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A fogyatfrnzásokról•· 

Az l 1:!74-ik évb.en négy fugyatkuz;i.;, ll!:;z j ilc 
l'!Iag-yarortiz{igon· a.· ltoldt'ogyatkozii.soka t. éJH.!11 llellt 

fogjuk hi.lhalni 1 a uapfogyalkoz1lsok kiizííl pe1lig 
csak a 1nú.sudikat. 

l. 'l'eljPs napfugyaLkoziis aprilis I n-üu, l fira 
f) p. délután j nii.lunk hitl1atatlan. 

2. Részletes hol<lfogyntkuzii.s lll(ljns !-én, B 
óra ·11 p. délutiu1; 1uilunk l:i.thata!.la;1. . 

8. Gyüriis-alak11 uapfngyatkozas ukl. lO·t;u; 
uáluuk is u1errhilható, l(ezdete l1utlapesteu: lu uni 
31 perckor rc'grrel. Vé•l'"t: 1 óra 15 ri•Jre. délul;iu, 

·.L 'l'elje;' holdfu
0
g-yatkozás oktub. 25-éu, 1; f1n>. 

."JS p<.!rekor regge}; nálunk lállta!.at'.lau. . . 
y~ é u u s bolyg(iuak elhal<ulasa a 1Hlplauyc1· 

C]űtl dt?CL!lllÜ•~r 0-t}u j IHi.JunJ;: J<ít.ltatalJau, 

·•:t-r 
' 

1, Csiirii1·t. 
2 Pt\11fek 
;; Szo1nhnt. 
4 Yasá1·11n1 
:; !Tél f6 
f) l\1·1!11 
7 Szerda 
·" Csi.itört. 
H Péntek 

10· Szon1bat 
i 11 Y11siir11:111 
121 Hétfő 
J :L l(edcl 
! ·I Szerda 
1 ri Osü1iirt, 
1 r; Pfnt.ek 
17, SzoinlJnt 
18 "a:<;}}'Jfil}I 
1 u liét fc'í 
'..!O Kerl1l 

'.!2 
'..!:l 
?4 
25. 
2G 
27 
2 . ..-. 
~·\l 

:111 

'rélhó 31' uap, 
-ltiJ11i~·1r„1;aiTl1~1fku.~- 1· --l'rotc~t;~--- - -

___ l__l_'.'.J:!~i_r ____ ;----"-"-"'-'í_, __ 

JANUÁR. 

lij éY !\, I\al'iíl'SOn 
l\fnká1\ Béla 
Genov~>·a sziiz 
!); Titus piispiik 
'l'éle;.for p. 
YizI\ereszt 
Bálint 
Szörény ap. 
.Jnli11n vért.. 
Agathon pk. 
J), J. ::\fai'.. 'flH•Od, 
Erúest pk. 
·verónika ;;ziiz 
B\1dog hitv, 
Hehiete l'ál 1 Iilln· 
Iifarc).el, Gfza 
Remete ~\nini 
}),_ ·2. ,f{•zus H. 

Sára. 
}'(Lliü'tn é;; Sehe;.;t„ 
Agnes sziiz 
~\ na;:zr:íz 
ll.~a-sszony eljP.[.fy7.. 
'l'in1ot11 
fi, ;J, fláJ fOl'(llJJ;isn, 
Polykarp p. 
Aranysz. ;;z .. Júno.4, 
Nagy ICriroly 

Hj é\· 'tíáj1jil 
Ahel, Bélá 
Dániel 
n. IZah 
Sin1bn 
Vizk1•rrszt 
Bálint 
Fodoí· 
Erős 
Erna 
JJ. f. 'rilun 
Jii.inl101· 
Vidorkri 
?!fór· 
RCníete I~:~J·· 
GJ;.Ozö 
Re:níefe :\1lial 
íl . .':!. Piroska 
M:i.riu~ 
~1\bi:ín, 
A~nes 
Vince 
In1rike 
Thnú1li 

iiz~t-ii 

D. 11. P:'i.l fÍir<l. 
Polskarp p. 
f{rizosztcnp 

21 Bzenla 
OsütürL 
Pénlek 
Sz(,lllhat 
\'as:it·nap 
TI?! fti 
Keatl 
Szerda 
<lsiitürt. 
P8nt.ek 
Szon1hal :li 

Szal. Ferencz 
i\Tnrtina szliz 

1 No!o:ikai Pfter 

l\fargif 
Valér 
Adelgnuaa 
Virgil, Gillrt 

IIol1ltiilh~ 2-án, 8 t'iní' l 9 perckor Pste. 
l5h>Js,"J 1u~g-ye1l 10-,;11, ~! <)1·a 1 l perckor e;.f~. 
Ujbuld 13:,iu, \1 Úl':l Ili pm·ckor reggel. 
J~l!'ú nei;y•••l 25~.~n: ! /1r11 f,IJ p<'reknr reggel. 



Di.ijte.lti hnvn.. FE:B_RUÁR. 'l'C_lutú 21:' nap . 
.e;.~· 116--iis-iu.it-, JWurni kut.hotll;u.-, 1 ~o.-·--i•r,~i~;;f-;;;;:~-·==·-
----~1!!1!'~"=~:-- ··--=·~-~·-!~~a-~::--...,.-,-- ----,-·=~~,~~-~~'" -
ti Vas1lrna11 D. 4. ScJlt. 
2! lltHfíi Gy, Nz. h. :i. 
:~ J{ed<l BR.h\zs püspök 
4 Szertla Izi(lor, Arulr. 
:i; l.;slitiirt. Agotn 
U. J.lént~k Dorottya sz(ii 
7 Szoinhat Rornunld ap:\.t, 
s, \'asár111q1 U. 5. Sexag. 
!! Ilétf(í Apullonia szUz 

10 !(edd Skolasztika szíiz 
1 t Szerda Dt~zslj, ]~nfrat. 
I '> Csiitürt. Eulálin 
I 3 ·Péntek Agiih, Barna 
1 4 Saon1 hat Bá.Hu t 
is; Vas.1\rna1• IL_li. ft11i1111. 
1 G i Hétf6 J'ulirin11n 
l 7 ! lCt!dtl Rnshngyú 
18! Szenln Ra1nvaz.ú 
1 üi Cstlt.iirt. 1\-fansvt!t tlil:ip1'.ik 
201 Péntek .BJeút.hcr 
211 Szornhat Püter iizékfoglaJ;isa 
22! Vasá1·na]' ll. J. Invon .. 
~:1i Jiétfti Villig. R1dnl1. 
24 1 I\:etld 1\-JAtv;is 
25 I Hzercht 1 I\ánf.or 
26! Osiitiirl., Viktor 
27 I'éí1t.ok 
28 Szonihaf. 1 

IJen11!l1~r 

~A!:1_1s 5 iiz. 

J). 4. Drigitt.n 
Gy. iiz. a. 
Balázs 
Izidor 
11.fwleiizf. 
Dorótt.ya 
Richarll 
D. 5. Saliunon 
. Apollonia 
SkoJ;iszl.ikn 
Á.rpád 
Euhtli:t 
.Dnrnikn. 
Bál hit 
H. fi. Fan.o;zf.in 
Juliünna 
Theoclul 
Conconlia 
Zsuzsa 
1•;nkario 
Eleonora 
0. 1. Ü;.;zi;g, P,it1•r 
Ho1nnn:t 
Mií.ty:i~ 
Gotthárd 
Sántlor pihpi„k 
JJenurlel' 
Rom:iu 

Holcltii!te l~én, 12 tirn fi2 Jlerckor tl~Illen. 
lJlo!sb· negyed ll·én, fi l>. ·t.'! p. délnfiin. 
l'.,iliold 1 li-iin, f! fir:.oi :11 1ie1·cknr i:st.e. 
Efs(i negye•l 2B·ciu, J 2 ú. 2 p. cl~l!Jen. 

V11súr1111p 
2 II~Íííi 
:-: rc'Cad 
.~ Szerda 
5; Cslilürt-. 
G P4ntek 
; , Szon1 lla t 
8i Vas:irnap 
ü1 Hétfő . 

10 Kedd 
11' Szerda 
12 Csütört. 
1 B Péntt!k 
14 Szon1 ba t 
1 fi Vaslir1w11 
11;' Hét.f<i 
17 l(e!ld 
18 Szerda 
1 !l Csiitürt. 
:.!O Pentek 
2! Szuuihat. 
22 \T as:il'lHIJf 
2:! ITét.fö 
~M- I(ed'l 
25 Szerda 
26 Csiitört.. 
27 Pf.nt.ek 
'.!S Szonihat. 
~ü \'as:irnnp 
:iu lfétfií 
:il 1\t>!lrl 

n. 2. H1•miu. 
Sjmplicí1111 
ICunigundn 
Iü\zu1~r 
Ado:rj:\n 
l~rig,Ye;i 
Jézus tü\'. k. 
f). 3. Ocnli 
Cirill. l\ret.h. 
40 vértanu 
Herncliu~ 
Gergely 
Ilozinn 
l'tla.lihl kini.lytu~ 
D. 4. Lrfarr 
;Jelibert 11k. 
Gertnul 
S:h1dor1 B(le 
.Túzsef 
Joakirn pati'. 
Ileufülek np:i.t 
H. ii • • J ndit·:t 
Victorin 
G::í.bor fönngyal 
ti,r. o. Iloltl.-assz. 
,Tenó, l\ínnb 
Ruper1 piitip. 
Sixtns pápa 
n. ti. \'ir:ig\·asü.J'. 
Quirin 
J(ornt;Jia 

Jl. :?. Alhiu 
Simplic. 
Gnn(la 
Rii.z1nfo· 
At111rj:in, ;fen<i 
l~rigyes 
l!'elfcibis 
H. H Zolliin 
Cirill. 1\Ieth . 
Etelka 
SziU1rdka 
N. Gergely 
Rozina 
Szendjke 
ll. 4. I(rbztina 
Uenrik:t 
.Földik•~ 
Sándor, E1l,J 
.Túz1H1f 
JJnbert 
11eue 
ft. ;j, Lt.1a 
ViclnriR 
0:1.bor 
Gvii111. ult. B.-a. 
l\faui'i 
Rurwrt 
Yininy 
0. Ii. \'i1·ú;;·r11.'l. 
Quiriu 

1 KonuHia 

Ifoldtiilte :l-:in 1 H /Jt·a :18 perckor reg~1!l. 
Ut.oh1ú neg.rt~il I ! -éu, JO úru fiO p. d1\il·lótL 
Uj húlcl l 8·án, G úrR 18 perckor rt.!ggel. 
}J]s/j lW!!J"l•d 2·!~f'n 1 11 rJ, ·!7 perckor !Jjjel. 



~7.t.~Gyiirgy-ha_va.. ÁP~ll-l_S. ~,~~y_;~~--1·~_ 0::iü i1ap. 
- ~\ -;;-~ ;;· i1ét _;;-,-=~=-ÍÍ!im:d k:11!1.,-•fik1il; - ,----· -·J'í·{;tc.,t:i1Ti':;=-- -

1::qij1• _ na11t<1r __ _ n:q•tar . ..... .... - 1 ··. .·.. . . 

Szercht Ifngú piispiik 1 lfnrc/J 
~ Csii!i.irt. Nagycsütiir!iik Nagycs(ifi\r. t.iik 
;1 Péntek Nagypéntek \'11!!',r]lt'nt~k 
·~ Sz.otuhat :Nagyaz1li11hat NagyszPr.1h:tt. 
5 Vas:írn1q1 D. 1!11!-;rtítYasá!'t1:q D. Jfnsr<Hrn-:ru" 
fl llétJ'ö Husr1~lht;lfii Hnsr1ílh{\lf'ii 
i ICer111 IIer111ina >'7.iiz- JJerrnina 
R Szerda Déne>: Dénés 
H Csüti'irL Dö1niitf.r Diin1e 

10 Péntek Ezekiel .Ezfchie\ 
11 Szou1ba.t Leo p. fieo 
12! Vas::iruiqi D. 1. ttuasim. D 1. PPh{•rr:1si'1r. 
la Hétffi .Jui t.in .Justin 
14 Ketlcl Ti1nu·tins Tiburtins 
15 Szerda . .\ nastasia Nestp 
IG Cst\tiirt. 'l'úrihius 'i'nril1i11s 
li Pőntek Hudc1lf (Hezs(1) n('ZS(i 

1 H Szo1nhnt ~\ppo1!1n, !•~1\niird Ej le 
1~1; Yas:Íl'lllljl D. t. ~IiS!'J', D. '..!, l·:n11na 
20 Ifétfií Agnes 01la 
21 }(edd :\nselin \'\irf11.11n T1Poni1las 
22 Szerda ICáju!l és Sol!ér ."'{i]t.~r 
2:~· Csütiirt. Arlalherl B1~la 
2·~ P6ntek Ciyiirgy vérta1111 Gvij1rr\· 

2fl. Szo1nbat, M~i.rk eY. i\fark~is 
2t3i '"as:ít·n:qi D. ;L ,Juhi!. J). 8, 2\far<'i·l!iu 
27 · ITétfó Peregrin Pere!,f1'i1i 
'28 Ke(lt1 Vit.i\l. ~~s Val Yilli 
2(1 Szerda P1~!er v, Antnlkit 
30, C:.:liliirt, Sinai Kat:din Eutrop 

IIlolilt.ii\(.11 1-Bii és '.:!·ik lii"1z!i eJ.IPll :.!.'í p. i~jft>J 11!;\ ll. 
IHol!Íú negyml lO·én, 1 ! úi·a ::a !Jerckor 1~,ijPJ. 
Ujh<Jl(l lfi-;in, B Cini 7 p<:rcknr dé!ul;ln. 
J-:J::iú uegye(l :!'.J-;ü1, L ••ra :.!O per1.~ko1· 1~jjel. 

i 

MÁJUS. Tava;zutú ~1 nap. 
~-:\- hó"é;-y1-tit' j H••11i:\i'·c··',~,'.-r,1 .. ,",-.ulfk·,;-~ --, .c'--·=-1-.;.·t:~~i·í':~n;- ·-·. 

n:q•j:~ 1131 !'t-,1 r 

Péntek 
2 SzÓn1hi~t 
a; Yl1slir11ap 
·I · Ilétfö 
fi l(etltl 
6 Szer(la 
7 C~ü.tört.. 
8 Péntek 
fl Szo1nbat 

1 o; r asii1·na11 
11, Fiétfö 
12 !Cedd 
13 Szerda 
1-l {'siitiil't. 
1 ;r Péntek 
16 Szon1bn t 
17 \':ISÚl'l!llJI 
1s J-r~tfti 
1 H }(e;lcl 
'.:!() Szt:nla 
'.::! l Csi.itürt. 
'.22 Pt!ntek 
:!:J Szonibat 
'.::!-! VllSIÍl'lUIJI 
e;; llütfii 
~G ICedd 
'.;7 Szerda 
28 Usiiti.irt„ 
2P Péntek 
:11} Sz()nihat 
:1 ! Vas:i1·11ap 

l ]j'iiliip és ,Takali I~ülöp t~:; .Ttd;:ali 
Atha1uiz 1 Z.::ign10111l Zsig11101Hl 
D. 4. ('anlatt• D. 8. I(ere~zl fül. 
Florinn FJórn 
Pius piipa J;inihor 
,János ol. ftiz. C}izella 
Szaniszló Aldor 
l'ITilnUy j1;le11tésc Ákos 
Niz. Gergely Gergely 
D. 5. Ho~:tff' D. 5. IIenuiu;,. 
Beatrix( Nercus 
Pongr. (t jürú 11. J\tucius 
Szerv. Bonif:lc 
Áltluz6 rsiilHrtük jJ1!ozü cslil~irt. 
Zsófia szüz Izidor 
Nep. Jiinos Nep. J<'ino:; 
D. 6. Exa1ul D. 6. UUahl 
Yerniicz l\lennyei 
PnHlent.. Bazilla 
Dernii.t Bc'dint 
Hospi1 it1:0 lfospitius 
J ulia sz, J ulia 
Dezső piispük Dezsér 
D. Piink. '\-'. D. Piiuk v. 
Piinlc lH~tfíl Pii11k 11. 
Nerei Ptilii1i Nerei Fiilö_p 
l\:into1· J3oda, Gyula 
Vil1no,: 1 E1nil 
l\Iaxin1iUau i\Inxind!ian 
Ferdillaud Nündor 
D. 1, ~zt.-llür. v. ID. 1. Gyürgyike 

J[oldtÜlte 1-éu, 5 tira '.::!.:1 11t.Jrckor détutii?:. 
l}to1só negyed B-é11, A Úl"a 28 p•Jrcknr reggel, 
t:'jhol1\ 15-én1 !l 6ra 8(\ perckor éjjd. 
:-:!s.-i ne~y·~·l :.:!:1-;i.n, 4 fira ::;;, perck0r r.::gge!. 



JUNIUS. 
IÍ"t.i~l;:; i - !.„l~ti~;~lki!~--

n:_q•! •iy 

1 .' IIétfó Nikodetu 
2 ICedd Erasn1us 
H Szel'da Ödön 
.r Csiilii1·t. Urna11ju 
:1 Péntek Donifac 
ll Szurnbat Norbert 
7 Vasál'Ul!Jl D. 2. Róbert 
H Hét.fő 1\t:edánl 
9. ICedtl Felix 

10 Szerda Ma.rgita 
l l Csiitört. Barnali:is 
12 Péntek BaRil 
Ja 8zon1ba(, Pád .. Antal 
14 Vnsllrna1r D. 3. "'\'az. P. 
15 Hétfő Vitus, Vid. 
1 ti Kethl Berino 
1 7 Szerda 1\ dolf, Rainer 
18 CsiltürL Mui-cellüin 
l U Péntek Julianna 
20 Szon1bat Pál ez. 
:.! 1 Vas1ir11a1i D. 4. Alajos 
22 Ilétféi Paulina 
23 Kedd Ebérhiird 
2.i Sz~rda Ker. sz. ·T:inos 
25 Csütürt, Prosper 

NyitreHí :-;o nap. 
_- -----(·J·éti.~"f1'!i~ --

__ ...i:_::!_'.,t~ 

Nikoc1c111 
Ernsn1us 
Ko1;nélia 
Berta 
llonif1le 
P1tlk1L 
J). 2. 1'11 !elwria 

1Nlsc'.íd 
·,Bót1og 
:i\Iargit 

I
Bnrnabtls 
TúbilLs 

IP:i.d. Antal 
n. a. :!~lizcn!< 
Kresc. 

I
Juditha 
Adolf 
I\tarcel 

fGy1í.rf<ls 
11.!..,lora 
fn. ·L Alajos 
Albiíu 
Sziduuia 
Ivii.u 
Vihnos 
,Jeren1iús 2H Péntek Ji:i.nos és P:í.1 

27 Szo111Uat Lri.:ú::lú király 
:!S Vasürn:q1 D. 5. !Jeo pti.pa 
29: lltitfö Pétrr és Pril 
:10 Kedd Pi-il en1léke 

'

László 
D . .:;, .Arszliiu 
Péter <is Pál 
liucía 

Uto;só ilcgycd 7-tlu, ~ óni. 34 prkor tléluüí.u. 
Ujhohl 1·1-én1 8 óra S llcrckor reggel. 
Első negyed ~l-én 1 H óra Ii 11e1·ckor este. 
_Hohltölte 29-én, S óra 4 pe1cko1· este, 

j ' 

>f'• 
1 

Szt.-Jakab:-liava. 
A hó if~ bét 1 Hónrni \rn.tho!!k.·u~ ·:, . Prot~st_:u1s 

n1„·in· n:q•tiir , · 1rnptr•c„. 
==c•··c~o·=ic-=c. .„ 

Szg_rda 
2 D~i.tört.. 
;::. Pentek 
,i.. Szombat 
s: Vas:1rt1n1; 
6: Hétfö 
7 !(edd 
8 Szerda 
9 C~ütört. 

10· Péntek 
11; Szomb\tt. 
12! Y 3Sát'IHl)! 
13' Hétfő 
l·~ Kedd 
1 ti, Szerrlii 
16 a~üt.ört.. 
17. Péntek 
1 R Szombat. 
l ni \'.asLirnn p 
~o 1 trétf6 
:.!1 Kedd 
:.!2 Sze1·<la 
'...!:! CsiU.ört. 
24 Péntek, · 
2.'"1 Szombat 
26 VastirtHIJ1 
"~ Hetf<i 
~8 Kedd 
2(1 Szerda 
:io Csti.t.öl·t. 
:1\ Péntek 

'fheo(ivrik Tibol1 
Hai:ló~. B.-A. Ot,tó „ 
I\:l1rúél H'eli:UUU'r 
Ull'ik pll~piik Q_seas _ . "' 
ll_." H„ __ Yiln1ps apli;l .Do, 6. Cirilla 
Ir;aiáa: próftíl<t EZ_itbi.11,. 
Vilibald'.:Pk. :r~ep:ter 
Kilián pk~ Gil_lyén 
Lukréoin Anatoliit-
.Arnália szüz II~a. ·1 · 

.Pius pápa ,C,:ll,!óuora.:::'" 
U .. 7, Henrik esti.sz. D,.! ?· Ná,lJt?.1," 
Margit ~züz ~~!léi ,.,_. 
Böiui ventur .f{nq1illqn., -:. _, 
Apo_;;tolok. oszh\~<Í ..:\.po„~t.. qs?J,ariit 
I\:armel-· b. ass..-:onv Fan~H.1.s · 
Zoroard, András ~ Zo_boi' 
.o\r11nld. ICnmilla R.Oz_ina . __ --.· . 
D. ·~t :rianl, Vince D~ s. "\rzén1_Atu·él 
lll<?s prof~ta. llh·il~ 
J)~n_iel pro(éta D.*niel .' __ ,, , „ 

Miirin. I\fag<iolna _.i'tI_á~ia )1a._gdoln~a 
Lihór púpa. A.póUiil„. 
.Kt'isztina Sziiz .:J:pláiúii ' 
·Ta:kal1 apost. Kriftóf 
JI.: !!. Ann8 li. a. a D_: 9. An'il'a 
Pnntaleon Pen't:e!e' · · 
1rl.ce p<i.pa 81.únson 
:u',ít·tha sziiz _"\'jhnos' 
A.bdon .„ . 'Jndt~ 

1 Lajoslai Igu<ic ~g_!1H.C 

Utolsó_ ne!!ye<l 6-á11 1,,-.?. ó'. 16. p~ ~s.te._ , 
Djhqld ;l~'>:iin,, 5:. ór•< ·l:4_ }lC_rckcir .d~h~t~n
i~lsö negyed 21-en1 2 ó,,47f p_. ~~Iut_án, 

. .Hold_tö,lte.· .29-é_n, ,_5 ó~a ~9 -p_er~liOl'_ ieg_gcl. 



Kinae.sz.„-ha va. tHJGU~TUS. 
l'n1tc~!n115 ~f~i1"3 3_s:-/1-~t.·1:.. Homni J.:nthnlihn<' r 

'""'"'::...-~~Hl~~-__ 1.c1a±/',:''=i1·==="i===='="=q1t~i:.,.,--'= 
1 Szonlliat Va'sás sz. Péteí• 1 GerÚ·ud 
2~ \'asli.l'lUl]l fi. 10. Purtiuncúla D. 10. Gusztá~· 
:l Hétfü Ii:d.Váu feltámiuláMt I.ddia 
·i l{edc1 J)ÓÍnoko~ r. Doh1ok 
5 Szbrdii. Hh.vi Bo1d.~A_~szony Áfi-rt,! D(m1iL „ 
6 Cstitört, UrsZine váltdzrisa - Ur' ~zinv. -
7 Péntek _Ddnát, ICajet::I~: Kiijetiín 
8 Szomb&t CirjEik, Jusztin Oirjék 
H, Vasúr1it1p J),' 11. RonHtn,Afra D;'IJ. llruöd 

101 Hétfő LlA·lnc Lőrinc 
l l ! Kedd'-·, Z.d1ZRan11a sztiz- Khíri,-' Hilá' 
i 2: Szé'rüa: · ICllli-a Szüz 'l'ibol'o ·, 
13· Csütört, -~ipPoli tus I:Póly 
14 ·Péntek ·o~séb, Athan.· Öz-~éb 
15

1 
~2fon1h11t :\'nJ!'.r·B.•.~sszoí1y NRgy h. <f::mzo11y 

16' Ya~ürnnp D._ 12. -Rbkns püsp. n.·· 12. ,Taciu1ka 
17 Hétf(j Liberát Bértr. 
18, !(ecld Ilona. Agapit. Ilona 
I 9i Szerda Tekla 'l't;k\a·, afárttiu 
20 Csiifii1·t. lstvru1 kil';i!r Isfviiu kh· 
21 Péntek B'ernií.t, PideÚa. Bérn&t 
:!'2i Szombat·· TimothP.llR ,·T·i.n1óth 
:23 Vas:i1·nap n: 18. Benicí Fül. D.' 13.· Zacha1•i;ii: 
24 Hét.f6 Bertalan Biú·talan 
25 Kedd L·ajás kirilly Lájo1l 
:!6 Szi'irdíl.' Sfi1nnel Samu 
~7· Csiltört. Kal. J6z8ef Gebhart 
28 Péutek' Á.i;;-oston püspök / .A .. go:iton 
2P Szon1bat ,János lefejezése 1 Sabina 
?.O· Vn!l:irna11 H. 14. Limai Ri'.izn:/ D: 14. RóZa 
31: Hétfö f Raimund Pntt!in 

{jtoi's/> riegyed '4-én, _'1 I óra 3. perckor. éjjel. 
ITjlioI4.·12-én1 5 óra· .t6 perekor reggel. 
:rn_I,sö negyed 20-1\11 1 S óra 9. ·p.erckol' ,reggel. 

- Holdtölte· 27-én,· 2 6ra· 47 perckor ·délután, 

Szt.-Mihály-h, SE';{':JEMBER. ÜS"elö .30 nop. 

- A -_1_:~:1!:·1;{~;1 __ -~-.~f-.i~-".~,;~1~~;~=t1~=·~;,o/_I_!•:~-;~-·· ·=;r'. ... -~.=-'-''_,~'-;i':_,~_:t_~~-1„~-·-=--. -
Ket1!\ 

2 szertln. 
;1 C!?lit.ürt. 
4 Péntek 
5 Szombat 
u vas:i1·111111 
7 Hét.fli 
B /\t>tld 
9 Szerda 

10 Csütört. 
ll Pt'.~nt.ek 
12 Szo1nb1~i, 

1 ;J Vasárua11 
14 Hétf(i 
1 !'1 Kedd 
16 Szerda 
J 7 GsiitürL 
18 Péntek 
l !) Szotnbat 
20 Vasii1·11111~ 

'!. 1 ffétfó 
22 Kedd 
'!.:l Szerda. 
'24 C~üt.iirt., 

'!.5 P.úutek 
26 Szotnbat 
'27 Vas:i.rn:qi 
:!ti Ht!t.fü 
'!.!.! Ketlcl 
:·:o Sztrda 

J~gyed apil.t 
István !Cal. 
ltla1rnvet . 
Rozillit~. 1'Zi17. 
Viotorin 
fl, lfl. Znchariii.fl 
Régi na 

· Kisasszon_r napja · 
Go1•gon vértanu · 
•roJEit, )liklús 
Protu~, Jttcint, 
Guidú, Silverius 
n. Hi. Mliria lll'l'C 
t ... fe1Inag 
Hildegard 
J\<i."1lf.u1• 
Iian1bert 
Irene v 
Január vértanu 
ll. 17, E11:<üi.eh 
!lfá-t,<i ev. 
iHóric v. 
'l'ek la, T,inus 
Gellért pk, 

.J~gy~cl 
E.frO:in1, Zenn 
l'tfansvét 
Roziilia, 
Erő~ '·< 
D,~15. Vidn-(~9.e~.) 
l~egina. 
Ki11assz,.,n. 
Adµ)nát:; 
Men'otlqra..,; 
Protiu~·"" 
•.róbÍiffl' 
D:,;Ú3. 1\f~r 1 ~uat. 
SitlO,lllOll 
Nik61néd 
C.ipi:ian 
Lanibert· 
lticliú.rd 
Szil~rd . '
D.: l7. li'ansztii 
i\fáté 
lliór 
'.l'ekla, IJuiza. 
G~Ílért. 

IC!eofás vért ]'atka!'. 
Oipri1in, ,Jusztin NHU:s 

".·. J. 8. Ko.zn1a, Dt!IU.

1

D •. 18. }~.\.·e .a.za.r Vencd Vencel 
l\-lihály friaugyal illihály . 
Hieronynnts · .T ero1nos 

litols1'1 uegyetl :~-áu, n úrii lü pernkor reggel. 
Ujhold LO-én, i bra .. 27 p'erckur e::; te. . 
.Lll~fi. 111:gyetl 19-éu: 1.2. óra 21 perckp1·, d"lut. 
!Ioltl ti.ílte, 2f>·é11 1 11 úra 2~ iierokor ,é,ijt..J. 



Mintlmnt·bava. .ffJGTOBBRi.; Űazbó SI• "''Ii. 
~-::.\hó tl~ h!!t'-'".-·4;1~-,k~~1fiiflm~--- 1·------·-7pi;;:;tu·.~t-ai.~-7 

napj:i. nuptlir 11:q:,·•~·'~'=~~ 
~~ -Can~:.~-~lii~h~ig~us pi;~1u~ . - AI~üliir 
2 PP.í:íttl-k·- 'J.f~í'ef.iphíl piisp1;k 'l'hl':lop:.il-
3, Szo1nhitt Kántlülus yért.aüu · Fe'.jéí· 
4 Vas1lr11áp ·0)~9. Olrns1i iinnrp n.>1n. Aranka 
s· Hétfő Plnoidus 1 ·petegl'. 
iii !fedd Btútid, l~inil gmil'-
71 Szerda .JUiítinn Ju'Sti 
BI Cailtört:" :-Biig°itt!i: PeJa:gia 
9! Péntek ·1 ~: 1Déné:i:1 l"ölde~ FílldeH 

to
1 

Szom·bat' BOl.·g-. Fererú~ Ge'db . \' 
11 j as1íl'lllljl . n.· :20. Fi!nll1íJJii. sz D.-·20. Bu\·kliilrd. 
12; Hét.ro. -- 'll-fi~~ri p.-\·; - szd1~afin 
1si·R:ecJd" Ká.'lnuin K:\inüi.ü •i:V 

l4i Szerda~·-' K~,Jiszt piispiik Szet'enc•11 
1 .:.I CsiiUirL Tertizia '11Ji·i 
1 ui Péntek 'GtU ,:apát, ·F'lorpn! Flór'ent 
1 ;I Szo1nlfri:t ' .'H~,tlviga Hail\rig 
18 Yasiu·1í:q1 ·}) ... 21. r,uklicR t""" -1)_.,-~1. r111kác~ 
191 H_étfő : 'Alk,' Pét.ér Agn!•s 
ZOÍ Kedc1 'V:\hdel pá:;zfor Véi1di>l 
211 Szerda Orsolya szüz Vfcill1· 
:!2/! C:;iitü1:t. 1rfl)r,' piispük i'\fór 
2:l Pii-ntek Ka'piszt. .T:ino:í K:l!1i .J:l.1íri~f 
:!4i Szo1nbat· Ráfáel főan!!v:Í.'1 Raf'áel· 
~::,,! \'11silrn:1p f).~·:2.2. 1\:rizi:in: D>:'i2. I\r1z';;rin 
26 Hétfd Dőuiütür' 'DHfrie · 
27i lCt'dd· Sábin'i\'iizti 9zií.z 8:-üiÚina 
'.~S: 8z1~rda Siií1on ;\:: ,Jutla 8i1i1Óll ú:-; :fmh1 
291 Cslitiirt.. Zénobitt>f N:l.'i·C. 
:lú Jl(!nt~k· ·..:\lfous, Klún1Ha •Kiándiu. 
01 !-3zornLat. l•'arkaB pii,;piik 1 B~·f'orm. r~nlé~in. 

Utolsú liegyf!1~ '2-ií.u,'·2 · úril 1 54 J). · tl~!út :in. 
t~jhohl lú-fu; o óta. 18 perckor déh1t:i11 
Blaő'·negyed l8·1tn1 2 'ú. :4;; pel'ckor délut:in. 

, Holdtülte :J:i~·~n, B ói·n 3'7·· lJerckot' ·r~ggel. 

8zt.-Andr:·hava. NOV:Efil!BER. Öszutó 30. ~.;'!'' 
.\ tió é~- .:!i.tlt , •••• ·1:i!r1u\i !mtholik11:1- -- 1 l'rut.osta11~ 

·-----~:al_l1a _ "'-'----~ 1i;1t;;~1 11n1•t1li_:__ 

Va:;:íl'llajJ 11. i'l:. ~lin1L.s1.-:11<q1. 1 n. ~H. l\fi1111sn•nt 
„ Hé°'tf(i tlalottak emlP.kez, ,l:faliit.tak.:naµja 
:·1 IC~cl<l Hub'er1. püspiík Ida 
4 8zHrdit Borom. Károly Bo10111. K~roly . 
.s (faiitiirt. In1té herceg liJ\re 
G· Péntek I.Jénlircl ldtv.- Lt.nárd.·-
7 Szon1bat Engélberl )<:~J.fn:n· - ·.1 r-.-r 

s: Vastll'U11J• ·D. 24. Gottfried- ::Ö .. :'2"·L G11.~t.fried 
!-fi Hétfii 'l'ivU:Uar v. Tódor 

10! ICedd ~4.ndi·1i.8 Ji'.}lir;enr-
1! 1 Szerda :.\Iárí.ou pib;piik .Junus 
12· Cstlt.ört„ ,.\gztri\; pk•:-' ., . ;„~-~r:t:rik;.J'.,J'' · 
1;,: Péntek KosZtk. ::>znniszlh '.Honiobuuus, 
1+. ::lzoinllat UeriLphion .Kleó1~;1i.i11a:: 
1;1 1 \"11s:i1'na11 11. '..!ri. f,ip1'Jt. hitv. -P~.2!i. f,ip: 11.el'_tr. 
1 i; Hétf<i Bdn1t111rl 0(Hi11 
J 7 K1;dd G:i~ Gt~rgely Á.n~1i11 , , 
J .'J Hze1·1la !•:u~en Hil(\n Je11ü, Odo 
f!!' (Jsiitiir1. l\L: ErzsülJe1 I~r;zielmt -
:!1; Péo!Bk Bó!lóg liit\'. )J{idog;_ 
'.~11 Szoinlnn B.~As:;z. avntt:'i.t.tihn Ilma:· 
'.!'/![ \'a-;:\1·nap /k·'2'n. Cicell.-. 'ö·.:.::'.::iü. r.et:. 4Pl'i~ 
:.!J f:fét.féi K1Jlri1nen 1.11ipa Kelemen : 
~.J Kwlil ;l!'lf.it'.':1. szliz J~ijuiin.a, 
~51:8z.erdn,' !(-atáliu szii7,., - I\tttalin;;. 
:!ti) CHiitiJrt.. [{oukid n Viic:r, 
:!ll P1h1tel« Ákok hitv11H\1 1Ákus 
281 S:iomL:.i.t, Sµ.!\tlitues hitv.. ~heri'i~i:(i',:· ..... ' 
'.'.\l; Vus1i1:n11jt f1~ ;l. :\1lr1nÍf, J).';-J. Noe1.VaÚhfr 
Joi U.afő AJ1tlÍ'lls apost;. /\!i!_lr:is ' 

litolsú '1\;il{yiii'Í'::[-..~1Í, ~ ·úí·a: !'fi :jii'1rck'úi: l·eg-g"l'. 
lljhul.tL !:!~én, H. -ór~, !'19_: P.~trr:k"r ri~ggt;J,., 
1-:lt!U ltt:g'}ti<f.;,}7-:ÚJ\'>' ;i, Úl'!l;_ l.U,.!J~J'J!k.,ür,,l;l-'gg:p\,, 
Holdt.i.tlf,, :!:l.·U.111,t! úra,51,1 perckor.e!!.~t·;·· 
tul~(, 1u·gytgl; 10.i._~ o~l :izll.:<!l!' :1o~tu~ 1 ,7 ~ra. 4~ p. Bsle. 



Kal'áe.son·liava._. DECEMBER. Telelő. 81 nap. 
- :\. i;6c.:; .i;;Jt .. , ... - J:ó·m·id !•.at.J.ioli!;us -.· ,-- --· l'ru.tc~~1111~ 

_ _'1'.lE!.!:..__ _ _ _n:q~t_:Lr_. _________ !i_l!.J'lar ___ _ 

~ :-~z~~~i~~- --f i:~~!{~~-~-Nn~i-ii,i~ ---- -~~~~~~~~ ------- -
:·\ Csi.l.tijrt. X. Ferenc Atala 
4 Péntek B6i-h1lla szi.iz Bórlni.la 
fi Szoxnbnt Sa.bbás zi.pát; Pelin 
H Va.i;:iruap 0.· ::!. A1lYe11t· D. 2. i')tiklOs 
7 Hétfő A1nl!rus !J· Agot11 
g' h'.·eU1l IL~A. 1'0~1111tat11sa . Szofron 
9 Szerda T-'ebltíldin szib?: Ca.túiar 

10 Csiitört; Jndit.h ;Judi.th 
11 Pt'intek Dan1<tsnR pápa Dnn1áz 
12 Szombat: Max_ent. püspök HulcsiL' 
13 \'asi'11·n1111 fi.'.::. Advent D.- 3. I1rtcs_, .. 
14 Hetf6 Spiridion .Agndl. 
J 5' ICbl!l , Irenens piisfiök Va!tiríarl 
16 __ Szerda P.telk. Bn:ieh. h::1nf. Anahiu'l 
l 7 Csiitürt. L!iziir !Jáz:h· 
18 Péntek Gr~ici<i.n l(!:!gj·es 
Ifi í:!zouibat Neinesius ~étut<i 
20: \TaSÚl'lHIJl n. 4:- .Ailrr11t D. 4-. An1nn 
21 Hét.f<i 'ráh1á.'I 'l'ániás 
22 l{titlíl Zeho Fhi.vián 
:!3 Szerdn. \Tictorin szüz G-ylÚ:6ke 
'2·1 Csütiirt; :Ádátn IÍS .Bvn. .A.dúín e" i~va 
25, f'l!ntek NngJ Karác:-1011 N1igJ· l\a1•iu~s1111 
2B :-1zo111hat Io;fv(lu y(·rtan11 (stYíill· v1;r1iu111 
27 r11si'lr11a1i1 II .. Túnos F.'t". 1 D. ,János i•v::111g·. 
28. Hi!tfd 1 Aprú szentek Aprú sze11tek 
~!l I{e1ld j 'fn.pni.s piispllk 1 ·.ronilthiiu· : · 
:10 Szerda Dávid kir{dr Dfi.vicl 
:11 Csütört,, 1 Szilvesr.ter ini.pa _ .. L~z.ilve:~z!;y. 
Ujhol1l A. és H ik kih:t.i éJjet; 22 perclior éjftil·ittiiu. 
.Eh<j negyed l !l-iin. 1 ·i'1rn· 40 perc!tor ilélttl'(ui. 
H11l(\t.ülte 2:1-iiu, G t1ra·12 pe1ckl)l' reggtl. 
Hto!Hú ne·gy1~1\ :1o~U.n, :1 óra· 82 prk•n· délut:l.n. 

Bélp·g·i lletélrnk. 

I. FOKOZAT. 

VáltOkat, a kel·eskcdúktéJI él:I .. kereskcdükre: szólú 
pénzulalvii.nyokat.1 H végre a;; a.tlós~á.gi . vkmány~k~t. 
illetöleg. melyek vala1uely ny1lvanos intezettöl é1ték
pn.idrok1:a. va_gy portékii.kra - . do. ~sak .3 hónapra 
adott.· X!lgy meghosszitbbitot.t elól~gezéaekre . vonnt-

.. , . · koznak. . ., . 

rrttól frUi; frt. kr. frttc!l frtii; írt. kr. 

1 60 5 600 720 60 

! 60 120 10 720 S40 70 
120 240 20 840 960 80 
':::40 360 30 900 1080 00 
:J60 ·!80 ·•O 1080 1200 l. 
·•BO 600 50 J 200 2400 2 

2·i(IO fot·int.on felül n1indeu ! 200 lrttól 1 frttal több 
illeték fizetendő, ihelynél az 1200 frtou alóli ma.rn· 

dék·iis~zeg telje~nek tekintendő. · 

II. FOKOZA'l'. 

::'ifin!leu jogugyletet illetoleg, n1elyekt:irt. íoku:úi.t sze~ 
1 n1t tetet.ik le H. j:irandó~ág, R n1el.' ek .1tl se1!1 az 1. 
~en1 ·a JJJ. fok~1.zat.bf\ll felhozva niuc~enek, nulycnek 

p. u. u,yugták, lii:t.tositó szf!rztidések stb. 

1r1t(il f;•tíi; írt. kr. írttc!! frtii;: frt. kr. 

::!ll 7 100 200 ti S 
:!(! ,[(\ 1:.1 200 :100 94 

40 6rJ ~ !ti ' 300 40ü 1 25 
1iO iOO ,. B2 400 80(1 z 50 



frttól irti;:- rrt. 1l•r; rrttól lrti•-• < frt. kr. 

800 l 2UO " ·n, ·1fli/1! ,i;<fl(I Ji> 
1200 1 !:i0(1 ;) 4F\Ofl ;j~()(l 17 .1() 1 

!tll)O ::ooü " :?'fi' fll:HHI h•lflfl ·..:n 1 

1 
200f'i 2,!tJO 7 50 640(• 12on :.!2 ;,(1 

1 2-iOO :32ÓO lO /20(1 ~0(10 ~fi 
;)20(i' 1(l\'}{1 1'2 f:iO 

800(1. frt.pn feiüf, u1indet'1:, .iuváli.hi, .. ':4:9.0 fd.iú.1 fiffi. 
25 krnd · t.iibb ilJetJk JÍ7;ci,t.enilő, m6ly111:~1 il." :töo : i·rton 

alóli n:in1:.adék-ösHzt•g fcljesn~k ~~.kin_ler.nlO. 

III. FOKOZAT· .. 

Kölc!íiiu-3zerzliiléseket. illetoleg-1 nlidön< <l kötelezvé
nyek az liltaln.dóra szólnak, :H:oli:r:í.!attételi szerzöf1é
n»ki1él én rósz\;ény11irsulatokn1d,- melyek tiihh ·1uint 
l O évre alflkulii<tk. Vala1níut ;i liúk~kereslredések, 
vagyon- het1~teleknél, a· '!'észvé1iyeg Uomlnid it-tiir::u la· 
toknál, U:t. ó\·nél ti"ihbre, a lntteriai 11,Ye1·en1éhyek
nél~ ingó (lolgok re111ény·v1i:-:irain.i.l. életjára~léld 
szl!rz1.Hlé::iekuél, midün ing(·) júszá;..:uk acla.t.nilk. <it, 
ingós;i_l!i iul<is s csere. s· ;;?.ii.llitáf;l,: szerzöd,\Sl'lu.'.löl. 

frttól irti;.: frt. ),r, frt!(;l irti~ fn. i. r. 

10 7 ".l :soo \OOO H 2;1 
10 :!O 13 100,\.1 1::!00 7 .')0 
:2.0 ;30 l ti J 201! :i Hí)(I; ·; !(> .:-• 
:·ji) 5(1 a:;· 1 ll(Ít) ''..!ÚOO > l'Z; ;,n 
50 100 6'.l ~00{1 2'400 i t' ''--" 

100 15'0 \\4' 241iO· '.!8(\(léi 17 ·"•ll 

150 :;oo ::5 2sor1 :1200 :2.0 
2(10 400 ~ 50 '130() 3tlfl0 :.:!~ :.o 
400 6tl0 " í5 :Jt}(it'J 4(100 '2'' 
tiOO 8(10 b 

1000 frton !elül n1h1:1..te11 ,tov<i.bbi :.!OQ !rttói frt 
:;5 krral tijbb n~~~ek fizetendo. 

Gyógyszl'r-árszalivány 
n:: li·i·~·tli!; .;,·!Jen ki::11iott magy;ir Gyóg-yszcrkiinyYht.1z. 

l obony __ 30 gramm; ,l .nehezék = 1 gramm; 
'1 terecs ~ l,3' ,gramm; l szemer (gr)-.,a,oen-
- t\gramm. 

.Absinthii herba rcissa 
Acetum . , 

6 ob. tul minden tovtibbi· 
11 aromaticun1 i 

6 ub1 tul n1inden további 
pyrolignosum rectificat. 
6 ob. tul minden tová.bbi 

t „ Scíllae 
Acidun1 acet. concentratum 

n " dilutum 
ti oll. t.ul minden to,•á.b1.Ji 

t „ arsen~cos. subtilit. pulv. 
carbolicun1 
6 ob. tul mindén tovü.bbi 

t chronlicnm . 
„ citríc11111 . 
a 11 subtíliter pulveratUill 

t „ hy(1rochl. concent. pur. 
t n „ •cruü. 

dil. p. 
t ,, nítricnni concent. purnm 
t :: 11 n cru'(l. 

11 n dilntum purn,ril 
·" phosphoricnm . 

,! Acidun1 sUlf. anglicn1ium 
r cuncenr.. pur. 

n dilutum _pnr. 
„ tannicum 1 

B·neh. tul n1inden tov~\bbi 

-1 ob. ·v. :30 grn1. 

" 
" 
" 
" " 
" 
" 1 nehez. ·v:4 grm. 

'l ·ób. 'V, öO gi·m. 

" 
" 
" 
" I nehez. v .. ·4 „grm. 

1 ób. ·v. 30 g1·m; 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 1 ob, v. 30 grm. 

" 
" 1 neh. v, 4 grm.;' 

" " 

kr 

3 
2 
.1 • 
3 
3 
2 
3 
3 
5 
4 
9 

32 
26 

:;I 3 

26 
„32 
12 
a 
7 

1 12 
4 
7 

.34 
;1,2 

4 
2 

12 
10 



lI. 

!kr 
]-„ 

_A._?id!JtH tartaric;u1u 1 ob._ y. 30 g_l·n1. ! 13 
·--·_-„1;·_- _ "- -Suh!;-~·:pulv. ·•-·· n -·. !.17 
t ·:A.cónitinunl _..„ - - ·-; J"Szeiu. v. 6 centig1·! 22 
t Acouti tubera sciSSn::·.;- .-, l ob. v. 30 grm. 9 
A.ether aceticus 1 ob. v. 30 f{~:i::.: i 61 t-- -- --cr·uau·s - 1 -ún.-... ~.- ·so grr.1. r-7 
T n depuratus 

11 
::1 ö 

~1.garicus c!lirurgorun1 
T Aloe lumda . . . 
t n „ stlbt. iiulv. 
Althaeae herba scissa 

H ob, tul mind. további 
ii ra<lix scissa . , 

tl o b. tnl n1illd;· további 
n radix subtiliter puJv. 

