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Kél jük ccEvkönyv-J)-ünk t. olvasóit, ]1og\. a bc1ule. 
foglalt személyi névsorok-ban beálló ,--~ltoz:isok-
1ól (g:yúg~sze1tú1i tnlajflon bé1lcl, kczel~;s1e stb 
néz\(:;) ya]ó szi\'tS é1 tesités állal névso1aink 1ninél 
tökGlelescbbé tchel8séhcz lioY.zájárulni rnéllóztas„ 

sanak 

1 \ 

.. d «Gyúgy"ze16Szel,; Évl,;ör1;yve1i 
sze1 lc.e-sztÓ~'>é,qe. 

'-:". 

.-1\~old~;~yhava JAN_~ÁR Téllió _31 uau 
1

11 
:: 1 KathoJjkus 1 Protestáns 1 Görög-orZ~~ i Zsidó ,i 
ij Nap_ : nap_tar _ . ___ naptár _!_ ~12!ár ___ ! na_ptár 1: 

f:~!E"'."\ 'f1K~K~!jC--vün.:1Jjér 1ia]_1Ji--
1

,20'.D.-1gnacz vl-fS.I ~1. 
li Cs 2iMakár' ap. :Abel. Szeth 21~Juliánasz 11o:Böjf I 1

1 

11 P.· [ s:Genovévasz !Ei;ok, Dan :22:Ne?zte 111! .. ; 
::~_±~~~s P1':·. __ I~~_!_~ Ir.abella 23;Kret 10 vt 12-~b. la.]„ ., 

Jézus nemzetségi jegyzéké!'iil. l\1áté I 1-25 
1
1' 

'V.15,Teleszfor p IS1meoJJ 24Jenoke 111 : 
H 6 Vizkereszt !Yizke1eszt 25 N. Kará(son 1i !.

1

' 

1 K. 7 Balmt Izidor lz1d, RaJmund 2-_,..rgypt. lneu 15: 
1 Sz S Erhard E1ha1d 12iD lst\•,„t i1G 

1 

Cs ' ~:i'Juhan vt ::\1a1czmna 28 20 OOO '\ert 117 1; 
,P. 1o_Rell!-ele Pal Rem Pal 129 \.pró.szentekl18 li 
1Sz.

1
111Hygin p. vt. ;~Iahlda. H1gm_130Arnz1asz 119:Sb Sem :j :1--- 1\íikor .Jézus 12 éves lett-:G__~ 11. -42-=5s-.- --:.1 

!i.V:--.!12-IE.!E[)Ernö ... E.l. Ep Er11ö _31A.'.\lclánia :20: I! 
i!H .. 13\Tidor Vidor i lJan.1890. :211 'I 
:i K. i 14 Bódog áld· vt ;Bódog 1 2 Szih eszter p j22 I; 
!;sz 1'15.J\'for apát jl'IIór fL\lalakhiis i23' 1! 
i!Cs ;16,illfa.rczell !Marciel ±70tanitvány 2-í 1 

:: P. [17!Remcte Ant.:Rem. Antal 5 Te_c)pemptus !25· 1! 
'! Rz; 11s:Piroska sz:vt1Piroska 6,Epi1•hanfa :2s:sh VaeI i; 
il~nnyekzö löJJ_ gaÚlca~KáJJában. -Ji~UH2. ------!! 
1l .. V:--!Tif!ETi~E1~J sz ;E -ífF.Ji. L\lár -ilG Sz. Iván j2í; , 
ii H 20·f;'ábián :~ábiáll 8 .-\.Dom. Gy :zs: 
!i K. :z1 Agnes sz -d IAgncs \J,Polieukt vt ,2'li 1 
'·[Sz '

1
22IV· incze 1Vim:ze 110:Nisszai G : 11Schat H_ 1 

! Cs 123 E.Assz clj i!mrike 'l11 Thcodóz 121 : 
'1P.121- I'i.moth.p~. 

1
Ti.mól ,12:1aczi~JJa s

1

• I' 
'.?_z.125„F'aif?._rdn!.asaiP~ford_ 13,llermi\ 'JStJ ll?:__I! 

li l\likor Jézus lc.1öt.l a hegyről /.láté YIII 1-1-i 1 

I.~--·. ---- -- --- ----- -- ------ -- - ----i! V. 2H:E III. Ep. IE III. Ep. :i.i·n Szab„ érs' 5! 
·!JI. 271Ar. "~· .Já·t·l. ,~r ~f· liu_i. . ]1~;.~ Ihélmi ~' I" !, K. 28 :\larg1t szuz IN. Kar csaszat'llh.l\·as. sz. Pet 'i 
: Sz 2!l

1
S7.alezi Fer Valér 17IN Antal ap. 8 

! Cs so:l\lártoJJka Etelgunda 181N Athanáz 'I !l ,, 

lll· "P". -"''"' "' N"o"l". '"-"'"''"'-"""'lcrg"l"l ___ _;1c9"'"""'"'""'-' "'<Pc· -"1"0'---11 
, 1 llohl' áltozásol,„ I'··. 

i ~„- ® Holdtölte li ~n reggel 6 óra 53 pel'Czko1 
. -><'..~-~ ([ Ulolsó negyerl 1·i-én reµ:gd 7 óra -\9 perez 1· 

/! 0 Ujhold 21 ón ójf'1u1"n 1 foa 5 P""km - : 

l'°'.·7-~_JJ~~~-.~--=g~'~'.l :!:éJJ_ es~~-.~.-„~ra ~3 perczck='='--~ _ 
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jf Böjtelö.i.iava FEBRUÁR 'féint"ó 28~-1-

l1INap 1 K;t~~~~'."' j p,,~:%:/;?' \ Gö~~Pfl~" [ ,;:üt 11 ~t \_%__;_--

~-1 11Ignaczpkvt IJ:111bri~--- ]20'fi~l"lt_~i~ius ___ llll8b:-Bcs:_j[ - -

!j_Haoonl6 mennyeknek'"'''" "aládu, _runbe>h" M;té X"__I[ · · 1 

i ;·< 

Ili~ 1 ~l~~]~~;;~z~- l~;l~~;; Gy i~!'~i~~~~~~;1 :I~~: '1;, \~!~, ~-'.; 
1 K. i :til)_orz.And pk!Veronika !23;l~?le.mcn vt 1H! ] f_---
' Sz ' 51Agota :Agota 2J1Xcma. B. 15 !I 2" 

1 

Cs i G:Dorottya sz. 'Dorottya, Arn 2iilHiUud Gcl'g i113 1 t\-
\ P. : 'l'Homunld ap ,Hikird 26!Xenofon 11/· 

1

: ,_ r 
jl Sz ! 8-J\.lathai .Ján _ :Sa\a~- '.'._í!Ar sz; Já'.1~sitS:Sh_:_I_i_~1:o!i f 

í:_ .Midőn nagy sereg g)•ult egybe liik \lll ,!.-1{, ll -,~:_:t_~_:.:.--
liV- \.l1E SC;x Apa1 E Hal\ \p 128G Ef1airn t'l 1 ;j~f( 'I H ;10 1 SJ,olaszhl,a Gábor 29 I„n:u.z f1 t ], 120 
:, K. !11IDczsopk 'it 1Frozrna :30Xagy Yazul 21 1\ <ii I' Sz ;121Batcz, l•ul Eul 311Cyius Jan i!i! 
.i Cs 11s 1R1cs1 Katal Kasztor 1 Fe\Jr. Infon 23 1 :,:;.~'. 
11 P. t41Balrnt ,,t Balint 2 K1iszl bem. 24

1 

1 
1j~~ 115 Faust J~~ausztes_~ _3 Sim~~~~u ~~J llJSJl 

li'1agalw' mc Jern~arn_tarnt""Y''_':"_'_;(Ylll 31-:431 
1
!V )6'E. Pais v IE Öt,·eu Jul i 41G. 'larn Iúrl 126· 11 

;I H '1iíiJ11lián ~7.ilúl'cl ' 5IAgota !21j 1 
! K. 1s·Hnsl1ag~ó, iKonk., FJá,•ián, \i'Hukolns !28. . 
!I Sz 119'1\amv.sz, IE\euth, Gábol'1_' í P~rthenius 129i , 1!_ 

1 

Cs .2o!E\euter Enká1·, 8,f1_vadar,.Zak:301H.. H. [' 
, P. !2i:J. 5. sz. s EleonoTa 1 \llN1cepho1us : 1.Adar 1 
1: Sz 22!Péter sz__ 'Péter__sz~10 Charalanp____l_~:Sb __ '.-!!:___; 

"!I Jézus a pnsztiba vitcték a lélektől Málé lV 1-12 1 

:1_v:-r2s-IR--:-f.11ön:v--]-E-:-111,.~z;:;-l'é-i1

1
. 1fl9_·-su1 :Bal. s---

1 

1: H i2-+ :\IUiyás l\Iá1yás 12 :-izahbús 

1 

• 

:11(. :25 Vikt. Vikt. Valb. 13]illarlinián ;, 1 
'_[Sz l2ü Sándol'pk vt,Sándor, Jónás í14'[-Atix. 6

1 
, 

Cs !271Leander !'Leander 115,0ncsinms ZI 1 

11 

P. '28~llom;in apál Ozsvát ,16 Pamphi!us 0 i 

111 

Hold,,áltol7.ások. 1·
1 ® Hol<lHilto 5-fm éjfélutáa 2 óra 30 pel'v7.koi 

i,-1 ~ Utolsó negyed 12-én este 8 óra 8 perczkor :1 
v Ujhuhl lll·én ddelőtt 11 óta 4(t pen.:zkor 1 

]: ) Első negyed 26„án délután 3 óra 23 porczkor ! 

ir---nii~t;_~s--;1ava MÁRCZIUS 'favasz~lö Hl 11a11
1 

;l " J----~---==-----:-=-=--~--=--=-----=-----==:..= 

-11,1'~_ ·1-Katl-10!ik_u_s i __ Protestáus 1: G_örög-orosz 
1
• __ zsid_ó_ i 

11~\'ap ~~ ~~p~r ~l ~~tá~ r ' ~-ap_tár i_ -~p,t~l~-i 
T::;z-:--1 1i~~b~~· _ IAlb~n ___ !111~'iva~ar __ -?~~~~ez~\ 
\\~ ~~ ~~~ ve_~é Jé?.us_~é~til_al~b~\;~ J anos~ l\I_ate_ X\· LI -! 
'I\'. 2E lI lJ v .E l\em Sz ;1)<_, .I. loop ,Hl, , 
:: H 3;Ginda [G-illdtt ;~A1ch. ,11; 
i!K.: 41Káz111ér h,· 1A<lorján 1;0L:o _Pk., 11~!, , 
!! Sz,: ö!Kr. Öz.;:éb !Fr!gy~s .

1
~~ T1n~?t, E lf;!lf~s.zt„ b 1: 

l;Cs.l ö!E<'ri".'.YBS ·l'nUo)m iL,Jen?:t. 1~,\ur1m ! 

j P. 1iAqriiÍ1ói 1 1 1~.il~lrnrd 2~_;Pohka_rppl_;: lai~us.yur.' 
!:sz 8 Ister1 _ _:s:!_l:_~i~~~on ___ 2_~.Sz I~an leJ. l61S~ li~ 
]!-JézUS Drdöglit iíze ki és az néma vala. Luk . .XI 14-2\:l. 
!\Y:~E-.JilTt„l-:E--:-of:Uii_.;.o-,[ j25.G 2.'l'aráz 117: 

_;jr{ liofSzeli. vt. J~án~or , , jZ~:Porfi~pk. 118
1

-
.1K 1<<'

1

1\onst vt. [Hoztna, Szil ,2,l
1

Prokopvt 19 
s;. ,12'N. Geig p Ge•·$.ely i28·V:;zul ·2G 

'Cs i13!Jl07.ina , Erno .. j 11~fal'(:Z. ~ 1 21 
![P. [1+l;\tatildcs.-ne.Za~;:a1_-1as ! 211esy~lnus 12~[·, 
;! sz._1~i~nf!::_1.':'.!_ J_Kr~_~tof 311-<.utrop ___ -~~l'ib ~aj_ 
i-- Jé?.ns a Guliléai tengeren túl méne Ján. Vl 1-1G 
iY.-;-tlf."ifil,·.b., :- :ff 1.~af't. Clir -i!(f <l. l~e1·az 24' 
lf-I: i17:Gel'll'wl s~. IGertruC nlKonon ''t 2;Ji 

IK·. !1slEde Sándor.1 Anzclm i 61Amorii42~L.!2GI 
Sz l19!Jó7.~efncv a !József ! i Vazul,Efrem]27, 

[Cs ·20:.Joakhim ·iHubert ! S lheolilakt 281 
:P. !21!Benedckhv. Bencde:;: ! 9:Szeb 40 vt. ,2!! ji 

'I ::iz ]22[.Jéz t_ k. 0 Kázmér [t~l_Lí:odrátstár~_l 1 Sh _,aj _ _:' 
l::I~i, f~~-d ~c_g _c_~1__g_em-közÜ!Clek-a bíinről ?--j~VHT- Mi-Ml. 

, V. ·23 E.\'. !J.,~,Fv ,E Jncl Géza )1
1

H. 4- Szofdonl' 2: 
\lf !24:Gáhol' föa _Gáhol' 112 leoph 3! 
1 K i2riiHv. oltö.11 .\ jGyiim o!t.B •t31.Nikefor 41 

I
S?.. '!2Gi~\'ianó vt !l\lanó.Jenií ]t4jBenedekS ;, ll 
Cs. 27,BöJt köz., H ·IH.upert 1Hi 1 Agáp vt. i (j, 1 

P. 2s11

hunlram hl' .Jlalkusz [16ISzabin 't ' 1: , 
'Sz 2!l Ly11ll vt ttuslak 17 Elek 1 siSI1 Czay' 1- Mid0il_Je:>us Je1usaleml~t'Z ~:i_zeledett_ l'<Iate xg1_1-1~--11 
iV-13{) E Vl h \u E I'alma v 18G E Cyull <J 

H. d1[Amosz pt. 1Amol-'.-; prof. JrnlKnzsan 1rn1 

Ilold'\'áltozások„ 
® Holdfölte ()„án este 8 óra 4 perczkoT 

(( Utolsó negyed 1·~„én reggel 5 Ól'a 21 perczkor 
fi Ujhold 20-án esle lO óra 17 perczkor 

) El~ö neg)'ed 28··Un délelőtt 10 óta 16 perezkor. 
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:i. Nap 'i' Katholikus Protestáns .'. G·ö·c·ög ~1~z 1 Zsidó !I 
1 1 naptáT , nr:_ptár__ _ t~ap_tár napláT __ l 
;,-iL l 11Hugó pk. hv."]Hug-ó 'l'TV:-- :<o Szabei vlk. 111 jJ 
iSz 211-'aulai Fer .. To.odózia :21.Jakabpk :12:·.· i\ 

,j Cs 3.N c~üt. Ri~h:J?árius, 122:V:'.liul \ L j13 IÍ 
,, P. 4:N pent. IZid 1T'iagr penfok :23.:!\likon ~H .Husv-.cl.!I 
1,: Sz ,: :J,1 N sz Vincze .IHozeás 2t Zakariás 115,Hn~I' 'iil( 

Ii. l\Iá.ria l\.1aido1na és Má~ia Jakab -;nyj_a.és -~-;alome l\lár·k.- xvI-'1'!. 

l
'I Y. \ 6!1<'. Hnsv. vas. F„ Hlls>ét. vas ,;föGyüm_O_ p, A '16 H1i"S;-:::-:i·-

H 1 7iJhl~'l\tl11S1f IHnsvét hiltfii !26,Gábor i171
1
. 1 

'I K. ; S'Délles hv. '.Apollónfa 2'71Matróna '.tBI . „ il 
: S1., 9;Dcmetervt ,Demeter, P 

1
28_lstván rn: 1Felun ! 

!l Cs ltü·,Daniel, Ez iDániel !291\Iark .Czhi1!;20 I'. 
:j P. :111Leo pápa :Leo :so.Klim, '.János 12t:Hns'' 7. ! 
1· Sz. ;121Gyula p ht Gyula ___ :31:Ipa~s _____ i22:Hns.~1[ 

\] ; : Mikor este _lőn azon m:q1 Jáu X..\: Hl-31. l] 

1

·1 V. 1•13,E. L Felt , .• ;E.1. Qu Juszt 1 4.. Hnsr ,_ 231 ll.i 
•H ,14;l'ib0Tcz-.,;t ,Tiborcz 2Hns' lre!fó 2i, 1 
iK j15:Ncszte -.,t Qlimpia 1 3 Hns' kedd 25 I' 

1 Sz 1161Kalliszt 1Arnn 1 4 GY01gy,Jm:s 26 1 
1 Cs 117 Rezső vt Rezsó j 5 Theodul, Ag 27 1 
11 p 118 J G essz Ap Valenan G Method, ao. 28 1 

1
-S~~l~--- He1mogBnes _?_ ll,liht Gyorgy2~S~Seml 

11 _______ B~~~~~-!o pasztor _ J_an _ X 11=11 _____ ,, 
li V :20. !E II. 3Iis :E 2. J!ászt 1. 8:G. 1. llcród so:Ho"" H li 
1

: H ;211Anzclm h\ P.dolár : g'Euspychhis t1Ijal' ; 

I

•·. K. f221Sótér ésKaj '.Sólér és Kajc·t ;10 1 Tercnlius 1 21 1 
: Sz 123:Bélapk„vt. jGyorgy i1 Anhpus 1 3 
;Cs 24:György-.,t. ,Albert 112\Tazu!pk 41 
i'P. ~5!1-Iárkev.vt. :Maik<>v IHIA.1tcmon 1 JI 1 

1

1
1Sz 26'Kilités Mar K1ht ---~ \Iaito~Jl-~:!1.~_Q_~hTasz 11 

1 

Egy kev"'" " ma> nem J,ütnk engem Jan. XVI 1G-2"_1 
V ,2ilE· IH J, Sz 11' :l Juh 115H. 2 Au:;iL , / 
H 128\ italvos \-1l,tlvn>; ]16 .\g<Jp 181 K. 29Vei Petci S1b1lla t'iS1m, Agap n, j 

1 

Sz 130l3z1cnai Kat. Eulrop l 1;;1Janos szerz. ,Hl, !I 
Jl"oldv{tlto::r.ásoJo: 1 

~ Holdtölte 5·én délelőtt 10 óra 41 pel'czko1· 

([ Utolsó negyed 12 én délután .. U.perc,zko1· ~' 
O Ujhold 1\J.én reggel 6 óra 8 perczkor 1 

) Első negyed 27· én Teggcl 6 óra 8 pcrczkor„ ~ 
- . - -- ·--,=-·-=--~==------=--~-

_,/ 
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.fS;,t.rvru11111.va JUNIUS Kyár~.lÖ3on:;p 11 

:! N.. .·. '1'. Kath~h.'kus 1'. P.-~·otestáns Göriig--orosz - 1

1

- 7.sictÓ ij 
'.'j' ap , naptáT naptár ', naptár naptár ii 

~,'1' !!V- ~fiE: L,Sz.uarT&rfrfn Kik: -120.6. l'iink. v. 1i3 
: H 2:J.~z v Era:o iEfraim 2l'l'Unk liétfö iH 

1

1'····· 

;' l{. s:Klotild kfr IErazmus :22 Baziliszk 115 
i:Sz +;Quirinpk.vt Koqi.,Floris '23::i\'1ihály pk 11(} 
':Cs 5 ll1na11 Bonifácz 24 Sim. és Nik :i7 li 

j P. ü Norhmt hv longin j<!5.Sz. lván fej l1s ·,·I 

1Sz y1

Robe::_t_ ap L_~kréczia l2G-~orp~~-Jrn:_~!~: 
,_Nékem adatott minden hatalom l\1ilé XXVIU 18-20 1 

!: V -g R 2 .Medárd F. l 'I1 .. Med 27 G. l. ~li1!1Isz~-- --,1: 
!! H !J'Pl'imusP.s F -Pt'imns. Fel :23 Eutik '21' 
!I K. 10.l\Iargit kr:iö ,EzekhiCJ :29: Teodózia 1221 i!. _ 

Sz 11Barnabá.sap1Barnabás iso:Izsák szcrz '231 il 
, Cs. 12 Fakundai J. Bazilides '31 lue1me1as 24' [• 
1 P. 13:Pád. Antal Tóbiás 1 1 Jnn Juszhn 2;:, i 
1 Sz l14jN ·Yazul hv Elizeus ! 2.N1kefor 26.Sli Sr.l .! 
;1-Eg.~ embei: nagy va~. ~orát szeme és s~kat rnegh{;;-i uk_XJV_i .• ! 
-,1.- 15 E. 3 .-\id. E. i. Tr.V ,\f - ! 3'G. 2 LÜczIT-12i· 1 

.j H. 16 RegÍs Fer. 'iluszlina 1 .J-}debofán 128j I 
:K .. 17 Rajner, Ad. 1Folkmá1 i u.Dorolhea ~2D! 
!Sz. 'ts l\Jark,l\Iarcz 1Arnulf, Cl'iárf ! 6.Besszál'ion !30 Rns. H ,1 
, Cs 19 Gyárfás. Jul .Szilvér ~ í Theodot ; 1 l'arnus 'I 
1 P. 20!Szihórp. ISzilns flór · 8 Ieodór erek! 2· !I 

1 

Sz ,211Gonz Alajos._Albán ·\)'Alex Cyrill ~ il.S.'ll Kor: 
- ------------------- '' ----,:._ 

1 Közelcd~nek Jézushoz a vámosok és bünösök J_ uk, XV. 1-15 !j 

!Y 
1
22E.4. Paulin·R3.r1 Ak- tOG.n. 1.'imoté 4 

H '23.Szid., Zéno !Vazul ,11 Bcrt. Réla. : 5 
K. 2Ji~z Iván :;zill ·Sz. hán szül 112,Ünufor, Peti íl I' 

;.sz .2511-'rosvei· hv. ;Eulóg Febr 113,Aquilina j 1; i 
;Cs :26 .J;~nos.és ~ál :.Jercm.iás 'i·l~·i.I::Hzeus I' I!. 
· P. 27 Laszlo kir. !1 alvo I:i·Amosz IJl". 9 i 
1-~- 1 28,ll L~~-p ln.:Leo_é_~~zua liü.Tikhon pk itOShChuk„i: 

I Midőn a sereg Jézusra tóduU luk V :!-11 [' 

1-,,-„ 291I'ete1 és ra1 1FJ.4 ·ri :· P„l:l------rnG. ,i_ l\latló-!11 j---1 
1 J-1. 30,P:il ap. eml. •Pál aµ. eml. 1181Leoncz '12: : 

1 

lloJd'\-áltozások 
~ Holdtölte 3 án reggel 'i óra 51 penzko1· 
([ Utolsó negyed H·én este 11 óra G perczk01 
O Ujhold 17·én délelült 11 óra 14 verczkor. 

) Első negyed 25·én délután .3-.~~~~~l·O~e~~~o1·. ___ , 

JULIUS Xyill'ltO 31 na11 I] 
-~ 

" 

'li Cs. :JL. !Lojolai Jgn. Emőke 11~J11Jius ésMakr!l 1: 

! Holtl'\-'áltozásolo:. 
i ft) Holdlö!tc 2-in ilélut:Jn 3 óra 3~J perczkor 

'I ([ lJtolsó negyed 9 én reggel (;órakor 
! O Ujh.?ld 17-én éjf~lután 2 óra. 6 perczkor 

L_,,'-~„-~~~~c~-eg)'ed-~fi~en ~·eggel 4 -~~~or" 



jKisasszonyltava AUGUSZTUS Nyárntó31nap1·· 

: N- - --! KathoÜ_k~~ Protest~ns ; Görög·o'.osz ! -Zsidó. 
1 

: ap i napta~-'-~~~~:ar _! ____ nap_t~~---na]Jtár it 
.!'. 1

1

1 Vas.s_zléterjVasassz léfor:20:1Jlés11rófötiL,15: -- ~! 
i S_.o , 2 Porczrunk. :Gusztáv ;21 1Sim. ,;s Ján 1lG.Sb.,aí\t ]I 
,;-A-illinl közeledett .fézuS- JGruzsálemhez - Luk XIX .Jt--48. -1! 
, ~E~lO. fsL- --E 9~ .2'! G !l.~-;ii \L-~----:1 

H 4:!Jomo1ikos _Dornonko; :2:'\ Fokti.z. \G ts! ! 
K. 5 Havi B. A .Osz>ald 2+ Krisztin vl, .![)! j 
Sz fi;U\'unk szi1w Urunk szinv 25 Anna,Olhnp."201 ij 

'.Cs , 7 Karni hv. Donát 26 Hel'melaus :21: !· · 
li P. i 8 Czí]jék Yt (~zirji>,J; !27 Pentele i22. i'I 
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il . 'I l( Utolsó negyed fi··án reggel 4 óra .J(i pcrczkor 
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A négy évszak kezdete 

T sz kezdete maicz 20-an 4 óta ±8 pe1cr.kor delutan 

1 
a'ae na eg)enlóseg = acqumodium vernale 

Ta,,aszJ, Jkeidete iunms 21 cn 1 ora 1~ pe1ezko1 1eggel 

11 

,,.~~~!.,pfordulas = solstil1umnak ideje melyben nappalunk 
~1a "~zabb C\tlllk pedig legiov1debb. _ 
Ieghij~;_ kezdete. szeptcmbe1 ?l-<111_ 3 01a 21 pe1czko1 1cggel 
·· · ·· e -enlőség = acqumoctmm autumna\e . 
Osu e} n~PzJJte. deczember 21-én 10 óra 14 perc1.kor este . 

. . Tel re dulás. = solstitiumnak ideje, mel)·ben nappalunk 
Teh .. n.~~~~ fljünk pedig leghosszabb 1egrov1 , . 

