,~::]ap:~ elöfizetöi --ré_szére d_ijtal_an, 
- -_ :csak:_'a.-_váltis;z;bfüye_g_ :·cs~_to_laitd_ó_. ---.-A:-·_ ne:pi -el?fizető~ wa~-:-- -
- -társ:a~:- szJVe_skedjCµék: __ a:-lf_velezés ~öltségériek nérriir~g-
-f eae_Z_és_~r_e '. fe_vétbéJyeg~kljen tetszésszerin~i- __ -ki_s~~b __ Ö.$Z'" 
S_z_ógClr_et:_·esa~o1ni. __ -- - -___ - __ -___ -:-__ .-_--·- · __ -____ , 

:_- __ -- Megr_e~delé_seke~-szakbavág~-1lolgoKra,-_ka.rtá.rsa.iri.k~ 
nak _-.~ · fö:vár_osb_an:· lefQlj-ó- Sz_akügyeiben u_tánjcirási __ --n1eg-

_: biz~~o_kat_,:e-lf~gad~_-iL_-közbenj~-r~s .)ds,e_b[_! li_gye1{b~n elö~ 
_fizetQ rés*er_e'.-{Ujtal~n~ Csak_ a _kész_p~p:z kiadások-- _szá~ 
--m,iftatnak. :fel._ }.T~_gyo[lb __ -Hgy-ekn_él, vagy:külön Jll.Unká_
lntnkkal :jáa'ó- -mQglii~á~okn,ál-_is:_:,_a tisztcletdij3,k- __ R leg-
m_érsékelto_hhek. - · 

. Gyógysze~tárak eladását és . bérbeadását 
---it1-t~rsékelt_ · dij lú.éllett -közvctitü:iik. 

·. Bérbe„ és .eladásokról 
-érteSi1 ulérSékclt dij i:nellÓtt._ -

Segedi állomasokra. 
ajánlkozókat- uta~üt. 

· l\i okleveles és nem oklevele.s segédeket 
po~i.tosail -értéS_iti _ a_:bejelentett- állo:inás~okról. 

_A hirdetések tarifája __ a lehető legjután~\osabb 

_Mindc_;Z ügyl_otekre __ v,onatkozó r_és_zletekröl,:kiv:[t~ 
nitir:Í re_l~ril~-~osifaísnkkal_ kés;-;:::<é.geson sú1lgátnnk. -

······~-~-~-~-~-~·~·~· 
. A··,,GYÓGYSZERÉSZlKÖZtőNY" 

KIADófllVA T PtLÁNÁL 
Buaap_éSt~ :1_~~;_::k5fC __ ~keméii:-~tCz~ I~ SZ;.---
- lne~,~~~rid:én;~téik" 
'- ---- ' - - - --'- ---- -_- - _- b. ._ - ' - - ~--: , _· - ----, , 

. ~éS~pénzért--Vag_y.· \it~nV_ét-el~- inell~tt-it ld5v-~-tkezf5-IDÚ \:e-~ 
·és-· njrbmtatyányok_.* -- · - -

c-_,~fagy_itl~ -gYó:iYsz_erkÖ-nyv, __ . - --, ,--6:-.:...::..: 
-A.I'Sza_bvány, __ .}1i-.:a:tal_os ': ___ · --:...:.:_ ·,_íO 

-_ -_ ~-_„- __ '--_, -'.- _-_-;·;--_:·--:-__ b_ő'vit.eti_-2 10, _ _-~kötyQ.JrctY- 2"·60-
H-ell_-_}.fa1::1-:üiLlo:I.:J~ötct köt_\;~--_:: ___ . _, _ ·5·._2 

- Gyóg;.,'szeréSzek Ev_kön)rve _ _(zsehn!:iptár) -1 55-
·)'fafryar~la:tin' k_é-~i- -_e_la,dási>_s:zótát,-_-1.~, ~ötVé. -1._4'.9 
Né1net-latin k.0 _e. s-zót:ír .C:.:..30 
Ro1náii-lathi --:'.20', 
Tót--latin '-'----.30 
Szei·b-la.~i11__ ~· „ __ .-----::.:..30 · 