Alu1n_en subtiliter. pulv, 
6 _ob. 'tul. mind, további 

:i ustun1 suhtiliter p1..lv. 
_Alun1ina hydrica 
.<'l.1nn1011ia . • 
A.mmoniacum pulveratum 
.<\.u1n1onium acetíc. soluturn 
A_nnnonium carboilicun1 

i' chlorat. dep. 
.á.1nygdalae an1arae 

n dulces . 
An1ylu1n subtiliter pulv. 
Angelicae ra.dix scissa 

n n gross. p. 
fi ol1. tul inind, toYá-bbi 
n radb:: subt„ pulv. 

Anisi .stellati fruct. rud tuSi 
n n " pulverati 

vnlgnris fructus . 
n it n pulverati 

t Aqua a111ygd. ainar. co_nc. 1 

" :25 

" 
'„ 5 

" 9 
:: " 
" 2 

G 

" 5 
i,16 

" 6 

" 5 

" 4 
i ·nehez. v. 4 grm. 
1 ob. v. 30 grm. 
1 nehezJ v1 •! grm. 

" 1 ob, v. 30 grm. 

" 
" s 
" 7 

" 5 

" 5 

" s i ~ G " ' 

" hs 
" i'IS 

" 1·1 g 

" 1 4 

" '.l <> 
nehez. · V, 4 grm, 11; 

. Aqua ·Aurantii florum 
· Cnlcis 

·~ Oha1nonlillae • • . 
s ob. tul u1inden toYábbi 
Chlori 

Aqua" Oinnn1nólni 'shnplex 
11 n ·, „ ·,··spirituosa 
„ deiitill<ita· 
n n 
n Foeniculi 
k Kreo:-;oti . . . , 

1 ob. tul n1ind. toviil1bi 
t n TJaurocerasi . 

11 l\1elissae 
n hlenthae crispae 

Il!enthae pipediae 
" plurnbica 
n Rosarun1 , . . 

6 nb. tnl nlied. tcrnibbi 
n Ye.!!eto-1nineralis G-oul. 

t Arµ:ent. nitric. crystalli:>i~t. 
t ,. " ct1n1 kal. n1t • 
t n n fnsun1 
_.\.1·11ic:i.e flor. scissi 

folia. scissi " „ radix scissn 
Asa foeticln 

n n pul\'erata 
t .A.tropinu1n aulfuricun1 
Aurantii fl.avedo ·scissa . 

n ,. subt. pulv. 

" folia scis~a 
Axuugin Porci . 
Balsnnnnn Copaivae . 

peruvianun1 

" vitae l[off1nanní 

I!I 

;kr 

ob.:v •. 3(1.; " gr1n • :'12 
6 ob. v. 200 gt·n1. 1 
1 ob. v. 30 gnu. ;; 

" 4 
!' " 1 5 

1 oh, v. 30 grm.- ,:1--6 

" :'1d 
" i 'í'. 

12·ob.v;·!OO .grm. \!: 8' 
1 ob. v. 30 grm. 4 

" 0 
'1'1' 

" !:12 

" ' ')! fi 
1 oh. v. 30· grn1. 1• ti 

1 ter. 

" 
" 
" 
" 

Y. l,B J;!"t'lll. '2! 

" 
'12 

" 1 oh. v. no [!'rtll. 5 

1 szen1er"'v. 6 c'ent; ·20 
1 ob. v. -so grn1.- ··::!~ 

" 
" ' B 

-1 fi 
',, i:.:!1' 

" 1 nehez. v. 4 g-r111. 1 :.! 
1 ob. '" ao gi'tn; 12::! 

,:,,•, 



IV. 

t BeUadonnae folia scissa 
t 11 grosse p_. 
t „ subt .. P.· 
t n radL"C scissa 
t n „ subt. p. 
Benzoe.. . , . 
Bismuthum subnitricum 
Butyrum recens . . 
Oalami. rhyzoma, scissum 

" „ grosse pulv. 
6 ob. tul 1nind. további 

11 rhyzoma subt. pul' . 
Oalcium carb. natiY. subt .• 

pulveratum 
11 chloratum fusun1 
n hypochlo1·osun1 
6 ob. tul mind. további 

n oxydatum pulveratun1 
6 ob. tul mind. további 

n oxysulfuratun1 
" solutun1. 

6 ob. t'ul mind. to-..·ü.bbi 
„ phosphoricun1 . • 

Oi~lumbae raclix scissa 

CamPhora 
" subt. pulv. 

6 ob. tul mind. további 
t Ganna bis indica scissa 
t Chantharides subt. pulv. 
Capilli veneris fronde~ scis. 
Caragaheen scissum . . • 
Carbo ligni depuratus subt p. 
Cardamomun1 . . . · . 
C11rvi fructus 

" " Caryophylli 
pulverati 

i. ob. v. ao grni. 

" 

kr 
1 

5 
7 

ll 
1 5 
.13 

1 ob. v. 30 grm. '23 
Lterecs.v.1,3grm.!14 
1 ob. v. 30 grm. a 

" 3 

" 5 

" 4 
12 

" " 
6 

" 15 

" 3 

" 2 

" 4 
3 

;,15 

" 6 

" 5 
1 nehez. v. 4 grn1. 20 
1 ob. v. 30 grn1. 8 

" 17 
15 

" 13 
1 uehez. v. 4. qnn :J 

" 5 
1 ob. v. 30 grrn. 6 

" 8 
5 

" 60 

" 5 

" '13 
i 7 

Caryophylli pulvera.ti. . · 
Cá.scarillae ,ccrtex rud1t. tus. 

„ / r•. subt. pulv. 
cB.storeum subt. pulveratum 
ceutaurii herbs. ~cis~a 
Öera alba 
cera fla•:a 
Cératum C!:'tacei 

„ fuscum 
cetaceum . 
Cbamon1il\ae romanae f!Oi. 

„ vulgaris ilor. 
6 ob. tul mind. további 

„ vul.ga.ris groi::se pulV. 
f> ob. tul .n1ind. tov::ibbi 

„ vnlgari:i subtiliter~puJ.v 
Ohinae Ca.1. curt. rucl. tus. 

„ subt. pulverat. 
,, cort. fusc. rud. tushs. 
„ _..;ubt. p~1lveratns 

Cltinidinum snlfnricutu 
Chiuintnn . 

„ bi::nlf. 20· szem. n1inc1. 
::o ,;zeni. tul mind. további 
,. hytlr. 20 szc-ui. mind. 

20 S?~m. tul. tnincl. tovri.bhi 
,, :;ult'. 20 szemerig- ndncl. 
20 szen1. tnl nlind. rnv<i.bbi 

t Chluralunr h:yc1ricu1u 
t Cblorofor1niun1 . . 

4-·n~h. tul 1nind. toválibi 
Cinae flore~ . 

„ !'llhtiliter pul\'erati 
Cinchl'•ninu1n sulfuricuni 
Ci11na1111>n1i C••l't. rud. tllfHlS 

~nl>t. pnli-. 

v. 

ob; v. 30 Grm. !i15' 
li 9 " 

" . ·1'14 1 szem. v. s·c_en~: 120 
1 oll. v-: 30 grm. :1 s 

1 

1 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

\121 
[itli 
1120 
,114 
1[16 
i! ~ 

4 
9 

. 7 
:.14 
60 

. 75 
R5 

" : 47 
sze'nt: v; 6 ceút: 1 ~ 

neh. 

ob„ 

" 

'" '~ g-nn. 

" v. 30 grm. 

i 

3 

2 
4 
3 
:J 
2 

!124 
)o 

8 
fi 

"' :12 
1 szenr. Y. G cent• I: 1 
1 oh. v. 30 grm. ·.'13 

01 



Vl. 

""""""'=~'"""""'"""""""'""""""""""'"""'"""""""""" 1
kr 

Oitri fláVédo sci:isa 
„ " subt pulv. 

Cofi'einunt . 
t Coléhicinurn . 
t CliOlchici seu1eu 
COllodiun1 

., flexile 
Collyriun1 ailstring. lute111n 
t Colocynthidum fruct. scis. 
t :: „ subt. p. 
t Conuii 1nac. herba scissa 
t 
t " 
Coriaudri fructus 

" gr .. p. 
• 1 subt. p. 

Crocus austriacus 
n sn11t. pul-v-.· 

gallicus 
,, subt. puli:. 

Uubebae fructus pulveraú 
Onprum alnminatun1 . • 
t :i suJfuricn1n , 
Decoctun1 Zittn1a11ni fortius 

" " " 
" 

" " n1itius 

" " 
" 

1: '1 

Dextrinutn subt. pnlvera tu111 
6 ob. tul inind. tovilbbi 

i·Digitalhnnn depunitun1 
t Digitalis folia scissa . 
t TI n „ subt,, p, 
Dulc~marae canles- scis~i 

1.·ob. v. HO grzn. !!:?S 
n 1::-ll) 

Í s·zen1er y· 6 cent.':'~ 
i'' 

'1 'b /! '.. ··24 o . v; ·3n qrni. _., 4 

" 
" 

" 
:' 

. 1 ter. v. ·1'.3 
„ 
" 
" 

grn1. 

1 
:30, 

1i3R 
! R 
: 42-

.'5fl 

' 
" 
" ? 

40 
50 
01 
R1 

1 (Jb. v. ao grm. 
: l nehez. Y. 4 !.!.rn1. 1 fl 

~; (; 
l oll. v. i!O grn1. !i 

1'.! ob. v. '1no grn1. 
62 

6 ob. v. 200 gnu.: fl.~ 
1 egé:;;: adag 7 ft. 68 

f~l ndag 4 ft. , 12 
12 ub. v. 400 gr1u. 

52 
6 oh. v. 200 grm. ;46 1 egé:;z n!h1g 6 ft. 

8 rei. adag 3 ft. 
1 ob. v.- 30 grrn. 

:32 

5 „ 4 
1 szem. v. 6 cent .. 85 
1 ob. \", 30 g-rrn. 1 6 

13 
2 

Eleosachara 
/ 

Electua.ri11 n1 aron1atictuu 

l\Z orv. reud. :;zer. 
:seo. ordinat. 1nedic.' 

kr 

· 1 ol). v 30 gr1n. 10 
17 t n „ cuni, op. " 
18 Electuarnun lenitivun1 ' '' lü 

Emplnstrum adhaesiy. borus. i 1 ob:.:_,v .. ~o grn1. 
hnt:. ~xt. 12 u buvelyk 5 

:; 

11 

,. ;so.CJ.hüv. tul niind.'; ·4 
tovi~bbi 12:.......: hüv. r1 

" 
" „ 

anglican.un1 
CantharHluu1 

„ perpet. 
Cernsne 

~, Conii maculat i 
„ Diahyl comp . 

" 

fi oh. tul n1ind. továb. 
Diacltyl. siu1pl. 
Hydrargyri · 
iJieliloti 
Minii i<dn;;tun1 
oxvi::roceu1n 

" c;d~Rupturas 
" saponat-Um 

l W htivelyk 2 
1 ·ab .. v. 30 grm. 1i32 

1 n~hez. v. 4 grin .. ; S 
1 ol1. v. 30 grnl. ,14 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

•!6 
'14 
I.2 

9 
30 
1::; 
15 
fi~I 

1 ·.!: 
!B 

Emufoio amygdalina · 
1 

Az orv. l'end. szer. 
„ oleosn 

t Euphorbium snht. pnlv. 
t J~xt.ractu1n Aconiti 
·f- „ .1-iJoes . 
t Bellndouuae 

" t 
" 

" 

Calumbae • 
Cannabís indio: 
Oas..iarHJae ! 
Centaurii • ! 
Chelidonii . 
Chinae fuscae !. 

C'nlocyntliidum. 

" 15 1 ob. v. 3.0 gr1n. 
1 nehe.z v. 4 gnn. 32 

7 

" 3') 

" 36 

" 58 
;, JG 

" s 
" 36 

" 32 

" 69 



Vlll. 

t Extractum Conii ·1naculati 

" ·Cubébarurn .. Filic·is uiaris 

" Gentianae 
Graminis . 

. t 'Hfosciami·fol . 
t 

" sen1in. 
•t " Lactucae vir. 

" 'Liquirit. rad. 

" ::\falatis ferri 
t ., <Nucis vomic. 
t 

" Opii aquosum 

" Quassiae 
Ratanhae 

" Rhei 
t Scillae 
·f Sec alis cornut. 

'l'araxa ci. 
'l'rjfollii fibriui 

n Valeria11,1e 
:Ferru111 Hydrogeuio retluct. 

laotícum 
pulveratun1 
'lesquiclil. ·Cl',Ystall. 

,, solutnm 
, 7 suli. ·crystallisatun1 

·Fi!icis maris rhyzoznn. sciss. 
H " !illht. Jl· 

Foeniculi fructus 
„ " gros. pulv. 
6 ob. tul 111ind. t.uvábbi 

'l!,oeuículi frnctus pulverati 
Folia Sennae si11e resina. . 
·Jalbanun1 pulveratum 
-Gallae ruditer tusa.e . 
Gentianae raclix :;cissa 

1 nehez. v. 4 ,grn1. , ::iO 
' '·17 

" j;.-H 
" ·4 

•1 ob.·„v. 30 gr1n. 
'l nehez. v,,4 gr1n. 

:'i~ 
i·:JS 
i.iO 
86-

ti 

• ,. 1 ~ 1 1 ti terecs v. , ... grin. 
44 

" ~ti ·1 nebez, v. 4 grn1. ~ 6 
" 
" 
" 
u l o 1 ob. :v 30 grn1. 

1 · nehez. v. 4 gr111. 

" ,. 
., 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
„ 

25 
12 

4 

{}entianae ·radix grosse pulv• 
6 ob. ;tul 1nind. további 

·G.entianae radix subt. pulv . 
Glol.iuli lnartiale:'I • 
;Glycerinum· . · • . ;, . 

6 ob. tul 1nind. további 
Grainfnis · rb'.rzdtiúi. : scisSutn 
Bunjacum subtiliter pulv. 
Guar11na pulverata 
·Gnnín\i arabicu1n . • , 

•• ii snht. pulv, 
t Gutti subt. pulveratu1n 
Hirudo 
Hydrargyrnn1 
t „ bichlora t. am1noniat. 

IX. 

·1 ob". v. so grm, 

" ". 

\

!kr 

L 
' . 5 
h1 

„· :20 
,, ! 8 
!! i 6 
11 :i 1 
;, ' ::27 

1 ter. v.· 1,s grm. ;! 7 
1 ob. v. 30 grm. 11~6 

liH3 

i1 4 
::12 
i,30 
il 9 

1 nehez. ~.' 4 grm. 
1 Una 

1 ob. v. 30 grm. 
1 nehez. v. 4 gnn. 

" . t ,, n corrosiv. p. 
i· :· hijodatu1n rubrun1 ' 1 ter v. 1,3 grm. 8 
t ,, chlorat. mite subt. p. 
i· jorlah1n1 flavum 
t oxydatum fiavun1· 
H:yt1ro1ne! infantnm 
t IIyosciatni folja !;cissa 
t „ ,. gros:<e p. 
lnfnsn1n laxativun1 . . 

., Rhei cun1 natrio carh. 
t rjiecacauanh. rad. rnd. tus. i 
t „ n sulit. pulv. 
I1·eos flor. 1·hizonui subt.. p. 
t Jalapae tuli. !'Ubt. pulv. 
,Jodun1 . 
Jnnipt•ri fructns 

„ ruditel' tusi 
6 ob, tul lnind. to;-:í.bbi 

ltalinn1 nceticnn1 :io1utun1 
bro1natun1 
r:;\rbonicn1n cnttl. 

l neh. v. 4 grm. 7 
1 te«. v. 1,3 g«n1 ,, s 
1 neh. v. 4 grm. ['15 
l ob. v. 30 gnn. )2 

" :L s 
,. ·! 6 
l! 1:10 
.: hs 

neh. v. 4 g«m. '11 
!~1 + 

1 ob. 1;, 30 gnn, 15 
1 neh. Y. + zrn1. !; 7 
1 ter. v ,. 1 ,3 f!rm. 
1 ob. Y,· so ~nn. 

11 

" " :20 
1 neh. y_, 4 grm. 21 
1 ob, · Y. 30 grn1. 5 



. Kaliun1 carbouicu1u depur!lt· 

" " " 
s.ol. 

" chloricu1u 

" hydro-oxydatum 

" hydro-tart. subt. P· 
6 ob. tul n1inden tov:&blii 

" hypermang. crista.11. „ jodatum • 
S neh. tUJ .mind. további 

" natrio~ tarta.ricuni 

" „ 11 subt, P• 

" nitrioum subt. pulv; 
6 ob. tul u1indeu további 

t " stibio· tart. subt. p. 

" sulfunitnn1 

" " pro ba.lneo 
6 ob tul minden továb.bi 

Jl' sulfuricum 

" " grosse p. 
n „ in1bt. pulv. 
n tartaricun1 

Kamala 
Kousso scissu1n 

11 >1ubtiliter pulve1·at. 
K1·eosotum . . . . • 
t Lactucarium austriacun1 
Lauri baccae grosse pulv, 

, 1 11 pulveratae 
Lavandulae f!ores . . . 
Licben islandicus scissus 
Linünent.um an1molliatum 

11 sap0nato can1pb. 
Lini semen 

ll 11 

6 ob, tul 
12 ab. tul 

grosse pulverat. 
n1inden további 
minden további 

1 

1 

1 

;·kr 
ob. v . 30 i;r1n. 40 

" Ili 
',dl ,'1:1 

" ::s.o 
" 14 

12 
grm. ; 1 s " n~h. v. 4 

c,•I '35 

. " ,i32 
Ob'. v· 30 grn1. '13 „ 1 s 

" 9 

" neh. v. 4 
7 

gl'lll. 4 

6 " ob. v. 30 grm. 6 

" 5 

• )) 5 
!! 7 
!) 33 

1 ter. v. 1,3 gr111. S 
1 ob. v. 30 grni. 5'2 

" ;70 
neh. ·v. 4 grn1. 4 
ter. ·v. li3 grn1. 1•! 
ob. '" 30 gr1n. .;. 

" 
" 
" 
" 

" 

s 
18 

3 
10 
11 

2 
s 
7 
G 

%" '' 
'{' 

Lini ·-plaoentae grosse P?-lv: 
6 oQ .• tul 'minden tova.bb1 

Liquil:itiae .Y.a.dix.'~ciasa 
~· . ;, dec. subt. p. 

Llquor ·acidu::f Ha.Hari 
t Lobelia: iuflata scissa 
Lupulinum 
Lycopodii semen . 
· 6 ob. tnl minden tovübbi 
Macis ..... 
l'ita ..... neSinin cnrb. hydr. oxyd. 

0 

r snbtiliter pulv. 
11 hydro~oxydato 

n oxydatum · 
n sulfuricum . 

6 ob. tul 1nintlen további 
1\Ia h·ac flores 

n folia scis!la . 
f; ob. tul minden további 

?rinuganuni l1yperoxyc1nt.un1 
1u1.tiv. subt. pulv. 

l'll anna c<1.la hrina electa . . 

n.1<7nnitun1 . 
iliastiche 

cane\latn. 

n süht. pulv. 
.i\Iel ilepuratun1 
„ rosatun1 

:illeliloti herba florícla scissa 
:Helíssae folia scissa 
~Ienth:te crispae folia scis1>a· 

n piperitHe· „ n 
·r l'ltorphinnff: 
t · n ,hydrochloric. 
l'l:Il)scihus , 
::'iiucilago gu1nmi arabici 

XI. 

1 ob. v. 30 grm. 
i\1:: 
:1 ·~ 

n !I 1 
71'; if 3 

" ,)5 

" B 

" ,19 
ter. v. 113 grm~ g 
ob. v . . 30 grm. 11 

" 9 
nehez·, v; 4 grm. ' 4 

1 ·ab: v. 30 grm: 10 

" B 

" ,38 

" s 
" 2 

7 

" 
,, 

" 3 

s 
18 

" 36 
neh. v. 4 grm. 12 
ob·. v. 30 grm 70 

82 
,; 7 

" 10 
4 

„ 8 

" 8 

" 
8 

lazem. v. 6 centigr 7 

" 
s 

" 
22 

1 ob. v. 30 grm. 14 



xn. 

Myrrha-
11 subtilite1· pulverata. 

Natrium aceticum . , . 
n borac. subt. pulv. 
n bron1atum 
n carb. crystallisat. 
11 11 dilapsntn _. 
11 hydrocarb. su bt. p. 

" 
6 ob. tul nlind. további 

jodatum , 
nitricum pulverat. 

n phosphoricO:m • 
" :dlicicum solutum .· 

13 ob. tul mind. további 
n sulfuricum crystal. 
6 ob. tul mind. további 

„ sulfuricu1n dilaps. 
Nu::r. n1oscbata pulverata 
t 11 vomica grosse pulv. 
t n :1 subt. pulverat. 
Oleum amygdalarum dulc. 

' 
' 

' 
" 
" 

" 
" 
' 
" "· ' " 
' 

.d.nisi 

.Aurantti corticnm 
„ fiorum 

Bergamottae 
Cncao . 
cadinun1 . 
can1phoratum 
Carvi . 
Caryophyllorum 
Ciunamon1i 
Citri 
Crotonis_ Tíglii 
Foeniculi 

" Hyosciami folior. coc. 
11 , jecoris A.selli tlavun1 

op. v .. 30 grn1 •. ::2s. 
. ,, ·Jt - • ;,35-

1_ neJ_1~?".-.-:v._ 4 grn~. ;· S-
1 Obf. v. 30 grm .. , 12 
~ neh_ez._ v .. 4 grin. :21 

1

1. ob. v. 30 grm. 2. 
l• 7 

1 4
5 " 

Jl . -: 

1 nehez. v. 4 gl"J:!J. 37 
1 ob. v 30 gr:nl. : ~! 

' 
" 
" 

" 
" 
" 
" nehez. v. 4 gnu. 

" ter. v. 1.3. gru1. 

5 
4 
s 

nehez. v. ·! grm. 17 
ab. v. :~o grn1. :·2s 

„ 
" nehez. v. 4 grm'. 

8 
)5 

8 
4 " 1terec:i.v.1,3 gru1._: 4 

1 nehez :.» 4 grm. :'l z 
1 ter. v. 1,3 grm~ ,1 + 
1 nehez. v. 4 grm. 1 n. 
1 ob. v. 30 grm. i) 2 

1: 7 

6 ob. tul nliud. toviillbi 
Oleum .iecoris ásel!i fuscum 1 

" 
6 ó'b, tul mind, tovii.bbi 

Juniperi , 
11 Lnuri . 

1 oh. v. 30 

" 

XIII. 

grn1 .. , 5 
1 

'„ ,. _- . j 5 
1 nehez. v. 4 grm. ! 2 
1 ob. v. 30 grm. 

" LRvr~ndulR.e 
„ Lini lotum . , 

7 
s I 1 i:iehez._ v. 4. grm 

1 1 ob. v. 30 grm. 12 

" 
" 
" 
" 

6 ob. tul minJ. t0vá.bbi 
Macidis , 
l\fen tline cdspae 

u piperitae 
Nucis n1oschatae-press 

n Olivarun1 

„ 
" „ 
„ 
" 
" 

G ob. tul mind. további 
Ricini 
ltosarum 

lto;~1nriui 
Sina pi:i aethereu1n 

H n 
" Terehi11thi11ae rectific. 
6 ob. tul lninden további 

u Valerianae , 
Olibnnun1 . 

., subtiliter pulvernt.un1 , 
Onon idis radix scissa 
t Opiu1n suhtiliter pulvernt. 
Origaui herba. scissn 
Ovu1n gallinaceu1n 
Oxynlel Scillne . 

11 ~itnplex , 
?apaveris Rhoead. flor. sciss. 

„ som1nif. cap. rqd. tus. 
Pastillie Natrio hydro-cnrb. 
lletroleu1n rectificatum 
llhellandrin1n 

10 
. " nehez. v. ~ 'grm. 1.2,i, 

" 
" 

11 
ll 

4 
1 ob. v. 30 grm. 9 

„ 7 

" ter. v, I 13 grn1 
24 

1 f._28 
4 

1 
1 

1 
1 

1 csöpp 
1tel.t. v. 4 gr1n. 5 
tcr. v. 1,:1 grm. ~2 

1 csepp 
uh. v. 30 grm. 

" tt:!l'. v. 1,3 grn1. 
ob. v. 30 rrrrn. 

„ 
„ 

ter. v. 1,3 grin. 
ob. v. 30 

Egy 
gnn. 

oh. v. :·10 ~r1n. 

" 
" 
" 2 tlnrab 

ob. v. 30 grm. 

" 

5 
4 

!5 
s 

17 

19 
3 
5 

11 
'10 
'12 

3 
3 
9 
5 



XIV. 

Phellandriun1 grosse pulverat' 
6 ob. tul minden toví~bbi l 

Pilulae f~rr.i jodati 
., l<\x~:ntes 

PLx !itluiJa . . 
t P.!Uu1bum· ·acetictim dep. 
t · ,·, - ,1 has. sol. 

9 ob. tul minden további 
t Plun1bum· aceticuni solut. 

11 ci~rb. subt. pulv. 
n hyp.o:xyd. rub. sllbt p.: 
11 oxytlaturu subt. p. 1 

PotiíYJ'úagn.citr. éfi'erv. üveg 
együtt .. 

„ Riveri 
Pulpa· Pruuóru1n , 

„ Tamaríndoru1n depur. 
Pulvi!I aerophorus 

Seidlítzensi,; 
t• ll 

t H Doveri 
n guuuuosus 

Pun icae grnnati cortex rad: 
ruditer tusus . 

" grauati cortex radicis 
snbtíl, pulv; 

Pyretlni radix scissa 
Q.uassiae lignum scissun1 

n ,, subt. pulv. 
- Quercus cortex scissus 

„ „ ruditer '-tus. 
li ob. ·tul tnind. tovitbbi 

Quercus cortex subt. putv. 
6 ob. tul n1incl. továbl1i 

!kr 

ob. v. 30 grn10 0 
6 

" " darab 3 

neh v; 4 grm. 10 

ob. v. 30 grrn. 2 
10 „ 

6 „ 
4 

" 4 
" 10 „ 

5 

" " 
12 ob. v. 300 grn1 • . 60 

Orv. rend. szer. 
1 ob. v. 30 gnn. 1B 

17 
" 3 l adag 

12 a.dag dob. 1::gyütt 40 
24 <J.dag SO 
1 atlng " 

12ad.Uob együtt lf 
1 ter. v. 1,3' grm. 3 

1 ob. v. 30 .grmo 15 

Jl 
" 

15 

1 7 

" 4 1 
" 17 
" 
" 

3 
5 

„. 4 

" 
13 

„ '10 

„,. 

Querous sen1ina _tosta pulv. 
6 ob. tnl n1inden toyáblit 

:Ratanhae rÍidix scissa · · 
• 

11 11 
::.ubt. puJ...-. 

t Resina Ja 1a pae 
• 

11 
Piui 

Rhei radix 
11 1

, scissa ·, 

11 
„ suhtiliter puh·ér. 

:Rnob .Tuniperi 
„ Srnnbtici 

'Rasa datnascena 
,, r: subt. pnlv. 

Rosnuirini folin , , 
t Saba<lillae fruct„ puh·erati 
t Sabinae su1n1nitntes sois;;a 
t " pnh·erat. 
Saccharun1 snhtiliter puh·er. 

„ lactis :ntbtilit.er p. 
811 'l'hennarunt Carolinal'. 

11 
,: n (lila p. 

Salep tuhera ~ru~s1; pnh·el'ata 

" 
snhL 

Salvia·· lolia scissii . 
n snbt. pul verata 

San1bud ílores 
!;l'Osse 1n~ l v. 

li oh. 1ul 1ninden t.o\-;iblií 
Santouin1nn 
Sapo kalinus . 

„ 
Sapo 

" „ 

n1edicinalis 
n1edic. snht.. pu\i·eratns 
Pici;:: 
Szegedinensis 

sub pnlY . 
. ~ntfnn{i:n~ 

xv. 

1 ob. v .. $0 Grn1. !l. ,7 
,, 11 6 
)' 'i:t2 
., ,: ' i:31 

1 terecs y_. __ 1,3 __ grn:i_·\,~ 
1 ob. v. ao -~TR"1::·!~~ 
1 nehez. -... 4 grpl;~ 1 ::1:. 

11 ; 17 
,i :21 

l oll. \'. ao grm._ :.21 
,, ;:l;:l 

" 
., 

„ 

1 szern. v. 6 cent. 
1 ob. ,„30 grm. 



XVI. 

Sapo· venetus 
n ,1 subt. pulveratus 

Sarsapnrillae radix scissa , 
6 ob. t.uJ n1ind. tovii.hbi 

t Scán1monhun · subt. i1ulv. 
t Scillae bulb. sic. subt. p. 
Sebnm ovile , . . . . 
t Secale cor11ntun1 
t 11 11 pulverat;,llll 
Senegae radix scissa 
Sennae Tolia . , . 

6 ob. ttd iniu(l. további 
Sennne folia scissa . 

n ,., suht,iJiter puh•, 
Sina pis sexnen pul \'eratlnn 

O ob. t.ul niind. to1nH1bi 
t Solntio nri:enicalis Fo1\·Jeri 
Species .Althaea·: . 

6 oh. tul nii1H1. tovillibi 
Species anuiricautes 

,., <1ron1aticae • . . 
" fl ob. tul mi11tl. további 
11 pro cataplas1nate . 

ll oli. tul niiutlen tov!'tbl)i 
11 e1no\lientes . . . • 
ó ob. h1J 1ninden toYilb!Ji 

1: e1no\lient pro catapl. 
ó olJ. t.nl n1inden toy;i hbi 

,11, laxantes St. Gerrnain 
Sp1r1tus aetherüi . . . . 

n aromaticus 
n camphoratus . . . 

G ob. tul 1ni11den toviibbi 
n Cochleariae . . . 

G ob. tnlminden toviibbi 
" Ferri sesquichl. aeth. 

1 

1 

1 
1 

' 
kr 

ob. v. 30 gnn. 1 5 
12 

" ~ 1 28 
" j24 

neh. v. 4 gnn. i 2S 

ob. 
.. 2 

v. 30 gnn. 5 
nehez. v. 4 grm. 2 

ob. " 3 
v. 30 grm. ·r8 

" 20 ,, 
1$ „ 24 

" 33 

" 5 
'I 4 

nehcz. v. ·! grin. 3 
<1b. v. ao grn1. 4 

" ·' 
" n 

10 
" s „ !+ 

" 11 

" 5 
11 4 

s 
" 7 

" 26 

" 11 „ 
11 
7 

n 5 
s 

1) 7 
" 16 

. 
Spírltns !;avantlule 

'" <Jh. :111 nliud. további 
Sat: an1moniaci ani:;. 

r S'1.í11HH\t\1S • 

,; •)ll. tul nlin•len további 
Sinapis . 

11 
Yini concen tr. 11.0, 11 

.; 'lh. tul minCen toYáhbi 
\'ini dilntns 70o (1 

" 1; oli. hll min<len tov:í.hhi 
Spongia pre;:;sa 
·i· Stihiutn chloratum . 

;:;ulfnrat. aurantin.e 
n n nigr. !fi'· pnlv. 

•j ob. t.ul mindt:n további 
:i1HJiun1 sulr'. nigr. H1bt. p. 

" 
ruhrun1. 

·j- Stran1onii f;Jlia scissa 
T Br.rychnin111n 
·f „ nitríc11n1 . 
:inccu" Citri 

.., Liqnir. d~pnr. lir1nidns 
,., i: pulv. 

:-;.n}fnr crudUlll pulveratnu1 
,3 'JU. tnl nlinden trrnUJhi 

pra~r;ipit.atnm 

sublima.tum lot.un1 
~yrut-iu::; acetn!'litatis Citri 

1 <Jb. tul niinrl. tr1vúhhi 
~}Tt1pu:; .j,.lt.l1aea~ 

n ;n.nygtlalinus . 
l ob ttd nlinU. tovt\bbi 

Svrcctius Auralltiorn1n c<ffti .... 
- · Capillorn1n veueris . 

Ci11nam•111i 
n!aC'•Jdii 

1 

. 1 

XYl]. 

1 oh. v. 30 g~·in: 14 

l 
l 

1 

l 

1 

" nehez: v. 4 ·gnn. 
11 

2 
ob. 'v:. 30 gnn. 

„ 0 
nehez;„.-.· 4. grn1 3 
oh, v. :~o ~\'l~l· " 

" 
!:1 

'·' 
ó 

1!: i 4 
ueli.. v. 4 rrr1n • 26 . . . .. 

G4 oh. v. 30 gr1n. 
IH\hez. v. 4 gnu. 20 

" • „ ' 
i1 

nli. v. 30 grm, • 
szent. v. G cent. 1 

Oll. v.BO gnn. i.• 

SZl'lll. v . G ci:11t. 3 

1' 
3 

nh. v. 30 2"l'n1. . 2íl 
'.!.+ „ 
·l8 

" 4 
" !\ n 

:.[,(1 
:! 

10 
'.!:! 

:• 2H 
„ s 

·1 :.! 
~· 1 l 

" '10 
'18 
i; s 

:! 
J 
' 

~ 



X\' Ill. 

Syrupus ]felTl jodati . . 
8. 1H:l1. tul ruind. továbhi 

Sy1•up~s·rna111iil.tús, 
n ?tlororurá 
l) J:hi~i 
11 Ril)iU:ní 

'ob. tul '1ninc1. t(Jvábbi 
" Rubi hlaei 

oli. t.ul 1nin<l. tovíl.hbi 
" ú1.uplex 

Tan1arindi pulpa· cruda 
'l'araxáci. herba-·Scissit 

l! - radix· ·n . 
Terebinthhw. cuu1n 1ttnis 
'l'hea Pecco 
?:~Iiae· ·flores scissi . . . . 
~ lIICtura A bsynthii CUDllHJ:Út. 

T n Acouiti 
n an1ara.'·-. , 
1 oh. tul ndnd to\'ÚlJbi 

'l'inctura Aruicae · 
1 oh. tui tllÍI!d: 

'l'inctura A urantionnn cor·t, 
Í- n I;ell:nk>uat: , 

n 13euzoes . , 
·j·' Cautl1aridu1u 

Castt•rei . 
)) . . . ·. 

Ciiiuae cornou~útft 
Cinnaniomi -

· 1 (Jb. tul ni ud. t~v,Ú.1bÍ 
·r 'l'inctun~ ColrJcyuthidutri 
·r Higit~11:i . . 
·j- I pecacuauiiac: 

n 'Sodi 
8 !Jeli. tlll H:iiod. 1U\'Übbi 

1 uehez. v. 4 gnu. 

" 1 ob. v. 30 gnn. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" l uehez. l'.. 4 gnn. 

1 ob. v. 30 gnn. 

" 
neli. i:; 4 gnn. 
ob. v. 00 grin. 

1 neht::z. v. 4' grn1. 
1 ter. ;~. t.3· grn1. 

I·~g-.r c;;epp 
olJ. v. 30 g-nn. 

" 
" r1ehez. v . . ~ gr1u. 

" 

11 
10 
l :~ 

l (• 

" l ( 

" " ll 

·.+7 

" 1 C' 

:·líl 

14 

" 8 
! ·l 

;~ 

12-
2 

ti(· 

'· 
16 
l .. 
l (• 

' 
·' 
5 
6 
5 

~ 

Tinchl.rll Lobeliile . 
n l'!!t}latis ferri 
„ Myrrhae . 

1 ob. tul tniuU. tov<i.Ubi 
t 'l'inctura Nucis vu1nicae 
t n Opii crocatn. 
t :i „ simple:t 

Ratahllae 
" Rhei vin. Da.relli 

1
1bb. tul 111ind. további 

Tiuctlira· Spilnnthi ol. coinp. 
-f 

11 
Str:unonii . 

n 'l'huj:ie 

·' ' " 

·valerianae 
Veratri viridis 

'1'raun1at.iciliun1 . 
Trifolii .fihrini lo\ia ,;cissa 
ünguentum aro1nat.i.cnJn 

1 ob. tul 1nind. tovübbi 
Unguentun1 .A.nthenriethi 

„ Ceru~~at! 
1 ob. tul 1nili•l. t<•'<:t\hl;i 

·Unguenl1n11 emollién~· 
1 oh. tul nlind· további 

Unguentu1n Glycer. e. a1nyl. 

,, 

" 

" ,;ap. 
Hydral'"\TÍ 
,T;1niperÍ
PlunJ.bi ac•:tici 

tul nüuden további 
rosattun 
Habadillat: 

" :<i1nplex 
i' snlfur:~tu1n 
ob.1ul tnintlen tc•vábbi 

l.Jvae nrsi fulia 

XIX. 

kr 

gnn. 1 neh .. Y. 4 
l .ob. v. 30 g-rn1. 32 

" 
l ., 

ll 'l2 
nehez. v.,4 gnu. „ 

" 
" 1 ob. v„.30 grnL , 10 

"" 
nehez. v. 4 grn1. 

" 1 ·ob .. v 30 grn1. 

" uebez. v. 4 griu 
;• 

1 ob. v. 30 gn11. 

" 
Orv. rend. szer. 

1 0U. v. 30 grni. ! 4 

lS 

" 
" 
" 
" 

" 



:xx. 

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

"\raleria1iae raűix scissa 
,,. „ gr. puh··. 
6 ob. tul lllÜHl. tovéi.bhi 

.Yalerianne l«i.dix snbt. pu1v. 
t Veratrintnu . , 
·r Vt!ra t. alb.-rhyzon1a subr. p. 
Verbnsci flores · . . . . 
V'inn1n Coleliici . . . 

·f Vinun1 stibiat. tartal'ie. 
Zedoariae rhyzoma rud. tus. 
t Zincu;n acetiCun1 
t n chloratun1 

t 
<)Xydahn11 
i;ulfnricutn 

11 Talerianicn1n 
Zin:;n;~ris rl!yzoma .sc!s;:nm 

kr 

iib. v. 30 g1:u1.. :6 
:1 9 
n 7 

" 15 
l:-ze111. v. 6 cenrigr B 
l ob, v. SD ::;nn. 15 

" 18 
iiehez. v, 4 grm. 5 

" ob. v.- .10 .g:rn1 5 
11ehe;::. v. 4 grm. 11 

" " 22 
'1 3 

ter.v.:l,Bgrn1. 32 
1Jli. v. 30 grn1„ Q 

l\Iinden e"'ves ft:í;:et, forrizat, föZeteS Ídrrá;:at, 
.es 1nele•T .o:tl.i-t-·kes:r.íté.;·e a. szür:éssel- .egyi'ltt l.2:i 
ó'bony "' 4ü0 i!rnu1i. men1iyiségü· szüredékig : IS 

l'iiinden. ,to,-.Uihi. l~ o1io_~1y_ 49-.Q: gr:u11runy~;·· 
n1ennyiségér.t · 5 

Ha. a fózet elöií.Ilit:isa egy órti.n tul tart,.._nlin„_, 
den. tov:i.bbi err,y órai fúzésért a ·1::J' 'kr~jcáron 
felül mPg sz:ill1itancló ;10 

Je::;yzctek: 
·aj 1\Ide;;:- oldlis csak l•rt s'ziiu ithat_~·f..ho.l leg· 

alább 1 ntllezek . ,4. „:;::rauun. anJ~:'I/.;' ._.4 ~bo,ny 
I :.!O "ra1n1nn·.-i i'olvitc1ék ban oldandó .fer1 _e.ze_n_-.· 

a_[ól ~iid~.t: <ihLi~·.o:zár:1;itanü0. -:-: . _Kivüteli ·. _sze1t-' 
veclnek: I\:alhiín jor1atun1, l\m1noiliu1n i'!hlor~- .· 
-uun, I\:ali nitricuin 1'.:s a k6t. kéti.,,:;ivas :1ú1::. !i1é-- · 
Jyekuél .c~akis -hideg ol<lil.;.; s;qi.nl'itandú„ 

b) Ila :iz ohlüs fözet, fon;:i.zat, vagy fózi;-t.es 
fárr:ízathan törté1n, az ezekért i<i.ró_lSl:r .. 1n~tn· 
kadijon ft:·lül az 0Jdoi:ié1:t sz<irnitau<ló .„ .. 

e) l~ó;:ethez, furr:lzat.hoz é:< füzetes fo1')::i.i<it-„, 
lí.o.z_, ininden fükev1irtk,. héj, gyóki~r.' _ (ü'. .\:ir,t_z;: 
levél .. és tllag, apritott Yafiy 'ösSzeznz,o!\ al:a~b<i.i1 
has7.t,1ii.landó,,nú§g ha.a. v:é11;i.:en E:it:~.n~.zve. tii.ze· 
te~ renrlelkezé;;. nf?n ii::- ,töí·ténik.„ „·.„, .. '._ , _ „ .;·' 

d) 1\-fhiden, ·_p;1r nlaküiban re_ntlel t :S-:.t.~,;_.,\,:l. _n1el\'. '. ·~· 
n11clég oIUásokhoz va~·y főzetekhez . .'rw.;zuál1<!-.dk.; 1

;· 

csn.k a t1urva porra nezvi: kiszah0.tt :ir Szái:ni- ', 
tand1i. · " -· „, · · 1: 

e) Hü ugyn.rin.zor! inr::e~ folyadektaö.;tiihb ~z·ér 
ó1dutik f.,;>!. a;'. o~d:is c,;:\k 10g'yszer sZti!nit:.üill&. 



XXII. 

f) Oly r.ók olilásánál, n1elyek az <i.rszalJvány
han jegec és poralakban vannak fel vévei 1nin-
d Pnk.o.r a. j::!gecedett só ára aziinlitaudó. 

A· hideg· felöntés,-- ugy~zintén a közönséges :hö- . 
n1érséJi;-..„„ mellett .véghez viendö pállitá.sér„tJ 2 . 
obony __ 400 grammnyi mennyiségíi sziiredék-

kr 

ért sz.üréssel együt~ & 

Minden tovri.hbi 12 olJony -.400 gran1m nieny-
ll}'iségü- szüredékP.rt Z 

Nagyobb foku 111elegség felhaszniilásá.1.·nl 
\"éghezviendö pállitá:;ért, bár1nennyi szüredék:ért 
i S SZ1iréase} együtt . 1_ z· 

8 Urai pállit.áaért. 20· 
6 

" :: 

" " 2-! n ". 
Hideg oliláséft 

Oldhatlan Siern·ek 
dörzsüléseért. · ., · 

fólj'adékban tört.éneudö- el-

2& 
34 

& 

Feh~r°DJ:é.-~l·d;;.·Í~Ú~ölt deriiéSért: szüré_ssel egyiitt '22~ 
,J e g-y z e t: lfH e-. 11 dllritti.~ f1hct. ínrr:L:nt. ((;~·etc.' ío·· 
··,;~.:•!, 1·:1;:y 111clv;: 1ihlii~a:il forrhi! cloP, 1<z:in1lt:1ní!<i 14-

Szíirlézésért, 12 obony · - 400 gramm· meny-" 
11yfségig 

:\linden toviibbi I 2- ·obo11y -i:oo :,;ran1m 
1nennyiségért 3 

8züré~ér t 3-
'.relitésért nz ·anyagok(Úf kívül 15-
Fejet készitéseért, Jegyen az mag

1 
olaj liá.I_· .· 

zsa1n vagy gyaut:i.ból elő<illitva, 12 obony·' 40Q: 
gramn111yi n1ennyh:égíg sziirés~el együtt, · ·IS 

Minden további i2:.ohony 400 granímuyi · 
1nennyiség ~.7.liredékérf. 5; 

n.eritetlen savó k~szit.t;seért, a tejjel és a n1eg· ·Í 
nlYashoz sz(ikségelt szerrel együtt 6 ohony · 
~00 gramn1 sziíredék mennyis4gig 23 

XXUI. 

'fkÍ" 
:Minden tQYábbi 6 obo.ny--:-- 200 gn~1m szüret1ék i!V, 

1nennyiség-ért . . . · -'. . . : · i, ;) 
Th-Iind(;'!n- osztatlan finom porunk k_evere~e,e} ~· 

1 
. tekintet n_élkül _arra,_ vajjon. a szer. melyből_}{~-:: 
~zül t_;_„ ·kereszttél ;?an~e- jelezve :.:r~ sem,- szamk i" 

10 
tanclo' ' ' _, " ' _.' e·ti n 
)Iínth~n durVa'poi'nak 6sfíiveg:yitékn:'.(·lteverei::e .; , 

Elosztandó)iuoin Ilorok _kc_v_~-~·és~_er'.· é.s e!o~z,:l 
:asaér_trJ.ekin'tet _ nélkü!.-. a k~reR.7,~t~l _val_~ -~1~'.g·!(
liJl?sre1 tokkal, egy!4ze.:u pa~1rbor1tekkal es lH,lS~,J 
lni.lati utnsitii.ssal. egyutt ~inden at1agért, 11ez,l , 

3 
róln_i:(6"adaftig·sz:'itnitand_O" .. _ ....... ·: ,.-, 2 6 adÍ\fl'"Ori fi,:liil·n1intlen ·t0Yabb1 aclngert sz1~1n1i ancl._-::· 

"" Jegy z e te k. _ , _ . ;:'-' 
n) Ha 

11
lÍentur tn\es t1oses" ren,leltetik 1 a :iz:í._· 

Jnltás t1ftYa.naz. 
h) ·:v{R.szpaplr-tokok fel11a'szitídás:i ·mellett' egy 

ne1r,·f:'d résszel tii 11 b· · sz1hni ta.ndó. 
Durva porok, t'ií 1_ gyökerek, vagy fii es gyöké_f~', 

elegynek eloszti:\sl\ért,· ntinUen e~yes adagna.1, 1 

papír 4s haszn{i.lati ntasit.ással egyiitt. szinnitandb.: 2 
Fiie!ef!yeknek va,.,.y -más erryszerü sz:í.r:iz szerek-·1 
llek, Osztatlanul p"'apjrban ;aló kiszolg~i.!tattí.silért-t 
vnpir és használati utasit.:i.ssal egyl'i!J. 8 nbony 

:!4-0 gra1n1nnyi mennyiségig. 
~agyobb mennyhégeknél. .. 
Labdacsok, lepény kék, korongcslik kf:~zitésé~rti- 1 

u. m. összeU.llitás, gyurá;;, és a[aJ;:ihi.s:iert nagy~:
ságukrn való tekintet n':ilki.il ~ nehezék ·-- S' 
granun rnennyiségig. 

Ezen felül niinclen nehezék 
nyiségt!rt. 