Nap- és holdfogyatkozások 
Az 1s~1n ik évben lesz két :N_ap: és egy, H~ldfo~wa~koJ;á~, 

k köt.iil vidéklinlüin csak Ul elso i\apfogyaiKOZU8 lesz lathato. 
ezc I. Gyüriis N::ipfcgyatkozás junius J1~ 17-~H ~~H'.apesten a 
:Napfogy:i,iko~á~ ~-é~? J:og-es .lesz A bel~pes. 9 yra 3~ ~ .Pe'.·~zkoi: 
hndaposh kozep1doben. E ~ogyalk_oztts. Azs1~han_. csza~l,clc~1 
.~ zilt kivéve Európában es Afnka Gszak1 fo!cJ1cn laüwto. 

ICS 'n. Jlilszle!;es Holdfogyatkozás no\emher hó 26-án Káhink 
m J:ilh::Ltó A fogyatkoiás kezdele daután 2 óra .J:.[·-<, pkor, 

~2ze]lB 2 órn 50 2 pkor vége 2 óra öfl pkor buda11es!i közép 
·időben történik. E.foo:y~tkozas n nagy Oczeánon, Ausztráliában 
és • .\isiáhan, Ki~ A7.~a ki'!del•:\cl és _Arábiában lesz fátha.tó 

lll. Gyüriis es teljes Napfogy'.'tk~ztts dcczen!)J~r hy 12-~n 
:Nálunk nem látható. A. fo~gy~tirnzas kezdet~ ;:i.ifel_u_tan 1 ora 
4.;. perczkor E fogyatkozas l;J Seela1~d_, Anszt!·a~ia deh nagyo~IJ 
részén 1 az imlim oc:zeánon e~ a. deli. sarkv1deken, kezdeten 
mC~ rcszben Madagaskarban 1s lathalo 

Izraelitát törvénybe idézni tilos 
Szomlml11:ipon - Ptuinrnupon. - llus\·cti iinncpck 1, 

2 7. {~H 8 napian - Piinkösdiinncpén .. - l'crnplompus7,titás 
n~pján. - U.i C, 1 \\s z„jk .1!upjun.-:-- lin~c ~zlt;l~,; na_11.iiin . 
Sáloros ünnep J cs 2„1k nap,1an - Haszcret. vagy1~ gyulckczcs 
ünncpéJt e~ tül\(JJyöröm napián 

L __J 

j 
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Gyógyszerészi naptár , 
A g·yóg-ynöyények -rirágzása és begJii,jtéséI.Wk 

Jl:lárc-zi 1-1.S. 

Amygd(l/111· Penioa L 
Daplme .Mezereion L 

Cortlx F1·a11gulat, 
Hippocastani 
J',fe:::erei. 
Pr11ni Padi 
Q!tfl'GH~ 
Salicis 

, 0lmi. 
Gemma Populi 
Herba S11bi1we 

Taxi 
Radix 1/Uiaem~ (2 aes). 

Angelirae (2 éve>) 
Ari. 
,Jrnhae 
A> /emisiae 
Bardmwe (2 éw~) 
Belladonnae 

Anemone hep(1/ica_ L. 
" pmlcnsts L. 
„ Pulsatilla L 

AsCTnOn E"ropaenm L. 
Coch/ean'a ofjlcinalis L. 
Gleclwma liedernre,1m L. 
Leontodon Tai·a.wcum L 
Pop1tl1is nigra. L'. 

Cortex Quaelts 
':.'alfois 
Ulmi- infel'ioi 

Fores Auidae. 
li'Hrfnrae 
Viola-~ 

Virágoznak: 
Tl!.rus brnwfo L 
Yiol-a- odora/a. l 

Gyüjtendök: 
Radix: 

Áp1"ilis. 

Virágoznak: 

Ct!lami. 
Cro·ids w·ow1iae 
C'(!r~ophyllnlae . . 
Consolidae '111r'l)Ons 
Cyaogfr.1%i 
Emcla.e. 
(ienlüinae 
Gramini~. 

Hellebori viridis 
Imperaforiíle 
Loprdhi. 
1-cdslici 
01wnidis 
Paconiae. 
Pelroselini 
I'olypodii. 
Tol'menli/foe 

p 1 imt<la elrtlim laCfj 
I'rnn'I(~ Fm/us 1 
p1 an1~s :<J_Jinow- L. 
"Ja/dna ojjíd1Mlis L 
Sabina o/jir:fno.,lts G1!rcke 
Tt,.•sifogo F'ni:tai:rr J_ 
U/m 11 s Gr!lll/)C.9/rts L 
l- iola odorafo L 

G-yüjtendök: . . 
1 Fo/h1. li1x1e Ursi 

Gemmae Populi. 

1 
Herba Ai·buri.s Vítae 

, I-Icp~licae. 
Pulmonarme 
Pul>oti/lu,e 

íx Anl'icac. 
JJnrdrriwe 
Ddami. 
Cru11ophyl/afoe 
Cic/iorei 
Conso/i<lae 
Emdae. 

Aescid. I-fippocnst L 
4111ygdal. Penicz L 

- 4Hemone prafens. L 
, l'ulsati//-0 L. 

J,,nf/tri& Cerefolfom 
E.(J"m. (Sro.ndi.;; 
á1 e.foliwm L.) 

111f1riscus sitve .fris 
f~{fm. (CTrQel'oplryll 
si/l'esb-e l..) 
q!(i/egta vulgar _L 
"rc!ostapliylos ftYI 
[;rsi Spr. 

non maou/al'Um L 
"' ·,,,-beris vulgm·is L 
· iire.'l' arenai·ia L 

r

·rdamina prafens L 

• 

".elülonium m.a j, L 
cl1lca.r. Armorac. L 

< ofJicinQ/. L 

[r;;eianelfo, sep/emp 
f.'or Conval/aririe. 
' f,amii albi 

Paeoniae 
Pasicac 
Prirtt'U/a.e -uris 
Uosmarfoii 
]Ti ola 1-z~·no. 
vicis Aguifo/ii 
Jmlmonarfoe. 
tlmJQe occident 
Uime Ursi, 
. Broncae ursin. 

i/:apillor._ Vener. 

17 

Radix Gramini~ 
Ievistici. 
Ononid·is 
Paeoniae, 
Pefroselini. 
Pimpinell-ae 
Sr1ponm iac. 
Tan-1.1:,Wi c111n hel'b 
10i·mentillae. 

9wmmilates Sábinrn 

Má_ju.s. 

Virágoznak: 
Cont·u/laria maja/, L 
Cydonia v1dgrr.ris 1 
Cynogloss. o/fil in, L. 
Eq11i~·clum arve111·f el 

hicm((fr. 
Fmgnria, usw L. 
JiiwuFia officina! L 
Glec' 011111 hederac. L 
l!e.r Arru~falinm, L 
hmipcn1~ Sribina L 

commmn r_ 
L(lmium a!/Ju1n L 
Jünymdl1es trifol _L 
:-'aslm-/ium ofjicin L 
Ordiis Jilorio L 
]'aeonia of/icina./i~ [ 
Piirns Abies IJ 
l'imts Im·i.r J. 
Phrns Silvesl1 is I 
Polygala.- amara I 

Gyüjtendők: 
Hub Cci efo/ii, 

Clmero1Jh y/Íi sih 
Che!idon. major 
Coc11lcariae 
COnii macufali 
E'l1<iseli. 
F1njarae 
F1·agai iae Vtl'c 
Fumariae 
Hedera.e. tene1·(r 
laccae. 
Lyeopodit 
lfalvcu . 
3Iillefolii 

Polypodium i:ulg. L 
l'rinrntrr ofjicin ·Iac1 
P•dmmwl'. ofjhin L 
Querrii!' l!obiir L 

pednne-ul L 
Rhamirns (·a.tha1·f I 
Ribes nigrnrn D. 
R,1;-m.irin ufjicin L 
R11b1i~ fndico~11s L 
Rubns lda.e11 ~ I 
<Jali.r peniandra L 
Symphyluin of.ficin L 
71on::i.x11euin r f.filin L 
IG.:cns baccata L
Vaccinimn Myrtill L 
Vinc(7. -mi1101· I 
(Viola adorata. l.) 
(Violri fricolor L) 
Vale1iana offtcin. L 
Veron Beccnb10u;a L 

Hcrb Po/yga.l. amai· 
Pulmonariae 
Pulsa.fil!ae 
Itutae. 
Sa.lvia.e. 
Tanacefi. 
7ft.'ti baccatae 
Trifol-ii 

Mel-oe maJalis 
Rad Actaeae spical 

Bella.donna e 
Carids 

Sii:rnmilates SQbinac 
Turiones Pini 

2 
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.Ju.nius. 

Vir-ágoznak: 
Achilka :A-11.lle/olium l 
Aconilum. 
Acorus Cala.mus L 
Allium- Cepa L. 
Althaea, ofjicinp_lfa L 
Anthemis nobüis f_ 
Apium Fel1·oselin1on L 
Aquikqfa imlgaris L. 
Arctoslaphy/os L'<Yl Uni SjJr 
Arnita monfona L 
Aspidútm Hili.i mas L 
Atropn Belladona 1. 
Borr1go ofjil'iiwlis L 
Ca/endula of/icimilis L 
Cmnwbi., 1mlú:a L. 
Cai·!"na 'LUl.qaris L 
Centa11na Cyanus J., 
Cnfou.~ bened,dus Gaerln 
Chelidoniurn nwjus L. 
Coc/deai-ia o.fficina/i~ L 
Conium macu/a/.ion L 
Daucus Carota- L 
T)igifa/is pll1"J!1U'Ca l. 
Eryllim.ea Cenlaul'i1nn Pers 
ftoenicurum r11/gure Gliertn 
F'mgaria vesca L. 
ll'1unal'ia ofjicina/ú, L 
Galünn verum L 
Genm iirba?tiun L 
Gratiola officina/is l 
Hyoscyamus nigcr L. 
lmperatoria Ostru//dum L 

Iüwutfo anen~is CouUon 
Led1un prdnstn L. 
l inum ·1uiúiti8simum L 
~falva i-ot1mdifolin L 
~Inha silusfris 'L. 
~lafl'icaria Chrrniomi/la. [ .. 
.:.UerL1tria/is annua J, 
0110nis 'PÍ!IOM. L 
Papova H.lweas L. 
Pfonfogo /anceo/ata et 11w}or 
Polyfjaln amru·a L. 
Potentilla T'm·mentilla Schrk 
Pu1·etnuu Partlwnium Smil.h. 
Jlll'us 'IO.ocode11dron Mi/muw 
1/o·w anl(folla d Gal/icn 1 
J/osmariirns offieinaUs L 
R·1da graveolens. L 
Srdda ofjidnalis L 
Samlmnw :nigra L. 
S11po11<Hia ofjici1wlb L, 
Simrpis «lba et nigra L 
Spartiwn scopan'um L, 
'lrmcrhwi Scordhun l 
I'hynrns ntlgaris 1 
Til!fmu.~ Sei11yll1rn1. L 
Tilia E1t1"opea L 
'1'.-!fo/úun Jlrnfi>n~e L-, 
·veronica He~cobnnga L 
Vnonfoa o.fficinalis 1 
Í'io/a fricolor L 
Vitis vimjeni L 

Gyüjtendők, 
Canthaddes, 
Flores Al/hrieae Arn1uu - Borogini~. - Cillew/11/oe. - Chnmo;~· 

lae Homon Chrwwmil/rw v1ilg. - Cyrrni. - Go/ii ved. - Mai 
vulgaris -- '111/efolii. - Rhoeado;. - flowir - S'anibuci, -- Tit. 
Trifolii olbi. Tl"ifolii fibrini '. 

Folia A/l/rneae - A•iran/.ii - Belladminrrn Betu/ae Cichoi-' 
(radicalin) ·- Diyi/a/is. --- J<'a1farac -- Juglandis. - Lauro-Cera 
- QuercHs. - Slrnmonii - To1icotendl'i - Utac Ursi 

Formicae. Ji'ragoe. 
Herba Absi11/hii \Mne jfodb.) - Atonili. Arnicae. - Borngin.is.: 

Ca/cni1dae. - Dinnnbis (.<,ummit. pla11i foemin.) - Coj!illOr1~ 
Veii.eri~ - Cl111.e1·ophyl/i - Centaurii minoris - C/omatidis Coc 
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l riae (e jforib). - Fwm-adae. - Gratioloe - Byssoj!i - - Hyos· 
c~~.„.i. ~ Lopafhi arnfi. -. Ledi 1m/„sl1· ~„ - ~Ialvue - Jforu~Jii 

Ybi _ JJalrií(1·iae .. - ]lclisMrn„ - J.lenthae ci·11op -.U,11tl1aep1JJ 
-~Jiercarialis. - JiI1//~foUi. - ?nonidh opinos(W - }'i/o;-ellae. -
ro'1ygalae wnaroe. --- JOw1s 'Toxu·odeí1dri - Ronunnrini - (Ylr~g 

á" elölt-) - Salvae IJll<rnlf!e non f/oienl.i S(1ponoriae, - Scobio 
:ae~ :_____ Scolo1;endrii: - <;e'?rdii: - ~'erpylli - Tnrnrnd - Thymi 
__ Ycroii froc Vtolue tr 1co/01 is 

S;·min Co:tliici 

~Tuliu~. 

Virágoznak: 
_Ac/iillca 3Iil/ffo/iv.rn }_ 
Altlmea r°'~en Cav 
-fn/licmiH nobilis L, 

„ -Ápfum Petrmclin1.'m !· , 
Arcliangel{(a opjicma/1~ Ho.f/m 
Arcfium- Lal'J!''. 1 ~ dit/ 

""Arlemisfo _.Jbs1nt1um 1 
Ballofa nigm L. 
Heloniea ojficino.li~ J. 
Cnr//iam1;s iinclo111:s, L 
Clienopodiiim o/11os101dc~ I 
Cichoreum J11/ybt1s L 
Citrus Ai1nmli1on l 
('fcmoli< creda l 
Cnic1<s benedic/11s Gne1 ln 
Coni1<m macH/ah1m L 
Cony:a sqiwn·osa 1. 
Dali1ra S/mmonium f_ 
Etylhroca (eHla1U"eiim Ieis 
Euphrosia r:ffici alfa ~-
Fou1fr11/um 1·11/gare Gaatn 
G(licopsis odU"olcuca. Lnm 
G11aplrn/i'1m mc1rnrwm J_ 
Grotio/a ofjicimi/11· L 
Hiemccam l'ilosc/la L 
l:lyosdn111-1.rn niger L 
1-lyprricwn pci:forahnn L 
Hyssoims o.(j/cina/i~ L 
Lacluca St:rn io/a L 
Laci1wa ri1·osa L 

latandu/a Spica f_, 
Ieti\li-e11m o(Jir:ina/e Kcc/1 
Lili1rn1 coml/dic111 L 
liwll'ia 1:11/:;011., L 
Mornibi1<m n1/g11re L 
Jíelilohll' o.fjich1a/is 1\-i/d 
.Vcnlha u ispa l 
l!e11/ha pípai/a l 
Menllm P11legi11m l. 
.,Jomonlirn Elalfl"ium. L 
'i'."a;·/•oliwrn officiro/e 
,\y11.pl1aea a/ÚRI.. 
01ymum H"silit·um F 
Oemmtl1e Phdlrwd1 him L 
Oiigon11m ltlnfomwi- 1 
Origan1l»1 ndgarc L 
I'arfrlai·in ojfiu",mli~ L 
Rlius To.Ticodendron L 
Jfo/a graao/en; L. 
5oponaria of]iciiia/1s L 
5oliueya ho1iei1!·11· L 
~úlum- aae L 
Salamon D11'1·rrn1a1·ri L 
Sparli1un scopoi i'1un 1 
TaHacet111n riilgan D 
Tilla p;l<H'}!llea L 
I'1ili011m r•pens L. 
1 cr/Ja~(']on tapsijormc Schro.d 
Vel'iia1·(n>n T/,ap9us _Hey 

Gyüjtendök : 
Baccae Rióinm n1b1 

lfobi Jdaei 
Myrtilli. 

-Capila_ Popca:crili 

F!orc~ Auninlii 
Carlhami. 
Clrn.momiilac 1 om 
Hvpcrici 

2* 

i 
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Flores I..avend1<lae 
Lilii albi. 
_1Jalvae arbone.a~ 
]'{ympliaea o/lme. 
S/oecliadfa 1:i/J'lnr1e
Tmw.ceti 
I'i/W:e 
Vei·bHsei 

Fofia L,au1·o~Cerasi. 
Tug/andis regia.e 
Rnlae. 
To:ricodoufri 

Formicae. 
f-ractus Jug/rrndi~ immat 

• Ce/'(isi nigwe. 
Herba Absinthii jfo1en~ 

Altlmeae 
Rnsilfri. 
Hetonicae 
Capillo~·. Vimeris 
Cardid 1 enedicli. 
Centanrii minoris. 
C/1enopodii amlwos 
Ciehodi 
Conii. 
(On~zae 

H•rba Euplirasit:ie tlorens 
Foenicu/i 
Gn/eopsidis jlorens 
Gem\·/ae. 
Gratiolae 
Hyperici. 
Lactl.l-oae drosae 
1 inal'in.e. 
J.fari i:iri. 
J.Innibii albi 
Majormrne 
Melilofi florens. 
1Jentl! c1· et pip 
iJ.li/lefo/U. 
.\Ticotia;we. 
01·igr:mi vtr/garis 

Herba l' riefariae 
Pull'gii. 
Saforejae 
'Jcorrlii 
Scabiosac 
Tnimceli el Vc1·/l((•c 

.:Yutes luglnnd. imma( 
!\'urlci Cira•o>'um 
!?<1di.r Sa/ep 
Secrile cornutum 

Vil'ágoznak 
Altlwea oj(lcinalis l 
Altlwea rnsea, Cí:n 
Arlemisia Absintliinm f_ 
Arlemisia vulgaris 1.. 
!fryt/!1'1Ua 0.ntcwrinm Pers 
Foenilulum v11/ga,i-c Gn.e,r/n 
Grali ln o.f]icinalis l 
H1nnul11s l 111w/1i - 1 

Jnt</a He/cniiirn J.. 
!JJelilolus ofjicinalis Tl'i!d 
Orign.n11m Majorcrna L. 
Pimpinel/n. Sa.Tifraga 1 
'Jalnnja ho1·/ensi• L 
Solidago Vfrgrm!'ea L. 
5'11i/a11thes o/erncen .Jagtdn 
TatH'.riiim 1Ianun 1 

Baccac ,ifol'Drnm 
}.fyl'li//i. 
R11bi .fi1.d 
Sambud 
So··bi ri1w 

B11lbi Allii. 
Ffores .A/Uwene, 

L11vandul. 
.Malv qi·bor 

Gyüjtendök: 
F/ores MeU!oti 
Ji'ol. L'lttrO CGrasi 
Formicac 
Fruct G1psiéi ann 

Cerasi acUl
C'ynos/mti 
Elaterii. 
HippoM.st. 

Gfa1ules Querou.s 

Herba Absiiitldi. 
Artemisiae. 
Cenla11r·. 
Gratio!ae. 
lola-d 11Jri. 
Jlelilot. e. 
Saturejae. 
Spi/anlh. 
Virga1~i:eac. 

Semen Canna/Jís 
Carvi 

Semen Dycopodii 
J.fe/onum-. 
Phella11d1·ii 
Papave• i~. 
Sinapi~ 

Conii imma! 
Cm·iandri 
Hyo.•cyami 
Lini 

Szcpte1nbc1:". 

Colchicum mifumirnle 
O, 00„_~ snffous L 

,· Baccae Berberirl:s 
Jurdperi . 
Rliamni c11tha1tua~ 

.- Sambuci 
Bnll!i Colcliici . 
Cor:tice.• ,Yuc .• fog/<11idis 
Fruclu.~ J>nrni 

; Haba .Spilardhis o/ernreae 
~-P1>ma aciduh1 

RadiX _frnirae. 
BellndoHn"e 
Calami 
Cichorei. 
l."y1wglossi 
.Emilne. 
F'ilicis marú 
Gentianae 

Baccac Ebuli. 
J1L11iperi 

• Samlmci. 
Bitllms ('o/ddci 
('erri-. 
Cm·tices Nnc Juglr:mdfa 
Ci·omis. 
Lígnu.m J11niperi 1·adiris 
Lupulinum-. 

·Poma acidula. 
~fomina A'1tc lugl-andis 

interiora 

Virágoznak: 
<::atu,!"fja hortemis J. 
Spilanthe1· olaacea lru:q 

Gyüjtendök : 
Radix Ifel/eho1 i t-i,-id 

Ononidi.•. 
.S'apona,-frrn 
Tainraci . 
TOrmenti/iae 
Vale1 ianae 

Semen Anfai 
C'annahis 
Conii 
Col'inwhi 
F'oenica/i 
I'eponis 
Petroselini 
Phel-land,-ii 
Stramonii 

Strob11li 1. upu/i 

Gyüjtendök : 
Ríldix A1tlwc11e. 

·-·„ . .::;,,, 

Apii }'droselini 
:Ai·temúiae 
Aii 
A"pm·agi. 
Bardanae \~~ P.\'ec;) 
I31·yoniae 
e-dami 
Carlinae. 
Consolihlae maj 
Enulae 
F'Uicis 

2l 
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Radix Gmliol.rw 
I-frl/ebori vii idis 
Impeniloriae 
fi idi8 Florentinae 

(3 éYe~) 
Lapalhi 
Liqniritiae 
Pyretlwi. 
Uvbiae lincfm·ia„ 

Radix S'aponai·iae 
'l'arn.·u1ci. 
Yalerianae 

Semt11 Cydoniat 
Pepo11nm 
Pe/roselini, 
S'ínapis nigiat 
S/rr1.monii. 

Stipites nu/camioae 

Mit mikor laboráljunk? 

• Tan.11:i1.". 

Gummi·1·esina di:pioafrl - AmmonianutJ -- _-ha .fodida - Ga/bamt 
]JOrilá,;a; súp kri:'l~I~ okhau nyeiendii n·1n kfu;itm&nyek 

Fel"l:ruál.". 

Má1"<~zi·us. 

Aqua Pnnd p.-rdii. Con a1a sabhme - F'ei1tnn sesquic11lora' 
c1 ysl - lile/. depiualum 

Ofow;1 Anyeiicae Ci/ami - Sabinae -- Viilei ia1we 
Ui·1g Populi 

.Aqi<.a Coe!rfoai'iae 
Per iun fol 

Galcraia hypoa/1iorosa 
Extrad•tm Pa/;atilae 
Extractum Ta1·axaci 

.Aqu.a ch/O!'ata. 
cocldem·iae. 

Co11s·e1 va coclileai iae 
Yaolurtii 

Exfrac/ aardii ben. 
Chae1·ophyUi ~ilv 
Chelirlonii 
Pu.lsatillae. 
Saponariae 

Ápi"ilis. 

Oleum Ca/a 11 i 
Spfrilu~ G1chleadrrn. 
S'uocirn Liquiriliae depur 
Fnyuention Popii.li 

Máju.s. 

ErlrHrl. Taxi b1·c( . 
Sph Ilus Cochlcrn·iru. 
Succi rnrnnfes hei bai um 
~'yrupus violanw1, 
Tinct C/ielid ex h rcc. 

Cocdonellae septp. 
Conii ex. herb ree 

• Thujae occid 
Unguoit. '5/abinae 
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J·11-nius. 

-;zuá, ÚH·lileal'iae. \( „ Lam·o Cerasi. 
Nicolianrre. . 
Petros (e.r. hl;. et rnd 1·er. 1 
Rosae (e /f rec) 
Tiliae. (e fi ret) 

Atl'opimon. 

Ole1011 Cl,amomi// f!efh 
Q,amomill toct 
Conii coc/. 
Hyoscyami cocf 
:MiUefo/ii aefh. 
Olfoatum albinn. 

G:>niinuw. . 
, Consena Coelile111·me 

Omii 
Hyo<·q1rw1i 
llosanim 

IJigifulimim. . . 
Exfi-artum Acomt1 

Belfmlo111F1l 
(!a/endu/ar. . 
Coníi macnlah 
Digílrdis 
Gr1diolae. 
Hyoseyami 
J1iglrmdi,· fo! 
R/,ois To.i:ico lendri 

.~ Tara:raci 
Florés J?.osae Saliti. . 
]{alrum rarbon_icnm -~1.a.n_m 

~ su/furwum s1ccu111 
OJewn Absi11tl.ii rie//1 

• Absi11tl1ii- (.otl 
engnenlum 

: 'Aqiui Gerasonon dest 
~ _-,,:„,nhrasia.e 

- J.a;tro Cerris·i 
Jife/is,ae. 
Nicotianac 
Peiroselini (e plantci tofo.) 
Rt~bi Idoei 

• Tiliae. 
doi1-11ilm11 mic. Juglrin lium 
Emp!rJstrum Hyd1·argyri 
lii.vlraclum Conii. 

Fol. Jl(glandis 
Gratiolae 
X1i-c. J1.tgl. immat 
Laducrw virosae 
Nicotianae 

Pa;(a Althaeae s. gummosa 
Spidliis Cocli/ea1·iae 

FonniMi·Hm 
J.felissoe 
Serpylli 

S 1upus Lrdi 1al1n.tris 
Ulweados. 

Ih1rt li'oimicarnm 
Tinclu.nu e.:r he1·/,a 

Aconiti. '" 
Be/lado11 nae. 
Biu·sae pa;·!ods 
Conii. 
DigUalis. 
Hyo,lyam1 
}~edi palustri9 
llial"i 1>eri 
S/mmoni 
'l'adwdendii, 

uti 

\ex /,~ 
j ret 

F•iguintum Belladonna 
Digila'is 
Hvdragy1 c.inel" 

Hyo9cyami e:r hb rer. 

