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A »Szepes megyei orvos-gyógyszerész egyesület« 1903. 

junius hó 24-éti Barlangligeten tartott tavaszi gyülés 

Jegyzőkönyve. 

JELEN VOLT: 

DR. CSÁKY KÁROLY (Podolin), DR. FÁI. MÁTYÁS MIKLÓS (Uj
Tátrafüred), FEST ]3ÉLA gyógyszerész (Igló), DR. FIALKA GUSZTÁV 
(Budapest-Barlangliget), DR. GABRIEL FRIGYES (Szepesbéla), 
GENERSICH JÓZSEF gyógyszerész (Szepes-Szombat), GENERSICH 
KÁROLY gyógyszerész (Késmárk), GRÉH JÁNOS gyógyszerész (Pop
rád); DR. GREISIGER MIHÁLY (Szepesbéla), DR. HAMMERSBERG 
ÁRPÁD (Tátra-Lomnicz), DR. JÁRMAY. LÁSZLÓ (Tát,afürecl), DR. 
KIRÁY ARISTID (Szepes-Váralja), DR. LORX SÁNDOR (Lőcse), DR. 
PAPP SAMU (Budapest-Alsó· Tátrafüred), SCHWARZ SÁNDOR 
gyógyszerész (Szepesbéla), DR. SzAsz ÁGOSTON (Szepes-Szombat), 
DR. TÁTRAY GERGELY (Késmárk), DR. TEICHNER LIPÓT (Késmárk), 
DR. TESCHLER ANTAL (Igló), DR. ALEXANDER BÉLA (Késmárk); 
mint vendég: ÖZV. SZONTÁGH IVIIKLÓ~NÉ (Uj-T:í,trafüred), WÉBER 
SAMU ev. lelkész (Szepesbéla), DR. LINGSC!l ALBERT cs. és kir. tőris
orvos, UJFALUSSY BRUNÓ főszolgabiró (Szepes-Szombat), GENER
SICH ANl)OR orvosnövendék (I(ésmárk), és a » Bu<lapesti órvosi 
kör« következi' tagjai: DR. BARSI jENÖ, DR. BLAU SÁ\:DOR, DR. 
EMŐDI ALADÁR, DR. ERNYEI MIKSA, DR. ESTL GÉZA, DR. FELD
M1\NN IGNÁCZ, ÖR. Ji1sc11L ÁRl\'fI'.\f, DR. (;ERLÓCZY ZSifavIÓNn, DR. 

GUT!l SAMU, DR. GLASS IZOR, DR. HAJ!\'ISS GÉZA egyet. rn. tanár, 
DR. Ho„FENREICH SÁNDOR, DR. lPPEN JózsEF, DR. KATONA 
JózSIW, DR. KOVÁCS JÓZSEF, DR. KÖRMÖCZI EMIL, DR. LÓRÁND 
LEÓ, DR. LENGYEL LAJOS, DR. MEDVEI BÉLA, DR. 'PAMER IMRE, 
DR. PFEIFER GYULA, DR. RE>:NER ADOLF, DR. SZIVESSY JÓZSEF, 
DR. SÜMEGI JÓZSEF, DR. TATAR JÁ'IOS, DR. VARRÓ JÁNOS. 

1. Elnök üdvözölve a megjelenteket, örömének ád kifeje
zést a felett, hogy az egyesületi. tagok oly szép számmal jelentek 

l* 
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meg, a kedvezőtlen idöjárá;-. daczára a l\!Iagas Tátra e szép fürdő
helyén; megnyitva az ülést; felszólitja-a --jegyzőt a mult őszi köz
gyülés jegyzőkönyvének felolvasására" 

2. f<~elolvastatik a »Szepes -megyei orvos-gyógyszerész egye
sület« 1902. október -hó 15-én Szepes-Szombaton tartott őszi köz
gyüiés jegyzőkönyve, melynek felolvasása után 

Dr. Lorx Sándor a jegyzőkönyv 2-ik pontját, illetl\leg 
annak másolatát kéri;. -miVel az abban foglalt határozat 
(a megyei k6rházi: 1alap -szünJön meg mint ilyen létezni, 
mivel Lőcsén felá1littatott a Hermann~féle kórház, az 
alap cumuláltassék a takarékpénztár-betéttel és az egész 
összeg kamatjai forditassanak az- egyesületi kiadások 
fedezésére) ellen. elleninditványt fog benyujtani. 

Dr: Kiráy Aristid a Jegyzőkönyv hatodik pontját 
ílletllleg (Krompach község el61jiíróságához átirat intéz
tetett,· 'melyben· Dr. Sthnitzer Rezs'ö ·községi orvos ha
lottkémténykedésé'nek m·éltányosahh :dijazása., :fuvarsz0l-· 
gáltatás hozatikjavaslatba), aze mondja, hogy .a mult 
gy-ülésben azon• nézetének adott kifejezést, hogy jogunk 
riincs ezen: ügybe beleavatkozni· és 'k·érte ezen néz·e

. tének jegyzl\könyvbe való- felvételét; jegyzi\ emliti, 
sz'ititén ezen ·né~dtben volt; d.e- 'lfll.után __ a többség hatá.; 
rnzata· más· volt,, -nem„_vélt -hibát elk_ö:i.fetni, ·ha ·pusztán 
a határozatot vette fel a jegyzőkönyvbe. 

Dr. -SZ.ász Ágosf· ·a ·jegyzöi~önyvhöz. ·szólva. nt:;m 
inditványt: · a~aft '.tenni) ,_·hanein .me_gjegyz·i, hog;r Yendtar
tásunk értelmében nem lehet a kilométerpénzt oda és 

vissz.~ szárhitqni; ~ ~--~~-~]et_k,~~_l~\<_es~mecs·eréböl .Jdfelyólag 
következő határozat monda:tqtt .. k_i_: 

Kilométer-pénzt nerp ~:lehet oda és Vissza számi
tani a rendtartás alapján, a belterületen egy kilométer 
után egyáltalában .semmi más, csak látogatási dlj, a 
külterü.le\en egy kilométerért 90 fillér a dijazás be
tegsegélyzl>-pénztári tagok l:itogatásánál (a fovardij 
külön. számittatik). 

l;Czután a jegyzl\könyv jóváhagyatott, 
hitelelesitésére pedig Dr. Greisiger Mihály 
és Dr. Szász .Ágost kéretett fel. 

3. Felo.lvastatott az, J902-ik évre vonatkozq .. számadások 
megvizsgál asa alkalmával felvett jegyzl\könyv.,. 

A · k8zgyülés elfogad Ja a számadásokat meg
vizsgáló bizottság inditványát és megadja a 
titkárnak a felmentvényt 

4. Jelenti elµök Dr. Tátray Gergely, hogy Dr. Klein Ármil) 
leköszönt a számadásokat megvizsgáló„ bizottság tagságáról és 
megkéri a közgyülést helyébe más tagot választanL 

A közgytilés Dr. Teichner Lipót egyesületi 
tagot választja ezen bizottság tagjává. 

5, Felolvastatott Dr. Dirner Gusztáv egyet. m. t., a bµpa
pesti bábaképzl\ igazgatójának Dr. Alexander B.élához intézett le
vele, melyben nevezett 2 holdnyi erd8s területet ajánl fel Thurzó. 
füred közelében a »Szepesi szegény tüdl\betegek részére felálli
tandó sanatorium <-ra, ha a Szepesség' déli részén fekvl\ Göl
niczbánya váro:;ában állitatnék fel ez int.ézI)l_ény., 

Az egyesület köszönettel veszi e nemes 
ajánlatot Dr. Dirner Gusztávnak és nyilván 
fogja tartani; felkéretett Dr. Lorx Sándor, 
hogy Dr. Lövenbein Samu. és Dr. Fái M. 
M. úr társaságában nézné meg a telket, hogy 
igy ösmerve a telket az egyesület l\szi köz
gyűlésén határozottabban nyilatkozhatnék . 

6. Dr. Lorx Sándor ··Szepes megyének az· 1902-ik évre vo
natkozó közegészségügyi viszonyairól« tart felolvasást, melynek 
végén ernliti,. hogy az eperjesi alsóbb rendi\ bába-tanfolyamban 
képesített 60 bába nyert már elhelyezést Szepes vármegyében és 
ajánlja a kartársak figyelmébe az, e tanfolyamot végzett és vég. 

zendl\ tanulókat. . 

7. Ell\adást tart Wéber Samu: >Momentumok a magyar 

orvosi történetből« czim· ·alatt. 

8. Ell\adást tart Dr. 'Ffalka Gusztáv: >A szokványos szék
re:kedéS mechariother'ai)euticus ütoh' váló ; kezelésről«. 

·(Az előadás ·után elnök Dr. Tátray G~rgély szivélyesen üd
vözli' a »Budap;esti' orV:osi kö1~« 'Df.'· Fialka G-Usztáv el8adása köz~ 
ben megjelent tagjait.). '' . 

9. El8adást tart Dr. Fái Mátyás lVIiklós (Uj-Tátrafüred) 
>A Basedow-kór' kliniatícus és 'otgariotherapeuticus gyógykezelé
sér~'it cZirii „ ía1att. · 

10. Demonstfotidt tart Dr. Alexa:nder Béla bemutatva 1) egy 
15 éves leány bal könyökizüleiébÍ\I bvett 2' cin: hösszú'tüdarabot; 
2) egy 13 éves leány bal czomhjának külfelliletért ]évi\ ínhüvelyből 



kivett corporn liberákat és 3) csecsem& gáttájának tályogából ki
vett (párna megtömésére használt) libatoll zászló felső részét. 

11. A jövő XXXVII-ik Őszi közgyülés helyéül Igló város 
jeleztetik, e~yszer~mind meghi\·ja az egyesületet Dr. J:irmay László, 
hogy jövő tavaszi ~öz.gy](ilé~ét:: T4ti:.afijrorje11 iártsa meg, mely meg~ 
hívást az elnök az egYe~-ület -~evében ffiegi{öszöni. 

Egyé'bt\ tárgy riéíÍi lév'éh, ehiök Dr: Tátray bei·ekeszti az ülést. 

K. m. f. 

Dr. Alexander Béla 
egyesületi. jcgyr.ő, .-

Dr. Tátray 
e i. egyleti dnök. 

! 

Hi,telesitjük:. 

Dr. · Szász Ágö~ton . · .Dr. Teschler Antal, 

•-, •"' 

Jegyzőkönyv 
felvétetett Késmárkon 1903. ápril hó 3-án. 

Jelen voltak: az alólirottak. 

Tárgy: A :.iS-zepesi orvos~gy6gysierési egylete 1902:ik évi számadások 
megvizsgál:ísa -

Az 1902cik évi napló és főkönyv tüzetesen megvizsgáltatván 
' szám és tétel szerint. helyesnek és a bemuta.tott mdlékletekkel és 

értékekkel megegyezőknek találtattak, 
Az eredmény a következő : 

A) Bevétel. 

I 
.~ 
~ Tartozás Lerovás I Hátralék 
'" i ko.. lfill. kor, Ifin. kor, lfill, 

, ___ >===~~~=--=--=-·-··=-„~· ===~~.~·· ~-r·--···" ="'==-""~~~·1 

!\ s -li s _I - 1-1 11 Beiratási dij . 
2 Évi járulék pro 1902 
3 Evi járulék-hátralék pro 1901. 
4 
5 " 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

1900. 
1899. 

1 
576 - 1 276 - 300 -
1:12 -1 64 -- 68 -

40 
8 -

241- 16 -
8-1 

6 El8refizetett tagdij pro 1903 24 -- 24 -
174 -, 7 Sanatorium-befizetések . . 174 -

S Röntgen-készülék használatáért 1 84 - 8-1 - - -
9 Takarékpénztári betétek. \ 45 - - -\ 45 -,-

10 Takarékpénztári betétekkamatjai 1 68 1 681 - -
11 Bankbetétek (kórház-alap) 1679 17 --1-11679 17 
12 Bankbetétek kamatjai 65 16 65 16 - -
13 Sanatoriumi betétek \ 1380 9~ -1-11380 94 
14 Sanatorium-alap kamatjai 1 48 9~1 48 921 - -
15 EJ8legezett összeg. _;__;__;__;;_ 14 ~ 14

1
45'1 - -

1 ·--1;:;;1--1-11---
Összeg 114281132\ 792121113489 111 
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B) Kiadás. 

a 
"'' ill 
•o 
.!:;> 

0 

"" 1 
-

1 

1 

Folyóiratok és könyvek 
2 Nyomtatási dijak . 
3 il Röntgenkészülék és vegy.szerek 
4 !I Könyvbekötés . . . '· 
5 i Különféle 

:i 

6 :: Póstaköltség, 

7 :1 Takarékpénztári kamatok . 
$, 1 Bankbetéti kamatok . . . " 

9 ', Sanatoriun1betét, · ., . . . 
lO Sanatoriumalap-kamat '. i :.. ·' 

/ Tartozás Le rovás 

1 ko,, ifilL Ifin. kor. 

11 :~ 124144 124 
154 154 50 

76 71 76 71 
25 92 25 92 
77 13 77 13 
43 75 43 75 
1 68 1 68 

65 16 65 16 
1 174 - 174 -

. 11 48 92 48 92 

1 

Összeg · I 792 :211 792 J21 

Javasolja a pénzvizsgáló bliottság, miszerint következ8 ösz. 
szegek leirásba: ·hüzassanák: 
Dr. Hersiki Manó' beiratási dijának hátraléka , . K. 4; -
Di" Herszki Manó 1900„ 1901. és 1902. évijárulék hátraléka „ 24.-
Dr. Barna Bernát 1901. évi )arulék hát1·aléka . „ S.-
Dr. Perlsteii1 Jakab 1901. évi jár~lék Mtraléka „ 8.-

' Összesen . K. 44.-
Végre iI~ditv<lnyoZz·~ a s~áinviz~gáIÓ bizotts.ág, miszerint Dr. 

Alexander Béla egyleti titkár úrnak-~z 1902-ik évre a felment
yény megadasf:;_ék s. _neki a,- _s_zámadások pontos és lelkiism~retes 

vezetéseért a közgyülés által köszönet szavaztassék. 

Kelt mint fent. 

Dr. Tátray Gergely 
e, i. egyleti· elnök. 

Genersich, Károly. 

A »Szepes megyei orvos~gyógyszerész egyesület« 1903. 
október hó 21-én Iglón tartott kőzgyülés 

j· e gy z ó könyv e, 

JELJ<;N VOLT: 

DR . .A!LEXY ]ÁNOS (L8cse), DR. BuxFiAUM ÁRMIN (Igló), DR. FA! 
M: ]\!!; (Uj-Tátrafüred), GAERTNER KÁLMÁN gyógyszerész (Igló), 
DR. GUHR MIHÁLY (Széplak), DR. KIRÁY ARIST!D (Szepes-Ván· 
alja), DR. KLEIN" AR.inN (Késmá:rk), DR. · KOJiACJ'l FÜLÖP (Igló), 
DR. KREICHEL ARTHtJR (Szepes.Remete), DR. LÁNG JÓZSEF (Hun• 
falu), DR; LORX SÁNDOR (L8cse), DR. LÖVENBEIN ShMU (Gölnlcz), 
DR. NEUBAUER LAJOS (fgló), SCHMŐR KORNÉL gyogyszerész (Igló), 
DR. SCHÖNTAG SAMU (Svedlér), DR. S!MENSZKY S'Á1'DOR (Igló)• 
DR. SINGER M1KSA (Í'oprád), DR. SZÁSZ ÁGOST (Szepes-Szombat), 
DR. SZÉLT, GYULA (Igló), DK TÁTRAY GERGELY (Késmárk), DR. 
TESCHLER ANTAL (Igló), IlR: WEISZ SÁNDOR (lí)kse) és _DR· 
ALEXANDER 'BÉLA (Késmárk). Mínt vendég: DR. NAZINJETZKY 
ezredorvos, DR. NIKULECZ JÁNOS ezredorvos és TEI<CÉR v: GYlJV, 

sz;erk-esZtő, 

1i„ Elnök Dr. Tátray Gergely szivélyeset\ üdvözli a meg" 
jelent egyesületi tagokat és mind'enekelött kö'szönetét tolmácsolja 
azon megtiszteltetésért, melyben személyét az egyesület 70-ik szü• 
letésnapja alkalmával részesitette; ezután megemlékszik Dr. Kéz
márszky Róbert volt egyesületi tag elhunytáról, kinek emléke jelen 
jegy•Ökönyvben megöröki!tetik 

Az elhunyt feletti emlékbeszéd megtartására Dr, 
Alexy Ján0s• egyesületi tag kéretett fél; ki el is fogadta 
ezen megbizatást. 

