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A Ill. k. egyetem orvos- seht'.'szi 
kara. 

DtélidU és clnUh:, 

/!tipp .Yep. Júrws {L az pgyctemi tan{icsn;íl). 

Ta.nároh. 

S1111t'r lywic, on,ostutlor, k. hclytarlósfigi tan{1csos c:s o· s1.:í;;~1:
f6orvos, a gyakorlati orvo~lan ny. 11!udcs l:irn'ira, :iz 01-
vosikar nli<löshjc és volt rendes dék:inja, a rnainar tudo
múnyos akadcmia Jcvelczö tagja. - Fcl.-llunaso1· l'l. ~t .• 

h'11fo.~.\'ll .János {ugyan a1 ki ;i\-d1:ktiu ). 
Zfct1uúl ri!mos, sch1~sl.lutlor, szernc:sz és s1.ülúsznwskr .. 1JL.t

jún•:'rnyt311 uy. rendes larnira, orvoskari ahdösb, a kir. 
uwgyar tcrnh\szc!nzsgfiló egylet 1:5 magyar i;azd;is.:a!t l<\r
:;u]at rendes bi~ja. - Ors1.;Ígut 40. szt\m 

llupp .\'t>p. Jti1111.~ \1. fentebb). 
Zumho1 i Lippay (;úspúr, orvos-schésztudot', szcmészuws!e1, ~t.e-

1m;snniilü és vóll orsztíg-os 5zemorvos, az eJm,:it·li 1:5 
!-\"Yakorlati 5Lern1!szcl ny, rend. tanál'a. - üjt1:r ~1. s1iuu. 

,\'/r1ckitiyer Tamás, orvos-selu:st.tudor, a kóroda1 eliíkc;sz1fó Sl·

lu!s1el uy, rendes laná1·a a kir. nrngyar te1·mt\szehT1.,g-:ílú 
,:s huda-1wsli 01'\'\JS-egylcl ren<lc;; tagja. - \'.i10.;;hát
u\ca L SL1im. 
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Lenlw.~.~e'/; Jrisr(, Or\'OS-sehc:sztud(lr, si.iiltisz és s1em1:szmei.llcr, 
a lciró t:s t;íjLonctan ny. rcrulcs tanára, a ho.ndani in
lét.ct clúj:íröja. a német orvoslársulat tisdclctbcli t:s va
lódi ta~ja P;irisban, a hír. tcrmés1elvizsgiiló és orvos 
l(1rsulal rendes l;1~ja Pesten, a bt:csi cs. kir. í1llattaui 
füvc:szt>li egylet 1:s uai;yszchcni tcrm1:szet - ludomimyi 
túrsufat ui;y a bécsi on·osok cg)'loténck lc,·elczó la~ja. 
- Zöldkertulca t.t sz:ím. 

Semmefreis ly11áí', orvos-sebt:sztudor, sziilészmcstcr, az clmc:foti 
t:S {;yakor!ali szil!t:SZCl ll)'. l'CI!llCS lantÍra, a }H:CSi or
YO~lkar la1_~ja, a Lél'si c:s pesti 01 vos CS)'.lelck. a hcrlir i 
s·tiil1:sztú1su\:.t, c:s a pesti kir. tcrmészct\'t:sg:iló társasát; 
tagja. - \'úciutca 7. sním. 

Je111lrlissik Jenii, ss. mm. bO!csc!szcti és órvnssebt:s1tudor, szü
h:s1mesler és miiló, az élet és felsöbh bondan ny. 
reudcs tamira, a bl~t·si on·osikar t:s a pesli kir. tcrm1:
szt>tvizsi;:'lló társulat tagja. - Kt'ménysepróulca 2. szrim. 

1\'tlf/lle/' János, orvostudor, szült:szmester, a seb1!szek s1.(im;ira 
rcndcll hcli;yógytan ny. rendes t:iníll"a, a vcsl-budai or
•oosep,ylet elnöke, 1;s a bécsi orvosok Ursulatának ta~ja. 
- ~l:í1sautca 3. s1(im. 

Arúuyi Lajos, orros-scbésztudnr, szemész és sziilt:szmestrr, a 
kt.il'hnndan 11y. rendes lan{1ra, a magyar tudom(rn)"O~ 
akndt·mia lcvdezö tagja, a jo~ikarh<ln '1 tün·éuyszéki or
,·ustan ma~<'rnt<lnitój:1, a kin'llyi tcrrnt:szrtvizsi;:íló 1•s hudn
JlCSlÍ orvosi l<'11 sulatok tagja. - Kcrepesiut 5. sz:im. 

Diejcher Jú1w.1', orvos-seh(\.,ztudor, s·1em s1. t:s s1.iilés1mester, ll 

seh1:szck sz;imúra rendelt elm1'leti on·ostan ny. rvntles 
ta11 ra, az :"il!aláuns kúr, {;yó1;ys1crlan 1:s gytlgyszerisr!1c 
he\1 el!Ps tau ·ra, a lnula-pesti orvoscgylct renJes l;1~p. 
- llatvaniulc:i l. sz:im. 

Li11:./1m1rr !"ennie, Ol'\'Osludor, a sebé~z1·ti elól<'ln ny. rk. tanl1ra, 
or\'o:>ltw<iri ll•stü\et jegyzője. - Papuövchleutea 1. s (1111. 

Nelldh·u fh·md1~r, on·ostudor, fo!-!;·,szmester, a fog=•sz:il rk. tan:irn 
a hutla-pcsli orvosei;ylel reodt·oi tat:ja. - Krislóft(:f 5. !i7.. 
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11uu1n lúiroly tr. a \'egytan r. lam\rn, a ve!!;vlnni intéiel fónúkc, 
a m. t ~, a m. k. termt=szettudo~lúuvi t:irsulat 1\s a 
budapesti l. orvos egylt'L r. tagja. · 

Pvrir 
~lagftnt1\nitó. 

Imre_. .~r.\'ostud.or 1~s .. sziilt:sz_rnester, a bűrbcteg:ségek 1:5 

~:~Jako1, mag.inlamtop, peslt közkórházi elsöd on·oS a 
-o~po:ilr. o~sz•igos. olló~ntézet . igaz~atój?, a hu<ln-p~sli 
odnoseg~let cs rnag)ar ktr. lerrncszetv1zsgalú társulat reu

cs ta:::Ja. - MaEl'yarutca 2. si.;\m. 

Tanári Hegélö 1,, 

l\rcut~er F_e1~~11c, orvostudor, szülészm,~ster, a sziih:szeti tan:'1r 
sc_~e!o~e. - Orsz.•gut az ál!atgyógyintCzetben. 

lJaloylt li.11lmu11, orvostudor élettani tan"r '!"' k' • ' " seg!~ OJC, a tna"\'<lr 
·1r., terme.s~ett;1dom.lny1 t•irsulat rendes t<'lgja. - L~kik 
a7 cleltam mtezelben Orsz;\gulon 41. szám. 

l1évay Jmws, Or\'ostudor, a szemészeti tanúr segéliíjc _ \z 
, orvosika1· épületéhen. · ' 

(,eblutrd~ l.ajo.~. orvostud?r, a magyar kir. term1:s1.elludomúovi 
tarsulat rendes lagj~, az orvosok sz:im.ira 1 cudelt 0 . ·„· 
í"\'ako 1 t l . , k 'J , no.1 . ?· • . r a anarana · segc! ÓJe. - Az or1:osikar t;Jiiiletében. 

huri:;. (,usfm', on·oslu<lor a m k t"rm t<<Ú t' t t t · , _ . . , , • · . " . om. arsu ;1 agp, 
a_.sebcszck .;:zamara renrlell Lelgyúgvtan tan;ir;\nak seg.t:
loJ?· .. - Az orvosi kar épilldi.\hen. · 

Sclt1111dt Ü[/Ol'f!!~, orvo~tudor, a tlirvénys1.1:J.i orvosi 1\5 kürbonc
tani tanarok kozbs segélóje.- ~'cre1wv;íros i'>llfli 1t 'l 

/Jwfaey !~ás:,lú, orvosszigorló, a leíró t~s t6jLoiwl;;ii -tau:':r ;l'"~;~ 
lOJtl. - Szerb utca 1 U. sz:im. · " · 

/{ol'ric.~ JUsef, ~rvos-sehést.lu<lor, miilö és szmc:szmcsler, 0 

~u~,a~p.c's!\ ?~\'osei;ylel i:eudes ,ta~ja, a gyakorlati sehCszcti 
• , . :1r'.•11. segdoJC. - Az .a!!<1lgyogy1nlé1.dheu, ors1~íguton. 

1'elhtm Emil lutes gyóys1.cr1~sz, a vegytani lau~r scgé!iije. 



Gy ó gy sz e r é sz e k né v s o r a. , 

lll. J!Jluanánimnenai lien·iilet. 
Pozsony (Pressburg). lry1!lmus s::.e.r:.et, a gran:it almá11M, 

ke1.elű : koch Sebe.1/ye'11. 
D11.1·sil /111re, sz. Ish·únn;í!. 
/Jei11rfo1 /t}iyyes, sz. ld1roms1ign{il. 
lmry János, a magyar korori:inlil, 
J{l11c.wi11yi Lús::lú, a megv:íl.!ómíl. 
Sclmeeberyer 1Jo111oku.1·, sz. Má1 lonn:íl. 
Pisto1·y JJticluy, a vörös níknál. 

N a gy - S z o m b a t (Tyrnau}. S::molktt Lajos, az arany e~y
szarvunii\. 

Panfocsek Rudolf, a fekete med\·énél. 
, M o <l o r (Modern). Pauer Goll{ried, az arany c-illagn<H. 

• lJ az i u (Bösinfp. /)1:11yler /r'crenc, a fekete med\'énél. 
I'lat:::er ;1/iluily, a fekete sasn:íl. 

. ~ z. György {Sl. Georgeu). Troyiin Fen:nc, sz. Gyürgyu.SI. 
, ~l n 1 a ez k a. !Wftrfr:h ,János, a koron:\n:H 
S t o m fa ( 8!nmpfcn ), Jen1bek .János, a suir\'asn:íl, 

. ::; z e mp 1~ z (\Vartherg). Fleisdier A11tal, sz. llontinál. 
• (~ a 1 :í n L h a. !lurl .lóse/; a veres rM;náL 

• Som o r ja (Sdliitt-Sommerein). Adler Jdsef, a fekete sasrnil. 
„ Szerda h e! y. Jellinek Lás-::ló, a mílH)':lr cimernél, 

l \! gyúgylúr, 3 sz. k. v., 312 hely, 82 []mf. 281.870 lélek. 
Ny i l r a (Ncutr:i), Lali[! Adot/; a megv:Htóniil. 

/lippely Ferenc, a magyar koronriniíl. 
B a {1 n. - - flart011ifs lslvú11, a matryar koron:lnál. 

; G a lg 6 e (Frl'istadl). Ddrner PCter, sz, .lósL'fnél. 
Nagy T a p o 1 e s :i n. lle-Grach Ferenc, a1. oroszl:inuJI. 
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8 r s e k- Új v :i r {Nl!uhiiusel). Fogd rJúbor, az oroszlánn ii. 
O sz 1 ;i n. G1111da Sám1ud, a mngyar cunernél. 
P r i v 1 t z. J!uehleid JtÍ.\'Pf. ::i megvállón ii. 
~l i ;i \'a. i.Viemet;, llárol11, a magyar kol'onárníl. 
L i p ó t v á r. Dr. Se1101· Priyyes, fegyench;izi orvos kéú i:n·ógyl;ira. 
i' i.i s ty tin. f(el/er Ta11uis, sz, Jóscfnél. 
Ver iJ ó. llukwí11yi A11tal, a megv:íltón•il. 
ll o l i l s. ,,/iiftlbadu!r Uudolf, a magyar korornin<i!. 
Szak o 1 ez a (Sk11litz). lry11!11rns s::.er~~et, a grau;il-almán:'il, ke-

zelő : Abel Jrínos, 
S a s s i n. illike A11tal, a Sohooshergi sz, 't:íritint'd, 
S 1. e ni e :t. 1Jere11csy G11stú11, 3 megyáJtóni\l. 
:; z e re d. lútrl Júse/; a galanlhai gyógyszertár ílókja, a mci;

vállónál. 
V á g - U j fai u (Neustacll). Keller Emil, a sz, léleknél. 

18 gyogytár, 2 szab. kir. város, 522 község, 120 [)mt'., 
365.608 lélek, 

T re n e s i 11. Lali[/ Ko11rcid, a sz. léleknél, Simon Jci11us ürüküseic' . 
Bit t s e, Jrímbor La;os, a koronánál. 
Csat ez. a. Benesrílh /i'ide1, a megv;iltónáL 
111 uv a. flos.Hinyi Jlinos {megyei gyógyszertár), 
Te p 1 i t z, Sumclner lJomoko.1'. 
P u e h o v. Zimmermau 1!1111mu11d, a címcrnél . 
Raj e e z. llras;,11ee; Imre, sz. Tohii\snál. 
S :r; i J 1 e 1 n. Jú11Jbur lg11ilc, a1. arany sasnál. 

8 gyógyt., 1 sz. k. v„ 323 helys., 87 [)mf., 224.7781. 

'~ 1 s Ó - K u !J i n. 1~. 1'operu:,er La;os, a magyar koron:\m'd. 
N ;i m e s 1. t ó Jferl1'!~:,ky ./ám11·, a fekt>te sasnál. 
T r sz te 11 a. le.1·:,ens<.k!J :Yúndor, a sz. h:iroms;ígn<\l. 

3 g;·ógyt, 90 liely;„ 3i [)mf, i0.D87 1. 
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Tur ó ez -Sz - M :irt o n. l/utlfrny Teofil, a mcgvMtón;íl. 
M o !- só 1~ t.. id. 1'open::.:er Lajos, a szerccscnnéL 
Z u i o - \' <Ír a 11 J a. llr11sf;úc:.11 iinikiisii/.', a nútlorn:il. 

3 gyógyllir, 96 helys., 21 (]ml'„ .\.1.7Cl2 1. 
Liptó - Sz. - Mik 1 ó s. l/11(11sf;a Pifter, a magyar cimcrnd. 

h°mdyko Imre, a szcrccscnnél 
T 6 t - L i p e s e. S-:.matek Virgil, a magy:ir koronámil. 
Ró t sah egy (fioscnbcrg). Juret:);y Alajos Armill, az arany 

sasnál. 

't gyógyt., t57 helys„ 4.2 (]mf., 78.38'1 1. 
Z ól y o m { \ltsohl). 7'/111111/rn Sámuel, at. cgysz:u vunúl. 
D e sz le reze - bánya (Ncusohl). flurdn lúiroly, a mcgvúltónál. 

S:.trak1t /úiroly, a szerccscnnl:l. 
B re z n ó- b fin y a (Brics). Zih11laib N., az oroszhínm'il. 
Német - L i p e:; e (Lipsch). /Juritin Srímud, a sasnál. 

ti gyógyt{lr, 4 sz. k. v„ l 50 belys„ 50 [)1111'„ IOI.'l.16 1. 
S e 1 m o e 1 - b ;Ín v a (Schcmnitz). lJlirfa Vilma.,„ a s1 .. h<i-

roms6i:;mÜ. 
Fi1~dler F1.~re11c, a mc3v1íltónál. 
Luuko Endre, az arany orosihínn:U, 

n á t h. Zsilkay ly11áe, a mcgv:i!tóni1l, 
na k a-h <Íny a lPukanz). C:.irci.11yi 11/iksa, a fekete sasnál. 
K o 1· p o n a (Karpfcn ). Eüert Pál, a rna~y;ir korou;'u1;í]. 
1 p oly s :'1 g. Sartorius .fose/; a magyar cimcrn(:J. 
Sz .S 1 akna (\Vindschacht). llo/fma11n Sriudur, a m. koron;\uál. 
N :i gy-Maros. h.'ooáresik lúíroly, a gow.lvi.;cli!snCI. 

9 gyógyl:'tr, 3 sz. k. v., 18i hdys„ .\.6 llmf„ iH.'iü2 I. 
Esz te r go m (Gran). IJ11!111ik Ferel!I', 37. arany grifnél. 

!t/ajer Sándor, a fekete sasuál. 
Pi r !.'. ~ny. S::ára:. Jáscf, a sz. h.iroms;ígn;il, -

3 gyó~yl., l sz. k. '"· 53 b., l 9 [] rn f. U2.348 1. 
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Kör m ö ez -b ;Í. n y :l (Kremultz). N1!mc.rnf;:. Já1w.1» a mc1;;,·állómíl. 
Dra•·k1ic::y .Jrino.~, az a~any oroszhiun-'d. 

Uj h (111 y a lKÖ igsbt~rg). S/1d111ll f,ipríl, a megv;illón:íl. 
Aranyos- ~tar ól h 1'ol'lly .f1í~e/: (bérli.i) 
L é v a 1Ji1fema11 János, a fokele ,;~sn;'il. 

,1fed1•ec:;,ky ,\'ándor, nt. aran)· kon•rn'inill. 
Z „ l é z, Steyrer Antal. 
Ver eh 1: 1 y. Druskúc:,y /Júnicl. 

8 gyógyt„ 3 sz. k. v., 1Di h, 49 []ml'„ 11 U54 L 
B a 1 a s s a - Gy a r m a t h. Jiíú.stl ./iise/; a magyar korou:íu:il. 

llüppner Lás;:,hi, a sz. léleknél. 
f, oson ez. Pokorny ede, a fekete sasn:íl, 

Geduly Albert, a magyar kir;ilymil, 
F li 1 e k. Iúilnuiu /úiroly, Flori;ínnál. 
Sz t• r. s én y Pokorny Pál, a sz. b;íromsóg01U. 
Sz i r a k.. Raics Sti11dor, a rcménységnél; bérló : //uber János. 