E.dractum Si1 ainonii 
Fen u.;;1 ladicu,m 
Vfrotiitum. 
0/eu,m Conii in/its 

Liliorum 
J.fajomnae aeth 
J.[enUiae 
Oi oi·wn 
R1dne et 'Ianace!i 

OJJiu,m du/verni 
?!!~la gummMo s. Althaw, 
Spfritus .Po1 micai wn 
Syrupu~ Cerasi 

Ribium. 
R1.öbi Idaei 
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Tinctu.ra Clwnopodii Vulvaf'iae 
Conii ex lrnrb rel. 
Nteotianae ru~tfrae 
SfrwrnonU ex lierb i·ec 

Cnguentum H11drargyei einer-.~ 
J_inarirw 1 · 
l>fojornnae he~fi 
Horismarini t·eiJ-

A1I~·11_sz-t11_s. 

Aeef·llm C<J/ch ioi e bulbo 
Aqua Lrnii·o Cern..si 

Samb1wi 1·01uentr 
Bi.s1niitJ11im nilri(um 
(Collo:i..11linum) 
1'Jrgotinum 
1'1·uü(ug Cy»o.<lm/i 
Digitalinw1a. 
Extraotitm Gonii sem-

JC/aterti. 
Gratiol-at. 

Fa1u111 su/f-uric pur1om„ 
Lupulinum. 
Oleum H'ippoca;fani 

Syn<pHs Il!ororu111. 
s„ccu~ naud fo1p. 

J1tniperi insp. 
Moroni1n ingp, 
S'aml1uci in.~p. 

• Sm·lionim. fn,p 
S!V"J'"S R11bi fi»dilo.\'i. 
Tinctura Gholchici e biilbo 

J,frui i.eJ·i. 
Vfrga1ireae 
Ophflilmica Romtt~
lrnu.seni ex lib 
fruct Foenic. 

Vimim Oolchiti e /ml/10 

Szcpte1•1l)e1•. 
Aeehtm Culeldci b11/I>. 
E:drad1im .b'erl'i ponrnli 

Cort nuc Jnglanrl 
F'ilid.'1 aeth 

Oleum Hyoseyami expi·eB 
e seminilms 

Olenm .Vúo. Tu.9/t11irlio· 

Coniinum (e semine~ 
Errtrac/um Arlemhdat. 
E.-ctrac/um Chamomillae. 
Pasta Allhaeae s gnmmosa 

Suru.is DerbN itlwm
Ebuli hwp 
lu.ni_peri in'l_p 
J iquiriliae dep 

Tindio·a Co/chid buli! 
Vhnim Colchici bu/b 

S'1nc.n~ lunipel'i fngpiss 
Samb1wi ins_pi8~ 
~]iin<"!r letinrie. 

S 11·upus "ipú1ue ceninae 

:A nyers és száritott gyógyanyagok 
raxoguák) súlyviszonya 
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100 i·6~z ----;;;-1 
$Zá 

út\ a 1 flhscn 

') Baccae Myrt!ll -
! Hofolur; cernnuc 

- r·-BulbUS <;:~JclUt l _ 

--- _J -1:í r 1 olia -.'\conili_ __ 
i:,J li • Althaeae_ 

;-·.\ ~ :::k11lac ____ _ 
Canlbaridc,o; -~ ---. 

1 

e.''. rf. Hippoc~,;1 arn 
• I11ezc1 c1 ---

·~::i _-:_ ~~fl\~11~-.-~--
! _ .- Sarnhm i ---

! .- Ulmi _--- --
/ Florcs Ar~u~iac __ 
1- • Altha:ac 
i -•. 1\ rnicae 

,.

1

1. Aurantin1 
Boragini,; _ 

---,! 

;-;o ;1 ' A1uilae 
15 ·! Auranlii ____ _ 
40 füllad• rn1ae __ : __ I 
40 Canlui benecl 
50 !Ji;i:italis __ 
.:í() Fa"rfurae ____ ---.i· 
12 Hepaticac_ 
10 H\'O:ölltUni 
3G TÚglaJHl l'C~ 
25 :Jla\Yac , 
20 l\kli:0~a•o ___ -: __ ,' 
3il Jkulh lri~p--
22 pip 
10 :\lillPfolii _ 
11 1 ,:'\j( otiaaaP j Calenduhc 

\ Chamomil rornan 2:J 11 Per··incae 
'ulg 25 1 Hn;omariui 

1 

1 

1 

1 
1 

,,_. 

\·:' 

Carl!1umi 
Con\llllal'iae __ 
Cyani 
Farfarac _ 
Lamii alh._ 
LavaJl(]ulac _ 
:\'lah· mhoi 

yu]g
:i.\folilo1i. __ 
:i.\lilldolii 
Paeoni::te 
Papa\·. l'lincad 
Prin1111ae \·eri' 
HMac Cl~llliL_ 
Hosmuri11i 

. Sanilmci _ . 
Talllwrt! __ _ 
Tiliae. 
Vcl'bas1'.i 
Viol 0Jo1 

---1 2;J i, :::ah iae 
-· 20-25 ll ~1rarnonii 
" __ ! 22 !' 'I araxad ___ „ _ 

20 1·1 rnxin1 \cnJ1i __ 
-1 25 Irii'olii lihi ____ .. I! 

-JO :1 U1ac ursi _ 
20 1 . \'(,r\)[l[<('i,, __ _ 

21J .I· Uernmae populi ____ _ 
28 

1 
Ilcrl1 Alirol;111j_ __ 

30 • Ah,i11thii -· 
15 1·, • Aconi!i __ 
12 1 ' A~nrn01.1ii __ . 
Hi : Alc.h('11jlJar• 

1G I' Allhal:éH' 
20 . Ai lcn1i:-:í1ic 
2:i 1 A~p1,1·uJ;1c odo 
2:J 1

1 Ballol. la11al 
30 I' lfa\lotae ni1(;·ac __ _ 
20 : Belladounac ___ _ 
20 ] Dctonic::ac. 

20 
32 
:10 
f>O 
18 
25 
2± 
2U 
25 
20 
00 
20 
2ó 
;){) 

20 

" 20 
4:.tl 
22 
.'):) 

20 
25 
30 
20 
20 
20 
40 
ll;l 
20 
2fJ 
28 
2;) 

1:1 
2il 
20 
2:í 
2:> 
i;, 

20 

. . ·•·· ... • .. ·.· .. -• • •• ; •h•JJ1;till1~~1flh .. ·.;,_.;~;~~.-·.·,····.· -- ;: """""" ;S~@;,.;;_: ./'; 



26 

_l ___ 100 rCsz 

! fris,;011 

:Herh Do1agini~ 
Capill Yell(·r 
Card. bent;,]. 
c,,n\aur„ min 
Charn::wdris __ 
éhelidnn maj 
Chennp. amin 
Cichoi·ei ··-
Cnchlea1iae _ 
Conii mac. __ _ 
Cmn allariae __ 
Cynoglnssi 
Eqni:,eti __ 
Eupl1rasiac 
Furnuriac _____ _ 
GaJeop:dd, gi und 
Ge11istae tinct __ _ 
Ora1io\ac __ _ 
Hederae teli' 
Hip0ric i 
llys~opi __ 
lactucae \l! 
Ledi p:iln~tr 
Linal'irt<- ____ _ 
-1-lajoranae --· 
i\'laruhii ---, 
:'.Jatrieariae 
1.Ieliloli 
l\If'lh·~ae _ 
::\Iereuriali~ 
?.Iillefolii 
Ol'igani _ 
Pulegii __ _ 
Pulmoua1iae 
Pulsatill -- ,i 

Hutae __ 
Sabinae __ 
:Satul'(•jac 
ScalJiosae _ --· ___ ·I 

Scordii _ 
Serpylli 
.~iderilis 

I anaceti _ 
IaiaxaGi 

les:>: 
&:ní
riha 

11 
2:·, 
2;} 
2:, 
33 
25 
24 
1(; 

2;, 
2(; 
2() 
25 
2:'> 
~-IJ 

20 
2ij 
25 
:16 
20 
2:'> 
2;) 
25 
25 
30 
1i'J 
28 

" 28 
30 

" 15 
30 
1ö 
;Hl 
28 
38 
35 
25 
20 
30 
J8 
26 
22 
33 

10U i·ész 
flisscn 

IIe1h Ih\mi _ 
\' e1~henae 
y-, 1 onicac off 
\"iolae tricol _ 

Hadix: Aroniti 
Allhacae 
\.ngf•]ir:ae 
Arninao 
A1i 
J\ l'll 111i~iae _ 
A~ari 
A.Fparoffi 
l3u1·dci11;, 
lldl:ldon11ac 
Uhtortcie 
B1·i•mi:le 

25-3 
25 
20 

30- -
40 
30 
22 
-Hl 
20 
25 
~() 

25 
Calarn atom 2;}-3 
Cs1i, a1..-,i , iO 
Carlinae --- . 1 2:í 
Cariophillaia 
Cid1orei ___ _ 
C011soli:l 111 
(_.\110)\]0" :i 
Enul:ie _ 
f'ilkí-, lll --
(;c;ntianae __ _ 
Gr<1lllini~-
Hf:lle]J nigr. 
Bl'lleJ1oli \irid 
lm1w1aior 
Irid floi 
Lapalhi 
le\'i,.;tili 
Liquiri!iac 
Uno11id. Rpi11 
Paconi3 
Polypodii 
Hulnue 1.ind _ 
Saponu1 
'J'uraxad __ 
J.unnl·ntill ... 
\ alerian._ 

~ \' Natri 3.lhi 
Sipite~ Dukamar 

50 
3:'>-4 

40 
(IO 
30 
22 
30 
15 
a;:, 
30 
30 
33 
30 
18 
30 
ri! -
60 
30 
45 
30 

2i 

Tinkturák táblája 
sz;lraz n1aradékot és; a harnu taitahnat 

J<.'. J)idcrit/1 szetin! 

===--===~ 

\ Tinct. Absi!'~hii 
, , sAcon1L1 
J AioCs 

" c.omp - -
arnara 
Arnicae 
arou,atica 
Asae f,?~tidal' 
Aurantu corl 
Bcnzolh 
Calarni . ---- - -
Cmrihandum 
Ca11$il:i -
Catechu --
Caana!Jb Ind 
Chinac __ _ 

, cornp 
Chínoidini. 
Cinnamnm1 
Colchíri 
Colocyn!h 
Digitalis _ 
Gallarum 
Gcnlianae 
Jpeca~nanhac __ 
Lobehae ___ _ __ 
).Jynhae 
Pimpinellac 
Ra!anlme 
Hhei \inos 
.Ccilhc _ 
Strvdrni __ _ 
S1Jíianth. l'.omp __ _ 
Ya\erianae 

acll1 
\"cralri ·-· ·-· 

. Zingihei·i;; ___ __ 

1--
Faj,úli 

":n sziíraz 1 1 

incnadék o 
1 

harnn : 
10~~~ lHÍ_l_I _ 

o 907-:1 gos 2.:io-3 28 

g-~~1~=-.~·26?i 1~·~,~=-~ :.L1 
0.9\lli , 3 B3-3 80 

0918·--0íll\Ji i'J.11--~1/i(j 
ti ~l02-0 \HO l Hl-1.:íll 

0.0114 2 10-2 Eí 
0.8:1:·,--0 RiS' ~l :JO-íl.73 
o:91\l-O \121' "1 -l0-'i.2ií 

O St6 1B93 
() 010-0!11!1 :í ;}1 
0 8'18-0 839 2 23--- 2 'fö 

0 3'1 
0. 10 
O,Ofi 
() 05 
{I. 16 
o, 14 
() 12 
0 01 
0,22 

nBJll. mérhBtii 
0. 1iJ 
0,03 

: 0 8:37--0,tii-2, l 2U 1 41\ 0,(1.} 
0 03:í- 0.931:\: !) 05 --Hl O:í fi 08 

, O.SJ-0 -í- 4:í 
!0911-0918, l-13- 490 
'0ill1-(1 !ll:l' 1 {jl)- 1) 361 
, o.925 tt on-12 01' 
0

0903-0!lOCi' 190-2,23· 
0,905 0 ;J;·,_ O.\lii' 

i· 0 Ki2-0 8,1.7; 0,\:13- 1 l\0 
1 {I \)09--0 910 2 \Hl- 3 15 

I' () 9-±rl---0 \);'121 11.40-1-í.38 
0 923 ' [> uo- 618 
o.~WJ t 1:, - 1 8li, 

.,i 0 8~JH-O 9(fo' 1,iíO- 1 91 
0_8--í3- ·O tl-t9, ;, 2- 6.0i"1 

.10,\-\08--0.913' C_Ll- 4 13 
: 0915--{1~)1:3 .}(1()- ::.,20 
; l.OJ:'l--1 052; 20 3,1 

,,' 0:945--0.950 1 1-},2:) 
1 0,900--0 902 1 20 1 39 

0.91fi 1 1-,35 1 

o 91::?-o 918 s no - -+.l\9 
0,811-0,8H1i 1.90- 2:22; 

0,898 ' 2,07 ' 
ü,s9~-o,9oul 0,15- o,\Jz 

o,o-t 
0.04 
() 14 
0,09 
0.03 
o,Oí 
() 03 
0. 26 
() 11 
O.Oi 
o,os 
0. 1/ 
o,ooo 
0,12 

0,05--z~l,O;) 

0,11 
0,005 
o,Si 
0,10 
0,02 
0.0-i 
0;10 
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' Ostyatokok ürtartalma, 
(.:\Iareau szel'inl) 

A s;i;án1ok a legkisebb osl) atokok1a \ onalkoznak; a kö;.i 

nag)'S:lg.uak kétszer 1 a 1utg)ok ntg:szer annyit, kdpe~ 
a inegne' ezett poralaku g) Óg) sze1ekbd1 hezái 1ü 

Acdanilid --· -··- o 1ii Ii:alium hronnlum O· 
.\cidum henzoicum O Hl diloricum _ o• 

;,alicylicum 1) JO 
1a1111icum o to 

. ". jotlal11111__ o 
Ldlnum 1 enzoicum () 

AloiS ___ „_. ___ ___ 0 .20 
Arnmnnium hromatum__ o .'íO 
A11tipyrin ·--· ___ ___ o l!O 
Bic:mnl/nnn s::i.licvlicurn o 25 

subnÍtrkmn·~- O 30 
tannicmu ____ o·ci;·, 

:\[a;ne~i~fll~~i~Lun~~-"-- __ """ 0' 
:\lar-;ul·~ium r;a1boni(.U!ll __ i: 
:\lagne:<ium lactirum o-
?\alrium bcnzoicum O: 

bicarbunicm; _ o · 
Cakimn phosphoricum o 30 cliloialum " .. ___ o· 

>0ulf01·03urn ___ o 3i) }1~' [lfl[!]10:<phül'OSU1ll 0 8 
C:;imphora. n1onohrnnmta o 35 jodalnm ______ () 
C'.nl!o Lig11i ___ ___ ___ o 10 
Chininum hisnlhuicum o cw 

hydt'O]Jl'OllllC\l~. 0 i:Í 

pho~plrnril um O 
:<alici·lieum o· 
sulfmosurn ___ o· 

]l"jdl'ochloricuru o 1:i tliio~ulfuricum o· 
Jacli um __ o ifi 
salii,ylio:;mu _ O 1ií 
"'nlfuricum__ o \:) 

Podoyh~ llin ___ ___ --· __ " o· 
Puhi~ Ipccacuanlrne opialu~ O'.' 
H:vlix Ipccaurnnhae__ o· 

tunnir:um o 30 Hhei ___ ___ o 
YUlerillllÍCum 0.3d Re~ina Scammoniac _ o 

Cofíc.inum ___ __ 0-1;, Salit_.in ·-· _ _ o: 
Colocv11t.l1 prnep o 20 
C11heliac ... ___ __ _ _____ n 20 

Set.ale Cfll'llU1um__ ().· 
~l'llWH C:inae ()· 

Ferro-Kaliurn la1la1i<.:uu1 o 30 Siibium ~nlfurat au1 ()· 
Ferrurn h~ dril um ___ . _ o jll 

« ~pyro-)phosphoricum o '10 
Sul!'u1 ___ __ _ __ _ o· 
'lubnu. lalapae __ O·;· 

Flore~ l\nu~;o _________ 020 Zincum ladit:um .„. o· 
Gulti __ _ o 2:1 
Hydnugyium chl~ntl~nn 110 

Yah·riani(.:,1m ___ (!_• 

29 

Csepptábla * 
Közt)n,;i~g. ü-.;cg 
J1ö! csevpenié~· 
nél 1 grmra álla}!: 

.iün c~•PP : 

conccnt1ala 12 
1G 

cc lrydroc1an aqnos 1G 
·(t pÍ1osphn1 icun1 _ 20 

.. :Aether_ sulf öü 
. (( accticns i'JO 

~·h-Ikohol snlfui is ~,'l~ 
·,·Am)'1inin nil1osu1n --
L-.'.A_qúaan1ygd rr1n;_u oíl 29 

·,Arjuac destillaLae 1G 
«. spüituosae 25 

·~C_hloroforminin 
':·-Fcí:r. scsqnid1lo1 sol 
-J{aliun1 ('a1hon sol._ 

25 
12 
16 

.. :'-Liquor aeid Hallcii 
}'..'-ifücilago fr,u1nn1i a1al) 10 
~~.Q_lCa acthe1ea le\·io1a 2ó 

g1a\:io1a 20 

2ö 

20 

JZüziínsr~.g. Ü\e_cr 
!Ji\l ese1l11cni?.S
nél 1 gnn1 a álla~ 

ji1n (.Wpj): 

Plnlllh :lccl sol 1G 
has sol Jó 

Solnliu a1scn. fo\\le1i 1() 

Solnüones aqnosae(sa
linn1 alkaloid exlt 
clc) __ lG-20 

Spi1it n.clbe1 is_ 2i"l 
(( fc11isesquichlo-

1ali ac.ll1 2il 
Spil1i. 1 a1 ii ( spit dil 

pa1 23 

Spit 1ini absolntus IQ 

" conc PiO 

" " <lilul 2ó 

T inct spi1 (e spii c.onc 2ó 

" " ( ( ;;pi1 <lil ) 20 
cc cn111 spii {;t ac-
thc1 e; pa1 rrlae__ 30 

Vü1a n1edica1ncntusa 23 

''-\;.;;,.::-\_*Jegyzet. A cseppentés által biztos menn-yis"gct nem, mindig 
.. --ésak mcgközelilöt nyerhetünk A nálnnk haszná\l n. n, ~pafr11lu 
~>~$ejlpcgtdi\ Ü\'q!gl'l 1/,-el kisebl1 cseppeket kapunk; lcliát (:\\'Z'I a 
{-.foil.ti·számokmi.J 1/;-cl t.iilJb c~cvpc\. kell 1 grmra vennünk. legponlo
>.::sabh az 11} f1·nnc:da gy6g!1s:::ei·kö11yv állal eló'ir/. ocseppszrímil6", mel-yniJl 

·a-_ fo_lyadék hojc.sörc kihumtt hegyű üvegcsövön folyik ki ; a c.sö. kihu
_iOtt hegyének külső álmérö.;e pontosan :i1 1~ rnil\iméte1· E kfslilléken 
·· e11tett 2•l csepp 1!l e. foku viz (legfelj 0 02 gr eltéréssel) 11on

i ,, 

1 

li 
11 

1 

1 
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Hőmél'Séket emelő keverékek 
4 conc ké11sa\. 
1 (( (( 
j inész (crllc OX\ cl 
c1ncli a hón1étsékl t 

-f- 1 \ÍZ + J (( + _l (( 

Hütő keverékek 
8 Glaub0rsó + ö conc sósa\ 
1 Kaliun1sulfoc,anaL + 1 ..,-iz 
1 Kon~ hu~ó + ~ hó 
.'~ Iüist Chlo1calciu1n T1 1 hó 
1 1\n1n1on'un1nitrat + . \iz 
S Sz11lmiák + 5 salüllom + 

S glauhe1tó + 16 \iz 
::3 Glauhe1só + 2 liig saléhon1sav. 
9 Nahiun1phl sphat + i 11igit 

salé!1on1sav 
1 Sza.l111iák + 1 Sakfron1 + 

1 \ iz _ 
1 Hó + 1 hig kénsav 
1 Chlu1kaliu1n + 4 v1z _ 
1 Naltiun1nitrat + 4_ 'iz 
i{ Nahiinnuihát + í '>'iz 
Szilárd szl~dsn. v + AE lhe1 
Alkohol + hó 

A thetmon1 
l'Ól : 

+ 10° + 18" 

+ 10" 

+ + 
t 
+ 

10° 
10" 
10" 

8" 
ö" 

+ J:J 2" 

+ 10°-15 -

90 
24, 
il? 
11, 
10. 
ó" 

100 
2 

Hőmérők fokainak összehasonlítása. 
-----

: Celsrns_J Rérnmur !rahreuhe11 Celsius Rbumur 1ra1irenhe 
r~-;o ! - -u;--r~ i + ;;o-+ 40 

' 10 8 + H + 60 + 48 
() 0 +, 32 + 70 + 06 

+ 10 + 8 -, 50 + 80 -j- Gí 
+20 +rn +Gs

1
+9o +12 

+ :JO ++ 24 + 86 + 104 + 80 + 40 ö2 f104 

o<L~'.;-:'. - 31 

> A,1ázat a tiszta főzetek és forrázatok 
T<> 1 ' k ki ' 't' ' kivonat-tarta mana szam1 asara .. 

faj
siíly 

I_ J\:Í\Oll\it 

~ j\)0 100 
'p;rm kt:Hl· 

bflJl hen 

-\.3\J 
4,53 1 

4,GG : 

100 \0() 
Faj
~uly 

: ~Tll1· : kllll· 

1 018;) 
1 OHHl 
j (11fü1 
J 1:200 
1ilH1.J 
1.0210 
1,0215 
1.0220 
1 022;) 
1.02:10 
1.0::!35 
1.0210 
{02J5 
1 025() 
1 (125:1 
J o:u;o 
! .o2H5 
1.02-:0 
1.(12;;1 
1 'n2so 

1 

1.o:rn;, 
i:u2uo 
1 '02\J5 
1.0:100 
J'.03(!;-'j 
1.!1310 
1;o::i15 
l,(13:W 
J .0 2:í 
1 ,o:i:io 

i'~;~:;~ 
1,0315 
1.()ilhO 
1.(IJ;j;, 

1 
1.03GO 
1;03G5 1 

ban bPn 

5,1;) 
;}, -~7 
5, 70 ,· 
5 82 
5 !JJ. 
G.!17 
G.lfl 
(i.31 
fi.4_.J 
G.;JS 
G 71 1 
G 85 
(j ~)j_l ' 
7 12 1 

'.2(i ' 
1.:17 
IA8 ! 

J.G(J 
1.71 
i .sz 
; \l3 
:3.0-i, 1 
8,ló 1 
8.27 
s ](I 
8 ··') 
8 G; 
8.H() 

l:l, ~ 1 i 
U,07 
9 21 
!l;3i 

-.LSS 
5.0:? 
5. JG 
5 ;Jo 
;,H 
:J,JG 
5.G~l 

c1:s3 
5.\fa 
G.OS 
G.21 
G CH 
{\..J:r, 

<1.'uo 1 
6 /j 
(i,88 
7 O!l 
·;,ti:\ 
1,32 
í ~ll 

i 58 
i /(1 
;: 82 
1.9-\-
8.l(j 
H:ns 
8.2\l 
8 ~~ 
s;),!_ 

8 l\8 
8.~2 
s \)(j 
~ iO 
~) :<5 
fi 3~l 
9.54 
9,GS 

, J{i\ onal 1 
Faj- 1 1 
súly ,·-11w--~1\il)-

i grm ' kun„: 
: han lrnn 1 

1.3~00 
1

0\l.J.:; OD811i 
1.0'175 ll\l.:i'i OD,92 i 
J .0380 Ufl.Gfl JO,OG [ 
1.o:;sr, o::i s1 10.rn 1 
1.0~\)() '00.92 10 31 1 

J 0390 10.0-f. 10 -H 
1 

1'.0.1· () 1.1fü; jl) ;lÍ i 
10-tüi'i (o:?i' 10.G91 
fOJJ(} 1.0JO '1P.li(\ 
10-l-tJ 1.0óJ2 10.!13', 
1(1--Ull 1.0135 11,101 
1,0J:?J 11 77: 11 :.!3 
1.0-±30 11 90 : 11 31 ! 
10135 11.03'11.'íll: 
1,0J.iO 1113 ; 11.iJ-< 
1.on-5 11,25. 11.18 
1;ol::iO : 11.JS '11,91, 
1.0-f.:J:l '11 ')() J2,0J 1 

1.UciGO 11 Gi) 12.19 ! 