__ Tit_k?S -"szel'e!c.- 9h81niája' - -,-=---;65-·-__ --
. _\.syányviz-::el.~in_-z,és- · - 50 __ 

µa.b_ora.toriunii_ k_ö1\y1~ 1-, 50. 
\Té11ymásoló~konyv. _ . 1 :50-
1fagyarország gjrógysze1·tárl térii:él)B 1. 20 -. 
pyógy_"'!zorismei jcgy_zeteli 2~-.-
,J-og-átr;uház'ás1. ltérvény 1_;10 
l\iinösitvéTiy-táp~áZat _ _ - .. 05 
Segédi -biz?liyitvánY: -ö drb - +~ 30 
Segédi·-·1nii~ősitvén.:y .. 10 .clrb -~. 55 

*) A--hol különös. ineg-jegy:iés 1Íincs, --a bek-ÚidBtt iliérf bérineO\{'si~ 
lés is jár a L megren_[lelőnek -_U-tánvételezletésnél a szillli1 ás_ n1intlig a 
megrrnd_elö terhére történik - -



@~§ill.~~lfffil§i!!~!lifilQ§fil§i!!~~!!f!ill!J[g~lili!Íí§ 

. I ·! A:I~1•ittatott 1882-beu. - ~' 

. i $ lső ma~~ar ~ö~szerg~ár 1 
l, 1 Budapest, IL kerület. 1 
11 • . 1 
, 1· Föltétlen megbizható kötöszerek. 1 
ll§i * lll 

'-1 1§1 .:._;\.z ünp1ecrnált készitméÚyek pont'.ci~an megfelel- lfil 
1 1 nck : kitüntetett '.százaléktá.rtalom;~ak~_ ~ 
:\~ * !!! 

-J ~ U:deteni 13-évl fennállása óta 's-zámos elis-' i 
} l§f n1erésben l'észasült !fil 

- } ~ A föyárosi közl~órhÁzakba.n, .a :inagy~1 ki:Íályi lfil 
~ álla.invai~utaknál és S:z-iriloS >'idéki kór-O"dáknál }ID 
m\ készitmén;Yeimet má.1 évek óta ·kitünö' sikerr'er IID 

~ 
alkalmazzák . ' 1 

Ár-~ir1{'a kü~föltji é_s_ ffiás czé~ekkCr a .versenyt ~~ 
kiállják . . lll 

~ ~ üsom8.golást :netn számitok. m 
ml Ajánlom magan1 tisztelt ügytársaiin sZives ~ 
~ pár~fogiisµkba. _ _ ! 
1 motáoványi Sánáor. 1 
@lö!!1iö.l'iö!!1iö.l'iö!!1iö.l'iö!!1iö.l'ifil§iill!iö!!1iö.l'iffiilliifil§iill!iö!!1iö.l'ifil§iill!iil!§filC,1§ 
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'l'ör·ö}r. József kiilönlegesség·ek raktáta 
=:'O._,--=='."'-=--=-=--=-====....,--...;.,=== 

~:legtisztább _es. legjobb minöségü anyagokból készült 
, . 
ara1: 

6elatina Liquirilla pelÍneida eltrin <S> 
ll[;1tl\a-·eznko1; niari-dui;.'-·11Jákb:1i % 

k 
k 
k 

„. _ tetszetős domlion1 nyoinásu 
bidogd&bozháll - __ ló> dolJoz 1 no,· 100 dol:.oz 

llignon e:iukorka L (különös s:oép szinü keYerék) - -- k 
;, . „ II. (egyszerűbb ősszetételü) - -- k 

)lohnövény--szeletkék -- k 
· „ pupinfobozban esomagol>a 10 doboz 

Pahls r.onlrá rermes ida.rabonkint Santonin) 100 darab 
;J laxans (darahonkint. Resina Jalapa, Calomel) 1ou ., 

~asta id.lthere albiss rosea v. flav. _____: k 
a legtlszlálili gummi-arabicumból és friss tojásfehéi'n~·él,ől ké
>izült eg>,'€te~IH'.S %>. \';lgot.t szeletkék, 'kellemes izüek, pilulák 

2 50 
2 50 

- 95 

12-
2 80 
2 60 
1..90 
2„2!) 
4.50 
4 50 
2 .20 

maradilak, s nem száradnak ki k :L20 
Fa.~tilli Meti~hoo piperitre' ·anglican alb. v. :rubI, .,Peppermint 