7 gyó~yl„ 282 h„ 77 []mf., i83.826 1. 
Pest, liclv;íros. Jármay Gus:.td.•1, az oroszl:ínn~l. cgyelcmulca. 

lliss lúirofy, a kígyónál, kigyóutca. 
Sclwft::; Jwws, sz. b;iromsiign~I. v.írosi a vú

roshAztércn. 
. Sclternfw/J'er lúiroly, a n. Kristófnál, vaciutca, 

hpúh·:iros. Jc-:.014/s ,Jíihdfy, a magyar kirá!y1i:U, az ujtéren, 
For1111iyyi Fere1u:, sz. M:iria scgélyj1:n1:i. 3 

korona utca. 
illa/la lás-:.!tine', bérló: ~]1ri11as/'eld flc;:;s1;, 

sz. Isllií.nn~l, Jóselli•rcn. 
l1•1"Cz\"Úros. l\'"11y1wr Dú11id lr, <l n:\,Jorn:il, v;iciulon. 

1'iiriif; ,fú.w!{, a sz !1•Jck11d, k1r;ílvulca fi. s1.. 
Fmt.Vl!I' :\nini, sz. Tcrézn~:1, kiráh7ult:<i .18. s1.. 
;lliiller llen11if, a me3vi1ltóu:'il, kCrcpesi uton, 

jó~efv:íros. S-:.l11p11 r:yíil'!/!/. a m;igy. koron;'1nál, s1énutércn. 
Sbtffa :\11!11l, ,;z, Jásef111.:!, lt•mplo1ntérr.n. 
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Pest, jó~cf,·:lros. A testület, Got1d11uk: illolnál' Antal, I\ókus 
kórházban. 

forencv:íros. Jl'<uw1•ws Alajos, az angyalnál, illlöiut. 
ll u da, v:irhuu, /Jakals Lajos, udvari gyógyt:\r, a disd1:rt>u. 

riassek Ede, a \'tirosi dm1~r11él, a dis!.lércu. 
kriszlinav1\ros. Sr:hP.ich Júiroly, sz, Marin segél~·jc:u1:J, fóulc;i. 

Yiz1níros. Sr·hwar•muyer .fúnos, a Jeketc mcdn!nél, 
főutca 198. sz. 

Frum Jstrán, a romai csúsz-rntd, főutca 226 sz, 
orsz:ígul, Jrgulmas ,\'H:r<:cl, a g:rnn{1t almám'il, kezeló: 

fi.inifyol'ils F!Uris, 5. t<.t. 

1üth Júuos, sz. lslvánuál, 54. Sl. 

uj~nkon Tóth Júnos ur, liók-gyógyszel't ra, 
tab;1nban. lláth Péter, a sz. 1i:.roms;'1gn:il, ftíulca. 

0- Bud a. ilíaj/Uthllc:::.siJ111f, a m. koromín:il. füutca 89s1„ és 
fiók-gyógyszr•rt;ini, főu1 ea 124. sz., keze ló: 

!Jalmls Sándor u1·. 
El:;ií s ri;yl'llim H)'Ógyszt•ril::ú keLeb.cl h:izirnkhan 3 Lud11-

pl's!i, IH~Jll IS l'HHl:i, hi!<:!.1\1! ez lS 1817-tó\ 18-1-J-ig kih.dötl. 
mig t•ngedt:Jyeztclctt, jelcu!cgi elnök t, l/cílh /!t:lcr ur, alelnök: 
Fm1s1!r :\utal ur. 
A.z ikerf?V·•ros 41 / 10 llmf. tei·iilcte, 190.266 \1:Jckkcl, 26 gyógy
t.1rr3J h1r, dc nH:g 1tle kell ri kö:1el vidi:kd szoimitni mrrt 
a duuáutuli részen fölfelé 8z. Fndréig 1:s \'iirösv.irig-, l1efol11 
Zs:ímbt;Jdg s le Promonlorig nincs !:P ó~yszci l., r, hol 13 llmf-tlüu 

37 lielysl:gbcn 5ü ! 1 ! lélek lakik. 
fi r í'lll ont o r. 1'a1111issy Endre kezelő, C1iua örükiisiiknCI. 
.Sz. -Endre. llreilner Cá.\']IÓr, a s1„ h;homs;\gnül. 
V 6 r ö s vár, Holiler Vihnos, a sz. h<iroms;Ífim\J. 
Zs ;i m hé k. Gröf/~1wr Fere11:,, a nrng\·ar korouúnál 
H ;Í ez k e v e. Göltl Er116, a sz. liárorris;iguú!. 
V :\ ez. Reiclw11/wlcr Laj(!s, 11 sz. h:lekuCI. 

Irgalmas s:cer:.el, a grnn:italm:in:il, kezdő: S~í1kc11 Benn. 
A szó <l. Huntil::ky Miksa, h1:rlü: SpP.rláyh .!dse/; a 111. l;.

0

irt\lvn;i!. 
lljpcst. S;enúiyi Vilwr, sz, lstvár1n:íl {clülih f!.Hhon). • 

1H 
Göd üllő. i"asúf.~e!.: · Sá111lol', a magvar koronánú!. 
P é e'· e !. Zmarzeuka örökösök1 kt•zelő: C:.urda fle:::sú, a m~gy:ir 

koron;inúl. 
l rs a. Krcdits iirökö:;ök, kczelö: Z.1·ar1u11·it::ky Dú11iel a m:igyar 

·cimcn1t:L ' 
~Ion o r. Fei/11uuer Sándor, a sz. hároms ;gn:i!, 
T;'1p1ó-Bieske. Gruber Jrisej'. 
Tapio-Szc!e. Az abonyi fiókj:i, kczclö: /lormulh Etel. 
A 1 só - ll ab a s. Jlete!ka Ferenc, a reményuél. 
Sorok s <Í r. llo!Jillllll lúiroly, sz ;\lfü ia Sl.>f:íélyj1:111:l. 
:\ h o u y. Sclte{lsi!; Jlil11ily, a rcnu:n)111;!. 
r.' e g 1 éti. Pers11y Sándor, a sz. l1:lcl. nél. 
D 1111 apa t :i j. L11kúc.t!J J<isef, a megv<iltórHíl. 
U u 11 a v e e s e. l\limko A11/11f, a megv;\!lónfil. 
Kalocsa Si11kul'ils Ferenc, a lnílfl'.Jllr t:imcrué!, kczc!6: 

h·o,-tyik János. 
1 zs<i k. J/orri11s;:,k11 ÍSf/'Ú11, a mcgv.íl!ó11lil. 
~is- _K ii.rY ~: Po/,1!!.: .!Usrf~ a mcgniltón:il, l,c1~ló: Gubás lúiroly. 
Nng)-Koros. f;sscr Aaroly, t1 mngy;1r mmcrnt;l, kcrehi: 

Jlis:,ary F1.!n~11c. 

J\.ee:;kemét, ~lilliofor örökösök, bérlű · Diimülfir /s11·ri11, 
a sz. h3roms.\g11;í], 

llandtl lúiroly, a s1 .. !1~lekrun. 
blru:hfrid Lujos, :i,J(tly[1s ku·iílyn;':L 

28 gyóg)'I., 1 sz. Íi. v„ 192h„ 190 flmf„ 435.350 1. 
B n j n, Pollen11(111/1 Feretw . 

Pa11t.·01·its Er116, kc 1 clö. Bor~s1:k JOse(, 
J ~ n h. o v á ez. .lfad::.ini Jd.1w.~ (utó~ó posta ; i\lélvkut). 
A! m .i s !Jmu'r Jd.,·1:{. • 
Be z d {1 u. \Volr ii1.vegyc kc1.clö: iVol( János. 
Z o m lJ o r. Al{óld! .frise{. 

Jfiloss 1Tits János. 
A p ~tin. Fe'ny .llár/011. 
11 ó ds ú g h. rc·ny Lrís~ld. 
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Bites. ífryediis iJ!ikllis, ü.1ve!:\'.y PMnl1 h1:rlüjc. 
Pa! :1 n k a. /Jarlikal'i!H Júírul11. 
ll j v J d 1: k. Grossinyer Vil11ws', kc1elú: Gro.1·.1·ú1ye1· lúiroly. 

L111/11•ig JúirrJl!f. 
S z. T a m :í s fluruk1wils :llil11ily. 
Y 1i r h :is z. Vllliarik f.risz.ld. 
K u 1 a. llmlci11y !Jerlafa11, kczcló: llcryr.r Ft!n•111'. 

Cser\' e n J.. a. Domi11il.v S1imlur. 
Top o 1 y a. Sárkány Lri::úr. 
S"Laha<lka /toti lynrfo. 

llo{bauer Iunác. 
. Ilre1111er llofdusrír, 
0- Be e s e. Volarik Elek. 
A d a. !Jemelrol'its /iii.\'. 
7: e n t a lleis::Ier Pere.ne, a fekete sasnál. 
0 - Kanizsa. /úis':ól!!ik Já1ws1 ke1.clő: Aflányi Imre. 
S z i „. a ez, Ili/lel Antul. 
S t a 11 isi t s. Jlo~;te1y Ignác. 
Futal:.:--

28 gyt„ 3 sz. k. v., 117 h., 170 []mf, 463.518 1. 

ill. DuaaántuDi l&.ea•iHet.: 
Sopron y (Üdenhurg-). Erler ;Yú11dor, az aug,·alnriJ. 

Lu.·i: Ferenr:, az oros1.!áun:il • 
fluprecf/l Jose{, 11 magy11r kír;ilyn:íl. 
Voya Ede, a sz. léleknél. 

K í s- M 11 r t o n ( E1senstadl). Griismer Ferenc, a mcgv:i!tón;íl 
irgalmas s;;eret, a gran;Ít-almuiil!, kczclö: Sr·hidi C11-

pistrú11. 
R u s t. fliebesum fif:re11e, n mngyar kir.Uyn;il, kcze!ü: G11t-

111e11sch Af(ljus. 
Kapu" •Ír. Csupor Imre. 
e s a p r i ll g. /fari IJJ(llllt Jrisef. 
Cs o 1· n ;i, IIöshegyi ÖZ\'cgyc, keze hí : P11p11 Imre. 

lö 

I~ a ken li 11 i~ h. Ilus:.;y Aula/. a .:Hrnucil. 
;\. 81, Kereszt. Su1ml.lú1ws, 
~la l l e r l? 11 o r f. Ge1!/' Júst•f. 

13 gyc'1g.yt., 3 sz. k. v., 236 h., CT7 []mC, '222.069 1. 

Moson y (\Yiesclbu1g). Pra11ter Jd.~ef, a magyar koroniln.il 
k~zelii : 1h~;m1 Júscf. 

Magy a r 0 \':ír (U. Allt•tiliurg). S-:.ifilay A11/11l, st. Maria 
scgélyjénél. 

Ni zs ide r {Ncusiet!I am Sce). F1whs .Yá111fnr, 11 gonrlvi!>clc:s11t\l, 
Haj k 11 (Ragent!orf1. J{osclt Frigyes, az lston szemétu;i. 

4 gyógyt„ 63 h., 35 []ml'., 76.596 1. 
Gy ö r (Rnah). A11wm11ler lfo:;,sii, a magy11r koroncinál 

Júwt-;; l!JIHfo, ;iz 11rany sasncil. 
Liczenmayer Ferenc, a mngyar cimer1u;l. 
J\'1„1111'/!ty J!ú/, a·, nugyalnál. 
Pa,\·11eryer A11t11/, a mcgvállúnril. 

Gy ó r- Sz i;.; e t h. 1i·opper Jiise{, az Isten s ·em1:111:1. 
Sz. M ;\ r l o n (~larlln:-Uerg). GrAtl Ede. 

7 gyógyt., 1 sz. k. r„ 78 h., 28 []ml'., Sl.023 !. 

K o m :í r o m (Comoru ), Grii/st·hl Srimur.l, az ist go1uh'i:>désud. 
1Yay!f Jfhjr, a szerccscnn1il. 
ScJ1111icdl/l(IUl'r 1Í11tal, a mci;ní\l6uúl. 

Tat a (Tol1s). S:,e/h Antal, a me~viillúnlil. 
Nit~rlil Ferenc, a magyar eimernél. 

K i s b 1! r. l'ri11dl G11slfi11. 
e s ú z. 1Jo:,.1'(1!f Ferenc 
Nagy-Megyei'. Anyyal Antul. 

S gyógyt.. 1 sz. k. r., 93 h., 53 [Jml'., 124.834 !. 

\'esz p r i.' 111. J,i_,re,111;:,y f,'yiiryy, u fekete snsuúl, kt!zdü; 
Fcn!111:-;,y /úinily. 



lG 
Szemle-" özvegye, az oros1lri11n<il, kezelő: S::ubO Sándor. 

rá p a na~::fer Jo.~e1; a megvaltónal 
Irgalma~ 1::.c::ict, a !j'rant-almmw! kezelő: Ko11ucs1c1 .llodesl 

D e\' e e s e r. Frit:. Antal, a sz luirom~;'1gn111. 
E u y i n g. 1'rsztyáns:,f;y f{ároly, a ntcgniltóuril. . 
Nagy „ V rizs o ny. Száli! Sándorné, sz. i\Jlin:i seg- 'lyjénd 

kczclö : S:.rild Reszsü 
P a l o t a. H'iir/l Jóse{, a sz. hciromsúgnrlL 
Z i r e z. ref.'erle János, sz. Bcrncitnúl. 

9 gyógyt„ 192 h„ i4 [] mf, 189.3-42 l. 
Kösz e g (Güns). Slrehle Ferenc, az egyszarnrnlil. 

Júiltel lsh•á11, a szerccscnuél. 
S z o m b a t h e 1 y \Stcinamanger). Pilhsch Ferenc, az Isten 

Slcmr:nél. 
Rudolf :llujos, a sz. ldcknél. 

II. o hon ez (Hcchnitz). A"i/:kcr A11tal, az angynlná!. 
N 1~ m e t-U j v rí. r (Güssing1. fíerbM Jdsc{, U1anáuúl. 
K i s - C z e 11. Sclue/j'er Lajos. 
J ú no s ház a fúissa G11stú1•, kezelö. 
K ö r m e n d So111w11u<end ,lfor, bérló: .feney JOse{. 
Pi n k a f ö 1 <l. Ila as Ferenc, a megváltóntll 
F e 1 s ö -Ó 1· (Oben\'nrlh). Gam1111f' 1'1/1110.I', :i mngynr koronúntiL 
Sz n 1 o na k (Sc!ilarning). Arli11aer Jú1ws, n fckelc sa:;uúl 
Mura- Sz n fll b a t (O!suítzl. /Júnrit~;:,y Antal, 
Sz. Go t l h ár <l fi.IÍ11rúth lsli:1;11, .:ii':, 1~:11iauúL 
S cí r ,. úr. Fois'<:.11cr Jlet1J. 

(5 gyógyt., 2 SZ, k. Y., 650 h., 96 []mf., 293 229 1. 
Z n l a-E g e r s 1 e g :\11isils ilánie/, a sz. léleknél. 

Jxo1i Fernw, a ~z. háromsÚ!-(nál 
l\ a g y- l\. a 11 i z ~ a. lol'úk lúin1ly, a fol;Pte sasnál. 

1Jeli11s ./iise{, TIH•mi~nél. 
1\ esz l h e 1 \' Gr. Feslcli•~s Tassilli hódöjc: i'li.~lerer l\iirol!I, 

a ·kú~ orosz\árrnál. 
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A 1 s ó - L e n d v 3.„~ Kiss lld11, a sz. h:iroms:ignál. 
Sz, r. ró t. lJotfi lte:;sú, a mng-y. korou:in:'il. 
S ii m e"· S:.0111bors:;ky Lús:.lú, a me3v:'tllúnM. 
fi a 1 a l ~ n - F ü re <l. Jlr1yer Sú11d11r, az oroszl:inn:íl. 
T a p 0 1 ez a. Glaser 1111111, :IZ oroszlúnn;íl. 

10 gyógyt., 472 h., 100 []mf., 218.97( l. 
Kap o s v ;i r. Csalay Imre, a mag:yar koron:íruíl. 

Schneider Jdse{, nz oroszh\nri:'il, bérló: fi.dy! Nú11dor. 
S z i g e tv á r. Salamon Antalné, gondnok; li.aiu Ii.ti.roly. 
Cs u r g ó. Placlmer J.Yáutlor. 
K a r <Í <l. Drabek /i.tiroly, a sz. léleknél. 
Na gy - B a. j o m, Drusko11its Júiroly. 
T áh. Iirelis Vilmos, Thcmisuél. 
illa re z a 1 i. li.i.~s Gábor, kezclö: Kiss /st1•ú11. 
L e n gy e 1 tó t h i. illeric:;;ay Antal. 
Nagy- A l íl d. ,fobst Júno.~, sz. Istv:ínnál. 
Sz i 11. !Jrúi>ef:, Gyula. 

11 gyógyt!tr, 3 (6 h., 1!4 (]mf., 256.814 l. 
P é e s (Fünfkirchcn). Júmst iYúndor, az arany sasn:íl. 

Sipoc:, Jlcrcnc, a szcrecsennél. 
irgalmas s-:.er:.el, a gr;inílt nlm:ín;iJ kezelő: Lá:.ik Bde. 

D :i 1 <l a. /Jiihm Fere1w. 
M o h :) e s. Pyirk1wr G!/11/a, a sz. h;iroms:\gn•íl. 

Ráth Ferenc, II. Lajo~ kir:Hynál. 
Duna - ll o 1 y. 'J'crstytím1:.ky Lú:air, a sz. h:íroms:\gn:\L 
P C e s v :i r n <l. Jlcrdy Ferenc. 
S i k 1 ü s. 1\'yer.~· Sá11dor, a s1 .• li:Jcknél. 
~! :'i g ú e s. S:,1!ji .!ose[. 
S t~ 11 y e. Zsiya /úiroly. 

( ( gyógyt„ 1 sz. le v., 352 h., 01 []ml'., 273.059 l. 
T o l n a. Adfcr .fó.l'e{, sz. ~híria segi'\yj1:n,:1. 
e 0 fi y h á d. J.:n1moli11 J1isef', :iz :irauy s;:i~11'il. 

2 
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D u n a - F ü 1 cl v ;Í r. lút/l(iuyi Si1111111, a si, hliroms{ign;\J. 
\re.n11•r illá1yá.~, sz. Márin scgélyj1:nl;l. 