2. Mielőtt a, közgyülés a- napirend tárgyalásába bocsát• 
koznék, elnök jelenti, hogy Dr. Lorx Sándor interpellatiót jelen• 
tett. be nála, melyet szem.,lyes ügyben· akar Dr. Alexander Bé
lához, intézni és elsőnek kér. szót-. 
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Az lnterpellatlóra ldé1-ett megádja a· kívánt választ 
3. Felolvastatott az 1903, évi junius hó 34•én Barlangligeten 

tartott k,özgyUlés, jegyzllkönyve. 
A jegyzllkönyv helyesnek találtatott arnn megjegy. 
zés<el, hogy a Dr. Dirner által felajánloü telek meg
birálására a megyei fl\orvos Dr. Lorx Sándor, Dr. Lö-

., venbein. Samu és ,Dr, Fái M> M. kéretet fel. 

A-jegyz8könyv hitelesítésére Dr, Teschler Antal 
és Dr. Szász Ágost kéretett fel. 

4. Felolv'lstatott Dr" Lorx Sándor határozati javaslata, mely 
.következőképen hangzik: · 

>A Szepesi· orvos-gyógyszerész' egyesület< múlt évi október 
-hó •15-én Szepes,Szombato/J. tartott közgy!llésében hozott ama ha. 
táró1atát;. ·melynek értelmében•az egyesület 'saját kebelében léte
sitett >kórházi alap< megsz,ütiését mondotta ki, a mai 
napon Igló városábano tartott közgyülés b'atározatilag h a t á 1 y o n 
kiv•iil helyezi-s kimondja: hogy ez• alapot ugyanezen 
ala•kb•a•n továbbNt is fentartja, annak növesztésére 
vonatkozólag ·minden év.ben tartandó közgyülés 
alkalmával határoz, ,de úgy, hogy a töke kamatai 
rnin•den évben tilkési.tésre forditandók, saját ,va
gyonából pedig tetszés szerint a 'tökét gyarapitja. 

Az alaptőke esetleges csonkitását vagy a ka
ma.tok felhasználását másra mint kórházi czélokra 
érlékesite'ni 'nertLszabad, 

A-idrt ·nem: v·á-rt e.setfe, „h-ogy -a- >S:ze-pesi orvos
gyógyszerész egyesület bá.rmily oknál fogva meg

·sziln'nék, az akkor meglé'v8 alap Szepesvármegye 
kezelés'ébe'adandó át a'it'ál, bogy ezen alap mindég 
kabl.afoztatand6''Irlindaddig; mig abból Szepesvár: 
me'gy'é ferületéll' bárhol létesltett vagy létesitendö 
,k /5 z k ó rh ázb a n egy ágy-alapi tv án y fed ez h e tö". 

A töke áta'd'ásakor maga a szepes-orvosi gyó.gy
Sze'rész egy·esfflet, az egyesillet·m~gszünésekorpedig 
az akkor még életben volt egyleti tagok összesége 
megállapitják az ágy-alapitváhyi okirat minőségét 
Az alapitváll-y neve örök i'd'öf.e ·a ·>s·zepesi orvos
gyógys z e rész egy e s ni e t< n e\>é t v is e 1 i, Igló, 1903, .ok
tóber hó 21-én,' 

Inditvii\iyozó behatóan motiválva a határozati javas
latot, annak elfogadását ajánlja, az erre következi\ élénk 

, , <eszmec~erélo,erHs7.ámos,·,egye'sületktag, veft részt; hatt
gozfatoft a ·szepes•szornbati' határozat hat:th·o1i klvül 
való_ helyezé~~; épe~ úg.Y1:an.ri.ak1 -~1Ply:he1~,1"·h~gy:1~a is, 
hangoitatik\ -hogy :uJ -h'efí.zetés' ·.nei · H~rténje'f1 töhhé, de 
végtére• abban iíllapoddtt ,trieg •r,kt\z~yülés, hogy vég
leg a, köfotkez(\, .tavasú körgyűlés, a!J<almával fog dön
teni-„ ~·.merl l1i >$-Zepe·s_ Il}t'>g)~ei_ orvÖs„_g_yógyszerész egye„ 

sület«< alapszabályai ért~lmébeJV:, jogérvényes a rendes 
gyülés határozata. akkor,. h!l>a ·tagok egy harmada van 
jelen (szükséges ,volna 24'' tag); ,Jelenleg -' mci!'[<Zám
lálva a jelenlév,ö tagok .. számiít,r, ,7 ,,ezen, kö,1etelmény 
nincs meg (,;.;ÚÍt nem volt meg a szepes-sr.ombati, gyülés 
alkalmával .seiµ, •melyben 19,,tag,,vetLrészt), de kimon
datik egys?,ersmi,11d, hogy,,a,„következö «közg')'ülés ~ 
m-eJ-yfn-._e~k „Dr .. -_, L-_o rx-~ S á~n·do r; µi e gy,e i:~Lö orv OB 

, e {.vb e,n„.elf o g'it<J..o,t t,h a,t,ár.o.z,a q,j avas La;t a pár
,t o 1 ó,J a g fog 'b e1tf r }esz tet.n·~ ,,.,_,,minden)<épenjog
érvényésen fog ,dl)nlhetni,, Hekinteh .o~Ji>ül ,,ar,ra, ,rhány 
a ]<e118 száma az - egyesületi'. tag9kn.ak ·.(egy) harmad) 
jP!enik meg ,rendes.• ,vagy 'kil?gyü]ésep; -·· 

· 5. Felolvassa•, jelentését- a,., egyesülötL \lt)<M !);, Al\:11~n<ter 

Béla, mely• következőleg .hangzik:· , "·, .-

Tiszt. e),t k ö z,g~ül,~)j·- .• '.;:• .. , .. ,,_.,,, _, --. , .•. 
Egyesületünk létszáma 73: 5(i oryos, f.Ó gyógy~,zerés~, 1 fi\

szolgabiró; rendes, tag va_\1 , 71 (55 qry9s,, ,1.6. gyógyszer.éryz), fél~ 
tagdijat fizet két, tag (egy.,ppcos ~s. egy)Ösz11lga1Jiró),, , , , 

. 1902. junius. hó 2Q-ike óta egy wvos )<'y.ett be ~endes · tag
nak Dr. Kornhauser D,~zs.8 ,(lQ0,3: 1~)<tqber .)Q-ép),. ~ilépytt, ~z 
egyesületből Nosz Lajo~ grógys~erész ,(tpü3„ 11Hób,,r, hQ . l,O·é)l) 
és postai, megjegyzés, útjáp. értesültem, bqgy. Dr. ,(\ézlJ)árszl'Y 

Róber~ ·megl)aJ~. ,, · ,,, ,_, .;: "/ !: : <~: "' t ·'~--'.t 'S<_,-, --.7 ~""" .'" ,e:- ·~« :~ -_: „-.' ""'·'"' ,: s '.) 
A Szepességen, tartóz,kodik Allaii.dó~IJ .6+, ,tag,. csa.k 1nyáron 

át 5 tag, Budapesteµ . .1,. (\élep -6), Szeged~n 1 és Béc~ben is 1 tag. 
Vagyonunk, a, kÖv,etkezq: ;· , " -·'. ,„, . _ 
a Takarékpépztárb,a11.,(~#~w~rJ<,p_n) 1,van , 'J::l K. ,$1 Jil.J. 
tagdij.hátralé)< prn, 1 qqo, ,1 „ , , , !9 . " 

: " 
J1 1) - L .„ 1901 , o ) '1{ ~· „ "<• ,54 J1: . _„ 

" " " 
1902 168 ' " - :i........- " 

" .'I' ' 
190;! .,„,, •. ,•: il~6 h. " 

, , ,Átvitel. 599 K., 81 fül. 



· · Áthozat · 599 K. 81 illl. 
abból lelrandó lesz (Dr. Kézmárszky 

24 K, Teleki Béla gyógyszerész 32 K. 56 K'. ftll. 

543 K. 81 fül. 
ezert össiegbll)i]evoriandó még az t90S·ík 

évi elMrányiaí 'szerint Rörülhe!tll . · :160 K'. fii!. 
úgy hogy jel~nl·egi vagyonunk, ha több · 

leir~s nem· lesz szükséges kiteszen .. 183 K. 81 fül. 
A >Í{órhá~i alap< (a íné\5 odii fizetend& 

700 K.-t nem számiíva) kiteszen . 1'712 IC 75 till.-t. 
A SzepesSégen felállitandó• súgéiiy tü' 

d8betegek •Sanatorfüth'alap<•/"'': ·<':1'1457 K. 67 fill.-t. 
A>d904'-ik évben befdlya'nd6tagdij, ha 

· · : törlés·nem förtériik,·73tágütan kiteszert · 566 K.• ~ till.-t. 
Az 1903'ik esztend8hen 2' gyillés ·'tartatott:· a tavaszi köz

gyülés 'Barlangllgeteií' juriius hö'24•énr az •&sii' 'XXX.VIII. rendes 
évi közgyillés Iglón október hó 21'-én. '' ' 1 

: F~l6lhsás1' vágy i eh'!adást tartc1w: · · • · ·· 
Dt, Lorx Sándor: >Szepes.megyének az 1902-ik é'>'re vo• 

natkoz~ közeglísiségi•vis:i:bnyai«·,ról·; ·'•''' : ··• 
Wéber Samu: >M'ómentumok a magyáv 6tvdsHörténetb81•. 
Dr. Fi:Ítlka·'GusztávT>>AI szokványös székrekedés·mechano-

thétapéütlciú•"Jtoh való kezeMs'<,•t&l ·é'i'i ·' ' ' ' · · • 
· ·or,' Fái fviáty\i~ Miklósi" >A Basedow·•kór klimaticus és or· 

ganotherapeuticus gyógykezelésről~ cHni ·al~tt; • 
Dr. Alex•nder B61a: Den10nstratio. ·a), .15 éves: leány bal 

könyök•lzillet~bl\l kivett:2·•cm;,,hossz1Ltli!1arab1, b) 13 éves· leány 
hal czombjának kUlsö fo!U!etéÍ! elhelyezett ínhilvelyböl kivett több 
corpora !iberáRÍif; ~)l c>\~'c§bitt8 ''!(iif tájándlt t.ályog'álíól kivett libatol 
zasifö fi!Jsi\'' ·~!!Szel?, ni, leS•i.í3•C':; i 

Or.· Alex~nder'·á'él'M'3 'Et~lidá'S">'N.gerln'éfoszlop csontosodása 
els8 kezc)et<fti\J (47,immri h,osszJÍ ~br~ny) .JlZ;iO~ coccygls els8 cson-

tq_~o.tj"á~~i,g.;lHJr_~z\i~?tt),;<>l-'_-~ fl,.!/JiA-/ :"-/'.-·A lc'11·1.;ir:,, ., ... 

, -r ~!i , 1 k?J-.~~l8~fl-~~~~~'<fel9.1;va~~-~~,~k;,.f:~,,_~ .. ~~?~-~tri~~R-f az1 _1j9~,3'"f~, ~~~~ 
~z~J,9-r e"."l~pf:i_YJ~'.}~,ff.-t;I -~?JH~~~ í 1WiY:g:J_,y}ef\!ll·„_urf (--', j·-:i.«;-i.>, n _- _,. ;-_:·r:·i _" .:· - -, - 1 

.. ' , !t, $~Mt9~il\n:t x4~~éti\ %.rlf?R3 .. <!,vR·W,JIL,kfff;.. fo.1r\ .7e.. . .. 
. , v• A J}.9~\gyn,-,~~sz,if,l*J<,,, igé}lY~]~ 1 .o)',~tflel\ r 1ql"~"ir,, .H 1 p~,nz~árb~ 

fqlytr bfi 1 J~íl--~~,kgr1.x:~n._:f 1 ;1})9,_,~or:J f ,.f ··.1"/'nn'IAri.1-,·j 1-, . 

-, .,_, /\ ;•;,f};.1i'.Ílil,:1:int~~,,~~Q8·r:r:1~S;t}l~,:V~,t-~.t.i~f>11J·'··d !·":-, /-_ ; ,,·; ,: .1_; :. 

p„, ],'.~lplva,~Ra.J'.'Jen\~sé\ ar.,,~!$Y:fSlile\i,1\ö,n,l~Y.\ár11ok Dt. J:l.~rax 
Gergely, mely következ&leg hangzik: · ' · 

:T í szt,<}1t•k?zgy.ülés 1 

'lJ;töl!'ló ·jelenté'sefui·;óta ·a?> ~_-e;gy·Jeti' kOn)q/ÚÍr-'. '.kö-\'étkez'ö mi'.t~ 

vékkel gyarapdd6tt~ ·,, ' :· ' : 

I. .MAC>Y;\R ORVO')l ){QJ'l;YV.K.rA!)Ó. TÁRSULAT 'K!Al)vÁNYA!: 

I'lr. Kaufm,ann Ede:. A .rés~letys )<<\rb<;ncr:ta~ tan
könyve, L, II: . 

.„II. -K1R. M .. -TE~:MÉsz1Ff~ul~()~AN'~:1 '~ÁRs'l~LAT·; i<:.ÖNY\f1t1~oó 
vÁLLALAtA': .. 

to dd: NépsZ'erll csilla,gá~zat ... •;;, •., . , Y·'. ". 

'f1h a·n·,h o-f,tfr.:~- :An-átom_ia,~f}'?_,i~iya_t,, _ ::.- „,'.;_,.," _. _,_„ 

Herrmann 0 t t0; A„~agy.ar.11ép. arcza és jelleme,._ 
W a·g n er Ján. o s.~ )Vl~gya.rors"ág;)(irányos nö.v#nyei .67 táblán 

375 szines és 582„sziiv,egközti:•képpel., •:••,.„., .„.„ .. :.z.n;>•: 
. Te r m é" z e t tn.4 o !Il ~n.)'i~lcö.~ lii ny 3~,7,,,.,.4p:i., fö~!'t.,• 
Pótfü•zetek 63-c90„,: ... Jc; :,;; '"'·· ' • 

Ill. MAGYAR ORVOSI ARCH!VUM'.;JJ;.;k, .. :4·-6 •. ;f .. fH:k::'l-6. 
f. IV. k. 1-6>f.: "' .'·,J:; ;;-•. •, ·oc.•;l? .;··· ·· 

lV. XL!NIKAI FÜZETEK: X.1. 'évf . .lQ"-7'12;„,)(II,:.,év;f; ,l..,-,,12„, 
Xlll. évf. l-'-'-8. ifüzet_.,,1, • ,,.,• '.''„,; ;;if1 iC.'Cé'iSci• ·;e.(!; 

V. VüLKMANN's i(L!NIS.Cl!E„ VORT~Af.E.;,'!l5~3(5l •. f:; 
VI. :fil.HRBUCH r'ÜR KINDERHE)LJ\IJ)füjl \INJ) PHJS,I~(;Hp;, E,R· 

ZIEHlJN(;: 54, B. 4:-.76,,,., 55,,. ,B! ~·""6·:it.$(5;c'1B.91<J"étl,; 57·:; Rc)i-6., 
57. B. 1-6.; 58. B.• 173,,B:eftt'· . "·:,:- -:,· „ -··. , -

VIL ·Ef~·YES .:~10\iEK.<>É.S''"FŰXEH"liik. : ~.rf,i3: :,,s·~>rF<Z5~lc: ::;(~ 
· Magyar<\rsz'ági•ikátffátegyesliletnévRöhyve; 29cik :évfolyai;n> ... 