J :oH\.J ' 1J 77 12 32 
1.ll±70 '11.89 12„;,:; 
1.0.J.í5 J2,0l: 12.58 

~;g·i~~ ' ~~:~g ~ 1!:t~; 
1 0-l-~15 12;:1() 1 13 12 
1.0;,oo 12.r,3 13 2G 
l.(1;,05 : 12 /') 13 3fl 
l.1Vi1il 12 87 13 'i3 
J 0:115 12 HH ' 1:3'.G1; i 
1 O.'i~5 13 12 1;J.8(), 
1.11:120 ' iiJ.2-± 13.DJ. 
1:0530 13:3H 14.07: 
l,o;,35 13,i8 1~:~? 1' 

1 (li'J.JO : 13.61 1'1-.• l~ 
1,0J-15 13;73 : l·l,>8 
1,0ti;íO 113,Sü ! 1 ',(li! ;' 
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Kho11at l\honat 
I aj- Faj 
suly 100 100 ~1"11) 100 100 

grrn· knn· grm bm-
han ha11 han ben 

" "1 
1 

1,0:í.)5 13 98 1.0(\iíO 16.25 ' 11 '1 
L05ű0 14, 11 1-.l):lO 1,0(i;J;j 113,37 17..i-i 
J 0565 1.í·,i3 i 1f1.03 1.0660 10,;,o 11.5Ll 
1,():)/() 14,3G ii"l.18 J.06G5 1G.űi 1'.i.7:1 
1.0:)15 1.f..4!1 1ií.ii2 1.0fi70 1fi.74 J i SG 
1,0éiSO 

' 
1.i::(i2 15.47 1.01315 16 8G 18.0D 

1,0685 
' 

1J.75 1:J.G1 (OG80 JG.!J9 18.1G 
1.0520 1.J .. 8\) 

' 

ii"i.11 i'.OG85 17. 11 
1 

18 28 
1.05\fo 15.02 1:-1 ~11 J Oű\IU 11 ii3 18.~2 
1.0liOO 1:-1.1J i 1G,O:"í 1,0G\Ji"J tí:Ji"J ! 18. 56 
1.060ií 15.25 16.17 1,0700 11.J.8 ! 11<.'i() 
1;J]li10 1ií.fl6 1H,:Jo J n;o;J 1 J.:J9 ' 18.83 
1.0G15 16.4'1 1G.+2 1.0110 1 'í,70 18 96 
1:rn120 15 ií8 1(),;",ij 1.07!5 17 81 19.08 
1,062.'j 1'16\J : 16.GG 1.0120 11 \J:l 1\J 22 
1.116'Hl 15.80: Hi.fül 1.0/2ó 18,\H 1!J,3.'i 1 
1;063;; 1i"i.U2 1G.U3 1.0130 18.15 19,·lí 
1.0{i~() H\ 03 

' 
17.0G 1 0'13ó JS,213 1~\1301 

1,0G·l"' 16.H 11.18 1.0;+0 JS,ilS 1!J.'i± 

raj-

sulJ' 100 

i 1 n;.;:5 
' 

18 1.\) 19,S; 
1 0150 18.:J9 

' 
10,-

1,0lö5 1!-1. /() ' 20;1 
1,0/(j() 18 81 20, 
1.0i65 18.91 

i 
20,3_ 

1 0;711 19 lljl 20, 
1,0;15 19: 12 20, 
1.0780 1'l 93 20 
1 0785 1\iiiii 20;' 
1,07!JO 19 43 ' 20. 
1.0i!Jií 1U,5(i 21; 
1,0801) HJ.61 21, 
1,fl8tli'> 

' 

Hl.7!1 21,a 
1.0810 

' 

1\UJ1 21,. 
1.081'J 20.0~l 21, 
1.0820 20.1·1 i1,7, 
1,os~;; 20 2G 21,9 
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ÜtÚ1ivatalos szerek maximál-dózisainak 
JjJája. (Magy gyógyszk 2-ik kiad I tábla í 

.):~éregként ható KJ ógys~e1ek legnagyobb adagait inu
f~i a ~nelye~'-eu túl :f.elnőltel~ s.~á1ná1a az o.l'\ os felkiáltó 
J jel (!J hasznalata nelkul ne iendelien) 

:'~'~;=--;..~-~-~-~-~-~~~~~-""":1~d~~~.~~,--!·1~;~t;c"';"~~--~-~-"-""'""-"-"""-„-"'-, ~r~;~;i~I-~ 
~ --g1m. ; grm. 1 grm. grm. 
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Maximális 
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Az elemek beosztása. 
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Az elemek táblája. 
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Utmutatás a bo1szesz súly-mennyiségeinek litere 
és liter-perczentekre való átszámitására. valamint: 

borszesznek vizzel való higitására 
:3;1,c1 keszlcl le G1 08si11qc1 ](rf, 0711 g~· óg: sz1::1 ész 

I Elvek; 
!\. fo]\a.dékok l1igitásánál kft eset 'cenclO tek{ 

tethe \'ai~·- t·löállitJi;ltnnk eg: tö1nü1 fohadékhol bi 
n ~ os n10nn ~ iségö -11igi tol! rrf. ·; 'ag: peC!i g: cg\ szerü 
kikctcs~lik, lr;ki11tf:t né1kiil a liigitol L foh a cl ék inenn 
:,;égé1L, n hii:dti.ls1·a szüksé:rf's \j~ n1cnn\i.sfgél 

- Tia \ala'iT1cly'tü1nö1 fotyadékhúl 1nel,ne
0

k sz<Ízftlék-
ta1tahnál 1alan1Í.h táhlrizcÚ]Jól. \ae:Y til;inietiikns ut 
kisz<11nitol.tnk. hiz(;ll"\OS rncnn1i"1ég\l hit:i:ilolíat aka1Ll 
elörillitani, akko1 az· clör11litaridó higi!oÚ. foh adék s 
hát \·ilf!:Y ü11né1 Lékét a esekt]\ ehb száza.ltkta1 talo· 
n1al soliizoiozznk s il 11\llt .-:ztl1nol a l1iuita11c1ü n 
gasrrhh t':z;b:alé,kos tailalin<hnl Eloszljuk ~ 

E;-:_ osztcís ldin)arlo:o;a adja a ihn1ii1 fól)aOék 
azon súh- \a[!v li1111(:itf'.:k1ncnn\iségéL a 1n<.:l\· \ÍzzcÍ 
ki\· ánl. sÚl \-. YÍl:g\ ü1111é1 tékn1en·n)' i~ég; e lii!IÍ l·andó 

Ha pélct:uil l 4i~:S lé1fogal-penzcn!rs (= 120·0 k-á 
liydia __ .O kálilúp:hól öOO girn l ;352 4:~.1fo~aÍ-p(OHZCllt 
(= 80° 1

0 kálih1d1al) aka1unk késziteni a kö\'etke 
auin~- l álliljnk ftl : 

42 : H5 = 500 : x :=--- J.l() G 

I(::h<\_l ±16 6 g1111 cröst:hh krililúgol kell 
\·ízzel öOO g.:i 1nu1 1 ag~ köhctin 1 f: higitni V ala1ncl y 
1nil_1 fol) rrdf.k hip;if<isához szükséges yjz1ncnn ~ ü..:égcl 
1Lk1nLf:I. nélkül a 111gitoll fol\adC:k rnenn\iségéit: \· 
ü1111é1 rr~k~1c s ha a -t.ü1nö1 rohadék sz<tzaiéko·s tatta1 
is1nc1cl.es - úg) lrrlclljnk n1Eg, hogy a higilandó súl 
vag) 1é1 fogallné1 tókcl. sajál százrrlékÍ a1 tal1ná\ a.l sok sz 
iozzuk, n. szoi::::atot a esckél\ebb s::::ázalékta1talon11n 
osztjuk s az igy ll)Cll. sz;\1nhÓl a iö1nör fol1ac1ék súly 
Yagy ü1n1é1ték6l levonjuk A különbség adja a hi 
J;ísra s2iíkségLs \·Íz inennyiségét · 

53 

: 10ÖO g1111 1.12.{ íajsúlí ú sósavat (:::e:: 26°, 0 s~-
05 fajsúlyúra (-= 10°{0 súsa\··gáz) akai unk 111-

a köYetkezö a1ányl álli~1uk fel: 

- 10 : 20 =-: 1000: x :..= 2500 -- 1000 = 1500 \-]z 

Ez a szátnilás n1ü1dazon fol) adfk_oknál alkalina7> 
,-- tó. a n1clyc:knél_ a higilás tf1fogatcs~k~~n~ss,cl. nen1 
~1~. ~linlhog~ pedig tippen a bo1sz:sz l11g1tas,~na_l J~l~n
J~~·en\ tó1fogatcsökkenés kö-.,-etkezik „ be; a k1sza.tnltas

;·l~·íJ a· léri'og~~'.-fi:l czenleknck n10gfelelo sul) pe1czentckel 
kell alkallnazn1 ., 

na pld 96 lédog:i!.pc1czcnle:s_ ho1szeszhol ~OOO g1m 
-;::·:..,0 eTezcntest rrka1unk clöállitan1, akk?1 ~-:égi n~ag~ a1 
.<- '- ·ó~yszc1 kön: ,. ~ta1npfc1-féle alkohoHa~la.Jahan ~- rne g
f~~rés-sü_k. a h:rfoga.lpcrcz0ntnek n1eg:Je1clo sul: pe1c?:enlcl 

,:--- --reJállitJuk az a~an: t _ , 
_s_ E tábla szc111lt a 9o te1fogalpc~1czc1~t0s bo1 szesz 

99 45 ::; a 'iO l01fogalperczentes 62 oO sul)pe1czenlct 
t;~taiinaz : 

·. . 92.45: G2.50 = 1000: x ,_:= Gili.O 

Tchat G76 gi n1 96 té1fogatpe1czentes ho1szcsz hi
- gifandó 'ízzE·l 1000 g1n11a 

1000 - 676 = 324 \'Í:-: 

. A bo1szcsz liigi!ásához szükséges \Íz1ncnn~ ist:gf:l.. 
Í'ekinlct néll~ül •: l1igil;oll bor.szc:sz .. n1e1111) is~gt:1c, ú~y 

'.:-szárniljl1k ki. rn1nl clobb a ~osa\nrrl le\ a11 J'.'''.'.l ·A (c1-
foO'afpeHzcntek helie:ll a sul~pe1cz8nteke::l.a.1_ 1\1uk: :iz 
r'iny!Ja A kö\t:Lkezü Láblák ez ehek alap]á.1 vannc1k 

Ossze';illil\a 

.;. Vagy a jelen Évköny\ oAlkohoHáblázatáhan• 
(L elí!bb) A sztrk 
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II. .TribTálc. 

J. 1'dbla a horszcsz si1l_1pnenny1scge1ne/c litorof.:i·e ds fitN]JCrc:::e11tr-krc átszrfinitdsri,1·a. 

(12° n.-rc szannLva a rnRp:y. szesztörvöny llL lábláJa szeeinL*-) 

1

1 !JD"/0 SnirHu~ 1 ()()(1/0 S11iriius 

Súlv -_ „ = Lit.cr- 1 · _ .. = Lilcr-,r~ J.nn P'""'"' 1 -- J.nm- nm·""'' 

:> gram -1, 0.00613(J 0.58282 0.006005 [ 0.5-1.().l:i:i 
10 [ (l.(J122í2 J.1üf18·1 0.01::!01 1.(180\J 
iö ii 0.018-H J../&9 0.01802 1 j,(i2H: 
20 i! ().(12-éi"J·Í- 2.331;) 0.02.\-02 2 . .162 
2f> o.o:-io; 2.9ffl o.mioo 2.102 
so 0.03682 B.-rns I' o.osüo ;3.2,;.;i 
35 0.0-1-2\JG .J.OSJ , 0.042 :J.78 
:H) OJl·~fJ 1 ~-.(~~4 1 o.0-~8 -1·-~2 _ 
;,() 1 0.0614 ;i.8.i IJ.(l{,O :1.„0" 
60 0.07'16 H.()D2 1 .• 0721 6A·\J 
70 : o.086 3.161 0.08-H 7.f>7 
75 1 O.O~J2J 8.7i"> 0.0!10 8.1 l 

8.Ci"J 

C\.'1.\1\i 
i)"i.\10 

1' ilüll l)_.1.)Jll .H).8f1 () .. J2() B"i.80 

:f;,-, 0 .. 1:.0 ',3.10 

1 

\}_.\.,-,() 1.0,,-,0 

J(]() o .. \-!JOD .',(i.(\-1 0.-180 -1Cl.2() 

.12:) !).,-,2:i 1!J.i"o!I 0.:110 .JiJ.!lll 

.j.;:,() 0.:,:)2 i12.·'t·~ 
!1 

O.f1·tO ;.t\,(\() 

fo.7[1 O.Jf\3 :-1:1.::rn 

,1 

(l.5711 ~,uw 

[j{)() O.!J\1 : 
5s.:n (l.(i\l(I 

' 
!A.OU 

ií2S l).fi-i·i· 
1 

f\_t.1ti O.fi30 

1 

f)!i.10 

r,;,u 0.(i/fJ 
1 

61.iü 

1 

0.(iliU ö~J .. J 11 

fJl<"J 0.7(1() G/.(){; ll.6~10 (12.111 

!iOO 11.ii\G mJ.D·1 

11 

0.721 (i i·.SH 

G2'i 0.167 12.SG (l.7:">l (i'í.f-J!l 

(i:-Jll O.í\lS ,,-,,72 0.7Sl 71l.2D 

1;7;) 
:1 

0.828 18.70 0.811 

1 

12.\JD 

700 ().8:)\J 81.lil 1, 
0.8·i 1 1:-i.(l~l 

72ö 
1. 

0.8\JO 8J.5i"l 

1 

ll.S~ 1 1 
7s.:rn 

7;-,0 (UJ21l 87.c\:J 11.!IOI 81.0\J 

775 'I O.Dö1 D0.:15 0.\lil1 WJ.íli 

800 O.\JS:d \)3.2!) 
1 

(UJ()l füi .-i·~l 

82'1 1.0!3 li(i.22 

11 

lUJ\JJ 8\J. rn 
g;JC 1.01·i \J\1.18 1.021 \)1.8\) 

87ii 1 1.074 102.0H 1.05'\ !J-L_"_' 

~){\() 1 
1.1n:-, 1!1-i-.\l:J _[.()~ 1 \l7.2!J 

D:!ö 

1 

1.J Clé> 1 107.SB J.111 1co.oo 
950 i .1f\() 

1 
110.77 

lj l.JJJ 102.(i!J 

\)/f) 1, l.1\li 1 11B.70 
11 

1.17! IOG.!JH 

1000 I'; 1.2212 IHi.f18·1 1.201 lOR.tlD 

-----~- ----~-----'~ 

11 
700/0 !:-ipil'itus 

-.1··- _-_ Liic1· 

" ,, 

1 

11 

1 

0.00ö(i27 
Ü.0112fJ·j. 
11.0.t(l!J 
0.1122:) 
0.02H: 
o.o:.iss 
(l.(HL\-
0.0í-:"i 
0.115(\;) 

() .-.1 ·, 
0.-'122 

\.·o..;.,-,o 
\, ) •. ; 78 
h.riou 
11.r,3.1 
o.;-,i:;:; 
O • .'í\ll 
0.(\1 \) 
l).(;.J.7 
ll.(i/i) 
l).'í()!l 

O.íill 
0./1;() 
0.788 
(),3-1() 
o.:::;.1„1 
0.87'1 
() \1011 
11. \12H 
()\lf1(i 
U !!R.-, 
(..() 1.'\ 
"(].ti 

:'·_t(){i!) 

l 0\17 
\. [2;) 

1 

1 

1 

= Li1.er
pere;t,ent 

0.3!J3!1 
0.788 
1.1811 
1.5it. 
1.\Jű7 

2.37.') 
2.h\J/; 
.9.15 
3.\H1 
.j,í25 
i"l.!H6 
f>.DOS 
ü.30 
7.C8·i· 

2\Ui·l· 
;ii . .-,{1 

il:l..'o·li 
:i:-,.„,2 
il7.i\K 
:rn . .;.:1 
1·1 .'\í 

.\!J.Hel 
li.:'.i.30 
·ri.2!'> 
·1-1l.21 
öl. l-t 
fli).2() 

<i5.Hi 
.)7. tll 
:"J\l.Oi! 
(;1.11 
Hil.OU 
IH.IJG 
füi.~J2 
mui;, 
/().!11 
í2.R7 
7.t.8il 
í(\.7H 

'·"·''-) 
* A .t2" R. \"él V:J.\ó ._,,\„;r,aruiin~ lál,lúii 1. !KRll-iki .J'.:\ künvv• iinkhen. (A p;r,(\l·k.) 

0• ·-

O• 

"" 
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'll. ·\!·H'r, ', <;<-··1!28\! 1 oln·f.18Io(roc,N\!1<;6"?.0(il1·0_.1·.:;co{1 1. 0•1·os9r' o<.:-6\l\O~· ! <JL"S\!8i i \!c;·11·\1u :_ oL ;I 01; 

!nGg 1
1 

··iHrn1 ·r.Gu;:; 1 ·i;oi:-c; 'Rn<m 1 ·r.i.;n-1 ··1·'!'1\J i '\1\!01·: '069T 1 ·osss ,I o~ ·1 \!6 
VHc.!9 !J"fl'\118 ! fl"OR<.! i i\"(il·l·!. 3·1-rn0 : :-i·rGHI · \f0Hl ! YtH\!\! i 0·1;m-: : O"lfl91·l

1 

oG ,· \!G 
,...,- ·-1 

~ 1 ;5. f '.:; 1 ::'.. 
1 ~ ~- i :.:. 1 ~; 1, :::. ~ 3. Jl'.jU'l~~J:;Jd 

N 'fi' N ~ ~' 11 N 1 ~ lf," ! N 1 ~ dí' ,
1 

N ~ f;;" reJ30jJJj 

1 ;:; _ ___ I ___ ~ ___ 1 ;t; ____ __,_E__::::_____---'--- __ _ 
"'0 Íl ;) s .lj !.l_: s ;) ~ .1 JI - -------- _____ ,:;1 ~ 1'·::..Ul ~ 

O)J (i O~l 8 O)l !..-- 1 O)f 9-- 0)[ (; i: § ;',g:zo 
------- --- -- ---- ----,. „_ .1- - ,.., 

U <l A ~ J 1 U A 1 ll ~ i\ S '-' 1l H J 0 ([ 'j i U '! l íl l lf \i 1---::3 ;;:::.. 9'' 

()(J".',80í 1 ()()"{;f{i(, 1 

'U67-l- ~ ··r·llL(. 

VOH<. 1 ~)'(\Ol \> 1 

''""s l ".l81' 1 

'?,l(; 'h'ROF-

:-1"~~3 (j''ó>8!6 

-':-'Cll?, 1 \!C:"b'?.l 1 SLffl)Sl <J(,J'~·[Jli 1 Ol 1: ()(; 
-~ r,i: ! "!Jl9 1 ·;;9i '8HH ·1, OL : \!G 

irr.L YL<W l:·m: ~·s;n : oi:; 1 <;6 

'l"l'H: 1 (/W</<l-1·/ 1 .. ;,. ···' 
'8-Hl 1 '?,!_!!;~ i 

<i''Y·1·1 :-rV5.'8 J I; 

" 1 _I 
\---- O)f -C 

~e> -1 .,, 
~ '· 1 ,. "'"' 
"'--

O)J l: 

é -1 g- j g g- ;I 
ül~ .,, ;; ~ if.::: ~ ;;; g 'I ot1uo:w.rnd 
;; ~' 1 ;:::· ::; a' 1 ;:::· ~ ~' ~· ~ if.' 'jUilOJ.1'.)f 
"' '' " " 1 ,, , ~ ~. ,: ,: :~ >:~:~~,~~~„ ~" ~~CIJ!f~. D){ (, 

' . r:-~J5 'fo;pll'lll;SZ _11 ~~oo/, S)Jlll!;~S7. -~lj __ :;~,~---~pn•illl~?._, _j 

s u ly 11 '---__ lilct· 1· e ___ liler- 11---_ lilcr 1 -, lilo1·-. i --- litorf J e-:_ lite1·-
l11 -~~crcze1:1 _lj_ __ _ pc_i_·~~enl ___ _li --______ J_ p~~~c~ 

250 ~rn1.11-(i.Bo(í8G - 29.11.J()-/',1

- -(J~oo25-J 27.022.5 -.lf-Ü.281~~251 - -19.-(;9275 
fíOO (( 1 0.líl3(:i 58.3\J2 11 0.(i005 1 54.04,5 I· 0.562()5 1· 39.38b5 
750 (( 1 0.H203H 87.•H38 .j 0.90075, 8:L.Oő75 0.S.i3975 öU.07825 

1 Ko. 11 1.2272 ilH.88.1 ll; 1.201 j 108.090 i..1253 : 78.7710 
2 (( 2.1:54· 2H.~.1.BO 1.- 2..402 1 21H.:t80 2.2ö_i 1 l57.570 
3 (( 11 B.fi82 il4-·9.790 11 3.íiOB 

1 
:324.270 3.37G 1 236.320 

·i· (( , .J„UO~J 1.fi(í.:355 1 fi..80-'~ f /i-82.HUO -1·_50:l , :31ö.070 
5 <t 11 fi.JBfi 582Jl20 1·1 G.005 1 .'51.().4{>0 5.()27 1 88.3.890 
(J (( I·' 1.ar-;:J G9D.4Ha 

1
1 7.20H H4s_,J4o H.7ö2 , 472j5±0 

7 (( ·I 8 öHü 8Hí.ü5o .j 8.4.07 1 7iJ()_6~o í.877 1 551.390 
8 ". 11 ~J.818 ~Jö2.710 lj· 9Ji08 1 8GVi20 1 .. · 9,002 ' 1"10.140 
!l " 1

1

· 11.046 1 1049.27.1 
1

10.809 972.720 l 10.128 70D.OBO 
. 1 J, 

Az elséí táhla sz;i 1na1 n. gyakotlal czöljrL1ea ]; i vannak 
egészen ponlos, :,, 11a az ilicn e!iisoro!l szarnokat p8Jdául 

kerckílvc. E 1nasodÍk 
10, 100 \cagv 1.000-rel 

szorozznl;::, inegkapjuk a nagyohh s ugyanezekkel \'aló osztús ríllal a kisebJJ 
;--g menny1sógckcl. 

l 
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4. Borszeszhigitási tábla, mely mutatja, hogy mennyi viz szükséges 100 tér
i ogat ismert erösségü szesznek v1zze1 bizonyos iaJsúlyra, illetőleg perczentre 

(12° R-nál) higitásához. 

A higitott 

termeny 

A b , g ·-~--a ~-~ o h o t· s z e s z ---------·-I 
~a.JSnlya 

u.H(i·f-1 _ 10:.~77s_L__o.s;;~,, o.no2G 1 o.01:w O.H;Hi 

fcríoga ne reze ni e 

---r;:;-1 
súlya 1 

(jfl'''., i_ rn!:'.n_"' :1=-~ti5~~1n 
e 

' 
0.8H44 =-:- 90D/

0 

0.8500 8h0 ( 0 

Q _ 8644 800/ 0 

().8778 -= 7';i0/0 

0.8905 = 70°/0 

0.9026 - -- ()';)0/
0 

0. 9239 :::-::: 60°/0 

-o-, ~--~-f?„:-:---- _q?,_°-1, 

:-Ji)O/ 0 
(,QO/o 0.96ö7 == 

o.971t ~i)O/ O 

·--- 20°/o o. 9761 
0.9812 j_{IO/n 

0.9867 = 10°/o 

ii().:Jfiíl n 5Z.~on·n 1' •1·7,2W•1 0 

\f'.rf-~J'..~hví.ö~~B4~- ---9~-'~~Q_\,'.'.<~i'.:~8\·-_. __ :Só:_r;:4\ -_:·-57 o1_0, '"'"'"--- _ -~ ___ _ 

,i. 1Al~~4Cl 1 1no.so.: 11.7 .a4\ 10+.01. · \)0.7_6\ 77 Si8\ (\/i·.~1,8\ r)1:~~~ ... \ .. 
1_1 :178.701 1f'iH.2RI IA!:-1.01 1 l32.8t-\\I :117 .8211 ·_\ O-:?..Hli:

11 

87 .~}K', 7;>,,()p,!1 08.21 

11, 22361l 2~r; d JS~.m! t11ot,f Jöö~~ i' 1~r; o"' 1rn.9+', 10u1
1
1 84.ó~I 

[ 28n.o01 2f,b.l2\ 21"',,ioi 221-.dO 20,J.<>cl 182.83 1b2.211 H1.6ol' rn1 .16· 

· .. 1.- ~~1.sJ~I Hö~.so :12sJ.so·'.i B?<t·~~ 1. 21~.~61_1 ~~2,'6~ ~~G .. ~s·1 ~ot.4~ ~ 7ö.:ri 
·l ''.~9 43 50o;7, 471.Ü~I 4.1~.8" 40~.811 ''.•188.1 •;·;'e„H, .~01·~;1 "~7.~9 
1, 8nn.fi~ 1 8{Y~ .. >4·, 753.b:-il, 702.80l 652.;3J 1 ö01.GO .J,)1.Übl nÜÜ.l\,J 4nQ.1!) 

A v1zsznites vonaJaJ\: ld)zöttl kii encz roval szama1 az alkalmazandó borszesz alko

boltartalm<i.t, a ket. els6 függét-yes rovat pedig a J~everék fa.1súlvát és Lérfogat szaza

lék{tt .1eJentik. J.·Jegkeressük tebát a kilencz v17;szi.ntes rovatban a higita.ndó llor

szesz tartalmút" ebben addig haJadunl\: 1p,relé, rn1g az l\:eTesztezéídik azon vonallal, 

a mely el6l a k.everék alkoholtartalmát mntatja. Az ezen J;:eresztez(ídés1 ponton 

á11ó szám mutatja. hogy 100 liter (úrm.) erősebb bors1.esz mennvi liter v1zzel 

higJ.tandó a kivant higltás elérése vegctl.. lia például H0°/, -os szest. 70Q,0-os1·a 

higitandú, ugy elöbhibül 100 litert H:t..05 liter v1zzel kell lcevcrni. 

---- -----~- -~------:~-~=----·------

go 
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"' 



5. Borszeszhígitás1 tábla, mely mutatja, hogy mennyi v1z szükseges 100 súly
rész ismert erősségű szeszneJt vizzel bizonyos faJsúlyra, illetőleg perczentre 

(12 R 0-nál) higitásához. 