Paks. Gar(Jy Sámuel, a sz. h(iroms:\g:rnil. 
Gy ö u k. illibálm>ifs Emil, a mcgvf1llón;íl. 
Hőgyész. /<'is1d1e.r ff1ntic, a sz, h:iroms;'tgn;i!. 
S i m t' 11 l o r n \" :i. Szi!;ora Júnos. 
n <l la s l. ük. i'fis('/i Lajos, a si. h:irorns;\gno\I. 
S /. e g 1. 1'1 r d. Enyrtcr Frigye.s, a fekete sasuál; 
Tamási. Srhmirl ,/dse{, sz. Jóscfnt:l, 

11 gyógyt., 112 helys., 65 []mf., 215.656 1. 

S z é k e s - Fej t~ r v ií r. (Stuhlrcisscuhurg). !lra1111 Jdsrf, 
n fekete sasmíl. 

lJro:.mmi 'J'obiás, a magyar koromín:iL 
Say Jte:,,\·6, a sz. h:ironlsi1g111il. 
S1:hii111•i:::11er Ferenc, sz. Istvánnál. 

ni cs k e. Tu111111ler lq11<ic, a j:{Oll(h°isc!ésnc:J. 
M a r t o n v ú s i\ r. !Je.v':.;1fdcs János, 
e s it k \' :\ r. /Jolemun 11/iluily. 
M o ó r. /Jemw Adof, sz. ~lárfo scgélyjénél. 
Adony. Ekkerl János, a mcgv:lltón:il. 
C t. e,: z e. ~l!a1i:::o1•ifs, Pál, a mcgvá!tónűl. 
Lovasberény. Arm1y Gyula. 

11 gyú;;ytiir, 1 sz. k. v„ 92 h., 75 f]mf., 18-1.59-11. 

·,· lllU. 'J.'iszáuhmcuni B;;cn·iilct. 
S z e p e s- V ;i r a 11 y ::i (Kil'chdrauf). Tirt.~ch fll1•úii. 

Júu.'/1 lyr11ic. 
K t: zs m :i rk. J11rc1!:J;y Lajos, 

<:e11r.rsiclt Sándor. 
Lő e s e , Lr\ulschau). /(ocfdif;, /stni11. 

//arfos Cor11c'(ia. 
L u h ! ú. l\rwli1:.~y Jri11us. 

p u d l e i n. F'ay:r:;· JOsr:f. 
B t~ 1 a (Berb). Pal11mbi11yi .tlil;f(i$. 
F e 1 k a. Scfierfl :lmáfia. 
I g l ó. Soller lúirolg. 

TirScl1er Gustúv. 
\V a l len d o r f. Pose1•il~ Vilmo.~. 
G öl l ni t z. Brui111ar1 Ede. 
S eh 1n ö l n i t z, Fremda Iiárúl!J örökösei. 

A.'ol:;;,iá11 Antal. 
A 1 te n do r f. !skra Gyürgy. 
Gcorgcnbcrg. Schelley Ede. 
18 gyógytár, 2 sz. k. v., 2(3 h., 66 []mf„ 170.837 1. 

Eper j e s, 11/akrtic:;y Júse{. 
T11rc:;er Lueián. 
Schmidt lltiroly. 

D ;irt fa (Rartfeld). lJillafd lúiroly. 
'I'irsch11er lllm1ó. 

U ü- Szeben {Zcbcn). lios:;,tka Lcis:./ó. 
G i r a 1 t. Divald Júiroly. 

7 gyógyt., 3 sz. k. v., 37 h., 65 [)mf. lti0.0l5 1. 
Kas s a (Kaschau). Koreytlw t\nlal. 

//faleter Vilmos. 
Stern Károly, 

Sz á n t ó. Reingruber JOse{. 
G ö n a z. Schwarz lgnúc. 
A r a n y i dk a. Tcr11yli11s:.ky Jri11os. 
S z e p s i. T„szlytins:,ky János. 
S z i k s z ó. Pausz János. 

8 gycigyt!ir, 1 sz. k. v., 221 hely., 52 Omf.150.002 1. 
T a r n a. Stymmel Dániel, 

1 gyógyt., 37 h„ 10 flmf., 19 .. !67 1. 
Rima- S zo m hat h. lle!Jeiliü Lujus. 

llam11liú1· lúiroly. 



H o zs n y 0 (Hoscn;<u), flosch Júsej'. 
illadarás:. r;us;;tri•1. 

J o 1 ~ v a. il/11/eter Alberi, 
1' is z o 1 ez. S:,mik Lajus. 
esetnek. ürs::.inyi Jllútyús. 
U o b sin a, Fisdwr Ede. 
p u t n 0 k. s~·epessy János. 
Torna 11 y a. Liplay Jds1~{. 

iO gyógyt„ 262 helys., 7ü l1111f., 148.0671. 

.l\1 is k o le z, BiiszdNnényi Jdse/; az oroszl:.ínu(il. 
Júipos:,tá.~ lúiroly, az ar•my sasnál. 
Lessko Sámuel, a fojt;r kigyón:íl. 
Jllflyer lle::.sü, az arany koro1Hin:il, 
Csrilhi S:.old ls!Nirt, a magyar koronúnál. 

(: s :\ l h, S"=ékcly Alajos, a m. kiríilyrn'il, kezelő ; llele1· /sf1•ii11. 
0 n o d. Czirbes;:, Gyula, a sz:irw1.smil, 
S zen d ró, lúmdor ,fúse{, a gond\·isclésnél. 
M ez ó - K ö vesd. Frirldl!J János, a me~vúllóni11. 
S z. P l: te r. C;;,erny Boldi:,sár, a szeret"senn1H, 

lO gyógyt., 172 h., 65 []mt:, 186.767 1. 

Eger (Erlau). Erlinae„ Jy111ie, a kigyón:.íl. 
Frs::,t'l!f János, a magyar kirú!ynúl. 
lryalmas s:.er:;.et, a srnn;'1t-alm:ín{tl, ker.eló: Fold Adalbel't. 

Gy ö n gy ö s, !leni Jús1;/; sz. Miíria segélyjéuCL 
Liezner U1·ökösök h1:rJóje: lioc::,íraw1•ils Júse{, a mcg-

vál!ón;íl. 
Hatvan. Zelfrr fsll'IÍn, a megn'1ltóul1l. 
P :í sz ló. il!arti1101'il.1· Júse/; a nrngyar koromlnál. 
11 e v e s. 1lh!s::,drus Ferenc, a megye-cimcrn, J. 
j) éter\' ás <Ír. Oro11di Antal, :1 ma~yr1r /,oro11;i11:íl, 
M e ~- ö l u r. So111oyy1 loniw, a mcHnillón;i\, 
Sz o 1 n o k. Sc/hik lsl1·ri11, a go11d\'isclt;i;1u:1. 
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T ö r ö k - S 1 .• - rii i k ló s, S;:,e'kely Alajos, a megr3ltónúl, bérlú : 
1!01/i111t1t JUs1f 

Ti s z a-f ii re d. Jl!ti/Jr Ede, a megvMtónál. 

13 gyógyt., 1 sz. k. v., 157 h., 120 llmf„ 270.369 1. 

S ;'1 tora l lya-Uj h e 1 y. llol'll Vilmos űstve\j'yc. 
G :i 1 sz,; e s. 171ds:, .1\tmrn. 
Töke-Terubes. S;;ennerl János, 
11 o m o n na. Spek András. 
J\.ir:ílv-Uclmct~z. Jlfol.ir János. 
Nagy.:Mih:íly. J\rivr1yrik Jú11os . 
t-Liros-Patak. llefrh .1111.'ab. 
Szerencs. Genersich ,1111111.i. 
Sztropko. Stiiller !.l'tmi1i. 
'f o k aj. flospischil,f Fere11c, özvegye. 

h'riit;:,e,· ,\yoslori. 
T;íllya. 11/e;:,ey Fere11c. 
T o 1 e s v a. Frifach Jlisef. 
T a re 1. a L J\rmts::. János, 
Ma ;i d. $::,l;m111is::ky Jiisef. 
Var a n n ó. Csis;:,dr lst1•á11. 

16 gyógyt., 448 h„ 108 []mf., 255 38.I 1. 

Ungvár. IJene Péll~r ÖZ\'C!:D'C1 kczclú: 1Jerlu11 1~·f1•ú11, 
1'ellendy Antal. a1 oroszltínuál. 

N ;1 g y-K aµ o s. /ú111,\•;;,tJ11y lywic. 
81.ohráncz. Lrl11c~. Jdsc/: 

4 gyógyt., 206 h., 59 llmf., 'll l.233 1. 

Hc 1· e g s 1. ;is z. flu;;,álh Kajelan, a medvé1uq, 
~lu n k <'l cs. Gottier Lipdl, a magyar ko!'ou:íu;'d. 

/lral!ef:,y Sá111for, a mc~v1íthi11(1I. 

3 ~y•',gyl„ 218 Ii., 6i llmf., 129.2111. 
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IV. TiszánttiU l<.eriilet. 
Marmaros-SziRctb. Duzáth Simon, a kigyóuál. 

11/arosáu Bertalan, a' szerecseuuél. 
Huszt h. Schmid Kriroly, 
T é e s ö. /{arácsonyi Antal. 
S ugat a g b. O,\'l!IÍtlt Pál. Széchenyi Istvánnál. 
H o e s k ó. Jles::.ler Pál. 
Körösmezó. Du-:.rith !t!il11íly. 
V is ö. Geitner Gustáv. 

8 gyt., 3 sz. k. v., 148 h., 173 [] mf., 182.662 1. 

N agy- S::; ú 1 ó s. /{ovtics 1lfiluily, a gondviselésnCL 
1' i s z n - U j 1 a k. Royko Gyri:•ú, a koron:ínál. 
H i'.l lm i. Fiuyhalmi Antal, 

3 gyógyt., 71 h., 22 [Jmf., 55.9!4 1. 

S z a t h m á r - N é m e ti. Ember Jakab, a megváltónál. 
ilfayer /ymíc, a nagy Kristofnál. 
illayer GJ/Jor, a sz. hároms:ígnál. 
Irgalmas sz.er::,et, a g1·anát-almánál, kezelő: Ko1•1iosfos 

il/01lesfus. 
Na g v - B :i n y a. Szendy János, a magyar kiritlyual. 

• Papp Súrmrnl, :iz arany stisná!. 
Cseng e I'. ,J.fauks l~l11ri11, ~;:, or??zlánnál. 
Fej é r - Gy a r ma t h. llaliku Aaroly. 
S 1. i 11 y t; r - V á r a 11,y a. Gerber Ede, .a mcg\·á!lón;il. 
Má tC-S z alka, Csumds .Aron. 
Vasár o s - N ;; m t: ny. lle.ril:, Ferenc, a szcrccse11U1l 
E r d ő d. Daláry Endre, a megv;iJtJnál. 
Na S' y - K :í 1· o 1 y. Jellinek ltfluic, a fokelc sasnál. 

liuricsi11s::,ky Lás:,ld. 
Sauyer Alfljus, a mcgváltóuúl. 
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Fel11ó- Falu. Frit::. Júiroly. 

J6 gyf>gyt., 2 sz. k. v„ 266 h., 106 [] mf., 249.005 1. 

Nagy- K.á 11 ó. Hobilil~ /úi~olf/, a gondv~selés.nél. 
N y 1 r - ll át o r, l/emcsuk illilwly, a mcgvaltómil. 
U] - F ej t! r tó. Tnm :1ntal, ~a magyar ,kor?nán:il. 
1\ is - V fi r da. Somoayi Rw;so, az orosdannal. 
Ny i r - B á t o r. flurányi Endre. a magyar koronánál. 
H o g d :í n y. Lis:.:t JJsef, a kígyónál. 
Ny 1 r - Egy h :íz. lliin.tschel Erle, az ara~y .sasnál. 

1l/1tlleler Gusta11, a magyar koronanal. 
Ti s z a l ö k. Falkú Sámuel, a s1:arvasn:il. 

9 gyógyl., 120 h., 115 O mf., 154.420 1. 

D e b re ez e n. 1l/11rako::y lúirol,y, az arany angyalnál. 
Tamrísy A·tiroly, a fekete sasn:H. , 
ílothscl111ek /úiroly, az cgysznn·unal. 
/Jorsos Ferenc, a kigyóuál. 
Giiltl tl'tirulor, a rricgv:íltcín:il. 
florci11yi Gyihő, a uapn~I, flür Lús;;ló, bé1 löje, 
S:.:ihigyi Pc1er illiluily üzvegyc, a magyar koronán.\!. 

Nagy - V ;1 r a d. S::iks:,ay Júse{, 81., L:ís.,,lón:íl. 
Bersi11s::.ky lúiroly, :i sz. keresztnél. 
Lúpossy Lajos, a magyar kronán;'.tl. 
Lindner Ede, az oros7.hinrníl. 
11/olnár Jdsef, az arany s:isn<il. 
Irgalmas s:::1~r:;el, a gran;\t - alm;lo;il , kezelő: ltrei.ra 

Srímuel. 
[l a lm az - U j v á r o s. Lis:,f;ay Ferenc. ~ . , 
Beret t y ó - U j fa 1 u. Júllh:orla János, Gf. Szccheny1 Istvánnál. 
O e re e s k e. 11/ayer Antal. 
ll i ü szeg. Rti:;.1·a Alajos, Auror:inál. 
f~r-Mihályfalva. 1l/td; btvá11, a sasn:íl. 
sz é k e 1 y h i d. Peukert íllildily, a szarrasmíl. 
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N á dudva r. rallui János, n sasnál. 
N a K y- B n j o m. So/ldR:· Lajos, a sz. h:iroms:íwiM. 
P ii s pök-Lad 3 ny. .1/istJt Antal, a mcgrMlón:U. 
f~ e l 1; n y e s. .llliiller István. 
E l esd. /lorvcí!lt jlliluil1f. 
M 3 r g i t a. Ilori•áth /sl!1á11; 
Szalont a. 1'rajanovi!s Agoslou. 
N n g y - L C t a. Véber Sándor, a megvúltti1dl. 
T e n k e. Lis::;ka János. 

28 gyógyt:ir, 2 sz. k. v„ 4\12 h„ 200 []mf„ 500.540 1. 

né kt; s. llorilsú11.\':,k!I Jl!ihály. 
M e~ ó - Be r 1! n \', Nárc;,is:z, JIÍ1ws. 
e s a h a. !.ac:;p.y. Júsr~r. 
0 ro s ház 3, OlttWS/J :h1tal. 
Gvula. Peer János. 

• Luküc,, Aaos/011. 
El t• k. l'árú lúirol!f. 
Sz n r vas. ,1/edl'f•e~k!f Júsef. 
Gy o ma. Kramplits Lajos. 
S zcghalom. h"iss Fere11e. 

lO gycígyt„ 28 h„ '65 11 mf, 185.346 1. 

Ptf akó. i\'ayy fst1:á11. 
Gyuri/::;a Jl/ihály. 

Na S y 1 a k, Lenlwni J11J;af1. 
Battonya. Hia11io Júiruly. 

4 gyógyt„ 22 h„ 29 llmf„ 86.980 1. 
Csongr:ícl. Jes:or,n~::ky lúiroly. 
S i e s: e d. .r1ia11er Júiroly, a ~z. h'·romslign:í!. 

,1/ejtik Gyula, sz. RókusmH. 
Kott<ics 1Uiluily, Uauernfeintl 6riiküsük lil:rlóje, a rncg

vállóno\I. 

{~iit1 örökö~ök, kcz1~lő: Kol'IÍl'.t Albert, a gondvisc!Csnél. 
l/uhrlmcli A11tal, st.. Maria seg:~Hyjénél. 

Sz e n 1 e s. Farkas Siamo11d, a megv;iltónál. 
Goldschmid G11stci11, Auroránál. Eisdorfcr Gnsláv hérlójP., 

lfó<lmező-Vásárbely. ,}fike f<'erenc, a magyar koronánál. 
Papp Jdsef, a gond\·iselésnd. 
rcigner Károly, a sz. hároms5gnál. 

10 gyógyt„ 1 sz. k. v„ 13 h„ 62 ílmf„ 1 92.386 1. 

A r a d. A111lré11yi Sigmond, a gondviselésnél. 
llideylt Sándor, a magyar koronánál. 
Ring /(ároly, az angyalnál. 
Siarka ,/cirws, a sz. h:\romsás:ni1I. 
FráT1/:<,efy Alliert. 

P 1\ e s k a. Sli1Ier Fere11c, a fekete sasnál. 
Boros - .1 e n. ó •. Katona Sigmond, a mcgvílllóntll. 
11 u ty i n. Jm1dú Antal, az őrangyalná!. 
l\ is - .Jen \Í. Koricsá11s:;ky Vilmo.f, a.z oroszl~nnál. 
:-; 1 m :i n d. Csiky 11/ártun, at arany sasnál. 
~·a n k o t a. Papp Simon. 
Sz. A n n a, Vujte/; Alajos. 
n a d n a. 1'ernajgd Jú.~er. 
Sobor sin. Farkgs Gábor, a gondviselésn«!I. 
Gy o r ok. /fuba Ayosto11, sz. lsh·ánn:ll. 

16 gyó;;-yt., l sz. k. v„ 123 h„ 10811 ml:, 244.323 1. 

Lugos. Kronetler Ferenc. 
Swobuda Ferenc. 

Fa eset. Otter llugó. , 
Oravit~.a. íúioblauch Agoston. 
n('sitza. llrada Üdiin. 
B o 1i s á n. Kuoh!auchr11i, kezelő. Pel _.. Antal. 

6 gyógyt„ 2.Ji h„ !08 [] mf„ 220.067 l. 
z· 
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Temes,. <'11· \'~r. ,Júluwr Júlroly, a mo!:\'yar királyn;'i\. 
Tioth Lús~lú, a fekete sasu:íl. 
Iraalm11s .~~1!r::cl, n !;L'anúl-almán~J, keicló: 

Feftde Emil. 
i;yárv;'iros. P1>clwr .!ámrn, :i i;ond~·isch:snél. 

Jt1r11nús:: Jli!uily, sz. ~liiria srgélyj1:n~:1. 
.Jó,;cfv:'11·os. Sil//011 b11re, a sz. hiiromsúi;nái. 

l1 j - Arad. Selm1t!1 1Yú11dor. 
V i u g a. Veres Ferenc. 
L i p J~ a, /Jarin :lntul. 
né kas. lJonomi Júiroly. 
íl u z iá s. Jú1/i11a Ed1i. 
ne l ta. /Jrau11111iiller Josc{. 
~s :'1 k ó v ú r. Doby Ferenc. 
\ e r s el z, J/cr::oy Sel!estye'n. 