J e g y z e te k. 
a) A labdacsok hf:!hintés4re }lnsznlUt por.,. 

mennyi~tg 1.i.ni a lahda<:sanyag i.;lsnlya,::zerint i 
uziinlitandU. L 

5 



b)' IIa·;:, iJehiutentlfi p1Jr ni?w.~ külön· 1negne-: 
'l.'ezYe. a v~ny1n1i u1indenkor zilizpur !iH.sZulilani!ú.!, 
és szá.:iní tan dö. ' 

e): Egy v~gy t~;l~.·h szeruek hidégol<liisáCrt, vagy r; 
eldiirzsöl1beért a labdacsok, Jepénykfk és k11rong-1; 
Csák kés:t.itéséuél n1unkaár lltn1 :iziimitandó. · · 

1 
E_gy'_ 11-yeietlÍrtk 'rrtg}' i1nistárk.u\·ászuak 

ily nemlieknek J.észif.éséért 111elei;ftég 
szániii'aud(o -

s· In<ls ! 
nt!kül i· 

li 1 (1 

'I'apaszuak g\·uriis és kisoc1nis~al vafó k.észittl- i 
seé1·t; olvaszt<i.s -1Hilkül 4. obuny · I 20 o-rmut i 
1ú11nnyhég 0 · l 0 

Ezen fel Hl rniudeu ohony 30 g-nuum rne11y- ! 
uyfoéiért 2 

'l'apaszuak g.}'Ul'á8 é:; kisodnbsal 
téseért ol\·a~zt1issal eg,r_l,Ht-4 obony 
UH·nuy}~égi~ "· 

törtl°:Iú. k.;szi. 
,., - ' ' '1 
· 120 gr:nu1: 
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!".zen .feHU 1uüidc11 uhon.r ..._. -30.gr:amin 1ueny-., 
H)'iség-ért · ~' 

Valan1el.r szernek tt f.apaszhoz.clörzsiH:'!>ieért 
l'i!inden · egy.~i.erü. Va;j-y ·ü:;szete_tl tápafi:l. ki:>zol~ 

~itl!át:lsáf~rt. VÍ!lSz11apiJ·1 egyi;zei·(i. p;qlirburit~k · 
e,.; ha~zuúlat.i :rt~''!l<i~sal együtt-·1 O'l1nn.\- 120 
granuu tHe11n_rrneg1g 

Ez.~IÍ felül niindeu ·! obony .'.{l':°tl!Ull'. 

' uwziuj•i::a'igürt . „ - . _ 

1.•:1;.rszeríi var:.v 'összetett 'tariit!'lzdk1:1ák _ 1 20'.ld.iveíyk · 
._„ :·rnD ct~utiniet.er vászou VllJ:l'.}' 6_0 llii>;elyk 
l RO 'centin1eter búr vag-y ~O hír\-·el:rk - · 50 
éeHti1net.er nagys;igu :>~'l.Y·~u1re valf1 fdkenéÍieért, 
a vászon, bör vagy selye1u1ueJ·_er;yiit.1, a tapaszu11 
és annak ·ké!!zitésén kivtU i;:!C• 

~findi:1n tovRhhi 120 hth·elyk :Fi;:] <:1.~1dirueter .· · 
v<isz011, V<•;i-Y 6 h1j 1·. l E•D c:entii::t:t.~r h<Jt"i· 

! 



:x:xvr. XXVII. 

TÁBLA 
az csztr.~ma.gyar crvosi sulynak a méter sullyal 

való öss:ehascnlitasára. 
a) 1nétcr~suly. 

l~l\o,;ramm (1000 Gnu.,1 ::::::--1.;t-."Jt\ <'.-111a:::Y. f . .-. ''7·,!-1 rúlohony 
Ilcctui;r:11mn {100 Gru1,j =-- •:.17t-'• -- ,,,,1 
J)ec;1:;ramm (10 Grm.J =-= 0.01;:; „ n,;,7 
Grn.mm = t:l.71:\~S ,,~,tr.·ll1:1~y. f•·cmcr. 

1 Dccii;r:•mm (0.1 Grm.) o-.„ 1.::7 "";;tr.-llll\f;Yflr 
l Ccuiio;nuum {0.01 Gnu,) =-- 1.1:; 
1 '.\!illigr:111uu (0.001 Grm.) = •1.0l 

S"l.ClllCr. 

li) osztr.·n1agyar orvosi suly. 
l font (l'.! ohnuy) =-= 4'.!0.0[-l. Gr;qnm. 
1 oho11y (s nchc-.Ck) = !:.\001 
1 íCI ulH•llY (-l 11chc"1.tikl~l;.:,On 
l nchc;.;él• {:1 tcrccsl "'-~-' ·L!~;.-, 
1 terc(:" (::!0 ~;r.cmcr} """----· l.·\."1" 
1 Jil.cmcr 1,1,:1;'.!'.ll~" Gramn1. 

TÁBLA 
az osztr.~magyar és a méter hosz- és folyaiék

mértékeii összehasonlita.sa.ra. 
J,~trc (10011 i;;;i.. ccutimctcr) :.__.: n.7ílG..; 05;.;tt·.-m;ig:)·. J•i1ot 
Dc1:!llitrc ( l(lll) ::.,-:o \1J•71'G 
Ccntilitn.i (lO) 

l )lillllitrc (l) 
1 Dcc:i.!ítrc {lo I,itn) 
! Hc.:t„Jitre (100 „ ) 

= íl,/l!J7(l 
,.:-, 0,(_1Qtli 
:--- 7•)(),..; 

Kilolitr" (l()O(J „ ) „ 
o,-!U:i!;y. J•int =l.4147.~ Litr. 1 n.-m:i;y. mc~~-„~---::·l. \;:i:"\7 L:t~. 
)!ctcr .::.·:.lG:\ío.-m. l:ib l l:i\l ,...,,,o.::lú)I-'tc;· 

7•l.(j.~2 

::-:..;Oti • ..;.~;:: 

ncc•i11ic~cr •· o.::w:~ o.-m. Ul• :'! bii;·elyl: 
Ccntimctcr:„.-11.:~;:;G n.-m. liliv. ;:: vc11:tl 
)!illlmi.:tcr ..... (! •• \:,.·,;, 

= (1,IJZG )\t.itcr 
= O.QiJZEl )f0ter. 



il 
, 

A 

·.:inagy~·r ··~i.rtilyi bel ügymfnisztcriunl:. 

e.g·.és.isl~.f.~iig~·i. oSzttilJ~.a. · 
°.S'a!:ys.·HOLL.AX-·A:DOLF_tr. A ÚJ. kit" hi.dP:i°.i~ 

111iuhtzrt:r!un'1 os?.t. tanácso!:'a, az eg~szségiigyi OSZ• 
r,,ilynak -fdni.ike, a <FerenCz ,T~'zsef és vaskorona i-end 
lovarrja, a buda-pesti ·kir. Úl'Vósegylet- tiszt.eletbelii 
~s aZ ~;;zak-nét1iethnní ·gJógyszerészef;rylet tagja. 

,- GRÓSZ· Lll'Ú'J:. orVO$·sebésztudor1 szülCsz„ 
111ester, he!üayn1iniszteri, titkál', a 111ag.r1ir királyi 
é" a st<i.jerhz;ni termeszet.tudoinányi é;:; a nuigyar 
földtani -intfzet le;·elez(i' tagja, sz. kir. Bnda fóvH.
f'os tis?.teletbeli főorv·osa. · 

HARTJ.J ALA.TOS or\·ostuclor, szültisz1u·é~ter, 
be-ií.igyúiiniszt titkár,_ n pesti_ kónyszerdologház s 
fiókkórh:lz Y. - főon:;Jsa, ~_t 11wgy, kir. ter1nészettu
l!nn1án:yi s a kir. budapesti orvostgylet rendes: <t 
llt<l.Z.' ar nrvnsi J;:ii11yYkín1lr'1 trir~ulnt.- alapi tó taQ:ja. 

YOT.BNSZKl~ 'FHTGY.ES nrYf1stu•ln1·, heliigy
n:ini"zt. fn!!al1nazú. 

Az országos közegés~~sógi tanács tagjainak 
névsora. 

l\._enU.es tag_ok: 
K>. \"<ic:; Sebe:; ty. Eudre elnök. ltupp ,JQuos 

n;<is0<1l.'lu~··i;:. Grósz Lajos .jegyzö, J(ajdacsy J:;t\·án, 
.Tendriis~ik .Jenö, J(or:i.n:yi Fri!,ryes, Luu1nitzer Sán-
1l„r, )J„sk11t·itz ]fór, 'l'han l\1í.roly, 'Tormay KH.roly 
\\"agner .Já11L1s~ Hollii.n .. Adolf: miniszteri osz_tályta.
nacso.«, Reitt,..:r Pere11c1 __ tniniszt.- o_szt. tanácsos, 
Zlan1úl \-~ilmos; 'nlinisztei"i oszt. ianác~os, Jiarku
soYszky TJajoR. 111íni~ztf•ri titk. - Elhaltak: T•ir
lr:ay Ktt.rol.'·, l\ajdac~i lstvún : 



xxx. 

lt 1: n d k i v ü 1 i t a g o k. 

BaJogJi IC1ilu11in, Bókay Jiil!os, Cliyzer l(or
llél, Fleischer Jc'izset~-.. Hir§chler lgniic, IIavas Ig11:i{', 
Jurtl11yi Lajos, I\nöJ).rler 'l"ilinns, ICun 'l'anui.s, I\:aiu 
Albert, I\:ütay ,Gá_bor, Lengyel Endre

1 
7\farg-ó 'l'iva. 

dnr, JHiiller Bernitt vtr .. Nagy Júzsdf, Néiviik Antal 
PóJy:~ .Jrízsef, Popper· ·József, Patrub1i11y Gergely, 
P_ollák IIenrik, Rót.say_ Jó7.st-f~ Sa.':is I.':itvún, Szon
titgh ~\brallánJ. Scirn·arzer _ Ft:reue, \\'e~zelovszky 
Iüi1·nly. - ]~Jhalt.: Iliith P_étel'. -Az Úllami- és .rneiY.ei szálll.lúk feliiJvizs„ 

:ga1ót 
A.z ;i.lJ11n1kiucstcir rovására kiszolgiilt g,róg.r· 

szer!:!k szá1nJiii tárca-rontt i-;zerin ~ az illető tui
uis terit!llHJk $Zán1 Vt:Vli.~ége :il ,t<_t.1 _vizsg~ilt.a t •'liu t'elii:, 
a h e 1 _n g .r h i_i 7. tartoztút.k köz_J•órhüzak, közígazga~ 
t;i1:1i k62_egek, é.; szegúny.:.alap . _rov1isára lds;.:o_l!,ptli: 
gyógys;.:ei·t:k szHm!fii. Fi:lült·izsg:iló ~zti1nt.iszt-: Sz é ll ti s s y Lúsz10 . 

...\z iga;>.81ÍgügylliJz tartoznak : orsziigo;; fegy
intéze"u::k, kir. !iirv.:11y,;zéktk rabjai, bü1·tönön:'i és 
az tillan1i ú:;;y;-,110ek r•:szére kiszuL~pil t gyóg_i-·szel'ek 
sztiu1ltíja é.~ :1 riir\·ényszt!li:i vegyeJ•,1uzések sz:imlái. 
Feliil•·i::sQ'iiJú szA1ntisztek·:· P e e k-e r IC 1.i. r o T-l;' 
~s '1.' 1· s!·.,. ú 11,; ;-: k y,,J\:ároly. · 

.:\ pt!nziígyhöz: :illün1.-1nBz6gazdászat és pénz
iigyi kiize_gek rov:isút·t! kjs·~olg<ilt gyógyszer.:szi 
sziinil.:ik .. Ft-liih·izs!!iiló- s2<iu1tiszt: -·ir itt e r lll a
y-:p r i\la_ioB é:: P e-i 1 l!a u e t• Ant<il {B'ud:iu). 

A magyai• kir. egyetemen a gyóg.vszeré. 
szet-hallgn.tók t; _tanárai. 

A l 1 a ~ ·t :1. n tanoi rn: l'tL\.RGú TIVAD.An, ,;s; 
n1. rn. h'i!('.:.•-~-·-cti :L:ot-ros,;eb~sz tndor~·.;zU!!:.;zn1eSter; 



X:XX1I. 

A gyógyszer€szhallgat6k t. tnnú1·ai a ko
losviiri m. kir. egyetemen. 

V egy tan tanara Dr. FIJEISCHJ:;R .:\~'l'.A.iJ 
ny. r. ~anár. 

. J\ 11 a t t. a n tr11H~ra Dr. ENT?. G};z .\ 11 ,. taua1·. · · _ · r • 

.,..\.s v ii. ny tan tnnál'n JCOCR .:\)i'TA.J, ny. r. 
taIHir. -

N ü v ~ n Y t. a. n tanara Dr. I\:A ~ITZ .:\GOST 
l\.r• r. t. 

s.:\xnir?: ö-g)· sz e r is :rn e ian:it'<l Dr. 4_.J1'AI 

,T e.g Y z e t .. A kolos-vúri n1. kil„ tnd. errye· 
. te~nen .1n1ntlen tórvé~yt:s ~:;; SZl•k<isos sznhály. ~el. 
'.i.p

1
est1 ~gyeten1re llt:ZY•.; :'·Jn11áll, f:Zinte alli„alina~ 

zai; ian ·van. 

Magyar- és Erdélyország 

<ry()g:vszerészeineli: ösS.zes 1i·évsor·a. 
l:'.'.I„· ._,.r 

H· i v' a. t a l o s · k i m u t a t a s u t 1t n. 

.\hauJin·r~ye. 

A1:anv-l<lka: 1'er11yli.nszky ,.,János. - Alsó·::'IIe
cenzéfi': szkurkay József; .;_;.. 8epSi: Trsztyánszk y 
János ·- Szikszó; Somogy1 ll:lihály. - ·Forró, 
szilá;yi Kií.roly. Szántó. .:U.eisels l~.doJf. - Giinz, 
Sch•..,.:itrz· Ignácz. 

. .\ ratlmegy·e . 

S•Jborsin, Frankó Aüta:L - liyorok, Huba 
Lajos. - Sirnánd, Csiky: Károly-,..;_ Uj-:Szent~Anna1 
Felletár 13É'la. - Pankota:1 Tanfy Károly. - Radna. 
Terna..jgó .Józs. - P~cska:1 Stiller- ~lihrlly . ...;.. Elek 
Hán1ory Lajos. - Csermöi !:izerecsen Gyula:.; ......:. 
J3<Jros .Jenő, :Ferenczy :János .T Dut.tyin, .Jandú 
L::i.;;zló. - Világo81 A.igner_ G;yula. - ICiss~.T„nü. 
Öz"V. KoricsP.nszky Vilmos.·..;,,_ J\:urtit!:':i- Fr11nl1offP.r 
J;in11s. 

\1·ra111P•~rt•. 
Nán1esztú, N.· ~-- T;~zl~tiá.Jesz<:nszk)~ Fer

<1inand. -.Alsú-ICubin, ICnHik Alajos 'l'nrdo~cliin, Ko
;-alik An1al. 

Jliit'i IJ 0 1} 1'!1 l!lll I' ,!!' j"I'. 

Cservenka, Sclluri1acber .llenr. - ICnla, Szi
gethy J•Jzsef. - l.'"j-Verlnb;z, Uhlarich L:isr.lú. -
Topolya. Sárkány I.ázár .. - Szent-TnnHtir, JJaky 
~ántlor. - Ze1itt1. 1 llefazler Ferenc, - A(ia, l>e~ 
:-:netroYits I\:ristóf. - Altnás: .JJengvó.ry Adorján; -
Baja, PoHi:rinann Ferenc. Hozsek József. Hatbí.uy 
Bertttlan. - Stanisits, J?,~·síiS I~tv1i.n. - 13ez<lán, 
Hegyessy F~rt;D.(!. - Ú-Kanizsa 1 • lCciszt.yik Er1e. -
Jankoviitz, J't!.adzJ"ni Jáno~. - o. i..·zh·acz1 Harlikci~ 

l 



rr ... 
I. 

1 

' 
. 

1 

vios Janos. - l(er11y<i.ja, l'zollner Vince. ·- .BR.cs, 
t)zv. Pál Istvi'inné tuL, Billváry Lajo.~ bérló· -
O<F.uld.k, z,vi.ck Zsigruoud. - .Apatbiu, Hrehus 
Jl:izsef. - Nén1et-Paliinkai Ilarlikovics IC<lroly., -
Hódság, G_ritz1uanu l{<iroly. - Petrov;h~z, Adányi 
I1nre. - U-Becse, "\Volal'ich Elek. - 0-Moravicza., 
Ifoffbauer Ignácz. - 'l'emeriu, Mayer 1\Hluil_r. -
%ichJ-Falva~. Rózsa T_Jú.szló. 

J::1 r:i ny 11 nu~K .re. 
M:i.gúc.:;1 Szép GézR.. - Sikló:'!, üzv. lioliuik l'e

reuc-ué.- Dárda, Czing\JlJy S<indor. - ,N.-B(•l.r, Eöry 
Lajos. - :l'iiohács, JJuizP-r Victor, Pyrker Gyula. -
l'écsrárad. llerr.r József. 

Bar:;111c,::ye. 
Aranyos-1Uaróth 1 Sirnonidesz Pál. - Zeliz; 

SLeyrer ..1:\utal. ......,... Léva.· J3ole1nan Ede, :il:Iedveczky 
l:hi.ndor. - Oszhiny, Pasteiner Jenő. - Verebély, 
Berencsy Gusztciv. - Sze1it-ICereszt, Usippék J. 

llékésml'~Jl'. 
G.}'ttla, Örley Jst-viin. "\Vinkler l"erenc. - Bé

kés, Benedikt.:; J6zsef, J)ebreceny 1Cároly. - l\fe
'l.0-BetCuy1 Grszinyi. L;iszló. - 8zeghalon1, Kiss 
1~.;renc. - Gyon1a1 Özv. ICra1nplit:; .Jiiuosné, !..\"Olld. 
N. N. - Szarvös1 1\fetlveczky József. - '.l'útL
Kon1lós, Tatay ,János. - Oroshri.za, Med\·eczkv 
H<!nrík. - B.-Csaha, 1tars<igh Déla

1 
Badics Elek._:_ 

Vés?.tö, Bakll.t:! Iia,ios, 

Jlrr<·~rne;;ye. 
~eregszás;.:, Duz<i.th CnjCtáu. - Vásáros-Ká-

1uéuy, Ozv. Herritz Ferencné. 1Hunkác.c;; lira-
hetzy Siindor, Gottier J1ipót. ·vereczke~ Petz 
Bertalan. - Rilke, Keresztes .Albert. 

C:ih11rme;r1·. 
'l'enke, Iiiszka J.:inos. - .Szalont;;., "\";Hffel 

í::iiindor, Podhracky Ferenc. - Sarkad, Tn~jftnovit.:i 

' 

-

;J 

·-·---· - _:_ Él <:d. Kotsis József. - Belényes,. ~1;'.:. 
.A.gostuu. e,:·· .. L" ••. -.\'"\éber Sándor. - D1u-K' lv - ~.aO'J• e1.a, . 
ley aro -.· J'· ""~ ____ ÉrniibB.lvialvH~ }!atray 
szeg: Kovacs . i:~!eI_'HorváL I~t\·;iÜ. - Derecske, 
Istyau~::- ?latgi_ . .' -. --B.-Uifalu,lVa.s Jenő. - N.
öz-:~-Ku~ov1~s -~sn~~~~iv.-'.'"' ':ri:1ez6-Keresztes: Pla
Bajom, -~lod. e~. széke'.lvhid. Penkert 1liih.:ily. -vétzkv. San o_t. - - . - · . 
KiS~liit\rja, 'r()perczer_„Bela. . 

- Uot•:.;odme . .go) e. 
I .. n:·· ·esd Fl'idélv, J:inos. - 1\Tezö-Csáth. 

!t ez?-
0

' SaJ'·o-Sit -Péter, Thurá.nszky István 
Kéler Istvan. - -- · . · l~I d C · be-·z .„ { .„· Jeszenszky FPrenc. - no .' z1r "; 
- Szen( roir- J·olc Sz:i.bó G,•ula vtr, Csa.thy Szalio 
Gyu~a. ~ 15:nfav~r· ':Rezsó,-' Balogh István, Rec-
1:.:\~a~. '„r.

1 Ais·b-Váinos~- · -~l';Iag~u-gf·?gyb\r) , ke~ 
k -, .• a· \'R""!l'Yft.'r orvor-n Rzlepl~a ,Tanns. Ede 

ll~ez:.1 "HJ"0„d, PiÚ~·- ·r.. t€zlí-Keresztes, Prágay I1ajos 
en). . . Jó f _,·Szilvás, Feyer zse · 

f~anúil tnt•·i;:r ''.· 
B tt· nva Üzv · . ..Biunio Kii.rolyné. - Nrtgy

a. u • , i. • . -.,..! k. K i· :\<lol{ Gyu· I 'lk -L·euhardt Jakab, -. J.J a -o, ag .1. i 

r'i~ z;~; S:indl•r-,. Tarnay I:;t:1:án. 

fson ~rúd111.e:rye 
S ' .,.~ "TT,\.rad\- LaJ·os, ÖzY. 1'arki!.s Zsig-- zen '""'' , y' ' ~ . · l ·a p J · 

d . tul bérló Dósa Béla.-Vasar!Je y, l • ap 0 -
•non ne „ . · · A l! J · 'fi·ke Fe : ~ •. " fia Ífi, Pap .Józs.ef, / er an0s, u. · -
~;:1~.e~ C:-oiigi·ád~ nr.eiszter In1re. - 1H1ndszent, 
Schmidt: Gv-úl<\. 

: ~ Eszü•r;on11111',~".\"{" 
'°".'·: ·· · ·;' · · "'-~-.-','.:er·, 'Sáridor - P. ;lrkii.ny. Bo!'rll1l J.lde r..llzter.Q'otn; .w. ~ • · -

~ I''Plúh'n11•gy'e. 
:\-farto:riv:i.s.:ir özv. Prohásika G~·ul:i.né. -

Bicske: 'fum!et-- Ign'ii.c. - Csákvtir, _L•;k~c~ G?.'ula, 
_ Kli.Íóz, 'fomka ,J,ino.~. _·Adony. Eckeit._J.inos. 
- .. Ozecze. Koller Ferenc. - ~Ioór, JeneJ ,J. ·--: 
D~nn-Pent.el~, Ozorov.9zky Bél:i. - IJOVH!:l"'f;rény, 



K;rtész '.f1erenc. - Ercsi, Kurucz J -
Kis Istvan. _ Va<il, Hei!izler Gyö;V, Sárllugárd.i 

(tii111ür111e~ye 
. _Rimaszo1nbat, l;IainaÚar Karol , . 

,J ozse1. - Dobschína Fi·ch Ed y, Beruath 
Iiledi;eczky János PÓs G-,;,· ler ~ ttal'd - Rosnyó.: 
József. - Csetn~k .. Ur J.u "': -;;_ ;rornallya, Liptny 
1\!r.leter Albert 'T' sz

1
inyi .w.atyás. - Jolsva 

· - 1szo tz Sz 'k L · '· 
nok, Fekete N:í.ndor. ., m1 aJos. - Put;. 

(1yiirniegyC. 
Sz.<Miirtou, Göltl Erna 

'l'ropper József. _ Tét, )f. N. • Györ·Sziget .. 

Heres111i~gyé. 
Eger. Köllnrr Lőrinc Ir 1 . 

J· •• - Gyüngyiis: l'tjhelyi G ~ ~ J~l~~uk, . Suttá~h 
zary Tanui.s. - Pásztó ~~a~ t' e1s.nz J:auos, Vu· 
Hat\:nn1 Sperlngh József,' - arS·1nov1:s Józs:f. -
I_st>an, - 1'1.!eztitur, Son1og\;. I zol.no~, Horanszky 't 
l'i. 'l'ürök-Szt.- :ut·kl.-: I ·vgnacne, gondn. N. 
ter:á7ári Orondy Ant.1 ~s. T' .~g~~- GyuJ!l· :- I)é
Eclen~, feliigyelö Tomka L. _:s~r~red. Otv. ~Jár 

Devn;\'ánya, ~. N.- Ver l't eLe",l\Iader ?i!iksa 
P~ e ' enhardt Ferenc. 

. Hont1negri•. 
Ipolysag, Berkó Istt·án - B. tl Z . 

jos. H.-M.aros, I\:o\·arcsik Karolv~ 1, ·~1lkay r.a-
-· . I\:01nilrotn111e;rr." 

Kisber. J)önie p "t T Szt:th An1nl ·_ ,-a . ;„er. ata, Ka1i.uvá.ry Lílszlú 

e 
· ~' «\ -..u..errCl'yes \ 1 

s11z, -Jez•Jvits Súnd"'i- ""~ ' "" ngyn Antal. -
--~ ". - _,\..cs, Dr!l~nyák}" Fr.igyes~ 

hoz1·p-Sz1JinoJ;:. -
Tasn:í.d, Du!J· --r.•i · 

tol János. - Z<:'l :n B _ _,,., ek. - _;5zilágy-Cseh. Apos~ 
- 1 J~. agos.~y A. Jstn\u. · · 

Kra~si'1111c i~vt'. 
Ü!'fl.'Titza, Knohlaw'h e. NoYotnv T · ~ Gu-szt<i.\•, .- B0 g:i<i.n. 
- an1n.~. - Facs.::t, Ott lI er ug-o. - r,ui;0si 

l!'áuyliahni Laj~"! s·z,v_ob1•lla Feréu~. - . '.~teiye1:Ia.
kon·;·Gra::;~enhe1mer Ks.roly. -- Res1tz·a, ·Ilt'at1a }<_de. 

·_,1\ rasznn111 t• gY,(!.~ 
-ii:niszna: .Laitner. Z.signlqtl. - Szih\.gy·Sont· 

lyó: Sza.lgháry József,.Júza:i: Gyula. 
· Lipti11nl'g)·e1 

·sZeut·.?iii~lús.: !'i1ik~. Józ'sef, Balló Tiajos. -
ítóz.sn:1iegy ;·„Hannnersclnnhl J. - Német·Lipcse: 
sz.matek Virgil. -

)[:í r111nr0Snl P ~ye. 
BocskÓ: Öz\'. Keszle1·· Pálné.· -.1Cürös·!1ező ~ 

Buz:lth ?t1iháJy •. - )?elsó~·vissó: Geitner Guszt.P.v~ 
-· .A.kna·Sugatag;. 01.v. Osváth. ·P.álné. - '1'8cső ; 
-.Á!:!ostoa :„ Gj7ula ... --: IIüsz\h ~ E:;cbmidt Károly • ...,... 

~!~;.l11Jó~:e~·:i~e~~~r~aj·o:.1:?:Z ·~ft.'~~~~ 
)Jnsonrtnl'~fe. / 

1\1agy~r·Óvár ~ Szililay An1al. -11ajka: !Cosch 
FrigJes. - Nizsider;. ,Fuchs Sándor - !ltosony : 
Dró<lszky Eüt-. 

X ii irríul!u l' ~l l'. 
Bnl:í.'ssa·Gyarmatuu: lia\'as Gyula, Feisztl 

József. - Lo:;uncon; Geduly A.Jbert, Pokoruy Ede, 
Plichta Laj'·~. - :r~tileken: Kíihuá.n I\:ti.roly örii
klh;ei. - Szécsénl,en: Pokorny Pi\\. - Sziní.kon : 
Kompanik J. - Sidgó·'l'arján: Rubint I\:ilroly. 

;'.;yitranH·~yf'. 

?ttynvn: Nén1éth I\:1\roly. - Yerbú: B.aksli.nj;i 
.Antal.-.- ·Pöstyén: Keller 'l'anui.s. - Vll.g--Ujhely: 
l(eller J::lnos. :--'- ·Pivigye: llarsi Gusztli..v~ - Gal~ 
gócz: Baris Vilm·a~. - N. Surány: Husz!i.r Ferenc. 
-- Szenitz: .UtSnay Anta.~. - F.első~N)iitra: J(ová.cs 
Józsei. - Alsó-Kyitr~: · Ozv. Láng- F.imi!Úé. - Sa:.i
vár: :Mike Antal. ..,,..... ]~rsekujyár: I\:or\D.th Ferencz, 
~J:usztkU. Pál.,-:- 1-[olits: :rttühlbnner Rezsö. -Tapol· 
cs:l11y: fft':nnyel ,Tti:-~ef. 
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1) i:st· l'i 1 is-~ol tmr z,·e. 
Ó-Buda: Zllorav Bert. - S;,E:nt-En<lre; Breit

ne1· Giispar. - ·~i„;ir0s;;<ir: Tordi József. - Sorok!'<ir: 
:Siróy Gyula. - Vácz: Ir!!alu1asrend~ Reichnhal!er 
L~jos. Nagy-1(örös: Tra.xl'tr Ferenc, Scheftsik Ist
va.n· - Kalocsa: Linkovitcs Fer. tul., -Horváth 
Kar. :iaszonhérl6. - Duna-Vecse: Besz4des Gyula. 

KJs-Körös; Lábos Ferenc. - Péczel : .Aichmann 
J .. - Cj-Pest : Szerényi Vin~e. - ász6d: Koruitzky 
B_e,Ia. - Giil1öllö: Lol)g- Iinre. - ?ironor: Fe_lföldi 
Kaln1án. ·-:::::-n:·nrzKe-~'Ei":·-z-,rns"i""i""VTc:-i_ Iván. - Zsüril1iek: 
Gröitner Gyula. - Tápiü-Íli-cske: Gruber .Józs<:f, 
-:- ..'klsó-Dabas: l\IeteJJia Ferenc. - Tápió-.Szele: 
Kormuth --ltil11l. - Proinontor: J(resintzky :J:ártoh. 
--: • .\.lberti-Irsa: 'I'olnay !{ •• -Duna-Pa.taj: Lukácsy 
Jozsef, - Abony: Luk<iCs Af!oston. - Czer..Jéd ·:Per
~.sai Sándor. - Jzsák :· CseY:nvtÍs Di.!zsd."'- Hudfi
Ors: Jeney J. - Kécske: Iüir~lyí S~ndor. - .Solt: 
Márki Jstván. 

PoisOllYrneS!Yfl. 
Son1orja: l{atzei.' · ·J. · _:_ Sze1i11ic:~: ifj· .l:'Je'i-

8Cher .Antal. - St.on1fa: Z"·ilJing Kárc.Jy. - Du11ii.
Szerclahely: .Jelillt~k Lri::zló. - ·)!a!aezka i Rühri":h 
Jáll<JS. - Cala1na: Karl .Jüzsei'. - Szerei] : Karl 
József i1'.j. 

~ü1·osme:;y1~. 

Bártfa; Tir.-:clJ.,:r :Uanü, Divald J{<iruly hJrlö. 
-"'omoi:-yme !!,r11, 

J\apusv;ir; Csalay linr.<:. Scl1riid'2r Sündur. -
Nagy-llaj~in1: J(i'•rüs Lajo,;, - li.Iarczali: .Kis !,;t.vlin. 
-. Csurgó: Plachner Fetdincuid. - Na;zv-At<id: 
Pftszterer IC - .Szü::er.vri.r :. Sn!a1non ü)·ula ... ..,...:.. 
Sell~·e: Z~ig-ct I\ár('ly.- - Tab: Krebsz ·vilmo-s. :..... 
Karad: - Be1·nát~k:v EéJa. - .Sz1ll: T)raiu~k Gyn
Jüu.;, - JJengyel1ot1: ZUorny .Bfla. 

Sílpr1111.mt•~ye. _ 
Kia-M<il-ton-V;iralyn: Irgalnias-re111i:-N ~ÍllBt:. 

Szath111ár111Pgyt•. 

üerY Jó· 
J(apuv{\r : 

l:'első·J:'alu: .A.nderko. Gyürgy. '. - Csenger: 
:MJ.uks István. - ,l'tiátt!-Szall~a; ~ln1:r I~nre, .-: 
J:'"'ehér·Gvarnui.t: Balika 1\:1\roly·. -. S7.111yer-VarallJ ~ • 
Gerber Űtlön. - P,ril(íd: Daláry Endre : N_ngy-~a: 
roly: Sötér J., ,Telinek' Jgn:\c, Szaage~. A~~JOS uzv. 
_ f;r·Entln~tl; Z;iuldos !Jajo~. - S:i.rkoz·~Jlnk: Bn· 
Jáz?.i Gyr1rgy. - ICis-NánHiny: .Jöriil' Ignacz 

Sze111:·s111e_g-r1~. " 
Gi\lniczl1i1nva :· Csathó .• T0zsef. - Szomol no k: 

i-lzil!lgyi K~'troly. :._ Ó-Fatu·: Jgzkra.y Györg,v. 

Tolnau1egy1•. 
· p.,·,.·cl•er Ii:rnii.c· o·zv. - Tamás.i: Ilögyesz : _ ,,, 

Schnlitlt ·.Jóisei. - Si.n1ont.cí'rn~·a: Sz~korn. ~J·á.nos;:
Győnk: Üzv. Járó .Józsefné.-Batta::zd~ = .. Poo:~ !JaJOS, 
- Paks. :Ufalatiuszky Sfindor. -: D.-Fn_~r1Y;t1": Ku
lii.lnvi Shnon, ?ltiíller J. - 'fo!na: Gr0/'. .Tanos. -
Zonlba: Rozsnyay 1rhi.ty:·1~. - S:r.•.:g~:r.;;nl : „ Stau~ 
Tó6k\• J.J<Íszlú/ nr·n~t:ay, hlih;lly. - Brn1-y1ia<1 ~ l\.rtUUO· 
En' ·Jöz::;~f. 
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TeJncs1n1'::ye. 
Csáku~·11 : Doby. Lii.sztú.· - Delta.: Brau.uu1ü!

le_r József. - Itllkás: Bohoniy I{<iroh. - Buzi:is: 
L1eb~ald Oszkii.r, --:-- ,G.rarruath"' :. I\:ar<Í.cson S<i.ndor. 

:-:-: y1nga: _Ver~s JTerenc. - l7j-.Arad; Ternaji:r6 
C~zar. - Lippa; Bann ,József. - Hideg-kut: Rei1l1• 
holcz György.' -

Tori1n1i1e~.Vl'. 
Torua: Kru~s·al. J, 

Tnriii·Zmegyc~ 
nios6cz: ·id. Toperézer Nándor. - Szent-Milr

ton : . Toperczer Lajos; - Znio-\'"árally<s.: Dr~.szkótz\· 
Imre, - Szutsa :_ ~utk~(r. l'líóric~ ~ 

'l'1·t•n1·sé rnuegye. 

.. Usattza ; Be'uts~t'h N-'ándo~·- - Zsolua. Totubot' 
Gyozö. - Rajec: .Hladni lll&r. - ·Bittse: Tonibor 
Antal. - Illava: Bossányi .Tauos. - Puchó: Zim
uwrnuu1n Rayinond. - Bnlin: Bárto\'itS Istvánné. 

Tur n Ji t:\J n1egJ e:·. 
r Kagy-.Uecs.kerek; I{l•~szky Já11os1 JCellner .E(~e. 

:::· ~so1nho!ya: Crettier .Addlf. - B<.l.nút·Komlós: 
Ozv: .Augus:r.tíui l'rt.·né. - Ü'>ene,i: Ilutt.ner István. -
- Nag.r·.~zt<riiiklós,':I'tfaty Jánoli.·-Csanád, Doboszky 
~~tv. '.PerJamoson: Iléin1holcz Ferencz. -:. L(J\'l"Üioi;: 
lelh1_sz ;Benedek. . Billéteu, '.l'on1anóczy Súzsef. 
- . U,J·Pecsen, Bel1ts :r.Uklús. - l\Iúdc1son. St:z1Jvit"' 
z,s1gn1~nd. - l)árdiiuyon, GranilJtan Ferenc. -

_Beodrau, V(1!.d DáuieL -:- Törük~Becse. Bh:ek Fe· 
.re1~c. Bég:l·Sze~lt-G1 örgy1 Dienes .C{yula. -:-. Zi· 
chtdorf, Rózsa liiJ.gzlóné. - T.-l{nnizsa. Rochlitz' J. 

Csat<id, Rutt.ka.r lHtván. ~ 

l; ~oc·:-:11ueg_re. 
. . Nag~·-~zi.illö~.ün, Ková.cs ilfihály1 - 'l'isza.;Uj~ 

lakon, Ro,1kt> Gyozo. ITahniban. Fé.nyhalnii 
Antal. 
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Uu~111e;!'y11. 

l{aposnu, l{un::i:tou:vl l~uác. -- Szobr<i.nczo11 1 

'l'auscll J;inos. - 'Gng-hváron, Telend,'.I' 4<\.utal1 Bene 
Lajos; Lát;t Sándor. - Szel'e~nye,. Rnzs.;í.k ·Kál
máu-. - 1:\agy-Rerezna, Roth :iSanilor. 

·r:1-.111Í•,!!r1:. . 
~ - Szon1batl1ely; 'Pillich.: Ferenc, Í~udolf .á.lá.joit.-:
Köl'lnend, Sonnell\.'end l\[ór. - Nénl'-'t-üjviir, Herlíst 
József· - b!ura-Szombath, Bánóczy ~l\.ntal. · · -
Szent-Gotlntrdt. .Tomcsii.n:yi Ferencz. - Sárvar·. 'Ba
ra.nvi Istvó.n. - Pinkafö, Kratochvi\l József. -
Fel;ö.Ör. Ga1uauf Vihnos; - Szalonok, ártingel' 
J<i,nos. - Kis.·Czell: !t[iszúri Ferenc. -Jií.nosháza, 
Kóss.a Gusztáv. - Sas\·ár1 Siinon Ferenr. - Klí· 
szeA', Bründl .1úzsef. Chachi11tivits I~tvii.n, - Ro
l1oncz. Siluon Gézai 

Y pszprén11111•.!::Y(" 
l':íp8.u. S?'.A.lió Sándor. IrgalnH\S. s.ze!'zet. -

Devec:H:L Balo!,!h l;;tuícz. ··-' Veszpri!111, Fe.~enczy 
Károly, Szente. l\::irotr-. - Nagy-Vá_zsouy. Ozvegy 
Szále_ .El~knö:'- 7.ircz. \,..ekerle .Tóz.sef. -.P;l.lcitt\ 1 

Gömblis--A11tal. - F.11yi11~. Adlet· T1nre. - Siófok, 
S:d~i>thy Nálill<ir. 

Za l<un t~~r<'. 
Alsú-Lend\;in Ki:;5 B~la. - G!>:áktoi·ii\;:i.n, 

Göncz Lajo». _; Pe1·lakon; :Sí11os l(ál'oly. - ·B,í.la
ton·Füreden,· Orblin·Igtúicz . ....:.:.. Tapolczci.11·, Glazer 
Já.tHT.5' - Süniegeni Sta1nbotszky Lász!O· -· I\:e:izt„ 
helyeu;>Vado!Ía Jánoll. - Pacsán; 'Laknn1· Fei:ene . 
_;_·.Niigy-Ka.nizi;ctn·, !Jo\·ák I\:át·oly. Belús .Tóz;ief;·-
Szent~r.róth; Botf.r Radó. _:._ Z:i\ht·l~gerSzeg-, · Anl~its 
Ilflnirl .. Isoú Fe-1·enc _;_ l1égrill 1 ·Pfi~ztel"er" I\:i\r{lly. 

7..ar:ind111l'~yí'. 

Ka'.?v·lfa\nd.::r\', C'"ii.,l.i N:i.ndnr. - l{úrűs~B<i.· 
ny:i. Bch1~st;l ..:\lhe"r't. 
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Zeinplt.•uuu•ayf' :t} 
ToJ.:aj, 1Jr. Juhász p.· /">. • • • ·.~ 

To.lcs\"a Frics J. . · " . .tl, Brez1u1y1 1~rn6t _ 
TAJya, Jz,·. Kiss l~:1~~t ~ l:i_u.ro~patak, Rick Jakab,~ 
- 'I'arczall, Babc;;;ák &J,~~;;-:;-l:ize~eucs, Generaicb. G. 
.Albert. - Király-Hehnec~· - ~rebe~, }(ubacsek 
M_arschall Teofil _ M 'd s" J l\foor Janus, kezelő 
UJ.I 1 . 0 . . ' a , e n1elzy La· . 8 A ie l' allik Gt:za p· . .lO!i, - .~ •• 
Mihtlly, Czibur Bert' '1 l~1ter Ferencz. - NaO"y~ 
· · .., a an. - Homonnti s 0 

>an. - Sztropk!i ·F·íbrv . . n, peck Ii>t~ 
Sli.ndur. _ c„ 1.:: ' • D:unel, - ·Vnrannó Gaál 

-'.t ~z<:cs, Valkó és Th~isz. ' 

Ziifyo1nmt••„,-1,:. 
l>uríán Sándor~· 

JI aj '1 ú k t' r íi J Pt. 
. Szobuszló, Beszédes ,Jünos ~-· .. . . 

Gat_hy J\:i!ui<in.Xagy 1 •.. J • • - .Boszurrueny 
-1-irlnás, I(ov:\<'s I 'tJ"o~uo ).D- Hadhaz, !;tempá.kJ 

· ,, · - orogh, 1''11rkas .Antal. 

Jii~zlí un-Ji: erii 1 f'f. 
. . Jász-Ilerény T .11 1, . 

.Aroksz;ill·is M · ', 
1

,esc 1 cr · ~nul, ilrferld J:inos. _ 
k -· ' ' a.io1 ~1Hlre _ J·í.s \ •'tl . 

.':t l\.aroly. _ ,Jász-L 1. · . '• z-i p,~ 11, Necza
Laczháza St. U ·.A at allJ. Szexuuetz .Ferenc. _ 
Tóth .zs/"IlHll11~u _ :i.tal. .- I\:fa-l{un-Szt.-!Iiklós, 
novics Péfer '

1 
•. 1

1
\;s-Kun-Sznbndsz;i!Jás. 1Harti-

K. 
1
- · - \.IS- \.un-Hal·1s N "k R. l is- \.llll·.illajsa 1'0 .·.. : ' ' :_.;- ova. ne olf. -

Hol_i'er ,1.do!i"· ' 1 .~J·llK P<il, - I\.ts-I(un-FéJerq.-h:i.za 
- - • - \.1s- un-Dor 1· .,._. · 1 

- ::Naa-y·-1(t111 'zt 'I. oz11n11t,, \.Uauf 1\:aroh-·. 
1

- · 0 ·-·~ • ,.,, arton ll'ir: . A 1 -\.Uu-he(•J" '\'' ., ld • • ,u1y nta. -Nagv-
1 o ·' ' lrtzte Mór . N • 

tu. 'l'orjai G\·örn-v bérl" J. • :-:. • ..1. agy~?!-fadaras:1 
'l'űrke,·e l( - . 0 -' 0 tu1g E:aroly. ·"""" NaD"y-
1

. , 01Hnro1uv c;,·ut·i N r·· . 0 

. as, Bp!exnan lstvá - J - ' • -:-:- l agy •. ~1sN UJ.qzál':' 
J .•. ~ ' · ' ll. - ~a.q·-h.a1·ezn<r () H 11 uzs~ine Jrnszonb' 1 . ,1, ,· ?- , .. ,,,, z. o ay ' er o 01 )Rl {1yurgy. 

f\Ör:i1• YÍdéJ\P 

Nagy-Sotnknt, ~zab"' ~linil~r. 

11 

Xait.r·ki kíndai · kerii !et. 
Nagy·Kikinda, Smtz :E'erenc, ·Pac~U Den1eter.

:Mokrin, .Pichler ,József, - Nelencze, Iszakovics J. 

Sze111~si .. ln .Viirús g.·yú6Y,Szertárai: 
B€1a, Paluu1binJ:i . János .. - Podolin, Fa.ix 

JóZsef. - Lubló, f\rivácSik János. - Igló, Tirscher 
G.us:z:t8v; Kahná.r Bertalan .. - Szepesváralja., Irgal
n1QS .. szerzet; Frios István. - Szepes· Olaszi, Szopkó 
.Alfréd: -:-.Szepes·Szombat, Schelley. Ede. ""'- Fel„ 
ka.1 Scherfel .Auréi. 

Szabad királyi városok. 
Ar.ad ~·:irQs .. ~rti~yszerJ.":>zei. 

Andrenyí Zsigu1ona, Földes Kelerri.en, Schi-ift"er 
.~dolf, Szarka János1Hí, Ring Lajo.s, Hofbauer Aclolf 
bérlö. 

Uakah:in.ya. · 
Czironyi Tu1ik.sa. 

ll:irtflí '\'ltI'O S . 

A n1ngyar koronához, Bolla Gnszb\v . .i'iz 
aranyoroszlflnhoz, Tirscher .iltanó. 

ilazin kir. vú1·11s ~yiigys:r.rrtilrni. 
.A. fekete k·ashoz, Pln.t7.er Mihály. i\. fekete 

meilvébez; ::\teis•;el Ferenc. 

Htqah:inya Yllros. 
Gyógytár nincsen:, 

f)PSZ:tl'I'l'Zl'..!J;ÜI Jll, .Y:Í t'fl.S (\<'USOh})· 
Göllner iF.rii;ye>:,„ Burda .J\:á:roiy. 

n·T'i' 111ríl1ún)"a.· 
Zörnlaib Géza. 

Bntla Yúrosa. 
Udvari gyógytt\.r, Tí:!lk~sy it"<i.n. Váro.sí gyógY• 



tár, Soheich 1{ároly. Fekete - n1edvéhez, Schwartz. 
n1ayer. K; Rón1a.i. császárhoz1 - Frum :István; Szent-· 
Istvánhoz, Tóth József, Ujlakon fióktára.. GrAil!it
alinához1 Irgalmas _szerze.t .. Segitő·Mii.rnihoz, 'Yl::i.s
sek Ede. Szentháromsághozi· Eiszdorffer Gusztáv. 

n1•.hri>cen l'1Ü·o·s: 
li'eher. hatyuhoz, Tamásy J{ároly. :nrany.egy

szarvuhoz1 .Rotschnek Eudl, Napnál·, ::nrutaközy . .J(á
'l'Oly. -Kig~·óhoz, 1\fihálovici;· Istvún. A11any Angjá-1-
hoz, N. N. Mt.!gváltóhoz1 G9.lltl Niiudcir;· Jltlíiig,fa:t 
koroniíhoz, Ve..i!ley Viktor. Orvényi Otto. 

E11e1',j{'S vüró~;'; 
Szent11áromsághoi:,· Schmidt Károly, A sze

recsenhez, Mukovitzky .József. -Arany saslHiz, lsépi 
·-Gyula. 

Eszter~ou1 viiros. 
Szent-Istvánhoz. Kért! J,ászlb. A n1egvált6-

lloz, Hulin:ri Péter. · · 

F1>hii-1J:111ya ni1·11s. 
C:iau;;_z István. 

ffyíif' YÍll'OS, 

Magyar czimerhez 1 • Sünon Ferenc .. Arauy
ea.:.t1oz, Kautz!Ignác. Angyalhoz, Görübös :"László. 
J\ megvó.ltühoz, Szabó Fereu1·.1'ifagyar koron{ihoz, 
Anvander Rez.;;(i. - Nérneti J: 

Knssa ,,;:íI•os·. 
Szentháru1nsághoz, 'Vandraschek· ICAroly„ A 

1nagyar koroná.boz, Hegedüs Lajos. :A:z orm:;zlá.ny· 
hoz, bIE!gay Gu~ztav. Isten szeméht!~;·f(oregtko Antal. 

l\~~:..,niüt·k ,-ürus. 
Arany szarva;;lioz, Gener.;;ich Sán.tlor. :Jl-fagyar 

koronúhoz, Faikyss József. 

f\istn(u·ton Yá1·os. 
. 8:1.JV'n.forhoz. Kn1~7ne1: Fer„ii'c1 .. 
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hio;~:-!z1~iJen ·'"· 
szenert J<i.nos. 