-\.1 -- -------- --A-i~~i:-;-~~,~-b--·~;-;-~-;-~~-- ''-~~ 

1:-- ------ --- -
,1 fa J s u 1 v a 
1- -- -- -- - -- -- -- -- -- - - - -- -- - -- - - - - - -
i_

1
rJ. HJ (-)9:o. R;}.f.{1:0. 8;)()()10. RGJ<f;o. 877810. 89ü5f o. !J02G!O. $) 1.'3910. \}2.J.7 

A h.igitott 

termény 1---- - --------- --- ---- - -- -- -- -- - --- -
li iérfogat perc7.entJe 
1!- gs~ 1··--gnz---T--860 ___ ! ---800 „. 11-·,5~;--I ·-70;---i--(i6-0-

1

1--óOo ___ i __ 5~~0-· 
--- - --- -- -11--- --------- -- -- -- -- - -- --- -- -- - -- --

l térfo!J'at 11 süly perczen lJC 

ra.1süiva i vercze~trn !1-92-A.s :l s5~-74 f-79 .51-/ 7~~-SUIG7-~;~lí12.~0:5<i~-~úJj--i";2:·2or::;:7-~~\) __ _ 
0_83H ~~- 90° '! 7.81/ 1 1 1 1 1 
0_8500 e~, 8ö", !1 1fUl2j 7.88 1 

1 

0.8644 -~ 80° 11 25.641 Hl.ii6! 8.Ufi 1 1 

0.8778 =:.= f'i)O 11 36.211 26.29! 17.071 8.:HJ 1 

0.8fJOb :=,e-,-,-_ 70° !j 1·7.98j 37.291 27.271 _17.681 8.G4·! 

o .. 902-6 ----6_"_"_ 11 f.H. _.6ol_ "°_ .ool .39.04·1 28.1í\Jl 18.G9J
1 

ü.171 
0.9139 = 60° 177.31 61.4311 ö2.43j 41.091 :J0.22 19.54 
Ű. 9247 -~ _ööo" '.·95. 72] 81.4J „6R Qil d'iií '7.!?. -.&J~, ,7;; 

~-:_::::. 400) 
0.9595 =·37,0 
o.9HD7 ==no(, 
(_). 0711 -::--- 200 
0.97()1 _200 
0. 9812 :_:::___:__:_:_ 1_1)0 

0. 98fi7 ---;----; 10° 

A v1zsz1ntes vonalak küzötli kilencz l'OYat szá1nat az alk<Llmazandó borszesz alkohol

tartalmát. a két első függélyes roYat })edlg a Keverék fa.Jsúlyát es térfogats7:ázalékát 

Jelentik. l\'legteressük teh:it a kilencz v1zsz1ntes roYathan r.. higitandú ho1:s7.esz tar

talmát s ebben addi?; haladunk lefelé. rnig az J.;::eresztez6dik azon vonallal, a rnely 

elől a keverék alk:ohoitarlaltnat n1utatJa· Az ezen lceresztezűdési ponton {llió száni 

1nuta1ja. hogy 100 kilogrin. (súly) erősebb borsr.esz inenny1 Kgrni. v1zzel. higttandó a 

kivant higüas elérese vegett. H<t púldi'lUi !Jö0/ 0 s:t.es7. 70°/0-ra higitandó. ogy 

-clőbbihől 100 kgnnot 41 .D8 Kgrru r1z:t.el Kell liig;it111. 

--- -------- :--·=="'- =-o:-=~·-==;:;:_~;o 
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Alkohol táblázat 
Isinel'teti az J OOO és 0 /94 közti f'oJ~1Uyoknak inegf, 

alkoholtartahnat ~11ly és téi f~(_J t- pe1czentel ben '~ 
(f<'on11es táblái szeiint) 

Faj.ciily 
15"5ü e 

ná! 

1 OOO 
O.tlntl 
0,T!fl8 
0.9\J7 
0.f!DG 
O,!JfJ5 
0,9!JJ. 
o,.CJ!·.'3 
o.~1ri2 
o;:rn1 
0/l\)0 
0,\lfüJ 
0 flf;8 
0 \J87 
0 \i8G 
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/}nnnoniákoldatok fajsúlyainak táblája 
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Súlyok és mértékek 
Régi orvosi 8 úlyok: 

Alajlsűl\. 'l liln ._, ' · .. 
1 l°b · b ' ' °' \g) og1 :::>ze1 Lau font) 

. . 1 xa .an _·van: 1:2 unc.zia . (ohon\.) 1 . ·. 
\·,lJ1. 8 d1,tchn1a(nehezél·) \"l : 9 r··1 ·.. uncz 
ban v·ui. q , _ 1 · '( 'g~ - e nncz1a 1 d.rac 
1 

' · • scr.apn ns t.rtccs) ,-::iP'v 9 1 .. 1 scrupulusban ian: 'J(:i • ·o. - edrac 
1 - szemer g1::inu1n 

sc1 upulus = 20 szE::n1c1 
1 di a( h1na - GO 9 
1 unczia ({ ;J-szo1 20 
1 lihia __ -~~ü cc 60-szo1 8 

- - Viö() (( J2-szc1 480 
A régi orvosi súlyok é , · 

.. 8 a meterrendsze!' súly . 
osszehasonlítása ar 

1 

01v j , 01 \ . 

~~G_~~--.~~~-;-1 11~~~~~~~-~;~~~: ~~~;~ 1 

j2) -_ 10002 1 7\;:;-::_-- 62"'~1 1 12] -=---01'061 s] ~= 
~ -=----10„003 sf=._--~~g(~~1{1n ::::-0007 g --""""' 

; ---= Liooo,,. 11 _- 1 , 1 '/ --oons 1101 a: --1750011 ~I ~ 2:"~1, -=--000·1 11 
6•::;--210001i 1 -_- ... l~li,I/- =--0010 u 
7fr:.--2„ 00~ 1 - 3 ,oi„ --00121 1s 
'J~--2sooo~ ~É=- ~~~ 3 1 1/ r::. --0011 1u ~ 
9 =- 311 009 (, :::: - ;:. l1 1

1 4 „ _- {) 016 1::i -
10 -=3-iOOJO, ,

1

;- _ 8 t:iO l/<

1
_ -=-002+ 116)C'J 

11 =-38o01J 8 ö--~~12~~ 1
1

2 -- --=-003 171-
12 --:1-20012 9 --tl~~'.1;----0012183 
1).- - 11;i 10 _ -'-' - --n i'l 
21::: -_ 87~o 11 --i+:is;, 3 =--0213 20 
3}-;:; -_ 131~h 111 - 1~~h- 1 1 =--02)1 30 

1 
d3-_ i-·ool.11- ---=- i::iou 1 5 =--O'I' 'O 
'}-' t;i 1·10)'- ,-- OOOJ · Gj __ ?'~ ~ 
ü =-=-~ 2187~ 1 u r:;--=-- OOO-! _J ---0+31: oOI 14 ''! / :_--::Oé>IO';GOJ 

1 
Megközelítő mértékek 

teris kanti] ;ol~adék 
l " " 1nagnesia 

- 3 0--5 0 
1 " n?vén) i por 

- 06 
" 1 " 10--15 
" t 

sok. czuko1 kén=-: 25-óü 
" " fé1n-ox\, dok ' " l 

" kevert· po1 
-- :J0-50 

" 1 evö " fol)· adék 
--== n:intogf 2.5 " 1 " " növ po1 keve1·ék 
=100-150 " =mintegy 7 5 
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e) Űrmérték 

i Jite:r 1000 köhcentiineter =· 10 d_ecilitcT. 28 uncia 
hlna~ vagy 21/ 2 n1eszel~' (régi polgál'i n1é1ték). 

= 100 köhcenlilnete1 =-= 10 centililel' 3 
va()'Y 1/4- libra 1 centiliter = 10 köbcenti1neler 

1; d~ach1na 4 liter= kike1ekit-;e 10 lihra Hceto-
1~ 100 liter 6G liter = 1 régi akó 

f) Hosszusági mél'tékek 

'_~<1111éter = 10 cleci1néle1 =--= :l16H láh; 1 decimét2r 
·,'·tű centi1ntl.teI O·Rlfi láh; 1 _centiméter = 10 ini11i

r = O 379 hü\ 01~ k; 1 milliméter = O 4ö5 ,-onal 
éll'i bOSSZlllÓitékek: 1 láb e.:.= 12 hüYel\k; 1 liü

~l;_~ 12 Yonal 1 hüv = 2.GH cin 1 von ._,,,; 2.°20 ~11H1 
:_1ab ~ 316 dm 1 láb = o 316 1nét 

Idegen gyógyszertári súlyok. 
Né1netor·szilg„ 

j-,;_'. A quart (ir1enzu1al =- 1B0·nál ;~Qó uncirr "\"[!?;~ 
:i06:2 grrn \ÍZ A gyóg·\sze1L:hakban közöµs(~gesen ,!~Q 
~ncziá.t (1050 g1 m)_ adnft'.; A Kanne (egrsz Eszak-Nén1et
:száµ;l1an) =-= 1 h r i a Schoppen 1/ 2 lite 1 ülönhcn 
-»itigi libra 1 s rtnnak ré zei Töryr:,n'!:cscn a inétc1-

sze1 

Nagy-Britannia. 

(1867-iki hlit g) Óg)' szerkönyv sze1int) 

Súlyok: 

1 Pound=-4i"13,5H25 gnn 
nce oz =4H'/ /' giains 1 Ounfe=----: 28,8495 - {( 
undlh.:.:_J6oz =·7000 - u 1 Grain ::---:: O,G648 (( 

(Drach1na és scrupulus ne1n hasznaltatik.) 
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Űr mértékek 
IVi.:~iin min 
] lu!cl Drach111 fi. ch n1 
F !u1d Ounce fl oz 
Pint 0 
Gallon e 

20 min 
8 fl dun 

20 .fl. oz 
ti pint· 

A súlyok és ·· • · ur mertekek viszonya 
1 1iiniin (üunétft~k) 
1 Fluid D1ach'li e< , 
1 F luitl Ounce re 
1 Pinl 
1 Gallon 

1 07, 

1,25 pound 
10 pound 

0,91 
5J 68 

473~0 
siso 

70000 
" 
" 
" 

Angol és méter·súlyok összehasonlitása 
1 
1 
1 
1 
1 

Gallon 
Pint 
Fluid 
Fluid .D1aclun 
Miniln 

·-= 4 54B Lite1 
·= 0

1

56í' (( 
::-= 0.028 (( 
,---= o;oo,~ (< " 

ö6i,93h e 
28 'l96 

.~ ii49 
0,059 

Amerikai súlyok és ürmértékek 
(Ad882 6,iE Á •. k 

1 ~1ini1n , gl ogl S?; - i:iz.) 
60 'l 0,06 keni s (( \ fl di in ) = n, 70 (( 

fl (hni (1 fl. Oz) 29.o'7 
16 íl. 0 (1 p z ml) •= 473,-11 20 fi Ül, (( 

1 G1 ain = 591..SO 
1 Ounce =ű,OB480 g1 a1n1n 

16 (( = a1,1o::i (( 
1 angol 11in. = 0 91 =----=497,ü:5G 
1 angol Pint = 20, fl 1 a1nerik 

oz , 1 a1neTik. 
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bővített ár szabványba fel nem vett gyógy
szerek gyógyszertári árai.,,) 

~----- !:grmT0J-- ~ -----1;~1 : kr 

~::----=-_--e=-_ -. -----;--==--: - --==--=-==-----.o==-:=-=- -- ·:------=1---= 
·. el.d. ho1 osahc~ hc ' 1 [J Aspe1 ul ocloi. hh se 1, 10 g 
"-·;!e but~ ric_ {_:onc . 1, 10 ~spidospt1n1. citr. !O' 10:, 6 

::-·_: i crcssottn1cu111 ' 1' G T « sulf 
1
0 10'1 6 

:··j, g)noca~dinic , 1 4--0 t· Au1u1n Jno1-r;i.al __ 9·10
1 

30 
<e Jryppu11cu1n ___ .010 5 Balsan1 ca1pahc __ ;1 10, 3 
ti. 111 onoch101acel' 1 12 <t Gu1jun __ : 1]100 
{( sylvinicu1n. 11 4 Balsan1. jodatun1 j 10; 15 

_._ 
1
, trichlol'acehc f 1 Ba1~ un1 jodatu1n ___ ;Q·lOj 6 

;:-_<·« thyn101icun1 1 12, cc oxid„hydi. cristi 10 4 
;::Aesculinn1n „-.- ___ .o 10. 20 Br:heerin.un sulfui. io 10

1 

6 
'fteflier an~sthet1c 1i :JQ Be1ber~n ,Phosph __ .IO 10! 29 

« bul~ucns --~ -„' 10' 1o BellJend. baccae 1 10! 3 
« fructuun1 di\ E::rs 10

1 
BO (( corlic se ___ , 10

1 
3 

« pl1osphoratus __ ! 10 15 t· Bis1nuth C)'anat.! 1i 12 
:]llc_annin~nn „ _____ I 1!_ 16 Boldo folia ___ --·-\ to:' 10 
:}ükekeng1 l_Jaccae _.I 10:, 3 Boletus sua\eolens[ 101 25 
AJrimon b1chron1 1 1.1 B Bovisla _______ „ ---i 10[ 12 
lniyln1n 01~zae __ _1 10: B Hton1 solid in lJacc: 101 22 

:Aqua aCrala \ienn. 1 10J1 12 "\" Brucinu1n nitii_c:.'.0'011 1 
;_ \(( asae foetitlae' 10i 3 ·1 (( sulfunc [O Oli 1 
· ca1·l ophillo1 i 10; 3 Cadn1iu1n car·hon __ _1 1

1 

2 
cascarillae ____ 1 10 H « sulfuratun1 ,! 1 6 

(( Ja\elle ___ i 100j 20 Calc saccha1·atum 1 1 2 
.Arg. py1ophosph !0'10! 8 (( sanlonic. „„.io··1d 1 
nicinnn1 . --!Ü 011 öO Ca1nphora pulver 1 10

1

1 10 
Arsenic h101nat.ü 10

1 

3 Carho ossiu1n s ph· 10 4 
' 1 1 1 

Legujabb á1·jegyi;;ékek ulapján számit.va 

1
1 
1 
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--=-~--==-=------:-:=___--1-- : -e--=--'--- - - ----=-----=---' 

Ca1bopaníssuJ)t lp1- 1 10· ö Eau de Botot_ 
<( spongiae s. << 10: 12 Ebuli baccae ---1 

Carthaniinun1 0'10 3G Ebu: raspat 
Ce1a a1bo1ea 10 3 Einpl anünale(Pean! 
~eratu1nac1uginis __ . 101 G di\ine) ___ ·1-1 

<( l11-oscia1ni 10 10 << don10sticu1n __ i 1 
(( la-bial citt.i tO tO << jodat (Ilrrg01) l 

Cluntapergatnena ___ fmét. 20 E1:ngii h01ba se 1 
Chini<linu1n citric 9·10: 2 E1 onin1inun1 
CJ1inidinu1n salic~·J 1'110; 3 ExplE.1n0nl ad denl 
Chini11u1n aetln lo- . << de guita-pe1cha; 

sulfmic _____ - ___ () 10' il Exh anca rntedrn 
Chinin a1scnicicü 1o' 5 fluid __ _ 

<< c::nholicu1n ____ O 10, 4 Exb a1ie1nis 1ad __ : 
i" << ferioc1::i.nic ___ 1010' ö <r herbeiid rrquif 

cc cc · jodat. __ 0·10, 6 fluid 
cc (( ta1buicO 10: 4 Exllacl Caincae ___ : 
(( fe11alactic 0 10: .í cc Ca1a1 aha fluid 
re hJ iochl éarb-

1 

E.xl1 Casca1ae Sa.-· 
a1nidat „_. 0 10 ,) rnadae fluid 

cc nihicu1n ___ Q 10, 4 (( Ca:-;ca1 :=una1g 
Chinoidin holicun1 1' 10 fluid 
Chinaidin liydrocJ-il 1; 4 (( Catecliu _ 
·t Chlo1al alc'.aholat, :l 3 (( Cola0 11uc fluid 
Chlo1oph~ll p111 ___ O10100 r< con\alla1 1naj.1 
Cinchonidin salcyl 1 G pl fot fluid __ _1 

t· Cocain h,dro·- cc CoLo co1t tluid' 
h1ürnic · __ () Oi :} {( Ditae co1L cc 1 

Cadein h\chol))o- << duhois Iol. << · 
1nat · ___ 'o 01 J. e< cup}101 hiac 

Coffeinu1u henzoic :o 10 8 pilulifriae _ 
<< hJdroh101nic ___ ü·10 4: (( evonimi aha-
rc nahio cinnan1\ l ü 10 .:f. pui p 

Dilution ho1noeop~l lü! 20 (( ~ alcopsidis 
Dita ca1lex 10 10 cc gallaruni __ _ 

7B 

--------=-·=--:.~-n~ ;~ --~-~ --_-_ ---=-~-J!.:_1:._jik~. 
--=-----=--- - -=·I 11 3 Giana .parad~si 1 1~, ~ 

r Gnac 0
-- - d 1 8 Guinllll clastic___ 

0
, 

1 G-ua1anae flu1 ' 1 3 Hacn1.atox.~ linu1n 0j1· B 
]1\ppoc,1stan1 - 0 0 I--iaLEJ111e 
pecacuanh sic 01 R Hc1h Adon. Yc1n se 10 S 

" .~~bo1aal1~~1 fl~,1d i i 8 H~1rnodact1 li iad 10, 10 
han1, ' r G .~1 H\{haq! aelh~ lo-, 

:- Kolac nuc cc · -chloral ___ ,O 10 2li 
'.-·({ Jactuc sca11 1' ~) cc bib101nat 1 G 

sicc 1, ± l-I\dtastinun1 lnd- 1 
iipiae n1cx~can i 1 . rochlor1c . __ Q 01', 2 
}.lanac fluid -- ii lndi„o-·cauni.n dnpl; 10' 10 

« ?11y1tus Chekan 1: 3 lsO]J~üp)ljod1d_ , 1 20 
fluid. --- 3 l\;_nanchus.1ad 1-0 lO 
Pa1agua)' flui;l. {' 40 Jcqnüili s:1:·1c11 1; ;J 
-panliniae. so_1 J, I\_aliuin silH:.JC solul i , ::JQ 

n1gr1 i· -~ (1 35) --·· -" -~-· 100 ~ 
--- 1· s Ka\ a-Kava (H.~u~.! 

santal a.Jh Hui.d 1 pipei n1 0fhysL1c1); 
Sar1 aceniric 
fla' fluid. __ . 1 8 Kcphil - i 

1' 1:i Kc1a1inun1 --- ·--siinaruh~c spn 1 11 3 L~unina1ia digit 1 
Tanaéeli --- - 1, 8 Lcptand1inun1~-- ---1 

1' 1 
1 :JO 
1; :JO 

10 10 

To1n::tto fluid -- 1' 6 Linin1 srip<.in-1odat. i 

Tongae 1 2 Liquo1 alurn accl 111,' 8 
UJn1i --·· 

1 
'? (Bu1 i 01) 

fíyac uis1 -, "" (( ais0n brorn 1 

{ 90 
101 io 

(( Ye1 hae _Reun1a 1; 3 (Cltrncn:~) --- ---j 1 ! ;3 
fluirl « aninion11 he1_1_-_.

1 

1 Yediac sanlne 
1

, . . 10i 25 
;3 ZOlCl l Ül 2 

fluid 1' 2 (< 111 (-,rcuriahs --·i·, 
err. citr cffei '°· Lithiuni c~nhon 1 

i<- sulfnric OX)- 10 ö cffei\cscens --1 :1'' :2 
dat sol 10 1-2 (( snlfu1ic. ··- ... 1 t! Hl 

ncrus hoYisla ffi{ 1 10[ 10 
,<>n1e'Jilcnt.is 1. 3 Lill1ospc1n1un1 o 1 :., 
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= ---=--~o--_1~~E-1~1-~ ---===-=-~:1~ 
1 1 1 1 

1\fagnes b101natnrn 1: 8 üleu1n a1nicae flo1 ío·10: 
1lagn1::s cih effcr\ ' <r henzoi:_;s ---·· ___ . _i! 

e 1er10 1d 25 {< betnlae aelhei.I lo'. 
cr nitiic1nn io' ifi cc (( einp) 1 ! lo'. 

}fangan hE.-nzoic. 1' 10 (( ca1da1nonii --lo·1d:.-
cc cJilo1atu1n __ 1d 10 e· Chahe1ti anlh ! 11 

t l\-1C;coninuiú _ _:o tű'! 8 (( ('.halrnng1ac. --·.'I 1! 
:Jfei iad SC _' lÜÜ 1~ ({ (;lllna111 011CllÍ n 
1\1el ios:ü ho1axat 10 4 <( cotiand1i -.1 1! 
}ionoclllo1 - aetln li- ' (( galangae - j t'i 

dC;n chlorid · 1' 8 (( hjpcriti -----.·! 1c
1

1,i 
IVIonocJ1lo1 - aetl1) li- e liJ ossopi 

dtn chlo1ü1 ---i 1'. 10 t< nH:ze1e1 cotl _ _1 1o!-
fJ1orphiun1 nitric __ ·Q 10 G (( 11ahnae iosae ___ ! 1F 
't <e \a.leiianic. __ 1010' 12 cc eatschouly ___ I 1 
J\fuscns e;oiallinus __ 10 3 << ]Jcrsic<~e fol .---1 1

11
. 

<< puln1onru 10
1 

2 (( de petil.s gi a1ns 
.Jlusenae coi t 10 2ti '' san1culi _ _I id;-; 
:\ly1obalani__ 10 2 <( salu1ejae 1 11 · 
tNa.rceinu1n cltlo1 i0-01' -1 << c>inapis pi ess --J 101 
Nah a1dh)lic1~n1 j 1 <e SJ1nphit1 cocl.' 1d 

p10 cautells;:Ll, 1.: 10 (( Yitide --- ·--- __ J 10) 
t :Nahinn1 a1st:::nicic ,0 Oli 1 (( Zedoliae --- .:--1 11 

(( hou:u:icun1 ust' 10 12 Opiuni dena1cotisat; 
(( bolosah cil 10

1 

:-30 puh --- --- __ __lo 10 
h~pe1n1ang :10: 10 Oppoponax ---1 1ol 

(< plienilic111n ___ I 10 10 Olleana ____ ! 10( 
(( scle1otinicu1n b :10' 10 Ozoke1 inu1n ___ I 10; 
(( silic c1 J st pu1 i 1 4 Pa1nn etin ln d1 o- j / 
(( snccinic 1 11 10 chlo1 ic --- · ----'Ű 101 
(( t.annicu1n ---i j; 4. i" Pa1acol.oinurn .Jo 10· 
(( yaleiianic 11 10 Past:l ~lel1s - j Jol 

Nicolun1 nitiic __ : __ :_-\ 1 2 Pepsnnun lactic j ( 
« snlfu1ie 11 3 \l'<nH"') __ __ 1 

Oleu1n ahsinth coct; 10
1 

ö Phlo11dz1n ____ Jo 10) 

--------1jgi·m~1~:_\_~-~--, _____ ·:=~~+~ 
------- '' 1 1 

·0 01
1 1 -1s1Iichnin pl_1osph .0 ~ó·1 3 

~oroe:lt1c1n -:- - IQ 10,_ 60 s, rup calan11 al 
0

1 
)Üdoplnlhn !OOl~ 4 ·<( cascarillae , 1 :

1 

4 

rol rp nihicnn1 , 1 () << ehinae fe11 \ 

eridinun1 .--- -- 1 5 11'1'a;1lo1 phosph 1.0•. 10 
1 henzo1cu1n 1 

nu1 l c11ron1icu1n 10: 12 :l 0 { 
- 10 3 (( frago1un1 - JO', 3 snlfuric --- · 5 (( niaciUis 

<1,ntipasn1od 10, (( vianlag1nis 10i " 
inlanl IIufe- : 1001 12 (( pon101 nrn 1Üi ~ 
}andii --- -- 25 tohrlan11s ---' 1{\ 
liquü i dcc g1_ , 100 <e \-ale11;u1rrc --·' 1n. 6 
Iiquit r.dcc:g1 1 Di 22 TaHct ani1nal 10-=i cin.11 
u (fon 260s1ng 1. 10 ' 'Ieh_arncthl(l.1n1:10- 101 GO 

-:-··1.1-1vls -Í~iscid 11 11; 4 n1un1-li-':-d1ox\d --. 1o" 12 
P er)t11T. co1t.-~-I Jinctu1. al:cln1oscl11 1!. 1 

.seca1.co1n e -·1, 10'· 16 <e ::uL)1ns_,01n - , 10: ö 
o1eati Ph gern1 1'1 20 (( g,tllhan1 i 1d 20 

;'.-_-';h_hígolenun~ 10: 8 ({ (;,uaco -- 101 99 
:_.:. ·Rooh J)auCI . 101 ('> (( (( aethc1a„1

' lj ·-
::.::- .Rotulae acoLl - 1o' 5 linct homoeop i 10 9Q 
·-·--.; (t aHhaeae. -- __ _il 

10
, 10 thicae _J 1 ~ 

1 1orn1llae d l ":111' 1
1 

2 {( e ian. _„I 101 G (( 11\ ras "· 
10 

8 
« \a1011anac 1 1o' 10 (( k_a!nia 10 10 

:.-.- i1 \e11n1fugcnte~ 11001'1 2 (( h.a1nala 10 6 
.':<-tsahad~ll1nn1n Hl 10 Lac.cac 10 r; 
·.··sco11a11nn1.n ---10 : . l O\ 1 

11 i llli ! (< ,cr 2 10: '7 

:::-~t~f~1~;:~1~ 1-~l~~ - 11 1 li 10 ~: ~: 3 i8 8 
-.. __ .i.sero-sulJlnnat so-1 d 14 (( (( fi, 10 