Iler~ug J1hef. 
15 ~yógyt, 2 '"· k. v, 192 Ii., 116 [] mf., 300. ! 23 1. 

Nagy-Becs kerek. Heller Ede. 
Hfes-::!.'11 Jú11os. 

Módos . .Je::ol'ils Siymo11d, 
P :'1 rd a u y. Giirller lúiroly, l\leinnci hérlójc. 
lJjpécs. \'ojtek :\11/ul. 
fii! 1 é t, 
Per j tim o s. Ikillho/r~:, F(~re11c. 
L o v r i n. Tdliis:. lle11edek. 
Sz. Mik 1 ó s. Naplwle:-. Samu. 
e s 11 n {i d, /Jofl()s::f;y /st1•á11. 

_ ll e o tl r 11. Fo!J.E.l !Jfinid. 
l1 a11at-Komlás. J\uqus;:,tin Sli111lor. 
Zsombolya. CretW1· 'J11/ul. 
i\agy-h.ikinda. Sl11e;;, l"e1·enc. 
Uj-ll e e se. /Ji;:,ek Fer1:11c. 
;\! ok r i n. flir•fi/er ./lise/: 
T ö rö k-K anizs a. l\ostyek A/(ljo.~. 

17 ~yógyt„ l7~ !1„ 1:12 Brnl'.. 334.849 !. 

') 

Jásihcrény. Uit:. Imre, sz. hóromsis:n;ii. 
Jfercsc Diime, a sz. h:Jekn1~l. 

A r ok sz á 11 ás. 1llajor Endre, i;z. ~lárin sc~d,·jénc:I. 
J ás t.-A p':i t í. Neesaseko1: kezelője Sd1rei/Je1:Ed~·, a HlC'~~·á\tónúl. 
A 1 só - .Sz. - Gy ö r (.) y. S::emnet;, Fe.reru:, a kigyónúl. 

5 ~yt„ 16 h„ 17 [] JOÍ., 66.28'l 1. 

Karilsz;1g. Torjay Pa!, llollaynt' hé1lóje, a m~i.;~ar koroJHin:il, 
l\i:i-Uj-Sz;ill.is. /Jol1Hnm1 Ltpul, ,1 góhiín1I 
~un h :_s y e s. Jfayyar Jli1ws, ~ magyar ko~on:ín;'1I, 
Kun - :; 1., - ~l :\. rt o n. Farnek V111t::,e, a sr„ há1·oms:'1g-u.H. 
illa dara s. kuller Ferenc, :1 fejér kig,·ón,1\. 
Tur k e v e. iYayy Ii<irul!f, a magy11r koromíuál. 

6 gyt„ 6 h„ 20 [J ml'„ 5!.682 1. 

F é 1egyhfi1.. llofl'cr Adolf; a s1„ h:íroms ··i;nnl. 
ll a 1 a s. LV1wrik J/c-::,s/J, a gondvisu!t:sru:I. 
K u 11-S z. - ~1 i k l ú s. 1'úth Sirr111011d, o n:hloi 11iil. 
Sz a Lad s~. !1 ll ií S- ~lartinovics11t: kezelüjc lta:,s11yui J/ú/yús, a 

sondviseh'.snéL 

4 gyt„ 9 h„ 47 [] mf„ 69.800 1. 

Ila j du -Had h;íi., C.úllag Jri1ws, 
ll ö s 1. ü r mén y. Tatuy .Júuas, 11 m~gy:u' koro11únúL 
n 0 \' 0 S· ,J[u:-::,sik :1111al, a !lll'~'VlÍlltín.íl. 
N :\_ n :is. Uj11úry fs11'1111, a maSya1· koro11án1il. 
Sz o L o sz 1 ó. /Jarfmrils Jrí1111s, a goad\·isd1:,;nd. 

5 gyt„ 6 h„ 17 [] ml'„ 57.192 1. 

H1:'1uvz:urnk: Kraszna, KöH:p-::5lo]uuk, s Zar;íudnH'!;í)·Ck, és 
Kii\':ir 1·1u;:ke. 
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v. 'l'e11ge1·n1eUékl ke1·iilei. 

Fiume. Riyotti Péter, s1„ Spiri<lion c!s Miklósn(1l, 
Cafti Gytiryy, s1 .. Vilmos t:s Modestusn:ll. 
Produm János, ;11. 3ngv:ilu;í!. 

Buccari. 11/arlinich 'l'umás, _s~. An1ln~sn:11., 
p 0 r t o - H é. Catti György 1{J., s•. M1!-lo:mal. 

5 gyl., 8 Ii., 6 11 mf., - '? 

"VI. Drávánttili ke1•iilet. 

Z:í~ráh i.Jq~ram) /lorac:.~J;. FriyyP-s, a :z. h;íromsi11)nt1l. 
Laile11fw11/C11 Ist11a11, sz. Jstv.11uwl. 
Jiimm l~tvcí11, a megv<illómíl. 
11/ihic Gratian, a1: lslenanyáuol. 
IJ111111ert FereJJc, a fekete sasn:íl. 
fry11lm11s !l:.er;,ef, a gra1_wt-alm:íu<íl_.k~z~~ó =. Sfakey lle111w. 

K ~ r 0 l y v á r o s. 1lw11111erscl11111dt ly11uc, o rok osei, 
illeder Ede. 

:.; !, 1 v á n. Kristufek lí11j~frí11. 
SziszcJ.... lú1brí11yi /i'ercnr.. 
K u t t í ua. Jiusevics Antal. 
J 11 s k a. Ody Júiruly. 
Go r i e 'l ;,, Pos11fachil János. 
S a m bor. iri1·"111er Emil. 
Slubicza. T'11rm11sti11i Liprit. 
V ;i r a s d. f<'udur 'J'i1wd11r, a rnegváltóri:íl. 

J/tiltr.r Súudor, a szurc~esenut!\. 
Ldli.> Ede, az an~yalu<ll. 

K ;i p r i 11 a. IJ1111.1·11cr Anial. 
K \a n j e,~ z. /iker Xá11dor. 
Körü~ tKreutz). JJrods:,k!I Lajo,t, 

Koproi11i1~z. Si/ielan• lie:..wí. 
Toplit7., fiirdő. IIurmifh .l!ik~a. 
p re 1 o g. Sikus lúiruf!J. 

A Shnon megyi\k, !l az iiss7.es v~:giirség jegyr.1~kei hiányor,
y:)n, itt ar:íuyosiló J,asoulatol nem tehetni Muraközt pcc)1g mi111!
kt:t 1i::1rl köz\ö1 rnelló:t.h·k j - si.omoru so1·~a ily Eris~almai 
slerepnek. 

VII. li.ia•ályltái;óuhili l•e„iilct. 
H r a 11 s ó (Kronsl:idtl. Fabik Ede, az arany gód1:11y11é!. 

t:reissi11y Ferr-11e, a~ arany s:1suiil. 
lJtJ1·111111g kdruly, a s:r.e1·1•csenn1;l. 
,ft-kel Friyy~s. a fojér templomnál. 
.JekPlius ;\'ií11dor, a remt:ny11t:I. 
;l/iller J0.1ef, a J..oron;ínál. 
Ste1rner Frigyes, az :U'any oroszlo'irrn;\J. 

Na gy-Sz eh e n. (llcrmanstadt). Terttseh J{ftJ:J/()lz, at. oros~-
V1nn~l 

11/iiller /úiruly, a íekcte 5asn:il. 
Jékeli JJse/~ a korou:in:íl. 
Kayser Gusttiv, a fc~clc nwJvéu111. 
Plat:; Vilmos, Molnürnt! hCrlójc, a 1:s1iszári 1111!1111il, 

Voga 1· 11 s. Ster-.,ing JOse/~ Hygei:iu:il. 
N. 0 is z n ó d \Helt11u). Binder Gust1fo, 
Segesvár {Sclüiszhurg). Schuster /<'riyye.T, 11 koro1.;í11ál. 

llerberth Júi.rol1J. az oroszlánrnil. 
}Jerwerlft Frigyes, a sasn:\\. 

Erzsébetváros. JJádoki Solis [.ajos. 
K ö h l'l lom (fieps). .1/elas Ede, a birodalmi sasn;i\. 
Na gy- Sin k. 1Ji11der ;1/i!uili;, a s;umil. 
S 1„ A go t ha (Agncthe!n), /úU11/. Károly, kiskoru Kaufmann. 

F'r1syc~ h1;rliije, sz, Agoth:iu;d. 
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H o s z u fa 1 u. Jel.:elius G11stri11, a1. arany kcresztru~L 
Kézdi- V ás ú 1· h e 1 r. l\nl'Úcs Ferenc, a mag~·ar koron:inál. 

Jrmcsó iiz~'P!{yc, F!ori;inál. 
E 1 ő pala k. iililler Gy11/u, a koron~n{il. 
Csik-Szereda. Gti:;si IJc'la, n rekele sasn:'1L 
Gyergyó-Sz.-Miklós. Frül1lwh Ernű, az arany sasn:'il. 
Ha ró t h. lJl'bil'<:k!f Jl/ihrily, a ma!{yar koron:'m:H. 
Sz é kel y- K e re sz t u r (Tckendorf~. /Jindcr .1flir1011, a szé

kelyrn;L 
Viiancr Nándor, a gontki:rnlésn<:\, 

S z :i s z r i: g e 11. C:.oppelt Frim;cs /sll 1ii11. 
11eszle1· ez e ( fli~Lr1lz), llel'l11!1lh Dti11iel, Bergcrué bérlöjr., 

a fekete ;oasn:il. 
l!eim Sú1111wl, '.\lauksné lH:r!cije, a ~linerv:\.u:\I. 

Sz ;'1 sz -S eb e s (.\llihlbach). lli111fo1• [?riyyet, a1. angya!núl. 
S 1. ii,s z v á r o s ( nroos). S pech J1ise/~ hér!ó: Specli Gustá1•, 

az ar.1uv oroszl:íunúl. 
\\'tílsch /úin;ly, a medy(>uél. 

Mi111!10!!Y k1:relmUnkre csak a l, hrassúi kcrcsk. k;imara 
slveskedctL a fi)nPhhi sorozatot mc;;kíildeni, töhhi ul inj:ír:ísaink 
petllf\ ercdmt:uy!elt'nek maradtok, - tis1.tclt iigylrnrlilaink ke:~;D'es 
cluézt:!"L:t l-1:rjiik e me1\d{) iir miatt. 

E mi:ilt kdle a VI. és VII. keriilel1!kh1)n a helyst:g, teriilc~ 
c;s 1(:\cL-;:z:ím 1.itde\c:l elhag:yuunJ,, miulho~n· ;i g:yógytúrok teljes 
s1.;ím:il nem adhntúk. 

Kiiliü1b1~n i>< s1.<imos rnP~v1:krc nt:1.vc c!!vedill Dr. Línz
hr.u1)r t85fl-!;i gyü!-\ykari stntis1i1:o'1j:ira valfu1k utuh·a. 

Első éves gyógyszerész hallgatók 
név1' eovzéke. • 't) ,J 

1Veve és szillcttis hcl!!e· 

;\111br11sy Ferenc, Alap. 
Almer Imre, N. B. 
}J11yer Ar11cit!t, Kassa. 
Jlirkc János, .Sál.-Allja-Ujhcly. 
flm·os Jcfae(, .l:íszbcn:uy. 
n11resfl!f Júíro/y, llel>n•czen. 
Cretier J\dol/; Ilal1fcld. 
Ih·ors:;f;y lúin~ly, Borsod. 
Bmci Lú.'1zlo, Pl!sten. 
F(l/·kas :lntal, Aranyos. 
Fu11kisch Júsr~{, Podolin. 
Frae11kdl Jlil11ily. - -
Gollstaa lúilnuí11, Alsó-Ver. 
G~íril Sándor, Baja. 
llo/l'bttllr I"ilmus, Szabadka. 
/1011iy Fer1mc, Tcmesv.;r, 
J/ortiillh fúlroly, Pt!i~i;nír;id, 

Jlei11/:; Sándor, Hod;:.lg-. 
Jedlicskú Jú1ws, 1\;ilot~s;i, 
l\eresztes11 ,/dse/; llu;:1t. 
Júil11,iu11i JJines, N. J!;1ls. 
llra11c:,/i Fereiw, 'i\'p.-Uih.-Yln. 
Jú1rl ·Jdst•/; Gal:ínlhn. 
liár11w11d Lá!:;fú, \'ezcnt. 
Lú11yi Adu/{, Liptú-Szt.-űtikl!is. 

JVcve Cs s:.üle!tis helye. 

.llúrld lst1•ri11, K.-Szl.-~liklús. 
1Yessel/i.!fd Ferenc, Zalallrna. 
Popp G11stú11, Udv:iri. 
/lfichla Júse{, flim;i-SzvmLat. 
Paes11 lJiimi.ilör. S:indor. 
l 111p :\ndor, P:ílfolv;i.' 
lle111etei lyuáe. Alirad-D:ínva. 
lú1kwi11y1 Lás:,ld, Uj-Bccs~. 
S::ubo11ya i\'i111dvr, Ab:HIJ. 
Siirís lúiraly, P;ipa 
S::iyeli !Yúndor, Kapos\'ár. 
Sarl'ííri lúil111ií11, Keszlhelv. 
S11111w1•e11! Cyula, KörJw.'r;cl. 
Scliri.irler Súudor, Kaf osv;ir, 
Simon Gyula, l\01~s. 
Sutrík Lajos, T(!ha. 
Tiidiís :\11Lal, DclÍrccen. 
Ujhelyi Geha, Gyö1q;yös. 
{ us Jewi, lh~Lret~en. 
\"urscíy lJéla, ~lczii-ílerénv. 
l'm•nf G'11.~:.tú11, Eger. • 
n:(J!{.'IÍ Sú111lor, Zempliu. 
H ül/i!l Sri1Hlor, l'ozsouv. 
\\'im1111>rl Júiroly, ~lunk;ies. 
Zety/;rí Gyula, Gytir. 



Másod éves gyógyszerész hallgatók 
névjegyzéke. 

frt1eve és születés lielye. 
Adler János, Ar:-sd. 
A//mllll Lajos, M1skolcz. 
JJit:súth J/rirto11, Marm,-Szig:ct. 
JJerdholfCr 1Yánrlor, Marm.-Sziget. 
llutlir:s Elek, N.-Szőllős. 
JJerie La;os, Ungv<ir, 
JJoria Je111i, Hunyad-Vm, 
flird 1l/Or, Gy.-Szt.-Miklós. 
Csik!! lúilmci11, Gy.-Szl.-Mildós. 
D11/ka Elek, Szatmár. 
Fd[öldi lúilmci11, Ung. 
Fdey11luizy Lajos, S1.:ilm6r. 
Farc:,úcly Imre, Maros.-V;'1sárliely. 
Gallus;, FT'iyyes, Szlanilz. 
Grii/ll Gyula, Zs:lmliék. 
/lo(.~tiidler János, llittsc, 
l/eis:,/er Gyú:.ü, Báró. 
/lorvlith Jóse{, B.-Bunyad. 
l/un1iel Jukub, Gölmic:1.-Il;inva. 
Hubot'ic"~ htl'{i11, Kigyós. · 

1Veue tis születés hel!le· 

lúffa!si lmrr., G)·ula. 
llreitl Gey::u, Boros-Jenő, 
kelemen S:,i/tird Mi\~d. 
lúisztyi/i: lsfNi11, Ó-K:inizsa, 
illratsek /slrán, Alsá<l. 
Pintér Fc1enc, Sút.-A.-Ujhely. 
/1adú11y llertalrm, Kula. 
S':.ere'nyi Erle. S:ít.-A,-Ujhely. 
SimonideR:; 1'odor, A.-~larót. 
Szafuí Fereri;;;, Soprony. 
Stt•'/á11y Jri1w.~, Szl'pes. 
,51ya11•11yilzky Lajos, I\-J:í:í<l. 
1'hurá11.s:;,ky fa!Ni11, Ung,·ár. 
'J'iir1' Agos/011. Gyöngyös. 
Teümc).1-1•áry Lris:;fó, Pél. 
Toperc:;er /Jéla, N.-A:ínya. 
lijhriz11 Júil11ui11, n.-8zombat. 
l"wlona Jáuos, 
LázórLchzl1), Gy.-Szt.-Mihály. 
Zboray Bcrtaltm, Szántó. 

A 

HASZNÁLATOSB MÉRGEK ISMERETE 
1 1 

ES NYOMOZASA. 

3 
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A használatosb mérgek ismerete 
és nyomozása. 

Mireny. Arsenicum As. 
1'ulujdonsrigai. 

A tiszta fé1n acélszürke szinü, melyet a légen 
elveszit. Csucsokhan jr>gecesed1k, u1crev, könyen p~rr:í 
zuzható. lzzasztva nern olvad, de foghagymaszerü b1jzzel 
p:irol el, s hideg tárgyakra fekete-fényes jegecckben 
rakodik le. Salétromsavban olvad, és a hig1lotlcd n-1i
rec~sav:1t a töményitettel pcdirJ 1nir!iavat képez. H;1l
vannyal mirhalvacsot ád, 

Mirecssav. Arscnichle Saure, As 0 3 • 

. A mirecss;ivnak két al:ikzalja van: 
t. Atlc'it:;zó üvegszerii, n1clyből 1 rész iO rész füvtí 

vi:.r.ben oldható, a légen átv:íltozik a 
2-ik alakúba mely ;Ítl:ítszhatlan zomiincos és S~szoros 

Ióvö .vizben olvad, oldatja tJ veres lakrnus papirt 
kékiti, 2 fSO bőfokncí! olvad:ís nélkül elp<irolg 
mint szin és sz.-ignélkü!i g;:íz. A sar maga valamint 
égvényekkc:li öszeköttetései, szinitó testekkel 1zzasztT:1 
fémmé szinitetik. (Foghagymasierü szag.) 

3' 
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Kérnszerei. 

A ~1irecssav vagy egy mirecssavas só savanyu 
olda!úban képez 
1. A könkén citromsárga csapadékot As sa, mely kén

felkünegben maró és szénsavas égvényekben old
ható de savanyitolt oldatából ismét kicsapódik. 