Keeskentl!t v~ 
Szeutháro1nsáC1', Milhoff'er Ja.nos. Szentlé

lekhez, Ká.t'óúá ZS.ighiond .. Míl.tyás királyhoz. ~lach'.'" 
leid· Alajos. 

l\u111iu·l·1·111 Y. 
· b j)t'h··1v Meo:rTEi.l"' , l{ét. szerec:>enhez: Kire ner. i a,,-··. .""' .,. 

tóhoz, Sclnnidthauer Antal. Isteni gondviselesh~z 
Grötschl Zsigmond. • 

hor110.n~. . · 
:!\lagyar. koronához, Eisert Pal. 

}\1)SZt.',Z Y. 
Brütidl: 'Józser·, Chachinovits IStVán. 

1\ ti ru1 ii ez lián ya• 
A n1errváltóhoz,. Forster Imre. 

„ liihethánya Y-

Gyügyszertá:r nincs. 
Löcse Y. 

Topt;rczel· Vikt. Oro~zlányhoz. l(frryóhnz. 
Boro.;;tyál1y: -BeJa. 

)Io1!nr v. 
Arany c~illaghoz, Pauer Gottfrietl. 

:\n~y~lhiny:i.- Y. 
Papp Sin1on! Szen_dy .János és fia.. 

\agy.-Sz.1111Íl1nt Y. 
Fehé.r n1edvéhez, Pantotsek Re~ső. Arany 

erryszarvuhoz, Sta.nzel Henrik. 
- \'l'"Y>Yúratl: r. 

A nla.rrva.r l~t;r~Tiához, Nyiri GyUrg.y. A.g1:a
1
-

, · ~·· · 1- A ar<1ny sashoz ltlo • nátalrnához, I1·gahnasren' • z "'. -. . S·nl )l' 

núr József. A1. oroszlánhoz, _SzenhY'.lny~ - a l\_ 
Szent La:-zlóhoz, Emller· l\IanP. Az a1an.} keresz, 
hez, Bercsin•zky .]üíroly. 

Pl~('„· r. 
li,. szerecsen1l<:!7., Siptii:z Fer10nc. Az nrn11y sas• 
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hoz, Kunz Nii. ndor. 'A grauát alm!i.Loz, lrgalinas
reud. A n1ag.r:u· kuronához1 Ko\'ács i\fihá1y 

i1
11st' y, 

Az ang:rn.JhoZ;. n,aier .Arnót;. 8.Íeu f-Terézh~z. 
Fauzer Antal. Sz. J)J{i.riához, Fornuigyí. 'Ferencz: 
Oroszlánhoz J:irn1ay Gus?.táv, j\fagyar kifálj.·hoz

1 Jezovíts .~Iihály. Kigyóhoz, Kiss ICároly. __ Szt.-Jst
ván11oz. Uzv.-, ltfattn IJállzJóné tulajd,; b~rl6 E!!ressy 
Rezsö: .;\fegv:i.ltóhö:-:;- i\Hille1· Bern1i.t 'f"r. NitgJ·_~Krfa-. 
1ófhoz, Sohernhoft'er ICároly özv. Sz-t,-H:irOmii·:fghciz-, 
i(i. Wagner Dániel tr. Szt . .-Józ:<efhez, Szkalln .An
tal. l\Jagyar kor(>'náához, Sztnpa Györgj·. S:r.t,-Lélek
ht>z/l'örök József. Ni\.dorhoz, Wagner Dií.niel. tr. L~iab
l1ak, Ditricb. K~roly,~1\[olnár ,JU.nos Dr .. Lnnrlau .T. 
Kóliiinya. l~iícz:í.ny~ .. Annin. 

· poz~·onr Y. 

. Az ai;yualhoz, Gerhntiser Súndor. Granát·al
nuí.boz, 1rgaln1as-rend. Veres r:ikhoz·, Pii;ztúry Bó
do~r l\fegvrlltóhoz, Lucich Géza. Koronához I1nr.r 
Jrinos, Szt. Istniuhoz, Vavrec::kay ,Jáno;,. ·- Sz.-~Iri
riti.hoz, .'°ch(llz ,T. Szt.H~í.ron1siíghoz Heintiei · .Fer
din:ind. 

Husi: v. 
l\Iagyat· kir.ilyhoz, I\Ie1·sit;; N:indor. 

s·rhneez r. 
Sztankay Fere-úé;· V'itkOYits J., .~Iargotsy J. 

so1iron r. 
)feg'r:í.ltóhoz. Dr.- :Reiner J., Fehér angyal· 

hoz özv. -Éder. ·Ferdin:ln(}né,- Oroszlánhoz, Lux Fe
renc. Afagyar királyhoz, ~fezey-Aritlor. 

.Szaharlk3 v. 
:i.ral,!'yar koronákoz, Hoffbane1· Villnos.: VCd„ 

angyaJJ1oz1 Joó I\:iroly. S_zt. Tert>;d:ihoz, Brenner 
I 1'er('nr. 

15 

Szak<1l1·z:.1: v. 
Az ir"'alm.as szerzet· 

.,. t-:zatlnn11r v. 
:Merry·\.ltóhoi. Bi.\szörn1<'nyi Jözsef. i\ s_z:~ 

' A 0 'n L · . l 'I•'•i·ton. A inaz.Y•tr I~o-. . l z r en"' e ~1 ·-

Ii3.1·oms~gB1o _'. J. ·..,sef "'"Gran:i t·n hnához, I rga lnin.s ronáhoZ: o;istu ll"' , 
rend. 

S:r.Pg1~1l \'. 
, . -IIáromsárrhoz', I{iss Józsei. Bo~dog a~z. 
Szt. '1 h· 1·· A >tal Isteni "'ondvt!!elé::hez. l .,. Ro 1r <lC t 1 · ' 0 B 

szony io .... ,. „ 1 •. he'>•lh Kü'\'tÍCll Albert, auer ·· G""t Karo)ne .., 
Ozv. oszt Rókush~z l't!e:í.k G,·ula. - Varga An-József. z ·- . . ., . • 
tal. Özv. Szulo Bela.ue. _ . . 

Szi'kes-Fr-l1t~1·v:i1· v. 
Ed;.>, Sar Rez~ő, ,Braun .Júz;::e:f, BroznHúl 

Pásztory ,Töz::ef, Diéballa György; 
Szent~G)·iit'.~r v . 

Néuriiaun NántlOr. 
Te1nes'lúl' , •. 

. l'tla"''-·ar·kirá\vho7., JahnerKirály. Fekete snsl." 
,,._,' · · G · t Itt 'hoz Ir"'ahnn$O ~. . Q 'riuv ~laJos. •Tana ·n Hi ., .. t>' 

1 hoz, Ul • J_ r · 1 ~- \fn.ri·1hoz Pec t
Sz.-?!Iiklóshoz. ,Jarornbz ~ tha y.; z.-. '. : Hiini!„F-. 
er J:ino:<. Dzt.-ilárntnsaghoz. Sn11on l11ne. "' 

T1·e11rst>11 v. 
Szent-Lélekhez: Sim Ou· í~élrL 

Ujli:ínyü i;. 
. · · · · 1" B ·. R zsö 'J'ulajdono;:iRnuch Isabe11at ber o, ats1 e .. 

[jvi1lék v. - -. . 
' 1 ·1 l·J ez Rr<l.nnuer M.Jr. S_zent·Hato1n· Szene e e.~ i ., _ ""[ ·. 'f -J 

. 1 Gr0~sinrrer K:iroh" lJ ax1n1ov1 ~ . :;ag IOZ: -· "" * 

Yer:;rt·z v. 
· · · ,.,. <l 1· Szt.-Há· I'ife„q··i.ltóhoz i\Iuldovi<n.Yl i':.':1.H ti • 

.,. ' ! .... J . f ron1s<'ig:hoz: TI'11'07.0.Q: l' er. • ·>Z$i' • 
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Ú Zú!yom v. 
Thon1lrn. L<ljos. 

Zou.1b!11' v. 
Szt:nt Hánllus<igho:i::, ;\Iillastvit.s Jánu1;;; .A.rnny 

oroszhi.uhoz 1 Gall~ Ernil. 

Zilah v. 
"\Yeisz Siin1uel, T:"nger Gnsztáv. 

Erdélyország gy6gyszerészoi; 

A brudliiiuy•iu, Re1netey I!!n:\cz. - A.~neshal
m;\.n, J(uall Károly, - AlvinC:z, Hlinzéro; .!idám. 

Ba.Jázsfalv1tn, ~clliessel Károly. - B<l.nffy
H1;1n?·ad oJJ, i;olczer V1~1nos. - Ba.rótbon, ·DebiczkY 
}f1haly. - . Beret~1alt~uu1, I<aesztuer Frigyes, bérlő. 
- Bi:sztercen, }lain ::Janin. Herbert Dúuiel. - Beth
len~en, Bernúrdy Dániel - Bnis.só11, Fii.bik Ede, 
Gre1ss1ng Ferencz, Hornung IC.lroly, Jekelins Nán
dor:, ~I1ller. ,1úzsef Steunel· .Júz!lef, Stichle1• Ede. 
Száva Gerli. - Broosbau, Specll Gufztáv. 

l~serníl.tfalván, .Tekelins Frigves. - Cúk-Sze-
rétláu, Gozsi Alberr. • 

Deéseu, Itoth P.ál, - Dév!in. Lengyel Gyiir<YY. 
bérli..i. - Dicsö.8zt.-Mtirtonl1an, 1\:inizsi 31illály. e

Erz~tlbetváriJs, Soós Lajos. 
~ _Fogarasban, Stertzing .József. - F;il(lvár. 

] olbert Fdgyes. 

CTyergy6-Sz .. )IikJ1j11"\llJ. Fri.Hicb K. 
H:i.tszegen, ~Lí.téf..v Béla. - Hettaubt1.n, Bin

der Gu ~Zt<iY. 

I\:iíroly-J.'ehérv:í.ron, Fischer Ede. Biró 1'-!ór, 
Beckert Dánid. -- T\4zdi-Vflsúrhelven, B·anko 
László. Knv~ír.s Ferenc:. Ko!ozsv:irt, Bind>!r Kflroly 

Dr~ Hint7. (hiir~.Y· ()7., .. K!n1di;1~, b'.!rl_11 Engel •. !t'.+
z-<:.~f. -,r"lff _.Ui._uos. -~ Kuvászrun1:, ·Jlu1ner ,-~\doh. 

. ~I agyar-Lf°lpus(in 1 Breuer P1i.1 1 Tufrfrosvit~l'.rh~
-1y.;11 •• :B1_,rd:i.~H .-\lajos, .r€11P.i ~\ 11iert, .J.i_;nr:y ~:~ .Al
iili\:~v. - :.rarPs-Ujv:i.r, Ljv:\ry n~ln.:,_- ?ilaros-J_,n. 
,ias: TonH:~ik .J. - -~lf~tl__i_:isuu. Cjilt•J\_·i z."_if!:lnond, 
Scliusti•r :'iiih<\ly, - J,t<·c~on,' 1l,1li:1ni·z5· 7.siÚinonil, 
::ú~ JTnffiuger JC{•ruly. _ · , -,., 

i\a_!r\'·Enve~l_„11. Oh!:!.rtli. ;J<n:si;f, lJankú. IJ. -
:\°'t<Ty-Seh:'k, ~~.,,n~:zv G:ilior. Nagy-SPnk„ ,Binder 
)1Íí~(dy.: .:_ ~agy-Szebephr:n, _-1i~kel_y' ,T(jzsef, Kais_P-r 
Gns7.tÚ\'. tr .. :\1liller J\át•oly, Platz \~iln1os. 'rPntsc!1 
_,\J!ristl)n. - ~asztldon, Deichen1 Frigyes. 

Peri·•JZsf~ny, Uiorb<-:r Gni,1<1. 
lleps•;11, itlr:las E•1P. - TI1,nsRniarkt()Jl, Schi* 

Illt'.l't 1-'ri!:y+:s, 
:-::.e!:-::!SYárotr., J:e1„wetli l~rig-yf:s, Krn.fft .Fd~y1:„, 

Scllnster }'ri!!yes: - Szep."i-Sz. C:yiir!?yi"•11, c""itvr,„ 
l:'ái. - S,"rv:i.rÜu, Cro111ier~ ,J:t11. - Szan1nf<·CjYúrn11, 
J!lf\C!lill1<Í1' J){LviU. - Szú;;z·HeQ:1·nl1f'n, Cropp<-lt 
Frígve'-'. Sz:i~z-Sehes1-u, J~i1Hl1~r Fri!,fye.~. 
Sz>:f.."etv-K1:r·~;;zturon, Bintlf:r :'.\lli.rtou - S:r.í·kr;ly~ 
T~dvar-Jieiye11, K11nz Ar.rlrú;;, Sol:yu10„j .láno::. 

'fekent"alviiu, \\'ai:111:ir :!\°fi.ndor. Tori!:i.n. y„. 
lics !Jn_ir).~. '\Yolff GR.bor; 'l'raj:i.iH1vi1R Ed<!, 

\-Hjda-llunyndon Acker .Frigyi:s. - Vt~r„!I~ 
Patakon . .)frJ]d11v1in Lajos. 

Zalarl1nú11. l\TihP,J]:yf,e 7,;;igninr.rl. 

Azon t. gyógyszerész urak neveL 

kil; a pe,:tj 111. kir. t. ei::Yete1nen l 8í2 '.~·llan í!YÚí!J• 
s:.u~ri;~zi okl;;v10le1 nytrtt:l:. · 

Al)karovit;1 J(1z~ef, ~\rller Fen:iir~. Bnk:-;ay 
Béla, Bnrbar:si Pál, BatenH'.Y Albert, Hertalnnffy 
GYüz(i, Botf\· P•!t<-r, C!'a11úlrJ!'>' .Al\;ert. C~er\•ik Jü-. . . 2 
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nos. C~ipp,~k_ Erno, Cz.ln•• A nt;;.!. l)t<b:·„c~uy Lajo~, 
Eisdorie_r. f,<:~rnly,„_ x;~cher F~renc. Filó .f;inos, Giirl-