_.1. \utn1n (1°/o)-~- :--11 .
1 1

1 2 (( )iones1ae -· 1
1
i -~ 

·~·;:,tspa1t.ein111n nlttlC l~-~z! 4 (< nucun1 fo] (j 
· ::,!. (( p1n. -· --- -: , 1 (( Pa.Lschonl) 10 

2 
>'._:trontúun ca1b~n~--\ 1o\ 6 « lJiscid e1\UlT 1 

cu1n -.-- ---- _ . ,0 011 1 
trichnin acet1c. -· ··-1 1 



i ; 1 ,gTm. kr 

Tincl SolidaY~ ~ ~ur.! 1 ----- ____ __;:m 
aur "' b LJ.ng: \'.lselini plun1b [o„1Q1 

(( Tonco -fajJ-- 1Ő 1~ ''_'.1n1IJ:nun1 ___ ;ü1of 
;e' Trn n1e tillac 10 3 ': ~ctouali~ J ad se; 1uf 

r1:cJ1lo1phenol. : 10' 30 \1nu1nclJJnaefc11at'1 1:01 
J_un1e!lnlainin -- i' 

8 
re fe11atu111__ 10[ 

llipoIItil 
10 

B ~ <; scillae __ . iol 
T1npethuin - ininei 

1 2 
1 Z1ncuin indigosa-: 1 

Icutra ]Jtaepai ·--- ___ · 10 ;3 ·'· tuin --· --- - : 1! 
1Jng Cl) soµhanic 1 G r. (( . plH?spho1rrt. ___ 'O 10: 

<é Pcu affi
11

i Zingibeus 1 hizoni i' 
:10 G d't <e \'aselini - 10 6 con 1 100\ 

UJABB GYÓGYSZEREK* 

Acalypha indica G'! 01s ~s bi:dos cnu(:·k daczá1a 
·tatla11 bán~ trrtú g:~e1n1EkcknEk ·_\ szc1 \ ezetcct nc1n 
Jil"á]ja B1onchitisnél alkaln1azzák 
"Acetphenitidin Phenac,et.inu1n _\cet--µ - plH:.Jl(:'-

c H <.OC„H, A· l 1·1· 1 ( ~!din \,o 4 NH~ (CÍ-ía CO) p 1cnc H innc;: 1 a[[~ 
: al'amid.opheno! acth~· laelhc1 ének) <1cr,t ~heg~ ülcc ic_ Hn 1-
tu1,- \Öröse~' j(~gcczes., sza~talan és í;ddfn por. \'ízben 
csakncn1 olflltatallan. glicc:1_in {0110 all~oliol JL_Jl oldja 
:T!ifJJÖl sal(-;l101nsa\1al lH-;\il\'CCZJllOfflSa1ga SZJlll \CSZ 

fe}.J32 6 ~~: 0-_nal n1E;goh rrd T_ rí.z <- lJcnL.s szc i ül alka! ir1a.zz{l k 
<iúil_ö{tl1noko1, - lo!J Í'. phus_ f_~.ct~c1br~n: 1 nJanun~ ulqL
'_ii:iíha ellen. 1\(l:::i.g.1a 0 ;3-0 o g1 '\ la?n!. 2--2 oO-kal 
,-_(tgomjet le. G)t:11nckt1'nck fele\ a. lenti adagnak 
::. Acidum:): oxynaphtoicum. ::.: ox) naphlocsaY Ca1-
;-hónapld.olsav C

10 
Ilc. COOT-I OH ::i: naphLol-·nál1iu1nnak 

,(;l.sván\i srr1:akkal kjlcszlel.l) szr'.:ndiox) ddal }1e1 ít<~sc 
_;tllján n~'E1ik. ~á1::uis fchf,1 n1ajll sá1gás. 101ös l.01nii1 
' 1okat k0.p0z. ;30 OOO s. 1 lúd e~\ íz old.Ja: kün: chlicn 

dJonát tR1 laln1ú 1-íz Zsitos c'.:s illó olajok, alkol1nl 
~_ímzin JÓI olrl1ák 18G C: 0-núl n1<::goh ad dc szd is honilik 
.~nlizyn1nlicu1n s dcsinficicns g~·anánt ltas7núlják S<1li
'Cylsav:nál 5-szö1t.c c1ösehh hatású I'okozhaló po~cllcnc,s 

-'sa azzal, bog\ BS C0 n1ellelt a sav J_OQ/ 0-os (\ i,;csl 
iszappan oldalá]Jan cnn0k ti:Jitéséig ol!latik 

"'188fi é\'i •Évkönyv•-ünkben szintén köiö\tünk hasonló dió
szorilolt ismertetést, ugy hogy ez annak mintegy folytatását 

A szerlr 
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Acidum an1s1cum )[efln Jparox\ bcn;.:oesay 
e~ ~4 OCHs COOH. Ne\cz1k anclholnak IR An1zs- ko -
0~~1i~~k .. ch1ö1nsa\\al_ EJcn_Jíll,s( ntjái~ nyelik. Színt 
110 C:nal 1negoh·ado p11sn1akat kepcz, 280 co 

11181 
1J?1nlas _néJkül álpá1olliató Hidt,g vízben nehezen 
iol~an. ~oJJ.ban,. alkoholban jól oldalik. Kötözö s~ 
g:)_a1 tas'.l_i:cd n~1nt anliseptictun n1 ci alkaln1rtzásL 
íT1un1 S?Jat sa lic~']saYas nál tiurn h_cl\ etl le he,t alkalriia 

~c1d .. asept1_c~m pur _,\septi::isa1: Készítöje sali 
al,dt:L) tl-kontn)_felele;rnck nc.Yez1 All 30 ú-os hv 
:?/'llh)]K''.:OX)rlhol,, 1ncl~nck 1000 g1n1jáhuz 3 gin1.' 
C)lsa.\ o ~nn hoisav 1an ke\c11c 

_ A_ci~ .bursi_nicum Iluisasav Bn1sa pastoiis v·; 
kn ~na_tahol. hazrl_~us cczetsavas ólo1nn1al s a1n1nonlák 
1 aloc.: k1csapas ntJ'.ln állítják „el~; a csapadék kiinosa 
I!~ . ,_-el ~lbonl:1hk_ :-; a szurltzct.t. oldat JJcpárolta 
\·~!a;;os. sa1ga, nc(hs;d\-ó,, összehúzo izü po1os tö1 
Rrn ala ft·cskendez1c (y1zcs oldatban) az El'-"olin 
cg:~ e:;;ö }1atású. Belsőleg. fözct alakban ká1 é::> kan~lan 

, Ac1dum caJ?1phor1cum Fcl1Éi. UialRkú jEgtcz 
kepcz; sayan) u ízü; 1ízben nehezen. alkcihol 
rl'thc!ben könn)en oldalik Zsi1ok, illanó olajok 20; _ 
nl_d,;_:n~k belölc 2-~-Jtl'0 -o:c;„ oldata n~ál~há1t~ák gy
d~:;anal alkahnaztaük lctult Inn ntoknal keYésbbé 
tasos . 

. Aco~itu~ ferox -:\{eghülésböl e1cdö g\nladá 
clso slad1u1n[llian, továbbá neurahüánál n1int helyi 
hato s;u~t alkalinazlatik ~ 

-~donis ~estiva_lis. Aká1 a poná lö1t növ(~ny(4' 
p:1,n11:tva_l). akai f(:uazata szhbillcntyük E'lég!.elen inü 
(lese ~selcben. n11ko1 az ér1-e1és g-yE:nge 1agv szab' 
talanul gyors; Lováhbá húg) hajló · 

A.deni;nthera: pavonica. (Ha1nis jequi1iiy) Kérg 
l~\ele1 csu~os. baJok ellen használtatnak Fc:ija helyet 
s1ü :t _sc:-1;-talfal Alkaloidája ~· 11a ug·yan van - azo 
a valod1i::,1,al. -
, Ad~atoda vasica. Levelei igen jó expectorans 

lrrssal bHnak Rova1ok ellen is igen jó 
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c:zíntel'en fén~' lö, kemén';_,r jegeczel::böJ ri.11 Scn1 szaga. 
··í~e. Hideg vízben ke\éssé, fo1rÓ])an joblJan oldatik. 
Jiák hehai.ása fo1) lán e1bo1nlik. Anl.ypiicticu1n 

piolum cryst. alb Pchezsel~1:;1nká1nfol' fehfr 
úkris. tüalakú jcgccz€k. n1el) ek pehezselytoni sza

k:32 c0-núl n1tgoh adnak \;ízben csa.kncn1 oldhatatlan, 
alkol1Ql~_ aethc1, zshos és illanó ola.1ok Jól oldják 

i~óláznál ___ ;;:hirún hfc;)'::ett 025 g1a1n1nos adagokban 
~nilják _; !O\ abh~ 1:1enst~n:lcziós za:- _a~?knál , . 

ARsim1n1n Ass11n1na t11Joha alkalo1da1a; fehtr_ sz1n
, \ízlicn oldlial.lr.n .. Ahnosság:ot, n1ajd érzésteJen

el jáió öntndallanságot idéz elő 
Asparagus ascendens E nö-·>én\ g\ öke1ét olcsó
·nüatt sal1:;p gu1nó lit 1 ~- ctt ajánlják_ k hiscjét il1ctölt::g 
ntcsonlsze1 ü; ír.e édcsE::s 
Aspidospermin Quebi acho ké1cg alkaloidája Asthrna 

ellen 0'05-0·15 g1 adagokban 
,,. A.ti:opinum oleinicum„ 1 i atiopin11aJ: HO i olaj
,,"'~"Jjan oldás utján készíthElö; E7.EJ1 oldathoz annyi olaj 

:,_~Jaridó, hogy 1 g1aunnja eg\enlö súlyú ki\onalnak 
~~e'J/adonn~e) fel~~jen meg .Rx~1 belladonnae liel~ ett 
,·it1ka1mazzak kcnocshen s \ egbelknpokhan 
,,-- Atropinum santonicum A bo1nlél-:on\ ahopin

fot hehcticsitöjc Hatása 11-24 óráig lait rncl~; 
talá;rí1á~hall nyilvánúl 

Tö1né1i-\ olrlatot n1elege;n lehet készíterii. 
Azadir3.chtabaI'k V"altó)úz ellen, általánoS gycnge-

'b\!nél alkallnazzák · 
~ .tismuthum benzoicum Elöállíthaló vizes salébom

bisn1utl1snhnitiút oldatának nah hensoic,. \·Ízes 
ával türténö összekc\t:1éstvel Könnyü fché1 por. 

Ozü ts élelö sze1 ül használják 
Bismuthum oxyjodatum. Bi 0 J Tégla11 örös, nag~' 
úlyú po1 ; sein vb>:. s<:ni ac!hc1, sen1 all;:ohol ne1n 
ák J'u11.iscpticn1n. GtnJ·Cdö scJ)eknél, gonoiihocánál 
a\mazzik (uf.öhhi esetben vízlJEn suspcnd~h'.a 1,:_100). 

leg typhusos lázak eseteiben Ü'.1-0·~ g1, naponla 

6 
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Boldin„ Peumus Boldo I\1ollin leveleinek gly· 
dája. Kiváló hypnoiicu1n Opiu1n és chlor.ilnál _J 
mert semmi inellékhatása sincs Adaffja: leve} 
5-10 grm. Boldiné 0·2 p1-o die gelatintokhan Csör 
5°/0-os oldatál alkalmazzák 

Boldo levél-olaj Te1 pen és élenyla1 lahnú a 
részri miatt inájaffectióknál, cpckö\ cknél alkahna 
Ujabban gonorrhoea, dispepsia és ihcu1na ellen. 

Buchinha B1aziliában honos :'.\Io1na1dica opercu 
gyümölcséből \·aló d1ogua. HúgJ- és hashajtó. Or 
11asználat ·előtt héjának s parench)1njének leva 
czéljából áztatandó 

Cacur myriocarpin Cucun1is ml rioca1pus 
mölcse; sárgás zölrl, pöszn1éte nag) ságú; béle -..;izen 
kesc1nyés. Alkaloidája gJ ántancmü, actht:1ben1 hfo 
koholban s vízben oldh8.tó Hán~:tató "' 

Calcium gummi phosphoricum„ Elöál lítása: [ 
senegál gu1n1ni 6CO gr vlzbfn oldva s r4 g1 lÓs 
ndva hczzá - dialysatorla tétetik„ Az aiabinsav v· 
maradó olclata 66 gr. t:zét nem mállott náb iu1nphos 
s -i0.5 gr. jcgeczes calciumchloridból hészilett, kim 
s rrég nedves calciumphosphát:al ];{vertE-.tik. főleg 
ciu1nchlorhydrophosphát, cihophosphál és lactophos 
helyett használjáL 

Calycanthin. Hatása hasonló az 
(Cal. glaucus), Váltólázellenes. 

Capparis corriacea„ Pe1ul an hona:" Gylim„ 
((Simulo>J néven :orog kereskcdé2ben. Tinctu1á.:át 4.
adagokl an epih ps a é~ hyste1ia eUen aH altr azz;' 

Caseinum saccharatum 4 lit telén tejet 4.~)" 
melfgitiink fel s 60 gr. animon. p ,1 ... át ön ünk h 
24 órán kEref'zlűl álhini l" agyjnJ;,, Allás után az 
rétegE.t óvatosan 'lszívjuk s a caseint eczth:a\'V 
válaEztjuk belök· A caseint 30-40 C0-nál vizz(:l kim 
s vászon 1ubán átsaj:o~juk a v:zet.. 1-2 g1 kiszári 
után ebben a casein 1a1ialon1 megállapít] ató El;k 
nedves tömeg 1CO .(.I. fehér czukorricrral s annyi.n 
Pic~r:r -p..l kevert~!ik ösEz~, J:9gy 100 gi. sz;ir(l;>; ~!ll:i 

83 

·usson. Végül szádHatik, ?ummi félé~,_, gyánták, . ·ti és J:alzsan1ok en1ulgálasahoz hasznalJak (15 r 
.
0 

• 1 „ víz s 15 r~ cas(inczukor) 
Cassia ~lat~; Legnn~~llosa;, leveleit herpes ton::u-

llrn aJánlJak Belsoltg fozetbtn. 
ch1oralcJ>anhy~rát CCls CH ~0~.: f:~ 0s~~nern 

len. , izliszla 1egeczek, n1eI--i ek ~: lsore es ~za?1a 
~e chlorálhydrálI a emlékezletnek \.' iz:,a]kohol, a ette~ 

• ,e,en oldj<i Vizes oldata ~iyd1olyanloz. has~nlo 
„on?<-~l s épen ez alapon rendelik aqua lau1crE~,- es ~ 
'~af~~ a atnar. h<::l')'"ett.„ 1nelyEk fölüll ?-z~n elonye lS 

atOlg}Jorr) 1'atásálJó1 még huza1no'sabb al_las alatt se1n 
',t f: 166 szerint kész[tctt oldata teljesen n1egfelel 

~~'ata1os aqua anlJ'gd a1na1 -nak . , . , 
:;< --Chlorálmenthol Eg~'enlö rnc~ny~ség~ ~!1lo~::tlhy01a! 

tl(l keve1éke, 1nel1el 3fiC 0-1 al v1zfurdolJfn ''!lo 
~s rnen 1 · , • „ · t l ro}yadek 
:~degitéssel nyer~1ek Ola1szeru, 'l"s.z{1i e en , . , 

„. ·algia és feJzsaba ellen baszna 1a . . 
-„~„~\\ICaÍ.ha eduÜs Keleláfukai r:övény Le,eleit stimu-

„. ha' ásnnak 1nondják. , . . . , 
~Cetonia aurata. Délt 01osznrszághan cs cl:h en10-

'ba·n fo1d_úl e.hí..; fé1nes zö~d, fehércs1kos, fehc1pcityts 
r Anll1ab1ellc11 n1. 1 · · k 
Chininum hydrofluorsilicicum. V izm( nt{ s ( .11111nne., 
J t ·tlkoholban akát szénkénegben valo o1datat 
it~~1 fl~1oriddal 1H zcli~„ Fehér :i;ielyhd~ct ~lkot; ke 

] 'hek n;:igyPó alatt Jf ge~zes ~omeg~1ek ~a SZ'.1~a 
'\1~ Í, 

11 
könny( n oldatik Anl1pyrel1cun1 es antisept cnn1 

JZJ Cineraria maritima Nedve ]Jizto_s hat~sú ltalatak
'l · n;:i,p(nla 3-szoi kél cseppft in1nd_en1k ~?_c1nbe 
a C~cainum phenylicum. 0„03 cocain (ha~1s.: ne~1 

;) 50 cn1s 20/ ~os ca1bololdatban_ oldva iügtonoz\icto 
gfájdahnakr?,u kiváló eied1nén)·Ü . , H 

óoneEsinum C12 l-l20 N. Hollarhena af11can.a cs, 
id 'senlctica a kaloidja Bon1olog a 'Vl r1.ghlla ay,s 
· 11t·1 (C H N) nevű alkaloidájával. r1no1n fel1e1, 

ug111 '11 1s . . · , 1· n 
eczcs anyag. Dysentna, d1ar1hoea es aze CJ.?-es. 

gCreolin Í{öszénkátrány terméke, inely a ca1holsav„ 
6* 
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ICszletcs lcpá10Jásako1 ma1ad vissza. E ma1adv· 
inaLó szó_:ával s gyántafél8vr-~l e1nulgeálható folyadé 
(Crcolin) vállo?.:ik 1-2°/0-os keverékben jó antis 
1icnni. Be sül: g lal)(lacsokhan vagy gelatfr1 tokokb 
01-2 8 (lcliet ::illítólag 8 0-ig c1nclni) adagonként' 
nap1a. 

Cytisinu:m C20 l-l~ X~ 0 és Cytisinum nitric. 
A legtöbb C~rtisns fajnak közös alkaloidája Egyliajl' 
hasúJJokban jcgeczeclik; hah ány sárga; ké1nhalása s 
Vizhen. alkohÜlhan könn\cn · oldható iös mé 
J\lig1ainc ellen o·ooon-o·od5 g1. hö1 alá fecskendez 
hrt~Jználtatik __ 

Gadócz-só. (Dorschsalz) Ne1n egyéb azon só·n;' 
inclyet a halak consc1 válásái a használlak. Eddigc 
tuí.~~, ázlak vele, lijahban s::í.pkórosok. gö11· él yes 
angolkórosok ~-s csúzosoknak fürdő vü:be iendeli 
0·3: 1000 a1án~ban ta1ialn1azna hin1eth)'la1ninl 

Damiana olaj Klilönhözö 1u1nc1a fajok, fö 
I diffusa \V fs T aphrodisiaca lE-\'eleiböl lepárlás ál 
Il) ciik Zöldes. n:, úlós, szikfü szagú olaj A levéli 
izg;ató hatást ~:~ako1ol a nerni részek1e; hogy olaja··ii 
hasonlu hatású-e, eddig nincs 1ncgáHapih a .· 

Dermalin. Bö1 puliitásár::t szolgáló készü1néri.y;:· 
Használják égt:si sebek1 e, t ova1 csipések ellen, felrepe 
dczelt kezck1·e. 

Dimethylaethyl-carbinol (.:llló1 p1opionl' Inak zink; 
inclh) lte hatásából keletkezik Atlátszó olajszt;rü, szú 
szagú fol\adt:k Bö1 a];í fecskcnde;.:ve lázcllenes hatású 
Tii 1netln lea1 hinolnál e1 ösebb 

. Di_o~ynaphtalin.~ C: 10 H0 (Ü_II)~ ~l~~.Jlíl.haló napíi_' 
talln-d1sulfosa\JHlk h. 0 H-<tl leli Lese utian. 0·23 gram 
adrrL":okban iobouinsúl haszn:íllalik · 

~Doundaki bark KiLünö lfizellenes 
sítő is jó e1 e<l1n0n~nl el használtalik 
doulld dün, ara1Yysci1ga szinü 

Eugenol Eugensav. F ö;:dkotó iészé.l kt:pczi az ó 
ca1) oplii1!01 un1nak, 1nelybiil K 0 lí-al keze ve nyerhel 
Anlü;epticu1n és anlipyrcticun1 ' 
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Ferridextrinát 80 o gr. d~xhin 290.~ gr. „liqu 
·'..:-",. OX\'chloratiban (01rón oldat:!;: s k.a.~ <;:ras -~uzhe:~ 
,.!ell\ 1éSzle:lbcn 25.0 gi. Jiqu. nah 11 c:a1ls_tic1 (~nteti; bel __ c. 

:'.':o--6 
a p-'nolás után 100--ia egé.szítb:;hk k1 10 10 l< e 

·~§iára1z
1 . '"J\'I·l~fll s 1. \ízben oldható 

~:.:iorta lOclZ ' 1 b n· t . ] "Ü Q 
.,!" F rrum oxyd galacto-sacchar so _u ic r.:c l " 
<.- el t"· 860 J ferii OX\'ChloL 7 ·, l natui causL 
,·~ncch ac J:::; ' ' •' 80 1 . lt rk 60 ü „„, l)b Ílt rnódon kczeltelik, -1a Jepc_no a .1 ~· : 
feil~1i lacfis adatik hozzá. 1~j 1 ~ licpü1o_llat.i ~; s~cu 1~tal1k 
sac. 1 1. f„. l 100, 1 ~ eu·eszitlchk ki 10 o Fe. 3 s r 
5 

sarc i: ,'te J.osa ' "' 
·· · · old Ja · · ·11 1 l' • .•. 1z ;. d inulit solub DI (;11Ídex.ti1na ioz_ i<lsl!n o Ferr. oxy · . · 1· 'l t l H de,,. 

;, <illíltalik elö;de dextrin helyett inu n~ ,.e e~,' _1 '"' 

·n~obn ~1 nchezFn (o, 1 óban künn)en oldat1k. 10 1ü l•e 
y17. e d mannasaccharat solub. D F. o. n1rtJ1-Ferr oxy · 

1 
, f . , 

• ·1 80 O"l. inannit 290 g:i.. l f. .ox1 ch o1 -JJan o~ron 
nildattt kihü'fé.s után ka\:a1ás.közbcn 8 rt:szI:.n}e~1 2n f:l 
ol a 1 _~; ·t a.da.lik hozzá s szá1az1a pa1olas ntHn 
\ nat111 caus · ' ' . · 100· v 3 · ·ízhen 
·:.~·ánnittal 100~ra egószit.lehk k1 'o re s I , .• 

tísi!aF'n oldhatod. sacchar D 20 J sa<:ch .. alh 86 l 1. f 
err. oxy · · · .. t" · k 11 .;t ·„chlo1ban oldatik s 7 5 r. l. n~tu1 u:_tus}c~.n~. y;-a 

<·.ox) · 1 ( 1_· 1 "!•'se ,llán bblc ontEc:L1k .. akcr1zudo\alrn .. n1) 
<>· „ olc a d iu '"'· , , „ . . 1 l N HO 
'*'a„ : "cr he\íltctik s ekkor onl.ellk :e e .a 1 ~ •• 

fj}elo)~\11~~~{\a: czzc:I szintén úgy kell ,Jjárn1. Iel~Ls 1nL1\"u 
ma. l' ·(·o'. ap'troltatikbesaszá1azrna1ad\'an~·i00-1a 
oidas u ::tn i 

1 ' · , ·1' · " ba1 na . ítt.etik ki sac.ch. alh.-al. Edes,. v1 agos.: (~I~.s- '. ' 
sz ~o 1 Fe Súlj: ának Jele 111enn\ 1~H:u \ 1zhen crlalan po1. " o · • ' 
lwtó ' l 1· 8 . . 80 crr G latina ferri oxyd. Feher gc a 111 , gr. . ,..., 
, e'z]}en oldatik s 120 1. f o:x.1chlo1 .. 2p.ü sy.1_ 

l'.'11·. 200acru" Jó0 cognachlilállúkt:\E.Ic;kadnhk 11 01, . ( <.C, •• • ' 't] • t ' 
, yt;<Yü] 7 ö Na B.0 Kihülés utan szcp a a szo 
;1\át''\:épez 0·4.2°10 le. tattallnú 
Go~sypium tannini Gyapo_tot 60_co n1eJ'.eH"l.e1~tctl 
. ldattal áztatunk át s k1száIÍlJuk. \.'e1zescs1lJa-

nn1 ° e ' • 'd ld tt' l (1 ·od ''ÜÜ goss ' és posellenes Aetheres JO o a a J , 1 ..., • 

· .) átitat\'a legkitünöbb szer felfekvések1 e. 
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.. Gu8:-iacolum Koz1nakatechi i ~;~ko~~c~'fsz1i kép:zi , a bikkfa~átii;:1~~~~tet1i~~ia.et, 
vala1nint 21nrr ~tt; 2 te1fogatn~1? 19 f. s. ghc:~~u 
t'!; ls rí Pa~ ' 'hsz l ~~'1g1:1~;~ 01 r ;',~~fi~': ::n 

1~~3 _ g0 ~ i' ~ti~ ~l 
, . · o optet.o s a köhö"És· , O' ·-t 1 - "' inel 

JlllJ<:- S~1' ad~Js -- eseleibe1{ i ~- ~~I,;~ utthal<isan csi 
ol. 1ee,onsbar,_-1(tél··i) al·a· ,, . 10-os oldatokat ·a· 

( 
', \ ''' " , 1 co"nacos é b n:i :uonJ naponta 2 _ 1 k .'° , _ .. s 01 os ke1 el'ék 

...-ízben e"\és után. JI·. _a~_es-e1~kanáln;,il 1 ]JO 
eied1nén~ ünck n10~1djá~napo ,on at hnsznáh·a kir 

.. _El-KeHah Annui 'isna<ra Ea t -
llü\·tll) l\Ia(fvaiból 1. 8 . "'. ::i~ ~ o1nban ]ionos e1·n 

t
., · "' · szeunt kesz'l tt 1· 
1s1uus ellen, \ alaniint húcri. _ „ •

1 ~ o;ct_ 1 heu 
n1egakadályozása i{l'en !1at ,b, koszk.en1csek kepzödésé 

K l 
· ' "' ' asosna- t<nl·it'k H -

a e< e ltnJ) a szív inüköd, 't 1 . , '. r . atu any 
gátolja ese assr~Ja s a lélec;r 

Embelia Ribes .. \ n·-· , ' o 
1nölcsci. Izük összchŰzó. (~'..cn)nek horsszc1.nnyi 
használják pollci törí'e ·4 :__1~s~eres Galandfé1eg ell 

Entada scandens \ · -· 0:0
111108 

adagokban lé" 
IIat<isa lázellcnes A, 11. 't 'l1n1ot;a ~:;and Indiáh::tn hon· 

l 
" 'u a{l' n1e1,_,.e J • 

mc y n1elcg n elhonilik Ya~ clilf s o ~Jal tart.alm 
Ephedrin E 1 d" "'í . an, 

111 
P ie na YUlrraus 11 I ·a. 

~ l _ lató tüjegcczektl ké JCZ 0) l .. · a ;:a ~l aja; y[z 
ko1ol bontó hatást lO(tt 'alcna a fen1 nein g 
Ina~zák, 1--2' cse111i /o~ofs ot_ldalát lálat:lgílóúl alk 
1 t r: · a cn t nldalh 'l "0 

aal ,J-20 ór;licr lartó i:=ÍO'lll' 1 ·i·' 
0 

't -GO per·cz· 
"' 'n cLS H t;Z eJű 

Erythrophloein Ei O' • . • };\': 

~lkaloidája, Le\\·in e"\ .?urlntn~c (inunosákhoz ta1 toZ,'k;\' 
t t 

·n o inzza J [ • :; 
JU o ! anyagból az e>ythi: - : il) an1t:1eg néy al 
e_lö. N eclY~ssécrs;.h ~í· s o,1IJ.'.1ldoe1n~1cl .a;,:onos 1 estet állító 

S 
'11 'I ' " ' Zl ,n· S'Ua"lS j 1 ( 1 ce;:Jo all Vizbe11 1-,· '., o:o'· aa;:a.an sze 

l 
. ' ' . ')tlllyen oldh 1' r ' ' . 

iatasu é1zt,slelcnílönek ·'JJ't" , ~·0 ,c\\111 1gcn·er" 
(0·1 o/o-os oldiü 3 cse J J -~t 1.J rt ;_ 11! a1 0 0001 G g .„ ad 
söt tné1gczö n1ellékhit~~J is e1_zE:slel??ít. 1~elle111etle 

Eucalyptus méz Edd _ne~11 igen aJanlja. 
(A pis nigta mellifica) S?:á ig 1~~1eretlen -., olt inéhfaj 

~ rmaz1 ' tnely közép Ausz· 
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al'l hünos. A méz sötét, natancsszinü, szörpállo
nyú; szaga a.z eu?alyJ?!us~:a e1nlé~ez~et, í_ze s~nté~ 

nló l·lökhu1ulnal aJanl.Jak, tovabba sz1vba3oknal 
Ü> un1 g) anánt 
Eztract„ salieis nigrae fluid. Sedativun1. A nen1zö 

·rek bánt i l mainál, különösen sper1natorr hoeánál 
..--6 gunonként alkahnazzák. 