II. Sa!itromsavas ezüstéleg viliigoss{1rga csapadékot rnely 
salitromsavhan és légköneg-folyaclékb:1n oh•ad, ha1n
é!eg iilt:il luUegben sárga, a forrpontnál pedig fek1•
tévé v<Hit.. .. 

Ill. I\énsavas rézoldnt zöld csapadékot mely lé~kör.e~
l'olyadéltban és h:1mélt·gbcn lazurkék szinnel olvad 

JV. 1nelv old:1tból lassanként veres rézélecs v:ílik ki. 
MeS:t.11sviz. fehér csapadékot n1ely sósavban és 
hugyag-sókhan leg1nk1ibb pedig' ~ósavas hugyaghan 
oldható. 

llém.111odora a hullálouil. 

l. o\dallan mCreg kikémlésc. 

A gyon1or és bel1•k jól ki111osandúk s a nelán 
t:il:ílható rnirccssav:is szemek n1elyek töLbnyire a nyrík
h;írtya loLvere::ült hi~lyein iilepedrék, üss;-;veszeJéssenek 
rnclyek csucsosilol üregc:-öben iizó széntlar;ibka fii/t~ 
föllengitendéik hoi:;y mirenytiikrUt képezzenek, melynek 
tovflbb1 tulajdonait az épen e1nlitelt ké1nszerekkel ki-
Jeríthetni. ' 

ll. Schneider tudorféle modon {l:ís1I :iz 3hr:ít). 

A szerves anyag és hason menyistlg·ú kooyhasú 
lassúd:1n forraltalnak egy görebben (a) kénsavval rnely 
egy Wclterl'éle tölcséren (b) átöntetik hozzá. A göreb 
egy csucsgolyóval (e) s ez egy két könyökü cső 
által (e) egy üveg hengerrel van összekötetésben ( f) 
mely félig vizzel töltve egy hűtő edényben (h) illl s 
iiveg födővel (g) ovatik a portól. A sósavval elpárolgó 
1nirhalvany nemsokára a csucsgolyclban (e) nehéz olajos 
fulyauékka sürüdik. Ha a párlat azon ké1nr.sűből mely 
a csucsgolyó (e) csucs:ival e~y dugasz által öszl!köttc
telt kivett, adagja könkén által nem s:lrgitathatik töhLt!, 
ugy a Icpflrl{1s hcl'eJl'Zendü s a p;írlat a i'larsfélc ké
sziilékbe iltteen<lő. 
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Ellenszere/;. 

. 1\eserélegvizegy, V;isélegvizegy, ha a mérfU'zés 
m1recssavval tlitlént, ellenben ha a mirecssav össze
kC5lletéseivel törtPnt, ecetsavas vaséleg, téj, ny;íkos italok 
s fejérnye oldat. 

Dár<la11y, Anlimonium Stibium Sb. 
T11lajdo11sdgai. 

. ..A tiszta fé.rnszine n1ajdn1~1n ón-fcjérsi1gú, fén1-
fPnyu lemezes ,JHgeces sz,!rkezetú és 1nerev, 450 lui 
foknál olvad na!:{yobb hó:>égné! elp:írolg, a légen ol
vasztva fejér sz:i3talan lli.-;talalihan d;ír:<lacssayv;i ég, 
1nely !~ide~ t:irgyakr:i lililókép sz:íll meg. Kir;ílyv1zlH~t1 
oldhato, Sos;:ivban oldlwll:in. 

Uár<lany-élé~. S1ild11m Oxi<lal11rn f'h2 oa. 
Fc,1ér jegecek v:igy jt·geccs por, rn(•ly a lég-en he\'il\'c 

d:írdanysavas d:irdanyélt>gel képez, a !t:gliil 1•l:t,;irv:1 olv:1d 
üs clgőzöl, szénnel lievitve férnrnö :;ziuíll'lik, vizlH'll 
oldhallan, olrlliatú só::.avban és hiiritott b:111Jtíl1~,,-!u„ban. 

~ 8 ~ 

Dáruhalvag. Dárdany-vnj Sh 2 0 8 • 

Egy a ktlzünséges IHírnérsékle!nél olaj~z1~rii folv:1-
dt:k, rnely :i légPn nc<lvesséi;F~t vonsz rnag;'1ha TÚhh 
v1z hoztiad:ísa :íltal d;írdhalvaghú! és dá1·d;ir1vl;legliúl 
iíl\ii fejér csapadi;k t[1u1ad nlt•i)· vízben uern, J~ só~a\·
ban i~en oldható. 
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Borsavas Dárcléleg haméleg. Hánytató Borkő. 
Fejér jegecek melyek a levegőn ·fejér porral be

vonulnak, és durva fejér porrá széthullnak, ugy 14 rész 
hideg vagy 2 rész meleg vizben oldhatók. 

/(émszerei. 
A Diirdhalvag oldatában eszközöl 

1. a viz algarotporu lejes csapadékot, mely felesleges 
sósavban ujra oldható. 

2. a haméleg fejér terjelmes fölös hamélegben old
haló csapadékot. 

3. a hugyag egy csapadékot, mely még a fölös ében 
sem olvad. 

{. a könkén savanyú oldatban dárdkéneg csapadékot, 
1nt·ly kénlégfelkönegben olvad. . 

5. S:1litron1savas ezüstélcg a dúrdélegnek hrimélegben1 
oldatában egy fekete csapadékot mely hugyagban 
oldhatl:m. 

A borkösavnak jelenléte 1nely a dárdélegnek víz 
és szeszált;1Ji lecsapódását akadályozza, még következő 
kémtiineményekct idéz elö. 
1. A viz nen1 okoz felzavarodást. 
2. A li:unéleg fr.Jér csapadékot okoz, mely ann<ik fü

lüsében könvcn olvad. 
:1. A hugyag cSak időmultával eszközül mara<lós csa

padékot. 
4. A sahtromsavos ezüstéleg fejér hugyagban oldható 

csapodiikot. 
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/lern1nodora a hullákn<il. 

A Dárdany ugyan azon modorral kémeltetik ki 
n1int a uiireny. 

Folyadékokat sósa\l\'al kell sayanyitani és könkén
savas \'izegyel érintkeztetni, melynek csapadékát vizzel 
rnosni s sósav és halvsavas haméleggel szükséges élenyi
teni. Az oldat gyenge melegítése által eltávolitatik a 
halvany, s a llars-féle készülékbe tétetik át, a melyben 
aztán dárdköneny képződik: A hevités által nyert dár
danyfém foltokat a mirenyfoltoktól következőleg kell 
megkülömböztetni. 

Mirenyfoltok 

1. Csilámlók, barnafeketék 
vagy feketebarni1k. 

2. A nagyító lencsén át fer
dénylapi jegecek felis
trierhetők. 

3. Elgőzölnek olvad;ís nél
kiil foghagyma szaggal. 

4. Hevités által o<lább űz
hetők. 

5. Töményitett hafvszikeny 
oldalban olvadúk. 

ti. Salétromsavban tök.éle~ 
te~en eltűnnek. 

Dárd1111yfo//ok. 

A bevitelt helyen 1niljd nern 
ezüstfejéresek. 

A nagyitó lencsén át go
lyócskák ismerhetők fel. 

Elöbh olvadnak aztán csak 
illanak el szagtalannul. 

Nehezen üzhetők el. 

Ebben nem oldhatók. 

Fejér n1aradék marad hátra. 
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; . E:zen oldatban ha előbb 
hugya~H;al semlege!ittetik, 
salitro1nsavas ezüstéleg 
s;írga esnpa<lékot okoz 
uiely mirecssavas e:t.üst
élcg. 

Csnpudék nem ezközöltetik. 
Narancsveres szint idéz 
elő a <lúrdkéneglől. 

Ellenszerek. 
Csernye tart.almu füzetek u. m. china hajbcíl, gu

bacsbúl, s. a. t. a hány:ís könyitése nyalkás, szerek, 
pezsgő porok és m{1kony. 

Cuprum Cu. Réz. 
'I'ulajdo11sti9ai. 

Verhenyes barna-fényes szinü fém, s, hol .egy
idejüleg viz és lég hatnak re:í, szénsavas rézelegv1zegy 
képzödik, a lé!6" elzárás;ívPI a legtöbb s:ivak~an o~d
hatlan, de a lég hozzáj{1rulás{1val rnég a kövér olajak 
is élenyitik a re:t.et és még a leggyengébb szerves 
savak fclolvasztj:ík a rézéleget. 

Aerugo, Viride Aeris. Rézzöld. 
Kékes zöld nehezen törhető anyag, vizben kevéssé 

oldható, ecetszagu undorító izö van. 

Cuprum Aceticum, Aerugo Cristalisat. 
Ecetsavas rézéleg, sötélzöld jcgecekben fordul ~16, 

melyek a légen elporlanak s kékes zöld porral von,Jflk 
be magukat. 
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Cuprum Sulfuricum. 
Kénsav a s rézé 1 e g. Nagy sötétkék jegecekben 

j<:lenik meg. melyek a légen elporlanak s magukat 
vil!igoskék porral béburkolj:ik. 

Cuprurn Sulfuricum Amonialum. 
Hugyagos kénsavas rézéleg. Sölétkék je

gecekben 1nutatkozik, sza~a hugyagos, íze erősen fémes, 
s a légen egy kezdetben kékes utúbb zöldes porrá omlik, 
vizben oldható. 

liémsz.erei. 

RézClegsú oldatában el1Jidéz 
1. H:iméleR kisebb menyisé~lien zöldes csapadékot 

(alj.sói) tübh rnenyi~í•gii pedig v1l1igoskéket (rézé!eg 
vize~o'et) n1e!y fözetvén megfeketül (tiszla rézélcg). 

IL i\Ia1·<i és szénsavas hugy:.1~ kis n1enyiségben kékes 
csapadí~kot. n1ely :1ljsóbú! cí!I s a kl>n1szer fölös 
rncnyisPgében l:izurkék szinn1·l olv:id. 

Ill. Hamkékleny sárg,zöld csapadékot (rézkékleg) mely 
flilü:degb~n o!<lh:.lö 

IY. Haman\·os vaskéklccs, t,:irna sósavban oldhatlan 
cs:1p:.u.1Jkot, 

V. H:1111anyos vaskéldcg, siirgazüld :c:ósavban ol<lhatlan 
ci'apad~kot. 

VI. A vas vP.rcsLarna fémes rézcsapa<lékot, n1cly a 
vusal boritjn. 
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VII. A kénkönr.g savnnyi'i és seml('g1•s oldatokb;in fekete 
csapadékot niely kénlégfelkönegbcn nem olvad. 

Gyu1norba11. 

J. A fPlyadékban, mely egy kis higitott kénsavval sa
rauyitandó akas>';t;issék egy hajszúlra fűzött acéltű, 
- s nyug;ilmas helyre tétetvén a ű J'é>';zel vonul be. 

II. Vegyilessék az anyag vizzel s adassék hozzá két
szeres n1enyiségú szénsavas szikélcg, 1nikor is fü
dölt tégelyben a veres izz;ísig lievillessék, liülés 
ulán a szén kivéletvén, <lü1·zsöltessék s vizzel ki
i szapoltassék s a réz lemezkék a mozs:ír fenekére 
iilepe<lendni~k. 

Ili. Sclincider eljár{1sa szeriut az elapritott szerrek még 
salitro111sav\·al és kevés lialrsnras harnéleg~cl 
ri~gyitetnck és a szenesedé,-ig he,·ilelnek. A 1nara
dék porrá törre s:ilélo1nsavv:il lüzetik, mely oldat 
1negsz;íritatván, az izzasztott rnaradék sósavban fel
olv.isztallk, s vas~al sz1nitetik. Ha ekkor nlz flf~111 
iilepednék !11

, ;i szén a légen zsarútoltatik s a 
ban1v<1 kevés salélro1nsnvval keverlelíh, a fülüs 
sar rucle[{ités últal elgö7.iillt!tvén, vi;r,Lcn ol~Jasst~k 
s szliressök szürlén. A sziirlet eg~· kis adagja ha
uianyos \'aski!klcccscl kisértelik, 1nidün is a Lar11a 
\'Pl'C·s szinezel vagy J1;11·na csapadék a csekély 
n1enviségü rézrlil tanuskodík. 

t\z ~le1ni szcn·f'k Liznnvos csekélv de még szi
•rorún n1e11 nC:1u batúrozott az~nLan az ~rek haladt:'!-
~ v ' 
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v:il nő\·ekYü rnenyisépü rezet t:ll'taln1aznnk, _de 1ni 
:1zonban még mindig n:igyon parányi. Ezért Orlila a 
a szerveket ne1n harn\'a:'ztja el 1 hane1n l0-20 percig 
forró vizben kilugozza. E vizenyős Qlclat azon réz sú
részcit fogja tartalrnazni, mellyek mérgezésre has:t.nál
tattak, mít aztán a szárazig elptirolv:ín, a m:-irJdék 
sa!itrornsavval izzasztatik szénné. Ez által a szerves réz 
nem kerül elő, csupán csak a mérgezésre alkalmazott 
1nenyíség. 

Ellenszer. 

Csernyc tart3hnu füzetek u. m. chinahajból, gu
hacsból s a t. a h;ínyás könyitése, nyálká:i szerek, 
pezsgő porok és rná~ony. 

Plumhurn Pb. Ólom. 

Kékes sziirkeszinü fényes !:így s könycn nyuló 
ft~1n, 1nely 330 hévfoknül olvad a fejér izzóhőben el
g~'ízülg, a lr;gen szürke, alé!eg borékot k:ip. A h·~
tiihb szt~r\·cs sav üsszckiiletésbe lép az Olomélegcl. 

Plumbum Carbonieum. 

Szénsav a s ó 1 o 01é1 e g. Nehéz l'ejér por, mely 
szénsavas vtzben és salétron1savban olvad. 
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Plurnhum Aceticum. 

Ecetsavas ól o méleg. Jegccekben ji.i elő, v:lsilc'i 
édesesizii, a légen kissé elrnúlik, veszit ccetsavf1-
Lól és szénsavas olomélegel burkolja mag{1t. 

Minium. 
Ö 1 o m.p i r: Cinóberveres por, melynek közdclJbi alk

l'l~sic1 óloméleg és ólomfcl1H11g-, salttromsav a;i: 
úl.1méleget- felolvasztja és hágy '"oldhatlan ólo1nfel~ 
élegct. 

/(émszerek. 

Öloméleg sóoldatában képez 
1. A sósaY úlo1nhalvagból álló fejér csapadéka!, Int>ly 

sok· vizben felolvad; e csapadék a hugyag ;íltal 
sem nem olvad sem nem v:íltozik és ebbei1 külö1n~ 
htizik az eziist- és higany-sóktól.. 

II. Higitott kénsav fejér csapildékot rnely higitott sa
vakban és hugyaghan oldhallan1 de sl)sav idlal 
ó!oinhalvaggá v:illozik. 

Ill. Fcsteny savas haméleg s{1rga, higilott salétro1n 
savban oldhatfan csapadékot, 

IV. Harrliblany sárga csapadékot. 
V. Könkénréz fekete csapadékot, mely ha sósav jelen 

lenne, eleinte barnaveres. 
VI. Horgany egy fémes csapadékot mely fémes ólom. 
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Gyomor. 
l. Folyadékok, salitron1savval és halvsa\•as h:in1éleggel 

élenyitte:nek és könkénvizzel vizsi,.;-i\ltatnak, ktipzű
d1k e fPkete csaparlék, s aztán al. érintett kérn
szerek alkalmaztatn:ik. 

U. Nem egészen hig türnegből ecetsavvali h1gitás uf.cin 
vizes főr.et készitcndr\ a sziirlct nz L alatti cljártis
nak ahi.v~lendő. A mar:1dvány pedig salitro1nsavval 
és halvsav.is hamóle~n{el !-lzenesitctik; a porrá tiirt 
szén hiaitott snlitro1nsavv.!l kivonattik, a kivonat 
pedig a~ érintett kémszereknek alá\'.e.!.endő.„ 

III. Az elapritott szervek ecetsavval ktlozenrlok, s a 
folyadék a fúntebbi módon szenesitendó és vizs
~á!andó. 

Ellens-zet. 
A méregnek hányás íiltali kiiiritésc eliísegitend ü, 

azonkivül kénsavas égvények, toj:ís fehéret t<1rtalmazci 
vizben. 

Bismutum Bi. \Vismuth. 
l\ e n e ny. Saj:itságai: Vörhenyes fejér szinii fényltí 

fém, leveles szerkezetii, 1nerev, porrá törhető 
könyen olvasztható és a fejéren- izzó höségben' el
gőzölg, salitromsavban oldható, sósavban keYéssé. 

Bismutum hydrico-nitricum. 
Salitrotnsavas keneny élegvizegy. Fejér kd

nyüded por, mely kis tükböl áll. iztelen és szagta
lan, a napviU1gon rriegfeketül. 
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/(é1nszerei. 

A kenenyélegsó oldatában okoz 
I. haméleg é> hugyag fejér, a kémszer fölöslegében 

oldhatlan csapadékot. 
II.· Festenysavas bamélcg sárga csapadékot melyet a 

higitolt salitromsav olvaszt. 
Jll. Könkénviz savanyú és semleges oldatokban barna

feketés csapadékot, mely hugyag kénetben oldhatlan. 
IV. A vizbeontött kenenyéleg-sók azt zavaros téj szi

nüre változtatják, ha sok _szabad savak nincsenek jelen. 

A gyomor. 
E méreg kifürkészése a megelőzött méreg modora 

szerint eszköziilhetó. A szil:1r<l oldhat!an összeköttetések 
salitromsavval {1ztatandúk, mikor is viz hozáadása által 
a jelleges tünemények előtérbe jöendnek. 

Ellenszer. 

Csersavat tartalmazó főzetek ajánltatnak. 

Argentum Ag. Silber. 