<·-'-,.·1~\'{ÚÚ .-('.-ss:-:O'{[:idl_s (:''-'·' ., ·! 

.· .. ·. -·.·· . . : ·.h'ép,..t, !i'>1t.»($l1>2.i,~:i<::J:l'i>;t,~~ IJ~'i:·,":1'. . ,, re. 
ha:gyatékából a ·>Szepesi otvos"gyógy'szerész ~.gyl~t'.~h_e,\< 

'dék.ozo_tt.1 k,önyvel< jeg,Jl!~We;e, b" c:dA 

A: .:sz e f!z·O k \'!h e V'~1 ~~és·: "a;;·: hl ftVe'k 1 <Clz 'l.'ih„e·:~· ;\~„ ,, 

I. MA[.YAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ TÁRS!ÍtAT'KIÁbVÁNVAl, 40 
rt.!'t, 61 kÚet. · · Billrof&;· S'ebészeti' kö'f-' 'és· gy6'gyta11:• ' SfoÍlwagh, 
Gyakorlati szemészet. Sims: ''A'•nréh'Sántafin'iik sebeszeté.'' Böke, 
A. fülgyógyászat ta'Íiköhyve. ·t~)llor; A'z ói'vósi"jSgltidoníány elvei 
és gyakorlata I., 1f;1 IíC Förstilr, 'A ltórb&&ztdn''farrllÖcly.fe. Na
gele, A szülészet tankönyve !., u:· Sc\iilimiliéf,''Bll~k6rtan L, II. 
W nnderlich, A test h8mét'seke bdi'ég~\lgÍ!kbén: 'Gefüá'rdt, A gyer· 
ó:íéRb~tegségek' ia:ri!t'ön).vé: ' $riúnest', {'/," különös s~bJszét tan· 

11,· 'l;I ', '! '·' ,\ ·1)1 ! •11 "'' >: :·.-

... ---"----i 
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könyve L, IL . Gerhhrdt,. A hallgatódzás ·es kopogtatás tankönyve,· 
Ultzmáfln,· .Útrhutatás-.a~-hugyvizsgálitfra.· ~_..n:anke,:· Az emberélettari.'' 
alapvonal ah IJ, TL 1: Bal-a's'Sa Össz;eg)rlijtött,„ kisebb ml'1vei. Schrö<ler~' 
A női .ivarszervek. hetC'g-<.\égein,ek·,·kéziköt:1yve. Chaf(~ot; Előadások 

az , idegrendszér -. hetegsé'geiröl. · •..!Hopi)e~Se.yter.~ _·A:Z ,·élet- -és kór-' 

vegytani :: eleilizéS kézikönyve.···. Or.th-; A~-- :kórhoncztani jel,?:éstan 

vezérfonala: Senge11, l\J<•:xic'o felvidéke t·l~~t- és' kórtani tekintetben. 
Balogh-; A„ -n1-agy-ar :-gyógys·zeflkö·nyv· __ '. lon111H~ntárJa. Kunze. Gya
korlati-.01'vosta·n L·; -II.-:, ;.j\[ihalkovits, Áltálá;'ti'os ·b·oncztan. Krease, 

A leiró; emberboücztan kl~zik'@nyve I. 1 · 11:· Rossbach, A termé

szetfani gyógyrendszerck tank0nyve. · Khft-Ebing, Az . eln+ebe
tegségek. tankönyvenl.; 11. e DoHinge1rSchuster, Stiller, A massage 
gyakorló- 1orvosok 1 :számára:;- A~~ gedl1czvelö·,,bántalmak kórismeje; 
Az ideg-éS _:·,gyon1ol'bántc{;}ú1ak. '] · ·F're&enius, Bevezetés a minöleges 
vegyele1nzé.sbe. Fudor,l- A. :köz_e,gél)~~égíigy-::.Angolországban. \Vag- · 

ner, A Br-C'g.lftkör~'·!.>.·LÖr-é;:l'A .garat-gége és-: .Jég·csö. f'lváltüzásai az 
emberi· test·- kül<)_aféle- 'betegségeib·en-.' :5en1s-\\~oodhe1_11., · Br.uck, 

Gyakorlati.- 'kórtai1; Senunéh-veiss: -·Jgnác'Z. - Parkes, · .A gyakorlati · 
egészségtan :ké7.ikönyve-~·:I.,· II. · Bab'e!-', A battetiologia rövid tan
könyve-. l(\ug(--Az· en1berélettan :tanköhyve· -I.-, IL Antal, A hui;iy

szer-Vi bántaln1ak -sebészi kór-·. és" gyógytan ti„: Braun, Gyógyvíz-· 
tudomány•' Erlenmeyer-Bókai,- Az:ag'yüterek: értömülése;_ A ga~ 

ratmö_götti "tály?go-k; :. A .~üdÖsor\radá~róL ,-Nien1eyer Sig~und, A 
bedö11zsöiési ITT-rágy-1nó~d :oujak6ro~öknáL -~fha'nhoffet·; -A n1icroscop 
és használata~ • .; , 

11. KÜLÖNFÉLE MÜVE~,91 'ml\, 684 kötet és für.et. e. e. 
Sch111redti ·Ja_hfbücher· Uer~-in~--uhcl-éÚÚ;hiri<li~dhen l\['edicin- B. 30---52, 
69~102, · '104--'-.208, 23 l '-'-240. Wiehl;c· nfrd. ·. Wóchens.-11l'ift, ]llhr
gang 1851~1857,c Vőlktna'1n, I<!linische Vor!rage· 1~25, 27-51, 
81; 83-100, 102~150ci_154, 16l"-16J; 20J -2'.73, 291, 296-299, 
301~302.c' 'Rulf'Kopp-Z:irillner,' liehr]juch 'der physicalischen und 
theoretischén- fChem:ie.: ,J{oser,:, An'aton1isch0·i~Ch.ifurgle · I, IL Bibra, 
Narc·ó'ti'sc~e;:c;<e:nussmitté~Í~'. ·1-fáek.el,::. ziele' tüídt._\rVt.ige 1 der' -hentigeh,; 
Ent\Vio:kelu·ng'sgesulrhihtei/ iJ3ois-f·tTJ l{-eym•ön d·, „-z\\.:ei V ottra-ge.. ·1'ür k, 

Klitük der· .Kehlkopff(h1nkheí1eriJ · Riegler', Egészségtani vizsgálatok.' 
Onekett;- 1Pr<l<ltís'd1'é~: Hiiiddbud1 der Mi1'r<\sc<>pié. ·Kant, Anthrö• 
pologid 'RozeineÍ!erpHalltlbul:li :&e11 ··Anátöill'i'é:fr· Stűrn,: Lehrbuch
der Gebut'.t~hílfe;, <irBeh-rii~g.-, Ptá~tiscfoe,}~ !A:rznéhVi~Senschaft~"-: 1+9. 
1-Ieft.c "M~1~mer)'':Mesíhetisfuh~. ~f.fasper,l I<Hínkheiten det" Wvopen• 
landeri: Welleh Augeill4raiiltheitenl' Richter/ 1Speciellé 'Therapie 
I!, II . .,'IIU„ IV:„'V·i ·"·Schacht, --Phys:lologie. "'Balassa, Unterlelbs• 

hernien.- Vogt, Briefe L, II. Romberg, Klinische \Vahniehmungen. 
Mohr, Bewegung und Kraft. Virchow, Cellularpathologie„ Müller, 
Die Pflanzen\velt: Eisenmann, Typhus. Derselbe, Jahresbericht 
über Specielle I>athologie und Therapie. Niemeyer-Seitz, SpecieIIe 
Pathologie und 1'herapie I„ II. Lebert, Practische Medicin L, IL 
Tillmann, Allgemeine Ultd specielle Chirurgie · l., II. 1: . II. 2. 
Schröder, -Geburtshilfe. Fritsch,· I<rankheiten -der Frauea .. Salgó1 

Elmekórtan. Stenoch, \lorlesungen über Kiriderkrankheiten. Schau-
enstein, Gerichtliche Medicin. Cas[ler, Klinische Novellen der 
gerichtlichen Medicin, Mayer, A. ·villamosság. Fröltsch, Ohren

krankheiten. \Tirchow, W-issenschaftlíche Abhandlungen über-Me~ 
dicin. Bednar, Kinderkrankheiteri. l_.iebig, Chemische .Bfiefe. Neu

mann, Die Hautkrankheiten. l(ézmá.rszky,. -Szülészeti tankönyv. 
Rokitanszky, Pathologische Anatotnie I„ II. Graham, CJ1emie ]. 
1., !. 2. lL 1., 11. 2. Kolbenheyer; ·Ürganische .Chemie I„ II. · 
Bresgen„ Krankheiten dcr Nasen- und Mundhöhle. Albert, Diag
nostik der chirurgischen Krankheiten. Tangl-, Útmutatás a bac
terio!ogiához. l Iöffmann, Gerichtlrche l\lledicili. Schmied,t1 Sebé
szeti mi.'1téttan. 'l'yndal,· Die \i\Tarme. I\·[ann,. Szülészeti mi\téttan, 

Henle, Anatomie. Skoda, Auscnltation und .Percussion. 1-<'ehling, 
Frauenkrankheiten. Hehnholtz, \'ortrage uncJ, Reden- !.·,_II. lVioll; 
f)er Hypnotismus. Chyzer,. Az eg.észségügy-re vonatkozó törvények 

és re-ndel_etek. SamueJ.,. Cornpendiurn rler allgemeinen PatholoÚie. 

Dar\vin, Die Abstammung de8 .l\llenschen I. 1., 2. II. 1- 2. Darwin, 
Das Variiren ·dét" Thiere und Pflanien. Oesterlein, Die S.eucl1en 
und ihre Urs~che!l- tler~~:h~l; l(ompeüdium dcr1Hornoeopathie .. Stern, 
Vizsgálati módszerek.: Haekl/-D.as Protistenreic,:h. ·i ~ieglerj. Uros

copie am Krankenbette' Strohmeyer„ Operátive.OLthopa.die. • Köl•·' 
liker, Ent,vi~keltingsgeschichte., .Hits, Un~eré1 ,K_örperf otmen.-. Barts, ._ 
Orvosi .- ml1szótár, J,_, 11.,·-__ IlL ! Balogh;- Orv©si ml1szótá-Jt. Pesti,-
Magyarország orvosainak :névjegyzéke_, 1895.- Fledhsig.;i Gehit:n und: 
Seele. Eucken, Der KampC .um- einen geistigen ,Lebensinhalt. 
Ullersperger, 1-Ieifbarkeit des Lungenetnphysems, -Müller; Or.vosi· 
és közegész~égüg-yi_ Congressu8.-i' 1885. Burrneister1- Zoortotnischer 
Briefe. Feuer, Trachomautasitás.1· -.Plening,er., Physiologle des VVas

serhe;lverfahrens. Vogt, Bilder aus dem >Thierleben. Hel:ira, .Lehr"· 
buch der 1-Iautkrankheiten. Nendtvich, •A· vegytan elemei. Jaeger
Caspariq!(rause, Kosmos1-; 187,7....,..,.-18851 Z:immerrnann,. Naturkrafte 
und Naturgesetze, 1~-81.i Lieferung. Dubois-Re)imond,. Ueber die • 
Grenzen des Naturerkenuens; Die, 7 :Weltwunder. Brann, I<rank
heiten- und Schwl\chezustande des, Geschlechtslebehs. :.Wesze-· 



lovszky, A gyermekhalandóság Magyarországban. Electrotechnische 
Bibliothek 2.-36. Band. Pharrnacopoea Hungarica, 1888. 

A ·mŰszertárt illetőleg van szerencsém jelenteni, miszerint a 
lefolyt évben. új m,ltszer nem szerezteteit b~, hogy a meglevő mi'.1· 
szerek -és készülékek_ gyakrabban_ vé-tetnek. igénybe az egyleti tag 
u'rak részéről és hogy ~zükség esetében k.ijavittatnak. 

A gazdag egyleti könyvtár, sajnos, csak nagyon ritkán hasz

nált<itik fel a tag urak részéről. 
A jelentés tudomásul vétetik. 

7. · ·Dr. Alexander .. Béla egyesületi p~nzt~tros hen1·utatja az 

1904-ik év- előirányzatát, mely „a kö'7_etlö~~:zö_: 
1. Természettudom-ányi t~.r-sulat ._ 
2. Klinikai füzetek . / · 

20 kor. 
8 

" 
3. Orvosi könyvkiadó,társulat (11. 1\rchh"um) 16 „ 
4. J ahrbudh für Ki)ldetheilkunde . . • . 

5. Klinische V 01;trage . • • 
6. Könyvbekötés 
7. Postaköltség 

12 
20 
20 
20 

" 
" 
" 
" 

8. Visszafizetés a conto: Röntgen-kés'zülék. 100 „ 
9·, Museum- és Röntgenkészülék 

10. Évkönyv pro .1904 

120 
200 " 

" 
11. Helyiség a könyvtár és eszköztár részére 120 „ 

ÖSSzésen 
Az előirányzat jóváhagyatik. . 

656 kor; 

8. Dr. Lorx <Sándor előadja,, hogy . Dr, Lövenbe.in Samu 
gölhic-zbányai -tiszti főorvossal ,a -l(özgyülés_ megbiz~tása következ„. 
tében 1negnézték. a Dr. Dirner Gus"zt~v egy_et. tanár által szegény 
tüdÖvészesek Sanatoriu1n- -építési h~lyéül fl'lajánlott telket és el~„ 
sorolja annak -a nevezett- czélra való ·elön)'ös és hátrányos olda~a~~· 
Kedvező -Oldala: hogy--.könnyen hozzáf:érhetö, .pormentes és közeli 

vizfor.rása van; hátrányos, oldalai: hogy a .telek kicsiny (1755 
négyzetöl), -lejtős, a reggeli 'és délutáni nap ne:m éri, az alak nem 
kedvező nag)'Obb udvarral bíró nagy épület felállitására. A telek 
tehát Sanatorium felállítására nem kedvező. Előadó bemutatja 

egyszersmind a ·telek raj.zát: 

forrás 

a,--------
' • 'ó • 
~ \ . ' 
~- \ '· \ "' ' 

A jelentés tudomásúl: vétele után .a. közgyülés köszö· 
netet mond Dr. Dirner. Gusztáv úrnak szives és nemes 
ajánlatáért; az egyesület szándéka ~ San.atorium 
létes.itése a Szepességen szegénysorsú tüdőbetygek ré
sz-ére -- még, a messze jövő kérdése, az alap csekély 

volta nem eng.edi meg· a jelenben. 

Ezek 1úá~' Dr. Alexander Béla felolvassa Dr. Dirner hozzá 
intézett (1903. okt. 8•án) levelc't, melynek a Sanatoriumra vonat
kozó részlete következőleg· hangzik: ' .. ·. . . . mert ajánla
tomnak csak úgy van értelme. ha a hely alkalmas, máskülönben 
a t~lekllek és területnek: nincs oly értéke. hogy azt erre a czélra 
miridenképen felajánljarn, lévL~n annak más_ módja is; hogy tehet
Ség·effi sze.rint partoljam a Sanatoriuril űgyét akkor. is, ha nem 

Gölniczbányára kerül«, 

Dr. f)irner ezen ujahb kijelentését ai· egyesület nagy 
öröm1nel veszi tudornáSúl és· köszörietet mond' érte; an:Y
nyival inkább, inert nevezettnek kümoly ujabb · jóSzivű 
ajánlatát látja benne. 

9. A 'tisztviselők választása kerülvén Sorra, Dr. Tátray Ger~ 
g~ly a titkár IJr. - Alexander Béla neveben is köszönetet mond az 
eddigi bizalomért, elhagyváll az elnöki széket Dr. Simenszky 
Sándor foglalj a el azt mint korelnök és titkos szavazatot 

rendel el. 