nef-1{;iliciári-, -G-öllner K:iroly, Gan1lió"iFéfeO:~·- -·Gn!h 
János, Gyi"in~'3~ös-sr· Liszló, Harcz J;ínos Har111011 
Gyula, Herin~ SH.ndor, Höncz Son1•i.. Hrabácz Iu1-
re, Ka.tnpis József, K;'irolyi Káln1:1n-. Kn>Üt!-~ ~lris· 
tid, Irn.mocli r~ajo~, !!Ioluar Istnin: ·Netzas.t:k._A'.io!J', 
i:o;;r E~1dre, Ilo.~chpischell ViktOGPap·-- ·Arpa-ct;, 
Sallz ICar11ly, Schmidthauer Lajo:'I. Sin1onitie~ La· 
~~~· Sperhi.gli Jg-uirtz,„Hiűl10sil~~"-Kiir1)Iy. Ta.kfl.c~ Béla, 
l otl1. Gyula, To~zt Béla, Törők ,Jáno~, Nagy Endre, 
Varro Ferenc, Tlrn.nhotl'er Fereüc, Roilay I:it\'•Í.u. 

1 H 

A vizek vegyelemzése. 
VÍ:rr\'ile·„ ti;;_zta. viz a t~rnié:>z.otl;e-n 'nenl ior· 

~·~1 É:lö, ;;t, ~nint _ tuUjuk. csald.s óvatos_ lepári:~ii 
által állit.hatjuk .elü. __ . 

. .A t-•ff1nészetes vi1ek. __ n fc 1 rr:~sok: kritak és 
folvók ·vizei._ tit! az __ e::i.Jviz is ""7".. n1_ely ar:i.uylag_ a 
le,;tisztább ~ idegen alkatrészeket -t_artal1naz1_1<tk. 
m~lyek "részint a növény és állati, részint az :í.:-

·vt\nyor:;ztÍ!•ba. tartoznak._ _ __ 
Irry""az es(iviz a gáznlaku alkatrészeké~ ~h·il!. 

miuök. ii. légeny, éleny Bs_ szén,saz_, __ inég sósavat, _l~
geny és légecssa_vat,_ légec~savns;amr:1ont, _t_o~<í.hh;i. 
kaliun1, natriun1, an.l1uun1,111agues1_u1u es anuuoniakot. 
valanünt szerve!'l anyagokat is foglal 1nagáhan1 111e
IYek~t a viz a lég-tengerben ttsz(, porrészecsekböl 
":ett föl. -

A forrás és kÚ.tYizek sokkal úi\gyobh n1eny
nyiségii. idegen alkatrészeket_ tRrtahtul.znidt, s ezt 
igen tennészetesnek fogjuk ta\á.l_n_l, ha 111eggondol
juk, J;ogy a források ugy rniut a kutak, az eső és 
lLOvizbül keletkeznek. Az esöviz ugyanis a földi}:: 
sziv:i.rogván. tnilr a fel!<li gazdagabb szénsavtartnhnú 
rétegekból jelentékeny iuenn}·iségü s;·éu;;a.vat vesz 
föl, ;; tovább ha\atlv:~ az utJába. e~ó rétegeklieu 
vegyi változásokat idéz elő, n1elynek terruéuye!t 
részben ieloldJa s tov.i.bb viszi. 

S igy jiinnek azut8.u a1. égvény és égvén:-·e:-i 
földfémek oldott á.llapotban kút es forrti.s. vizeink~ 
be; megjegyezzilkt hogy. ez utóbbiahnak feloldó.:<át 
legtöbbnyire a vizben nagyobb 1nenuyiségben 
jelenlévő !IZ~nsav eszki.:iz!i. a. n1enuyiben ezen.f8mek 
inint. ketted sz~nsav;;ók tartatunk :i.ltala oldatban. 

l:~gya.n igy mag:yar:izhat~~- nieg o._ többi fémek 
jeleu 1Cte i~ 

Ezen alkatrészekre. nézve. a vizek nag)-· 
ban kiUönböi:nek e~yni3st6!, :!- oszt8.lyo7;tatuak :h. 
noha t.ndonuinyu, szetnpontból a. yizek között ha· 

•)"" 



'<1 r •.izut t u~zt~Jy;;atpkat ú!J a.l li ~·n~. i.·. 1!1 ajd.!~.~111 ! e lle te! -
Jo:1•,a n1eunyihen nélllt'IY jó k111...-íz például ug~·a:ia_zc·n 
alkarr4szeket lartalruazhatja ininr. valaniely' g:yógy
viz, azou' küJl.··ubség!Ji.!l azvnlm.u, bo'g-y 'nüg ~lobbí
ben a.z alkatré;;zek üs:-:zege, igen csekély, addig ntüb
biba'n ug)" az alkatrészek összege. · lnint i!.zoknak 
viszony<..•" inenuyisege iqen nagy. De k.\t ást·ii.nyviz 
!llelv a SZt:'r\·ezetl1en 'eúé::zen eltJni hatá:>t' idéz eló, 
.~ziri:tt:i; ·ra1~úi.ln1azha1ja- ug_r annzon <ilkatrészek~t,· s 
t:'Lek közi•tt n._ küH.lnl1se.!.!' is1nét az; 1nelyet n1:ir en1-
litettün1'.' hocy ugyanis ··::tz· alkatre::zek ·viszonyos 
rui:nnyi;.:"'g~i· i1agylmi1: k.ülönhi.izneri. ei;.1 mi\stúl, hog-y 
p•;l(hí.ul, rni.g az egyikhen .. ·a·j('Hlriak n1ennyi;::<?r;~ nieg· 
!1;-ht:ttis :n~lg-y, addig· a rn:i~ikhrn1 e~ak 11yo111ni .t;1· 

la11iat6k sth. 
.·\ ;ui·. <l s;,.erve;; í:e~;.·~·k~'r ílleti.· .;zi:k s~ik.f8Je. 

kE-p juthatnak a viz"'kbe; a ;;zerint. ugyanii:, anllut 
1:z 1.;k vagy· s~erve.:; H::nek rotlrn.dá;:.i tei'iúenyt-it, tar· 
«dmazó rétegeken 1ne!lnek k1!r.-s:zrii1 .. vagy P.-:<li.g 
;11;;züroc1~~- (i1ifiltrati,·•) :ilta!. a f'Z!:'U1ét~ödr;Jk, r;:nl'.:'· 
i;•k s1h,-1>6l: · . - „ · 

. .:\. \:ize.ket a .. b„unük i'el0ld1J1.t alkatrészek 
li~ellll~:i.;;·3;:;.;t·c~ .Iit;zx:é;· .~~t;1hi!.Jau k~t- na;y csop·qrt\ái 
f•J;ialbatJuk ;. HZ egyik!Je ug-yaui~ rartoz.nak.az ngy 
11~v1~z':'tt ;~··le s Yi z e k, a rná!likl1a a:r ... tl;; v á,JJ.Y· 
y i z ,. :.. 

L· Az ~ti e:; y!z·e k. 1.oYá az ivór.Lakutfnrrhs 
t.s f0l_r.'1 ·:izek;;r <;;z;irnit,iuk. tartalniazhatják~·mint:nuh· 
fiinntt•hi• en1llrenük; uzya11nzon r€s7.tk.t1··111.i1;t. ~1.z 

as\).Í.llyv!zek,. azon k\.ilol1i1se!!t:eli b~'g)'„·"~7e1:h-:n: a:z 
alkatr·i~zek ii~f:zege- h;eJ1 cst;,k~ly, 

iT. .Az a~\" ú n .v v· i 7 o: k ~·JrOUük' iil!nff. 
'rtz(111· YiZélte't, :'inely'ékheit az alkiúr~S±e'k ',:,f:sz;~rre 
kuz,jnség<-~en nai;yobl• rnint. az iv1:.viz~kbi·il; 1-i \·a~ 
l<lUlf'lV oJy. a:lkatri'szt, tartahnaznak .nag_':.~·lib Uifn~ 
n:risf•;;.h<>h:,,. ri1..,lv ·n sz':'rYt:!7.et: f!l"'\"ts Tf'f:T.„lll8l\ inzo. 
·nJos ;fol~unni ·}1;t;;i-obat: J;:~·pe>i "'";J(d{ltz~i:. 

J . . :\1. (.1l""'\·í::yk E~ 1 rn1~1'.:~I'. 

.\'l. .-des\·izek Ull:;,. l~'g-:\1.aku,:::.lfíitrr :·i'z'il:\rd 
auY: ... ~'-·ka.t tarr<ilrút1zu:1k·~ 'elu~:elvtd;'i\ let0lég ·ielol<l 1·:~ 
é~ wp\•lli:; 

· a lég a lák u a i;; kiiiiil. t::iiiilünJ~··Iti.izö11!'.;~ 
,..,.e:::!eú szé·n~nvat· l<! ... ~eg-or. söt t.tfha · ké111í.y 1ll·li?"'·n t 
~„rftkr'ni 111:.\~\rri.z„k1rt '1::: 

A.~·i;:i tii.r1l :;lkatn~i:;;cek' l;:öztit' ·rii~Szen~t, 
kesreiiyi, kH.liutn. \\Htriu111 és ~!\:iht. " . .'' 
., Sa v'a·i.;;· kl'•;• .. n1·: kén~a\·, pho~p}·1orsa\·. 1,;.~ 

geliyJ:<av E-s sö~áviit. _ 
'l'v\'ó.bl;<i, ~7.er'°·es· any:1'g\Jkat;::··ú~lill lé;;ecS's:\w 

vat ~s an1n11111íal. 
8. v+'.!gr.e · i;-ÚspeiHl1Hr fiil.des· ft:isieke~··. . . 
Ezel;:en 1dviil nieg. 111ás.· anyagul~. -~s tnlaltat.~ 

1wk, <le töbhn-rire oly c;:ekél.Y n1enuyi;:Cir.11ew. hc;g-y 
kilnnitUások t~ljesel\ t'iili\:;leges. . ' 

Az e!lesvi:;.:iok kii;di\ lerri11k:i.bb n fr.1h:ú ,·izek 
azok 1:1eh·ek lel!kev„sebh.' á::v~inyi részeker' nir~ 
r«lln;1.z11<tk ." ;.; iÚt•1',.\1yibei1 s:í.én~a v ·taff., lo1uk ki,;1:i1h 
~· fl)ITÚ~ ,;~ kntvizekéillél."'rudjuk ·p~tlig 1 h"!,i}"' ez 
U:t1'.l1hiakba11 ldHiinö~en ;\ ú·le,; J:<Zéú~a:..· :ai: n1dy a 
n1~;:7. f;" J.:,,~rB11Ysükat otdáthan tart.ÜL „ · 

K.::-ebll ;,'l\VÚYizek Hzonlian;·:- kti16nü~en azok. 
1 ,t1~lve\.: i1ai.rvr,lil1 ·v:i.ro:-;ol~ in_e.Uett fek.;:ié:nek,. lÍt1gyohb 
n<t:1:nyist:g-il :-i't.'l"\"l:l:i an:.:a!Jl!kat :;;z.t•ktak tart:!\. 
llHIZti'.. 

~'íz e(\t:!;\'Í7ek i·le1nz'ése 'főlt:U' k~t - tq:ryin1{;:; 
ipari f~ t:!!é~;~;:égi i;;·r11qH1nfh1\\ ~-7.okott e~1.lú::iziil• 
tetr.i. 

?il ind ket·eset ben ::.znn hnn1111n1Íclhat11úk, 11gy••n· 
az tin a\ kn trúszektc·i' t'i't!:ir ·a viz · ·~lkaln1úzh~í.tiisa. 

fll'„n· valic.u sziik;t!g-i::~·e az etoliteh c;>ló1Ú·a 
,,Jkalniaz~i:t vi~uek bizo1lyos ineunyisé.trii idé!j"'ll 
alkatre~zt tartaln:l"<Zlli va::v senl. az n1iudeddiz 
nincs eldöntve. l(t!t!:'é:;.:teleÍ.1.. azonlwH! lH1gy n1ü1ei 
kt:Yt:i:it!iJb ~'l.t>rYf:'S e.~ s-7.t!l"Vt!llen ré:-;·,~ket tart:tln1az, 
auttfi:l alkl:.:11,:t-;11.11 tl~".'· ip:tl'i; n1!n.t lub:1 célokra; 



~.ltal81°an n1.011dha 1juk,n1ü•zerint dJ 1 a, hogy v«himely 
'_izet. basznn.lha!>lill11k,nen1 több n11Ht 1 ;;ramnt szi~ 
Jard alkatrészt, sz1i.l1ad 1artalu1aznia. Az oly vizet 
n:ely sok ús,·:inyi részeket tartalm~:z. k e m ;~ ;1 .• 

viznek uev.ez~ük. Ily •·iz a ú:izésné~· ;;zé11 ~a•«t 
na~ e~y reszel elve~zti 1 s az ez által ólc1va tartott 
:Ut:!SZ es. kesreI_lY .sók csapadék alakjában kiesnek, 
, . a. n11ndenln altnl i~nH~l'I· kazánld; Jegnac•yo'hb 
reszet ];:épezik. e. 

I\:önnyen belátható, hogy n1inél több ily só-t 
tnrt~ln1.:.lz valai;-1ely viz, tel1ár n1inél ken1énn\'ehb 
au11al tub11 .. kazankö fog belöle k~pződni. ~ ' 

• • 
4
-\_ lntvelyes veten1tinyek az ily_ viz._ek11en nem 

l(lnek meg, a n1ennyihen a Jerrnmin n1dv a liü~ 
•·elvnel· e""). ré ·1 k. · "' 

1 

• 

1 
~ ,_ e sze · ·epez1. a n1ész és kesreny :-:ókkal 

l
o.<1h

1
t1.tlan vegyt:ket képezi n1el:yeken a víz neni hatol~ 

iat (ere:-:ztiíl. 
. ~i:~1t:ny vizi!klH!U a :;zapp1:11 neru igen bah

:-:1~, n1.1utan a. szappanban foglalt zsinia vak a viz 
~1:sz. es ~;:esre.uynyel oldharlan vegyeket képezueJ/ 
s lf:!) az ily vizek i110siisra se111 alknhnazJ 1atök. 

1 

• Eze11 vizek épp ngy 1ninr a ~zer\·es testi•k
kt:l. tertózet tek 11e1u '!!!~.sz:;er:e~ek, a1nennvili"ll ·az 
•!Hl~szt~st git_toljí\k, - " • , 

.. Az éde~vizek elemzés~t ezek szerint. Jegc~l
$Zerubbe11 két ré..::zre v;i.lasztjuk i 

1 l az elsöl1en ugyanis arra vagyunk tekin
ti:_!!~~, \l(lgy all~aln1azható·e a víz ipari célokra 
i11:ldaul go.zkaza11C1k füré;1ére, fözf'sre ~tb. ~g 1;iT~ 
ll•:zve a. YIZ k e n1 é 11 y s ~ g ~ t. hat:irozzuk rn':!" és 

~) hogy n1int iYóviz nen1 tarta\Juaz·e a ~;er
v.ezetre káros hau\.su alkatre:;zeket, n1inok f(l\~i· •~ 
i:ze1Yes testek rnrJ-wdúsi terménvei. annnoni'\ "'1.:.
g.onvsr1.v va1,„_\' b' :' · ·.. '' ~ Í~uíS sók. --· nagy(• <l n1enny1segu u1é::z vag-y 

1. . .\ yJz kc·mé.u~·!'ú~i HH'.'..:"l1atúrnz:i:-::11. 
. Ang(llor~z;~~\1a11 n1;ir rt:gillh ülök óta alkal-

1nazashn11 van a -viz ken1fnys.fgf.uek rnegliatli.rozása 

'.:!:1 · 

· · ., 
1 

l rsekélY fáradsügbt\ ~s 
1p_ar1 C"•O ttl\'. Ki·vite e 1gen , • . 

k 
. "d b k- · · · "n·.·irld altt>.l is ig•:n kUn-

:evts 1 .<J ~· 1ni11, s ·i_g.Y 
1n·en -;egre· !1.ajthatö:-.· '. 

• .A. viz 1 ·ko::ményséj!ériek rneglia. 1á1·ozá.s:.i a-ln1~-
szik a már en1Ut.ett ·azÓri' tulajdonságán a nv~szso
kat tr:i.rtalma?:"ö Yizek1iek, bogy·· ezek a. ~zn.ppant 
folhontják, a111ennyihcn ennek zsirsavas J;:n\nnn~r1-1. 
a m~1;Z -!s n1agn~"inm-sók hontólil.g hatnak, s nunt 
?.sirsavas ~nlciun1 és 1nn~nesh11n kicsnpc°)dnak, 9 
b&lyetti.ik a 1;.a1inni, vn~y ha. n s7.appan nntriumot 
rn.rralrnaz, ngy ez n1egY kt!n!'nv, sz>~n~av1 -vagy ehlo1·-

f~1n~k a\akláhan oldatba. Ha Ú!párolt vizet c:;ek41y n1e11nyiségii bor· 
szeszes szappnnolrlntt:;.1 rázunk iissze, nz.t. fogj\lk 
hinü hogy 11a.b keletki~zik, mely 10-1 ;""1 perc alatt 
~em \i.\niT~ el. rnig mint m1i.r emlitve volt, oly vi~ 
:;:ekben, n1elvek fÍ.ilde:; sókat t;i.rtn1mn7.nnk, állan1lí1 
hab 11eu1 ké°pzrniik oly ~yorsnn1 c:-akis egy bi7.onyos 
n1ennyi,;4~ü sinppnnuhlnt hoz7.{\a11á~n nt1i.n- }._\:kor 
t1gy1111];,, rniclön a:t. P.n1li1ett "i1k a :iznppan altn\ 

i;;ivii.lnsztartak Clark 'l' alw;;rrleni •·eO"vtanár volt az e~sú, 
ki ..:z~ll J;:i,ri.il~ni~n,:1li!l kiinrl\~\"\·a egy n1úüsztrt ú\~ 
li1:0t.t i::l n viz ke~1enységi i11i<gl1ntáÍ'uz:í!'::\.ra„ Ut.t\.na 
Bc,1PtQn .:„ Boudet, vnln.1nint \\'illsün is iparkodtak 
ng:;<n1cgak szappanoldattal ezm1 ke1nénységi me~· 
1;at<'>.rozú~okat lll,:,g inl;:áhh tr,k~lete~dteni, n1l1tl;:ze
reik a1.011tian síom l;:h·itel, se1n ptn1f(is;:~i.g t.ekint•~-
1é1H:ll ne1n mulják fijl Clarl~r~t, linhn e11Jjl nf:m na-

(!\ on kül<inl1öznek. 
. . ~lin\l•:n vi1.be11 3 f·~lP. ketné11y:;éget l:;úli.,!ilitiz· 
tetü11l;: n1<:g: az ()s sz e :< 1 :~ 11 a n rl ú ;;:; n1 ·u lé· 

k o n -.:· l;:..:mé.n;1t:úget.. Fü;:~" ál1al! 1ni11\. tnát' en11it.v„.: volt.. a vi1.bül 
.i. !lzensav:ts mé;;z ;ig kí!sreny lecsapódik,_ s oltlat,lm.n 
n1ar<'-dllak a kén!H\\' !~s .chlnrn1úsz. S e szi:dnt <\ 

f<:l nen1 f(IZ01t viz ke1n.;n\'!iég;1. i.i s s 1. e s kenlé11ység· 
nek, a feliüzött \'i?. J:»;n,~1)y~úg:ét, n:.'!lyl1P.n n. li.ún· 



.-·<L'>' ú.c. cJ,oonn:.·::f.1 va:;.J h:.t:::o1't:1•y n.nnak o!.-',\'a, 
~~ l la u ü ó ke1uénystl~r.ek, <'- kenó kVzötr.i .kü!i.,\nilJ
:;.;,~et pedi;,\". indy telui.t. a vlzhe11 i'o~lalt szé1:.;11y
!-il1Ju1ak ú:l1Jl llH~!!, niel.Y•'.k fozes által elt:ívolittat.tak 
n1 u.1-8 k n ny ke111:-•U}'s4g-11t::k. nevt:izUh.. 

111nit .. 1í•lui.t .. hi.t.juk az iis~ze:> ke1uény.„ég nen1" 
l!Jás, 1u1ut. iJJ>sze;!:e a n1u.Jékouy ke111ényséqnek, 111e
!J'~" a v iz .. -;zl!11~.lV:i(d, é:; az :i.ll1u1dó kerneny"~f.!Ut!k, 
nwly.et a kú11si1\'fl!>, és chhir1nú;;z \'agy k~sreny ·i1léz
li'~k ;iJ.:i. 

. A, sza.-p1rn110Jtla1· által képe~:•:k vagyunk a 
kli!öulJi',zú Yizek ken1éuysé;-ét. i\~szeha!->onlit1uii, sút. 
a kl:lllélJJ~cr,;tJI. kl:pezo. 'alkatrészek ab:-rolut \'iszu
uy;i1. j.-; tneg:luuitruzhatjnk. 

Erl'e egy uieghatározott. 1ueu11yiség. n1t~z„ór. 
ta1-'1aln1azó •iltla.tot éH eg-y szab;i.lyn,; !'>ZH.Pllauol
'latüt kell kGsziteni'tnk, i:; iue:rhatároznuuk azt. 
liog,Y U1t:llt1yi i;z;ll1pa11ulda1. ktil a iuész~/i-tilt1at 
Llf.iY hizousu~ n1euuyi.:;úg-ére, hogy ii!->szen\zva Ullau<lú 
hah kCpzútljék. 8 ezeu ~zalni.lyos szappanoldat i:tl
:al ll1e~hat.1irozh;1t,jnk a vizek n1észtartalnui.1, Va!:ry 
az eJ111tk u1egfelelo ke„ren.r~tarta.l111t.t. -

.A. kt:1n„•11y:;;'.:g-ek kilzöt.t, ho;;.Y k\ilöu11~t:;; tf
tethei>sGk~ hizt•lly<1s keu1r~ny:-;1:;,:-i fokok vannak lii!-
v0ve. 

~\z an~ul é:; ui!n1et .ve!.!\'t:Hz\'k i:.ren c<:!J~zerűen 
!úú,O(Jü r~~z -v.ízri:: 1 _1·~sz ni-t~SZ•:Hyt ·-ve~Zuek fi.il

1 
s 

r.:zt ueveziL 1 ke11H)11J:H!;;i foknak. Igy 100. :.;rnun. 
vagyis 1 i" Li1er vizht'.ll n1intleu 1nillign1d11 u1e
li;~euy v;1;ry ke~reuy 1 t'okot iesz i(i.' Ila tiihát e1,;y 
vizrül az -u101idatik, liugy keniéHysé!!e 20 fok, t:zall1.tt 
azt. ér1jiik 1 liü~)' 100,000 rú:;z vizbeu ::o ré;;z Hlé."z 
vagy kesrell.Y van je\eu1 szt:nl:!avas, k<in'sáYa::; nH!~z 
vaµ-.r ke~r.;ny, vagy clilorfé1nek <1laLjit1ian. 

A ,~iz ke111enyst:g-"nek nonnal szap1)iu1vltlat 
;'dtali n1eglia ri'troz1b:i.n11.l 1 igen 1111,qy Ú1UttJ~Stl.gu a 
kis·':l'!ethez V.;tl. \·jz n1cunyü1t'.g4nek iné.sz és kes
n~nytartalru;f1 ';ú11e11nyi11en' .-e niúd:;;;•.·rnél a rnegha
t;iroz<is l;b:11ny('•~ L;;:1iroko11 he!öl c!;z;.(1;.;i\lhetó c:.:ak 

~.-, 

punl\dau; uiíutún. ;t s::<ipp11110l.dat el):a,s<.n<i.lt 111~11· 

11 \'iSé!!t: 11eu, nirvek szik t!g'.}l"ll lt.'test:n, a \:11,t'_}:.:, uagyu lJ li 
11;esz ~..-a!!y, li:1=!ireuy- tan«lllHl\'aJ. l)lu~ a szappan~ 
ulilat tZ;n ~ne1n ~~gy.,.Hlett!~ fiilbont;b;iua~ 'l.)>0n1an.o 
.,.zeriut ,hilietúle;: aZt.'>11 kl>nll~·eu 1•ldhnlt1 •.':<. nntle
J~uti\' kt:.ttds sóktól. ,,„'c!C 1 nielyt>k a zsirs:n·a,; 1H1li:~111 
é,; ég.vé.uye·.! f\íh\lúniek ~óinnk iíS,;zehnzatalánál ig-eu 
bi<l" ;:,1u11.tok1ntll „1ein1e k1'•pz\)tlnek. r·;zúltal fi'lli,is 

111~nnyi:;ég-ti szappant.1!,lat b<>ntatik lel, s a hab-
képzódtls 111e:;g;Í.tt)ltittiK. . . _ 

:ilfi;' e\l1~nkezóle~ 11a!!,Y•1hh 1uennyi_s•:gn 1118~1. 
kesrenYs<J..ar rart:dn:i.;zó „ vizekben, 1111•lyek t.e· 
]\át n:;gy1.!1h inennyillég-ü l-:l.appano\il:11ot. igé11)'el
nek. éppeH ezen fellJuniutt \'Z;1ppanbl1l let\'t' _ii\tt 

e<r\'~ll)'fe\l\Ck c\ilúl'idjai, !-Z~l1"0l\' Í>S k1Jn:,;a\' ~íJi :'d
t;7J ;!átoltatik u1e!.! a hahképzut1t)~, lioha ·1n:i.1· a 
n1e~i és ke:l1'enY"ólZ telj1·~en kiüt.tet.tek. 

lpal'ko•lilnnk kell- 1eh:it, hogy :;e1n igen hig, s~1n 
i,.,.en tő111ti11v Pld:no\;:ka\ ne dnhrnzzunJ;:, :iz az, hu:.;y 
,"; kt-rnle!enrj;, viz !!!!,\" hiz()ny11t' hatiro11 ht-lt'·l tnr
talu1azzun c:<ak u1~;z és kesr<:ny ;./,];:;\L 

H11rr\· :i ;.zhh:ilvo!< ;:zappa1Hddi1t 1~lhaszu;llt 

1ne1111Ybl:;;.lJ(11 a v1z~l~ kP1nl•11y::ág•• iueghat;iroztat-
1w.~;;.j,, ec_:v k e ln t·H ,. ~ ,·. !:i i t ti. b 1 ;i. z a t~') :illit:a
ton l·_·J. i'i~elvtien uiit;den tize<l ki\hci•1i1i11leter d
ha~zu:\1; ~·z:ij1pano!tlat.1Hi.k egy bizouyoi> k1~nit:.iiy
~e!.;i fnk felel lll"f:r· Ezen fokok l;:i;;,~1'11otileg lettt"li. 
nit>g-:illapitva, a1nennyi1Jen n1in1 tudjuk, a :;zapp:111-
tt!dl1t elli<t:-znúlt n1cn11yis!!ge ne1n halad egyenlete
::l•n a lllé:-iz e;:-- kt:>sTE'llY!<Ók IlWllll_\'i><!!l!t;\'~1. 

_-\ t:i.hl:lzar 1).5 ·fr,któl 1 :!,O t'ukí!.:' tt:'l',ie(1; ii;>'11 
ke\·e~ viz tah\l11atl;, tne!}' úi.í'·-1uil kiselil1 kt>n1eny
;;o2i;ri f„kka\ hir, v:q;ryi;; 1nely1iek J\lt• 1;~ihc.entin:e~•!· 
rtihen ke,·t!sebb nd1n :~ 1 -1- k. e. szappanoltlnt 1dt:z· 
Tu• elú ;i!lantlú habot; rni~ ~z:hntalan ,·izt-kn~k l(JO 
k. c.-r., :(ib\1 lnint 4:i.(>' k. e: ~z:q1pn11i1hla111t ig;é
nyel, indy it!hút. l'.2;t) i\·knúi 11:1~y,.l1h k.:111,>11y:;,>~gt!l 



~ti 

liir. Azon vizeket. intl,rck 1 ::! fokn<il nng;.,.obb ken1f11y-' 
i-:eggel bíruak, !>:!párolt vi1.zel keil higita11tn1k, mert 
kiiliinlJen a kisfr!et l'ont1·~~1;gút •·e~z~lyeztetjük. 

::\Iit~lotr az elj:i.r;.;~t n1ngR.t n1eirke1.dtncik, sziik~ 
::égP.<inek tartjuk a norrnal ~zappa11Üldat ké:;zit!!~'.it 
Hlhii Kubell ~zednr.. 

:\ noru:al .;:appa11nl1lat 1'(!-~Zitl!!'e. 

l ;i.:1• :<, r. l•lvuitapa~z 40 ;;. r. szénsavas kn.· 
Hunnua\ { l;ali carb(lnicuui) jól ü.~szeeJegyittetikr 

az egyn<ouiii. 1i..i1Ht'g eros liorszessz1;l kivonarik. 
Szürlt>zf$ uni.1Í. <l nyert. :.ildar: vizfiirdon le~ 

]l~trlitt1tll•. A \·b~za 1nnratlr. anyag .'Hi-fi7".''·0s bor~ 
~ze~zb._.n oldat.ik i'el rJ]_vfurnuin, 11u:.ry köri.itbelöl 
111iut11~Jl :; ~. reszfr.,, a :;z;q1panuak 10n ~. l'. bor· 
~1e-=z e;;::;~k. 

~rnnn. ehlorh<iryuuwt údol~ 
(IllÚ~ok 111.,.~:cer, basz1Hi.lnak e 
ker~~li<.'d.;:sh-011 tisZl!t állapot· 

i~zután 1 l.f1~:-L 

1lnuk 1 Littl' vi;~ben 
cCh·<t, 'ez azunhan :~ 
b;1n 11•:1u k«1•lrntú.) 

Ez.,.11 chl•.·1·1;,nyun1 1>'.dad1ül lenH':rii11k 100 k. 
0. t·i;y üvtedugó~ ú\·•:i;l'e, " az tlü\111 e!k;!~zitett 
•1a 1ip11.nuld;l! b\il l111rttla s--'i:::i t.~~!..:.;\·el n1ind11.ddi<r 
adunk hozzitjíl., lllÍ!f er •. ,; r:i.Ú1:< lltan 5 11 e re 1 '.g 
! a r 1 ú l i n p n1 h :l l1 k .; p z Lo rl i k . 

.il. ~ZH.J•[Htn1Jld.;.r. 1!111.ziiadá!'.únúl h.r~n úvaiu~an 
k._..ll eljún1unk, >Jleint"' ugyanis egyp<ir .. kübcentiuie· 
1~n .lehtt .'2gy~zerre iiuzzúat.1111, s ezután jól nssze
raz;il, s val"ui a Honnal liah kBpzud~s~re, k~s(>l1h 
a:nnlrnu nd111lig keve.-;el•i.H:t, !liig vé.gre rt ,:zappan~ 
1tldn.1 e~ak e~eppt11kint. adagulandó,. nihhm uQyanis 
kuzel vngyu11k azon punthor, n1elyn~1 í\ ~1.abií.lyos 
vagyis f, percig- 1.al"tÚ hab kéJlZiJdik. 

.Megjeg-_:rZ('!ldu :i.zünhau~ huu-y n1int1e1i ·u j 
Hl t' u 11 y i :s.; g sz a p p a u o 1 d a r. ii u z z fi n d ú s a 
u.t.ll.n .F•l üss?.<; kell ni.zni n i<!lyadekut, s a ké}17.(i· 
dutt hah eltüné:-:ét is be kell v:i.rni. 

1-fn el.::rtűk a:-:un pontot, n1e\.yni:.l a nornial 
hal> k+:p7.\·tlútt, l'"u1nbHlk a;~ ellrn.sznált szappan· 

oldat kölH:l-'11tirr.eterdntl~ sz<ill1ii.t a lJiire1raról, ha 
az neni tesz ki -l.5 J;. centinietert, ·Ugy a. büretta.~ 

• bbl szapp~uoidatunkat ·i:issza öntjük, s az· O!:!>izes 
szappauoldatot. an!1yira higirjuk nem nagyon enis 
(56-57 -us) borszesszel, n1ig :.ielöle 45 k. e. egy 
'1jonnan len1ért 100 l;:. c.-11yi chlorbaryuu1 ol<lat
lian a szabl'ilyvs, 5 percig tartó liabot e!Oidézi. 

Ha például a szappanoldathól. csak 1 O. k. e. 
vul!. .s:tükséges a. norrual hab elöidézésere, ngy. arra. 
hogy oldntuukat !izabályosi~ tegyük, ennek nund.;n 
1::i té.ríogatút 30 1.ériorrat 55u-os borszesszelkéll hi~ 
c-itanunk. ' ::: 
-- Ea azonban egy prúba <1zr mutatná, hogy 
100 k. e. chlorbarvnn1 oldatban i-\. szabti.lyos hab 
elöic1ézésére a szap~pauoldntból több kell 45 k. c·-nél, 
ugy ehliez J1em bor~ze.:;zt, banen1 szap11ant kell ad~ 
nunk " ezu1tin egy njabh próba n1t!gfogja IDUH1.t.11i, 
hni;,'}· niennyi borsze,:z ~zük~eges arra 1 hogy 4fJ k. e.· 
~n~ .1z eeyiklltk 100 k. c.-revel 11 JE<isiknak sza-
1)á!y11s Iiilhot: adjon. 

.:\ ;.;zappanoldat tehát akkur szabályos, ila 
bdt•l-:! .;ppeu 45 k. e, szüksé!;!'.eltetik 100 k. e. chlor~ 
ban11n1 olt1atlian a szabáh:o~ hab t~lclidéze~·~r·~·"') 

• .-\Z ;i„Sl'.t'S li.eud~l!.\:-.i.•,:: \!lÍ':!halill"Hl.<!S<l. 

.A. keuifnvsé:.ri lll€!!h<i!l1r<.)z:\.snk kivitele, nüut 
rnár .,.uili;:ettiik." igen eg:Yszerii. 

Le111eri.íllk ngyani,; eg;y iivegt1n!,;0:< üvegbe 11 

kéndden,l(i vizbol 100· k. c.~ert,. 
S €!.!\" ti:.o:ed ki•licentinieterekre lieu:;ztutt 

hilr~tt:ibUi :~llnnk liozzfija egy ki:f n1ennyi,;egü szap· 
pano\dat:o1. ezut:á11 az hve4'et. bedll~juk, s a dugut 
JÓ1 lieiogva i'1sszerúz'znk a· folyadékÓt: ,; 111eg:rigye.l
jUk a llali kBpzödé!;.;lt és eltiint8r. S ~zt niindadd~g: 
i:<1nét.eljük, inig a képz0dótt hab ,;ürü11:; le:1z li par 
p.:rcig eltart, ekkor cseppenként. adjnk }l(1ZZR a 
sznvpan(•ldatot., n1i11den hozzáaclás utá.n azon1 1an 



,)~:1ze1·i,z,:uli. ú·lvatlt!k1.,; 1eki1uet n·~l;.:ú\ a h«:;.zá· 
aJ,:,r; .i::zap~•:1Uüld:H. lllr-lill)'i.;.;;;~re. 

s- La \„!gte<tl.;rtük azor: -pt1ntot:.--t::elyr,0\ ·;t 
k•!p~.l.Jdött- hab ii· percig 1ne:;nt:1.l'<hit, s ha l~-l-1/':!. 
(;<ra lUU} Vr<: tni1li1n lllÍll' ll«;:i·tibli· res;:'e "elti'.int, de 
;1~~i»rú.zva uira eH\áll, ti~Y a nH:<•hafr\rnYtls 11·„ -van 
1„;_je·1~ve. l\!1°si: rehiít. leoh:,;S;::nk Fi.'=' :-oz:q1pariotd~t .:I-
1,asz1H\lt 1;;:,hctntin1tctereiniik· :::zúnnlt· a l•ii.i-!:t1.i.rú!. 
.~ a l•e1n4HY~.=.:.d fft bl:izatlll•l leolvil~snk ezen· elliii'sz'. 
11:\lt 1:. c>liek- n;e!,!fc1elo J,eui~n,;S'G~i fi,kirt. 

P.:1.:ául: s,2 fr. e -t±rt il:•. '-!ll~aszniiHü1~1~, ugy 
a kérdi!:<·„~ viz ke111t\nys~:.d f„ka 1,~.: YH!!Y; La 18,f! 
k. r,. :;z:,_\•Jll\llol<iatot ha;o;:n,iltünk vo_fpa_·ei; n'~y1niJir. 
t~ túl1l:i.;·;:.: inniatja: viziiiik ke1pé11y:-'gi r'1\ka 4,5 
1>ti1. 

)lint tu1l.luk azvnhau :i. t:ihlúzat. c~ak 12 ki:-'
n:~ll,Y:<P!.:i fnkra Y«H kii-z:\1nitva.. ~'lnl.it~ltiik, 
i.uu:\· ~záu;:a.lan viz ke!n.:.11,·s.:O::i J°llka ti."•lih l'.:!-ii1lt-1. 
1w\-;i.1k .1zouban azt i:;. lw~~· !'2 fukc'tl tttl in;i.r ueu; 
k»t;unk llizto' e1·ed11ieii~:,~J;:„, ;1- :-z;q'panoldal· 
u-d a t'iJn~entli!(~tt ,-.k,„k1ui.l t'o!:\'H. Ezért t1:ll:it ;,z 
o:y yjz„ke;, n1e1yekn•·k ki:n1ti1D·:<ége l'.3 fuknii.i l~a· 
;;yohb. Je11:~1'<.ill d;:zd ldg-ii,iuk 1 t. i. l..iut<1ünk ht"· 
)i~!iik Ji'·-:::,:; v:1gy ;,o k. c.-ert, " t•;:t \ül'r k. {".-1·e 
ki':"'.:..~zirji.ik -púr••it vízzel ~ a_ r!'1!í1<:>;; _elJ,i.i'-ú~ :-zt· 
rini e;i-eu JOú \,, c.·n~k l;e1nény~Jg-etn1eghnt:\,r .. z;,'.Úl;. 

~\ z "'lli<>-sz1;:\.l t . :;zappauoltli.t kl.i1u:eutiuieterei
llt!k ~z;,ltHÍ.t :-zi>r1>zzuk t:lso e:<etl~en J 0-i:l. uiú-01lik 
C'!•tbeu -h·t~l, h.11·niadik tsetbtu :>vel;; ntegkapjuk 
n:: iileto..• keu1euy:-:er;et. P_,!Jcl:iul: Kaptnllk egy \'l'l.et, 
int:ly k.,-vés :-z;qJpaun\\lat hu1.zii.udii.sára uen1 1111aJi· 
z:Ut, hane1n bizori:1,·o;; v:ilad.;kot, at101r.. t'bliól nz1 
küv.:tkezt1:ttük. hl•:r:.· ezen viz nag-y llHHlll,Yi~ef!'ii 
n;,;~zet :arr;du1az. • 

Lenú:rtür;,k he!ólt! :!E> k.c.•ert. !liµ-itottuk i;t::~zr!i·, 

" ·: l!\1).!;·:1.~z t(, t t.u nk a :-zn b:i.\;·nf' li a 11 e hd d t:>zt .;ig: ~(• ,8 k. 
e. ~zah1lly\>~ !'Z;q\p:11;0J,!:tt„1. l:nf:_I" nÜ~!;kapjnl; '~71'L viz 

.-:, 

krc;:.~1iy~t":g~t, a :;n.~ k . .;. ru;,k l~'~g:·e:e~(' kenien:.-~ 
;o„get, fl,•)' ·•.Jt 4·'31 , kell ~z._.;0znu11k, ;e;oz 1dni.t 5;0 
+.;--: '2f1''. a. yjz kemé11y,-eg„. . 

;ile[;.,.nditjük itt 1n-?g, lH•gy n.;1ue!y .o::et oen. 
La ·t„ i. a· vizek 11agyobh u1e1111y1séq\i ke:<rcuy:-ókat 
taru~ilHazüak, ugynn:oion kt.1ri.iln1;>.ny- ii.Jl-·be n1int ?. 

11 ;·1gy(,•hli „n1enp~·i~e1,pt lHt;;;z1 artalon111á). l:lqg_y __ ti:' hát 
;11t:~1wilrn.:<::.uk. lil'gY . .Y<'.ljr1lL n Yiznek 1Hl.g-)'!.•b1> ke
i::_i:.~ly~égt: c.:'akugya11 a_ l_ll~szsc'.>ktúl ered-e >agy a 
]:'!~r;_•11\'s1:1któl. e _c.;lbl•l e1oszl.ir __ LOO ki\l1ctú1tilu~ter 
vi:'. ke;1_1,:.n~·sé,~ét_ hat.ár~)1:~'.lk_ n1eg, :; egy \1j prt1b<it 
v-:s,:i.hik. dE; .. C~ak 5'9 . ~·.- c.~er:t s higltjuk _50 k_. __ c. 
:e1_1H._rol r_ .?izz~l,_. e,zen n1ti_;oodík _prúha. e?'e(ln1t.1~yf~e,k 
:.! ·_6vel .;;zo.rozva óss:'.e k~ll ··q\_c~ní __ HZ el_:;ovel„ ellepw 
kez~; .est'tlieii ::\-.~·ki.i\ö11l1s~rret. ~\-. k.é:iren:ys\ik "id4zik 
é!(: 1 :s_ E:.-.':iZ, ,:.\·a_\~1~li ke1n;n·)-:.~égCt __ a_ higit0tl vizzel 

· es::!~(;z;j]t kiso:fr!et. t::l'ictlnién\·e iu'inaria. 
·- -- '.: ' "_; ' ~ ' "_. ' - " ' 

iiliilí·l~1111:y kf:'lúl~i1'rsé,,: tu~·;.::líiitúro-
7.i\s:i., • · .„ 

)i."1ndy esetb~n„:.;rü~:ki.inkb;;n i~k:<zik tud-
11~. J:v.qy :-t \·iz :keui~n~·~eget eloiüé;:<•- -~0k, küzül 
11;7!ll1yi a_ sz~usav- é:o-. 1.!1.:nn;i.·-i a.- t-öhbi_ ::;;ók ~;sszege. 
i\. ~:;(!11,.-aYstlk :i.ltal éloú!fzett kemeny!!éz. nliut:tpd· 
,iuk, J!l nJ •.'.: ·;~·o u y 1 ;t kénsa:v:-ks_-_-ti;:.1 1 bi-~ük é.ltal elo~ 
idézert_ 11eüig ;ÜJantlú. keJnénys~guek -11evezteti~--

-- Borry az i\.llandú ·ke1nenvsezet 11iegh11„11uo2~ 
lias~uk; ~ -,~t:lr<'v H.G-0'-:i'i_O(• ;k. :e." ,:-.·i7.er. lt!i;;alá):lb _ _..,.i~ 
'Ji_ •'.•rán <i'.. fc•ziink; ezalatt a7.onl•;1n,,~n,7, e.lfótt·vl~ 

-;,_t}t. -;le-li.z~;:c,Jeg ~yakrai1: 'pÍHnl)uk~·Tépö:rt~lt- _,•ii;:e_l. Ki
hülf"~ utii.tí''íl.'.'fol-r"adékot's%ürl~zziik-~ -a '!sHpadékot 
fl><°'ürlf-n·-„.ibl·-1d1Íios5úk;-s 11Z ii.tsZürt ti;:ztfl. folya· 
-frf k b6.J '. IÚ~ l\'éti_;'áz- '. ~rf!de U_. _fóJ-,~n_ll_ É:-k': l;:'{:i:~ze_re,.:-é1~f!.' '-bi· 
,!!it (Ht\n1k .. · i 0\•: -vagy,;,_ 2í0 ."·kti~lícent~rr1'erert . l'~Íf!~r\-·e, 
ennek -keniénJsí!gec:-<v ff",:n_{,'_ ·jeirf· 'in·"don- l1a1áfóz7..tt-k 
mef!'.:-.A--z i:I.iA rirs:i'!i- s; R.- :.~€i:!ndö -vi;: '.niE!nnylségé1:e H.7.t 
il_k;\ rjnk ,·_ rhf•g-]eg"ye±hi;: iiog:-'" 'a;- föztist ·-1 efl'ci:l_!Z:i".°iorll fi Oéb 
r.zfles r.zfljn üveglie1J' <:!':i:ki)7.iilhftji.ik ;; a:~r111 ..,·j;>~k· 
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böl. inelyek nagy n1ennyi~ég-ti. csapadékot adtak a 
fóz€sn~l. Iü0 k. c,~„rt vegyünk. n1ert valószínű. 
ho!:;"Y ezen Yizek a többi t.<Ókbl•l kevesebl•et tart;al. 
u1aznak. 

A lltU!8kony ke1nénység:et nz i.i::szes és tí.1~ 
lrindó ken1ényi;ég közti ktt\i.inl.iség n1UL\tja. 
A szilürtl alkatreszrk n1e1111yiség~•11ek·· n1e.:;ha· 

tdroz~Ha. · 
E célr:< egy {ivegl101nliki5an 100-QOO„grnun. 

\·izet méri'tnk le. llH:'lyetrészletenkét!ti·eJpárhis végett 
e::Y plntin: vagy üveglombikba; a.iunk; A porcel~ 
I:in, vagy l,lat.iu tégely előbb ki' leSz izzitv3.. s 
1niutd11 a ~ziiritól1an · kil1ült, i.'íreseri n1eg1néretik. 
A len1ért mennyis!!gü ·vizitek a. ·tégelybe 6n_tésenél 
a l<:-gnH!!,\'nhlJb e\ö\·igyiiz<l.t szUkségeltetik1 miutií.n 
a inegliatii.rozáshoz vetT Yb>: · cSekély mennyist'.-· 
génél fogva a ·vesztesÚ!; igen llatniS 'ered1nényekre 
vezetne. ,A. lon1hik s1.!iját. fagg_xnval .kell bekenni s 
a 1t:gelyt uetn tovább, csak félig· megr.öltetli, ne- -
hogy a n1elegitésuél giabaddá levó szénsav vizréw 
:;zeket •dgyeu n1a.g-ával, vagy bog)· véletlenül for
rásba jövfn a viz, a Jiuhorékok szétpukkadá.sa ál· 
-t:al veszte~ég türténhessék. Az elpárologtatás igen 
alanti l:ú1nérs1~knfl e::zkőzlendU nz .~ppen emlitett 
okokniil fu!!va. Leg-célezerübb az.t. a hornokfürdón 
es7ki.izölni. e" ·pedig, .oly fnrwán, lto5y a tégely 
rnellé egy bt„·mé-röt„ erösiti'tnk a hon1okha ~ arra 
fi~yelünk, 110,zy az elpiirologtatás 80-100 fok ·kö
zött tórtt-nj1~k. 

Az urolsú ré:-.zl.et elpárlisa: u_t:in a marad~
kot lOfi .C. fokn:il ki;;zárítjuk. s .ine'gmérjük. 

A 100 foknál megI!lért ínaradékot: tnely 
szerv.es fis illó anyagokat is. tartalmazhat1 melyek 
magasabb béímtrséknél elillann~k, 180 e_ fokra. he
:vitJük, hogy a szilárd, tflz:i.lló a.ny.J:lgoka.t kinyerjük. 

A.be\·it~;;;t J'!línrladdig folytatjuk, mig. két. 
mérés. i.iss7.€\':Í!?,· s e\\kor .. tniut:in a .. 1é.gely,, suly/1..t. 
i.i.resen i~n1t:':,i\ik~ levon,iu!i a. ISO f_ókn:i.l. kihevit.e.t.t 

j ;;l\Yill!":l:<l 1elt 1ég:t.:!ly i:uiyúból. ..a. kulöuhség adja 
a szÚi1:d ,..\k;„trt\szeket ~ p. •), l.~tnérti.luk 100 grn1. 
vit=~L nu~\y lepárolva. é~ lS.? fok_nál killevi1ve 
!!1.r,9-1: !!"ram1not uyotnott: az ures ri>ge\y sn!yn v~~· 
dig ~21.51)(1 grannn, u :.!} :;, ~zi\;\.nl alkatrészek 
ö~szege 1 Oú grn1un1 .,.-izben :.=-- 1l.O.":'·~ grau1n1ot. tes7. ki. 

l\li azonban a 1ntig~ztlntdt anyagot 100 fok· 
uá.l is mef!nlértük s n. lt!!!t.öbb kutvizet, ha tovább 
hevitjük too· foknál, haina-•·örös- gazöket l:itunk 
elillanni. n1eh·ek Jé!i"euv jelenlt'.•ttre 111utatuak: de 
azt is .f<Íg-Juk·. t.apa;:it~lni 'bOg-y a 1.80 foknál n1eg
mért a1n--:-a,.. sul,:t kisebb a 1•.'íl foknál. rnt<g111érté
nél; eze~1· 

0

s.ulyl~iililúbség~<'i!. 'kii,·Btkéi_t:"th'et;fink' a 
sze1·ve:; anyagokra. Ha pe\dan1 a l 00 tt1koa\ tneq-
mt~rt téll'el r 'snh·:~ volt '.:! 1 ;59+ 
.s a 180 "cokllál J~ibe\·ite~te pedig 21.534 

·ugy n. szerves anyagok összege / 1 1 · . \·.O.Oll gnn. tesz a. 
10•) gnn. vizh!:'n 1negközelitőleg 

112. S0.1 mi!F!"hatiu„ozás~ 

J<} célra ~00-300 · köbcentin1eter Yizet körlil· 
belöl felére l1ept\rolYa. pár c~epp sósavval· u1egsa
vanyitunk1 s hozzt'ija forrón nlinda(ldig adU!1k 
chlorharyun1-ol{latot 1 1nig csapadék keletkezik. A 
keletkezett kensa,·as llaryum igen ·finon1. csapad·i:-· 
kot képez s a szürlézés, valauünt a c::;apádék Ill'ilg· 

thiiztulása bizonyos időt. vesz igénybe. Miutiin ii.llis 
utá.n a csapadékót<leszüi·.tiik, ·x szi.irlén kiszáritjuk 
s _az.ut;.\n.egy kih.evitett s .le1nért .. :t~ge.lyb!Ol adjuk. 
A .. papirt pla.ti_nhuz:;i,l,között kü.lön. égetjük eJ,. s 
miután a·CSíl.Jladéli'ot .. Jiiizzitottuk1 J.ve.re;~, ,izz,Asúiil) 
kihülés tiúi,1i .egy tii ( n1~gniérjp,k,,~i>. eg~s'z.et:, s .me~· 
kapjuk. a k,é.nsa\~as .lúú::y,lur- ,:h~i)~á.t. 1.,.111e.lyb(jl .a kén· 

_savat .egy~_.i:gys„ze~Sí.. ~ffa.u.Y :i~ta~. s,úi1~1itj.~k-ki." .' 
. Ha„ példaul . :!O~)i:ülice.ittln\eter,' \.'.lZböJ,„ nre'r,t 
BaS0.1 csa pá.dék .su_\~•>;- ~égeljly~l.e~Y:i.it~.:·.2'.:\6~~ grn~. 

a .tege.1.Y :;ul7.ao._P,e,<l1g_ 2L2h;:i grn1 
ugy a ta.ló.H kénsavas ba.ryutn. s..ulya. .:,-:: 1:4'1H.gr1n 

' 

„1 

1 



Teilút :21._11.1 k. -._., vizl.icil 2,41 il !!r<nnn1 kt>n.:a
\'as har,yu1not n;yert~iok .. Ezen 1i1eun;vi~ei;il0l kiszri.-
1niri1a1Jnk a ki.n~1nr· nie1111yisé41á, 

Tudjuk u<r\'Hriis,'· hl•:!Y·"li kélll'i<lvns bar'vun1 
kt>plet e Di~ <:\O ~"'·ezen ·tön1B°;ilntk sulya 2:-~3. 1 2 ~ vn.n 
t. i. ~·gy tcinH:<~sben: Ba 13i.12 

·S :'.'l. 
IJ.f +3+· 

B<t Só·•--~::;:-;, 1 2 
:u:~ __ !el!:i.t ~.1_zt aka1jnk ·_-_rüdni, liogy a ;ii~;_eí·t 

u1eíuiyi~eg k~usa\'a1'·bary11n1bau n'len11yi H SO _-.,.a-u 
11gy a -következő aráuyt- idlirjtik fül_: ·Ií1i · ~g§_.„ tti
niees (:233.12 s. r.) BaSO -\Jen Yn_n_--_Bs_ !-'!, r. __ s~:1, 
1-:;n1~~. az :lltaluuk tali'dt · 1,41 !J ci"rni111. BnSO '.."l1an 
\"an nu~nny_i (x) a $0·1. ·· · · 

283.12.: 'Jfi .:. 1A1H: x 
fl6 : T,41 fl 136,224 ·-

1 :iti.2:!+: :;:;3,12 ·--- 0 151.24' kén:Hl.V. 
Hogy a }1:.±usaY>tt: ~~o.oi:..< vagy 100(10(! ré.1z 

,·i;:re kiszri.niitlla·~snk. '·a J;:;h·etkezö 'arri.nvt ;i.llitjuk 
fel; lia- '2fl1l k; -e .. \·izOen, vnn 0,5!3+ kéusiiv, ki;.1.'dés 
l \11)0~ ben n1e uny i': (.x) van. 

'200 : O,fi8+ l OOO. ( x 
ii84: ':200 ::,i.3;_,tl 

Van t~hii.t, 10~'..IO-b_en 2,ti2ü,•1 s jg-y,lOOOOC•ré~z .v:izQ~n 
2\1:2,1.l . r kéns'av_._,_ ,) 

~l uH•S7. 111e~ha~iro-z:i<1:1., 
n·ogy ·;i UleR7.eÍ.: pontOilhu .'·níé'ghíitü.ró7,liiiSSu_k, 

ngy _ n. \'izl1_en jeleu_lévó_ kova.!H\;,.a_t;,·a·_·„-a·s _·e~~--álu.Uii
~iu,n1ot _k_e_llth1,ék :e16bh_ -Jev:\Ja;.;it._tíi.ii_unk'. <E~ ~i_Z_o~pa:n 
a_n~)·~ id_öt_-é~ 'ú\r1,ldsá_got· V~úlie' · igéri;yl:lei ~a_ ní_elf_á-1-
taJ· n. -~k e.1nén)-:s€g:i' _meg ha tái-0Zi\s ·_ te __ rje~en 'e,lfe_s_Zte_ne 
frt_é~ét:, J!1iuh~1_r · igJ~---- h1~. Iliillt1en'., -~ípúi~re~it ··meg~ 
ak<\n?-~llk_ kü~ön k~H_öl1 · J_1l)-tá)·o_z11ir- a·(, i-::e?14nys_~~i 
megh'nnh·ozás_·ftH?sl~gef:_sé y_áln<l:~. _,,. ;;_.. ' ·~ 1-'·' 

~ :::„~ _ ___.\..niész_ meglintár.1;-1\:~a· itt· c•ak kil7.elit1Jleg 
töt'tétíik. a ntenuyiben roeghat1\l'cíz1hu\ iílÚ\I! -inkább 
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a je?enlévó kesrenytartalomra. kell következtet
nünk, mely núnt tudjnk 1 u. ::zappanuldatot szintén 
képes felbontani. 

E ct\lra a szel'int, a nlint a víz kemény.!légi 
foka kisebb vagy nagyobb, 100-300 k. e. vizet 
veszünk s }1ozzá.ja an1n1oniu1nl1ydratot adtink, hogy 
.:!ppen égvényes hatást mutasson ils azután nagyobb 
111ennyiségti. chloramnioniunH>ldatot; Iniután a fo• 
lyad4k már forró lett, ox!llsu.vat viszünk az oldat· 
hvz1 rründaddig, míg csapadék keletkezik, s miután 
a folyadék tökéletes('D megt.isr.tult, a csapadékot 
szürlére "\'isszük, s kin1ossuk. 

KimoHáa után a osapatlékot ú.tvisszük egy 
lon1bikba1 (legcéh.1zerühben 1~ szürle kilukaszh\.sn. 
altal, s a csapadékot 'fizzel koresztlil öblitjiik) a 
'~sapadt:khoz mel_v (oxal:invas n1ész)most már kénsa· 
vat adunk feleslegben, miáltal 1.1.r. feloldatik 1 az igy S'za· 
badda. lett oxalsavat chameleonnal titrirozzuk, t. i. 
inindaddig adunk ho?.zája ovato!lnn a cha.meleon 
oldatból, mig egy lieeső csöpp a folyadékot .gyenge 
piroiira festi, s az elha!!Zná.lt köbcentiineterek s.zá
mából 1.-iszámitjuk az oxalsa,vnnk megfelelli mész 
:nennyiseget. 

Il•Jgy a7.onban ezt tehessiik, a cliameleon es 
·Jxalsn.v ktJzti viszonyt kell rnegállapitanunk. 

E célrn higitott chameleonnal kell 11irnunk 1 

~s pedig annyira, hogy i~z keve!l!lé átlátzó' legyen, 
hogy a bul'éttáni fokozat lt!olvn.sha16 ·legyen.< ITogy 
denyitö hatásilt megtudjuk, e célra·te1nt':rü'nk_'.1 k. 
e. oxalsavat s H1BO~ liozzriru.lá~a után rneh?gen a, 
t>nrettábc'Jl mindaddig adunk hozzt\ 1 mig a Szin
Yált.ozás előállt .. Vegyi.ik fül, hogy 5 k. I!. ·használ
t<\tott _el, ebh61-következik, hogy aunyi t':lenyt adott 
~lenyittsre, a mennyi a 2 k. centimeterben foglalt 
01126 (>xal'iav él':lnyíté~ere kelle_tet.~, az ;1:::;_ 0)_016 
111ílligra1nrn fleny. Most nHil' tudjuk, l1ogy 5 k, e. 
cban1elevn D,Olti élenyt tartaln1az ~z egyenértékil 
01126 v:-:alsavnál, ;_;z i~mft ~gyenfrt~kü, mi_n~ 2 

" 



Ve·q·~rtfl;ü ~;.v. töu1ec.s :-;zf:u~a-vr1:<1 n1~„1.~·zt:l :i i;y 
"- ~~é:;z,· :~1n1n1~h·on az· ox'ais::'I.· közii· vi;..z(•llY ·a 
kilvct.kt)Z<i: 

fr "'k. I.:• · elunne!eon t::J;yen!ü ú,l2t~ (JXfi b11vv~d, 
ez ísn1ét- -1u>:':1feld · 0;1 üO' ~rrirurn szfn!;:a Yas -nié:>znek ; 
tudva „ezen - aráilyt; ·li:lÍ•n11:n1Jyi elhasznált k: e. 
t;lnuueleönhttk- n1eu--ff:le!'ú·-,,;zénsavas meszet is ki 
!el1el szürriilaui. ~ 

A sn~nsa\·as n1~!l7.1Jot a: ·niészéleg··sulyíl.t igei:. 
t•gyazerüen ·1negkaphntjnk; , 

A- ke:;renj' ·meuuyisérft'ú'1ek· 1riegTelel (küzeli· 
t6le!.!} az i1sszi~s ketuénység„es a 111é:"!z· l\üzötti-kü· 
!öullség. 

P.élclául: l:Ia .·az Ütiszes- .J;e1néuység „8,í'' <'. 

HH~~z 1nennyiség pedig 8,H .. ugy <1..kesl't.<ll)'. menny.i· 