Lo~don'f fehrással, a. legtisztább i\Htcham-olajat tart.ahnazzák. Kh-á~ 
natra cr.ek a. megrendelő C7.égével látliatók el s cr. e"cthcn e;sak a 
3 frfos. ch\iché térítendő· 11wg, mely a megrendelő tnlajCTorn:i 1uarad 

' 1 2·20 lL 1..80 
Botulae l'llenthae 11Ip. afo. v. rubr k - 75 
Sa.lm_itl.k czukorká.k {} --- k 2„20 

3 kiJó Vétehiél 'kilója 2 frt 

lngyen csomag.olás és bénncntcs küldéssel. - A csomag 5 kiló sulyig báT~ 
mely nem törékeny czikkcl kieg~szithet(í! a nélkül, hogy a csomagolási 
költség, vagy iiostabér felszámittatnék. ~ kilót 1ulhaladó küldeményeknél 

csak a bérmenttsitési többlet szátnittatik fel 

SalmJák„szeletkllk, czukrozva 
·,, .· .má!na-i:l.l~n 

Santon1~b~~b!~r csigaalak an, fühér és vtirós; sz3.zanl;-!'l1i 

k 
k 

kicsi, 0·03 Sa.ntonin-taTtalommal 
nagy, O·oü „ 

1:m 5 50 lOÓ da1ah 
l[Jll 9 - 100 

Semcn el na e eondit · alb v, 1'llhr. k 

)Iintá,,al készséggel Szolgálok 

-Budapest, király·utcza 12. szám„ 

2 40 
2 30 

-60 
1-
1.10 

'Török József kÜlÖnleges'ségek r.akt;i.r 8 ~ 

Legjobb minöségü szer·ekbÖI és legp.antos~~b<ad.agoláss'al 
készitett 

gelatin,..,tokok , ~ 

arat: 
.a) Xem~nyebJ:f ruganyos tokocskák 

Halsam, Copafrae o 30 100 darab --.&i 
" " 0 50 . . ' 

Gm1Iae-0! 0. 05, Oleum Aniygdlil o 20' 
100 - 40 10 doboz 3 80 
100 60 

., 010," " 0·20 
Kreósot 0 05, Balsam dc folu o 20 

1\,0 1 05 

Ol~uru 

005, '' 020 
010, 020 

O!e~m A{1~1g-rÍ~l 0 05, 
0 05, 
0 10, 
o· 20, 
0 05, 
0 10, 
0 20, ,. 

SantaU ostiiídic. 

10 <lob07, 3.SO .• 100 - 40 
Faeon Sommerbrodt 100 -.40 

. . 100 _' 50. 
10 doboz 3.60 . 100 - ·38 
Rwon Sommerbrodt 10~. -..40 

. 100 ·.- üO 

10 doboz 3 80 

10 doboz 'í 70 
10 . !l 50 

100 - GO 
-40 
- 50 
-58 
- 80 

" . 'l'.e~~biÍl.tl1 ~krtií 

o· 20 
0 :W 
0 10 
0 30-
0 20 
0 20 
() 3 t 
o· 20 
0 30 
0 50 
0 30 

10 14.-

. -1on 
100 
100 
l•·O 
100 
;011 

íOO 
JOO 

1-
14!l 
- 28 

-- ~o 

b) Lagy i:Uganyo-s · caspu1a:k„ 
A 2, 3 és 5 gr. tartalmn capsnlák egi·enként Pa11irtart:i.lyokblin l"annak elhelj·áve 
*Ex!ratt. Filleis iÚ:lr -aeiher 1· o 100 dÚrah ·i.so 
Oleum ,focorls aselli album 1 n lOO ~· ;2 

3 0 20 tlollOZ l;),(iO 100 110 
50 2•J 1760 100 l~O 
,10 100 70 Rei~! e se~1 dec~~t 
2·q 100 1-
3· o 20 doboz 12 50 100 1 30 

, , l'iO 20 J.-750 J.00 180 
llyd'ratgyri' elnerei' 2 o 10 14 HlO 1.4f• " Ung 

) 2 0 20 " 17 - 100 ~ í6 

A *··gaJ jelzett capsulák mindenkor frissen töltetnek 

Kinínatra minden Íiz árjegyzékben fel nem vett iisszetét~lü l'ís ar:ínyn gefatin 

tokocskflkat legrövidebb idő alatt elkészitck és Iegjutiinyosabb árakon ~zftmi!ok. 

Budapest, Kiiály-utcza 12„ szám 
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