A 18 beadott szavazólap szerint elnöknek Dr. Tátray 
Gergely választatik (16 szavazattal), titkárnak Dr. Ále,' 
xander Béla (17 szavazattal); az ujoqnarr·níegválasztott 
tisztV-iselök n1egköszönik az· eg.yeSUlet ujra megnyilvá- -'; 
nyúlt bizalmát és igérve, hogy Ug)' mint eddig az egyew
sület érdekében fognak mr1ködni, elfoglalják hel.yüket. 

10. Az ezután következő béé~ü.letbiróság választásrtál Dr. 
l.oné Sándor 17 szavazatot kapott, Dr. Alexander Béla .14 szava

, zatot és Dr. Szász Ágoston 13 szavazatot; aJ:iecsületbiróság tehát 
következő tagokból fog állani: 

Elnök: Dr. Tátray Gergely egy~silleti.elnök; 
Tag: :b._r. Lorx Sándor Illegyei f8orvos, 
Tag: Dr .. Alexander Béla egyesületi jegyző, egyszersmind a 

bizottság jegyzőj~(. · 
Póttag: Dr. Szász., Ágóston. 

11. Előadást· -tart Dr. Neubauer Lajos, melynek czime: 
>Pneumothorax contusio thoraci következtében bordatörés nélkül 
-3- éves gyermeknél«. 

12.. Dr. Alexander Béla referál a Magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók Kolozsvártt tártott (szept. 6-'-9-ig) ·nagygyüléséröl, 
melyen mint az egye.Sülét · :képViselöje és' ':rhitit előadó is 

'részt vett. . . .. . . . 

13. Előadást tart Dr. Alexand~r Béla; melynek czime: >A 
gerinczos~lop ~s-on:_tos fejl8-dés~-~ -a~iiiftk'Ieg~ls-Ö cS~on~pohtjáif61 kezdve 
az első coccygealis csigolya test· csontpontjainak feiie'péseig·;. elő-
adását 58 eredeti x-sugaras képpel illustrálja. · '" 

14. Elhatároz.tatolt Dr. Lorx,Sándor indltványára, hd~y az 
egyesület gróf Csáky Zenó fÖispánt, valósagos ·· 'belső 
titkos tanácsossá történt kinevezése alkakmából, kép-
viseletileg üdvözölni fogja. . · . . 

15. Dr. Buxbaum Ármin iglói orvos panaszt emel .az ir.ánt, 
hogy egy Iglón letelepedett orvos ujságban csinál reklámot, mi 
nem férhet össze az orvosi rendtartással és csak sértheti az orvosi 
tekintélyt; ennek következtében felszólal Dr. Láng József, mert ő 
az, ki fogtechnikai műtermet nyitott és czáfolja elötte szóló nyi-
latk9zatát. .. 

. '' A közgyűlés kimondja, hogy a panasz és az ügy ~· l>e
csületbiróság elé tartozik; a ranasz ezen bizottság . el-
nökének benyujtandó. , „ 

i9 
Í6. Eg)réb tárgy. nem lévén, elnök b~rek~szti az ülést és 

emlékezetébe hozza az eg5resületi _ tagoknak Dr. Járn1ay László 
szíves meghívását Tcí.trafüredre~ a hol ,ennek_ következtében a jövő 
tavaszi rendes gyülés fog· megtartatni. 

Km. f. 

·Dr. Alexander Béla 
egyesületi jegyző. 

Dr, Tátray Gerg~ly 
egyle'ti eln~k. 

Hitelesitjük: 

Dr. Szász . Ágoston Dr. ·Weisz Sándor. 

'.-' '1 



Szepesvármegye közegészségügyi viszonyai az 
1902-ik évben. 

Dr, Lorx Sándor. 

Tisztelt kar- és tagtárs·urak! 

Mai föladatom teljesítésében, rövid nehány perczre igénybe 
veszem becses türelmüket. 

Orvosi gyakorlattal nem foglalkozván, nincsen módomban 
Önöknek érdekes kórrajzot bemutatni, vagy ujabb sebészeti mlt
tétet lejrni, de nem is hocsátathatok kritikai megvitatás alá ol;T 
nagyszerű eredrnényeket, a minőket az ujjabb gyógyszerekkel 
állítólag elérhetni. 

Foglalkozásom jó formán kizárólag a hivatalos teend8imre 
szorítkozván, csupán azon adatokkal untathatom Önöket, a melyek 
Önök tevéken;Tsége rendelkezésemre bocsát. 

A rendelkezésemre bocsátott adatokból kivehetni legalább 
nagyában az általános közegészségi állapot mivoltát, a betegfor
galom nagyságát, de még az egyes kórok jellegét is. 

A lefolyt 1902-iki évben a közegészségi állapot, valamivel 
kedvez8bb volt mint az elöz8 évben, ugy szám mint jelleg te
kintetében. 

A tényleg bejelentett s e jelentésem alapjáúl vett heveny 
fertőző kórok a következők: 

1. Bárányhiml 8 be lett jelentve 7 községb81 14 esetben 
(1901-ben 9 közs. 21. eset), mely valamennyi gyógyúlt. 

2. H 6 1 y a go s h i m 1 8 el8fordúlt 2 esetben Késmárkon, 
hol egy 14 éves fonodai, munkás megbetegedett, elhelyeztetett a 
fertőző betegeknek elhelyezésére szolgáló kórházba; ott még egy 
fél éves nem oltott gyermek kapta rneg a bántalmat; az ott lakók 
beoltása után több esett nem fordult elő. 

A kór eredetét kimutatni nem sikerült, de kétséget aligha 
szenved, hogy a kórgerj a fonodában feldolgozott s nagyobb részt 
Gács- és Oroszországból behozott lennel lett behurczolva. A fo -
ganatosított intézkedések, a kór terjedését már csirájában megaka„ 

dályozták. 

3. H ö k hurut és„Jeltetett 23 kö"égben 151 eset (1901-ben 
37 közs. 140 eset); ezek közül gyógyult 127 ~ 84'1 %, meghalt 
21 ~ 13'9°/0 és gyógykezelés alatt maradt 3 ~.~ 2 o/o. 

4. Kan y a ró be lett jelentve 19 községb81 500 esetben 
(1901-ben 29 közs. 681 eset); ezek köz tii meggyógyúlt 485 ~ 970/0; 
meg·halt 14 .~ 2'8°/o és gyógykezelés alatt maradt 1 ~ 0'20/o. 

5. Gyermekágyi 1 á z megfigyeltetetett 4 községben 5 
eset (1901-ben 7 közs. 7 eset); ezek közt\! meggyógyúlt 2 ~ 4Qo/u 
és meghalt 3 ~ 60o 10 

6. R o ne s o 1 ó t o r o k 1 o b és t o r o k gy i k l:Í a n megbete. 
gedett 52 községben 130 egyén (1901.ben 55 közs. 110); ezek 
közül gyógyúlt 83 ~ 63'84 P,'o és meghalt 47 ~ 36'16o/o. 

A roncsoló toroklob és torokgyík lefolyt évben sehol sem 
vett fel járványszeril jelleget. A felmerl'tlt egyes esetek nagy 
részében Diphtheria ellenes gyógysavó is véttetett használatba, 
melynek eredményét a táblázatos kimutatás tünteti ki. A gyógy
savó kezeltek száma 50, ezek közül gyógyult 37 ~ 74 '/o, meg· 
halt 13 ~ 26 %. 

7. Vörheny megfigyelésre kerl'tlt 62 községben 695 eset
ben (1901-ben 62 közs. 582 eset); ezek közül meggyógyult 
535 ~. 76'4 °/,, meghalt 159 ~ 23'45 °/0 és gyógykezelés alatt 
maradt 1 ~ 0'15 '/o. A halálozási szám arány a tavalyihoz képest 
(21 '75 °lo) némi rosszabbodást mutat ki. 

8. · Ha s i hagymáz észleltetett 48 községben 185 eset 
1901-ben 63 · közs. 182 eset); ezek közül gyógyult 159 . 86 '/o, 
meghalt 23 ~ 12'3 °lo, gyógykezelés alatt maradt 3 ~ 1'7 '/o. E 
heveny fertőz8 kór halálozási szám aránya az előző évben sziritén 
valamivel (87'56 '/o meghalt 9'34 °lo) kedvez8bb volt. 

9. Kiütés e s hagymáz észlelésre kert\lt 4 községben 
13 eset (1900-ban 8 közs. 40; 1901-ben 18 közs. 162); e közül 
gyógyult 10 ~ 76'92 °/0 , meghalt 3 ~ 23'08 °!,. 

A kiütéses hagymáz mint kiválóan fertőző népkór, a rriult 
évben is erélyesebb hatósági intézkedéseket követelt, annyiVal 
is inkább,, mivel a kór már harmad ízben fenyegette nem csak 
az egyes községeket, hanem ·az egész várnieg'y~ lakosságát. 
Eredetét ez alkalommal kipuhatolni nem sikerült, a mennyiben 
annak eredete sem helybeli sem a környéken kereshető fertőzés
ben megállapítható nem volt. 

Hivatalos tudomás szerint, sém a szomszédos gácsországi, 
sem a vármegye saját kö"zségeiben ily kóralak nem mutatkózott 
s<'>t a gazdasági viszonyok kedvez8bb volta mellett, ily kóralak 



Ismételt f811épésére számltonl alig ha l~hetett. Váratlanul l~pett 
fel annak els'8 esete, és az.ónnal megtéttettek rnind azon Intéz. 
kedések melyek annak tovaterjedését meggátolni hivatvák. Sajnoa 
hogy ez intézkedések alapján a járásban alkalmaz~tt Dr, Barna 
Bernát körorvos, fertbzés folytán feláldor.ó tevékenységének áldo. 
zata lett, Nevezett kartársunk néhai Dr. Barna Bernátné, az 
l876. évi XIV. tv. ez. 87, §-a értelmében 720 korona, a négy 
klskoni árva pedig az államkincstár ré~zér&l l::Jó korona évi 
neveltetési pótlékban részesíttetnek. 

A felsorolt összes hevenyfertöz& kórokat összegezve 1695 
esettel állunk· szemben (1901-ben 1922): ezek közül gyógyult 
1316 - 83'5 °la, meghalt 271 ""' 16'28 •lo, gyógykezelés alatt 
maradt 8 - 04 'lo. 

A fölsorolt statisztika! adatokon találják a t, tagtárs ura~ 
rövid vázlatát a múlt évi közegészségi állapotnak, Hagy miként 
domborítják ki, azt a saját lakta vidéken a saját tapasztalat szerint, 
az Önök bölcs belátására bízom, de örömmel áUok ,rendelkezésre, 
h.a ez adatok .összeállltásá.ra vonatkozólag bármin& fölvilágosítás 
igényeltetnék. · · · · 

. És ezzel mal rövid el8aqásomat befejezettnek teldnthetém. 
De m.i el8it azt teszem, engedjék 111eg, hogy a tisztelt kartárs 
urak figyelmét. igénybe vegyem és fordítsam egy oly tényez8re, 
mely bizonyos mértékben szintén hivatva vaii az általános köz· 
egészségügyet el8segíteni. . · . . . ' 

. Mintegy h.árom éve annak, hogy a m. k. b, ü. Ministeriumban 
a bábaügy fejlesztésére n~gyobb gondot fordítanak. . 

Felesleges talán ecsetelni e kérdés eddigi állását, de utalnom 
kel) atra, hogy a vármegye terül~.tén már 60. olyan szülés~nll di~. 
ködik, kik a~ eperjesi alsóbbrend\1 tanfolyamon kép,esítést nyertek. 

Ezen bábákat ajánlom mÚ1den t, kartárs úr figyelmébe, 
annyival is inkább, mivel e bábák feletti felligyeletet a tisztí 01„ 

vosok csak igen ritkán gyakorolhatják. 
Tisztelettel fölkérem a t. kartárs urakat figyelemmel lenni 

arra, hogy e bábák a tanúltakhoz tartsák meg maguk:at s hogy 
esetleges tudakosságuknál fogva, kuruzslást vagy oly foglalk.ozást 
ne l1zzenek, a melyek a szülésznői teendőkkel· össze nem e,gyez
tethetök, vagy is a melyek ugy a vármegyei » b\l,ba szabályren
delettel « vagy a b. ü. ministeri »Utasítással« eltiltatmik. 

~~rem e rövJQ elöadá~t tudom<\sµl y~n!li• 
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\,:: , \/ Mo1Jlentumok a. magyar orvosi történetből .. 
Weber Samu. 

. Ezen czim alatt Gy ö r y Tibor az 1901.ben n\egjelent 
»Százada!,< el~8, füzetében oly érdekes részleteket közöl a rnagyar. 
orvos! történetbl\l, ·hogy nem mulaszthatom eÍ legalább kivonatilag 
i~ vlss.zatérnl ezen tárgyra, mely sok nj szempontot és viszonyt 
Íj'lkfwol, 

. A h u.n oknál még népgyógyászattal találkozunk. Nagy 
tekintélyben ,állott itt a e s ab a i re fi\ v e, mely a mai pfo1pl· 

0ella saxifrag·a L„ kötör pimplnnellával ugyanazonos: Ezzel. 
gyógyi!qtta A.t ti 1 a fia Csaba összes sebesültjeit 450 körüL 

S.zent László idejében 1077-1095 nagy pestis dühöngött 
Magyar9rszágban, A király fohászára az Úristen megengedte, hogy, 
a mely für.e magasba 11\tt nyila leesnék, az a nyavalyának gyógyi_. 
tására hathatossá legyen. A. nyil gentiana cruciata L. keresztes 
tarnicsra esett _és azzal gyógyitották· a dögvész· ragálytól m~g~ 
támadottakat. 

A mystícisrnus szülötte a C.h r o ni e o n lVI e 11 i e e n s e egy_ 
,érdekes adata igyszól: '»Meg kell még emlékeznem a magyar 
királyok kiválóságáról is. A mint t. i. Anglia, Arra go ni a és 
F r a n C z-i a ország királyainak azt a képességet ·- t~1laj_donitJák, 
hogy daganatokat meggyógyítanak, de söt Franczia- és Angol
ország királyai isteni kegyelem folytán gyürüikkel, melyekkel 
megáldanak a pestist . elzavarni , képesek és a spanyol királyok 
az ördögmegszállta embereket megtudják gyógyítani ugy a magyar 
királyok azon képesség birto_kában_ vannak, hogy a mérgezettek~~ 
a kereszt testretételével meggyógyítják«. 

Szent Erzsébet, mint II. Endre harmadik gyermeke a 
pozsonyi várban született 1207-ben és a mint tudjul, Hermann 
thüringiai l\rgróf fiához Lajoshoz ment férjhez, Haláláig, mely 
i231-ben bekövetkezett nemcsak szegények ápolásával, hanem 
betegek gyógyításával is foglalkozott. A mi\vészet is felkarolja 
ezen tárgyat; Muri 11 o híres képe azt a jelene\et tilnteti fel, 
mikor Erzsébet a bélpoklos0kat mosdatja, 

__ . _ ___, 
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Ar. Át' fl á dok alatt a veszprémi f&iskolát egyetemi rangra 
emelte III. Béla 1173.-1196. Volt-e ezen első egyetemen orvosi. 
tanszék felálliiva ·bizűnyosan nem tudb.atj.uk, miután nagy tllzvész 
nemcsak ·az egyetemet, de a róla szó1ó iratokat és elp\lsztitotta. 
Amásodik egyetemen, melyet Nagy Lajos 1367-ben Pécsen 
alapitott;' már ·orvosi tanszéki öl is volt gOndoskod,ra, mert V. 
Orbán pápa jóváhagyó bullája megengedi, hogy ott min cl e n 
tudományszakból lehessen elöadást tartani, a hittudomány ki. 
vételével, Na g.y La j o s N a gy sz o m b a t b a n 1382-ben szep. 
tember 10. halt meg' Betegség.e a .poklossáll' vala, melyet a közép
korÍ orvosok viperahússal gyógyitottak .. ;'>zázadok 1902, nr. f. 
209~214. 