Eitr stigma.tis maidis Vese· és hólyagbántahnaknál 
:~·J..-2 ~i. napjában 3-4·szcr 
:;<, EXtr. viburni prunifol :fl. Erősítő- s úrószerül 
· · ~dják fcn\eg :tö el vetélések eseteiben naponta 2-4 
~raunnonkent 
~ Geolin. Fehér, 111ajd szaln1asárga peholeu1nkiYonat; 
útetSzö. eg·yneinü, szagtalan és íztelen. Sen11ni zsir~ 
·;ínyagot sen1 ta1Laln1az, közömbös hatású, atnorph; I).~111 
élenyíthctö ; sen1 n1clegség, se1n savak nern tárr:.aCLJák 
me~. 45°C-nál n1cgolvad; fé nekkel, különösen al1akkal 
\;QÜnyen keve1cdik. K_enöcs-a'apnak jó , 

Geranium maeulatum. A nö\ény folyós k1vonatá-. 
'h11ső és belsö vérzéseknél egyaránt ki1:áló hatású. 
uierus-Yé1zéseknél rendkívül jó hatásokat értek el 00-
'csep}Jtöl 6 grn1ig adagolva. A pou·átört növény adagja 
,0'5-2'[). Alkoholos tinctu1ájáé 2-6-8 gr Hatását olaj-· 

tartalmának köszöni 
Glyconin. 4 0 'itell ovor s 5.0 gl ycerinből álló 

keverék. l\észítése \'égett a -.,:it. ov habverővel fel
i'eretik s apródonként 11ozzá adatik a glycerin. Or
báncznál, börduu ulás ellen: égésböl eredt s e1nlöbi1nbó 
sebekre alJ;:al1naztatik 

Grindelia robusta Északa1nerika keleti részében 
:nonos Le1 eleiböl fs bog) óiból sárgaMbarna1 nehéz olaj 
"és gyanta 1álasztható le. Utóbbi en)he köptetö. . 

Guachacata. I\iexikóban előforduló nöYéff'} Quass1a, 
gentiana s chinin helyettesítöjéűl ajánlják elixirium 
alakban: 30 r. yirág, 15 r cort aur, 300 r alkohol 

Helenin Alantká1nfoL C6 ll10 0. Az alantgyökér 
earoptenje. Szintelen és szagtalan„ Majd minden olajban1 

'„tró alkoholban, aP-therben könnyen oldódik, •tízben 
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k t ' i·· halas-. .. . , ·l 'te~ s ivarsze1"\·e-e inger o oldhatatlan Antisepticu1n Különösen JÓ Inalariá 1'lagva1 hng\ ia.) 

11u1utos has1nenésnel, sza1na1lunutnál s idult hök hnnal~ .. !Cl G elrrén Jnele'-"llettJOd lulotladdJg 
rntnál Ada"Ja 001 napjában 8-10 szer alkoho; Jodchlond • " 1 

0 ód n1"errú1eul Hogtonoz-ld tb k
b k l cl lur,.,.1zt n11< a 1 "' ~ d 1 , s o a an, a ,u po1alakhan. etne - e 1 "4-± ~ el finon

10
u1 {;l 01zsu E s 

Huechys sanguinolenta (Cicada sangu J Allanth 0 11 1 Jódnak t 1 
11

\'::rnmnak be
1 
czdcsc nt1an 

loehdus agam eló. Clnnában «Cba-1'1»-nek neiez , lelrntes mr lletl 
1

' 'd 
1
' t~i lalm,„ Jccccm 1wancs

hem1pte1a Hól\aghúzó H.itóan1ag,tt cl1lo1oloun n oldat 20" o 1odn ~11 ~ n;
01 

oldala JÓI ell,nthato 
kivonhato ola1 kepez1 Chmában a 10'"1! chduh ell autl., igen fmo~n~ 

1
.
19
3
0 

old.ct,
1 

hasznA!lalll, 
használrak n..,epticn1n g\itnan . "" 1 t \ D1 lZlhrU(SGlJC H d 

· . ( j n pan1cu cl U1ll J ' k Y rargyrum alalmatum l!igan1 es an11dop1· Jurubeba ~o anm _ cs Jrpimnt.1lma -. 
ptansav vegyüJete Syph1J" ellen 0002-01" grmké oke>c J,itunö haohaJtO, tolegt "]"(cici! 2 óOO fo1wz,;l-
bo1 ala fecskendezve alkahnaztatik 

1 
alkahnazzAk Etetlen bog\ 

01 

1
5

1 

e 

• ' T~k duoulas;a1 e en 
1 

<l' Hyduug carbol. oxyd phenyhcum Elóállítása n alte~t1 szm\
1 

. < m Larnrnm ,illnnn alL1 01 •
1
1" 

híg, vizes subiunat oldat eiös, szénsaqs kalmmtól meu Lammum su uricu "salltlo 
kalrnmphenolat alkoholban rnló oldat,nal kltsapa[J 1 alá féc,kendez;e vy~~s;ltenscstul sz,nrnaz1J, \allu
Szmtelcn tualakú Jegeczel, meh ck rnbcn ahrr hrde Lantanm Lan ·~nf 1 ' 

1 
,
1 alkoholban ke1 éssé, de 20 r "io11óban jól ol<latna ,nál chinm beh cl 1as~na1,J.; 1~sos része Ann8'l11ch· 

61.80°/0 Hg ta1lalmú. Syphilis ellen 0 02-0 OB adagokban Lewin1n:. l'-a\\ a g) an a ' ' 
naponta 3-szoi folnötleknek ; 0 004-0"[105 naponta 2·szenrnak fa.'11ak . f la 6' 1 olajsawa 1 kn cr "· 
gyeimekeknek pilulákhan. . Lipamn; 11szta 11"0cc~iis 1;~lyett rninclenhol alkal-

Hydrargyruro formamrdat_um solut 10g1 conosiohlba?m-fe!P) Ole~~k 1
2
_

6
, _ gicrmekeknck 1-~ 

iecqstall oOO _g1 nzhen olda!tk s foloslegcs natron. izhato l_elnottek . Elünve, bogi kln:ni cn enrn_lge l_~gga1 ·~1csapatik. Az 1g1 n1 ~it Hg (] h:no~abk s kevés i>kanaln11t '.la~oi.~alel lze ·kellemes llonapokt" h.tsz-
1„zel d0-10°C·ra fclmelegitus 1Jtan szukseges mennyi\ ,alo s Jol_"'..'"Y . iésztési za1a1l okozna 
ségü fo11namidban oldatik; ez oldat 1000 cm 1·1e kiegé. ilható a mJkul, 1~gj .011 S J"cy lsai 

112
es oh1'la 

szíttetik ·~utél helyen taliandó. Szinlcleo, gyengén, Magnesium sahcyhcum ·a 1 ·,a;b-al kezdlelik, 
alkális: ahg éiczhetü lémízzel bnú folyadék SyphilisnéJ; rrásig melegit1e . " 11'.1.\'. 'l}~~'~s h;licn cV,g noisan 
ho1 ~1<1 fecskendez1·e (1 fccskcndohe l cm') 1 cin•>," tökéletesen lcl'.lte"c\ 'kónnyen olclaldc; srr;1 
megfelel 0 01 snbJrnrn ltrnk .. ,(,C,cd1k : v1zben, cJJl,olwh~~11almaz Anllsept1co m cs 

Hydrargyrum thymicum Ruzsaszinii, nag1 fajsúlyú' ':nl<lsú _716"/o sahC\ Is~~ ~!len is jú hatás11. 1 n1<1m1:11 
pb1 ; lhmol szagü. S\ philisnél, ekczémánál ken öcs é~' ntip\ 1el1cu rn ; has11."'Y', ci edmónyn\ cl nlknlHtazzcik 
hintüpor '1iakj"1Jan. . 'i'.domináhs. ljphusn~l 1;~aionla B--6 gnnj,hal . . , 

.. _Hydroco.tyl~.s asiatica Dei-Azsiá1rnk egyik ernyüs: 'srnnllisahcilat 11'/il ~UJll];,]1 !illillalik clii, mel\ me~ rn:is 
no\Cnye; lrns1to, haJlo sze1nf hasznalJak; lornlibá · Meconarcem . ( Jalmaz narccm rnellell . lizhen 
syphilis cjs poklosság ellen is_jr">n:;k ta1\ják. ,, iinm all<al~Hlol i~ 1~1olicurn g\ anánt h~sznúlpllc 011 

Hygrophrla sprnosa 60: aOO-as fonazatat, mely 1'/•' önn\ en ?ld,;[11, • ." . ···tol nem igen turnek Adag1a 
ó1ai állás ulán s~iilhetö le - ~eszettség élien alkah yé;lelmel, kik ma;5~p~l~ fecskendezve (<1"1: 20 aqua) 
inazzak oly forman, hogy 24 ora alatt elfogyaszta_s~i a labdacsban' 



szintén jó .. ne1n Íájdalrnas (i-yern1ekeknek felét, 
1

/ 4 1 észét alkaltnazzák Jnoncliilisnél 
Listerine. Acid hcnzoici, ho1ae:.is u.a 8 0 Acidi b 

1G o·. Thi n1:::ili 24 Eucalí ptol. 01. gaulthe1iae aa gnt 
01 1nculh pp guttas 6. Olei th~ 1ni gntt 2. Alkoh 
-,, ini conc 1.80 0 Aquac q s usque 1.000 Antisepti 
oldat. 

Methylal. l\fe1.h\lcndin1cth\ lacthe1 l:If2 (O C. 
l\lel.h~ !alkoholnak k6llsa1 'al és l1a1nakö\ cl ya] ó lepárf 
által 11\ eiik; J cc.lificálják s a 40-50° e közölt á.t 
1olg-O 1;észt fe1fo.s!j:1k s .,,-izének ch onása után u 
deslillálják: A 426 C-nál átszálló .foli adt,k a inelhy 
Igen n1ozg·Ckon~-, kis fajsú.lyú (0 8:J5) zaniatos, szint 
folyadék, n1el~ nPk sza.ga cl1lorofo1111 s eczetaetheré 
hasonlít. 3 s, r0sz 'lö 0 e "\ÍZbfc:ll oldha.tó. Alkohol, aet 
zsüos és illanó olajok szinil~n oldják. H·ypno_ticu 
antidotun1ja a sh ychninnek 1°/0-os oldatban bőr 
fecskendez"\ e; belsöl-g D-6 gra1nn1ot 

Methylenum chloratum CH2 Cl~ Ke1 ésbbé .,, 
anaestheticuin, 1ninl. a chlo1ofo11n Yag1 bá1 n1i 1nás. 
n1E:l)'ek szelint pedig: iné6 hosszabban ta1tö beléleg 
ulán sem ol~·an ·veszcdehnes, núnt a chlo1ofo 
l.Jt(íbhinak J.E,ducliója által n~etik. 

Morphinum, phthalicum Ilon1hellon h.jgobb tn'O 
finsónak ta1tja ()l iész vizhen oldhaló Bőr alá fecs 
kcndezye nen1 Líjdahnas. 

Methyltrihydrooxychinolincarbonsav. C
10 

H
10 

Cff' 
N03 01 tllooxychinolin. Káliu111- <!'3 fol \ os szénsayL4 
készilik :-:tz orl11oox1 chinolin-káliu1not s ehböl H-., 
tehalrid1oox1c:Jünolinca1bons:n·oü n:ieinek. JneJy j' 
inethj'llel ke?;el"\ e a fenti sa\'nak jö<lsava--; sóját a_ 
E só calcináll szód;i\al a s;n1nak ntH.liurnsójá\'á. alak 
tatik s n1int il:ien n1e1 alkalmazási Fehé1 zavaro 
fén~ld, olclata 1ncgba1núl Antip~1cl.ic111n ~nanánt 4 
é\'es g1·c1·1nekeknek 01~0·16 g1ms adagokban, 6~ 
éveseknek 0·2, 11~15 éveseknek 0·25 adagokban (viz· 
oldat). A vérn1'01nást e1neli s a puls 1st lassi~ja 

Mono-brom-acetanilid Ac antifebrinuek 37°/
0 

h# 

1 , . ár1nazéka. Ecr\·esi.ti n1agáhan a Jnón1-
tatta Jnazo sz. · "t " -

1riu111 s a11ti{c~11'.'.~i~\a~~· a halrnáj-olajból. n1cl) 
' Motrhuol .1.:. oa 1 

1~ , 1 .. ~ nt·tn 9001 -os alkohollal. 
1 'l old·tltal ,eze b- ' o • 

tronr:a1 ?ona .· / ÍL tik Zrrtna!os kcsern)~S, .,nHll 
tik k1 s. ,üp;:1,~ ~ .EYP-czedik Phosphorl J_odt;L 
ns(:ges h~1ne1~ek~1cl ~ f;1taltnaz az ol. 1cco1·1snal. 

mot 10-12 szer lubhc 11el·eknek 4. íelnött.eknck 6 
-onl;Jnl tokokban g~ eu '-

ot nayonta , 1 t Hatast illetoleg: 
. b"f ciafat e~ m una a Mylab11s 1 as . t 10901 hóh a<rhl•zo an-.., a-

"]n1úlja a canthar1dcs\ ,n1eo1 ·490' _1\ ~ 11 ·1 -'o·acan.Ji. ""io 0 . 1· t 
1 üi.ita111az ini'"' ' 1 . l-'sos illanó ohqa An isep_1-

... 1r thol A 1n11tus 13 ·'1 
1 4 10d1h iuyrr . · _ , · 1 ·okokban: napon a .-

!fl Adag-iaO·L1g1 g_c!a~11 L Salufér Ko1afo\~sa\11".lk 
Natrium fluo:r·s1hc~cum„ld t'ba -,,ezcttsf1el itllll-
s ill as nát.riun1 .lön1enl) o 2: al e'11 11".l1e~·c1~ oldbat.ó 
' · ··teen -,,-1zJ ' " . ·· 

(JÖ Sza~Lalan ~s iz., ' · 1 0 ,, -os ::;uhlini{llntl e.10-
o l old) Antise.pttcu1n :10 ·o . 
10-

0 
. , ,'. · A sebet nc1n n1a1Ja. . 

l)o'Sellencs Ji,üa.su b. . um Elö·íllitlallk nall . lfuro~o- enzo1c e 
1

. 
Natr1um s.~„ '. o:. t· sulfurosnin oldatban \a o 

zoicun1nak __ !.on1t.n\ na \d L"k Anlisep-Licu1n Sebek 
f\ Jd:ísá' al. \. izbcn JOl o a l 
e o t. , .1 4- !) · 1000 

1 
k 

oroga asa1, T .. -'. • • Crttbolsa1 hel\ettalkalrnazt~11-
Neosot. halu-111) faJ:k.' t i·ak·í.ti·ini· n1eulirunul 

1 ·d··\el 1111 en a'' ' · '"n t· ·'fl zintelen1 le l ~) ' . -1 1 Ná ol\ban honos n ,'Lr_t., 
Oleumevod1aef:rax1ni, oak íÜ~öd~:s~:rc alka.lmazr.ak 

ló olaja. Jodoíorn P~za~~1!\.e1 le\ elciböl pá1 r!liftk 1~ 
Oleum .bete iy ]· ·1 a·111 nGn1ü t:e:c.tö iztt. c:laJ 

1 l] nr::~ SZR<YU dl l' 1 ~ j' l 1]]P rna. ~e c.1, -:'" · " " · . sa·áls·\crai-L s ké1nl1a asa1 .-
Phcnol:fclet ta1t~Jinal'1".'1 lr·J~cr"' rr-,, e1 incJ,:ck ht11 utos 

e"'\ ez1k nz cugeno. d. u .,,, "'· 
0

• · ·1 \j·án]Jrrk l. ·11· dÖb{tnt.al111a1na '.. , lamin 1\1c:.;Lc1 s<!,aesen e oa l-

Oxypr.opylend1,1s.oam:r és dÜsoa,m"\ la1~lin c;n 1nás1a 
alkaloid;_ p1op;~c1~0.11 ~1 J~n: a.lkohŰllian, ::telherb~n, 

ásáböl. sza1 nntz.:k· ·~z1n e ·zbe'n ali<r old haló folj' a~~,k 
ros ola1okban konn) ef1:, 11

1 
de~ nagyobb dos1sok 

rsékelt adagokban stnnu ~ns, . 
ektikus tün(üeket. okoznak 
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Pereirinum pururu és hydr-ochlor·ic Pao-P 
gyökér-háncsából készül. Gelsen1ininncl azonos ha 
kiválóan n1oc.sci1 láznál alkalmazzák sósayas 
Adagjn. 2.0-ig e1ncl11ctö; 4 úrii.\al a lázat inegelö
adagolandó 

Piliganin L\ copo diun1 Selago alkaloid.ija 
hrt-lYány srirga ál.fetszG töineg; sajátságos e1 ös si 
Vízben aH::ohollJrrn c:.11lo1ofo1rnban könn~en old 
Jlánl 1.ató E:s l1ashRjto Bö1 rilá fecskendez\'e erős g 
csökc.l okoz , 

Polysolve Sol\ü1. SulfOlPin.at. Kénsavnak glyceé 
:J'~fhe11e hatásából képződik. 1'1szta. sá1gás fülyad 
aethouel. dllo1oío11nrnal. benzinneL illanó olaja. 
jól ke\·e1edik Sal olt, chi ~ sophansa.\ at. canthaeidi 
ká1nfo1 t feloldja._ n1ely rtlapon Yi> G sze1 iil alkahnazz 
l\.önn~cn iels.r:ívódik _Ko1Je1t ÓYa int, liog} niég 1: 5 
higításban (hüt ;llá _ fecskendezve) is 1né1gezö hat' 

Pseudo-kefir Jól üssze1ázott ftiss sa1~anyú tej 
2°, 0 szö1p adatik s limonádés üvegben jól dugaszó] 
1nelpg helJ te tétetik. 3--4 napi <lllás ul.án kész a ke 
Az erjL:d0s gátlása c:.zéljálJó] kevés c:.zitio1nsav is adhat' 
bele: 2 lérfO~al alkoholl lai trillnaz. 

Ptychotis Ajowan Jó l1af.ású diauhoea kóli -
nel16z crn(sziés eseteiben Helyileg Í7.gaió 1heu1nat 
nn1sná!. Thj n1olt tarlalrnaz 

Sida floribunda. Kamalálioz liasonlö 
haiású fé1egh::ijtó. Le\· eleinek szö1 öcskéi 
hoi !!Ok g\ anánt 

"scoJ?Oleinum Scopolia japonicátül szá11naz;ik. A 
pinhoz ha sonl úlag hat 

Somnifer-in. Ho1nhelon íg~ 11· '·ez eg~
~i.ellie1r., n1e:lj víztiszta. jegr.r.zckel ]u:;pcz 

Sozojodol, Töhü különfóle anl.iscptiu1s S7.e1hül ál 
készi!m<in\ T:utalnJaz 62°/0 jódot 20°1

0 
ca1liólt, 

sulfuLt„ 1 e1161, MnylU jcgec:.zekhöl álló s:.::aglafan, gye 
savi khatá8ú poi Két faja van alkahnaz.isban: kö 
njen fs nehezen oldható A dijodpa1aphenolsulfünsa 
náttiuin C6 Jl~ SO~ Na 0 H I2 + ~ I-I~ O viz_~. 

.::.._--·---

93 1 '.': '· 
"~"·· 111,1 1,· 

1:.: 1.il .. ren oldatik: yjzzcl lnr:Jegitcni 1, ',,:: fi 
erinben (.7 ~So(ol konl1.n]·,\(80o C-n;H) 'conccnluíll_o_l_~a._1 1: !11 ,1 
]ehet rne1 t élbom . . 'odoha öntése s oss7.c 1 \:'I I' 

·t]J,etö a n1clei;?; v1z1~~1~1~"l~o~ója a sa1all)-'Ú kúliu1!·1;- .· :::. lj 
dl.J.O lpa1apheno.lsl.1l~.on~,';.'.1 ,lsol'd' l1ató \ Ízbé"n. -· Ha lást :i\ 1 1 

által Nehezen o. . . l,~Uiun1 C,. I-L. SO~ \.a 1' 
+ 2 n~ o 111d~ 1~~.1 :Bv0~hl:tcrrsécrckná1, idült 0 ~ 1 - :i

1
! !,

1

11. 
öle~ kél so .:g~.en 0 k bajctin~\J rll\ et alkal111~za~t 1 . 

rutnál, ne1lnztlo s~e:~l~eknél kt11ücsbt..n JOo ~ h111lo- li!· Li 
rines olca )an: ~ '. 1 S.ói· sozojorlol l11ga1r:i', - !,::, 1·1 

e JQ"1 saccJ1ru lacLls-sa · .._ .·
1 

-· alun1üüun1 1:,\ dl 
Ji<1D , ű _ zink. - o orn, 1 '~ rpr 

(. - ammon, . , k . . '·1··:., !I'•,!'., '1.'1i11·I 

Szintén hasznaltalna. < lica (Solanac \ alkalo1~1a '. 
Spigelin ~p nun \la~l- c1ös iné1eg A növt:n_~ 
tin s.nicotmboó ha~~~,ftett IÖ\ unatot _gili."t~k (a.s- •. ',\ ]jirl 

"tcrt·bolll s lca''1e1-'.eal!~~~zzik. Q\1e1mekekn;l .~-( i ev1gl, ,: !.·i,.I '.·.•1j,I, 
·aa) e cn_, ~. '"--,0 2:1 1 egge1 cs c~t: . .. 
--1.0, frJnotlekne\.~1oan 8 Jiol1os Ro\\ ditlJ1l(l 1na1?{ ·1 d!I r.1'JI. 
Sucupira R1a7l ta). -l -, -rhilic: ellen haszna- i ·; ']I 

1"1·rre n1cli nek kn ona a s~ i ~ ·1 \1.'.·rn 5 \.C 00 ·1 J ' 

, . dirncth\'l-n1t:t11an._ i\.tlhyl- 1 J~\i! 
Sulfonal Düithl-1.sulfo~~lésc al<Út k1c:pzü(l1k Szin- l 1f\1!l\ 
aptan és, ac~ton cl~I~l lH ,dik; vizben :llkoholban 11;~~1:1 

n, nag~- tablakb~n ,Jt-~ec~ccr benzin 1:20 oldja. AJ- 'il, 1 
0· oldható; f~llü \JZ, <l~ l ;,\OTS 111Ínt '-1 c]l]Ol(l~- 1 l \' 
l1atása ko1~~\s;--n1~ ~~l\~~~h~...,lÍrálnriJ pau~lclt::lr\dnc~ ! 1dl 

rát.é„ d~ l0-1 tlolsa JkJ 1ic~ll~1len . utóhata::;a nu1cs 2- [ 1 
QS(Lbb cs. JO) ). e !hi 
já,al ad.Jak . - Jr ;. Ligustium vulg ul\l~o- :lf!j 
Syringin. Synnpa, \·U ~- ~~ f. 6 vízben aJl,oliol- :.ri/·1' 

. Fehér lüalaku ieg:cczc '1 , on l söklké.k lesz: ·1·• ..• i·1."·,'·1f·1',.,·.·i 
a. · ' ld t·i- ()ldal't ~cnsa\ va -· 

1 
" 

könn\en u a 
1

' . ' 1 llj'~ ),:lalaiia dlen a-
·01ns<l V vCt \Ül ÖS SZlllllE: O l e i ' 

,!:i 1l zta.Lil~. . Dc->l-fu1ncz1<101sz'qbban honos : li ll 
Thapsia vll~osa. „ l · l l t incly g\rUILtv,1 H 
'r, ir1gados LP.JSZ -i_i: nec ve )OCSd - - '! 
' <rl- Holyaghu;.-;o r -- ]· JCSOH in ! L 
eTnh\'Cor·'e'sorcin l{énczell ll0so1cin . \_~;,7.i,1,1.-.~~1',"1", 11 ])Ol . :1 

l . . '11 •I" Singas ,„ '" "" r· 
·. lisójá1a lialasako1 a e o , !)l i.1 

1, ••• ----· __ „ 
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Vízben nc 1n, a.1koholban nehezen, hig R-lkáJiákhan"kfr'. 
nv-n: oldatik. Hatásá1ól kcYEseL tudunk. _ :; 

· Syrup. ferri albuminati 1 g1111. száiaz albu···, 
_10 gi. ,.ízben olda!ik s 2·ö gr NaOII ad<1tik hoii 
Ekkoi 80 -9/° C-ra n1elt:giltctik s 50 czuko1nak 18> 
]. k11i ox-frlilotalih~n1 való ionó olciahival kevette' 
öss.ze. 1 égül 2 !);l tia aron1at ac!ntik l1ozzá_ s 100~ 
(gészilLtJik ki o·6:)0,Q le . 