· sége 10000 részlien .;~--'-- 8.7°-_8.3-0,1. 

_ _ Ezen ad1Ltok ulengendöek. arra„ -hogy belölök 
RZ ipari-. célokra. alkalinazandó v.iz használhatósit
~áríil. itéletet 1nondhassunk, 11iirnelyek még a chlo1• 
ine!.!határozi~sát .is szükségesnPk tartjii.k,. e:z azor:· 
l•an „nen1 oly fontos, mint a. mésr._ és kéns<i.v. 

ICtinnyebb ;:ittekintés végett, egy elemzbsi ·té.b· 
JH.zidot u111tatunk lie hárutu kutvizrlil; 

1 Oü,000 rész viz tarta.lnu~r. I 
szilárd alkatrészt, 32,2 

cb1)6l vesztes.ég a. he· 
vitC.~nél e szerve~anya-
gok, a.mn1on só]{. stb.) . 2,2 •. 

.l'llészéleg 8.3. 

Kesreny 
Kénsav 
IG.inyhasó 
összes keménység 
'álla n1lú·kem'énySég 

0,4 
9,6. 
2;3. 
8,7. 

8,7". 

,j._ II, 
12~,3 

\:,·~~2.:„~ 
0,3 
22·,,~ 

~M,,5 

: 35,0 

m,, 
32(t/i s. r. 

11 13 s. r. 
fl0,2 s. 1' 

- 4;5 ·s;·.r. 
10218 s. „r. 
36,2 s. r• 
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EZen táblri:zat.11ól" hHhatú, hogy az J. és II, 
vizti'él <'li összes kemfn_ySég kiZárólag nHbzsók által 

i•!ézr•:t!!rt eiö. nil't-.tt~ii 0'.'-kE:~i«á!.1·(:Il;t:~i'ó~,; tg.e11 ö~é~ 
k~~~·: 1úi·g · ·:;. :JI L :s:z~i'nr .·-~,fr;·t.t„i,n;:ü~ ,'_i1:f ·.~~·~'::ze.$ · ~{e·~ 
Hlt.<ff'í-'.:'~Z "' n:;f:-r: tái.tr;H•rini-d1l ,nen}.' é!!„~·:;zl:n„ ~i:n.'ez 
Y11i:g-; (~e· ·a · k ~t,H1 n h;;~g::· r1Í'á.nj~l'ai.'_ l1úl.~is'."" ~,1~-; .'. ~s-~~J.ty, 
l.iufp; teC\ini.kai ·c~lokru n:lkn.I uiii.z'otf'., :·i„zeknél--:·\íein 
is' iÜl.1•!f szihi1ibis11a:„ Az . :i.ll:indf1: -k"eij-lé1;v:-:ó.g k~z.~li~ 
11Si::g. n11;gfel1~l·_" RZ(•ll '.n,1'.l.:iz. ?nenil~;is'~S:n~k~ .t~1'e._15;.,. lí1i~1t 
J;:én~a \'a" ·1ne.:::z„-(~.1·ri.~z) ·1~ar1:.'.i.el~n:.:a.' \·t?-1··en_'::, 1~1h1.tfi.ri 
1n i11t túdjhk. ·fdZ.Jt>, <il.Htl ·:~' szt!ns:, v:ú: "lilé::-z (e~t,„~gen 
k'is" t'~~z kivetefé,:e!~· · .l.~_qi1~'.,~·,'' '--~.„' 

~- Ar. ivri viv•kríil. 

H„~y -ii1:: :i_vú· VÍZ' ·liizotryoli'' ,iát'ványO.kinil ki· 
i;-e-liii-nagyobb ·szertpe;;:. Ját~zik"i :n:z_· k't!-t:;égte-leu;'.-•mj~ 
no~ azt,"nlnn1, l10gy inindeddig bőYéhben·:·tie.u1:.~.isfne1;~ 
jük „}\r-.t:i;:i\t„ · ' „ · 

·1ror:-„~··yrdjoü·.' .rnfi.'!!·á· :· ~·_Ji,'.t.ú:.'.c'i\'~ll·,~".:e' a.~;':··,ii\e·1~:, !l 
'fa~ce"~eker7' ker~~ztüí .. CiO~a.l~a..tva ·S.~itill_~u „ a _:.vízöe ju't~ 
·v"n:·e·ze!I hatásokat eloíü~zi•?' „„, · • · 

·Y:rg~.- -n .: :.izben 'jehnil~~O. ,a-inffi'oÚfrfl(: \·agy, lé 4 

"f,;'.:-njsn.v:..e t<z;"nlt:ly n.„vizet' ezeu'·hatt.suk~·a'1 képessé 
teszi f·: 

·A:z min·d "''.ldig türn:'~s eldöntve;· s':h,,_: llif.!"f,;g.on'~ 
<lc.ljnk·-azt1 · hogy „péhhiu!· ;:ne.glebct~is ,na· gy, 1n.erinyi.· 
s·é;; :unmoniakot · illetl1!eg· légeuy;:::.va-l- tairahnazó 
V"i"ze-k .:;1vezetén€l-'„egy egj-·én n·;q1tínta·"Iegföllebb 
-O,l-0.5. gnn.·(•t ..-esz ezekból 111;1.g;U1oz: ugy ·Tnajt1~ 
nem hihetetlen (Jltittünk, hogy„ily„csekély. inennyi
ségek qly·nagy él~tt(\ni.batásokat" legyenek· képeíi1-:k 
előidézni! 

"l"ény azonban, llogy-a<ró::rr.· viZ épp ugy, 
u1int · ;i rosz levegő, "rosz étkez.és ·é.:i „tisztátaláú· lak· 
helyek a most divó jrl.rvá.uyokna.k ·hR.talnlas ténye• 
zöi. S ig:y épp .ugY: mint a,_ hik:i._~ok, és ~telek n1eg
vá.logat:is.:i.n:i.I, a.z ivó vizekre,,„ fa „te~inte~.teL_kell 
1en~ünk: A :lué.sz; kesre.ny1 ,kali. é~_„t\;i._ti:o.~,.me.~ny_i· 
~égei egész~ég.l szempontból,biz~nyá.ra. n~m:uly ro.n.
tosnk, mint. az nmmoniak, a légenysav e;i szerve!! 
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anyagok jelenlete, s ritkH.n fogunk külöuost:n na
gyobb városokban kutakat találni, melyek ezeu 
utóbb emlitett fertozniényeket kisebb-nagyobb 
n1ennyiségben ne tartalmaznák s így az lYÓ vizek 
jóságának megő.llapitásánlll különösen ezekre va
gyunk -fotekintettel. A szilárd alkatrészek n1eny
nyiségéből az ivó vizek jóságára. nem lehet bizto· 
san következtetni, a [mennyiben igen gyakran ta
lálunk ivó vizeket, inelyek nagy mennyiségü an1-
1noniakot és légenysavat várnak, s n1elyekben 
mindazáltal a szilárd alkatrészek mennyisége igen 
csekély. 

Némelyek az ammoniakouk az ivóvizeknél a leg
nagyobb sulyt fektetik. Ezen nézet. ne1u egészen 
helyes, amennyiben az an1n1oniak n1ellett, mely 
élenyülésnek van alá.vetve, ::1 a. szerves csirák (Keime) 
fejlodését n<J,gyban elosegiti, nem lehetünk tekin
tet nélkül a légenysa.vra, mely a vizbe jutott am
moniak légeuyénak élenyülése által keletkezett .. 

Azon kutak, n1elyek laza. iöldl'étegekkel van
nak körülvéve1 melyekbe tehát. a beszürödés köny
nyebben történik, a légenyt nagyobbi\ra. an1moniak 
:.lakj~~bau mig a mélyebb és 11zil<i.rda.bb rétegek 
közt íekvők azt légenysav alakjában tartalmazzak; 
mindkét vegyület azonban szerTes anyagok l·ot
hadási tern1éuvHivel való közlekedé:-röl tanus-
kodik. -

Az .ivU vizeknél tnindeuek elött a viz szine1 

á.tl::itszósága. lm szagit ·dzsgáltatik ·nieg, 111elyek .né
m1::ly eselben a tov1i.b11i kénilést. iölöslegei;sé teszik, 
ezu!án a fix niaradék, vagyis a .!"zil<i.rd alkatrészek 
mennyisége az an1n1oniHk, légenysav .. és szerves 
anyagokr~~ kémle!ünk. 

l} a fix 1naradék meg:határuzri.sa -e1lp úgy 
tiirténik n1inden esetben, niiut aZt a kéinénység'i 
megliat<iroxásnál' liittuk, s igy to'hi.hb' mel1etürik 
i:gy igen· fontcis :.tlkatrész ínel;{hidározá~_1i.T;L- -
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2) az ammoniak n1eghatároz1i.sa ige_n egy• 
.gzerü, e rélra a. Nessler-féle folyadékot használjuk 
mely ki.ivetkezőképpen állittatik elő. 

2 grm. jodkalium 5 J;:. e. _vizben feloHlatván, 
s hozzája gyenge melegités mellett mindaddig Jii· 
ganyjodidot aduak,mig ennek egy _kjsrésze oldntJanul 
marad, kihtilés után 20 k. e. vizet adunk_ az ol· 
da.thoz, s egy idő mulva 30 k, o. knliliydratnt. Ha 
.ezen folyadék amn1on_iakkal, vagy nmmon sókkal 
jön érintkezésbe, ezekkel ha nagyobb mennyiség· 
hen vannak jelen, sá.rgáR vere!l csapadékot, mig ha 
-csak igen csekely mennyisPgben vannak jelen ugy 
sárgás szinezetet. idéz elő. Ezen kérnsze1· oly erzé· 
keny, hogy általa az nmmoniaknak legkisebb nyo• 
mnit is kilehet mutatni. 

Hogy a kutvizlien az ammoninkot kimutat
lia:<suk, tetszés szerinti mennyiség á.svá.nyvizbez 
a.dunk egypR-r cseppet ezen folyadékból, mire ha. 
a.m1non van jelen az emlitett szinezet. vagy csn.pa~ 
dék áll be. Ha színtelen cnapndék keletkeznék ez 
nen1 az amnloniak, banem a. vízben lévő magnesium 
vagy kálium által idéztetett elő. Ezen osapadék. 
teh:i.t nz amn1oniak álta.1 keletkezet.t szines csapa~ 
dékkal e!!'yiitt is elüállhnt, s igy abból az am1no· 
niak menn: iségére nem következtethetünk. 

An1i az ammoniak mennyileges meghatáro
z{\s{it ille1i ez nem oly lényeges, ha nuír annak je· 
lenlét.t!ről tudon1ásunk van, s erre néz\'e miután 
kivitele meglehetös hosszadaln1ns, valamely na· 
~yobb kézi küny\'re utaljuk tisztelt olvasóinkat. 

3) A légenysavmeghatilrozii.sá.ra, wely nHnt tud· 
juk szintén egy igen fontos fertözménye a vizeknek, 
több módszerrel biruuk; melyeknek kivitele azon· 
ban nng-yobbárn igen nagy gyakorlatot i5ériyel1 s 
nagy fárnd:1ággal jár. Legcélszerübb ezek között 
Mark eljárása, mely a légenyiiav és. sóinak a.z'Jn 
tulajdon!1:í.g1í.n alapul, hogy ezek az indigó oldatot 
els:r.intt>lenitik, 



~litd utt _ a.24n ball a le!f~11ysin; u1 ennyil,;ge:; 
n,iegh::.J<~.1'._ozásáhq~ l_ogn_<\nk_,_f!n_n.ak .ie!enl~t~r-dl_ k::D 
ill'eg"gy6zöc1ntl11l_~._ · 

_; I(irin1ta.tn.S-a1·a. .'.'az: ásv<i1iy-vií.h.::;1 .;3·..;..:..-4-~: k. · e. 
tulU.nlü--_egj· ·kén1c-sóbeir ~s 'rjy_a-tosan -_-:.:l;·g:y_i rji.\Jt·. inegw 
közelitd- meuriyisli:!!ü:tcnilény·J;t!11savval -( ekl~or· 1nira. 
az· inindnyii.,innk-- ·előtt· üSn1eret.er; · ·'ígen 1iá:gy. n1'3"l_eg
Iejlödik)--eze-11 elei.ylien '.te1j-;:s kfhúl~"'"nt<i.n k6n_>:avas 
vns ;oJrl atot\.,adnl1k---hoz.ió.JA-- --oly (<)l'mán;· hogy :a.ké!: 
folyaüéJ.:.:--ue elt?gyedjék.' Bzt-'·l_egcébZ-eri.tbhe-n·- n5y 
eszközöllietjillt·,"_hog·y a kén!lll.-Víl:3' vasoldatiot '(ríi-::lyw 
nek miildelili:or. ·1t kise'r.let- elöft ·ke!l-k4m-:i'tH5t.nie -i1~~ 
hogy- ·~lf;11yí.1lj'f111) :::zin:-t"én- -k~n1c!>'t1l)e'--i\djnk---s a>l~~;, 
kdn1cs6 sziij?.t„111h1tfitf'~zeket ;:'e'.li!.! fek~o -'llel~·.tet.ba-
boztnk, egy1n<ishoz illesz tjük 1 s· '.ii: 'kénsaVa:.~ _:va,;;búl 
óva.to~an i.h1tünk a:,1i1á~ik 1;.éntc50b.f!'..1-2„'~.- c.-·~rt, 
s ez1úün :i.lhii_ hii;ü)~tk~-.~ 
· _ -·:_H_:i -_1_i_ri'.ú·6)Jil_(iú'e1ú1.)•j;:éztf' __ J~'f;7n-:;~a-/ ~;;;.11·- :;i
iüil k11en ;-·„_;~g:/ .. ii1flj::1;\J"'.;itl __ iö„ö- lefo tJ:fli_ µ,t i\.il; üli C~:i.1~ 

~-~·~;~i~ ~~- 4i~~ !~!~l~.;;~~~)·u l,~.~e:~ :;_~'.~„.~~~!' ~~~\i!.~s-í~~;:cicfi-jf 
„.:\. 1e~.::HY!!av.·.1;1e-nn~'.ile!Ze;;.111~~hntár.•):~ása ::uf;rk 

sz•:l'itJt- <-t,fr.:.y.e.tk_~?.Ö.; • " 

\".?r!\;i!e·f ;f{Szt~. · ~·,-iJJtr"0liiO:iI "n;1hü;Ü' f1.iiyaü~w 
kof, kés:ziti)nk,":--,)!5:--"~•f!p1íen:' hüf!'y- 1' Lit",;rOeú_ l,':-i_::! 
grü1i11.'·-;:0gl;iltn:s.<ft!k -s··tizeri·6J1l:'l-111i~k' rnindeir k_. t!'e1i-.:. 
l'in1-etere r m'!!li~flnllnl -Vi:!i11"'11t~~ -1-Iué:))·sn-·niak- lt:-~ 
lel n - · ... · w : 

·-É-1'.en ~iíádib6{ ve·~~\ti~\; 1_ .k. c.-::yf,. higitjnk 
-HJ __ J~. ·e; jni'ro_re_--~·iz_Ze_·r,'_ :-~~- Wd1i~í1_~-_líoZ·z_f_t !('1<) __ k. e: 
tí?:z'.:a ·k~n_sr:~·ár;~ ~-~ /o-~~·ii.-ljúk'i~ iu_Íil_Ón híá~· egyilleig: 
1'ort _·ez.~n: fo1 __ )_'a,c1.:k · ~i;J· "fJ __ lit:é'. lf:t.iJ<)l: -iúiri~lcít1dig c_;;e~ 
pegtetiin k __ hozi<i.Sa. _,i!!:~u __ ld:r,_- ·J;.;~1.'«i ·,:ban ol1iqft: inw 
digY ·0111nti1-fr Bl_ig eg:-,. i1B_'::~~';· •:".t1pptó1- ·..,·z •iid-ar. ·á17„ 

lan_\lÓau' rni!gkf!;.i;J._ · - ' - · · 
' J'ge11 ~cél~z~;ú az in,lii~ó oldat•Jt n~y:·{i~<ÚJi„. 

taui
1 

Ji<:ig_y annak 4-5 k. c.~re_ .1 k. e. vagyis 0,001 
g_f1nn1. l_'~g.:::11ysav ii.lt_al szintel_')nit.tess<ik _;;l, 

.Valam~\y vi:z.lég-enyoin.v:i.ni1k mei?;hatilro~á3ára„ 
1~rn~rru1k egy wkiiriilbelöl· 1/.1-- Lit.eres lcnnhikba.:.5ú 

k. r.. ·;izet, n1ely aznnl-rn.n 5-,? ·1nilligr_mm leg-e~y_--' 
savnú 1 többet ne tart.ahnazzon, -ehhez a loinhik-foly
t0n·qs.nl<J7.gHtása. \;Uzh~·n cseppeuk8nt. 100-k. c.tü1né11y 
l·»!n,;nvRt ivlt:111J.;-. Ezen forrÍl- folya11P.kl1o:r.· most·- egy. 
hlirer.t~lb1Jl n1t1J1i _. f1(lr1ig a<lunk -a- -·ti_frirozott in<ligó 
·1l<l<ttl1ú\, lniu-<i ·már ~nag:Yobh<-;rieun_viségii-- indigó 
;i.J;al nl<:!g-;iárgnlt tJ}(\;tt, egy- -heeM.i csepp i:i.ltal zöld~s 
!i:4k S7,int i\]t. 

.Ez~n · 1i16('s_~:~,ruek',1;L'ú:t~\~-_s;tga l!-?111 _ lúigY __ ,1~_i
-;;h111í va1úr.· hfi.t1:a, ha_ Uf'j;n,1iis ,: :ii·, kivitel __ n:-_ leJ_u'Ú,_fi 
l eai-ryorsa hl11\n es"zk_niültelp~ ·:··s· ___ ha it_ vett.-~(( k".: -(}, 
vi;,'·\,·en1 tartalnn17.,_5-;:-fi_ n1illigi:nnn. _ J~":ge1_1ysnv1úi! 
1 ;-,11 b111. Ila vahn1H~Íy '_ -YÍ?; _ enuf t _ ti:)hliet. ___ tartah11-a:z1 
utr\· :,z e:.~ü . ki:i<:":Í·_l•;ti1\!l_ C:',ak ki_iz_d_itü_leg ;1_<~rtépj!;: 
,i"'.!c•:r.dintürozitS_., __ :t ·_fi __ n)·_,~rt_ 1:r~!lrn1~1!Y, sz•.:d_1_\t, v\
zl'n)k 1)(11 Csak .:.i,"r.i--;:-2() _ k. c.·ert v1..:szl"lnk_:_-:-;_ l~p<\rijlt._ 
vizz<:l f'10·r!:l __ l_1f~iÍfÚkr.--s úz,t . .,riti:i_1:nzz1il;:_'.n1iig. „ • 

..,,\111i· a--khzú'n1if.lt~t.-illed-: ar;' i!J<>n •;!J",YSZ'!l'ií; 
h;i p.::ldául iJO--k.- c:-vizre l ;, k, o; intli!.;-ó .ol<lntot; 
llasz1Hiltunk ~l, -_n1elyn1~k 4,fiwB\'e l -m_illigrnnn. ll'J
;.:·!l1Y;<?.VTil1k 'f1:lel n1!'!f!,': UJ!Y' ·a kiivot.k~:>:ü-;inh1yhól 
,-n,:~kap.iuk az i'JO );::, o. --vizheu !Bvfl lf!g>011ysii-vat. 

4,:'l: 1),(llll 1 ;, :- x 
x '\fJfJ:i?,il 

E '-'.z;:rint ri:JiáÍ;' ·riri k; e. 
·),OO::;;-;;; -- ~rnun. 1.'.:gBnysay;\t.: · S· igy 

vi:z tartnhnaz 
1ritJO resz,yir. 

•l,IHJ. 
Ez2ú 1 érren\;Sa·Y· _111,•,,q-hí\ t_ár(i_z<i-Sn;\ 1~ -_--'ld ;; 1 t€1 ·~ 

;nint, látjnk ig~rl -;;gys7.erfí,_ ·s _"igeµ --_i,:iivi•l:,i(l,í!. al~tr. 
<:_sz k ;jzi}l he t(i, ·„_. <!J<'J_l_lJ'~- k_ifli_'1n i}i:en,_ -~ ,_ ii 11r;Y; J1:t fig~·.e~ 
l'"n1mel _ ha'ítatott._ --~•égr8:-- iÚfY ··!1·~r: r:. 'printf1" ei:<.H}:-
!nenyek-e_t ~z,-,·l~últ<:i.i: · - · 
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·t.) A szerve3 anyagt;k ine~haláruzi.~a. 
Néiuely kutviz igen nagy n1ennyiségü szer

T;-s ~nyai;o~ lartttl~az, ugyannyira hogy egeszen 
sargas Rz1nu, ezen sz1nezetet azonban nem minden
kor a szerves anyagok okozzak, s igv ebböl azokr~ 
nem következtethetünk. ~ i1. 

A_ sz~rves :anyagok rnenuyiségének pontos 
~egila. f.aroz3:.~A:. ne_m kis föladat, amennyiben az 
igen so~. koruh!1enytől függ, melyeknek egyike 
vagy Jnas1ka majdnem Ininden.eset.ben gátlólag hat 
a 11ontos meghatározásra. 

.. . A szerves anyagok n1egh<ltározás<ira legkö
zonsegesebben feln1angansavas kaliumol<lat által 
történ!k, ~ niennyiben ez a szerves anyagok á.ltai 
r~duk~Jtat1k. A felniangansavas kaliumrnal eszkö
zolt tőbb~ele módszer közül •rt-ommsdorff-ét adjuk 
mely a kovetkezókhen foglaltatik. i 

. A n1eghahi.roz1isho;i; mindenek előtt !!zabál \'OS 

lloskasavra van sziikségünk, 1ne1y egy Literben o~ 63 
grm.-ot tartalmaz, s ezen oldatnak rneíl'felelő Íe!-
1nangausavii;s kalhnu oldatra, nlelyben ;,inden Li
t.~r 0,31~5 gl'.-ot tartalmn;i;. Sziil;:séJ:>eltetik továb
Oa ~ IJsz.ta natronhydi·at-oldat., n1ely't:en I s. r. 
v.~gy1I.~g tiszta n1egolvnszt.ott natronhydratra kö· 
rulbe'.ol 2 s.',r. p<irolt vizvau, - és higitot.t. kénsavra. 
nlelyben minden térfogat kénsavra 3 térfo..,.at pn.: 
rolt viz e:;sék. "' ' 

.Az eljiirás a következ6: 
A vizflgálandó vizhöl lemériiuk 100 k. c .. ert 

n adunk hozzá 1/'.! k. o. nat,ron hyrlrat-és 10 k. e. 
f~lmangansavas kali urnol<latot., mely elegyet kö~ 
r~lbelöl JO percig föziink; midőn az oldat ·kissé ki
hult. (50-600-ig) 5 k, e. kénsavat é.'l 10 k. e. oxal· 
~a~at adun~ hozzá, .1niálral •~ folyadék t.eljesen el· 
~~_intel~n;d1k •. A B7.1i:telen folyadékhoz most egy 
~urettabol m1ndaddJg adunk .feln1anf:{ansavas ka· 

hurnoI.?atot mig a _folyacl ék állandó gyenge piros 
szint. olt .. Az elhaszualt köbcentimeterek ~zá.nui. mu-

t.atja azt, ·hogy i11ennyi szükségeltetett a. i:rzervei1 
anyagok élenyitésére. Hn szerves anyagok élenyi· 
t.ésére 4 k. centimeternél több baszná.Itatott volna. 
el, uuy egy uj kisérlet. viendö ki több felmangan
>1avas- kali ~ ará.nvlag- több natronhydrat és 
oxa.l:;avval; a felman'gan-savas ka1iumnak oly feles· 
l~gben kell lenni, hogy köriilbelül csak egy harn1a· 
da bontassék el a főzésnél, 

Ha nlost a felmanaansavti.~ kalhun elbas?:~ 
ná.lt köbcentimetereinek sZámliból ki akarjuk szli· 
mitani a szerves anyagok n1ennyiségét, ugy a kl'>· 
vetkezö arányt iillitjuk fel: 

1000: 0,3165 mint az elhasznált k. c.·erek 
>1z:\n1a: x, ezen arányból kis:z0.1nitjuk,th,...i~·y mennyi 
szílá.rd felmang-ansava!I kalinn1 \'Olt szükséges 100 
k. e. vizben lévő szert·es anyagok élenyitésére. 

Miut:\n Kruhel szerint 1 rés:z felmanga.nsa
vas kalinm :'1 rész szerves nnyagot. képes é!enyiteni 
e szerint a kapott mennyiséget 5-el kell szol'oz
nnnk. HR. példá.ul 4 k. e. fehnangansavas kalium 
használtatott -volna el ugy ez 101!000 rész vizben 
ö,33 rész szerves anyagnak felelne n1eg; inert 4 k. 
c.-ben foglaltatik 0.001266 grm1n .. felmangausavas 
kalium melv 5·el szorozva n1e2;'felel 0,00633 gr. 
szerves auyi\gnak 100 grmn1. \:izhen 1 s i~y 100000· 
hen 6,833. 

Az ásv:ínyvizfk \'{•~rl'lrmz(\st» 
Mint már en11itetti.ik szoros hatiirt a.z édes 

asványvizek között vonni n1ajdnem \ehetetlen a 
mennviben ezek főbl1 a!katrészeikre nézve meg
egyez-nek, n1i tehát ilsszefoglaltuk ~ ket:t6t 1 a. .n1it 
itt a;c ásv:l.nyvizekről mondunk, ugyanaz all ez edes 
vizekre i:-. 

Mielőtt magához a hi.rgyhoz szólniu.k nen1 
inulaszthatjuk el 1nege1nliteni tisztelt oh·asótnknllk, 
hoíl'y ezen á:iv:tnyviz- elemzés netn más egy rövid 
nt~utatiisnál,n1ely mintegy képét akar~a adni a-z: :is· 
vlinyvizí'k flenrtt!senek. 



Bgy ki1ue1·itV ,,:l.:u1;:i!:ii o:,:Jj,i,r(ts leir:í.siira B 
í'iizctl; ·.: liasálíja i n~ní ~ l eini ~tie l_' _ „ ~--1~ge11d_vk 1 , ;; , c:fi··. 
1unk '_ 1it;1n i,:· ·az,:· líogy egy kín~·~rirő elj;\ni.st <l\1.iunk·; 
han..:1n hugy röviden ·üs~ze!'ogl_nljnk_ ~lzn1_1· ,rliúdsze· 
l'ek•~t1 t11Pfyek„:~ltal az·_vizl!eu __ úJ-gr,11r, ·eg}"·e~ all;at·· 
l'·i~ zek; ugy n1e11uy il e_gese11_ 1n h)_t_ ~1í1~ülege:<eu _·n~_eg_lia ~<i_~ 
\'•17.hntúk. __ \is P,f!C1Íg--;. · f6l1b· alkan·é::;zek n,ienu_}Heg_e_se11:; 
;i ·l'itkt'tllhaú <':> ·c:i•;kél\-«-hli rn'ő1H1y_fa.'.:ghen ~lofol:dn; 
lúk pe<li~ niin•~d1·ge>'ell. · 

.Az ;is\•;il1:,-,:(~:-'"k- P.l.ú1ú~éilénél iuin.t m·ar e1n~ 
!ifettip;:·, s.ukk:t1 tül!li -:1:k1-.Ú«'.~~: ineg"f1;Í.bh;Ozásá1;~ 
kt>ll kitJrje<::zk;•(l ÍliiÍl k, 1uiÍ11:- az. t'.ldes yh!:<:Jknél,_ nli-
111 ú1i az 1Jt:-Y.ik __ ,:agy µuísik_ alk<:tr,jsz-kisellb vllg-y 
11agy1)bb 1rn~nn.Y!~-t;g:út ó_L_ (iii;;, auna_k __ ,jrtóke _ ,t~s.a.ll_i:al
n1azú:-:n .. .:\.: _ldiltfubii?-ii úhu<::k és savako_n_ .Jdvi.il ige1-i_ 
11a~y_ r\í_11tos:H\gn- itt. a vizben .elnyelf_gltZol~;;nfl1ö_
,;s ll;h(llll_yi::;J•Ye, 111•~1 yekne_k l_ll60'\UU áruz:i:oÜ.1'a_:lí~Ol1 lrn.11 
l1én1 '_te_1:je,;zk7:ilh~tr;nk_ ki_-_ y,;')~- p:ir1Íak 1qv~tt::lévd1 
ani.~nnyihPn ar. __ ily ntegllattirpzások 9~ak!s ·~g::r -~e,1-
J»si:n 

0
_(t,Jszt.'_r_eJt; l;1buratorhnnhan vih_t>.túk k_i,,-.;s !R~-r~: 

h1 my1Jf1 ahnas:ik. 
A iísvúnvvü;1~k ·fohl-i alk:1.tr~szei :--.H to:!Vú]e!J:e

:'t·k kiiziil~_a_ {.a:::, alnn1iniun1, tna1H;all,._lnt-:-:z-:.ily, 
:;:,~sreny, knliu1n es nai.-rinn1 1 J;:behh -111ennyiség:':lk~ 
i1l'n iordului1k elli, huri11n1 gn·onthlin·, _.au11nouiun1 
.· .. ~ 1it.lii11n1; a savak kiiziil: ];:,;Yasuv. ~7..~llO:A..-V1 ktln
sav, phospliorsa.:··,só:-;ttv, !>l'O!ll 1 júd k~·i_n~n,;._., .~s k4n-
ii)«lrou:·!n. _· _. 

l~zi-okfi11 · kh·iil ''Íllll1iik ll!f~g' sze"rv·:s ~lr(ya_gok 1 
.~'•t_ qázalaknak:kiizi.11 •~lel))· .~„ l~gen~·, Y<daniin't 
~:::t; n !;: t•neri}~·_Ye!!)'':' k. · 

a)':\ faj . .;;nly -- 1í11•:.;har1i1·ozása. 

_\ viz fajsu_ly:it a iiik;.10111t:tei· ;;•~!!tily"~vel h?.~ 
túrozzuk nicgi ezt_ ug;i"<~nis ~lübb ih:;ei:én luB~:jü_k 
nie!.\:, s azntAn párolt vizzel~_ _ _ __ _ 

S --"Ú,\rrre az_ <i.;;,·ii.nyvi_z„:.:l_ inérjük h~-~ _ol~:kf._p_en 
azo1i\Jau, li;;~y 'a tJfk110J111,~fe1't_ ,a: IH'n·rilt .§R R,il_.;·ál1y· 

T 
yjzz~I \:J!\'(:tr 5-d <;r:i.·•ai a u,..:r~:< ~!utt ,\ZUll 11·.:~ 

i;~~~;~ \~_-s~:~~:~i\:;c:n~''.l~;;i~ 1~~ t n~.~~-~.~~y~;i~~jnl~- ,~~z ki:•z:;·, l pi; 

Ez-::n <Hlatukböl !ll~·st lllÚl' n1';"g-kapjttk rr viz 
fnj~11lyát ha <tllld\;;: i1ha.lúno~ .~11ly;l;_ a le1nén. J1i'1-

rult víz ~ulv,iva! ~1u:o,ztiuk. 

l•) .A~ sz.ilfir1l p_IÍ;:;\tr.§;;zek n1enn}"is,:g-~ ~pp ug-y 
1H1.tú1·uz;arik n1-::;.;· 1 rninr {\Zt i:nár f-:iitel1h láttuk a 
]; t!lll t:11y,;.;:; ll1egji,<lt<~l'<.;z 1i.;-:ái1tll • 

r~) .A. ;;:,_1-,·1\sav J.:: ;'Jn1~k inegbatúrozi~sa·, .A 
k ~· v <t ~a-v 1nerrbatftr,-.z1i~{n·a _len1éri'lnk -eg-y- bizu· 
ll}'<):-1 lllBllll}iségÍi (~-10- Jite-í·) :\:;v.!inyvizet° :;:JÜt <\1', 

Hag-~•ubb u1enuyist:g-ii szúusn-.-;tt ianalniazna, init a 
vizhiJl t'el szúllú Jegbnbort;kok_ inur a111a_k, s1;>s_<t_Y·•al 
1uei.t~n.vauYlt.Ya t'.J!V -Jombiki•au t'i.'lz.z_i.ik· 1níg._11a;:::ynb_h~ 
r.:,.,z~ A -~~t!nsa viÍ;•k diliau1, i:znr_i\.11 eg~· -platfi1 :_e_",;._ 
,o;,::+~ Le_ •~d_juk las.~aukéut _;;. _ ininuln-r'~l-=:-i 111eunyis_t!gii 
~i~·sav,l.t <1lltnuk:'huz;::i, alacs'-'lJV la·,1i1•~r.•t,J(ut'.:~,:-,(h~g:~
';,:,J:iz'o:rül•ll~u ">:iziü.nh•u) .-;z;~ra;:~·i~ u:iruljni~ "·- 1ní_n_\l~ 
addi!! lieviriük., ;ni:: -c;;;,i]~ :;,'1sa; illan el _heh1l•:, 
!t:it ~t ;;znr(;.-; ~za>:á·r;~.; itélh~t-ünk ui.eg'; ezutún újra 
!11eJ..:llt!OV~sitjük ~ús;rrval. s ismét szárazra_pátoljnk 

~.~ ~~.~~~~,~;~ ·~l.:·:;.~:~~.e~l ,.~~~(~(~·~~.t\~~~: 0A~~:~~~ k!~~:;;~~y;~~:Ll~~ 

Fi' ·ir;: :'.: «:: fri:i~,~ ::~:~~,E:,~:::;:~:~:;~ ~:~t~: · \:: ,;i;Zl~ E:;~ 
~ellá11 vag·y pJatin t4gelyhen kiheYÍt~t_etik,_ :~ szi."n·· 
lepapir1_ kiiliin ke-11 •..;lé;:;etnlink. s a,_ vi~sza_ n1uradt 
h<llllllt a ;~il!~vit„t.t.- kova.~a;-l1.1.1z -~'djuk ,;. _t:g::;iitt 
n.iegu.:,;rjül;:, 1Jiint.ii.ll az üres tegd}; su\yát. li~_n1<trjiik 
a kuvasav -~1.ÜJ<it _ini:gkapjuk. liii <t telt H~g~!Y: sn· 
lyáh61 ai- üre;; tég&ly :iuh,li.t 1~vóuluk•- ,\ kovasav 
_,,·uJ)'<Í.t es által:\l1a11_1nin<len alk~H;~;;7,t·: _l\)~0-;-S• r. 
vizl'e :<zoktnuk ld:;z:>.mitani,:}1· q.-A i;:ova~·av.1ueg:
Jiat<'tl"·zri.s<inl vettünk 3 liter- ásvány.vizet, '.-'_ Eb1J~B 
,i 'n1egn1 frt 1\nva~av 011 Si1 grn1111. ::e:t- ki1 lnost.h.',''4°.Y 
az alkatr~~zt-1;, vi~v„ny:it t11~uliatúrnzhas::uk, 1n1u<l~ 



-ny:ijit 1000-re sz:inütju\( ki a következö egyszerfí 
ar:iny szerint, ha 3 literben vagyis 8000-'!len volt 
-0~! 35~ mennyi van 1000-ben vagyi::i 1 literben. 

3; 0~135 ---:-:: 1: x 

A Y:l!' és nlnn1i11inrn 111egl1atároz:isa. 

A kovasa vról leszürt sa vanyu folyadék tar
talmazzR. a vízben lévő többi alka.tréi;zt. 

Ezek közül 1nindenek elótt. a vasat és aiu
'IriÍninmot krll eltávolitanunk : 

e célra n gavanyu oldatot ammoniurn hydrat-· 
tal közönyösitvén, belőle kénam1nonium hozzáacliisa 
által e kettőt levála:iztjuk. A vagnak leválasztás:it 
hidegen éfl egy lombikban eszközöljük, mely kö· 
rülbelöl oly nagy hogy a folyadék éppen belé fér a 
bozzaadott. ké1nszerekkel együtt. A kiütés után a 
lombikot bedugjuk, f'I állni hagyJuk köriillielöl 6-12 
ór:i.n keresztti.1, n1elynek eltelte ut:in szürlé:e visz
::ziik, a csapadékot, a. lon1bikot kénammonin1os vizr.eI 
kiiiblitjük, g a csapadékot ü1 ily ... ·izzel jól kimos~ 
!<nk. A szi.irlézést és a csapad~k idmosás:it gyorsan 
kell eszki.izt_iJni, nehogy a vas élegiiljön. 

Az oldatot f~lre tessziik a többi alkatrész 
megbatároz:\sára. 

.:\ csapadék, Inely vaskénegböl ~:i atnminiurr, 
hydratból ii.ll 1 egy hengerüvegbe viendö át a szürle 
kilt1kasztása által, melyröl a csapadékot fecskendö 
üveg se~élyével :itmoRsnk, s hn. maradna a sziirlén 
rnég vala1ni a csapadékból ezt nehány csepp s 6-
s ri. v" a 1 feloldjuk F< szintén átmo!'lsnk. A henger 
ih·eget egy óraiiveggel befödvtin miután a. csapadékot. 
sósa\.·ban feloldot.tnk homok fiirdőn rnelegitjiik, ax 
old:i.s és fözésnél pezsgés jön létre, melJ--nek meg
sziintével a?. óra üveg aljfl.ra rakodott C<Jeppeket a:r. 
oldath0z iihlitjük. 

l 
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Az oldatot mindaddig kell föz11ünk nlig c::;ak 
keuhydrocren !izagot n1utat, mialatt az oldatból n 

kén kiválÍk. A kéubydrogen szag megszilntével h 

li:iv<i.lt kén leszüret\·én jól kiJnosatik, az oldatot 
n1o!lt feliorraljuk s anin1oniu1u hy,lratot adunk hoz
zája. niiáltal a vas es aluminiun1 levi\.lnnk, n1int va-; 
és aluminiumhydroxydok. Mig az old tbau. ha v~n 
\lgyanis jelen1 a ma n g a n foglaltatik. A csapa.dek 
leülepedése után leszih·endö s egy fényn1üzos (l:?la.
zur) porcell<in lepárló csé!:!zébe viendö ii.L c~Jszerubb 
a.zonbau platin csészét alkalmazni. }1. c!:!apadékhoz 
tön1ény kaliumhydratoldatot adunk· és pállitjuk. 

A pá.llitást legfölebb egy negyed örá.ig s~a.
bati eszközölnünk, n1ert a. ka.liumllydrat a. po1·cellant 
n1egtámadja és igy hll.mis eredn1ényeket k~pná?-k. 

Pállitás utáo a csapa.dék szürlézv<J JOl k1mo
satik; a folyadék az a.lumininn1ot 1 a csapadék a 
vasat tartaln1a.zza. hydrat alakban. ~.\ barna. cs.a
pa.dék vagyis •~ vashyclrat kiszii.ritva. kibf'lvittet~kr 
n1iii.lta.l ,·jzet veszít., s vaséleg marad vissza, s ily 
a.lakban méretik is meg. A szürlepapir kiili'ln ége~· 
tetik el. s kiilön is lesz ,kil1eYitve s csakis a leme
:rt!snél egye~ittetik a va~éleggel. 

_!\.z aluminiumllydratot tartahnazó iolyadék 
súsavvali n1eg-savauyitás után kt-uamn1oni11nnna! 
kezelte.tik1 nli<.\lta1 kiválik és ily ;\.llapotban. lesz 
kihevit.ve és lemérve ndnt Al~O;; . 

A. mészeny ineglw.tározá.sa : . 
A vas es aluminiun1 hydratröl lesziirt. iolya

dékhoz. lllely a· földfénieket es az égvényes' földié
n1eket tartaln1a.zza, forralás közben fölösleg-es .chlor
anunon és annnuniun1hydrat. adatik és ezután a·1nesz 
s0skasav hozziía.d!i.sílra le lesz viila.szr,viL 

: ;.A keletkezett· · sóskasavas n1~sz1 méij-· esak 
lioszSzabti ídei!! ta1·tó állás .után ülepedik . le 
iel,iesen egy iillo111 csapadókkot kfpez,· '11v:Jy .,a 
lesziirés után jól ki111us..,·a megsz<b:itva 1::1-
hevittétik. A · llevit'Jst. .nem· magas hlin1Pr:~k-



!1~1 e,.:7_l;:1izi-·ljlik, 1\ 1ú..:.·~zeiiyt ~z<!u.<~H··a~ 1né
:>zel1y "1tlakJ<'ihtn iü{:r_iii_k _Í\~ _Ca -q.;.~ Hif ;1Zón1iiln 
pJal_iniégel~- _ rill rentlelkezé',.:únkre:. _ 11j;y ":i J~íSkli<:avas 
lllt:szet 1na!!af';\hb h61_].Jét~t:knt"k te~.-:.:iík 'kf <l_,.: .mint 
111ü.~zéle<~tt -111-'rii.ík Jé;· Ct~ o: 

_,\ llÍ a·:!' t;·e ~- i ü_n1 ···-~n·_,_. .;<~--_A· f_ ~- 1:·i/ z_':_.~· _;;· n.: ·AZ 
uXar:-a,·v;il n_,:i::rt ~.~01)1:i:-dt:kr~_.1 J_f:;i.\írt ''fylyit:_:d_.:;_ t.~_1:_, 
tahnaz-za ·a ,i11a;;11t-~il1n1on ki.-i.l_l l1z "~g-\·_é.nye~ /ö1d-
f01neket· . . _ _ , ._ :. . _ · ·. 

. l„„, foly:Úlékh'o7:„ .l}_!;):ani_':i. ,.1_nt:1~·. J'',agy ~-'!le1\ú~·_i
-"f!!i"t _ <1n1n1011iun1l(vdrator és. Chlor:1u11U{',niun1t•t_ t:; 1·

t :dnrn.:i., pl!o~pr1or,.:hyat (H·: PtX:)_ .- il:,(:ilnk;. Íui_nda<l<li~, 
n1ig- -c,.:ap:!<h~k_-Yálik--ki,·:n1e!y_.--11e1n. huis;· tnínt pbos
p!lor:;a,·a,.: n)r1.g-ne~iu1n-.nn1m_onitnu. ·:-: _1_nely k~hev_ités 
ut{ln pyru-phr:3"pl1or~nva~ tnag11esí_t_nnn1}\· .(_~_fg·;P~O;) 
nhiknl :.; iniut ilyen inJr<>tik ·Jt--:. " · 

A pliol'pho1'sit\•as a1nni·or{~tl1rt'.!'Úe~i:t ·csa_ki;; 
hó~~zahh idei ii.l:á!:" ·nt:in ülep.-·r1Tk" ·fe. I-CiU~O's;i:s:it. 
e:.ien csapadekríak·.-an1111onir.koi;"\'izzel ·1_,_el! é~z-ldh:'fil-
ni.ink,- 1ne1y Altai iH:111 oldatik ·fel. · 

~.\.._ k a l (u~_Ü.;·-é s_n-r. f r Í _U Ul i'llii gl1_3:_ t Íi.r,o~ 
z ;i. sa. A kr.liuui é!:"_ úatrinru n1_eghat!i.r_o,z~,.:ri.;; .vaµ-y 
azon folyadékliúl_ tiirtJník, mélyet;\ pho;;pj1or:-(,1ya.'-! 
n1agnesiun1-r1n1r11i.lniunir('.i!· leszürt ünk · s "Iuel:yet an1-
1noliiako~ Yizze! júl kin10Stúúk;' te11át- r~ ·n1e(r fo
lyadék iingy 111érvben é;i\~ényes Yei_}·hatásu;·.:.....;_va·gy 
az ere(leti falyr.dék -u_k1.nnan letnért n1:in11yi_ségéhül, 
1nelyet !né,.:zhydrattal kezelíínk. · 

:i) A phósplior:;nvaS_ Uiligiíes_iu1ú~a1nú1oniun1-
rlil les<-:iirt folyadék ova_tosan · szárf!-zra _ptir_oltat_~_an, 
beliile _n_z: ·:un1nunsók -.. hevités_ által kiiizetnek. _:A 
hevitésf. udndaddig _ folytntjuk,. 'ftlig' chlorail1~~-cini.
un1 gőzök fejlődnek,. mely_ .után. 1L __ visSz'iinú\radt 
száraz ·.tön1eg vizben fOl_oldva., kihevitett é:; le~ert
porcellantégelybe vitetik :it s __ Szátazr_a par·ol\'.a 
megn_1ére~ik; _ _ . '·. .;, _ _„. 

Ezen megrµért c:iapaűék tartn.lmri.zza a ·kíl.
liun1 és uatriun1ot chlorfémek· alakjában. 

• 

1 
' 

• 1-· ii'u11· : · í'úuh'Úui el\'i''-ltüiZbii-ia. 1:'1~-in €-ríiiÍ/1• 
~z_t~ ks~~~~,' ·_~; uu:.t~ u;~i„\>~n :_·el Y;1 l:t~,z't:~;.'_ 'n 1:_1k.i; !_ 't:':;y~Zer1i 
~,;'zfi.n_1(tás.-_ ál taf i>: nle~UatározliiLtjuk ." az0l~;i;1k _111~·n

. Í1~·isé:;(~~ külön kitlthi_:" ha. ii~1uerHifr' a ch_loi- 1ueun_yi
, ~égét_- E 'ctlra !'~.hctt _:!. _1n~~i11~1·1_ . c~_ap:}tlf,k yjzl1;:1, 
fül_olr1,;a;· p:í.r ctepp.' 1egeu_y~a\·,_-.1l . 1u~gsa~a1i }'ítY<~. 
légenyföi,:as t'ii'l~,tte;·-kezeltetik_ 1niH1la_<l(1ig,_'1uig. :l.1-
tala c~n.pad'fk __ k.e1e1kezik~ _(qlil_or~~nst)_'_ uie1y_ i:-- .lt
:--zi.'d:·_,:e :·~ _ki_1no;;;va .- --P~.Yr:)t:re_ „ ki11_e\·it'.ot.t. _ :<. n1egnl.é1:1· 
t~ge!yhe_n . kihe\·ít_\_',~· tni."gt_uéretik· A. _1uegtné:rt. cl1}~_,r~ 
ezü~t .. ;.uly:'tllt•[„ kü!11\\~tln Jdl!_z:hnithatjuk, u _c_hlP_r 

"u1enn_yis_fg-fr._ ;,~~gyiik. p?.ld:inl llogY, ·a _1ne)~?Ú0-rt 
chlúrfémek snlya Y01t 0 s· g-nnn1. ""hhci.! r~ tlilnr piet;-
n:yiSége 1,6888.' · -

H:1 a talRlt eldcol" n1en1n faf!!',:! '.!, l 02\l-cl sz0-
rc•zzuk. ~ :-1. ~zoi·zat.l•{>l [;:voHjni;: ;;_ cl1l11rf(•111t:k :<ti~ 
lyát, ugy kapunk etrr szún10t, n1ely :i,G'.!S~-al :-zu· 
rozva a e 1i l 11 r 11 :t t r i n ui !<u\y:\.t adia Ha ltHlni 
akarjuk :i. cldorkalluu1 FUlyát, ng-y n chloruatritunét 
levonjuk az i.Jsszt:." snlyhúL a ki\lénn\1:11.lg adja n chlor
kalin1not. Szürozzuk teli?.\. a chlor suly:it 

t.6SS.S ~,1 o::? :3.5:'> l{ 
0,55 ~ -~ 
?,n(l(\!l NaC! 

1,0 grnun. I\:üi. 

:.-~.;'>5 ! 4-:-iJ' 
(1,551-~ 3.S28S 

:l,ü-'2,0\•0~ 

b) Az eredeti folyadék tnés1.hydrattt1l (oltott 
inésszel). f(>zetik, miáltal a "·as, n1észé11y és n1ng~ 
nesiuu1-c!!oporthoz tartozli eleu1ek hy(lratok alak
jiiban leYillnak; a cstqJatlél: szürlézése után az ol· 
dathoz szénsaYas a1nn10n oldrHot adunk a n1ész le
Yálasztására a keletkez\?tt csap::l1ék vizzeli jó ki
mosása után, az oldat sö!laY l1ozz<indása inellett 
szii.razra pároltatik be, s iuiuhtn egypárszor s(•
sayynl kezeltetett. a nutr föntebb en11itett eljárá~ 
szerint a ko.vasa\· leválnsztatY:l.n az otc1atb61, a 
fölös!eges mész és n1a;rnesia szénse-;.·as annncínhnn 
hozzáadása ii!tal kitittet11P.k j s a kaliun1 é!I natri-
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Uln sósav LozzUad<i.sa után az elóbb énilitett el
jSrás szerint batS.roztatnak nieg. 

J egy z e t. Hogy az egyes alkatrészeit meg. 
határozá.s8.ra veendő viz n1ennyis~gé.t n1egitélhes
sűk, előlegesen minöleges vizsgálatot ken eszközöl
nünk, és pedig főképpen mészeny· és magnesiuJn„ 
tartalomra, melyeket amrnoniumhydrattali égvé
nyesités után szénsai..·as ammonnal ütünk ki, s azu
tán a chlor ~s ké1u1av n1inöleges megittUéséhez fo
gunk, melyeket elsö esetben légeny!'avvali savanyí
tás után 1égenysavas ezüsttel, második esetben só
savva.li sava.nyitás után chlOrbarynmoldattal li• 
szünk végbe. A nyert ·csapadékokról itélünk az 
egyes alkatrészek n1ennyiségének megba tározás<i.ra 
veendő viz n1ennyiségére. 

) 

1 

' i 
" 
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Ken1enysegi tábhizat. · 

.Ell1u~z- Ennek Kr:.1uény- Elhnsz- Enne\~ 
n;ifr ~z:1p- mtgfe~ ~iigi' n:i!t's;:il.p- meg re-
pn,nol,tl:1t. lel fo}; p:ta'l.rlnt l•l 

·3.4C. e. O.ii. 6.1.0. e. 
·2.5·: • O.ii25 6.2 

" 3.6~. • 0.55 6.3 
" .3.7 • O.ii76 6.4 
" .3:8 • o:s G.5 
" 3.9 

" 
0.625 6.6 • 4.Q. 

" 
065 6.7 

" 4.l 
" 

o.675 6.8 • 4.2 • Ü.7:. 6.9 • ,4:.3: • 1)~'725 1:0 • 4.4 • Q;]i) 7. 1 
" 4;li~ 

• o:u;, 7.2 
" 4.6 • o.s 7.3. 
" 4.7 • 0..$2.5 7:.1 
" 4.8. 

" 
(jj)5 7.5 

" 4.9 • o.&75 7.6 
" 5,0 • 0:9: 7.7 
" 5,1 • 0.925 7.i-5. • "9 0.95 7,9 [),.., • " !j„'3 • 0.9/[J 8.0 
" _5,4 • LO 8.1 
" 5 .. 5 

" 
1..02;, 8.2 

" 5.6 
" LO:i 8.3 • 5.-7 • J.07ii 8.4 

" [r.S· 
" 

1.1 8.5 . 
" 5~9 

" 
J.125 8.6 

6.0 J. J 5 8.7 
.. 

" " 

K<!m61;·-
~Cgi 
fol-: 

I.(i.5 
1.2 
1.225 
1:25 
J.275 
1.3; 
1.:325 
1.3.5 • 
1.375 
1.4 
1.425 
1.4.5 
1.-J,7;, 
1.5 
1.52-5 
1.55 
1.570 
!.C 
1.625 
1.65 
1.675 
1.7 
1.725 
1. 75 
1.775 
1~8 
1.825 

4 
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i:;lha„11:- Ennilk ):'-cm.Sny-

! 
Elbasz- Ennek Kcuu.iur" ·Elh:i.s;:- . <1::1:ne;, Kca:dn~-- Elbasi- I::nnel;: Kemcfa';· nalt ~z:i.p- me;re„ -~ég\ n:i\t ,ú;a - mcg(c- s égi :1:iJtSZU{'- mcgl'e- sc-~i 

1 

n:i!t ,;;:ap- megíe- !i!Í:;~ p;inn\rht lel l'ok ! pnn ltlnt ,,, föl• panoTtlat lel fok panoldat lol fök"' 

s.8 e. e. 1.8.5 11.7 C. e. 2.61 14.6 Ü. C· 3.37 
1 

17.50.c. 4.l~C 
8.9 

" 
1.875 i 11.8 

" 
2.636 14:7 

" 
3.404 

1 

17.6 
" 

4162 
9.0 

" 
1.9 

1 

11.9 
" 

2.602 ]4.8. 
" 

3.422 1"7:.7 
" 

4;18~ 
9;1 1.925 12.0 2.688 <-::i J;4.9 i 3.448 17.8.; 4.214 n " " " . 9.2 

" 
1.9!) 12.l 

" 
2314 JUi.O 

" 
3·:4·74 i 17.9 n 4;24 

9.3 n lJ;j 12.2 
" 

2'.74 1.1.l 
" 

35 1 18.0 
" 

4:26G 
9.4. 2:0 12.3 2.766 15.2 3.532 1 18.1 4.292 " " " 

1 

• „ 9~5' n 2:032 12:4 
" 

2.792 -15·'.3 i 3 .. 558 18.2 
" 

4.318 
9.6· 

" 
2:058 12.5 

" 
2.818 15.4. ~ 3.584 1 18.3 

" 4:344 • 9.7 2:084 12:6 2.844 l5,5 .. " 3.61 1 18.4 4,37, n " " 9.8 2.110 12;7 2;87 15.6 3.G36 1 18;5 
" 4.404 " " " 1 .9.9 n 2.136 12;8 

" 
2.896 15.I 

" 
3.662 

i 
18.G„ 

" 
4.422 

10;0 
" 

2. lfl2 12:9 
" 

2 .. 922 - ).5,8 r 3.688 
1 

18.7. 
" 

4:448 
10.1 

" 
2.1.88 13;() 

" 
2.948 ·15,9 

" 
3:714 

1 
18.8 

" 
4.474 

I0.2 2.2M 13. l 
" 

2.974 115.0 
" 

3.'74 1 18.9 
" 

4:.5 
10.3 " 2.24 13:2 3.0 16 1 3:T66 i 19.1} 4.532 " • " • 10:4 „ 2266 13:3 „ 3.032 rn.2 

" 
3.792 19:1 ,. 4:558 

10'.5 
" 

2'292 13.4 „ 3.062 IG:3 
" 

3.::>JS 19.2 • 4.584 
10.6 „ 2·~18 .13.5 • 3.084 lfl.4 

" 
3.844 19.3 

" 
4.61 

10.7 2."344 1 13.6 3:11 16.5 3·.87 19:4 4.Bi36 " " " " 10.8 
" 

2.3'1 i 13.7 
" 

3;136 16'.6 
" 

3.896 19 . .5 ': 4,662 
10.9 

" 
2.396 13.8 „ 3.162 lG.I „ 3;922 19.6 

" 4.688 
I 1.0 

" 
2.422 i 13.9 

" 
3.188 16.S 

" 
:l.9·:!8 19.7 „ 4.714 

Ili 2.4,J,8 . 14.0 u 3.214 16.9 
" 

3.974 19.8 „ 4·,74 
11.2 • 

'"' 1 
14.l 3.24 11.0 4.0 19:9 . " 4.7f36 " • 11.3 „ 2 . .5 14.2 „ 3.266 17:1 „ 4.0.32 20.0 „ 4.792 

11.4 2.532 14.3 3.292 ,- 9 4.ü62 20.l 4.818 " 
„ „. „ • 11.5 

" 
2 . .558 14.4 

" 
3.318 17.3 „ 4.084 20.2 • 4.844 

11:6 „ 2.484 14-.5 „ 3.34-1. 17.4 „ 'J. l 10 20.2 
" 4.8~ 

4• 



Elhns;:.• Etrnek 
l!r;lt ~i::i.11· ·.mci;!c· 
r:i.nt>idnt lel 

20.40. e. 
20 .. á " 
:!O.G " 
20:7 " 
20:8 " 
:!0:9 " 
21;0. „ 
2.1.1: " 
21.2 " 
21:.& " 
21.4 " 
2J·.5 " 
Zl.&· " 
21;7· " 
21.8• " 
·21'.9 " 
.22.0 „ 
22.! .. 

" 22.2 " 
22.3: " 
22.4• " 
22.5 " 
22.6 " 
22·.'7: " 
22.8.c " 
22;9. " 
:23.01 " 
2s·~1, ~ 

23';·2 " 
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Kc:uúty· 1 Elli:isi:· Ennek 
:;q;i 11:i!i sz:ip- mcg(c 
fok p:uioldat lel 

4.896 23.3 e. e. 
4.922 23.4 " 
4.948 23.5 " 
4,97;1 23 6 " 
5.0 23.7 " 
5.029 ! 23.8 " 
5.0568 .23.9 " 
5.0845 24.0 " 
5.1122 24 1 " 
5.139.9 24.2 " 
5.I 676 24.3 " 
5.19.53 1 24.4 " 
5.223 1 24 .. 5 " 
5.25- 1 24.6 " 
5.2784 . 24. 7 " 
5.3061 ' 24.S " 
5.3.338 24.H " 
5.3615 25.0 " 
5.3892 :?5; 1 " 
5.4169 1 25:2 " 
.5.44·"!6 25.3 l'l 

5.4723 25.4 l'l 

5.50!4 25.5 " 
5.529 I 2;-,,r, " 
r1.556s 2.">.7 " 
5.5845 1 2r •. s " 
56199 1 9j\) 