-Erzsébet, Nagy Lajos királynak. anyja nevéhez is 
fl\z8dik egy hlros orvosság: a ma gy a r királyné vize, aqua 
reginae I-Iungariae, eau de la reigne de la Hongrie. Ezen 
orvosságnak következi\ eredete nn: A királyné 70 éves 
korában a legsúlyosabb hüdésbe esett, melylyel még állandó 
köszvényes rohamok is jártak. Ez a betegség nem volt 
gyógyliható, mig végül a beteg királyné magw annak• rendje és 
módja szerint Budán az ország közepén borszeszben háromszor. 
négyszer klásztatott rozmarln virágok párlatával, valamely felsőbb 
lény súgalatára fájó testrészeit meg nem mosta. Ezen ·gyógymód 
gyakori ismétlése által a királyné nem csak meggyógyúlt, hanem 
egészen megifjodva, 80 évét is· túlélte. Nevezetes, hogy ezen 
magyar királyné vize nem csak- a történetben, de gyógyázatban 
iS h·osszu id8i'g igen hlrneves szerepet játszik; S k re t a még 
1685-ben azt irja róla könyvében:- >Glelcher gestalten kan mit 
sonderbaren nutzen der gesundheit auch das jetzund durch ganz 
Frankreich übliche fürtreffliche Wasser der Königin ans Hungarn 
zil' étlichen rn'alen' <less tags in 'die nase hineinziehen und-schnupfen, 
welches nichts anders ist, <lenn ein köstlicher rosmarinblüthen
geist«. . , . , Söt sokkal kés8bben S eh r o ff még 1868-ban is 
emlitést tesz Pharmakologiáj ában: hogy ideger8sit8, emlékezetgyen· 
geség, szédülés és idegbénulás való hasznosságáért régebben sokszor 
rendelték, de jelenleg is - vagy is az Ö idejében - hüdések 
'ellen használják. 

Felette érdekes megtudni„ hogy az. els8 europai teljes 
gyermekgyógy'ázati munka, magyar· eredetíl. · A fiumei születés(\ 
Bag el l ár du s Pál volt az els8 ki Europát egy önálló és ki
merítő gyermekgyógyászattal · megajándékozta. •Ezen, Pad u á b a n 
1472-ben megjelent munkája: >Libellus de infantium' aegrihmibus 

ae remediis~ cdmet visel ·és azt még négy, hasonló tárg"yÚ könyve. 
követte. 

1Y1agyar születéslt · volt S a 1 t-z ma n n_ János, ki Na g Y· 
Szeben h e n or\.~o!"J.:odott, <le kUlö1nben F e r din á n cl osztrák 
fÖherczeg orvosa is vult és n1int legels8 'a pestisnél a \·eszteg7,át't 
javasolta' 1521-ben Bécsben megjelent ily czimü n111nkájában : 
>Ürdrtung \vider <lie Pest«. E könyvben szószerint- javasolja: 
>ln dem mag ein Ersame Obrigkaydt mass haben das vor, oder 
umb die stett, odc-'1' ·merckt, odcr ein ·Zymliehe 'veyt da 'ron ein. 
h~us oder mer, den in sonderhait verordnet. \Vel'.den, _ <lie aus 
solchen pösen !ufft l<humen; darein· sie sich eine Zeit lang auf· 
halten mögen, da solten sie fuer und fuer guette gerauch macben, 
auch. sich vnd yhre Klayder waschen und voll rauchen: vnd so 
sy bey XX tagenn in guettem lufft seindt gewesen, muegen sy 
eingel_assen werden. « 

Magyar ember, még pedig gy8ri orvos volt HoeferFarka• 
1614-1681 a ki >Hercules meclicus, loci communes .et consiJiq.< 
czimü munkájában mint els8 irja le a, kretinisrni.:ist. 

Spin d 1 e r Pá 1, pozsonyi Of\'Os - promov 1634„ találmánya 
volt il,. )puh'is pannoricus ruber«, mely drága köveÍ\nek a keveréke 
volt, mely sok éven át az irodalomban és a gyakorlati gyógyá· 
szatban bel- és kUlföldön fenntartotta magát. 

Hazánk és különösen a Szepes s ég bUszkesége ezen id8ben 
Augustinus ab Hort is és Buchholtz György az idösbik, 
az elébbi a balsamus hungarÍC'US seu carpathicus ~ törpefeny8olaj 
...--, a másik az oleun1 libani · seu limhae, czirbolyafenyüolaj felfe~ 
dezöje 1676. körül, mind a két gyógyszer mint a tokaji bor a 
külföldön is nagy sikert aratott. 

A himlőoltás történetében is kiváló szerep jutott eg·y magyar 
orvosnak. Rendest>n azt irják, hogy W o r t la y·M o h tag u e a kan· 
stantinápolyi követ neje vitte be 1721-ben a himlöoltás eszméjét, 
hol épen akkor, különösen Londonban dühöngött a himl8jár
vány. A \.Vortley.,iVIon tague által bevitt módszer az u. n. 
görög módszer abban állott, hogy a himlöholyag tartalmába már
tott tűket beleszúrtak az illető homlokába, állába és két orczájába, 
miáltal egy a procedúrához szükségesnek tartott kereszt alak állott 
el8. Ebből a módszerböl_ fejlődött azután továbbá Jen ne r é, 
ki a máig is divó hilnlöoltást a tudon1ány szolgálatában az em
beriség közkincsévé tette. Mind a kettőt megelőzte az eperjesi 
születésű Ray m a n ] á ·n o s Á d ám sárosmegyei physikus, ki 
már„4 évvel elöhb adott ki értekezést, inel)rnek czime: »Historia 
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v~rlola~u~ '.SÚperÍorls Hu~g~rlae ~t EperJesÍnl anno i71 "1. ~pldemlű~ 
gr,as&µi1tiul);l, e_arµ~que. o,rigo.,. per _erPet,ica et.ino_culatione1n cútatiO; « 

.. .A magyar·. oryosi, tudománytörténetének legfénye~ebb lap• 
jávai akarok végezni. A ki méf<, ma Bé e s be megyen, az a 
gyerln~kágyi láz tárgyalásáróÍ_· »Unser Semmehveis(,(. _kif~jezést· ren„ 
desen fpg h~llani,. Pedig ~emmelweis üttör8t a míénknek Vindi. 
káÍhatjuk. Ezt' hangőztotta H ~e p p é fánár az 1894-ik '. évi köz
egészségi és deil'Íogi'aphi~l congresst\s alkalmával: »So Yíaf S e rii m el• 
w_ e i ~ gelebt und ge\virl~t zum Stqlze seiner V'aterstadt Bud ·a-p ~s t, 
zur., Ehr_e . se_ines ung8.,ri~cfien ·vaterlandes, __ ·zum -~ühffie seines 
deutscren Volkes und zum Wohle d~r ga~zen Men~chheít:« ~s 
a kit' e siavak még kételyben hagynak, olv~ssa el Gross e J á n ó's 
drezdai n8orvosnak 1898. megjelent mi\vét; inelyben S'e mm el w ei's 
magyai'ságát a lehet8 legalaposabban és' teljes apparátussaf' meg~ 
állápitolta és ezt egy monographiában kiadta. .. . · , 

Ezekb81 a töredékekb81. is láthatni, hogy. ·Magyai'ország. az 
orvosi tudomány történetében is méltó szeiepet játszik. ' ' . . . ' 

; \ .. 

•· . A szokványos székrekedés mechanothera.
peutikus ·uton· va.16 kezelés~ről,, 

Pr.- l<iflllui Gui;ít.táv, 
't_\ 

Tisztelt ld\zgyülés! 

Mi<l&n Alexander Béla, igen tisztelt Tagtárs Úr,„ olyan szíves 
voli engem' felszólítani, l,10gy olvassak fel valamit.a szepesi oryos
gyógyszerész egyesület ezidei, Barlangligeten tartandó, közgyülésép, 
megköszöntem a Collega Úr belém belyzett bizalmát és arra kértem, 
hogy legyen szabad nehány szót a gyomot'. és bélm.assageról 
szólnom. A felolvasás ezímét hamarjában rosszul választottam, 
mert erröJ 'a themáról, 'hogy az csak némileg ki Jegyén merítve, 
órákig lehetne beszélni. Miután pedig nem szeretném. a tisztelt 
közgyülést sokáig fárasztani, legye11 szabad a. szokványos szék· 
rekedés mechanotherapeuticus uton való gyógyításáról szólnom. 

A mechanotherapia alatt, mely gyógymód az electro- és 
nydrotherapiával együtt a phisicalis gyógymódok gyüjtö nevét 
viseli, értendö. a massage tortlázással és tornáztatással pá_r9sí~va, 

mely .mi\veletek egyike egyedül alkalmazva mint önálló gyógy. 
mód alig képzelhet8. 

A habitualis obstipatio oka legnagyobbrészt a belek izom• 
eJemeinek, továbbá a hasfal izmainak ·és a rekeszizom elégtelen„. 
ségében keresend8. Néha tbztán a peristaltica helytelen beideg
zéSén alapszik, mint például neurastheniánál és hypochonderiánál. 
Néha a belek dislocatioja következtében lép fel, például az ente
roptosisnál, végül pedig a belek oda- vagy össze-növésénél. Még 
em1itendök inint e megbetegedés elöidéz8i a szív, tüd8 és máj„ 
bajok, miután e megbetegedéseki:iél általános visszeres pangás 
v~n jelen, mely körülmény· úgy a has, mint a belek.izrnait·nagy
fokban kedvezP>tlenül befolyásolja. A máj betegségeinél még az 
epe elégtelensége is szerepet jcítszik ép úgy mint a duodenum 
nyakhártyájának a kole<lochus nyilását elzáró chronicus gyula
dásánál. 

A bel.ek izomelemei massage által ép úgy befolyásolhatók, 
mint akár egy végtag izmai. Bizonyos kézfogások segítségével 



g!kerlll, tudni illik, a belek pel'istalticáj!tt nagy fokban nlll'el. De 
a beleknek, hogy peristalticns tnozgásukat sikeresen v~gf'zhessék 
bizonyos támpontokra is \Tan szükségük, 1nely lán1pontok rt~szint 
maguk a belek, részint pc>dig al. nzokat körülvevő testrészek, 1nint 

a máj, a gyomor és közYetve, a r0keszizor11, tO\"áhhá a n1edencze„ 
csontok és_ lágyék~sigoly;ík, _vég'ü\ pedig a hasfalak. É..; mig az 
e1nlitGtt 97.ervck legnagyobb r0sze fix támpüntok"<it · nyujtahak, 
addig q. rekeszizom és a har>f<tl i~maí, ha elvesztik· rugalrnas~ 

~ágqkat, kitérllek a belek elöl és kellő támpontul többé nem 
~iolgálnak. Ily esetekben tehát a mechanotberapia feladata lesz, 
fi. reke~l!izom, továbbá a has egyenes, haránt és ·ferde izmait 
er8siteni, hogy azok a belek elöl ki ne térjenek, hanem azoknak 
peristaltlcus mozgásait elősegitsék és a defaecationál a v.staghél 
végső részleteire kellő nyomást gyakoroljanak. Az emlitett izmok 
erösítésénél nagy szerepet játszanak :i massageon kivül kellően 
alkalmazott légzési gyakol'latok és a törzs és alsó ,·égtagok active 
és passive való tornáztatása, mely· utóbbi gyakorlatoknak czélja 
az izmok erősítésén kivül még a nyirok és visszeres vér a hasban 
való· keringésének kedvező befolyásolása. E tornázásnáL igen 
fontosak az ugyneveze.t ellenállási· gyakorlatok, 

A neurasthellián:ál FI-einer szerint az obstipatio oka egyes bél ... 
1·észecsek spasticus contractiójában keresendő, Itt az igen gyengén 
végzett massage bcimulatos eredményre s?:okott vezetni, ·-- mely 
esetben ép úgy mint a bypochonderiánál is nagy szerepe jut a 
suggestionak. 

Enteroptosisnál a hasfalak átgyurás és tornázás által való 
erősítése nérui javulást fog előidézni; természetesen e javulás arány„ 
ban lesz a ptosis nagyságával és ha pl. egy nem kezelt gátrepf:„ 
dés segitette azt elő, úg·y annak előzetes rendbehozatala okvetl,en 
szükséges lesz. 

A belek körülírt hashártyagyuladása ·után vi~szamaradt össze
vagy odanövéseket sZfntén sikerül,· ott, ahol azok_ vékony hcis:
falakon keresztül kitapinthatók, több esethen, hosszabb ideig és 
nagy .ovatósságg·c:t! gyakorolt massage által, megszüntetni. 

A szív, tüd(} és májbajok kapcsán a vena cava inferiorban 
fellépő pang·ás a mechanotherapia által a belekben teremtett jobb 
nedvkeringés és élénkebb anyagcsere következtében, de főleg a 
hasmassage által az aortúhan lévő vérnyomás fokozása folytán 
előnyösen befolyásolható. 

A hasmassage több.ek által_ említett hatása az epeelválasz
tá.?ra m~g nincsen. eléggé bebizonyítva, ennek következt~ben csak 
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a jöv8ben fogjuk megtudni, valjon ocholia és o1igocboÜa Írnpcsán 
fellép8 székrekedések massage által hefolyásolhatók-e vagy sem. 

A habitualis obstipatio oly gyakori fellépése a vastagbelek 
anatorniájáhan kei·csendö. lia tekintetbe vesszük a coccum hu
nenjének aránytalanságát a vastagbél többi részének hunenével 
szemben, a felhágó ág nagy rnunkáját, melyet a béltartalom fel
tolásánál végez, a vastagbél hirtelen megha~lását a felhágó ág a 
harántágba és a harántágnak .a lehágó ágba való átmeneti pont
ján, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy a jelen generatio 
többé-keveshé czélszerütlen életmodja mellett, a vastagb~l igen 
gyakran clégtelené, később pedig renyhévé Yálik. 

A gyomor- és bélmassagc ugy -1nint a vele jái·ó tornagyaw 
korlatok legnagyobb része eg)' lószőrrel párnázott kemény Pam
lagon, az ugynevczett 1nassagepadon, történik. A beteg kii-;sé fel
polcr.ult n1edenczével hanyat fekszik és alsó végtagjait csipÖben 
és térdben n1érsékelten behajlítva tarja, az orvos betege jobb 
oldalán a patnlag mellett foglal helyet. A beteg a 1nassag·e előtt 

hólyagját kii'1riti. Hogy a hélmassage a nap n1elyik szakában tör
ténjék, véleményem szerint jóformán nlindegy, csak a gyomor tel
jesen i'1res rie leg)'en; legjobb azt 3-4 órúval az egyik· mellék
étkezés után végpzni. l(özvetlen étkezés után üe történjék a rnassage. 
Némely szerző szerint sZabad a betegnek massage előtt egy kis 
csésze teát eg)r teasüten1énynyel elfog)rasztani. Az ab<lolnen mas
sagcl nöknél i11gen keresztül végezhetjük, férfiaknál pedig mesztelen 
rizsporral behintett testen. A 1nassage tarta111a 10-15 perez. Az 
ezt követő tornagyakorlatok szintén csak nehány perczet vegyenek 
igénybe. A roassage túlerős ne legyen és a tornázáS a beteget 
ki ne fáraszsza. 

Nők a menstruatio tartania alatt természetesen ne1n massá
landók. 

Az első ülések alkaln1ával a masseur fl)törekvése odairány-uljon, 
hog)' a hasíalak főleg férfiaknál előforduló akaratlan erős megíe
szitését leküzdje, nli könnyen történik, ha a beteget felszólitjuk, 
hogy száját nyitva tartsa, és ha beszélgetéssel figyelmét a n1as
sageról sikerül elterelnünk. 