Ezüst. Sajáts1lgai. Fejér, igen fénylő, nyújthat{>, légen 
s vizben változatlan fém, 1000 hőfoknál olvad, 
tömör kénsavban kénecssavgűze kifejtése n1ellett, 
salitromsavban, pedig lég~ny - aléleg kifejtése 
mellett oldhato. 
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Argeotum Nitricum. 
S a 1 é t r o m s avas ez üst él e g. Rud alakban éintve 

jegeces töréssel vagy ferdény t!1blflkban jegeced\'e 
jö clt'i, ize visszataszitó keserü fémes, a szerves 
any:igokat a napviU1gníil megft>ketiti, d1~ a h<1rn
kék!eny a rnég üde fekete foltokat ~lenyészteti, é~
hetlí testeket elpufogtatJa, vizben s szeszben olclhntó. 

J\cmszerei. 

Ezüstéleg-sú oldat:íban · elt'.iid~z 
I. A haméleg szürke barna fi.ilösségben oldhatlan 

csnpadékot. 
II. A hugyag ~ziirl\e-barna a kérnszer ft_ilöslegében 

oldható csapadékot. 
Ill. Hamkékeny fejér r.gapadékot mely a fölöslegben olvad. 
IV. Sósav fejér csapadékot mely hi~itott savakban old~ 

hatlan, h1:gyagb:1n oldható. J, 
V. I\önkénviz \'!1gy könkénes hugyag fekete csapadékot _f; 

VI. Vas horgany és réz az eziistőt rnint fémet annak ? 
sóiból kicsapják. 

A· yyorno1·. 

Ha az ezüst szerves testekkel oldhatlrin üsszekii-~·,z 
t1~tésekben egyesiilt, ezen testek kiiszapoltassék, az.·j 
ülepedvény salétromgavval kifözendő, és az oldatból:il 
az eziist sósavval kiejtendő, az a vúlasztó vizben f'el::-,i 
nem oldott maradék hugyaggali érintkezéSe utáni oldat::~% 

ujóla~. saiétrom~av:·a.l v~gyitr.tik, az ezüsthalvagbóI az 
az ezust vassal sz1n1tett1k. '"" · 
- , I!. Az ~lapr~zott szerveket sziksóval keverve 
s~cnne. lehet egetn1 s az ezüstöt belölük salétrom sav\'al 
k1vonn1. 

Ellenszer. 

Sürü oldatja a konyha-sónak és tojásfehérének. 

Zincum Zn. Zink. 
Horgany. Kékes fe_jér szinü, fénylő jegeces szerk ,_ 

zetü.' ho:gas törésű /ém; 1nerev, mely 120höfokn~íl 
nyujthato 450° _folyo, a~ !zzhöségnél pedig illó és 
eg~szersm1nd zoldes feJer szinnel hor[J'anyélc1uré 
cl~ • •• 

Ziocum Oxidatum. 
llorga?r-~leg. Ige~ fejér könyüded por, mely tü

ze.s1h~snel s:irga szint felve5z 1 de.a kihülésn1H isnlét 
fejér }cs~. Szagtalan és iztelen, olvadható· savak
ban egvenyekben és hugyaghan. 

Zincum Sulfuricum. 
Kén s a v_as h ~.rg any-éleg. Jegecesedik, vizben ol

vad, 1ze erosen összchuzó. 

Ziocum Chloratum. 
Ha lv? o r g a ny. Fejér por, ldgcn könven szétfolyó, 

v1zLen, szeszben és égényben olvad.„ 
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Zincum hydrocyanicum. 

11 0 r "kék] e n v. Fejér por, vízben oldhatlan, hevi• .., - . 
tésnél felbomlik. 

/{émszerci. 

Horrrélerr-só oldatában képez 
!. llamÓ!e~ "terjedelmes fejér csap?déko;. n;cl

1
y fóliis

lcrr haméle ... ben olvad; ha tömitelt 1ovo Jorga~)
él~n--s<'• old~t(1ba hamélcg öntetik, ugy horganycleg 
viz:gy ejtetik ki. , 

II. A ~aró, szénsavas hugyag és haméleg savanyu ol
datban csapadékot nem képez, !1u~yagban . csak a 
horg-anyéleg olvad és nem a t1meleg, miben ez 
amattól külömböúk. , . 

Ill. Könkéneny savanyú oldatban csapadekot nem ad. 
l V. I\.önkénes hugyag \'agy könkén égvényes oldatokba~ fe

jér, a fölöslegben és hamélegben oldhallan csapadckot. 

Gyo1narkéinle. 

l. Folyadékokból a horgany kilnkénhu~yaggal. e_lt~í
volitatik csapadék alakban mint kénhorga~)> e~ h1g1tot~ 
kÓnsaYban felolvasztatik i a künkén 1ncleg1te~ :~l~al cltá
,,oJitatik és az oldat a kémszcrckkel vizsgí1ltatik ... 

n. Ila a horgany szerves testekkel' oldha~lnn ossze
kiiltetésckllen lappangna, akkor ezen testek salctr?msavva. 
es halvsavas h:in1éleggel főzetnek és a folyaJek ha111-
é!cggel tcllilelik. 
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(Jr~fa sze:i~t az elaprilott szerves testek egy óra 
boszal vIZZel k1fozetnek a folyadék átszüretik és szára
iig elgózőlletik, a barna maradék salitromsavval és 
halvsavas haméleggel szcnesitetik, a száraz szén pedi..,. 
hígított sósavval 20 percig pálitatik. Az átszürt oldat 
halvhorganyt és egy kevés vashalvagot tartalmaz. Asza
b~d sósav .hamélcggcli tellités? után a horgany könkén 
v1zegy~l mmt horganykéneg kicsapatik mcllyben egy
szersmind egy kevés vaskénet is tartalmaztatik. Tömé
nyített salitrom savvali hevités által a vasélecs vaséleg..,.é 
átváltózt~tik.. A vereses uledék egy kis sósavval f'~l
olvaszt~hk . ."s hugya~gal egy sárgás csapadék kiejtetik, 
mellybul tobb maro hugyag a horganyéle""et felol
vasztja a vasélegget pedig érintlenül hagyja:" 

Ellenszerei. 
Csersavat tartalmazó főzetek. Vilsavas szikéleg és 

szénsavas égvények. 

Stannum Sn. 
Ó n. Kékes fejér fényü, U1gy, a hajlit{!snftl ropogó fém 

mely 228 hőfoknál olvad, közönséges hümér
sékletnél nem v{titozik a lé..,.en, salitromsav últal 
hevessen élenyitetik. <:> 

Chloretum Stanni. 
Onhalvacs. Jcgccedik, gyakran erry kis vastarlalom

t~l s{1rg;ís ,szinti, vizben oldliató. 
0 
Oldntja nngyobb:íra 

k1Yitlt Oneleg1ől tejes szinü. 
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Bichlorelum Stanni. 

Ón h alva g. Leg~ya~~abb~n 
párolgó folyadek JO elo. 
tükben jegecül. 

mint színtelen erös_c,n 
120 foknál fő, és fc1er 

J{élnszerei. 

ónhalvacs oldalában előidéz. . .. b olvad 
'! f . . csopadékot mely a folos en . 

!. Hamc egf ?él"' "·1·o·sben oldhatlan csapadékot mely 
ll. Hu~yag eJ r a 10 .• 

a forrpontnúl meg.fc~etul. s oldatokban barno, 
III. Künkénviz ~.avlanyuh es semb leg~ldhatlan csapadékot. 

szintelen, kon {én ugyag an 
· Ó l l oldatában előidéz. , . 

'I .ni ia v;;;; a kémszer fölösében oldhato csapadekot. 
. , ame cg e"' . . 1 a fölös kémszer-

U. Hugyag szinte csapadekot me y 
ben nem egészen oltll!atlan. kban barna sárgás 

Ill. Könké~vizegy 
1 
sav1.?.nY1 ",n~~~ay;~ban és hamélegben 

csapadckot me y \on i:e o ti 

olvad, 

A gyomor. 
l k' ·1 rk ón kön-1' Savanyiloll folyadékokbó ·1eJ e.~. az l . t tfk 

. : dék Hamkéklenyel osszeo v_asz a '. 
ken allal, a ~sapa_ ,

1 
tb cleá!ilaltik és vtzzel kt- ' 

mi által az on sz1n.t apo an f 
mosa\\k. H ón szerves testekkel oldhat!an összekö- W 

toléseket ~é~:zell, akkor sósavban felolvasztalik, vagy s 

1 s <p;. 
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széksóval izzajtatik és sósovval a marad~k kilugoztalik. 
Az oldatok eztÍlán kémszerekkel tovább vizsgállalnak. 
~ fén1et még igy is lehet sziniteni ha a ·rnegszáritot 
anyagot hamusóval 1ís sziinnel tégelyben izzajtjúk, a 
maradékot kiiszapoljuk és az igy nyert önt megszúritjuk. 

Ellenszel'ei. 

Tej, fejérnye eservsavtarla[niü füzetek és kelted 
·szénsavas égvények. 

Hydrargirum Hg.' 
Higany. Ezüslfejérségii 's fényü fém,. l<öicinséges 

h.év mérséklelnél folyékony, és gőzölgő, igen 
mozgékony, 360 foknúl forr, zsiradékkal cukorral 
és rnézg:ival dörzsöl\'c ·eloszlik hc.nné. Sötétszürke 
porrá vagy mézgává, salétromsav !1ltal elenyitctik 
és felolvad benne. Sósav. állal nem. 

Hydrargirum Oxitlulatum nigrum. 
Higany élees fekete. Fekete por a nap világ{mál 

higany éleggé és higannyá változik át. Savakban 
oldható. · · · 

Hydrargirum Oxi<lalum rubrum. 
Veres higanyéleg. Veres jegeoes por, hevitésnél 

megfeketül de csak álmenelüleg mert a kihlilés 
után piros szinét viszanyeri. Hűségben illő, vizben 
kevéssé, savakban igen oldható. 
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Hydrargirum Chloretum. 
Higany ha 1 v a cs. Jegecesedik sárg{1sfejér, höségben 

elgőzölög vizben szes1.ben, égényben és higitot 
savakban oldhollan, maró égvényekkel leöntve 
megfeketüI. 

Hydrargirum bichloralum. 
H iga ny halva g. Jegecos, vizben, szeszben és égény· 

ben oldható, hőségben illanó. 

Iliurargirum Ammonialo Muriaticum. 
Hugyagos higonyhalng. Fejér por, hevitve 

elgőzülg, vizben kevésé, sósavban tökéletesen olvad&. 

J(é11iszerei. 

Higanyéleges sók oldatában előidéz. 
1. Haméleg és Hugyag fekete csapadékot, mely a 

kémszer fólösében nem olvad, az első hit,ranyélecset 
a n1ásik biganylegkönecset Cs a só.savát ered-
1nényezi. 

II. Sósav fejér csapadékot (bighalvacs) mely higitott 
savakban ohlhatlan és hugyaggal leöntve megfeketül. 

111. Könkénvizegy egy fekete könkénhugyagban oldhal· 
Ion csapadékot. · 

IV. Tiszta réz lemt'zre egy csöp higanyéleges só olrla
t;lból eresztve, azon tüstént sziirke pecsétet okoz 
111-aly dörgölve ezüstcs szint ölt, hcvitve elillan s 
cltünik. 

V. Stiksóval 
s szürke 
ellepi. 

üvegcsöben hevitve tiszta higany fcllcnoiil 
harmat képében az üveg hidegebb rés~ét 

Higanyhalvag oldatában előidéz: 

1. Harnéleg ki.~ menyi~égben, egy barna (Higanyoxid
chlorid) folos menyiségben sárrraveres (hio-anyélerr) 
csapadékot. " " "' 

II. Hugy~g. fejér csapadékot (Higanyamid-chlorid). 
Ili H~m1blany elevenpiros szinü csapadékot mely ha

m1hlany vagy higanyhalvag oldatban olvad. 
IV. Szénsavas . égvények barna csapadékot. 
V. Könkénvizeg~ eleinte fejér csapadékot mely azon 

arányban ammt több könkénvizegy hozájutt s!irga 
s végre fekete lesz. 

A salétromsavas hi{Yélerr olvadéka abban külöm-
bözik hogy " " 

!. Hugyag benne fejér csapadékot okoz mely fölös 
hugyagban felolvad, <le nem salétromsavban. 

II. Szénsavas égvények vcresbarna szint adnak. 
Ill. Vi!sa\"1S szikéleg fejér csapadékot idéi elé. 
IV. Kensavas vasélecs fémes higanyL választ ki. 

.(Í gyo1nor. 

L Folyadékok melyekben szerves testek olvasztv:ík 
sósav és .!1al~savas haméleg~el éllényitetiick az átsziiri 
oldatba k.onkcn gáz vezettetik a csapadék mely hil;ké-
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negbül áll, izajtatik egy üvegcsőben sziksóval, a Yégből 
hogy lássék a higany ióllengvénye. 

II. A semlegesitelt folyadékból a hi!l'any ·vagy 
fénylő rézfém lemezzel vagy pedig savanyú oldalból 
arany lemezzel mely ónlemezkével körül fonatoll, fémes 
:ilapotban esapalik le. 

Ill. Kemény anyagokhoz (Schneider szerint)'/, sulyig 
szénsavas szikéleg és anyi viz adatik, mignem pép
sürüségü lesz, mely óvatosan hevitendő a forrásig és 
a páro1mftny könkén-vizzel rnegkisérlen.dő .. ninc? e ben~c 
higany; mi·ha nincs, az anyag szenes1tellk rn1n<l ad<lLg 
mig a güreb alja nem verestüzes. IGhülés ut~n a göre~ 
nyaka leszelendő a .bollozat.nál, 11ogy_ a rajta tap~d.o 
higanycseppek a szmle raJla tapado ~ozmás olajtol 
elválasztossanak, mi végett a leszelt és lnganyal ellepett 
ÜYe"darabok egy edényben sósavval és halvsavasham
élc•~•el pálitandók, hogy az igy nyert oldatból a kéo
esG"künkénvizzel kiejtessék. A tán a szedöüvegbe t!t
uüzől(J"ött higany megnyerése végett, a kozm:ís olaj :a 
;zedöhól salétromsavval és halvsavas haméleggel éle-
11yitetik és könkéngázzal érintetik4 

Ellenszetei. 

Fejérnye1 nranypor1 vaspor1 kcsrenyéleg,•izegye 
(mely Mialhe ajánlata következtében a leghathatóssabb 
ellenszer) és vaskéncg nedves uton eléálitva. 

:;"7 . u• -
Phosphorus P. 

V i 1 a ny. Viaszfényú, átlátszó szinlclcn anyag 44.o 
ohad 290° forr s szmlelen glizt képez, a légen 
már közönséges melegnél elgőzölg fejér füslel 
mely a sötétben világit és foghagymás szagú 
(vilacssav), ·a n:).pvilágon színe barna-veresre vál
tozik és átlátszhatlanná vúlik1 valamin.t a sötétben 
többé nem vil:ígit. Olvad szeszben, tiszta égény
ben, zsiros és illó olajokban; nagyon olvad kén
langban, oldatjai foghagymabüzüek s a sötétben 
világilanak. Salétromsav a vilányt vilsavvá élenyiti. 

Ké111szerei. 
Vilsavas só oldatában el!iidéz 

1. Luganyftildek egy csapadékot mely a fölösbcn vagy 
csak kevésé vagy épen nem oldható. 

II. Kénsavas keseréleg igen higitott oldatában csnk 
hugyag hoz:íjárulása mellett, töményitett oldatokban 
pedig hugyag nélkül is egy csapadékot. Az elsóbbik 
saYakban oldhotó és hugyag által ismét kicsaphaló. 
Az utóbi a kesersó fölössében a hidegben oldható 
forrás közben kiválik de mihelyt kihül, ismét 
felolrad. 

Jll. Vilsavban az salétromsavas ezüstéleg s:írga salé. 
tromsavban és hugyaghan oldható csapadékot. 

1 V. Olanysavas hugya·g az oldat salétromsavvali sa\'a
nyitása után a hidegben is s(1rga csapedékot (eberi 
külömbözik a mirsav a ·vilsavtól, 
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.... 1 g1101nor. 
Vilany szemecseket a gyomor iszapolása ·áltql 

kell megkisérleni eléálilani, az iszap alj!iról a vizet. le
üntvén, az alj forró vízbe öntetik, n1elyben a v11any 
megolvadván, egyé folyva a fenékre száll és ott rneg
találtatik. 

Csupán a vilany jelenlétének bebizonyitása tör
vényszéki esetekben aligha elegendő, mert azon 
vilsav melyet az illy kémleteknél kifürkészünk 
" rne~evett gabona nernüekből (ezeknek magva 1°/o 
tarlal~az) is eredhet. lgy a gyomor sejt-anyaga is'/, 
percent vilanyt tartalmaz. • . 

II. A gyanús anyag egy keves kénsoval és v1zzel 
vegyitve egy (A) szedő üvegben lepárollallk melynek 
nyilás:<ból egy kétszer derékszögüleg hajlott levezető 
cső (b) egy hülő készülék füg~irányos hülő csövébe 
(ccc) vezet. A hütő készülék egy üvegbengerből. (!l) áll, 
melynek fenekén egy lyuk vagyon és ebben beillesztve 
a hütő cső, mely alatt a párolvány-felfogó üveg álL 
(D) edényből hagyatik hideg viz (i) tölcsérbe folyatni 
melynek alsó nyitott vége (E) edény fenekéig ér, a 
meCYmelerredett viz (g) esóvőn lefolyik. A mint a gőzük 
a l~ütú ~sőbe beérnek, sötétben Uttható gyönge vilá
gosságot terjesztenek szét. 

Ha a lepárolandó anyagban égény, szesz, vagy 
terpentin-olaj lenne, addig mig ezek le nem páralog
tak, gó?.ük jelenléte a gőz világitását akadályozza, i 
a ini csak rffYi<l i~eig tart. i 
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Azon üveg melyben a párlat felfogatik fenekén 
ülepszik meg a vilany apró golyócskákban, melyeknek 
egyik résZ;e szesszel megmosva meleg helyen száritatik, 
if midőn aztán a vilany olvad és 1neggyúl. 

)r.filserli~b. Vilany kémlő készü.lékc. 
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Elleilszerei. 

A vilanynak hánytató szerekkeli eltávolitása, vagy 
a vilsav semlc~esitése keseréleg vizeggyel mézyizzel. 

Acid. Sulfuricum 80 3 • Kénsav. 
KéTnszerei. Sulyhalvacs kénsavban és sóiban fejér, sem 

vizben sem higitott savakban oldható esapadékol 
eredményez, mi által is a kénsav minden más 
savtól megkülömböztethetú. 