5:6399 1 2(úi : 
5.G676 26.1 " 

Kcuié:n· 
sq;( 
Í<ll' 

5.6953 
5.723 
5.7507 
5.7784 
5.8061 
5.7938 
5.86![> 
5.8892 
5.9169 
5.944& 
5.9723 
6.0 
6.0301 
6.0.56& 
6.0845 
6.I I ZZ 
6.13\19 
6.1676 
6.19.53 
6 223 
6.2507 
6.2784 
6.3061 
6.333& 
6.3615 
6.3892 
6.4 I 69 
6.4446 
6.4723 

i 

Elh:u1~- Euut1k 
1dlt szi1p. megfc· 

fmlí\thlat lei 

26.2 e, e. 
26.3 " 
264 " 
26.5 „ 
26.6 " 
26.7 • 
26.S " 
26;9 " 
27.0· • 
27:1 „ 
2·7.2 _" 
2i'.3. " 
27.4 .„ 
27„5 " 
27:6 " 
2'i~·. 7 „ 
27.8 " 
27.9 " 
28.0." 
28.l " 
28.2-." 
28:.3." 
28.4 " 
28:5 " 
28,6 • 
28.7 

" 2&.8:-" 
28.9' " 
29.o· „ 

- 53 -

Kem n:r· Ell1u.s:::- Ennek 
Je'g! n:ilt ;;zap. mdg:r1!"·· 
fok I•ano!Jat lé! 

6.5 29: 1 e,· e. 
6.5291 29.2 ;; 
6.5.)68 29-.3 :~. „ 
6.-584-5 29,4, ~ 
6.6122 29;.5:. 
6.6399 i 29.6 ,; 
6.6676 29.7 ..• 
6.6953 29.S " 
6.723. 29.9 ~ 
6.7507 30;0 • 
6.7784 30.1 " 
6.8061 30.2 ;, 
6.8338 30.3 1í 
6.86 lii 30.'! .• 
6.8892 31M " 
6.9169 30.6, „ 
6.9446 30;i • 
6.9723 30.8 • 
7.0 30.9 • 
7.0291 3LO " 
7.0568 3U " 
7.084.5 31.2 ;; 
7.1122 ;}1,3·- ·;, 
7.1399 31.4. " 
i.1716 3L5 " 
7.1953 31,.lJ- „ 
7.223 31;7 ,; 
7 .2507 :3t8 • 
7.278.'t 3L9 " 

K,;n~i!n;: 
.~C::i 
f(J};'' 

7.306.l 
7.3338 
7.3615 
i3892 
7.4169 
7.4446 
7,-7723 
7.5 . 
7.529! 
7.5568 
7.5845 
7.6122 
7.6399 
7.6716 
7.6953 
7.723 
7.7507 
7.7/M 
7.8061 
7.8338 
7.S6L5 
7.8892 
7.9169 
7.9446 
7.9i'.23 
8.0 
8,0296 
8.059 
8.0884 



Elhns:.::- Enuek 
111ilt s:.::np- mcgfe-

ranoldnt lel 

32.0C; e. 
32.1 '" 
32.2 " 
32;3 .„ 
3~.4 ·p 
32.5' 
32;6'. 
32.7 • • 32.8 
32:9 " • 33.0 ''.' 
33;1 " 
33;2: 
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1-:cwéih - • Eihas:.::- Enne!• 
stii;i. \: niilt s::ap- megfc-
fok · panol<lat lel 

8.1178 34.9 e. e. 
8.14721 35.0 .• 
8.1766 . 35.I " 
8.206 1 35,2 • 
8.23541'. 35.3 • 
8.2648 . 35.4 " 
8.2942 . 3,5,5 " 

8.3236 1\• 35;e . 
8.354 35.7 " 
8.3824 . 35.8 • 
8.4118 35.9 " 
8.4412 1 36.0 • 
8.4706 ! 36. k " 
8 - ' "6") . . .J. : : ,) . ..., ·„ 
8.296 i 36.3 ~ 
8.559 ! 36.4 ~ 
8.58~~ 1 ~6.5 " 
8.6118 ' 06.6 • 
S.6472 I 36.7 • 
8.6766 i 36.8 • 
8.706 „ 36.9 " 
8.73541'. 37•.0 ~ 
8.7648 . 37.l • 
8.79•t2 1 37.2 • 
8.8236 1 37.3 • 
8.854 i 37.4 " 
8.8824 1 37.5 • 
S.flllS i 37 6 • 
8.9412 1 37.7 " 

Kemtn\·
~c'i;l

!"ok 

8.9í06 
9. 
9.0296 
9.059 . 
9.U884 
9.l l 7fi 
9.1472' 
9.1766 
9.206; 
9.2354 
9.264/:t 
9.2942-
9.323& 
9.354' 
9 3824 
9·4118 
9.4412' 
9.470& 
9.5 
9.5296 
9.559·. 
9.5884 
9.6178 
9.6'172-
9.6766 
H.706 
9.7354 
9.7608-
9.7942: 

-! 

Elh:ui::~ Enn(lk 
mí1t szap- 1negfe-
panoltlnt lel 

37.8 e. e. 
37.9 • 
38.0 " 
33,1 " 
3s,2 • 
38.3 • 
38:4 " 
38.5 " 
38.6 • 
38.7 " 
38.8 " 
38.9 " 
39.0 " 
39. l " 
39.2 " 
39.3 „ 
39.4 " 
39.5 » 

39.6 " 
39.7 l'l 

39.8 " 
39.9 „ 
40.0 • 
40.1 • 
40.2 • 
40.3 " 
40.4 " 
40.5 " 
40,6 • 
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K~tué!ly~ 1 Elbn~z· Ennek Kemény· 
nii;i 1 mi!c HZ:IJ•~ mcigfe· sei;i, 
íoii.. . p;molclnt 

9.8236 : 40.7 e. e. 
9.853 1 40.8 " 
9.8824 ; 40.9 " 
9.9113 141.0 " 
9.9412 4Ll .• 
.9.9706 i 41.2 • 

10.0 4L3 '• 
10.0296 41.4. " 
10.059 41.5 • 
10.0884 41.6 " 
10.1178 ' 41.7 " 
10.1472 1 41.8 „ 
10.1766 •.!1.9 " 
10.206 1 42.0 „ 
10.2354 ! 42.l „ 
10.2648 i 42.2 

" 10.2942 1 42.3 „ 
10.3236 42.4 " 
10.3.53 1 •!2.5 " 
10.3824 1 42 6 " 
10.4118 1 42.7 „ 
10.4412 42.8 " 
10,4706 i 42.9 " 
10„5 ' 43.0 " 
10.5296 i 43.l „ 
10.559 i 43.2 „ 
10.5884 1 43.3 " 
10.6178 1 43.4 " 
10.6472 l 43.5 }) 

lol fok. 

.)0;1\766 
10.706 
10.7354 
10.7t148 
10.7942 
1.0.8.236 
10 .. 854 
10.8824 
10 9118 
10.9412 
10.9706 
11.0 
1 J.035 
11.066 
11.097 
11. 128 
11.159 
11.19 
11.221 
11.252 
11.287 
11.314 
11.34.5 
11.376 
11.407 
11.438 
11.46[1 
11.5 
11.535 
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l~lltl!.~~- ·Erinct Kt.:m1i11y-

1 
niilt sz:q1- megro- ~égi 
p;urnldat ,,, ro1~ 

43.6 G.o. 11.566 ! 43:7-, 
" 

11:5iH 
43~-s 

" 
11.628 

43,9: 
" 

11.659 
44,0 

" 
.11.69 

44.l 
" 11.721 

44:2 
" 

1L752 i 
44.3 

" 
11.7~3 1 

-
E!i1a~z- BnnO;~ 

nilt. ;,z;i.p- me:;f'e-
1 ;L!J(l!llat '" 44.40.c. 

44.5 • 44:6 
" 44.7 
" 44.8 
" 44.9 
" 4.5.0 
" 

!Cclnriuj-
Jéf,'i 
fok 

11.814 
11.845 
IL87í> 
11.901 
11:938 
11:969 
12.-0' 

-.;,.. 

t'.-J 
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A hugy vizsgálata vegyileg. 
A hugy, 111ínt a ·vese v:tladéka

1 
a.z 

állati szervezetbe11 olöforduló legkülonb
féle- anyagok vizbeni· o·ldata: -n1ely. oldat
nak összetétele azonban a különböző állat
fajok szerint változik. -Alkatára igen je
lentúkeny befolJás:a.- v~tO"U. tápszereknek; 
ugy. hogy ugyanazon tápszerekkul-„ólG· álla~ 
tok ·hugyában a vog-yi alkatrészek viszo
nya és n1inösége is ugya.uaz. 

Bizonyos azonban, hog,r -a hug5~ ösz
szetétele-· jelentókenyen fugg -száinos testi 
- élet.tani és kórtani viszonyoktol is, 

._ s hogy az 3.llatok szervezete is nem- lé
nyegtelen -befolyást gyakorol annak saját~ 
ságaira.-

Diiutá-n az crnheri hugy nz, 1nely 
lcglökéletcsebhcn vau tanulmáuyoz\~a, -
t.ováhbá ez érdekel bennünket legközelebb, 
s leggya.krabLau for(lul c16 a gy-á,korlati 
életben - a következőkben csak is cl're 
leszünk tekintettel. 

Az emberi_ 1:J.ugy _ phisicai saját~ágai, __ 
A nem kóros állapotbani friss hugyc 

átlát.szó, tiszta horostyáukö szinü,< _:___, 
aromaticus szag·u, ke:ierüsóra entlék.cztctú 
ize,. s határozottan_ sa.vanyu hatasa-·_ van. 
Csendeg á.llásnál nen1 rit-ká.n csekélv-n.vá-lku, 
üledék mutiitkuzilr. Fajsulya 1.005.....:1.o;ío 
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közöt.t .. in(Tador.6~. '-A,'. li.iLü.Iós uLá'.n ~, bizo
nyoS·'·i<Ió i;,é1tclté'v'Ol Y1e!n ritkán- ki9Sé ·m~g
zavarodík, a képzödöt.t csapadé.k . sz1no 
azonban. nagyon.)•áltozó, hosszabb ·ide~ allá~ 
után hugysav. vagy hugysav-só ·(kah, nat: 
ron) vállanak .ki; 3-4 heti, néha l'övideb~ 
ide{g tartó„ állas :után arnmoniakoa, szag.;u 
s. alkalícus hatúsa. lesz,.- 'ezután. Jehér, 
fclhöszerii tömegek ülepednek az edé11y 
frlnekéro,, .\.111 elyCkbcn . azaba<l szemmel·· -is 
fölismerthetök egyes phosphorsavas am-
1non~u1a.gnesia jegceek ;. az .ilyen erjedés
nek indult htJg}' S<nakkal felpezseg. a mi· 
után. benn.e a, .. hugya.n:r·szénsavas·a!llmonná. 
nlalrnlt át (alkalicus hugyerjedés .. 1 •. 

l~zen __ tünemény _oka· az, hogy· a.bugy·~ 
ba.n n1indíg fogla.ltat.ik sa vanyu phosphors_a
vas:,nat.ron, melytől a,. hugy savany:u ha
tása ered; l1oszszabb úl1áö. után tt jelenley& 
bugyrnvsók hom)úst szeuv.ednek s pedig 
olyf'ortn;;in, hügy c10bb sav_anyu hugysav:
sók, kés6bb tiszta. hugysav vállanak k:i, 
a sn Yanyu phosphorsa Vas·sók közönyö~, 
vagy hasicus sóli:ká. alakulna.k 1 .. ,.csak , .. m1-
dnn· ily 'Uiódon · a>, hU.gJ Sa \;án}·ü'.. hátása 
megszünr.;, k.ezJöd~k a .penesz-képzö<lés és 
alkalicus hugyerje<lés. 
Az ,emberi. hugynak rendes alkatr6szel. 

Az emberi hugy1rnk rendes állapot, 
ban s soha llC!l1• hiánvzó fontosabb allrnt. 
J'észei a liöi·etkczök.: ;.iz, hugyany, hugy~ 

-
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sav, hyppu rsn.v, krcatini n. xan'tin,'- in dicitri ·r 
sóskasavas mész, chlornatrium, éhlo1'kali
um, kénsav és phosphorsaY'sók; kis•meny· 
nyiségü amm~niak-sók, nyo:Uüi.i: a/ vas- é& 
kovasavnak 1 ,„alaniint Jégeny·sav- éS' légecs
sav-sóknak, g·azak köziil· elnyelve s·zensav 
és légeny. · .· . 

... >\.. hugynak nem rendes a1kat.részej7' 
melyek ·többnyire kóros állapotba ni. ki Yá
lasztás; vagy bomlás ko1'etkeztébcn Jönnek 
elö a hug-ybau, a ·következók: . 

J<'ehcrnye (albumin), szöl löcukor, mo
sit, tejsav, tejs1Ív·sók, epesavsók,. epefes
tenr, Jeucin~ tyrosiu, -hen1oglob1n (ver)-' 
szénsavas an1rnonink 1 ·kcnhydrogen. 

A hug-v üledékének alkatrészei ugyan•· 
azok leher;'i;ek 1 inelyek a· rendes vagy kó
ros h1wyban olth·a előfordulnak 

' 1i~~ eddig elöso:i'oltakon kiVül ue.m 
lehet megemlités nélkül hagyni oly auya-· 
gok esetleges jelenlétét a hugyban., .m:~ 
lvek élelmi va~y tápszere. 1.t által, t.ehát ki-,) ' o. 1 
vülröl vitetnek a szervezetbe, tnelye r ·az;-
tán vagy vúltOzatlanu1 1 vagy a sr.erv'ezetben· 
törtcnt átalakulás itltal uj · Yegyületek 
alalijában mut<tth<ttók ki a hugyb11íi. Ily 
eset.leges alkatrészei lehetnek a·hugynak: 
jod, brom s ezeknél· nevezetes~ hogy. ·.·;,1" 

~zei-tezetbe vitel után ren<lki\~ül rövid idö; 
alatt kimutathatók a hugyban; továbbit: 
szénsaYas aJkalia!r, az ezen n.nJugokhan 
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<l.ús ásváuyyi~ek. használatánál, a n1inelr 
tekintetbe vétele fontos annyiban, riiert," 
hngynak nem ritkán alkalicns hatást köl
-csönözne.k i. arse.n, an.timon, . higany~ .réz, 
ólom, mmdanny:an lnmutathatóka hugyc 
han, ha azok: gyogyszerek .által vµ.gy mér-. 
:gezés következtében a szervezetbe vi-
tetnek. . „ 

A hugy k.ül_önböz(j élettani visz.onvo k 
g, betegségelinek megfele~öleg ~zámo; , s 
nem ritkán oly fontos .és jellemző átala
kulásoko11 n1cgy keresztül, alkatr'éazeinek 
·viszo.nyát és. miségét .illetőleg, hogy annak 
n1egfigyelése s __ vegyi vizsgálata orvos~ .. és 
-élettani szempontból a legfontosabb do!-. 
gok egyikéncktekinthetö. · 

. Az ó .l e t. tan. feladata, megállapi
tan1 azon feltételeket, melyek az előfor
dulható, fentebb jelzett.niltozásait ahuo-v
nak; lehct()vé. teszik i a „k ó -r t _a n n ~·k 
tárgya, a h~gyon észlel!1etö változások_ és 
-az azoknak megfelelő. kóros„ állapot közötti 
ö:s~efügg~st kif'ürkésZni -j a v- e g y t a n 
·cel;1a tehat ez e_setben maO'án a h_uo·von 
éazlclhetö válto:r.ás()k kimut~tása. - o~ 

. A normalis és abnormali.s .huo-vban 
előfordulható minden veo-ynletkimutatása 
nem képezheti tárgyát ezen aráÍry1ng· 
sz ük koretü ':'tmutatásnak, de még legtöbb 
esetben nen1 is s_~üksége_s és éppen azért 
csak az élet_:- és Ji:ót·t_a.oi sr,en1pont/Jól_ foqtos 
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s caracteristicus változásokat e]/jidózö ve
gyületek kimutatása1~a ·szoritkoiu11k.: 

Mindenekelőtt figyelembe veendő, 
hogy a bugy tiszca edényben gyüjtettessék 
össze, s a vizolJCs u tltn- ·Jehetö g.)'orsaír- ·vé~ 
tessék vizsgálat a.la.; továhbiL oJ)t vizellet 
haszuáltassók, n1clyne·k vizt:t1·taln~a nén1 
sie?:felctt --nagy, u1iut a.r. gyákra111 ihcg·tör
té.nik nagyohh n1ennyiségü -'ital.ok éfvéZ.ésc 
után, s épeu 1Lz.ért vegyi vizsgálatra..:· leg
alkalmasabb a reggeli bugy; ha azonban 
arról v.an szó, hogy sajátsága és összeté
tele a hugynak hosszabb idiitartamrll' l11u-
1"Lttassék ki, ekkor 24 óra nlntt. ldvá
Jaszto~t hugy~1nen nyisé.g. yétetik ... Y~z.sg.á„ 
lat alá. · · · 

A hugy viíltozásiti nem ritkitn a' 
püisicai sajátságokrá is sonutkoznak, s ig.r 
er.en vjszouyokat se1n szaha<l fig.yeh11en 
kiniL b:igyni. 

Maga a vizsgalat a phisicai sajMsá
gok megfigyelésével veszi. ltczdetét·; igy 
n1ind annak. szíue;.·sz:aga; n1i hatása· .van 
a növényi színekre, ez utóbbinál alkalicu& 
ha1as esetében ineg kell jegyezni, hógy. a 
hugy ne1n {Lllott~e nní..r .hosszabb ideig·, 
inikor is mcgtör'lénhetik, hogy az·.aleaH„ 
cus hatlis csak a hugyany bonilás1i köv'et.
kczt,ébeu á.llott clö, hogy· az alea.likus ha
tás a1nmo11iak, .Yagy pedig t.üzá:lló szénsa.
Yas ulkaliak· által idéztctik·e clö;· clclönt~ 
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.'hctö aziiltal, lH>gy a meg·kékült vörös 
lak1~1uszpapir; u. .. n1egs;,,U.radás., után. vissza~ 
·n:r.cri-c vagy_ nein:.ellihbi szinét, .. ha>. visszu.
.n,Yer,i annuoniahl~ól, .. ha kék :.n.i.arad, · .. ~lka. 
,l iakt<?l. cre(L az .. Sz.inc,.rl ~:·h ugynak :~ kÍllön
bözó. lehet ·és pedig .a Yilftg·os: .sái'gától 
,majdqerri. egószen „feketéig. 

EzLk .uttln. u.. hug-y. két._. részletl'e:oS7.
tat.\•án. ar.:egyik~rész .magas.henger'. ü.vegbe 

félretótet,ik,. a. J1ug·yban:·· levő,· .. ,;ag.y ·csak 
jöyöben képzöd_ö (liedék vizsgálata végett; 
.a Il!á.sik rés.zlG.t: .z.1tvarodás. esetén 1negszür
.l.óz.tet.yCn1 :k~~VQtkezö ... vizsgá latokr:t .. haszLiál-
.tn tik fel. .. ·. 

.:A.lkatrésZSk. '.rheIYék··a ht1gY.ba11 rend~Sén 
jelen vannak. · 

H. u g· :r ·H ri.y. Enne.k kimutatására 
::nintcgy -l~-.20 ·gr.· hugy hnsr.náltntik 
fel, mely 3-4 annyi alkohollal.elegy.ítte· 
tik .. ·- miáltal " benulev ó .fehérnve ne· 
:mü · anyagok ki \Tálaszta.tnakt roegs;,ürléz
tetniu a .tiszta folyadék vizfürdön .bepúrol
·tatik, - mi után absolut aJkohollal. vo· 
na tik ki j ·ezen kivonat ]egcélszerühben 

.óraO.vegc'n isn1Ct ·bopárolt.at\Tán; .ha ·.még 
\·alan1e]y .idegen auj·.ag .r:illanék. ·ki,, az 
alkohollali kivonás ujbol eszközlcndó: az 
-igy nyert ti~zta. kivan·at csa.knP.m szá
·razru párolc.atik be, e párlat .foJoldvli.n kis 
·:nl'eD n yiségi~ v i zbeo ~ bari tvizzel ·. kez.eltetilr

1 
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mely eljárás :Utal a netalán_ jdculevl\ 
pliO'!-tphorsavas mész. és.: n1agnes1a ·. ta-yohto. 
tatnn.k el. A: képződött csapiulék sr.ürlézés 
áltn.1 clvitlasztatván; a fölös' barithydrat 
kicsapása. végett a folyadékba szénsavg:í1. 
vezettetik s felfözetik, a csnpa.dékróHc· 
s:zü·retvén ·.a: folsadék. sZö'rpsüi"ű'ség-rif p:í
i'n.ltatik ·h6 s á:· kö\•étkező líéinlése·k1;e ha·sz
n:11tatik fel: 

_Lé~en.ysa va.s. hig~riyélCft.gel, 'fehér 
Csapádékot· a.d; melynek: veg·s:t„:összététele 
a. hugyan.y ,. n1ennjrisége ·sz~r1nt-··.:változó i 
ha " párlat egy ·másik részletéliez, a tö· 
il1eg „O"vatós' lehüté.si:LrriOllett,· tiar.tá légeny
savat adunk. :t keverék lehülése· után 
már puszta szemmel-. is. kfrehetö szép 
rbomb·lap jegeeek vállaúak ki; _ha a hú· 
gyany mennyisége·nagyon csekély, ez utóbbi 
eset hon puszta sz.cn111Tel a · ;;egeoe~c „„ :nem 
vChe~.ök· 'ki·;· a ·midőn' igén na;gy.: s;r,olgitla
tot· tes'z'"·· ha o·órcső áll.' rcndelkezésü·nkre, 
midőn hasoulÓ eljarás utáu egy. cseppben 
a· legkisebb ·hugya'ny. nrennyíségo is· folis~ 
morhetö jelleín?.ö jegee alakj:iról. · 

].fi után· a hugyany· egyike azon ·a·1lya.
·goknak, inelyek ·a; hugyhan:„·legna.gyohh 
mennyiségbén .fordulnak clü,>annttk lcöze
litö értékkel meglrntárör.ás:i fajsuly által 
igen könnyeu CSí',köí',ölhct<Y.„ az ul·o1net.e.r 

· (hugy fajsulymérli) allrnlmazós!Lval, föltéve 
hogy a. hng,v ncn1 tartahna?. nagyobb 
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.uicn.n ,·iségü .cukrot (!s albun1int, :-: - s hog)~ 
a chlorsóic t"rtalum is .. rendes; ily. körül
mények. kozött .ha a .fajsuly a normalis 
l .. 020 - 1.024 között van, akkor lehet mon, 
da .. ~i, 1h

0
ogy a hugyany mennJia.ége js. :a 

reudes,. /ocnak , felel meg az az 2.0=2.5 
gr. Ha ugyan ily. körülmények között :a 
hug'Y fajsulyát 1.014 találjuk, akkor a hu
h'Yany 

0
/. rneglwzelitöleg 1.0; 1.028:_ 

1.030 fajsuly me.llett 3% hugyany vehető 
föl. A hugyany ily módoni meghatározás~. 
csak mcgközelitö lévén, -..,- a gyakorlati 
életben megfelel a szükségletnek,. de qly 
esetekben, hol a hugyany mennyiségé_nek 
p.ontos meghatározása. sz~kséges,: ,nem a.l~ 
lmlmazha:tó; ily. p 0nt.oi; rueghatározásokr.a 
a Liebig vagy Bun.se.n által. megállapitott 
s nagyobb kézi könyvekben feltalálható 
.eljárások §zükségosek.. ·.;: 

A. fent leirt körülmények .között te
hitt a hugy a, faj$ulyának esése.: vagy 
emelkedése szol'.Qs.Jrnpcsolatban áll a ben.n 
foglalt hugyany•lilennyiséggel, s,.hogy• ez 
an1azzal eg}'cnes arclnyLan nő.: A· hu
gyanynak ezen. fajsnly· szerinti .n1cghatá
rozásánáL figyolczube· liell .ve.nni,. hqgJ,·._?. 
chlorvegyü lctek men uyiségo. nem .kisebb-e 
a rendesnél, mint némely kóros .állapotban 
gyakran. znegtörténik. inert .. h.a„ez ke.y~
sebb s a fajsuly mégis a rendes, .. ez ese.tben 
a· hugyanynH~nnyiség .. aránylilg több,:.: 
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a· 1ncun.r-ibc11 a hugysar: kreatin, s phos
phorsavsúk ,}ldculétc a fajsuly1·~i ig·cn cse-
kél v \)(JfolyiLssal liir. . 

~ II u cr y sav. 1~!.!.·észs.éges cg.réueknél . 0 • -

20 úra. :tlaJt ki rálasr.tot.t; hugysav-1ne11y
ÚJiség 0.4-U.8 gT. Ugy tukinLlictö .c;1,e11 
vegyület., mint még nc1n kús;.;, liugyu.ny, 
tehát. n1ég· 1nint nen1 vég-sli hondási .. tcr
n1ény, s incly élcnyit iJ anyag·ok bchal;ás:L 
által huuraunrú. ala.kitlHLtú ú.t .. .ii. hugyany 
v.i;1,ben ~~ndk(Yúl künn.Jen olilúJi.k)·Ulon<l
ha.tni hydroscopicus, - a hugysay elle.n
beu i·entlli;ivül nehc;1,cn, l·J,000 rés,.., lií~leg 
~800 rcsz u1cleg ri1.bcn oldúdik, ez. ad 
11111.uvn.rilzatot, arrúL hogy t.is;1,t:L hug-ysa,y 
uc1~· igen, hane1u lc.frinkú.J..1h Rúi rannak a 
hugybau oldott ú.ll:tpotb:u1, s.hogy :L hugs 
üledékeinek leg-nagyobb rés:t.ét s lc,.q:tülib 
1:.-:ctlieu hug-vsa\"-sók kópuzik. ]:lind kór. 
re!.rrór11~·kü '"";:Lr kt:pcz küz;ün_rüh 6s: su.vu.-
11}-"ll~ .sókat~ 1ne!yek kü;1,iil az clRö könnyen, 
H, _n1áscHlik igcu lH\ho;i;c.n oldhatú; s - úp
]!_en ai.t:rt·. a kií;1,ünyüs sófr._ oldyrL ~L. hug:~«
b'tn -- a Jiuo·ysa\· üs sa.va11vu sol pedig 
r~udcsun a7. ei·iJedéklien n1ulathu.t,ók ki; 
hogy at. oldatbtui rendesen kür.ünyü.~_'.liugy:
su.r-sók ra1111a.k. rnut:Lt.ja. aYion. l~ürüluiönyj 
bofrv savak lio1,z.{1adása úl!al sn,van_yu Rók"' 
1.á-" ~.laknlnak út s _s;1,ii1f.(ln kivldla11alc:; sQt 
í:zukb~1 il a sarak .tov{tbbi: hnhat.ús:L. {tl.t:t.1 a 
teróle!!eF rE!R;t, (natron 7 a1nn1on)„ el\'<)1n1t yán 

~ - fi 
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tiszta hugysav vli.lili: ki .. A. hugysav ki1nu·· 
tatá::iára· az oldatban: nlÍntcgy 150-000 
gr. hugy kis uicnnyiségii sa\" hozzáadása 
utáo több ór<i.í.g állani· hagyut.ik~ s bizüuyos 
i<lö lefolyása után a folyadékoH barnás; 
vöröses sárga jegecckböl álló. hártya. kép
zr'idilr, hasonló jcgccek ,·állan.ak ki az 
edény fer:ickéu é~ oldalain is: a jegecek 
aiürlérc vitctvé11 híg légenysavhan oldat
Iiak fel,· ezen oldat csaknem· szárazra pá:. 
rol tatik hc~ a Yissza1nuradt vöröses ·szinü · 
párlat nag}'o!J csekély ·arnmoniakkal öSz·
szehoiva bihor vörös szi"r1t nver. s ez is
u1ét kaliluggal kék· szint ve;z :'.fel1 ha a 
púrlat amn1oniak helyett rögtön kali
vagy nátron-tuggal hozatik üsszc1 a hug-y
sav-oldat viola szint vesz fel. Ezen szin 
Yitllozások a legjcllcmziibb reactiók már 
csekély 1ncnnyiségü hugysa vra is. 

Mint már fentebb említettük, a hugy
sav és savauyu sói nehezen oldhatóságuk: 
következtében a h ugy ü ledókében válnak 
ld: ezen csapadékot többé-kevésbé mindig 
sr.incsnek találjuk 1 au1ennyibcn a h_ugysav 
és vegyületei nagy rnértékhcn lJirnak azon 
sajátsággal, hogy a hugy festan~'agát ma~ 
gukkal ragadYáu ezzel ortvütt v:illanak 
ki. innen az üledék szincs::::i~ voltu is O'Va· 
niltathlltj'a a hurn,·sav·vcr„yületck J°Cl~1;lé~ 

::i~ ::i~ 

tét; hog-v az üledék valóban tartalrnaz~c 
hugysa'\-~yegyotcteket: cldonthetjük

1 
ha egy· 

! 
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his n1enn·yis6get kén1csöbea vizzcl mele~ 
gitünk, - ha :t csapadék részben', 0.vugy 
egészen eltűnik,' s a kihUlés 0 után istnét 
kiválik,- azok_ jelenléte· kétségtelen . ...:-· hu. 
n1elegitésnéL valami. visszau1u.ru.d1 az. leg-
többnsi.re· hug·ysav:i n1eJy.:kevés. kaJílugg·al 
melegittotvén, szintén eltűnik'; Ezen sa· 
j:'t.tsága iltal n. hugysav-veg.v·n1eteket ha· 
tározottan meglehet kitlonböztetni, lm '" 
csapadék phosphorsa;· sóktól eredne, a 
mennyibeu. ezek főz.és. ál.tul. ne_n1,. tiinnek 
eL söt kalilug- hozzirndása tiltal még na
g·yohb csapadék áll elö, továbbá hogy 
ezek savakban feloldódnak„ Ugyancsák ha 
a hugy genyt tarta.ln1azna; a főzés által 
ez esetben sem tünik el a- zavarodáa 1:.Rőt 
a.i albu1nin n1eg-hegcdése (coa.gulat.iou) fol_y
t(ttt 1nég· jele11tekenyebb z1Lvarodas„ft!L elö· 

A hugysav 111eunyileges moghatá.ro
zú.sa, aunu.k liöt.vetleu len1érése. ·által esz
közöltetik. E célra 1ninteg.r 150-200 gr. 
hug·y. henger üvegben pontosan lemére
tik. 5 e. e. tiszta l. l fajsulyu sósavval 
összekeverve s ü veglemer.zel befedve 
nlintegy 36 úrú.ig állaui hag,rutiJc s pedig 
lehető alacsony hömérsélrnél célszerüen 
pincében; ezen idö eltelte aln.tt a hugysav 
egész tnonnyisége jegt:cekben kiválik

1 
e 

jcgeeek 100° kiszáritott s össr.eköszörült 
óruüvegben előre 1negn1ért szürlére vitet
nek, itt, ügyelní kell, hogy a hengern \Tcg· 

[J * 
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ol<lalil.ra crtiscn tapatlö jegccek vissza ne 
mar.a.<ljanak, - a.kiu1osása a jegeccknck le-: 
hctóleg kovés vizzcl eszközöltessék, minek 
Oevügcztével az óranvcggcl együtt 100°-nál 
mindaddig szitritattik, még sulyitból többé 
nem, ·Yeszit, - a. tnérés után . levonvitu az 
,)raüveg s szürlének sulyát, u1egkapjuk a 
hugysav mennyiségét., rnit 100 sulyrési. 
hugyra. viszonJit.va. százalékokban fejez
hetünk ki. 

A hugy nem rendes alk.atrészei. 
Albumin .. 

Egészsegcs egyének itltal kiválasz
tott hugyban afournin nem fordul elő, né
mely kóros állapotokban különösen vese 
bajoknál azonban netn rit.kün jelentékeny 
inennyiséghen lép fel. Kiruuuttás:tra, ren
•Josen. kótfeloeljúrás alkalnu1ztatili::; ezek 
1~g:,yike az ugynevezettfózési, - rnásik a lé„ 
genysav-renctió, -- hi7.t:ossitg keclv-oért leg„ 
'~élszorüb 1nindkotUjt a.lkahnazni .. 1\. főzési 
kcn1le· abbnu áll, hogy n1iután 1ncg-gyözötl
rAinlr urról.; hog·y a hugy sa.vauJu hatásu; 
- n1iudcn torill1lii sav hozzáadása nélkül 
~uiureg-y 8-10 e. e. egy:,kénicsöbcn fözüuk

1 
111ég .nagyobb biztos.súg· okúért l 2 ,csepp 
1)ect.5avat 3.di.Hu.unk ·a f()lYaüókhoz. ·n fi);t,és 
utúll ·pehelJ8zc1·ü u1cgza,·:lrodúsa-.a hng··.rnak 
<ilburnin jelenlétére n1urat; könyen .rneg'.tür
u.:nhPtik az011I.:111'. ha a, hng·.r. kiJzüuyös 

- !i9 -

vag·_v alkalicus hatasui ·hog_v·. a fözéEttiél 
keletkezett zavarodás nchány csepp ·ecet
sav hozzaadas<i <iltal tökéletesen eltünik. 
ezen 1.a vtlrodas a phosphorsav - sóktól 
ered .. 1nelvek szénsn.\r {tlt,al oldva tartut
nak.· a feifözés által azonban a széu~ru· 
kiü;,etvén kiv{t11tinak, a. 1negsu.vanyitással · 
azonban - 111it alkalieus hatás esctén·ok
vetienül tenni kell -- nagyon„. óvatosnak 
kell lenni, - mivel az ecctsa;v fölöslegében 
az albumin feloldódik. 

A légenysavvtLli kémlés abbaff áll, 
hogy ·egy kis henger üvegbe mintegy ·10 
e. e .. hugy vétet.\""én, tiszta. tom·ény; cle 
nem füstölgő légcn.vsu,vat olyképen adunk 
hozzú 1 hogy a hcngerü veg· oldalú.11 le
folv\'a„ a hugr alatt. egy ·külön réteg·er. 
kéi>peZzen; a'-" két réteg érinkezési síkjá
ban éles határra.1 jelü\r, fehér csík képzö
dik. Osszotúreszthctö lenne ez a hug·ysa.v
val1 1nely ha. nagyobb 1nennyiséghen van 
jelen, l6genysa v- ho;r,záaditstt folytan szintén 
kiválik, ez azonbau 110111 n. két réteg érint
lrnzl•si síkjában, hanem feljebb, - továbbá 
felső széle nincs határozott vonal által 
jclöll•e, hanem iukilbb felhöszerüen elmo
sott. IIa. ezen 1étrenysavvali kérnlés egész
SéO'es hug-vgval eszküzöltetik. ~L 'két réteg 
ér~1tkezeSi --,:onalán barnlL esik képződik, 
melv a huov-f'est.envtöl urerl. e s1.inézödés 
azoÜ esetb~r; i::i elö'. iLll: sőt 'gyakrau még 
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in~enstvebb,_ ha a hugy albumiotnrtalmu~ 
s ilyenkor a ki.való albumin nom hófehér 
mint a fostenyt; csekély mértékben .tanal
mazó hugynál, hanem •többé kevesbbé 
barnába megy. át. Ha a buo-v huo-vanz 

l o~. o... " 
tartama nagy, a ]égonysaY által légen-.Y-
savas hugyany __ válhatik kL n1ely azon
ban vízben igen könnyen feloldódik s ez 
által a hugysavtól is megkülönböztethető. 
Ila. ezen kémlések idtal a -hu!rvba.u az. al
bumin jelenléte ki1uutattatott:· a reactió 
élessége~ azaz a zavarodás .vagY rétc(r 1H1r„y

sága .ált~l küvetkeztetui lehei sok'."; az ed'I~ 
bumin-~artttlom .-agy kevés. Pontornhb 
menny1leges ·lllcghatározása. a kóvctkez.ó 
~t.on történik: egy a munkillat alá veendü 
folyadék kétszerns térfoo·atúnak meo-folell) 
nagy ~eugcrüveg-be egy Pi pettt"Lva.l 5Ü '\:100 
e. e. ·t1szUt .hugy n1órctik le, s }Hltlig lui 
za.varos lenne 1negszürlezcs után, - aztún 
borszesz vagy gúi',}áu1pa .felett . folytonos 
mo~gat.ás ·közUenJ'elfőzetik, ha a h.ugy·zn.\'a
rodasa meg·kez<lödík, n1i a forrpont ]\ár.ül 
ren~escn Leáll; .pár csepp_ ccetsa,\' a.tlaul.ló 
a JolyadCkhoz,. mi az albú1nin tötnörcbb 
mcgalvadását j<lézi clö; gondosan lterülni 
k9ll. azonban a. sav f'ölös!ogot, an1en11yiben 
kis része az albuminnak sa1' által felol
datnók s igy a. mérésnél vcsztesüa-. türté
nj}(, szabály szerint 2~· legfülehb ;3 csepp 
ccctsn v használandó. A. sa-v hozi',úadása 

r 

- 71 -

~, n1eltigités el<Jtt is tül'ténhe1ik, ez eaet..
ben azonban 111ég ovar.osabbnak kell leJ?..ni, 
mert külön bon ai'. albun1in. ineg~}va5l1."Lsa a. 
forralús últal uern ;U] he, Ha .. a hugy .kü
lönben i::; savanyu hatásu, ;L .saY „h.oi.z?
a<1ása neu\ elkeYülhelltJnül sziilfst)ges,, ,ki.s 
u1eu ny iségü. ecetsa \' ho.zzii:ulá~iL: az;{!n han 
itr. is eltis,~giti a?- alb111nin r,üllJiirehl1~1ne~
alva<lüs{tt ; .. a felfüzésnél nagyon kis ~e.Di
gerüreget; a.lkal111azui netu eélszerü .a.zért., 
meri:. a hurrv a ff1zúRnél eriiscn halJ:~ik s .ki~ 
talál futni~„ Ila a fözés után a7.. alhú1nin 
tökéletesen Ieiilcpedut.t-, egy I°l.0°-n{tl: ki~ 
száritott és n1eg111ért. gznrlórc.,-vitet.ik, elő
ször forró YÍzzel. azu!ú,n alcohollal tüké.le
resen kin101H1t,ik·, a. csapadék sr.ürlÓ,v(~l 
eg·ynt.t itat.ópapir rói.eg köz.ütt lchntíílcg 
n1egsr.úritta'.tik~ :;1.z;ut;'u1 1 lOr)ntLl hevitve lncg
n1éretvón, a sznrle gnly{tnak lev,011ási~. ál
tal 1negkapjuk az albu1n~n incnnyiségéL 

Jla az elc1nz;és alá vett hug,r. al~ll-
1nín-tartaln1a igen. uag·y~ kov.iisehb.; .p.1en:r.-
11yiség-, u1integ·y 20-30 c .. c, inérl!lld\~' _lf~. s 
ugyan .annyi vizy,eJ. liigittat.ván türtón.i).: 
a;r, albun1ín. leválasztáR~L. 

(J u k o.r. A.1 •. · egá~r.sligos ·,:ll~g,yJnu1 
ne1n~ .vagy csak alig. ki,1nuf.a,tliuth n1c.ny.
n-vieéo·ben. nf~m.olv· h:óroR: iLllttpoto,k!Jun 
a;,onl~n ,Íelentéke~~y. t~l~J1nyist~gbeil Joi;d.nl 
elő .. _.\. hugyban kivúl,ns.ztott cuk!lr ,azonos 
a szt;} \ (){',1Jkorral. .lehnilf~téne)i: ki tn uta.tá· 
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sára tűhhfélc eljfrr~Lsok közül legbiztosab
bak a kö1•clkcziik: 

· 2) Ha 1 1 e r M o o r-f é 1 e p r ó b a. 
Egy ké1ncs{jbcn iL hugy félaTlnj'i kali- vagy 
natron luggal kc,;crt~tvén, fclfözetik. ez 
alkalommal " phosplwrsavsók vállanak 
ki niindcnckclíitt s ezek szürlózés U.ltal 
cltítvolit.hatók, - mihelyt azonban· a folva
dök forró- kezd lenni, clöbb citron1sárga, 
barna-sárga, vég'rc sötétbarna. szint nyer~ 
n1cly annál sötétehh, n1inél uagyohb a cu
kor-tartalom. Ifa most a folyadékhoz ne
hány csepp lég·enysa,v atlatik,' :t sötét szinn
zct oltünilc Cs az östncrctcs inclassc-ra cn1lé
k~ztctö szag t,crjccl el. Ha. a. hugy albu-
1111n-tartaln1u, ez először fö:r..és által távo
litaudó el. 

2. T r o n1 u1 'e r ~ f é l e p r ó ha~ Egy 
kén1csölic éppen ug·y rnint az clt'lbhí eset
ben a hug-yhoz féhnrnyi lrnlihydrat ada
tik, aztán többször felrázva cseppenként 
u1indaddig adunk hözzá kéusa vas rézolda.tot 
1nig az cgésZ folyadék n1egtisztult s laiar~ 
kék· szint ''esz fel-,--ezutáu lúrup·iin n1olc
git.tctik. ha cukor vrin jelen olös?.öl' n, fo
lyadék -megsárgul, késöbL vÖrö s csapadék 
ulepszik le, mely rézélccsböl áll. Itt is mint 
a 111ásik esetben,_ ha albun1in van jclcn

1 
ez 

először ellávolitan<ló. 
.A hugy cukor-tartalliui.nak 1nounyi

legcs meghatározása logcélszcrfthhcu a Fch-
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ling-fele terfogati eleruzés által történik, 
111elv UO"Yancsak tL kénsavas réinek- rói
élec-scsé0[tlakulásáu alapszik; a:i; ehe:r. szük
séges Fehliug-félc oldat készitéso kö
vetkezli: 

36.639 g-rau1m -tiszta jegecedett kt1u
sarns réz 200 e. e. vizben feloldatik; egy 
másik edényben 17;3 grau1ni. Seig·ncttc só 
tiszta és 1· e;,.ecedet,t 480 e. e. Natron luf!-
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bau oldatik fel, melynek fajsulya 1"14; 
ekkor az első oldat részletenként a 111á

sodikhoz adatik, s llZ igy clötillott sötét.
kék folyadék eppen 1000 e. c.-re egéozit· 
tetik ki. Ezen old:it ugy vau készítve, 
hoo-y holiile 10 e. e. éppen O.OóO g:rm. 
cuk~r által redukáltatik1 az az vesziti el 
töh:életcscn kék szi_nét - í:l válik l~_ rni_ú_
<leu réz mint rézé.lees. 

A kísérlet ki\'itele következült~Q.' tör~ 
téuik: l\Iiutáu ruár a qualitativ kiSérlet
böl kitünt nag_y-e vagy kicsiny a Uug,r cu
kor~tartaln1a, ahoz k.öpest. hígítjuk azt, 
p. u. 10 e. e. hugyot higit1111k lOO C; e.
re (10-er higitú.s) o:r,en higit.ot.t hug-yot 
bürettába öntjük; a lfchling-féle oldatból 
10 e. e. pontosan le1uér\~e, egy s:r,élet-i e;i{t

ju lornhikba adjuk s-ezt forrásig· hevit'.é11 1 

a higitott hugyot tartalmazó bürettab?l 
mindaddig adunk hozzá cseppenként,- m1g 
végre mimlen rézélecs levállo1t s a kép· 
zótlött csapatlek feletti folyadék tokélete-



sen elvesztette kt.lc si.inét. „.\zon hugy 
n1eunyiség1 n1e1y a tiz ~. e. Fehling·féle 
oldatot. éppen.re<lt11'.illta, ~10. n1illigran1-·cuk-
1·ot. tartalnla;i;ott.. 

Ha a hugy cukortart;.1]ma kevés,: a 
bigirást nen_1 kell ~s;.-,küzölni. ~~- liisérlet 
kivitele előtt a lemért 1(1 e. e. Fchling:„oldat 
cC1szerüen .higit.tatik 1njntegy 40-.jO c._.c. 
viizel, s a hugy est:p11enk1~nti hozzitadása 
csak azután es1.közöltetik~ 

_.\_ hugy anorgan icus alkatrészei, 
p. o. chlornntriu1n, phospborsav·sók tis kéu
sav-·súk~ a küzönséges analiticus. eljárások 
által n1utathatók: ki 1 Yagy_ hatúrozhatjk 

meg. J'r4 /~,rar'f'7'~' 

A szilard. es cseppfolyó testek tér-
fogati elemzése. 

Ha a;.; uj rnagyar gyógyszcrk0ny vet 
útlapozzuk. ugy a szátnos ujitások köz.öt,t, 
inelyek abban elöforduinak 1 inint ,_eg·yi.k 
legfeltünöbb, a savak és aljak S<Lv· és aU· 
tartaln1<-'Lllak n1e!rharúrozátHL 11eu1csak a. 
f;.i,jsúly szcriuti, ...... haucn1 egyszers1niIH1 a 
Lérfogati clernz.ésre is van. a.lapitva. Nerµ 
ta1·t.juk tehát fü1üslcgesnek 1 sót. ked".,eS 
siolgúlat.ot :vúlünk tenni azú.lr.a1„ ·ha. a. tf.:r
fogat.i ele1nzést 1nagar; a.un_ak kivitelét. s 
lényegét t. ügy társainkkal J'ú·viden: 1neg
:is1nertetjük. 
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A térfocrat.i e1c1111.és két .résirC oszlik, 
egyike ezchn°ck a _ rrázalnku, 1násik a s1.i
lá1:d és cseppfolyó ~estek elemzésévol fog· 
\alkozik. Jelenleg· csak ez utóbbi,_ t. i. a 
szilárd és cseppfolyó testek térfogati menj!· 
nyileges elcn1zéséró1 kiván1,1nk szo~lan1 1 
mivel ez éppen a térfogati elc1nzes11:ek 
azon· i·észe1 inely reank nézYe „fontossa.g-
ga.l bir. . _ , „. • • 

:Iilielött„ aionbau a térfogati c1emzes 
részletes tiLrgyalásáriL áttórné~lq s~ük~é
•'esuek tint.jnk egyes tények !ölemhtéset., 
~e1yek_ egJszers1nin~l alapját is kép.ezik 
az elen1z.és ezen 1núd,1tuHtlr. 

Tudjuk, azt~ ha szCnsavas na.trdnt.-.és 
sós kasa vat egyu1ással Crintkczésho :hoz~ufr, 
heves pezsgés úll be, tnely 11c1n cgyeb~11 
inint ~íz elillanó szCnsavtól ered; a.r.t 1s 
tudjuk~ hogy bizonyos n1cnnyiségü· Büsk_u,
savhoz hofl"Y az su.vanvu hatá.-siLt ·clvcsz1t~ ' o. .. . 
se, határozott incnnyisCgü szónsavas.- nat~ 
ron okvetlenül 1neg·kirántat.ik, s· ha, lcn1ért 
u1cnnyiséo·ckkol cs'l.kozöltiik ldsé1dcteinket, 
tapas~taljt:'uk, hogy egyik alkalo1nn1al 
útry u1in t 111ásszor egy ós ugyanazon 1neuy· 
n~lsccr szénsavas natron kivántatot,r. n1eg-

~ e . . . . 
arra~ hogy az ugya.na:1.on 1ncnu_y1segii sO~* 
kasavval 1nár a sziLn1itotton- felül hozza.„ 
adott incnnyiség szénsav-as„ ~1atron per.~~ 
(Yést ne u1utasson vagy is, -n11nt kö:1.üuse~ b , • • 

gesen mondani s1.okns, a sav tclitve „legyen. 
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Hu. lemért 1nen.uyistlgekkel eszközlil"
tük .ezen kisér1etet, ugy :.t mérési ada.tQk
ból könnyen kiszámitbat.juk a, viszonyt, 
melyben a két test egymásra hatott, s azt 
fogjuk tapasztalni, hogy például 106 grm. 
vizment széusavns natron éppen· 126 
jegecedett súskasavat volt képes téliteni. 
mely 1nennyiség a vegyi átalakulásnak ·iS 
tökéletesen megfelel, mert Nn,CO,+H,O,O, 
eg·yenlii Na, 02 0.1+H20 + 002, rng-yis 
egy tö1necs vizment szénsavas ··natriurn~ 
hoz, hogy· az tökélet.esen .. átalakittassék 
sós kasa vas natriun1n1á, éppen ogy tömecs 
súskasav kivántatik meg-. (Valamely ve
gyületnek tön1ecssulyát megtalálju:k, ha a 
henne ft?gla,lt elo1uok paránysulyait· össze
adjuk. ~\Jljon it.t például a vir.n1ent szén
Stt\'as natriurn, 1nelynelc ],éplcte .Nu20031 
foglaltatik ebben 2 Na 10 és 30, '' nar
riurn paráuysulya 23, do miután 2 nnt
riu1n fogralta-tik a vegyületben~. a parttuy
sulyt kétszerezni koli, éppen igy. a.::; éleny 
paráuysulyát ez cset,Uen hárornszorozzuk: 
n1ivel háron1 éleny foglaltatik a ·Vizment 
Ew.éusa vas natrinrnban, a tütnecssul v te-
l1ú t lesz: ' 

Na2 C O, 
2.3x2+12+16X3=106. 

. Ugyauigy. keressük ki a többi vegyü-
Jnt.ek tün1ecssulvait is.·) 

l\.iserlet '1.ital tehát kipuhatoltuk , 
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hogy 106 sulyrésü vizn1ent szCnsa.vas nat, ... 
rium s;,,ükségeltotik 126 sulyrésr. jcgeco" 
,lett st'iskasav tolitésére. 

\'együnk föl 111óg egy 1násík póldát1 
!la 170 mill ig-ru111m n1egol \'ást.tott ·lég'eny:-. 
savas e~.üstöt. és 585/ 10 inilligrn.111111 chlor
nRtriumot (konyhasó) külön-külön vizben 
feloldunk. s miut<.'Ln ar. oldás tökólyctescn 
1uegtörtér~t, a két folyadékot össr.c.öntjü.k; 
s jól összerázva, egy ke\'eset belőle leszű
rünk. azt tapasztaljuk, hogy a leszűrt fo· 
Jyadék sem legenys:t1·as ezüsttel, sem pe· 
,Jjg- chlornatrium·oldattal sem csapatlékot, 
scÜ1 pedig za varotlúst- ne1u .- fog· ·mutatni~ 
vagyis n1ig egyrészt az ezüst össt.es meny~ 
nyisége ö.tal:tkittatott ehlorczüstté,--,-- mely 
csapa.dék: alakjában kivállott - addig· a.n~ 
na k bizony.i tékául is Sí'.olgt'Ll1· hogy tJ, le~ 
n1Crt, inonuvisé.g·u chlornutriu111lJau csa,k 