A has _roassagea abban- áll, hogy a beleket és a has hafánt 
ferde és egyenes izmait gyúrjuk, sirnogatjuk, ütögetjük és rázzuk. 
A belek közül leghathatósabban befolyásolható elhelyezésénél fogva 
a vastagbél, mely gyöngébb hasfalak- mellett majdnen1 teljeS ki~ 

terjedésében kitapintható és 111ely a hahitua:Jis ohstipatio szék
helyénektekintcnd8; A vastagbél massage a bal ileocoecalis tájékon 



, 1{ezd8dik, innen a jffhb kéz három közi?psÖ ujjainak. nto1s6 pha-· 
anxaival, mel)rekre a hal kéz. ujjainak ·ugy_0na.z.on ré.s„e.i n~he
zed11ek; -végzett kis,-- kűrkörös.mozgásrJl~kal l1afadunk fel_ a felhágó 
lág -01entén, átn1együnk a barántágra és_ innen a lehágó ágon 
és az s - Ronulnnmon Yégig a .rectun1 felé. Az ujjak 
'm-indég: cgyforrna erŐvt>l nehezednek a vastagbélre és azt egész 
utjokban el nem ha~.ryva, a benyon1ott . hasizr:iok segitsé.gével 
dűrzsölik, ·mely dörzsölés utánoz1.a a _hél peris.talticus ~o.z
gását és azt fokozza. l\lint már említette1n ~~ coc

1
eur_p., a cololl _aS

·cendens é~ a -vastagbél elhajlása pontjai fészkei a hahitualis obsti
patiónak, miért is az emlitett pontok é.-.; az S l{omanum, . ho~ a 
bélsártartalom rnár si'1ri'1bb a többin~! erösebben gyurandók át. 
Két-három~zori ilyen átgyurás után a colonok felett csekély nyö
'niással· ·végig simítunk. Az S l{.omanurn felett a simítást erö
sebben és gyakrabban végezzük, mert f!- me<ldig .a colof_lok ment~n 
történö simítás a lymph és hajszáledények mi'1ködését segíti elö, 
adJig az S Romanu1nra gyakorolt valamivel eröt_eljeseb~ . si~tó 
nyomás állítólag az e bélrészletben felgyülemlett és besi\rilsödött 

tartalmat az anus felé tolja. 
Ezek után emHtendö az úgynevezett vágás. E kézfogás a 

következö: a linea albában a colon transversu~ magas~ágábaÍ1 a 
hasfalakat két kézzel a mennyire csak lehet abducált hüvely:kuj

jakkal úgy fogjuk át, hogy a két hüvelykujj eg;má! ín~liett a 
beteg jobb, a többi ujjak pedig annak bal oldalara jutnak. Az 
így megmarkolt testrészeket .jobbról halra és balról jobbra toljuk 
és pedig a két kezet hol ugyanazon, hol •egymással ellenkezi\ 

irányban mozgatva. 
Az elmondott kézfogásokon kh·ül igen hathatósak az abdo

iri.en óvatos megrázásai, mely esetben ·mindég iniq.él- nagyobb 
particat igyekszünk kezeinbe venni. Ökölre szorított kezünkkel is 
rázzuk akként a hasat, hogy állva és a fekvi\ heteg arcza felé for
dulva mindkét öklünket a linea albától 1-~2 .cmnyire jobbra és 
balr"a, szintén a colon transverum· magasságában, __ a hasfalakba bele
roélyitjük és a dagasztásra · emlékeztetö körkörös mozgásokat vég
iünk. Megrázzuk 1nég a me<lenczét is átfogva a hátgerincz ágyéki 
részét is és igyekszünk. így a peristaltica centrumára, Ine1y,, Efb 
szerint a gerinczvelö ágyéki részében' székel, izgatólag hatni. Em· 
litertdö· még- a has kopogtatása, ·mely összetett és kinyujtott uj-

. jakkal a jobb- és halkézzel felváltva gyorsabb tempóban, de nem 

.. .nagy er8vel történik„ 
" E' felsorolt kézfogások mint könnyedén és ne nagyon e1wr-

g1_cusan törtt;<njenek, mer.t a tapasztalat _azt mutatja, hogy a Vasfag
bél- gyöngébb izg.ltásokra sokkal jobban reagál,. rllint durva ifita
tiokra, mely körülmény f()!eg neurasthenic~<;oknál \reeridl) tekintetbe. 

Az egyes kézfogások sorrendje nem fontos, csak az átmenet 
az eg·yikböl a másikra legyen olyan - ahogy azt Dollinger mondja 
~ m~n~ a zenében ·az egyes hangoké. ·Az ·egyes fogásokat a már 
f'~lített· .10-15 pe.rCzen hel()I terÍ.nészeteS'en -"többször ismételjük, 

. de .. egy mellett nlin_dég csak rövid· ideig·· marad1;ilk minek· követ
,-ú~~tébe11 nem fáradunk .ld, miután, felsövégtafi.Jainak mindé_'g --fu'ás 
és II?ás izorncsoportja lép a·cOÓba. · 

. __ A h~sniassage eiS-(5 l1etéb.en a Oetegek rendeseri ~ h3.sizmaikb-an 
é~ a· bel~.l~b~~ székklö fájdalmakról panaszk!odnak. Erre a l~örÜlm 
~ényre a 'beteget, ne h(jgy megijedjen, már elö1:e Ítgyelmezté.tni 

· k<:ll" Éjjelenként egy Priesnitz-féle borogatás ilyenl1or kitünl\ ha
.t~~~ál 's~ .. ok~tt. -lenni. Hogy betegeioi .a I-nassage .első n·apjaihan 

. Y7:-~n _izornfáidalmaknak nagyobb. ~·értékben. ne iegYenek_ kitév_e, 
;·a_::~zintén' ei~i~1te fájd~ln1ak~t elöi'dézö. g.y~nnasficál:.--'csak a'. h'.ara 
m~di_~„ eset_Ieg -ne~yedik_ m~ssage tlfá1.i kezde1n ·me~(~-· · 

~ tornázásnak. két c'zélja \ian, Úg)rmh1t a .hasprés(: kei)ezö 
_ i~~oknak erösít~se-_és. a hasban lé~rö visszeres \réi· és.- I)rmpha. ke-
"':ringésének· -meg-könnyítés~, ilret've··'annaJ.; foküzáSa. - ·.11·,_.„ 

·A patiens ép úgf f~kszik, iriint a mclss.agenáL Az . Orvos 
. b~\:gének jobb oldala mellett áll és a.nnak alszárát és térdét meg
Jp~va elö.~zör az egJik, ii'Z_Út.án· a másik alsó végtagot·~:· b'et_eg ,által 
ad maxi1,11-UO} a. has felé; felinÍzatja és megint kin)~Ujtat)~t;·"lriety~;ki
nyujtás alkalmával a beteg ~rejéhci mérten elle1HálL Ezekután 
falszolítja betegét, hogy térdben behajlított alsó. végtagjait lassan 
széjJelvesse. és megint ö.sszetegye; mCly __ m9zgás.oknál szil)-tén ·'lrellö 
eHe.ntállás mindt~g_ a· moZgáS ·megkezdés.e· _után keZdödjék, ·_lassan 
fokozÓdj~k é~ .. a . .-mozgás megs~ünÍe .. el8.tt szünjék--tn~g. 1 -:E~zt.~öVeti 
a beteg alsó végtagjainak az orvos által végzetksz'éjjelvévésce' és 
összetevése, ~ely mllvelefnek a ·beteg áll_ erejéheZ_·.·mértén_··-eUent. 
. . . Igen fontos még a beteg téfdberi hehajlitott alsó végtagJafoak 

az orvos által töi-tén8 körkörös forgatása,· ·fnel-t, mig ·á -t'őbbi :élőbb 
említett mozgások oda irányulna}~, hogy a has izmait et'Ösitsék, 
addig ez az altest nedvkeringését fokozza. 

A has izma.it nagy mértékben erősíti továbbá a beteg, ha 
vizszintesen fekve karjainak használata nélkül lassan felül és megint 
lefekszik, mely tornagyakorlaton az által könnyithetö, hogy az 
orvos a beteg alszáraira reánehezcdik, vagy melynek hatása az
által fokozható, hogy a beteg úgy for.-laJ helyet a pamlagon, hogy 
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le!s8 teste vízszintes fekvés mellett a levegőben van. Az utolíára 
említett gymnastizalásnál 'is szerepe jut az orvos ál_tal kifejtett 

ellenállásnak. 
Állva is több alkalmas gyakorlatot végeztethetünk betegünk

kel. Ezek köze a leggyakoribbak a törishajlitcí.s elöre és hátra, 

l ·· • é. a te'rdek egyenként a mellhez való fe_lhuzása_. a törzs {_orzes s · - -
E mozgások rnind hatszor-hatszor végzendő~<. egy1nág után. Ele
inte azok egy részére szoritkozzunk és csak . lassan-lassa? szok-

t k betegünket a szokütlan munkáho~~ Még más gyakorlatok 
assu ·1 él 

· l' k melyek az ubstipatio kezelésénél sz6ba JÖ ietn ne\:, is etezne , , . 
de ezekhez arra való berendezés szükséges, és én c~ak azol~~a 
akartam szorítkozni, n1elyeket minden gyakorló orvos ugy a SaJat 

mint a beteg lakásán végezhet. . -

A · ·lrnotherapia gyógyító hatása a hahituális obstipationál mec ._ _ . , . , . " 
· 1 .,, I)1• Jordán Ferencz budapesti roku~korhaz1. foorvos meg epo. · ,, .. __ . . 
• belbete1r osztályán alk.alman1 volt tobb e betegségben szen
ur · ~ · l l t"bb 
vedöt ily inódon kezelhetnef!?., és mondhatom, 1ugy a; eg o 
már az első massage után spontán defecált, négy-öt massage 

után ped.ig majd~1em valamennyi és csak egy es_etb~_n volt . al,kal-

észlelüi azt hogy a rllassage jófor1nán teljesen eredmeny
:~: ~aradt; ez

1 

egy nőbetegnél volt, ki. fitka nagyfoku adipösi-

tásban szenvedett. . 
Betegeimnél a massage első napjától kezdn> a hashajtók 

. 1 ·_ -;1 t't beszu"ntettem és arán)~laij' 1-;;:"ef·és patiensen1nél kellett 1aszna a a , - . e -'. 

azokat a massage elej~n egysier~kétszer n1t•ge11gedneni. 
· ."éA cut~~ tartama a betegseg sulyosabb V<1gy kevésbé sulyos 

\r~lt~hoz mérte.n különböző; egy egész. h/trorn hónapig., .. tart. De 
·a· -legtöbb beteg foglalkozásánál vagy t~!ctn~ó<ljánál fog\·a hizonyo.s 
idö mulva lassan visszaesik bajába, minek tol:ytán kénytelen magat 
éven.ként átlag egyszer 3-4 hét~n ke'resi'.tül . kezeltetni. De ha 
·a· bet~'g egézségteien . életmódját n1e~válto~tatja . és n1ind~n ~ap 
refides- fdÖbeti széklettétre h1Pg)1-, a tnechan~)therap1a f>g)'_Szer1, tohb 
'íiétr·~ kiterjedő alki:tlri1azása után hetCgsé~étöl egész élet'ére mentve 

lehet. 

,,; : 

·A Basedow-kór klimatikus és 0rg;anothel!a· 
p-euticus 'kezeliéséről. 

Dr. Fái M~tyás Miklós. 

Tisztelt Uraim! 

Nincs ·oly tudon1ány, mely fontos.abb, ·VitÁ.lisabb é1:dekl~öl-é-if~l 
foglalkbznék az emberiségnek, mint ai orvostUdornán)~;. de nincs 
is oJ.y tudomány, tn·ely ann)rira fejlődnék' és haladna, mint ép·p~n 
az ·orvoSI"ás 'tudon1ánya. · . 

A mióta az orvos1áS , nemcscik 'kizárólagosan az eÍnpifhlfa, 
hanern -széie·s~bh alapokra, a kutató, kisérlC'tezÖ, exact, pont'o~ 
vizsg.álatok és ·észlel'etek terére lepve a ter·ú~'ész~ttudo~áriyoh.1a 
támaszkodik, azóta an~1ak fejl8dése karöltve Jáf en1ennek a -h::i.Iad'á-
sávril és biztos talájon épül. . 

Az exact kísérletezés és oknyomozás alapján igen sok kércli<s 
napfényre kerülve kiemelkedett a biionytaíanságból a homályos· 
ságból és tisztázodott, vil'ágossá lett. · 

Egy ilyen sphynxszer~ kérdésr8!, egy ilyen burkolt aetlolo~ 
giiíju hetegség1·81 óhajtom jelen alka1ommal a fátyolt kissé · feleb· 
befnterii, hogy abba, 'ha nem 'is telfes, de kevés bepiilantá"t nyer· 
hessünk. 

Ez a Basedow;kór 'kerdése. 

füiudnyájan jól tudjuk, hogy ez a beteg~ég eg)•il;e azon sok 
b-etegséghek, a ·rnél;rnek kCl~·lkez'éséfől, 'ükáfól hozril~ke,g·y~nest 
elletlke-zó \télen1ények és· nézetek volták, sC:t ··vannak még ma i!? 
foi•g·aloniban és az -is eg)' a sok HtOkzatos. ismeretlen 1\öziil. . 

'Symptomáir61 1nin<lnyájan jf?l isn1erjük, his;r,en ha v~I;ki 
egyszer látta a kiálló, kidülleélö szen1ekct merev tekintetükkel, ~ 
for:mavesztett, 111egduzzadt nyakat, az ideges, az akarat befolyása 
alö1-'felszabadúlt nyugtalans.ágot - s százszán1ra rnenö egyéb tüne
teivel eg:yűtt, az fögtön felismeri, soha el nem téveszti a <liagno
sbs 'felállítását. 

'De eredesérol, 'keletkezésér81 meg most sem tudunk egész 
bll:Vll>'!lSát. Tlrn!lrrnk 1o/lven 'Vftnmik, ile ép e~ íl sokaság és J:i?lscg 

a 



1 ' ' 1 IH 
1 d' t a b'aJ és ·ez ~ppért a 1eg'l18.g')'Ohh hizOI1)1ta ansag JC ZOJC, lTI !Ca Of<l, 

Fölösleges'. volna ezeket felsorolni e röVid előadás keretében; szük

séges azo1ihan a legismertebbeket fclem1iteni. 
B a s e d 0 \V merseburgi orvos a vérben kereste az okot; 

hogy abban a chloro'síshoz hasonlcí elváltozások volnának (l)ys
crasia), . H e n o eh, S t o k e s, N e u rn a n n a sz i v n1 e g b e te g e
d és é t tartották primür elváltozásnak s a többi tünetek ennek 
kö\t'etkezmény-.ei._ _ Pi orr }r é s K ö_ b e n m e e h a n_ i e u s ny o 111 ás 
folydmányinali. t~ftják a l~ó_r keletkezését, melyet a 1negnagyobho

dott pajzsmirigy az idegekre és epényekre gyal~orol. ' eh a re 0 t, 
Ad _a n s a franczia ideggyógyászok a syrnpatha:us idegrendszer 

megbet~gedéséne,1~ tartják, sÖL Ab a~ i e t~v.ább ,111,e~·y s,~ nyaki 
sympathikus edénytágitq. rostjainal~ allando 1zgaln1atol veh e be
tegséR keletkezését, mig a többi általános_tüneteket secundar sy~p
tomál~nak .tartja s_ a pajzs~irigy hyperfun<:tiojától szárn1aztatja. 
. · .Zi-on szerint- a nagyobb~dott pajzsnlirigy jó<ltúlp.roductiója 

áltat a pajzsmirigyhez_ ve_zetö sympathikus és depressorága_k funk„ 
tiÓja zavartatik m:eg„ melynek ml\köd_ésbeli zavarától a pajzsmi~ 
r:igyQ~n fluxio~vértorlo<lás - és rendetlen szivmllködés szár1nazik. 