A gyomor. 
A szabad s tisztán használt kénsavat nem szükség 

a hulla boncolásánál különösen nyomozni, mert az 
életkorbani jelenségek vagy jellemzú kórtani tüne
mények a hullán a mérgezés tényállását elegendúen 
kitüntetik. 

Ha a kénsav szerves álladékokban a kénsavas sóktól 
elkülönitendö, Schneider tr. modora szerint :i gyomor 
tartalmastúl vízben kifözendö, az oldal szüressék át a 
szürlel pedig 1/ 6 részig pároltassék le; az így lepárolt 
oldat, töményített szesszel kivonandó. A szabad kén
sav a szerves anyagokkal együtt a szesztől felvételnek, 
a kénsavas sók pedig oldatlanúl viszamaradnak, a 
szeszes oldat vízzel higitatik és a szerves anyagok 
salétromsavval élenyitetnek. Ezen oldatnak egy része 
sulyhalvaes oldattal kémleltetik a másik része pedig 
a salétromsav és viz eltávolitása végett lepárolandó, 
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ha ezen maradék fürészporral vagy rézzel hevitettik 
kénecssav kifejlik. 

Ellenszer. 
Égetett keseréleg sürií cukros vizben, szénsavas 

égvények, szénsavas keseréleg, szappan, tej és nyálkás 
étkek. 

Acidum Nitricum N0 5 • 

S a I é t r o m sav. Tiszta színtelen vagy sárgásszinű 
folyadék, a légen gözölőg, igen savanyú és maró 
izü, igen könyen folbtimlik minthogy az élenyül
hető testekre élenyét átruházza és az igy élenyült 
fémeket felolvasztja. 

[(érnszerei. 

l. Ha o salétromsav legcsekélyebb nyomát akarjuk 
felfedezni, tegyünk egy kémüvegbe tiszta töményi
tett kénsavat, folyassunk utána óvatosan a kémle
len<lő folyadékból ugyan anyi terjü részt, ehcz a 
vegyülethez folyattassék szinte nagyon óvatossan 
kénsavas vasélecs töményitett oldata, ha most a 
vegyületben fekete szin támad nagy menyiségú, 
ha rózsaszinü pirosság igen kis menyiségú salé
tromsavat jellemez. 

II. A száraz anyaghoz tétetik réz rezelék és tüményitett 
kénsav és a légecssav veres gözzei azonnnl kí
fcjlődnek. 
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Gyomor. 
Schneider szerint ha a száraz összeköttetés a mely

ben a Iégsav gyanittatik e~y görebben. sz~raz?n maró 
inészszikéleggel· és szénnel - keverve 1zzaJtathk ugy a 
szedűben a melyben egy kis menyiség lugitott sósav 
van, a kifejlődő hugyag, gőz beszivatik, ha ebbe az 
oldatba érhalvag oldat csepegtetik azonnal sárga 
csapadék nyer01ik (érlégkűneg). . 

Ha szahad salétromsav szerves testekben keresendő, 
ugy Schneider szerint a sárga szinú nyúkhártya mara
dékok és a gyanus folyadékok vízzel kivonatnak, he
vítés által kiválaszlalik a fejérnye, rnegszüretik és 
~zénsavas haméleggel semlegesittetik és lepárolgtattík, 
ha a kihülés ut{m jegecek nem erednének, ugy a lug 
egy kevés kénsavvali vegyítése után l1lpároltalik. A 
párolmimy épen u~y mint a jegeeek salélromsavra 
kisérlendűk. 

Ellenszerei. 

Ugyannzok mint a kénsavnál. 

Acidum Hy<lrochloricum HCl. 
Só sav. 87.intelen vagy sárga csípős izú folytidék. 

tüményitett álapolban a légen sürü fejér ködöt 
bocsájt. Sok fémet köneny kifejlése mellett fel
olvnszt. A fémélegekkel Uf:'.Y köti össze mngt1t 
hogy egy részt fén1l1alvngok és más rt~szt viz ered. 

G3 -

/{é1nszerci. 

I. Salétromsavas ezüstéleg egy fejér turús salétrom
savban odhallan de hugyagban oldható csapa
dékot okoz. 

II. Ecetsavas óloméleg jegeees sokvizben oldható 
csapadékot. 

III. Salétromsavas higanyélees fejér csap•dékot. 

Gyomor. 
A szabad sósav jelenléte a szervezetben alig ha 

bebizonyítható, minthogy az a rendszeres halvany 
üszekiHletéseklől, főkép a konyhasótól alig lesz elvá
lasztható. 

Ellenszerei. 
Ugyanazok mint a kénsavnúI. 

Acidum Oxalicum. 
Só s kas a v. A lovegün elporló jegecek, szagtalanok 

savanyú izüek, vizben és szeszben künyen olvad~ 
hatók, az oldat kék lakmus papírt piros1tja. )fo
gában vagy töményitctt kénsavval hev1tve szétesik 
szénélog gázzá és szénsavvá. 

/{émszerei. 

,J. Salétromsavas eziistélcg egy fejér salélromvasban 
és hugyagban oldható csapadókot. 
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II. Més7.éleges sók fejér csapadékokat idéznek a 
melyek erős savakban óldhatók, de hugyagban és 
ecetsavban oldhatlanok. 

Ill. Barnaköpor vagy ó!ómpir töményitett sóskasav 
oldattal leöntve heves pezsgés közt szénsavat 
fojt ki. 

Gyomor. 

A noveny1 tápanyagokban tahíltatik csekély mc
nyiségü sóskasav, sebesen mén át a vizbc és hugyba, 
a hol fel is lelhető. 

A gyomorbani feltalálása végett kifűzetik a gyo
mor savanyú tartalma vízzel és a leszürt folyadék le
páro!tatik a maradék felolvasztatik töményitett szeszben 
a kihült folyadékban kijegeeedik a sóskasav. 

Ellenszerei. 

Mésztej, kénsavas horgélcgból álló hánytató, mind 
ezeknek eleibe tehető s legjobb a mészeukor. 

Acidum Hydrocyanicum HCy. 
K é k s a v. Szintelen tiszta igen illó, keserü mondolás 

szagú s kékes lánggal égő folyadék, könyen olvad 
vagy vegyül vizzel szeszel és égényel igen könyen 
felbomlik mialatt egy barn<\s testet kiválaszt a 
mely mellékkéklenyt tartalma.. 
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liémszerei. 

A kéksav vagy a kéklenyt'érnek oldatában előhoznak. 

1. Salétro1nsavas ezlistéleg egy fe,iér, hugyagban és 
h;unkéklcnyb n oldható, bi~itott salétron1savban old
hatlan csapadékot.. Ezen csapadék abban külöm
bijzik az ezii:5lhalvagtúl hogy sósavval leöntve 
kéksav szagát terjeszti. 

II. Ecetsavas rézéleg ügy zöldess{ir~a csapadékot, mely 
nl!tnsok{ira fejérré válik 1nii11el!ett kéklenyl fejtki. 

ll1. Vasélecséleg, minek utána elébb haméleg és sü
sav hozzú adatott volna, kék csapadékot (berlinikék). 

IV. Salétromsavas higélecsből féincs higany valik ki. 

A gyo111or. 

A gyanús anya~ok vizze~ mely kénsavval n1e~
savanyitatolt, felhigilandók es egy iivcggörebbiíl 
aJdig p:írolanclúk rnignem nch:íny grammnyi púrlal 
~yeretett, a púdat tultellitcssék nchúny csep har11é:(!~ 
-~s vasélecséleg oldatokkal, el're tiislént zöldes szini.i 
csapadék ered (vashamkéklecs). A fölös részhen hozzá 
öntött vasélccséleg felolvasr.l<Ísa végelt nch<iny csepp 
sösav önlessék beléje. Sok kéksav JClenlétl:nél a csa
padék berlinikék, kevésnél zöldeskék szin lárna<l mely 
nem sokúr:! kék csapadékká alakul. 

Temetetlen hullákban a kéksav csak 3 napig, el
temetettekben 8 napig észlelhető. 

s 
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Ellenszer. 

Relsőleg- halvanyviz és halvanyos lég besziv{1sa, 
fi:·l1:ieszlésül hugyagviz hideg vizzel. 

l\lorphium. 

Sz un v <lék. Leg~yakr~blHln mint fejér jegeces po1· 
I·{; elö rrvenrrén kesernyés izü, szagtalan, Vűi;jY-

, ' ;;)~ "1 • b ' 
'iiatúsa égvényes, égényben nem, szesz en 1;5 
vizben kCvéssé, lle nagyon olvatlhat6 savakban es 
1naró lugokban, sav.1kkal szeszben ktinyen olil
liató sókat képez. 

Júims:,erei. 

1. ;\ szun~'dék a törnénvifctt salétrornsavat narancs
~zinHvé festi, majd ~árg:íra és végtére ónli:dva~ 
\ioz:i;ulása ut:ín barnaveres lesz. 

II. l\(~nsavas szunyJék oldat;íhoz, ha savanyu feSl$a\'as 
l1;1inéleg hozz&járúl barna-zöldes és nen1sokf1ra 
;-;1na1·agdzi\ld szint ült n1:1~{1ra. , , 

11!. l\_ 1:ns:n~as szunydék oldatba ha cseppenkenl saletror?
:'av ereszteltik beléje 1nindjárt fekete-zöldes sz111t 
n\·er. 

l\'. J~jnsavas vasélccs egy szunydék semleges sóját sii
lt;lkéki·e festi, mely szin 1naj<l zöld s végté1·e bal'
u;ívú v:ílik. 

V. t:~ak Lü111ényitctl szunydék-sö oldatokban {ul ér-
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halvag egy sárgás ikrás csapadékot, mely sósavban 
oldható. 

Elle11szetei. 

Iblanyfcistvény, halvanyviz, gubacs-főzet, és erö~ 
fekete kávé forrúzalja. 

Strychnin. 

Sz o r i td ék. Mint fejér magvas por, vagy hegyes 4 
lapu, has{1bjegecekben jö elő, ize keserű, szag
talan, ve~yhatása égvényes, oldhatlan égényben 
s szeszlélben, igen kevéssé oldható vizben. 

Iúirnszerei. 

f. Szoritdékot a töményitett salétromsav sűrgára festi, 
szoritdék fölösleges salétromsavval 24 óráig érinl
ke;r.ésben hagyva pisztúczöldszinű lesz, vizzcl vc
gyitve egy ikrás s:írga por válik el. 

II. Ha szoritdék töményitett kénsavval összedörgölte
tik és hozz{1 egy csepp hamanyvaskékleg-oldat ada
tik, tüstént gyönyörű hatályos violnszint mutat. 

Ellenszerei. 

Tej, csersavtartalmú fózetek. 

5' 
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Veratrin. 
Z asz pad ék. Legtöbbnyire mint fejér por jő eli), 

ize hevesen égető, vizben nem, égényben ne
hezen, szeszben könnyen olvad. 

/{t!Jnsz.erei. 

!. A zaszpadékot a töményitett kénsav eleinte sárgi1ra 
festi, mely szin vérvörössé, karmazsinvörössé és vio
laszinüvé változik. 

II. Töményitett salétromsav pirosra festi, mi utóbb 
megsárgúl. 

Ill. Ha a zaszpadék legkissebb nyomára egy esepp tö
ményitett kénsav egy csepp vízzel öntetik s egy 
kisded szem festsavas haméleggel kevertetik, ele
inte piszkoszöld lesz, majd palaekzöld, rézzöld, s 
végre piszkos sötétsárga. 

Ellenszerei. 

Ugyan azok mik a szoritdéké. 

Nicotin. 
D o h á n y dék. Olajos szintelen s majd sárguló folya

dék, illó, hidegen gyönge de melegitve szörnyü 
erös és bóditó dohányfüst szagú, könyen olvad, 
szeszben és égényben, nehezen vizben. Savakkal 
nem-illó sókat képez, melyek többnyire vizben s 
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szeszben olvadnak; vizes oldatának vegyhatása 
égvényes. Ha egy dohánydék sósavval és égénnyel 
r{1zalik, a kiv:ílasztott doh{1nydék az égény által 
felvételik, és az égény elpárolgása után mint egy 
olajos pép visszamarad. 

/1émsz;e1'ei. 

!. Dohánydék-olclatban aranyhalvag veresessárga csa
padékot okoz. 

II. Töményitétt kénsav a dohimydékot hidegben ve
resre festi, mely melegitésnél sötétül, és tovabbi 
hevitésnél kénecssav gázá és az égvénydék párá
jává felbomlik. 

Ill. Halvanygáz a dohánydékot felbontja és képez só
savat és egy vérpiros folyadékot. 

Elle11s:.erei. 

Hánytató és kórjelellenes gyógymód. 

Coniin. 

B ü r ö <lék. Olajos, szintelen vagy sárgás szinü folya
dék, illékony, erös áthatO szagú, vizben nehezen 
oldható, ebből is ha oldatp melegittetik, kil·álik, 
égény és szeszben kiinyen olvad, egy égényes 
oldat elp{iralgtal:isa utr1n mint sárgás olajos csepp 
rnarad viszza. Szeszes ol<lalJa sárga kémpapirra 
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öntve azt maradós barna színre fcsti 1 mely bibor
veressé lesz. 

l1é111szere1. 

Fontossabb ké1nszerei ugyanazok vagy nzonosok 
a dohányclék kémszcreivel, az utóbbi túl legink<íbb sárga 
é3 vizbeni csekély oldhatósága áltel kiilö1nbözík

1 
to

V<íbbá töményített kénsav hidegben szintelenül fel
olvasztja. 

Az égvény<lék fellelése. Stas és Ülto szerint. 

A gyomor tartalma kétszeres menyiségii erös 
szesszel, melybe 1/i egész 2 grammnyi bor vagy sóska
sav adatott, egy alkaln1atos üvegben iO-iti-ík fokig 
rnclcgitetik, (a szétmctélt szerves tesrrészck többször 
szesszel és savval vonalnak illy módon ki). A meg
hült kivonat szürő papiron cítszüretik, a niaradék pe
dif{ erős szesszel utánmosntik. Az cgyesilelt folyadé
kok üveg harang alatt tiln1ényitelt kénsav fiilött le
p:írolgtatnak, mihelyt alep:írolg:ís folyama :dat~ va!anii 
a folyadékból kiválnék a folyadék azonnal alsziirendG, 
és ismét a harang al:í lep<írlás végett teendő. A n1ara
dék legtcllyesebb borszesszel kivonatik a kivonat lep<í
roltatik, a maradék igen kevés vizben felolvasztalik és ad~ 
dig adatik hozzája ketted kénsavas ham-vagy szikéleg mig 
~ keverékből a szénsavgőz kifejlése megszünik, ezután 
rúzatik a folyadék 3 vagy 6-szoros terejü égénnycl és ebbül 

{! • 
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az P.gényes olcl.1thól egy kis rész erry ÓrJ üvegen a 
lé~en Iep:ihtatik. lll<'kouy é.gvénydékek . jelenlété
bt•n (hiirödék, doh:ínydék) olajos része.~skek marad
nak, rnclvek s:~:Hstígos szagúak. Azon uveg tarta\r~~a 
a 1nelvb<'.f! az égényes ré:-z kivételctt 1 va~y ~ koh 
eenti1~eternyi erős 1naró ha1néleg-luggal r:ízahl~, l~a 
az éaénves réteg rneglisztult, leöntetik és ~gycs1,ld1k 
azon"' éi"én11yel illeiyel azon üveg.le nem Unt~.tt rete~e 
liihb izben kin1osatoll, chez adatik 1-2 kob-centi-
1neternyi 1/ 5 kt;nsavval vegyitett .~·iz, r~zat,tik az eg-en_ye~ 
réteg leöntet.tik a 1na:advány t~bbszor egényel mo:.;al
tik és ez az ellibben1hez i.intet1k. 

A vi'l;CS n1aradvúny-oldatban találtatnak kénsav;1!'
hiiriidék és doh;ínydék. 

Az t\~ény n1ind azon :Hati a~y:1gokat tartaln1az.za, 
a rnclyeket az égvi!nyes nl_d:'.l~~!ol _cI;onl

0
1atott, ti~er:~ 

filllil e"Y kevés kis incnnyise~ucn egeny CE o < 1a o 
k önsav:~ biil'iidék és kénsa\'aS doh<'inydék. 

A \'IZPS oldat a1ldig vegyitetik m:u:ú ~zi~;,éle~
Juairal mignem égvl·nyes vezylial;ísu lett, n:1rc cgenny'.'1 
rá;,;tik ·6s kivonatik nz égényf!s. kivonat ped:!! 
na:,ry on nu~rsékcll 1nclegnél lep1lroltat1k és a maradPk 
ég\'.énydPk. , 

A nem-illú éovénrdékek kiküli\nzése vég1~ll. a 
f entcbbi Ü\'Cf; tarl~hn:'IÍloz szinte maró bam?_legh~~ 
arlatik, éP.énnycl r:ízatik, az 1~~ényes 0Id:1t l~nnlt!t'.k 
és ezen rniiltét még nehányszor ismélelte11k es lepa-



roltatik, 1narad vagy egy ken1é . y rnaradviíny, va~y 
egy tejes folyadék melyben 1nerev testek felfliggeszl
Yék, ezen mar:idék egy kevés borszeszben oldatik 
lepároltatik és ez a mara(lYC!ny isn1ét sa,•anyitott Yiz
hen fclolvasztatik, a tiszta szintelen oldat leöntetik 
t::- kénsav felett bésüriletik. A maradvúny ti.iményi
ll•lt szénsavas haméleg, lugu-al ve~yitctik, az égvény
dék le;jteljesebb borszesszel felolvas1.tatik, az oldat 
lt'p<íroltatik és az égvény<lek kijeµccedik. 

A l'onlebb elészáml:ilt kémszerek haszn!ilatá,·al 
a jelen ég\'énydék közelebbi tulajdonai s igy maga 
i~ ftdösn1érlelnck. 

~lapszabály · javaslat 
élZ eg3•eten1es n1ag)'ar g)'t)g)·szel'ész

egyh~t számiira. 

lúi:.iiltelelt fi pe.~ti leJ!iifrttel OktoÓfr {ol11tti11 186{. 
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Alapszabály-javaslat 
az egyetemes magyar gyrígyszerész-egylet 

szá1nára. 