is éppen allnyf cblor fogla.ltatih~ ruennyi 
;t f011te1nlitctt légenysavas ct.üsr.nck chlor~ 
e;i;üstté való útalakulásárti n1egkivántatott. 
Azonban cr. is éppen ugy, ruint a, föntebbi 
példa. visszayczet; hct(i a vegyi átala.kulásra1 
ll\Cl' lí 

:\t;Nü,+Naül=Agül+HN08 

~ i· +"" . 14" -+"" · iO Do 10= o,D qO . 

E két felhozott; példa ugylnszcm 
Jl<lt:'Y : 111Crtékben 111cgfog,ia küuyitoni a. 
kö\,~n.kei(ik 111crrérthetését. 

.Niérjü11k lC - 111iután .et.cn k:ist~rle· 
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tckct n1ár eszközö[tük s u1eggyőzö<ltünk 
arról1 hogy 126 s. r. jcgc(lett .o:x.alsav .te· 
litésére éppen 106 s. r. viz1nont·.szénsavas 
tHLtron kivíLntatik 1neg, s tucg·gyözódtünk 
arról, liog~ 170 s. r. légenysaras ·ezüst. 
(~hlorezüstté v:ilú útalakitására éppe11 58,5 
s. r. chlornn.triu1n szükséges - pontosan 
12G grarnro jegcclett sóskusavat, s higitsuk 
azt fül l J,itre-re, rngyis 1000 köbcenti
n1etcrre, ugya.ncsak 58,5 gramm konyha· 
sót s old,it1k azt föl egy litrés lombikban 
s tniután feloldódott: higit.sttk az egészet 
szinten l Litre·re, yagyis 1000 köbcen· 
tin1cterre; akkor ezen folyadék.ok elseje 
1000 kohcemimeterben éppen 126 gramm 
Bóskasarat fog tartalmazni, mig a máso~ 
rlik éppen .58,5 gramm chlornatriumot; 
igen~ dc l1a tudjuk azt. hogy ezerben 
nHH1nyi van. ug·y azt is igen könnyen 
kiszá1nitlutt,luk~ hogy 1 kübcent.imeterben 
1nennyi fog fogla1tatni, csak a, föntebbi 
snly1ncnnyiségoket kell ezerrel osztanunk, 
s akkor talúl,iuk, ho,5y az egyik l köb
centimet.erbou éppen 0,126 gramm jege· 
detr sóskasavat~ a 1násik 0 1058.5 grEu111n 
ehloruatriu1uot tartRltnav.. 

]~zeket tudva:, ha már most isn1erct-
1r-n n1ennyiségü szűnsavas nn.tront veszünk, 
azt f<:iloldra rizben: inin<lad<lig· adunk 
hozzú a fönt leirt cjárús sicrint. hészitett: 
sóskasavat ügy alkalnias cdéDyből, inelyen 
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az cll.iasznált kilbcculimcterekct leolvas-· 
hatjuk· 1.buretta) [nig csak a folyadék ·a\
jus' hatást 111utat.~ vagyis~ lllig· cGak a vö
rös lakn1uszpapir ;t folyadékból kivett 
csepp ·:'tltal inég- uiegkékit.tetik.· ug-,r a ·k.i'
.sérlct.ki\"itcle utún. igen kon:nyen ·kiszá-· 
tnithatjuk· itz elhasznált köhcentirueter1~lc
böl: hogr n1ennyi volt a vizlnent szénsa
\as- narron 1nennyisége. 

l\Iondjuk p. o. hogy t>Jlia3zrniltunk 
6 köhceutitnetert a föntebbi c1jfirás ·· szc~ 
rin t készített sós kasa 1·ol<latból, tudjuk;, 
11og.r 126 s. r. sóskasa,·uak éppen· l0f3 s. 
r. Yir.n1enr szén~a,·a~ natron felel n1eg, 
fol.i;adékunk pedig olyan~ hogy- 1 kübcen
tin1eterheil' 0.121-3 gra1nrn sóskasaY foglal
tatik~ ennek. 1negfelel tehát a föntebbi 
TiS7.l)ll ,. ertclinébeu O. IOf) szénsn ,·as nat
i-on. ii·cn~ dc n1i nenÍ eg:·~ hauen1 t) köb· 
ceuti111et.ert haszniiituuk eL ·cunéifo~\·a a; 
kérdeses v izrncn [ szeusa vas na tron · ·~neur":" 
nyiségét megtaláljuk, ha a O,JOG hatt~I 
szornzzuk, lesz tal:u\t 0, 106 Xü = 0,636 
2'ran1m . 
._ Eszküzöljünk cg._,. hasonlö kisérletet 
n1ásik. fol\adékunk, t. i. a chlornatrium
oldattal. Van p. 0. egy légenysa vas ezüst~ 
oldatunk~ s n1egakarjuk tudni, rnenniy 
abban a tiszt.a lérrenv5avas ezüst. E ·1.'élra 
te·mt~rünk az olda-tbói noháuv köbce11tiine
tert R azt légenysar,·a.l ineg~avitva (rni\rcl 
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ez cgyrcs1.L a csapaJek JcválásU.t clüscgiti, 
i11ásrés1.t. a cserebou1lás sokkal tökélotoscb
hen n1egy végbe 8itVa,I1yu oldathan) s ho
mokfürdörc Lel,yezYc, a folyadékot fölme
lcgitJük. (.1niíLltai n. csapad~~.Jt. sokkal job
ban Osszetapallrn válik le s a folyadék 
gyorsabban inegt.isztul), miq.tán e;r, ineg:
türtimt. a föntebb ernlitett edényből a már 
eliibb leírt eljárás szerint. kószitett ehlm
natríun1ol<lathól 1nindad<lig csöpög.tetünk 
hozzá, 1nig csak„ a. hoesll csöpp,csa.patlékoc. 
ad, közhe·közlie az. üveget tübliször ·ösz 
~zerá.zván. }lidűu n1ár csu1Httl~k ·nen1 1~e
lctkezik, leolvassuk mércsövünkct.1 vagyi.s 
a:-: elhasznált kübcentiu1ctcrck szá1nát. 

Tegyük föl, hog·y .5 .. ·kübccntirneto~. 
lógcnysa.vas ozüstoldat.hoz elha.sznfLltunk: 
15 kölicentin1cter chlor11at,riu1noldatot. 170 
s. r. 1l·gcIJysavas czüstncic, 1ncgfcléJ .58,5 
s. r. chlornatriu1n, folyadekunk 1 kö~cen
~imeteróhen pedig erpe11 annak ezred ré:;-, 
SY.c, __ vagyis 0,0585 g-ra111111 foglaltatik, 
n1clynck 0;170 g-ra111111 lógcnysavas ezüst 
felel rncn:. :il[i clhasználtuuk 15 köbcenti
n1eter cldoruatriu111~01datot1 enncl~, tehát 
ineg . fog-. felelni l.5~~zör .. anuyi~ vag . .)'Í~_ 
O,líO X 15 = 2,.55(1 grnunn. Tclát.akér, 
désc.:! l(~~re11-v.savas ezüstoldatnak. 5 kqh:
cc11tiu1et~ról;e11 2,550 gr.:ln1n1 Lóg·euysavas, 
e:t.üBt, foglaltatik; s ha 111osr. 1ueg. toYúb,bá 
fel.rcs.szok u:t.t.. l11)g'_Y összei' folyaill!hun,k 
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50 kiibceutin1eter Yolt, ugy„. ah.~Jan .25,50 
·;r:ran1m léO'enysa.vas ezüsr~;.f9glaltatik~ 
0 

_.\z i~t eiüadottakhc)l a .tl~rfogati eleI,D.:-
zl.!s lényege igen _künn')'•!U .111egérLh:Qt(i. . 

Ha most a fön Lebb alkalmazott. folyadfl· 
kokat 1nás, bizonyos i1ltaUtnosa:n elfoga~ 
dott elv sierint· kés7iitjnk,_ ugy, egy_.,é!i 
ugrana;,,011 folyadékh:a.l sz(Lmtalan anyag 
fili{nny jségöt. igen .rövicl if~Ö· .al,~tt;: ;meg~,a-: 
t:lr0z!u1t.jul;:, -il let6leg -k!szám1 tha.t.iuk. . . 

Hogy ar.onban a folyadékok készttc
sének lénycgt~t n1egismor.tessük. n_em ~~r,t:':' 
juk szükségtelennek ~még a- kö~Yctkezoliet 
folen1litcni. · ' ~ __ -

Ha Jmliumhydro'.<ylh •is sósavat ho
zunk: egy1nássa.l érintkezésbe, i •. ugy; ;ch}-0r· 
kalium és vir, fognak:kelet.k·ezn1~_ugyan1gy, 
ha rnészhvdrat 11s sóaa. va.t h.ozunk össze, 
ehlorc:ilciÜ.n1 és .vi;1; k.elet,ke.7.ik. - Ha 
n108t, ug-ya.nezen kísérletet. sóskasav ~s a 
föntebbi aljaklrnl eB7.kOzüljük, tapasz_tal.1nk, 
hog;v első esetben sóslrnsa vas kalmm .. e~ 
Yi;,·~ 1n:1socHk esetben .pedig; s.(>skas_ayas 
mé~z éS víz keletkeznek. Ker.essü.lt ki 1ná1· 
1110Rt. ar.on mennJisúgeket,, mely~k: eg!-
1.nU.sra hatnak s .tap:tsztaljul~;> h.ogy: .µ:ug 
az „~Yik esetben a. lmliumhJdroxy<lbM 1 
eg-,~~;értéknelt IDf~g-fclelíJ 1nennyiség ki:ván
tiiott .1ncg a sósa~\· telitési~re. adllig _n s.ó_s
knsaY tolité~1!rc 2 egyenl~rtéknck tncgff~--: 
lelú ·1n<!1n1yisi:g ba.sznúlr.at.ot.t el. azonban 

G 

~~ - ~-- ~··-----

>. - ~ 
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viszont egy, 1uészliyürarra 2 sósav1 s csak 
1 tö.lllcd~f--:;óskasa·vna.k n1egfelelö u1ennyi-
seg: hasz·náltatotc:·föt , ·- , .· · 

El lehettiN> azt" azonban· elöre dön
teni. ho!r'\„. nleü1i·y·].; sóSkasRv -vaY,.,.: rnonn i;i , ...,. . ' e~' • 
sósav fog ;1· tönlécs ·"kaliun1hy.droxyduak 
megfelelni-? E-kérdésre határdzotta~ iO"en
~el1": fé.lelhetfin·k"f' itzoribau- csak -akkor~ _ha 
1smerJük'_-a:z·· egymásra• ha.tó_ anyagolt_ mily 
veg·y~rtékekW képviselnek Szabadjon itt 
e tetr1nretben·-, ·'oz0n': vegyi- átalak:ulásol;.: 
lrépletéire utalnunk · 

l)HCl+KOH KOl+H20 
2) H2C20•+2KOH=K2C2ü4+H20• 

· 3l 2IIOl+Ca02H2 .·. C:tCl2+2H20 
4)• H2•C20•+Caű?H2=Crt820•+2H20• 

. ·:'.AI:i'.n,'d•trn:·'S·H)'V·i'Ufll''Il '"'i -···Yie O" v
e-?:·t é ii: ü.·,·.-'·-·a' h·á·n.'y k ö-ll;C ni\~~--.v

0

a~n 
henne,'melyfÓmek idcalhe
ly e t t e s i t h e vő; !I i n· d e•u ,. e l e m 
:P"é'·d:i.g frn n y·i·>· it e2:-y:.e·r:;t ék'.·ü-. a 
h á 'I1\Y ·. k ö n e u y'n •y eY e g· y cs'•ü c'u i, 
v·:a.-g--'y: a-· h'fi,_n'y a>t·. h e l.i'fi·e--t:tJrc s:-.i·
t·e·n:Í lr·é>p·es·. · 

A fönncbbi esetben · l:itjuk, •hogy a 
sósávhün esak.t köneny foglaltatik, en
nélfog·''" nem is lehet több. mint 1 .verrr
értúk~ü~ s· miután a· kaliuÍn éppen c~tlk 
c·gy 'küneuyt képes helyettesíteni, lliÍnt.azt 
a 2-dik számu egyenletből látjuk, hol 
arra: liül:L'- wiudkér. könc·.iy he:lyettesit-

T 
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te~!iék .. kaliuu1 itltal:.2· kaliuu~hydr.o:s.ytl.1-:u 
,.a u.„ szükség·~- eunélfog„va··az eg.y,-_qgy, :Yeg.y,~ 
értókü. f2-n1„ mig··.a: ca\·cium;,·1-llCl,,~--·.ne:n<k~
,_esebb! hanetn · cS1tk, 2· · köneny1ty~L i a~epes 
h1·:lyet :eserelui.: .2 "·eg·yérték.ü_ elern,: :·!úPJ.' 
~g~; i.a ,föúnebb:i.ék.1.tlapján~a:sóskasav i.~.;;· 

•Ha. mosri.kíkeressüka képlet alapjirn 
-e a mi.-·külütiLeu .. igen. künuyil:,:·-~:líog.y 
1 kn li umhy droxy.dua,k -, llH'H.1.nyi .·. sóskasiL:Y 
felelne 111eg

1 
ugy :.ti'.t ta.lft1ju-k1::hogy".réppeu 

fele; tehár: a :.sóskasav tön1ecsénelt fele 
e<g:„:y„(:_, ,n t r .. Cé k ;Ü; -eg·y:·,.töntecs: ka.lium
hydroxy.ddal, é::-. eg·y .egyenért,.éke_~;;:vagyis 
eg:y,„1 li v:egy_é:rtékü- .ele.müek _l,llegfelelöjne·uy-
uy:iSéget· ·képvisel.. . , , .-. ....;-: .. ,, 

:Miut:."t.ü .. az,;eg·yenCr.t,ék. foga.ltuát :.:u1C.g
is1nertet tük. ;::ttt_~rüuk -.:t„foly„adékok ,kés:r.i
rúsóre áltahtlt<1tl;:·-· 

:~-\.. térfogati -eletDzésuél.lniszúál.t ktln1-
szerek ntajd inindeg·yjke (kivéye _egyeSl!· 
k~t;·. · Ulclyek legi11kU.bb specinJ-is .. u1eghatá
rozúsokra vouatkozua.k~ vagy. téclíu'ikai 
célokra .gyorsaUl1 ki ritel célJitból.téruck; el) 
1 \ir.er. -. \")\g.y_ie 1000. köbct··nt.in1'.eternek 
ru_e.gfelelö üldnt .a-z--illetü a.u,sng-.1- 0·eg.,Yell· 
é1·ték. ;va~rY l: .\'.e~·yért.ékéL. rt!trta-lruazza 
g·raiúfnok.li~·n .ki fo.l e;, ~~e .. Ig·y _.: p~·- ·O,: .a sósav· 
ból„l e~·yenúrték 36,.5 grautut n,,sóslitlsav· 
l,ó\ .(i~~ 2.Tl.lllilll; a, kaliu1nl1rdru.x.\-düöl„::j6,i. 
a 11atri'D1nh_vl1;·x.ytlliól _ po.dig. _.io.: g;1:,l.u1ln. 

~·\J. i\,- fo\vadekor. u1e\,- 1 literben . . . H~ 
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az· -iUetö anyag 1 egyenértékét gramn1ok
ban kifejez:ve tartalmazza, 1-szer szabá
lyos, vagy normalfolyadékuak nevezzük, 

, ,Használunk ezen, kivül még oJ.y,.,fo„ 
lyadékokat is, , melyek ennek csak tized, 
vagy század részét tartalmazzák· egy .li
terben; ezek tized és század szabályos fo
lyadékoknak neveztetnek; ilvenekiil lerr
inkább az ezüst és sósav' 10'.ed és 100-,;"d 
szab(tlyos oldata, 

Mielőtt· azonban a szabályos folya• 
dekok készítésére ·áttérnénk. szükséges, 
hogy megismertessük azon e.dén veket és 
azok ·kezelési módját; melyek a .;zilárd és 
eseppfolyó testek térfogati elemzésénél al• 
kalmazáshan ".annak. Ily •edények első 
sorba!' a liter, félliter, negyedliter, 200, 
100, nO, 25 és 10 köbcentimeteres lombi' 
koli, melyek rendesen egészen göu1balaku 
e_dények egy s két decimetur, egész 5 cen
t1meter hosszú s 4-1 centimeter átmérójü 
nyakkal birm,k, az edény ürtartalma sze
rint. Az edény 1lyaki,ra egy éles voáal 
van bekösr.örülve. mely vonalig az edény 
me~töltve,_ éppen az-- edényre vésett meny~ 
ny1ségü folyadékot tartalmazza, Haswá
l:-itban -\·annak czenkivül még-- kisebb -fo
lyadék mennyiség-ek---·1e1nérésére. különö
sen pedig az elhasznált-- kémszer-" 1nennvi
sógének po-ntos IIH!C'rá1laj1it.ú.sára a ruércSö
-vck {burctta·\ (!s .-:iBziYúkúk !pipetta). A.. 
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mércsöveknek több faja van használatban, 
iay. a többek között a Gay-Lussac-, l\Iohr' 
é~- Geiszler-félék. :Mindhárom elvre nézve 
tökéletesen meg0gyezik _ egymlissal, csak 
a folyadék kibocsátására néz:ve t~rnek el
Arítuylag legegyszerűbb, legolesóbb és kö' 
zönséges !Jasznalatra !egegyszerübh !l;Gay
Lussac-féle ruércsö, ·mely 2 esöb.öl áll; 
egyike ezeknek vékonyabb, . a. másik pe
dig kis ujnyi vasta;gságu, a vaa.~agabb 
alól zárt. s csak a bozzfiforrasztott. vé
konyabb · tsövel közlekedik, maly fölül 
vir.szintesen meg van görbítve, s ,_vékony-
1·a kihúzYa. Ha a vastagabb csöbe valamely 
folyadékot öntünk, ugy az a közlekedii 
csövek törvényének értelmépen a Yékoay 
csöhen is eppen oly tnagasságban. fog .;.íl
lani, mint a vastagban. A finom nyilás a 
vékonyabb csövön arra szolgál,. hogy an
nak segélyével az edényhlil csöppcnként 
lehessen ~t folyadéli'Ot k.iönteni, s .így.ép
pen annyit bocsitjthassnnk ki rajta, a 
mennyi a vegyi folyamat befejezésére ép
pen szükséges. Bizonyos gyakorlat mel
lett képesek rngyunk ily készülékek se
gelyével, még a cseppnek is. esak, felét 
kiejteni .... .\. 'astagabh cső be .varr ,osztva 
höbcentimeterek és l/ to köbce.~1tim~terek:re 
ugy, hogy tulajdonképp rninden ~gycs.osz
ti"t.lv vouás ~/ll) köbcontin1eternck felel m~.g. 
A ~~gfcls6 cisznily-ronással: a lega~só pedig az 
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·€dé1JJ: .. :il·,f~·~v:-s:iigáhái.: ·mcr.GC1r · :?.5·. 50 1 .100 
~g~~.z :20~-al·.\·tin ·j.elö1:~e." ;.-t, külHfé'ri r.iri1été
re!~.ne.l~, ·m.eg;felClö· ,.\„onú:sok:·· .ceháf·' ,n:'.' 
éleo.:. 1.aQ) ··· é~-.. e'ze1r ,. tnl>'n1i~·rlen· .·~1;.·fli·~.' ·vo~ 
n·as .· h'o'S~z.abh; lflig~ · a.'·tiz:ea' · _köh~Ctitin1'éte: 
re~J~ch: .·· · ú1,~gfcle.ló··. ·Vonás.o.k . '·röY.idébbe·k 
(1·enqe~en · félakkorákl; a. hosszabb - voíHL
lok '~agy" n1inclegvikc·<"vit.o·~·' c.s·ak>iliil·i-de· n· 
~~.l~;~.<~il5: inCI Jé·.:. ( nz,J· ilICtlí rniis.zCréSz szOliáS·11 
szer1nt.Y,· _ita·n·. be Yésve·· a l;:.öh'eenti'met,Cí~~);: 
s:-/tnu:!.'.l:ia··n1inl}c'n, 2-tlik hosszu ,-on\al;Yan 
.i.'S_af;: J~1lez\·c~. ugy· n·:Jelzet.telr·· · re11.'dei.ú~ií' 'á 
paros~'.·a j~lzet!Cnel;: u:. p{11;at.htri'"· k'öbC'é;nt:i-
1~1ét'efek sz?kt.ak )enni ·s a 1 colVasásnáT:fi&yi,_ 
1.:!n1·v.e-·'r·eendök. e. ~ 

· ;, .. ,. ::.\ .'sziV'ó1r:Ylc. . .1'.pipCtta.·i. kétfén~ki· · é,g-y i. 
~e„ .~~·C}'ife le. csa:~i: - határozott. ".n1ö11 nV·iS~'trü 
t•1l:radekol".ri1' szóJl 1„p. o. 20~ ·10. sth'. 1ttrh
C•!'~·~·i,n1~.l'~cn·rl~~ ng,.J1hog3·· cn11él 'ki:<ehh 1ne·n1rvi
seg-ü folyadékot általa ne1n inCrhetünk·'.'.J",~ 
eiek ~ tcljszil'okák ('Vollpipetten). 3.11 ;~ 
e~~~ ~Y~.sbtga~1h .?S?B?1,. 1nely alol.égy fin'i)·1n 
u~ da.sl~an vcgzod1k s, eg-y hozzúforrasz'tdtt 
vekon.yahh· csöböL :...\ v.itstazahlr csöre Ten
•lr.•s_cn: .a~. Ül'tartal.otn.'.:.v·Htt"rCúirvu~ ;J, vélto
uycthban' .pedig ·épp.~11 · ngf:.: ihiut a· íné1;ö 
t-' 1:l~1~ . .Y?1~.e11, egs ·' Yo1úis· · fQg,la,l_ta.t,lk .. melv 
~·n_1~:ts1?<.ép_p:e!,1:·.~~. illetö ede'üyen 1negj'Clöft 
io_l~:·ul.ek p)cnny1ség- fotdrtltatík· a: s„,i,~<J~ 
};:afJatL' · · ~ · 

.A. Iiiásik„faj ·csak aliban kríl•'Jnhüzik~ 
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li·Jg.y a \·astagahb cső sokkal hosszabb ... s 
köhcentimeterekre· és 1

/ 10 , k.üb.C,enti1nett!~~};::
re Yan beos?.tva, rendese,n„ .. 15· .'J;:.<jhcqµ,t„ 
szokott ennek iii-tn.rtaln1a .. 1enúi.. R minden 
1 egy kübcent.i1nete1'.nek: .ni,,eifef~lij · v:'O'D,l1.s 
hosszabb. s szá111m.al _jelölt,.,.n~ig :,1nin~e,p 
' 1:1

0 
ennél rövidehb. (~/.1 } .és." min.den.,eg:fJ~·;:. 

1 \,.., az r, 
10

-nél is rüvidebh.(a;t, egés.zn~lc 1
1:::· 

le.1 vonással. Yan, n1eg;ielölv.e, de ~y,iLm_oz.ya. 
nínc;en. . ·' ,, . : 

~-\.. 1nerfi-ü Yegck:„ ugy .'„k~sí'.it,.i0J~,)1Óg·x 
n .iel7.Csig. meg-töltve .. éppen :.~L,reil..julc \•i;,.
~ett, knbeent.i1neterekne:l~ n113gfele,lö 1 f!.~~i;ii
nyisCget ta.rtalu1az;r,ák~ u1ig .iL ·rn.é~·cs„C\V!flc 
i·~s s;r,ivokák 1niuclkr~t. faja .ugy v~.~r~„„.\'-.~,
~?.itve, hogy a? •. e1lénJen .,lelz(;l.tt· foly<~~li~k-
1nenuyisl~g a n1a;:rátöl. .lciü1nlö,. folyad.élt,„ .itl
ta1 \·a,u adva„ E körülmény_ font9s::.áglt.t 
inajil az egyes fclh.ozandú pócl:'i.lcnúl.knnnyen 
i.iefo~juk lát hatni. . . · , 

)Ii n.i edénvben fo2·lalt fo\rndék 
111eunyiségnch: leol;rns;á~át,' iÜe.ti~ ei:„r~, ,}.é;r,
ve inindenkor iránYadónl szolf!iLl· az illetii 
lllt~rü cflenyek ny~kiu;" ~oglal't, ·vo·Íl~ts~. a. 
inl~1·csövel;: í!S Sí'.ÍYókllknál pe,1.lig ·n,'l. illetö 
oszt,ú.ly~v onú,solL 

Tudjuk .. hogy a ,-éJcony .. csiJhen,.foQ;
\alt fo\ya<lék ne1n sik~ hanem. hon10.ru 
fülülettei bir. s ig.f. a .l;:ét szél~„, legp:iu
gosahban. közepe pedig l~gn1élyebbe11 
;1:1. .:ra lHll~~. ;,::11:·;:ú~ú:'.:t cs:~k6z1ü~~k~'. ~'ül 



- 33 -

kell vennünk. · cg.v tGlüok t<l.vol \·l-2 
ölre) e:;;ó vo11alitt,, legcélszerűbben az ··a.h
lak · kere'sz.tjét1. s egyik ::;zemüoket bi:
csukva. masikkal 'OZen vonalra kell ·n0z
nünk. · s 1hiután ez 1negtörtónt. (ineg'
jegj'zcrHlü1 'hog·y· eg}réncs· helyzetben kell 
allauunk) a: leolvasandó odénvt szemtrnk 
és az illotö kiszemelt sík koze hozzuk. 
ugy,· hogy 'e sik éppen púrhuzatnosan La
ladjon az eden_ven foglalt vonallal s nle 
egy magasságban legyen. E közben sze
münket. nem szabad azon irányból kimoz
ditanunk, mivel az esetben, ha fölfelé né
zünk, u1indig többet~ ha lefelé nézünk. 
mindig kevesebbet' fogunk· lcol vasui: .„.\.·leu!
vas:is 111indig a folyadélc hon1oru fcliilü tűnek 
legalsó pontjáu törtCnik. 

A s z a b á J v o s f o l v a d e k o k
n a k 1 e g· ·k 6 z·ö · n s ·e g e 8 h j e i. e :r. e k: 
a s a v - é s 1 ú g 111 é r ö f o l Y· ·;;1 d é k. 
Ra \. mé ró o··y a u áu t k ö zü ri·se o·L·· 

s e n a t r i u e m Y a g· y k a 1 i .ú ·n1 h· }~d
r o x y d o t, a l u g· 1u é r ö g- y a. n á n t 
p e di g S o s k a S a v·, \.·a ·g· y s ó s a· 
Y a l a 1 k a 1 m a. z n a k. 

3IikCut készittcssék a· -sza.bál vos luz~ 
méró folvadék? A lug-mérö folV<i<lék k::
szitésehe:( a gyógyszc~kö'nyv ·e1Őirása sze· 
rint, ·frissen átjegecitett sóskasav vBtetik. 
frissen á.(jegceitett11edig· ·azert~ inivcl a.só~
l:asav még '2 röruees jcgeevizct is tartalrna.z. 

1 
j 
1 
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s ha. a sós kasa. v netalán elmállott; ug~~. kevL.:. 
sehh víz foglaltatik benne, s igy a.víz által 
elliidézett. sulyvcszteség a. mérés alkalmá
val sóskasavvaL pótoltit.tik, ·mig azonban 
a viY. semmi·ovegyi hatást· neu1 gyak.oro1 7 

addig· a sóskasa\r. ·ily hatásokat eszközöl~ 
s könnyen LeliLthlitó, hogy,n1eghat{trozása.
iukuál iniudig kevesebbet fogunk·. találni. 
87.ükséges ezenkivü.l a sóskas'avat itató 
pupir hör.t· kezeinkkel.kinyomkodni, ltog·y 
a 1necba.nikailu.g· közzé tapadt any:alúgtól 
megszabadittassék, sóskasnv töllieoss·ul.va 
2 tömecs· jeggecvizzel 126; mivel a.Zon
ban a sóskusav tömecséuek> fele kep
visel. 1 eg.renértéket~ ennélfogva:. -126-nak 
felét, vagyis csak 63 gramm-ot kell 
belőle pontosan lcmérnünk, s azt liter
lombikba adrn, vízzel lcöntenünk, hogy 
az tökéletesen feloldódjék (melegítés nél· 
kül), anélkül azonban, hogy a· liter-lom
bik egész · a. jelzésig megteljen. l\Iiu
titn a, sóskasav tökéletesen: feloldódott. 
O\Tatosan annyi lepárolt vizet adunk 
n1ég· hozzá~ hog)· az éppen a 0 litui~lou1l1ik 
nyakü.ig· érjen. niegjcgyezzül;;: n1incljárt ez 
esetben, hogy ·Vizet, .. vagy. ·bi.irmely 1nás 
folyadékot ezen mérö edényekbe ,ugy kell 
heonr.enünk .. hogy az szet„-ne feccscnjen. 
mit. azitltal érhetünk el; ha. it folyadékot 
az edény faláu hagyjuk lefolyni, clleu
keiö csctLeu mindig Yesztcdt~g'ct fogunk 
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-kapni. --~liután -n, 1itcrlon1bik UJa,kig .111eg-: 
töltetett. -·a :_fccskendü ü \"eghöl -1nindaddíg 
a<l Uuk. illég··: hoz:r.n. lepiLrolt vizet~ -l: befu vá.s 
ídtal s a .. föntebbi' elővigyázati: szabíLlyt 
s·,em', ,cl.iítt tartva) mig .. lL folyadék felső 
sz.éle, a lombik- nJa1ián lev6-:vonást érinti, 
inidö11 czen-:-pontot. elértük:,' akkor_,m~r 
c'sa.k cseppenként mljuk hozzá a. lepárolt 
Yizut s1:inínde11„ egyes cseppnél- megnéz
/, ük . ....,...,.- -~1.- 1nérÖ-'etlények :}col vasására néz.~ 
'"' olöirt '" rna.r föntebb emlitett sr.!\bí1Jyok 
sztrint hoo-y a:, ±'olvadék· bomoru folü}et!'-

' b. ' ' ~ • ' . . . nek. leg·mélyehh pont.1a er1nt1-e-- 1nar a 
vorntlat. nlidön· e pontot elértük.' épp.en 
1 OOO --kiihcentin1eter fog11Ll tatik_ ~edéÍlyünk
hen, n1ost. tenv·orürikkeLhofogjuk .. -lL- lo1nbik 
uYiifrsát, s a1. "e2·égzct jól :üsszcrázzuJ;:~-llogy 
a-~ külö11hc11 fajSulyánál fogs:a -alol 0 Jog;l,alt 
sóskasa.Y oldat, :t fülüttn loYö: lepároLt, :v1zz.el 
tökéletesen clcgycll,iék~- ..:\.z.:lgy. !lyert fol_ya.
(lék lesz ay, eg.yszer szabü.-ly~ssóskasas.olda.1;, 
inclY 1nost már bár111ely alJ -megha-taror..R
sá1·a~ alkairunzha.tö.: 

blagíttól crtetiidik, hogy e.folyadékot 
jól zárú edényben kelLeltartatni, nehogy :t 
folyadék elpárolgása ítltal <tz oldttttömény.
üljön,::úppen· ugy nem szabad n.- legcsek.e
l:yehh inénu:r.isCgii. vizet_ sen1 ezen ol.<l~t
hoz. inár-hor.zaadni. n1ivol ezáltal u1cgh1g1t-
1ntnt~k . 

... >\z igy- nye!'t- folyadt~k ! kü:)'~'!11tinl.c-

1 

1 
1 
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te1·Cbcu_ {~ppen 0.060 g·i·áü1Il1 ~ó?kaS~\~~.'~',a~y
is eó-Y ·~&yenérték:--·sóskasaY toglaltat1k.- '„: 
.. -"'~-~1;§~ldil\'.: ·_sza.U.-tlybff-_-fo_l_.y:tdék~ n1e_l_y·,-a. 
gyúgysz:c'fkon-_yvbCü---fül 0 -Van-: -Vé've. Ü,·'-SZtL

lJá lvos-- ·, Sif\•ll1'érö. ·sa vrri"é1·ókéll t''; ri. 'g'JO'ftY
~zel- köllT'v' a ·na'trititúhyd1;öxydot: irja,-·uh?, 
me1 y- 'a'~köVctl\'.ezií e1járás "·széí;iut- ,_ -késlr.le 
ten·rH:i : 

\T etcSSéÍ1: körillhe101 ;jOtl --gí«tb:ri:n: jege~ 
det e- ·sZé'll~íl ,•,is--- natroii, Olda:Ssélt"az fül kö_H 
rülülhelöl -~·ooo_ grá111'm :;·izh'ún: --u1iutíL11·a~ 
•JldáS_ n1eg-tör'tént:::adjuk: ·11zt-: egy-. eleg-cndo
llfU!'Y'-ya·si.~Sthtr __ s a.z'· egészet-áz&ntuzí·~ .hc· 
·11'C~vc fözZülr:.- n1iközben k:ise_hb ·1:'é_s~letek-
1;en inindaddif! ::ult1nk ho7,z;i olt.ott nl'eszn~~ 
rnig·" csitk- ?gy·---kivett· ·és- ··leszürt. p1·óha~; ,-__ h1_
i!·i tot.t -sóS\tYYal n1{Lr pe7.sg·ést. neu1 --muLftt~ 
I~ln, uo„vnniK s.zénsa.Yá::r, nntí·iu1n 'ol-tot,t 
1111!ss:r.cf-' (niéS'l.lt)'drat) i1ag;>~ ·1nenynyis.ég-ü. 
\·]z- ·:jclcnlötéhcD.· u1ag·asiíb? __ hörnCrSékn?l 
·~g·v1nással érin tl\:cr.nek~ ugy„ -escrcbon1las 
ú1~a1 natriuinhyd1·ox.y'cl Cs' Sz(•11savas1n~S]; 
kcl·et.kcZútik. n1in t az a --kövctker.ü ·kép1et-
h1'1l lút.ható: „: 

Na,CO,+C<tO,Il:i=2N<tOlI+CaCO, 
' Az elpitrolg·ó folyt>dekvt folytonos•:n 

pó'tolui kell. különheu a- tö_1nén_yc\1b fo
!Yadé•koklHt1~ a Lomlás n1egfo1·,tl_it~-~á_ Tnegy 
.;eghc. va"g-J~is~ a: ___ 111ttrin1nhydí·oxyd·- is1116t 
l11~ha.t a s1.CnE<11 Yas -1nószrc 1}~f i'g:y :'1.t~n~ 
:3ava~ natr01í \~s n1t:-~1.hj·drat :l~úpzihi-
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11ck vissza.. Mintán ruár a. lcszilrt fo
lyadék sósa.\·val neu1 pozseg-, jeléül a.nuak 
hogy .1nin<leu szénsavas nat~iu1n .már át
.alakult natriumhydroxyddá., . öutsilk ar. 
.egésze.t n1ég forrón egy clcgó,n<lö:· n.agy 
üvegbe. Az üvcg·et légrnentesen b,e~1ug.a~zo\
ni ncu1 tanácsos,., 1ni v el ei .. cse.t.hcn ig·en 
könnylHl 1negtürténhetik, hogy u. meleg· 
következtében a folyadék folött.le\'Ö lern
·gö kiterjed vén, az üveget. szét1.1yo~nja, rni
. ért is: cClszerü .a dugaszt .á,tfurni. s ebbe 
e"Y herrycs szüo-ülog. meghajtott, .. vagy. 1 

0 . ~- . .. 0 ll l -centimeter átmérőjű üvegcsö\~et .a rtt n1az-
ni, a másik szárba pedig kal1urnhydroxyd 
.darabkák. adatnak: s a csü vége egy. át
f·urt dugóval látandó el, tnely cg·s.részt, a 
·kaliun1hydroxyd-<larabkák kicsésó.t n1eg'
•1haditly.ozza másrésr.t azcinban a levegő 
-~ csövÜn ke~·észtül az edénnyel szabadon 
közlekcdhetilr. Szükséges ezen berendezési\ 
.J.uo-aszt alkalmaznunk, "Jncrt az esctLon, 
h~L

0

az edCnyt tökéletesen elzá~·juk, miur. 
füntcbh en1litcttük, az üveg könuyen . .s.zét
nyornatik; ha pedig lazán, _vagy éppen 
nem dugjuk be, ugy tt natr1u111Ly~lroxrd 
lt lcvegöböla szénsavat rnagá.hoz vo.nJft.s ;_tt~ 
_,_i.t:tkul ísn1ét. szCnSava.s natronná, 111ely 
eset.bon haszuidlmtlanuá válik 

l\Iintán a folyadék tökéletesen <e
hnlt. s. ~{ szénS<Í.\·as ·u1ész. és. a.. részben. vú.l~ 
tozallan inészhydrat leülepedett s a folya-

1 

; 
i 

<lék tökélyetesen 1negtisztult, aunak tisz..: 
tájat egy üveg-lopó segélyével leh~Zz'uk1 
azon ovatosság5ul, hogy a.z üledékből 
sen1mi De„jüjjön át! s·em m·eg 'he- zavarod.;. 
jék, mi .Csak akkor állhatna be, ha ·egy• 
részt a lopót ·nagyon mélyen bocsájtjuk 
az edénybe, vngy szh'ás alkah11ú val· egy 
kis n1cnnyiseg-et visszahocsájtunk . .A:z ,igy 
lchuzoLt folyadékot jól z{tró üvegbé tesz
szük . 

:Mindenekelőtt tehát most ki kelt pu• 
hatolnunk, hogy ezen oldat egy határozott 
térfogatában mennyi natriumhydroxyd 
foglaltatik, s ezt a következőkép eszkö• 
r.üljnk. Lemérünk a tömény oldatból szi
vó1;:a. segélyével 2 köbeentin1etcrt~ z.higit" 
juk lcpi1rolt vizzel, s lrnzzáadunk nehtíuy 
ceepp kék- lakmuszf'estvényt; íniutáil ez. 
n1egtörtént, a már elöre megtöltött 111.ér· 
cslib()l anuyi szabályos sóskaaavat· adunk 
bozziL, cseppenként, a folya1lék folytonos 
kcverOsc közhen, n1ig egy beesQ Csepp· ál*' 
tal 1nár' a lakn1usz kék szibe vörösre Vál~ 
tozik, ez esetben ·a, natriumhydroxyd>ösz· 
inennyisége átalahult n1ár sóskas1i·vaS. 
uatriulllnHí~ sijt már egy csepp fölöl' 'sÓs" 
kasav is foglaltatik:· az. clen1zBndő folya~ 
dékban, miáltal tt lakinusr. ·szine "Vörösre 
változot.t i ezen fülüs esüpp tek:intC-tbes· em 
jühcr. ha 111eggondoljuk, hogy. 1 ]rölícenti· 
1nercr egyszer sza.bidyos sósknsa,·oldathati 
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6(). ·:u1 il\,igr.a llllll ,sóskasa v. fqg',h~lta.tilf~; s ogy 
{lt;9J?.ll;,e,totnek. :11"'2'"'; ~·$szét n.e.lll:· tesztJii. 

,· ... :.lliutáu.'.a l.t~.kµ1us~·m_egv:örtjs_üdött, ól
y_asS-ulL;_le .. , rn~1;c~öv:ü.n l~et, _s,._ mi_ut~~n; ;<.~,:le-_ 
ol v,_1tsá$;' 1negtQr,~ép_t.; kit?zt~Ufi.tli~iJ'>J.uk; ,a f_öu
nelibi; adatol<b\ili .hogy,.me.nnyit.,kell a ker
<lt~séS; ,fo\~·µ1l~~-.k;lJ_ól 1 ;v:euriün~, -h9gy:_.ar._, sza-
h':"ll:vo,s· legve,n;::--· -:.···< . · 

.. „·. TegyÜj~ fql, hog·y ,a. _2. 1 h:_ü~~-c~n,t_iu1~t.~n· 
tclit.ésérc kellett az egyszer sza.balyos. ,.i;os~ 
kasa.v-oldatból _5 köbcentinlOt:~Yi-·,al~Jior a 
iuár, _., föuueb\) n1uµdo:tt~k-:_--al_a pj,:)..u~ . egs
szcr .. sz:iuúlyos íolyaJé.\< ,l\Z, mely" 1 ckölo
centiu1eterhcn t .egy,: egye_uértékµ.~l~: -lll~g· 
folclü, _ _rnQpny isége;t·- ta-rti1Ju1a1~,: .m,,lhgr_an1 · 
n1okhan ---S: az, _eg:yonlő _; t-é•rfogatol~„ cgy1µá$· 
köz.r.: cgy~u\Q.,v,egy,hatfrssal.__birnak:, egyszer 
sz.abálJ;o$, ,ua tri u1nhyclroxyd u r. lesz.-~ . mely
nek" 1 köbcevtiinetere-- 1 köbcent1n1~ter 
eO"ySzcr . sz,a,b~I_ \~os. sós kasa vuak _,felel, _n1eg. 
d~_·, a mitil ta,lut;_k· .v_tJtt :nu.trium}Jy.11.ro:s.yd. 2 
l~öb_centim_ercre 5 __ k~l1c_eutámetCr sós_kasa
vat 'tP_litetL -ennélfoü"\·a. „.Jté-rclés ,-_az,_ hogy 
rueuq-vinatriuu1h-vtlr~XY_d fog .teliteni_ IOOC1 
k.-öbce~tiructérc. sÓskasa,\rat.- 1111.- arány_ban 
kifejezve lesi.: 

2: 5=x :. 1000 
Ha 1n(1St a kültagokat _egy1uással 

sr.oroziuk s a<. eg·y 'is1nort lJelt.J.gg:.Ll ol
osztjuk.;·--1uegkapj1;l~: a leméreullö natrium
hydr0,x.yd u1enuyiseg6L lesz tehltt. „ 

2 x 100•.•=21100 : 2000: .j=,100 

l 
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Lemérjük most már ezeu ,;oo, kül•
<.le-ntírnelcr -.11:.úriuni-h;vdröxydor.~: eg:t 1üér~i 
edén~- 'segélyév·el _s ova .. tos1tu ;a._Jitcrlom
l1iklJa öntjük.;-„o-_111iutf~h'. eli1'. uíeg·t.öttönt;: az 
1000 köbcentiu1etcrre ,, \·aló fölhigitúst'.egé
szen.„ a.-- szabályos sóskU:sü,vnftl: ,loirt "„n1ód 
szerint: ·cszközc)lj-ül(:~ .- „A.Z ig·y--:k~S~itoft ·egy
szer. szabiLlyoso sa nuórö. folyadék 1 köL
een ti 1oeterében. éppcno. 0,040.:, g-ra1un1, na t.
riun1h~·droxyd foglaltatik. -Eltu.rtása ::leg
cólszerübben . az elöidlitiLsmil már leírt. 
szerkozetü e«feuyüeu esz.koiölhetö, ennek 
hiányában, parafadug.ó\ral jól- elzárt_ uv·eg 
alkalmazandó. 

Ezen k.ót-.·-legg·yakrabbau-.- ollífordűló 
szabályos ohlatunk: ;·meg·-léYéu, ~l :Y-e_g-yülc
tek. --egész so1·ozatá~,-képcsek.,_ .vag·yunk:,ál.c 
t"aluk-- rocnnyiseg·ileg,--. 1noghatáro:.-.ui.,_,. 

.á.z eleinzósek kivitele _é3-:az ered-rné
nyelL- h::iszámitására :„:néz Ye itt- :nchény-- -pel
diLt kivánunk fölhozni. 

· ..:.\. -g'.yóg·yszer_köÍly\:i,p._ o~ azt_::-mondja, 
a' higitott--sósnv- -100- részben 12,-4 s:1rész 
sósav-gázt 0

• tartalnu1zzon~ ;,Hogr .--Jögunk p. 
o .. n1ost--mi . egy_::oly sósa,·ból, u1elyet a 
kereskedőtől tö1néuY.-sósaY . nevezet achtl't 
li:aptunk., ily;- savat~-készitenl :?-. _-\.i eljárás 
következö: Diindcnekelfit-t. p.- o. lemerüuk 
1 grnu1111- törnéu:p sósavat, 11igitjnk- azt 
lepárolt vizzel~ '2- hozz:i a.dunk uchú.uy 
csüpp 1ak.muszf'üstYúnyt. )lércsüYünket 1 

-
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111ielGtt 1nccrtöl tenö k. cé1szerü a sa v111Cró fo
lyadéklrnl l<issé kiöblitenünk, hogy a ben
ne levö ned>csség által a beöntendii sav
mérö folyadék ne higittassék; ezen obli
tésre haszm\.\t, savméröt elöntjilk s csak 
emtán töltjnk abba az elemzéshez hasz
nálandó savmérö folyadékot ; leneélsze
rilhb a mércsöben levii folyadékot elöszür 
o-ra beállitani, mit azáltal eszközölhetünk, 
ha kissé többet öntünk bele, s a fölösle
g-et a vf~kony csövön cseppenként -lri
ejtjük. 

... .\. tnércsö elrként o-ra levén beítl
litva, a meghatitrozást mégkezclh_ct,iük, 
lJalkezünkhe fogjuk a mércsö\~et~ jobhunk
ban pedig fehér papir felett, (hogy a 
sziudtltozást annál könyebben lnvehessük) 
a sósavat- tartii.lmazó hengerüveget: ... %: 
mércsiihöl cseppenként boocsájtjuk .a sav
méröt a. heno-crüvegbe, mi---közben ez 
utóbbiban fogh:'it folyadékot folytonos1tn 
mozgúsb!tn tartjuk, hogy a beesett csepp 
a folyadék min.den részével érintkezzék. 

A kisérlet befojeztére figyelmessé te
tet,ünk már--az által. hogy-- a, heesö nat
rium byclroxydcseppek körül a• folyadék 
rön"tön mcO"kéküL mely azonba11 az ,cJe;.. 

e o ' 
gvitésuél is1nét eltünik~ ekkor n1ár ova-
l~sau kell eljárnunk s 1nin<luddig nem 
~zahad ujból a lug·rnéröhöl ho7.zácseppen
renünk. rnig·c8ak a folyaclek kék :-zine tö-

li:t•lelcsen cl 1101n tünt, ellenkeiö esot:bel1 
feleslcgcc1 hozzútulásit elkoi·ülhOtlcn. }{idön 
egy l>ccsii csepp által a foly:idék 1ne~:ké· 
kült t.'!S _ szinót. ú.Jlandúan n1c!!:tart-j·a '·a ~u1ü
tütel htrra11 fcjoz\"C. J)londjuf\ hog;y

1

-elhasz-
11últun k 61G lni:nn(•rt; folyadékot iniután e'cry 
k. e. lug1nért1 f'olyadók éjlCtl c<ry, co-1•enÚ1:-

·1 () 1"65 o. o. tei: az az J_D1· g·1·an1111 sósa\'-nak felel 
n1og, tinnél fogra 6,6-nck, illetlíleg- nz -el
hasznidt. kobcent.inietercknck 0,0365 X6 6-
tal, ]esz ar. ored1nény =0~2•!2.360 SÓSa\r f

1

oo· 
megfelelni. Ha egy k. c.-terben 0,242360 
foglaltatott, okkor 100-han . lOO·szor an
nyi azaz: 2-J,2360 fo.g· l'oglnltatni,_ vagyis Só· 
snru!lk kerekszítn1\i:111- 2"!,24°\)·kos. Ha 
er.en sósavból oly higitott savat nka~ 
runk készíteHL -- 1nivel ezt; tüztü1c ki 
célunlrnl, melynek 100 sul,rrészéhen 12,-i 
s. r. fog1alta:::sé-k, azt tl küYct.kczö aránv
nyal. hüuu,ren kiszúntithat.juk: .ha 100 "s 
résibeu 24-,2·! foglaltatik. u1cnnviben foO'· 
foglaltatni

1 
l:?:"f-.- „ 

0 

10(1: 2L2-1 x: 12A; x = 51,l 

"'.lg~~is le1'1érünk 51,1_ gran1111ot ar. illetö 
so.saYból ús azt lepárolt vízzel fölhigitjuk 
~00 gra1nn1ra 1 akkor. tninden O'ra1n1nbnn 
1.·pfen 12.4 sulyré.sz fog· foglaltat~1i. I\:önv~ 
DJ cn belát.ható ha. 1000_ g'l'nl. bigitott sÓ
saY·at.- ~k~rnnk készit.cni,: akkor a füntehbi 
111cn11_rtst'g'et C'sak lO·el kell szorozni, s i.!!}" 7 . ~ 

-
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fJ 1
1
1 grui. hclycl;t,~ :J(Jl,' gra,u11noL lcn1órünk 

Cs azt lOOO·r_e fülltig"fl,ink. 
Ugyanily oljárits szoriu t.~-l1atiLrozLat ik 

1ncg :vaJa1ncly vcgyülct,11ek aljutrt~Ll1na a 
sa.vrnórö Jolsad1~k it\.tal. A ld~l'iá111ltús1)ái 
iniudig cEaJ.; sv.e1n clött kell tart1u1u11k\hog,r 
folyu<lCltuuk iniudcu l~. c.-Lc11 cg,r cg·ye1.1_· 
úrtók. Jnilligrauunokbau kifcjcí'.,·c fpg~ 
Jaltatik. 

S ig'.Y :L kcrcset,t, anyaµ: incnnyisóg-~1; 
1negtaliLl,iuk;.-l_ut a,y, olhaszn{~lL k. c.-tcrok 
szll.nu\.Yal az i\lctö clc111zcndö: _ anyag_ cg.y 
cg·.yonértókét inillig-ra1n1nokban kife.ic«Víl 
SZ.Ol'Oí',7.Uh. 

PóldiLk: ~ 
1 '\ J_;ClllÚl'OtClit 5 o•rn 111111''') kaJiun1h ydrc;

X.)'dolda.t ennek 111eg·i~lelt, 15 lr. e.- szn,hŰ.lyos 
al,in1Crö -folyadéli, kérdé:; 1ncnnyi'- ''olt. a 
kalyumhyt!roxv1l ""illető .folv11clékhau? A 
kalÍum h:\idro.x:Y<l egyegycnértÓkc·1nillig1~tLUl"' 
1nokhnn kife,lcr.vo 010561' rnivbt il:kaliunt-' 
hydroxy1l képletete KOH; 

K 0 TI 
3D)-!-1G·-j-l =.í6 1 l /.!TtttnnL ~.• 

ennek er.redrószo ·o,0561 :szoroZ\':t ez 
az cllias?,ná.It l;. c.~ck. sl.á1úával l5~cl, ogy6'nlö ( 
0,8415. Y>Lgyis az illet& kaliumhydroxj'<l- 1 

,;J HH. n szá.'zalékos ürl'tahHni0a azük.11egu·,; k 
ninCsau;: Ugy a iolyndók n1en11yisegekct térfogi\tili~:g 
(k'._ z,.ekhen) i~ n1órhetji.i.k. 

oldat 5 k. e:-bL•n k.:1·ok szárnbari. 8.TJ cleci
gran11_n kaliurnhydl'nx.rd Íoglaltatott, 

, 21 10 gr~rntu ect>t5a\-r1.1 elhrtsznfLlLat"ott_ 
1~ k. e: sz<:Lalyos s.avrn,)ró folyailök, kér
dc3 az~ illeto cetJtgaV' 10(1 gt·rnn1jában n1on-
11yi v1ztnent eeetsn \. íog-Ltltat.ik? 

~I ci g f e j 't\'- :.< : 

0~0130>(18=0.lU') 1:rran11n 10 gra111111-
ban, IOO·La11 tohn.r t,U3. , 

~1 I -gra1nrn kénsarnak rnoo{ulrl ?, 4. I· 
e. sr.ab:"dyos' Sil\~111úf;) folya1l 1:.k. k6rd6s" '10() 
gt·a.n11nban 1ncnn~·i --k(•n:in.rh5-dr<tl fog-la1-
tat1k? ~ 

l)I e g f e .i t lJ s : 
0,098 x 3,4c='\'1332 
azonban n1iut(u1 :t k<~n:;a\~ két ve,l"r

<n·tékü sav 1.~\~·cn 1 1,1ni\·el 2 künour ,:;1ln 
henne, 1nc ly :_fű ine k ál ta1 hcl \fcttosi tho t.6 ·i 
2_. cg,\fcnó1~tókí..'t k1~p\·iscl, 1ni6ri is) n1indou 
to1nccs .~;:e1.1sa\·hydratra két k. t'. szabálros 
~a':n1ér\1 fol_radókot kellett clhaszntiiui. 
(1111\~el annak 1 k. e. es:ik co-\· CO'\fenér
tóknck felel n1cg\.' ennCifog,-;· a föntebb 
ta~á1! 1nennyiségct 2--rcl osztauunk kell, 
0,{)3"2: 2 = 0,!6GG gramm, lesz tehát a 
kensa.\"hydrar. azon 1ncnnriséo-c 1ne:lv co-v 
gran1n1ban foglaltatott, Ó1 1666

1

gr1111ll. 100 
g-ra~111nban te11át ItJ.f)B gran11n. f'oO' foo-Jal-
t.ani. 0 n 

7* 
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J e gy z u r„ Ezzel a t0rfortrtti olcrn~ 
zés is1ncrtoreser. befejeztük s 1llintftn tp~ 
rünk nen1 engedi.!, azt c.~ak rü\idcn s ol~
n1odorba11 írtuk le: hogy nag~·ohb rnn.-zck 
f't•gélyóvf.•l nzt hasznunkra fordit.hassuk. 