Zio.n ezt állatkisérleteknél észlelt~. , 
. . G ~-· 0 s és F é de r n a Vág· u s periferiás megbetegedését, 

S~ttler a sympath. és vágus_ együ-ttes n1egbetegcdését emliték. 
Többen (köztük Jendrássik is) a medulla oblongata kóros 

folya~~tának v_agyis bulbarís e.recte.tü9ek tekintik a Base

d9w-kórt ... 
Némelyek, mint Sz o n tá g-h agyiere?etr1nek tartják S szerinte 

nem egyéb neuropathiásoknál shok foly~án létrejövő tartós ijedtségnél. 
' L.e m k e szerint a beteg pajzsn1irigy a normalistól _ eltérő 
elégtelen és más természetű vegyi hatást gyakorol a vérre. 

· Azon körülményböl kiindulva, hogy az elsö tünetek a deli
rium cordis .. és a reszketés

1 
azt hiszi, hogy a pajzsmirigy kóros 

secretuma izoming~r1 mely az izomösszehuzódások normális tonusát 

felfüggesztve, azokat rövidebbé, felületesebbeké teszi még pedig 
nem az idegrendszer, hanem direct a vér utján. Re h n a secre

tq.mot erős idegingerl() toxinnak tartja. 
. A Iegelterjetebb és legplausibilisebb theoria azonban G a U• 

tier-Möbius-féle pajzsmirigytheoria. Ezt. i. mirigyes 
szervel~ secretio inter.nájára van alapítva, inel~ynek 1étezé· 

sér81 az utob.Qi évtized physiolo.gµs_ai n)román ma már teljes b~~ 
zonyossággal szólhatunk., M:a már ki van mutatva,. hogy a kivezeto 
gfflatorna nélküli mirigyek,. mint, a ):>ajr,si;iirigy, mellékvese, pan· 

i<reas, glan<ltda plneafü v. hypophysls cerebrl netn hl~ban lort, 
lalnak helyet a szervezeti\nkben, mert azoknak Is váh ml\k~désük, 
mely nélkül a szervezet bizonyos Irányban megbeteg'..,,Jk. Tudjuk, 
ha klirtJUI< a hasnyálmlt•lgyet, akkor anyagcserezavar, czukorbe• 
tegség keletkezik: ha 111egbetegsz!k a mellékvese léfrejlln a?. A ti• 
dl s q n v. broncekdr. · 

Az akromegal!a, a testrésze]( úrh\sra növése 'a' 'hypophysl~ 
cerebrl elfajúlásával kapcsolatos. 

l-k kiirtjuk a pajzsmirigyet, akkor Jd„ges tünetek lépnek fel, 
mint a mlnölc tetaniához hasonló eplleptlcus f(l\rcsllk,'·továbbá 
szellemi tompultság, tunyaság, lassú mozgás, nehézkésség, fejl8. 
désbenl visszamaradás, a b8r megvastagodik, marasnfüs;' crettnJs; 
mus fejll\dlk. Ez az u. n. cachexla strumiprlva. · '' · 

Tudjuk, h~gy egyes. vidékeken, hol sok a gölyvás,· az· el. 
fájult pajzsmirigy következtében gyakori a cretinismusl'' Tudjuk 
továbbá, hogy a- my:irnedemánál a pajzsmirigy hiánya ·constatá!ható 
s e tünetek rendkivül hasonlók a cachexia s!rumipriva türteteihe'z; 

iVI 8 b i u s a Basedow-kórt szintén a. pajzsmirigy m<Ígbetege' 
déséne]( tartja és szembeállitja a myxoedemával. Míg '·e'mennél 
a pajzsmirigy hiányának következményes tünetei.a szellerili mn: 
ködés és testi mozgás lassusága a domináló tünet, addig fi Basedow· 
kornál megforditva, a rhapsodikus kapkodás - gondolatokban: ·és , 
tettekben, a gyors anyagcsere és oxydatio a praevaleáló sympfoma,
mely a pajzsmirigy hyperfunctiojában az u. n. >hype'rthyroidi-
s a ti o«.ban leli magyarázatát. Szerinte ez a.' szervezet 'irit6Xi~ 

catiója egy autointoxiCatio. :s. 

E theoria mellett szólnak még ama ta.pasztalatok is, <1:, 

melyek a pajzsmirigyriek, továbbá y)raeparatumainak ·a jo<lóthyriri-;> 
v. Thyrojodin továbbá a jód ada.golásánál észleltettek. Ezekt 1. 
pld. soványitó kuránál is oly tünteket idéznek elö, melyek 'nagyon " · 
hasonlitanak a BaSed·ow.kór tüneteihéz:·. Il;rerick SziVdobOgá.'s, './ 
fogyás, részkCtés, gyengeség stb. HasonÍókép- erőSiti · e th~'Ű'riá · 
elfogadhatóságát az észlelet, hogy 'a Básedow,kór átváltozik és · 
társul myxoedamáva1, m·e1)r a hyperplasiás pajismirigy· atroi)ht.:::·,~-, 

satiovál magyarázható. Ugyancsal{ hatalmasan támogatják· M'i\' ' 
h i n s nézetét az operatív- b-éavatkoiáSó.k -· Statis'ztikai ·eredményei. 

K o eh e r statisztikája alápján 59 011erált. eset' közül 45:___ 70"/o 
gyógyult és 4-6'7% halt rileg. Ez ciperatiok \égrtagyobb rest' 
hen excisióhól és' att0ria lekötésböl ·álltak.·; R ~ h ·n 319· pajzSrriir1g)r 

operatio statisztikáját állitöttá össze's ebhöl 54'8°/;'g/ógyult;-27'.9% 
javult, 4'1"/o' nem javúlt,'. 13'1 % nfogllalt. "·' ''-'" 

3* 
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\\fa. a l"~rnbb, hll(~1Je a. Ml\filu~ theöi'l~tmk: vnn. !.iti ha. a! 
Is fogadjgk ,, thcorW alapul, n)•ilt kérdés gyam\nt rligtö11'folrnerül 
az., mi idé1j· el8 a paj~smirigj' .e-lv.áltoz<is-át.. 

Ez ismét egy· uj~bb .. kércl.é,, mel)é. csak a to1•:'tbbi. exac\; 
kihatások alanján, lesz eldönthet!\, 

Látjuk m!lyen különbözilk a felfogások .a >causa morbi« a, 
Basedow.kó_r keletkezése feji\], Látjiil', a chaost, melyb81 hol az 
egyik, hol· a másik theorla tünil1 · felv,ilág)tó fákli1a 1n:anánt,. be
vi\ágltva a setétség,be, hogy minket. ~bból k]Yezessen •. S ·a milyen 
változó . és bizonytalan a "ezérl8 .eszme, . ép.olyan söt. mondhatnám. 
sökkál inkább V:álto;,á, és bizonytala!J a thcrapia, is• A leg,elsil, 
kllnfüµsol; · hasztalan igyekeztek ~gyes sz.ereket. forgalbmba hozni,, 
mert aiok c.sákhamar letüntek ... A. legellentétesebb gyógy.szer.ek 
nilhd eJ8kerültek,· hogy ujra eltűnjenek .. A gyógykezel«s.kginkább 
sy.mpfomatikus Irányban mozgott;··~. caus<1lis therapla, eredmén);el, 
fftllll lii a Jegellenkez.őbb. észlel ~tek látták , napvllógot. 

Gyakra~ meg, keJlett gyilzöd11ünl1 amíl, hog~<. suly.os tachy. 
carclütnáL legjobb szlvzsorigltóink: Dlgitalis Strophautus, G:on„alla. 
marin, Ccíffel'n, söt }!:í narkotlcumaink, . opium, a Belladonna. is· 
rit\rben hag·y.ta k. 

Az edényszü!dtllk •.. mint a secale cornutum és praeparatumai,. 
toiább~ az antipyr!n stb„, edétíyt~g,itóhÍk„ mint a, nitrog)yce.rin, 
nin)'!tÚtrlt, a jpcf és i<raepar'ltumai direct. a, strumára applicálv.a. 
n\h1d,mlnd; elhagyattak, .. · .. · · 

Még. leginkább beváltak a., ner"foák kö?,ül a. bróm, és az 
egész test rab o rá 1 ás a részint roboraló g,yógysz.crddrnL (arsén,, 
vas), részint physicali~;dia<J.tetikus·climatikµs .. gyógykezeléssel, 
ré~zlnt, specificus gyógyszerekkel,' ' ,' ·. ' 

E sivár tapasztalatok l1özepette ig~n jóles8. éSc megnyugta.tó 
az' a tudat, hogy a riásedow-kór gyógy,kezeléséhen még'.is képesek 
vagyunk.jelentékeny Javulást, sőt teljes gy,ógyulást is észlelhetnL.. 
SokM~· igen rosz. és alig, b,izfató, sötét. volt, .a, prognosi';. s a leg
több tankönyv gyógy.ithatatlannak tartotta. ez.t a betegséget, De 
mióta hazánkfia. s ti,11 er„ professor 2 betegénél .arra a. tapasz.
talatta. Wtt„ hogy Uj,T~trafü.redentöltött nyaralásuk rendkivül. 
kedY:e.z8. hatással volt. ·.a .. betegség lefply,ására s miután euel kap
csolatosan a külföldi sza\1lapokban e,seteinek ismertetésével fel, 
hiv.ta. a köz(igyelmet. a, magas,Íati,,klim,ahatásra, •azóta min.dinkább 
elterjedt és. aZ(' e.i-ér.t. sili~n;I<.: és ered1néo:yck:_ a!apj.í.1.1 llH~gsz,tL'trdnlt. · 

-az ~ 1 _-~ézet;, hogy Bas_e~()'Yd\.~r~so:l~-~_ál. ~_.._iµng:~tslati- eg~lj:reudlúv.ül .. 
jó hatá~$al van ... A ;,,agam1 r4s?;.é~öl .b,ös~g~s; tap.asztalatpkalapján. 

f-',., ,. ' 

•3lttl~lb tll:flf;Grilllltlwtattt· eziln· ttazetA BM ugyaullyi htelm:rtb~il 
közölte 82 Basedov.esetrM .szóló tapasztalatait• ellldöm haJd, 
Sz o,n tág,h Mlklcl.s. is, S8tJármay és. Papp Samu tátr11fi\t'edf 
kartársaink is tudtommal e tapasz,talatolrnt meg~r.8slt\k, Ugy, 
bog·y ma. már a. Tátrm.<ldék Baaedow-korraL ne.mi::sak hazánkhan, 
hanem. a mllv.elt. ny;ug\lt. orvos vezérférílal• előtt, is spedilcn~ 
hatásu hirt, szer1,„tt,, Leg<tlább, hozzánk Németország, minden 
részéből, a. fü1lkán államaiból, Qroszország •. Szibéria, GaJlqla, 
Uukavinlából jöttek már e betégségg"L gy;óll'y.nlást kcr.es.ni, ' . . ' 

Hogy a kllma · componeusei közül melyik fautor,, a, talaj, a 
leveg&; az atmosphaericris váltoiáSük: az id8járás, külön·e vagx 
talán együttesen képesek.e oly. kedvez8en befolyásolni a sáerve• 
zetebl' azt bajos v,alna eldönténL A:nnyl tériy, hogy e kllma saJát· 
ságai: a l'ltkultabb leweg&, alacsonyabb légnyomás, h&vösebh l&g. 
ternparatura s a• nagyobb parnlgás mind Jótékony physlologicu~ 
hatássitl van a beteg szervezetre· · · · · · 

A tachy.carqlával kapcsolatos szorongatás! érzet a 'mellkasban„ 
a thermophobia és az izzadás, a további lesoványodás, illetve 
fog;1ás, mlndi'ltt egyeb más tberapeuHkus beavatkozás néfk(\l is' 
meg.,,Ünik; · · 

A sziVn1unllá javulj gyorsasagá, arfhytmiaja megszünik, ha· 
sonldkéren· a vérerek pulsatloja is:. csökkenést· mufat, ugy chrono.,, 
trop1 mint inotrop· il•ányban, azaz számbeli gyorsaságot illet&Jeg és · 
a oon!rac.tiok erejét• illet&leg. · 

Íí.·z· é11 vélémétlyem s71eriht ezen javuli\s össz'Gfüggésben van 
a vitalcapacHás nö,veHedésével kapcsolatös:!n e 11 kas tá!gu lás s' al. 
2·-4'cmnyi melJkastágulás e!Mórdül' a legtöbb betegnél' s ez által 
a mellitreg' lielyzetviszonyai váltom1ak s. a tachycardiás s nagyo6-
bodott• sziv, nem idézi el8 a ke!Jernetlen szivtáji feszüleSt .s a vele 
lrnpcsolatos oppressiot; . · · . · · .\• 

A: the.rmopliOBia·_, és- izz~dá~ hiegs~:ünése a Jev·e-g& terripefa~ _. 
turáját61 és a megkönnyitett• JjlJrJégzést&r függ', melyet má~ alka• ' 
lomma.l· kifejteni· bá!ot" voltam, . 

A,, fokozott anyagcserével járó,lesováriycidás megszüoését·rigy 
magyarázom; hogy a· magaslati kllfua physioligicus hatása· az; liógy ' 
az:_ ery.thiocy.:ták. a vör:ős:véfsejteM m.egszapor.ödn'á.k, ugys;;;intéh-- a
haemoglobi!l; mint. azt<: a• régebbi vizsgálók Pa u'l Bert (barna, 
Alpocca) V i a u l t, · M tin t z és ujabban Ja q u e t kiml1t0.tták s• ily 
m6don, ai vér- patho·lOg:~-üuS ö:;\-iz:~tétele, i:'o·Ilstitütiója jayu(' llU~n-i
titativ.tl és- quüJitive· <:-.gJ~aránt,_ rl1iáit'al á · pcljisn1idgy Seci-etUmái1aU, ·. 

toxicus, pathogén fogyasztó hatása mai' a. dllutio' és a .belső. ohe-
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in!smus folytán ls cs8kken és lgy success!ve tt vér lls~~etéte!~nek 
Javl!lá•ával a kóros tünetek 'Is szl\nnek. 

lJi;ryancMk ebb81 magyarázható' a szivn\l\ködés és putsus 
rendesebbé .;.áli•a az En'gelmanidéle szlvautomat!smus 
theorla alap\án, mely sierlnt ·a szlvmozgások legf8bb motora nem 
az e>1tra. és lntracardlal!s idegdúczok; hanem maga a .szlvlzom 
lesz Izgatva a vér által automatice. Ha tehát vér összeállásában 
helyreáll az egyensuly, ugy a szlvrehat6 Inger sem lesz Jelenté•. 
kenyen nagyobb ·a rendesnél. . . . 

A tö bbl Basedow-tünet, álmatlanság, . Izomgyengeség elma• 
r~c\~~a mag'aslat! kllmában már régi észlelet. . 

Ha a most emtitett kllmahati•on , kivül még alkalmazzuk a. 

többi gyógyeljárást, az. ahsolut nyugalmat, az . elektrotheraplát, a 
dletás életmódot, a hydrotherapiát„ a robor.ál6 gyógykezelést és a 
felmerü!8 symptomatlkus. kezelést, a suggest!v therapiát, akkor 
minden czélhoz vezet8. beavatkozás megtörtént s a j.ó eredmény 
eléré$e nem maradhat el. 

Hátra volna még a specificus és orgonotherapeutltus gyógy. 
kezelés. Az utóbbi id8ben, a mióta a belsl\ secretio tana kifej. 
l8dött, ennek alapján a gyógyszeriparha is bevonult az organo
theraplás v. opotherapiás szerek gyártása s 'létrejött ezeknek egész 
serege. Van' már gyógyszer majdnem minden szervből. Van ce
rebrin, spermiin, glandulin, pankreatin, medullin, 1ienin1 thyreoidin 
és számtalan összeköttése, pneumin, mellékvese és egyéb kivonatok. 
Brown Séquard a bites öreg párisi fisziolögus volt az elsö, ki 
kutyák, nyulakból vett hereklvonatokkal 3c._4 higitás 1899-ben 
3 hétig minden második nap 1 subcutáninjectio kisérleteket vég
zett llnil'lagán s arra ··az egész világot meglep8 tapa5Ztalatokra 
jutott, hogy ugy a t e s ti ere j e mint s z ellem i friss e s é g e 
ezen ·_idő alatt rendkivlH emelkedett'; s' ·az öreg· tudós ifjui tetterőt 
érzett -niag~bah a szószoros·· értelmében. 