1. §. Az egylet célja a gyogyszerészek tekinf.é„ 
lyének s érdekének emelése, erröl következőképp kiw 
Yán gondoskodni: 

;i) szaktani fejlödés által, melyet központi és vidéki 
eszmecserék, ezen alkalmakkori gyakorlati kisér
letek, valan1int egy társulati lap által hisz elér
hetni, hogy a magyar gyógyszerészek a szakrni
veltség szinvonal{tn álljan:.ik 

li) egyleti köztűke alnpitása úllal, rnely a sors csa
p;·11:1ai állal üldöziitteket az anyagi bajoklúl rnei:;
ÚVJa, i~y a gyögyszerészi oszt:Hy méltústígúf. egy
íelöl fentartv;ín, ni:ísfelöl a tagoknak és (ivr,ikuek 
biztosítékul szol~;ilv6n jövőjükre nézve. 

Az első ponthoz tartozik a tehetséges de sze
gény segédek gyámolif.ása tanfolyamuk, vngy utazta
lúsuk alatt, 

a másodikhoz az ideiglenes kamatos vagy karnat
talan kölcsönök egyes tagok segélésérc. 
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2. ~· Az egylet anyagi ereJk·ének,lfohrr{isai.: t t, 
i.) a tagok évi j:'1rulékai, a ·{11· e el ossztg _ar. o, 

ak:ír örökös befizetések legyenek, mely utol)lak 
a tagsúgi alapitványok kamatai, . 

2) a jÓtékonys{1~i alapitványok, ille,tőleg k~matn!k, 
vagy ha ezek meghatározott celra ford1tandok, 
fennmaradú has7.naik, 

3) a<lornúnyo~i:, li?kényte~r.k. _és kötelesek, mint az 
egylet tulajdonai hasznalataert vagy hüntetésképp
járók. 

4) A tőkék kamatai. 
3. §. Az egyletnek vannak rendes, és tisztelet-

beli tagjai. . , 
Renües tagja lehet az egyletnek minden gyogy-

szerész, akár t~laj<lonos, akár bérlü, ak(1r ke.zelű, le
•r en is, uO'yszinte a magyar korona tartomanya1ban 
nY o ld 1 " . d . l n 1 •k in\iküdö vagy külfó ün evo, sege ts, la e 1 e 

alattvalója. · f' ··1 ··k 
K'.lföl<li más hason e")'lcthez nem tartozo ono i.o · 

u 0 ·11 "l is elfo"adtatnak, ha magukat a t:'U"sulatot t e~u eg a 
magva; törvényhatóságnak téritv~ny (1ltal aláv~.tt~~· .. 

·Tiszteletbeli ta:.rul a gyógyaszat vagy kulonosen 
. z egylet körül énl~meket szerzett egyének vúlaszt~t-
1·' • 1· 'k.ik rendes ta1rsá"ra nem kötelezhetők, mert kul-

1,1 '"• " " ' ' k nHdiek vaoy nem gyakorló gyogyszeresze ·_. 
4 . .' §. ilivelhogy az egylet egyik . f?c~IJ_n .~ ny,ug

dij.intézet alapit:1sa, anna.~ :.e~.des tag~a1. evL Ja~ulckra 
köteleztetnek, mely a tonokokre nczve (tulajdonos, 
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bérló, vagy kezelők) egy egyszerü részvény:e ifO Forbint
ban ~illa1>ittatik me(J' serrétlekre pedig ::> onnt an. 

<:!• ;:, "' ' 
Szabadságában állván mindenkinek kettős vagy har-
mas (de nem több) részvényre járulni, mibű! a s~
gélyzés esetén' hason arányu osztalék igénye keletkezik. 

Ezen é\'di.1ak fé\évileg elűre fizetendők. 
Egyszersrnind megválthatja minden tag diját az 

5°/0-os tőke befizetl;;ével. ' Az időközbeni júrulék
nagyobbitás teljes nagyobb jogot csak akkor ~d, ~~a 
legaliíbb anyi ideig fizettetett, rnint az egyszeru, ku
lönben csak aránylngost. 

Beiratási dij 1 ft., melyért a t{1rsasági oklevél 
kiszolg:iltatik, egy központi igazgató, a titluir és az 
illető vidéki elnök al:iiriis:'1val ellátva. 

A_ tiszteleti tagoknak anyagi kötelezettségük nincs. 
Szellemi kötelezetf,sége a tagoknak a tevékeny l'észvét 
a szakmában, ugy a dijtalan közremüködés az egyl?t 
iigyeiben, kiküldetéseket s költséges kisérleteket ki
véve, melyekre a?. egylet téritést s?.avaz. 

5. ~· A tagok jogai következők: 
1) Igényük van segé!ykö!csönre, kamatos vagy ka

mattalanra, az egylet határozza . 
2) 87.erencsétlenség _esetén saját sz~m1Hyeik, ~gy öz

ve~yeikn!!k életfogytig, gyermekeiknek 20-ik kor~ 
évükig nyug-i!lelő!cg nevelési díjakra, az első}~nek 
részvényenként 200 ft., utóbbiaknak 100 ft. even
kf~nt. A serrédck félrészvénvesekül tekintetnek. 
~lindezen seg'élyekct azonban ~csak valódi szükség-

-, 
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esetén adhatja az egylet. Özvegyeknek az e~ylet 
kiil<l felclús kezelőket, különben elszegényedési'tk 
esetére nem scKélyezi őket. 

Hasonlag kezére jár az · ngylet derCk segédek
nek. hogy önállókk:i lehessenek, miért az eladó 
gyúgytárak a titkár által feljegyzésbe vétetnek. 

3) A vidéki és központi gyii!ésckbeni részvét-in<lil
vúny és szavazúsi jog; a tiszteleti tagok az utoLhi
val nern birnak. 

6. ?,. Tagokul a 3. §. értelmében ércleklettek el
fo~adtatnak, ha ellenük crkölcs1 alapos kifogás nincs, 
cbyszerü jelentkezés mellett. 

Tiszteleti tagokat a központi gyiilés ,·álaszt. 
7. ~· Az egylet megtiltja tagjainak, jogaik és be

fizetett illetCkeik vcsztésének terhe alatt, hogy tagsü~i 
á!lf1sukat nyegle hirdetésekre ne használják, mely az 
t~gyletnek nem célja, süt diszének árt. 

8. g. A befizetett tőkék az egylet sajátjai, s a 
tagok vai;y örököseik arra sernmi igényt nem tart
hatnak, sem kiléptlik, sem kizúratr1suk, sern tags{1gi 
rnegsziinésük esetére. 

9. g. A t<igsúg megszünik, ha a t<ig: 
1) meghal, 
~) kilép, 
3) két évig ismételt felszólítás dacára illetékét nem fizeti, 
4) kizáratik, 
5) más életpályúra lép, mely azonban a nyugalo1nra

vonu!úst ne1n foglalja mag:íban. 

79 

M 10. ~· Ujra beléphet egy volt tag, ha a 2., 3 
é~ ::>. es?tben rnul.a~_1·;totl fizetéseit pótolja, a 4. esl'l
beu pedig ezen k1vul :i küzg~·ülés által elfo~adtalik 

11. g. Az í!~ylet szervezete a hazai viszonyok
hoz n1érve nem küzponlosilull, hant>n1 a Pesten sit~k
ehi i~azfAatáson kiviil vidéki fitikokra oszlik, részbc·n 
h;1g~' a gyülésezés~ sz~llemi rnunk:íssúg künnyites~ék'. 
resr.ull. hogy. a. ~cf~7;elesck n~ .~egyenek k~ltségesek. 

Ezen v1de~1 hokok a korukbe tartozo Lurrok ilJPl
n1ényeit maguk kezelí k, tükesitik, dc a renjszcrez('! t 
kiadiisokon kül nyugdijat a központi igazgat;íson ki
viil nern cngcdményezhetnek, csupán 500 fi„ nieuií 
~a1natos ki.Hc;•úinüke.~, u1elyr.ket ut~lagosan jef(!llteuek 
te!, de rnelyert egyutlleges kezesseg alá tartoznak. 

Sz:i1nadásaikat és lorr.ulat<isaikat frilévenként fd
terjesztik a központra, és pedig legaláLL 1 hó\'ai a 
kiizgyülés elütt hogy az igaz~atós;J~ öket resurnni:il
bassa. 

i 2. ~· Az egylet szerkezete következő: 
l J N1~ve: l\Iagyal' gyóg-y~zerész-egylet, nie!y felirat 

pt!cst'üjét is kiirzi. Ez az aescu1ap-píilcúva1 kiirziilt 
1nagyar sz. korona jelvényéb(jJ ;Hl. 

2) A kiizponti igazgatósftg Budapesten van, s áll egy 
lit iSYre v;ílaszlott igazgató, egv titk:ir s e;r~' 
szúrnvevfiböl, az utóbbiaknak ot.tlí;l~óknak s arán~·~ 
lag di,iaznttaknak, a sztímvev(ínek cflili:itt eau1i;1-

kl;pesnck is kell lenni. 
HaLároz<Í tagjai a központi igazgalúsnak a vi-
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d·Ski elnökök s a buda-pesti 5 helyettes, men:·i~ 
bcn a1nazok meg nem jelennének. 

Gvüh~st minden negyedévben tart, de olyfor-
ln·ín "horri• a küznyüléscket legahibb 2 héttel meg-

' 
1 

;;'.) :,:, „ '''bb , elözzék. Uönt a jelenlévők ;íltalános szoto sege. 
3) A yjdéki fiúkok a közlekedés lüinyebbsé~e s~eri_nt 

alakulhatnak, s vú!aszlnak egy elnököt, egy -~1tka_rt 
s egy pénztárnokot:. ki ?autio~képes legyen, ot b1-
zottn1cínyi tagot s 0 szckhcly1 helyettest. 

Gyűlést e bizottmány ha\'onként vagy ~egyed
évenként tarthat, hol a rendes tagokon kul ezek 
hiány{1ban a helyettesek szavaznak s általános töbh-
sé~H;el határoznak. , . 

Feltélelezi az egylet, hogy a taR urak a ra,1_~k 
ruházandó hivatalok terheinek készsé~gcl von.1ak 
rnagukat dijtalanul alá az ügy jav~ra. 

13. §. Az egylet pecsétjét csak közdolgokra hasz
rnilhatja az igazgatc}. kinél van, .a fi~kok, kisebb :il:iku 
pecsétet haszn:Hn,1k, n1elyre az 1lletu szekhely nevi~ '~ 
vésve legyen. 

14. il, Vidéki székhelyekiil ajúnllatnak: Po~o11v, 
~ · !' 1 ' S L z:,~,.,ü,, l\assa, Debrecen, Ternesvar, \O ozsvar, ze en, .„ 

Sopron, Pest. 
i ; ~ Sem bizotlmúnvi sem közO'vüléscknek 1H·1n 

v. ~· ~ ' .;=:ly 

kel1 okvellen a székhelveken tarlatruok, hanern 1111ut 
az előző gyülés hat:iroz~a. \'a~y ilyennek hinnyában, 
l1ová az elnök összebi"v]a. 
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16. 8· A fiókok közgyiilésének t:íi·gyaí ugyr11111-
ionosok az országos köz~yiiléséivel, t. í. tudomflnyos 
eszmecsere, és nz anyngi iigyck rendezése. Az elsők 
előleRCS thc1na, süt Jutalon1kérdések, rnint gyakorlat~ 
kisérfetek 1P•v a gvógy:;zcrészck :Hltísán:ik polgári 
en1elése i'öHiU~ tör!t;I;n~I~. A pénzrcndezés rnag-iiban 
foizlalja a bizottmány jelenlt!sét a Lefolyt s legoll töké
sitClt jövedehnekröl, ;1 1:cudes, rnint :iz orszúgos igaz
rralós;irr által rendszerc~ilctl. kiadásokról, ugy előter
fesztés~kct k<ilcsünk1~rclnit>krii!, ?1ik fölött. a i~i. ~· 
erejeig a gyiilés dönt. Maga a l11zolln1{1ny csak GŰ ílg 
kölc!-iönözhet halaszt:ist ncu1 szenvedő eselckben, de 
felelőssége mellett. 

17. 8· Az orsz:i~os köz~yiHés évenként egyszer 
tartatik, menyire lehet a m. orvosok és természet
vizsg{1lök arr1bula11s közgyiilésPi\·el üsszeküllctésben. 

Tíir[Ty:ii azok mint a vidékieké, azonfülii! a fe
lcbbezell~i\, val:1n1inl jutalom-kérdések liizései s ezek 
odaitélése - szcllen1i tekintetben. 

Anyagi részben itél 3z. orsz:ígos közgylilés adandó 
kölcsönÚk, ki:;zol~:illalandó ny11~- és n cvclés - dijal., 
mitit utaztat:isi és szigorlati segélyek föllltt, mely 
iJtóbbiakní1l n tagokul b-cirt ís n1iir adóz.ott segédekre 
kiilünös tekintel legyen, 1nindczek Y3KY az igazgató
ság évi elliterjeszlYéilyc nyorn:in, n1elyel a küzgyülés 
a pénzt:ir-úlladékka! egyült kiilün kü!dütlség állal át~ 
vizsgáltat, vagy egyes lagok indilv1íny:íra is. 

Ilendes esetekben n jelenlevők szótöbbsé~e ha-
6 
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ti1roz, :iz előfordu!andó kérdések ugyis a tagoknak 
ideje-kor:ín körle~·el~k ,{!Ital tudtul adatvún, azok le
vélbeli szavazntot 1:; 1nte:thetnek. 

A ncmszavnzúk rnegnyugodnak a végzésben. Ha 
kinek ügyi~ fölött van túrgyalús, ő azon egy esetben 
ue1n sza\'azli;if.. 

Az évi tudósit:ís és !'z{unla-z:ír 1ninden ta3nak 
rncn·kiildc!.ik a jclen\c\·[)knek kiosztalik. 

"' i\lindcn
1 

üiödik évben uj igazgató választatik, s 
senki setn vál;isztható egyfolyt:íban kétszer egyrnás
ulán. Itt a szavaz<ís titkos. 

i 8. P,. Minden kiadványt az igazgattl, vidéken, az 
elnök, s a titk:ír irnak alá; pc~nznyug!.:íkat a penz
túruok és elnök, fizetéseket cs:ik :iz elui.ik által ki:ílli
lott s a lllk:ír naplósz:ím;iva! eHí1tolt utalványra telye
sit a szá1nvevt'.i. 

Ha nuir le1.éten1t~nyeze\.t t6kéhez kell nyulni, az 
elnl\k és pénzlárnok · e~yiittes alúir:isa szükséges, 
1nelvek a pecséttel t'rösilendük. 

· 10. ?,. Az évi júrulékok s illetőleg a v:ilts{1gi ~ö
k(ik kamatai, okvetlen tükésilendűk, s a t(1rsu\:1t JÖ
vedelfnét csak ezek karnatai és az aj;indékok, valamint 
ha!:íloziis :iltal visszavonh;'ltlanul az e~ylet t.ulajdonúvá 
lett tt'íkék k:unatai teszik, ugy a büntetési ílletékek, 1 
melyek valamely elviil\alt, de nem telyesitett ii~yletl .I 
miatt fizettetnek a tagok :ilt:il. . 

20. P,. Mé~ a jü.vedclineknek is a netán előfor
duló nyui- és ~ncvelésdijak ut:ín fenn1naradó felerésze 

• 1. 

évenként Hikésitetik mindaddig1 mig az egylet vagyona 
i rnilliót ne1n Lészen, mikor az ö_.;.szes jövedelmet 
szabad lesz a korúbbi évek rész-jövedelmi módjára 
jutahnak kitüzése, tehetség-cs egyének ulaztatii::>a s e~yébh 
szcllen1i célokra forditani. Ha n szükség igényli, a 
befolyó évjáradék ok egy része is fordithatú nyug<l1jjakra, 
dc a 1n<ir gyiirnölcsüzűleg befektetett tőkét csonkitni 
nem szabad. 

1-In veszteség, va~y h:íboru va~y pénzkrisís ini:itt 
a tőkén csorbri esik, :iz clébbi módon egészilendö ki. 

2i. 2· A közgyiilés hatós:íg:íl1oz tartozik a ren
delkezésre !illó pénzlisszegek hovaforditás:irúl hat:í.rozni. 
Menyiben Cf{y \'id(iki fiók tőkéjéből 5t'./0~nf1! töbhelt 
jövcdelrnezlet, e fölösleget a központi igazgattis 1ne~
kérdezésc nélki.il is fordithatja, de mindig csak egy
leti célokrn. 

22. ~· Vit6s esetrkben szokásos v:ílasztott birósí1g 
itél, s ez f'eleLb-vitPJ n(\!kiil kötelez. 

23. ~· Az ef!ylel feloszlcíscírol csak ugy 1nint. ai 
alapszervezet lényeges v;íltoztat;ísáról az összes tagok 
szavazzanak, ha ;1c;11 szenH:iyesen~ legaláUb levC!ilcg, 
s azok 3

/ 1·ének c2'yezése dönthet csak erre. Ha ez 
azonban n1égis bekövetkeznék, ugy minden vidf~ki 
fiók saj:H ön(11ló kezelésére kapja tőkéjét1 de a ttJgok 

·közötti felosztásnak sen1mi esetben helye nincs, s ha 
a fiókok se1n egyeznek 1neg, inkább nyugdij-tökévé 
téte·ssék az érdeklett rnegyék javára s a kezelés ha
tós:í~i legyen . 
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24. @• Lngnhíbb tíz tag folyamodás:lra a hntös:í~ 
várallan revisiót is eszközölhet, 1nnlynek eretlrnl~nyé
rlíl, hn kedvezőtlen, egy rendkivlit összehivandú \'i
tléki vagy központi lilizgyülés határoz, rn:ir mint 
melyiket az átvizsgálat illette' - de müskiilönben 
kormánybiztos az egylet ü~ycibe nt'rn nvatkozhatik, 
sen1 tanácskoz:ísaiba netn szólhat. 

Nyrmw//Jtl Pllrl• r.·,, lrll'Sd/l/Il. Temesudrl!tl. 
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