Ez eljárás Csakhamar elterj'edt Ftirii~z'ia- OrOszürsz.ágban és 
Amerikában föleg impotentia ellen s ei alapon a legképtelenebb 
eljárásokkal probálkoztak Igy pld. egy orvos saját 'spermájából 
feleségének subcután injeotiót adott (!) állítólag jó eredménnyel (!!); 
pérverS ·embeték ap·p-'tleáltoik ·a, seme~ humanit ·ugyancsak · ~itünö 

eredi:néiinyel. , . , . , , , 
-. ··Dé ·tuflÓsok· 'tÖh·b'en :i~ k·tS~rlete __ z·t~k ~ l{~l~~st.~k ~'_cl y_·n_ .. a-m o g é ·n 

hatást a legklÚÖ111Jöi'\hl~ •· idegbeteiscgekricll' tiibl,i kevesebb 
si~rell~:léVe\. ,, ' '. . „ , , -~ . . ' ; 

. ,:F ürb·ringer 23 egyén ejacúlált séirtenjéveF végezte ,a 
vizsgalatot. .. Poehl A. (~rOsz) ... a;_·Spermin elöálHtásáva:l job_b„iráhyba
terel~e az ugy ·1?en,etet s fer~ent. gy::,t~~ánt: .. teldnte_t_te,: lll_e_!Y ka-
talyttcus uton az tntraorganox)rdátiot em"'l" · 'lt 1- -. ·· · , „ , , - - ·. - _..,, 1_ s Ilda_ a a _-szo:vetekben 
kepzodö artalmas leukomainok felszapo .. i-odás . . 1 . ·. . .. • .. b. . , · - · . ., ·a, me y nem egye , 
mint a regress1v metam_orphosis ni~rygén tartalmú bom1_ástermé~)re, 
megaka<lályoztatilc · 

A spermin a nuc1ein -hasadási t~r-~~ny~ ~ _ to~_i_sáló: hat,ásu. _s 
ez ma már eléggé polgárjogot nyert bizonyÓs -idegheteg·ségeki~éf 
mint neurasthenia és tabes. · ' /_ 

Azonban legjobban eke1j~dt é~ legjobb, biztos hat~st ily 
organ1cus szerek közül a pajzsmirigy g1ycerines kivonata, a·th)~reOidin. 
tudta elé1ni, mel)r · neffi.'Csak foküzott' oxydatio ·eléféséi·e (soványo
_dás), hanem főleg 1ny·xoeden1-áriál specifi.cum· g)'"·anánt 'bevált. .. · 

Ily spe~ificlls- szerünk. 'nincs. -ige"n -s"ok' gyógyszerki'ncsünkben~ 
Természetesen ·B·asedo"'~kó'rnál' ·is kisérleteztek· ·vele."_ "Azofi-· 

ban ne1n eg)renlök ·az· észleletek. Ü\ven hires· ·angol orVós pi: eg ,_ 

~etegénél feltünő_ jó _eredményeket látott thyreoidiunal 3 hrínapo~ 
at, m1g alapos vizsgalat _a controversia után. eldöntötte, hogy téve
désből thymus mirigykivonatot kapott. . , 

Ma a legtöbb -szerző vélen1é]J_)re szerint contr-aindikál~- ~ 
P~}z~mirigy ki~onat Basedovv-kórnáJ, sőt Jegujabban. már. ·»orvosi 
m11h1ba« gyanant szerepel ez. a gyógyszerel_és, mert csak fokozza 
a betegséget. ' ~ 

l\ilikul-icz szerint a -thymus functiója a P::tjzsmirigyet. 
paralysálja. De Mackenzie ujabb vizsgálatában kimutatták, .hogy 
a thymus gyógyhatása is. kérdéses, 20 Basedow-betegen kisér-: 
letezett. 

. , B a 11 e t és E n r i q u ez oly kutyák vérsavójának injicialásá~a;: 
k1serletez

0

tek. melynél a. pajzsmirigyet kiirtották, kiindulva azon 
fe!tevé~b~I, h.o~y a ~érben, illetve savóban a természetes paralysáló 
kepessegu vedohatas, anhtoxicus hatás ily módon létesülhet.. . _ 

, Lanz (1899) 3 Basedow-betegénél kitünő eredményt látott, 
a kiket thyreoidectomisált .kecskék tejével gyógykezelt, Ezt e]. 
döntendő én is kisérletezem jelenleg s- csak honapok mulva leszek 
abban a helyzetben, hogy erről végleges ítéletet mondhas~ak, 

_Ez;n az alapon ajánlotta m~lt éyben (1902) Le yde n prof, 
~ ta~1tvanya. Burghardt és Blumenfeld docensek mesterük jube
lmmara mem~lent _Fes:schri\tben, a >Rhod~gen«:t, m<;lytulajdon· 
kép nem egyeb mint 1lye~ operalt kecsketejnek condensatiós ter• 
méke. Egy vegyészetigyár hozta forgalomba uj specílicum gy~nánt 

·-· . -----' ----j 
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1 k . , ]etet ·de ·a fapasztalatol,, 
1 56 béte nél vége,tem ve e iser ' 

s tava y. g ·] k k'elé 't"k Részint a szernek roppant 
d , ek nem vo ta , ·1 -g1 o -. 

ere tneny - . , ' 'nt bél1111'.lködésbeli zavarok.tit 
1 ' , részint' undor1to szaga, resz1 . 

( ragasagal, '. tt k 'nytelen voltam adagolását beszüntetni. 
l ' vo ta n11a , ' e · d 

o cozo eredményeket tudunk mi elérni'a mi megszokott·-re_n ~s 
Jobb . . k" „ l gyes kísérletekre az csupan 

kuránkkal s ha néha~néha . -iterun <. -e . - ' - ,. l~ '-án 
'l. ' t all·<ltl1assunk nem szobeszed a PJ ' , · ' ·k } oo-y ve emcny ..._ 0 

• • 

azert törten1 ' 1 
o , l l· 'án mert ma .az orvos-

] . xact vizsgálatok, eszlelete e ,a, a.pJ ' k 
. 1anem e ' " köt 1 sek ·vagyun 

d 
' fej'lesztését n1elyet mindnya1an . e e. 

tu omany - ' l' · 
magunknak czélul kiti'1zni, cs~kis i~Dlr lehe~ el erny1'. én 1· elenleg egy 

l l 't yoi· meg heje enten1, · iog 
V égü )a or vag, ", , _ ' a-Sztillá-k elöállitására 

a r, . rs7ierészszel érintliiezesben -allok oly verp . . , 
-~,,) Og) '} k . ·l é. 'ből ~kés;>;ülne -s a m1 vele1nény-em 

, mel)r ·opera t ec.s {CV 1 e . 
nezve, · ,_ , . k azért is ;rn:ert or-gan10Us 

erint . obb a rhodagénnél, :mar csa . ' , 
sz, l J " a Basedo\v-korosnak ·különben is ·szükseg.e van. 
vast ierap1ar - " 

Légmell (Pneumothorax) 
3 éves leánykánál Coiitusio thoracis következtében, 

Dr. Neubauer Lajós, 

A mint a t. }{artárs_ urak előtt eléggé ismeretes léggyülemet 
a me11_ür~en.1égrne11nek :nevezzük. -

Nevezett bántalom keletkezik vagy az által, hogy a mellkas 
egy helyen átfuratik és ilyen módon a külleveg·8 a melli'.1rbe 
áramlil{, mint pld. a mellkas _nyiit trau.maticus sérüléseinél, vagy 
üszkös roncsolások, tályogok, a n1cllkasban fellépő rákok, ujkép
]etek folytán, a mikor is ezel{ a kóros folyamatok a rnellhártyát 
is átfúrjá1c és ez által a rnellürt nynt összeköttetésbe hozzák a 
külleveg8vel, avagy a légmell az által jön létre, hogy a tüd8 a 
pleurával eg-yütt valamely helyen meghasad és a leveg8 a tüd8. 
sejtekb81, avagy a hörgökb81 a me!Hlrbe hatol. Ilyen esetekben 
az okot a tüdőnek fekélyesedési folyamatokban. 1nint tüd8güru8-
kórnál, tályogok, tüd8üszöknél találjuk, kiváltképen ha a nevezett 
kóros folyamatok a tüdő felületén székelnek és itt is leggyakrab
ban a heveny ·vagy félheveny lefolyású tüd8yész eseteiben; ka
verna rneghasadás ilyen esetekben gyakrabban észlelhető, mint 
idült lefolyású tüdővész eseteiben. 

Egy más, ámbár ritkábban észlelhel8 oka a légmellnek lehet 
az egé>Zséges tüd8nek meghasadása egy helyen er8szakos behatás 
1{övetkeztében, mint pld. ütés, esés, lezuhanás alkalmával. 

A légmel/nek eg-y ilyen ritkább esetét, mely zúzódás folytán 
(Contusio thoracis) bordatörés nélkül lépett fel, volt alkalmam 
évelc el ütt észlel ni és kezelni. 

1893. július hó 21-én délután, a mikor is Iglófüredre kiko
csiztam, az uton a farakházi ház előtt megállították a kocsimat 
és megkértek, hogy az imént az utón szerencsétlenül járt gyer~ 

meket a házban nézném meg, illet8leg orvosi segélyben részesít
sem. A szobába léptemkor U, S. asszonyt aggódva, 3 éves W, 
I. nevü unolcáját pedig az asztalon párnán fekve, sírva, nyögve 
találtam, rövid lélegzettel, kicsi és szapora érverésseL Az asz
szony elbeszélése szerint, szénatakaritás ideje lévén, a kis unoká-
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jával, üres szénakocsin a létraülésen elhelyezkedve a rétre készültek, 
a mikor is a sebesen hajtott kocsiról a gyermek lebukott, azaz. 
az útszélen lévő k8rakásra {prisma) esett és állítása szerint val6-
szinlileg nagyon sulyosan megs-érült. 

A gyermeket megvizsg-áltam, de sem zuz6dásnak, sem tö

résnek a jelei nem voltak kimutathatók. A kopogtatás (abban 
az id8ben) sem mutatott valami lényeges elváltozást; hallgatód
zásnál a nyugtalan .gyermek bal mellkasának megfelelöleg hatá
rozatlan légzés volt kimutatható. A diagnosist függ8ben hagytam, 
a gyermeket kocsin a városi lakására szállítattam, hidegvizes boro
.gatást a mellre és egy könnyű Digitalis infosumot aqua amydal
mal rendeltem. Másnap k_orán teggel ·?-ívtak kis betegemhez, .'.a 
kinél a következő kórképet találtam : 

Az általános közérzet vahmivel ·nyugodtabb, a nehéz 'légzés 
'ldsebb fokú, érverés kicsi, szapora; bal mellkasfél tága:bb, :a lég.:. 
zési ·mozgások hiányoznak, a szív jobb ·oldalra van to'1Va, a szív:. 
lökés a szegycsont jobb szélén tapintható ki, mellrezgés íbaloldalt 
csökkent, a kopogtatási hang a baloldalon teljes, dohos, légzés'i 
zörejek, klváltképen a hólyagzárlégzés hiányzik, egyidejű hallga
tódzás és kopogtatásnál érczcsengéses utóhang hallható. H8mér
sék 37·5 fok C. 

A fenti jelekb81 a kórisme teljes biztonsággal baloldali lég
mellre volt tehet8. Tekintetbe véve az okot, mely a légmellet 
létrehozta és a tüdőnek jelen megbetegedés- előtti egészséges ál
lapotát, a betegség rendes lefolyásánál a kórjóslat, miután pleu
riticus szövöd1nény ·nem igen volt felvehető, k·edvezönek vOlt 
mondható. 

A betegség további fefolyása kedvez8 volt, a következő 
-8--'-10 nap alatt a nehéz ]é·gzés, valam'iti.t vérkeringési zavarok mind· 
inkább javultak, a levegő lassan felszívódott és a'bban az arányban 
a sejtes légzés tisztábban és kiterjedtebben· volt hallható. A szív 
:a régi rendes helyére visszament és a ·szívlökés a rendes helyen 
volt tapintható. A betegség lefolyása úgyszólván láztalan volt, 
köhögése ·az egész idő alatt kis fokon. Priesrritz-féle borogatásokat 
alkalmaztunk a tneli-re, ·flláskülönb·en ·a kezelés egyszerű diaete

-ticus-sympto1niticus volt. A -második h'ét végén a gyermek egész
ségesen hagyta el ágyát, hamar felépült s ·ez 'óta szép'en fejli\dik 
.s ·kittnrö ·,egészségnek ·öi"Ven·d. 
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J e g y z Ő k Ö n y v. 

Fölvétetett a »szepesi orvos-gyógyszerész egylet özvegyei 
és árvái számára létesitett nyugdijintézet«-ének folyó évi 

június 24~én Barlangligetben tartott rendes közgyülésen. 

JELENLÉVŐK: 

DR. LORX SÁNDOR elnök, DR. TÁTRAY GERGELY· pénztárnok, 
DR. SzAsz ÁGOSTON jegyz8, továbbá DR. TESCHLER ANTAL, 
DR. ALEXANDER BÉLA, DR. GRE!SIGER MIHÁLY, DR. CSÁKY 

KÁROLY, DR. KIRÁY ARISTID rendes tagok. 

1. Elnök a kö;i;gyülést határozatl{épesnek kimondja, jelen 
jegyz8könyv hitelesitésére Dr. Greisiger Mihályt és Dr. Teschler 
Antalt kéri föl s a mult évi közgyülés jegyz8könyvének fölolva
sására szólitja a jegyz8t. 

A jegyzÖkön37v felolvastatván, helyesnek kimondatik. 
2. Elnök jelenti, hogy Dr. Kalchbrenner Húgó a nyugdij

intézetböl való kilépését jelentette be, a mi tudomásúl vétetett. 
3. Elnök jelenti, hogy a mult 1902. évi zárszámadások és 

a nyugdijintézeti pénztár f. évi április l-jén I(ésmárkon tartott 
választmányi ülésen vizsgáltattak meg - felolvastatja a választ
mányi ülés jegyzőkönyvét - bemutatja a pénztár mérlegét, a 
melyből kitűnik, hogy a nyugdijintézet 36041 kor. 71 fill.-nyi va
gyonnal bir s a mult évihez képest 1677 kor. 49 íill.-nyi szapo
rulatot tüntet fel; ez tudomásul :vétetik s a pénztárnoknak a fel
mentvény megadása mellett, a pénztár mintaszeri'.1 vezetéseért 
jegyzőkönyvileg kös7.önet szavaitatik. 

4. Felolvastatik s elfogadtatik a választmány azon indít
ványa, hogy a nyugdíjra igényt tartó nég;r öz·vegynek, neveze
tesen: Weisz Jánosnénak, Dr. Krompecher Sándornénak, llahnár 
Bertalannénak és Dr. Szontagh Miklósnénak, ugy mint a mult 
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évben egyenként évi 250 kor.-nyi nyugdíj állapitassék meg, mely 
összeg két félévi részletben: június 30-án és deczember 31-én 
fizettetnék ki; az ez évi összbevételekböl fennmaradandó 1520 
kor.-nyi összeg pedig a töke gyarapítására fordíttassék. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berek:eszti. 

K. m. f. 

[Hit e 1 e sí tj ük: 

Dr. Greisiger Mihály s. k. 

Dr. Teschler Antal s. k. 

Dr. Lorx Sándor s. k. 
nyugdijintézeti elnök. 

Dr .. Szász Ágoston s, k. 
nyugdijintézeti jegyző. 

TARTALOM: 

Oldal 
l. A »Szepes megyei orvos-gyógyszerész egyesület« 1903, junius hó 24-én Bar-
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