Syrup ferri oxyd. solub 2D gr. 1.. fc11i oxychJ 
10 g1 S\ r-siinpl. g-üzHilclöht·n 1nt'legilt<:;tnek s kava 
közben ·3-szo1ra 2·5 g1 :0:aOI1 öntetik bele ~ a 
hevitlctik 1nig a pH)bfl tiszta ke\·E.Jéket ad 1·ízzeJ Ek 
90 g-1 s~ r sin1plex adatik liozzá s 100 g1nua pá' 
Latik. 1°/0 f t 

Treíusia Jc1n1észclts vasalinuninát fiatal n1ar·· 
hEsüiilet.t \(1Lböl cillitják cJü Sötél J;aina szeme: 
po1. ineh liülcg valainint rnclt.g: vizben tökélet 
oldhalo. 100 s. l. pol. 89 / 01

0 seru1not, paraglobu · 
j!loln1linl sth, 2 4. 0

10 J.;i\ onal anJ agot ö 2°/
0 

s;.:erv„ 
súkat, 0 3°/0 vasox' dot 1.a1f.al1naz Vérszcgénysé 
s<lpJ.;:ú111ál, gen) yt::1 üsf_g·ncJ a] ka 11nazzük ; f!J c1111eke 
O·ó-10 g1 ,- fclnötlcknck 3--10 gr chocolade, liq 
slb.-bcn. 

Tribzomphenol. Ca1bolos yiz:nek lHón1n1al ö 
uiz;-isa. áHal készithelö. Fcl1t'.1', tüalaku jt·gec;;:<::k, n1eli' 
alkolioll;an., aethe1bcn. dilo1ofo1n1hanjül -dcglyc 
hcn, l1í~ alkoholha.n nt::hezcn oldrrtnak 1°/

0
-os ol 

a szr:.11i <-111\Cl!:!:ok iotliad:lsrll nieg·gütoljn. r~s az ' 
n(-~ct1ckl;(n ~lüsködii bactt::riuinokat ;i;:o1san Cili. 

Trimethyl-carbinol Csillapító. Adagja 5-15 e 
2--- CJ-szoi nn 11011 la 

Tribulus languinosis. Buua Gokc100. Húgyh 
ina r;üiu lr~seJ;1H:.l. Iní g: rck edé~:0nr'.:I .. gú1 csüknri hatásos. 

Vatahea guajanensis. E lc.~·u111inosa rúagvail fiti' 
JJOJ alakj:íJrnn kenÖ(sbrn hc1pco scrpigo ((súszó söm 
s in:is hü1ha.1okn~1J H:ndr;lik 

Vinum jodi 0 ö jod J :) 0 < onc alkohol 
jó bot ne;::;rjl1 g, ha fétnjod szüksC:ges. 

.. , yek és rendeletek gyÜjteménye 
Törven . . 

.hz . do' éideldl riqebbwk · a)&& an. . 

1876:XIV törvény'c'z,~kk 
(~ l·özrgr!8zséglirjl/ i eudeztsc1 'Jl. 
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!. RESZ l. FEJEZEi 

Általános hatá1ozatok. 
, „ - - - tésc riz állttn11 igaz~atás 

. § A J;:öze_gés2seg;ug\ \ezc · ' . . . . : 
ehez tarloz1k . „ '.„ ',p· fEntaitásá1a, )<l\lÜt.sa.1<"; 

§ ?l'lindaz, aJlll kozegts.~~;( sála .::zolgál. halosag1 
· niefi1on1loltnak l;cl~ 1 (1·a. __ 1 a.'. ·z~(O'-ell~ni kihágások 

. , . t. 1·crll'.s a ~uzeCTtS. ,., 'k 
yelet es lllt:~.'. ::.'_a· '""láio·,/át k(pl:z1-. , 

pedig icndo11 buaskol asJ·"z~~részs<~Ylt: vonatkozo 
'zct Az 1879: {.() tcz -ne>: a ,o ''"' . v 

cdfSei . . -dl l"" ]Jénzhlintc!éssel biin-
§. Száz foiint1g lt::t JC ic o 

dö: , , , .. JO"O"'ll\dfl\ n0ll,nl g,o(!.\Sfe1_l 
a ki szahal J szel u "' 1 ,1 \ t<ry Jnzon \ 0" gl O~) -

, ' árnl 1 :l"V <- •1 '~ togat ek sia1na1a < ' 'r. ' - h·iJ;á1 inrrycn os,. 
hatósági lilalcnn cl t:n~re.. , "' 

ád . 1.·1 á<rásl elkö1cU1nek , l"l 11 lrt az ezen d 1 "' 1 . e>ry 
sszaeses .. e se e.~~ '' . ' 1_ \j 6, int:g ncn1 tylt._ e · . -·,,,, .' 
ó niegbnnlct~.se o~,t, :e'.·] t101nszáz !01111(1~; h.11ed

. lCijedltct.o t-_lza1as LS ia 

lll~Znzb~int.cU.s úllapí.t.a1.'1(~~ i~1s~~Ll f;s há1 o1nsz(tz Jelig. 
· \ "di,elo (, zd1a ·e 

1 
· ]~,k 

él hónapig eIJ'o ',: - . r.lcndök ;izo' ISi a ~· 
dbclö. pénz.hilnlct.c~scl bl1ln_t,. \ . J·ó1b1znl;ban n11nt 

e · · ] t6s·1rr11ri.µ:J' ,uz:sc.gi' ]' -·n mi, tü11E,n\1a._.,,., '.l.il·ulrrnHaaH;ahnaz\rt e\~;.: 
·szc:ré.szck halu1ozolLH l <. ' • ]rr;Hrrt.ukaL az<.111 iclo 

~~nv idf~jén h1\;_\l.n.lnJ,al \agy szo"' , „ 

a· döLt EJh;tg\ 1ak 1 , l' ozolt hünlelés:>cl bu~1te-
§ A 9:). §·-ban n1qf.lcl tll .. , . Y ide1'én rrvogy-

. - , ·,. ·i"' • aln 1arvan ("),· ' ö a;;-;on gyogyszc lC~Z -" • 

!.li .. ·.!,l.11-J·. 
.• 1 ! 1 ' ')~ 11 

:1111 1 
1illi 1 U! 
1;l.1 

ii!I 1 

,,! 1; 

JI ·11 
1 l j 1 

! 111 ,, 'j' 

ii i1'i' 
·.I. i.'1·1. 
'' 1 li ; 'I '' ' 11~ 

i.·11i·''1l „1111 
•,11 

111.11111 

t~ i 
'.'l'I ;\.; ! 

!' '.1·. 
1 

ti ! ti 1
.1'1 ;J: ,, 

1 
'I ,, 

il 
11 

1,\1 

1 

J 
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ELŐFIZETÉSI FELHIY ÁS 
> t ' A " " 

yoGYSZERESZI KOZLONY· RE, 
ti,_ ccG\{lG\ SZERÉSZI KÖZL ÖN\ J> 5 é1 es fennállása óta 

-d,,ton a1ra törekedett, _bog:• olvasói igényeit ndi1denben 
~-:eféqítse. Szaka>: atottan ismt1 teli a gl)Ógyszerészettel össze·· 
J~ggb' tudorn ·fny_á,~ak,és _a gy1Íg!J8:<,er_észi q1Jako1· la~ hal~dását 
:ifi~\rden1nicl kise1 es is1nerlct 1n1ndcn a haza1 l{í og': szc
~'~ii ka1 t é1dck1ő ÜK':· ~t. (;,s ezeknek elííbbreuiteléi e_ tö1 eleszik. 
:se\JegrJég:ecléssel mondhaljuk eL hog~- - ncrn k1n1él\' e fá

. -'~ot és költséget - rt hazai: g1jrlgyszei·észi kaJ"nak hozzd 
6~oly szakla'l-'of nyujtunk, a l!lely a legelfhehaladottabb 
öldiekkel egy so1 ba helyezhetd Flé1tük ezt az által: 
. 11og~ ez arán) l;1g iöYid idő alatt lap·nnk te1:jedel1nét és 
iszit teteniesen nörelUik (a nélkül, hogy az· előff-zetési 

t felmneltük volna) ; 
wm1 ei edeti közle111-h1veink szám-u folyton nn,q1_Jobb
ili lett; n1it FJzakavrtiolt 1nunlcutdrsak meqn1}e1ése által 
cztii.nk s fogunk ig: ekezni- el61ni; 

. ]log~ lapunk taTlaln1a hi\en \'isszatükrözi a g:-ógy
Szerészet időszaki fEjlödését. ; a nag: szán1u e1 cdeli J,;özle
vil.nyelten livül EJsö1 endü fo1rások alapján J;:özh 1nin<lazL 
-itmit az idö\tJ haladni l;:iváno gyó_~.)'SZt:1ész tudni kiYán-

:-.Iinflezt t. kar társaink pártolása n1cllctt '.\olt lehet
s kertsztül \-inni. Ké1jük tehát, hof!~'- e 11á1tolásban a 

vöhen is iészeltetni sziYesked_jcnek. RGszünk1úl ezután 
arra logunk t-örekic,dni, hogy lapunk n1indenht:n kié1de·
elje ol' ~sói 1ntgel,égcdés~~- „ 
A c(GYOGYSZERESZI KOZLO!'\YJJ. minden 1nás clö1i-\e 
ellett. n1ég a legolosóbb is a ma{Jyar gyógyszerés.zi 

lapok között 
Xt~tlen miil(fo11 szmntat~n, a mely lJaFüll ~ü11fooan szH is kfrltljhk, 20-~·i nag; ülüalün 

:Ára egész évre 8 irt, félévre 4 frt, neffyedévre 2 frt 

Etr)•et~mi gyó,inszerészltallgatók Regiidek és g)'Rkornolrnk ffliu·on i·en 
,\bctik meg ~lutat\·ányszinnot dijtalanul \Jármil;:o-r szil'csen kiLdiink 
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GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖ 
~!ADÓHIVATALA 

Budapest, IV., Borz-utcza 9, 
levélbeli megkeresésekre fel\ilil!,'osilásokkal gvó -
szolgál 11'1indcn válasz a lap előfizetői részére díj 
csak a válaszbélyeg csatolai1dó ~ nern EJöfizetö 
társak szi,:cskedj,2nek a le.-elczós költségének né 
fedE::zésé1e levélbélycgekben tetszés szerinli kisebb 
szeget csatolni. 

Megrendeléseket szakbavágó dolgokra, kartá1s 
nak a fővárosban lcfol~-0 szaküg-yeiben után' 
megbizásokat elfogad. A közbenjárás kisebb iip:) 
előfizető részére dijtalan, csak a készpénz kiad 
számittatnak fel. Nag:·obb üg:eknél, vag:y kiilön 1ií~ 
kálatokkal já1ó rncgbizásoknál is a tiszt.eletdijak 
mérsékeltebbek 

Gyógyszertárak eladása és bérbeadására 
mérsékelt értesitési díj n1f:llett utasít 
löket 

Bérbe- és eladásokról 
é1tesit mérsékelt é1tesitési-díj n1c.llctt. 

Segédi állomásokra 
rnérsékelt értesitési-díj Inellctt ajánlkozókat utasiL , 

Az okleveles és nem okleveles segédeket . 
pontosan ér tesi ti a hejEJentctt állomások101. 1EnösitV4 
beküldendő a jelentkezésnél 

A hirdetések tarifája a lehető legjután}'Osabb. 

. .J\.:iindez ,ügyletekr~ vonatkozó részletek1öl 
((UZLETI ERTESI'!Őn-nk nyujl fehilágositá_st, n1et)~ 
kivánaira bérmentesen megküldünk ' 

. A 

YÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY 
kiadóhivatalánál megr·endelhetö'.< 

iénzért vagy utánvét mellett a következő mivek ésuynmtatvamt·' 
a) Saját kiadványaink : 

gyógyszerek magyar tudományos . n~pies é.s 
tajelnevezései latin jelentésökkel. együ,tt O~szeálh
-totta J{ Karlovszk11 Ge11za eg~ etE::1n1 la1~a1;;;ege~. ok~. 

-óD'Yszerész E n1ú a g):akorlathan, fafrg s~gedek e.s 
'iói·nokok 1 észére csakne1n nélkülözhetlen. 235 oldal 
OOO elne-\ ezés:-;eL A1a füzye 1 fit óO. köl) e 2 frt 
~t gyógyszernevek latin jelentésökkel A1a _ó,9 kr 

bénnenlYe ___ ·--- --· ___ ___ __ oo k1 
gyógyszereknek a néptől h~sznált román el

jie'Vezései latin jelentésökkel Osszeállitotta J(ende 
"[stvdn. A1a ___ ___ ___ ___ --·- --·· ___ „_„ 30 ki 
·- atás az isványvizek elemzéséhez. h ta Buns~n R 

iidlia K. J{arlorszlcy Gr,yza. }ua ___ 50 kr 
szerészek éyköl}yve. (Z„ehnaptát ) 1\linrlenkoi a 
felelő éyfo\·ya1n. A1a 1 f1 l öO k1.: bénn. 1 Íl t GO k1 
i bizonyitVány. 1 d1b 3 kr. ö' di h IJostán 80 ki 

ősitvény--táblázat jogért fol~aniodáslioz. 1 dh 5 k1 
[J darab poslán __ 30 k1 

- ~,---.------. -·- --o··- ---

l~ ~®~íl1W®i~!~~~J~ [~@J:'x]W~ 
f,.\BOU-\. TÓRil Ul .MU~K ü,ATOK BEJEG'\ zEsf:RF. 

KÜLÖNÖSEN A SZESZ ELSZÁMOLHATÁSA VÉGETT SZÜKSÉGES. 
20 lv kötetlenül SO kr-

~· 50 Í,„ bek(jt;,,-c 2 fOrint. ·~ 

*A hol különös megjegyzés :iincs n~ e!öre be~ü!~ött .árért bé_~„ 
' "tés is jár a. t. megtendelónek. Utan\'etfleztetesnel, minek keru 

ján!atos; a szállitás mindig a. megrendelő terhére lörbnik 
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b) Idegen kia.fll'ányok: 

Gyógyszerészeti tan}'-önyv gyakornokok számára 
(!.~u1'gay f:!dlrndn. A1a füzve ö fit. köt-.-c 6 fit eQ· 
A~ egi Jeti. t~goknak 4- frt. kötve___ _ __ 4 frt 60 
lleunentesitesre 40 kr. utalYán' ozandó„ 

Seg.édi minősitvény-táblázat 10 · drb 50 ki: 
aJánlottan 

Gyógyszerársz~bvá;;y: "í~iY<~lalo~-- __ _ 
Gyó,gyszerárszabvány: eg) leli bői itett . , 2· 

beunen_t-.. e 2 frt JO k1 ., köti e 2 frt 50 kr hénne 
2 fit 60 k1. A kedvez1nin11es d1 on ndlnnk neni kap 

Gyógyszerészi üzletek kö~yvvitele 1 fit óü ki 
1nent1:e ___ ___ ___ ____ ___ __ ___ 1 frt '65 

Dr. Jov~cza: .:\ té'.rfogatos elen1zés inüdsze1einek 
ko~lah alkahna?ása a inásodik kiadásn inacrya1 cr)r~ 
szerköll)\ben. Ara .. 1 fit bérn1~nt1·e í'''ri-t6ö 

Magyar gyógyszerkonyv. 2-ik kiadás Bénnentve 6 
40 kr., hcl~ htn ___ ___ ___ ___ 6 

Hel~: Manu~le 1:._ gyógysze1ész·i rész. \1a ftiz\~ -4-frt 
~1sze~E-11 ko~' e o frl ln k1 ; köh e ti :o;zta papi1 os beté 
J~:I _ o , h t_ 10~ kr „ lI„ A gljÓg1JSZe1 észi niellékipar, 
fuz\-e ± űl 60 kl'., köh-e ___ 5 frt 

~~ Ettel;en kivül meyl'endelésl'e ni 

szal•1~önyv '/J'LYY nyomtatvány 

sét is elvállaljuk. 
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(j. § 1\ hatóságok felüg_yel?ti és intézkedési hatáskörét, 
erre néz\-e a felebhvitelt fokozatokal jelen tö1vény 
része szabál)OZza; 
hatóságok rendöri hirásko<lására nézve pedig kö\et-

zÖ fokozatok állapíttatnak n1eg : " 

Elsöfoh:11lag bi1dskodilc 

,-a} nag) és kis közsfgt::khcn: a szolgahüó; 
: b) rendezett tanácsú vá~·.osokban : a polgánnester vagy 

tanács á1tal e czéh a ki.Jelölt hel yetles ; 
ci törvén) ha.lósági Joggal felruhá7.ott városokban: a 

öri (kapitán)i) hiYalal, illetöleg annak e czélra ki
lt tagja \- agj tagjai ; 

Bndapeslcn: a kerületi elöljá1óságok e czéha ki
t tagja 1 ag) ta:rjai ; 
a szász székekben és l'idékeken a küál-,,:föld tör

'CS szer1-ezéseig az illetö felügyelő vagy llel)etlese, 
'·1osokhan a rendőri hivn.tal c1re kirendelt tagja 

tagjai 
llfd~odf"okulu-(/ · 

b) alatti községekre és vá1osokra nézve az 
e} és d) alatti 1-<ilosokra nézve a városi 

cs; a szász székekben és vidékeken a kilál)'föld 
ényes szer\ ezéseig a széki \:agy vidéki tanács, ille

tisztség. 
H(t1 inrtdfol.:ulag · 

, a belüg\nünisz!.e1 
7. § Az elsö- és nuisodfokn rendü1hiróság eg\cnlö 
tározata csak akkor felehhezhetü. ha a büntetés 

frtot, illetőleg 20 napi fögságot felülhalad. 
gy é i idötartarn alatt ugyanazon egyének álta] 
hször elkövetett azonos kihágásuknál a n1ásodik és 
áhbi el111a1asztalás ellen - t'ékintet nélkül a bün-
's n1ér\-é1e felebbezésnck csak a n1ásodfokú rendöri 
'sághoz 11an hel\ e 
elehhezésse1 é-lni a iendöri lliráskodás esctGiben, 
ö~ az elkobzással köttetett üssze, a határozat ki-

---,~--
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mondásától számított 24 ó1a alatt; ha elkobz 
~lk:ihna~tatott, három nap alatt; egi éb köziga 
intezkedeseknél a ·végzés kézbesítésélöl szá1nítandó 1 
alatt lehet 

8._ § .. A belügyn1iniszte1 íelhatalrnaztatik, horry 
tör\én;, korlátai között a részletes .':"-zabáh:ozás~a 
kivántató ulasításokaL kiadhassa. addig i's ·a jel 
fennáll? kö~egészségüg~ i sza]Jál) ok és 'Jiasításo 
mennyiben Jelen törvén} nyel nein ellenkeznek, érv 
ben ma1adnak 

9 § Jelen 't.ö1...-é1~~nek,, úg\ a7. en11ek alapján:": 
tartott 'a~~ ~rb,oc~atando i·en.deleteknek 1 agy sza 
;;:~toknak atl~agasar, rr meni~~'l!JE·i: büntettet vagy 
seget „ne1n .k~peznek a fennallo~ rlletölcg az alko 
s kelloleg k1l11r?etendö sza~ál) rendeletek, 1'·agy az e 
~~akor.:at_ sz~nnt. ezek luán~-ában pedig 300 frtig 
1ed}1eto ~.usagg_al és ne1::i fizelhetés cselében 60. n 
te1Jedheto fogsaggal köz1ga7.,\l·atási úlon büntetendő. 

A büntetés a_kihágá.s n1ér1-élH:z auin·yosítandó, s a 
leg1nagasabb foka csak is1nétlés esetéhen alkahnaz 

~O. § Az egés.zség1e alkaln1azható tápsze1ek, ital 
edcnyek, vala1n1nt az cgészség1c ká1os vagy v -
oly anyagok, sze1ek f,s ki?szítn1én1ek, nielyekn 
sára az illető jogosít1a nincs az ·előbbi §-han 
b~inte~.ésen __ kii ül rendörileg elkobozhatók és meg 
s1thetok. l\llko1 kell az elkobzásnak és n1eo·se1n1nisí 
bekövetkeznie, azt 1észletesen az e tckint~tben kia 
szabál) rendelet állapítja ineg 

Ha ipq,ri és tndoinán\ os czéJok1a s:.::ánt anyatr 
vagy készítmén) elöállít~.sá1a s ta1!ására az illeÍ 
yannak jogosíh-a (habár ez;ek az; egészsóg1e árla1 
is), de az elüállítás vagy ái nlás fos tar lás kö 
egészsé~, rnqi!:óvása tekintelt:böl hatóságilag 1neg 
tott sz;abalyok pontosan meg ncn1 lartalnak: lefogl 
nak van helvc 

A lefoglalás inin<laddig ta1 l 
goruan vég1e ne1n hajtatnak· 
zásnak van helye ' 
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7- § Gyógj'szerészek mérgeket és n1é1 egtartahnú 
;,,.0J.;:at csakis orvosi \'ény1e szolgáltathatnak ki 
é~e'.üartahnú an~'agoknak_ és gyógyszerészff]éknek 

eskeilök általi á1 ulásrr k-Ulön szabályok által kor
Jtatik 

Vlll FEJEZET 

Kuruzslás 

'52 § A 1elcn tö11 É;ll\ Vl. íEjez.eténck s~ahál) ai sze
t 0 r1 asi g~ a ko1 lat1 a ne111 jogositott E-~~ cneknek bele

t kercsetképen g~ óg~ kezelni f'.:s Uija.zás n1cllctt 
,sze1el;;el rendelni tilos 
, §. I'ítkos összcté!elü g) óg~-szc1~k!1ek 11asz1'.álah_a 
kÉszílése és á1ulás::t a belüg)1n1n1szl.e1töl k1nj'erl, 

értö 1 éle1nén) cn alapuló engedély nélkül núnden
k tiltatik 

§ Gyóg~'szE1ek ayag\ betegségek elleni ó1·sze1ek 
Hése, lovábhá ol:; felfedtzések. lahíJ1nán;iok 1ag:\ 
ások1a, 1ne]\eknek alkaln1azása egészségüg~'i tekin-
·böl ineg nei11 cngeclhelö, szahada~on1 nein adal.ik. 

§. Dizon)OS betegségek clltn .Ja\·asl::t!ba hozott 
J'JllotL a1ag)' gyógJszc1nck ineg1izsgálása s az 
rnfn\ ekhcz képest alkahnazásának cngcdél~ czésc 

nt szakértök incghallgatásával, belügyn1iniSztc1 intéz

edik 

XV! FEJEZET. 

Gyógyszerészeti ügy. 

"12~ § A g)ög~·szc1észct, n1int közegtszségügii intéz-
'ny az :i.ll:lln (clüg) clctc alatt üli , 
E fcliigyclctct az álla1n kövctkezölae nézi e i_!.:"'~: a];:orolja : 
a) a gyóg1sze1észeli szeniéljzet tudon1ánJ'OS képzett
ére : 
) a;, álla1nilag 1neghatá1ozott á1szahályzat 1nrgtfu tá
a és a g~ógyszcrtárak k0zelésé1·e; 

1 

1 
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e) a inegkivántató helyiségek be1endE:;zésére s ~ 
iclésé1c: 

d) a, gyógysze1lszi 1cndszabályhan 
kün)·\ek \Üelének hclyesst:gf,re nfz\'C 

1-2ií § A g)ógysze1észek lartoznak a gyóg~szer·· 
körül fennálló tö1v6n1ekct és szabáJ}·Okat pont 
incglartani · 

A in ógyszet tá1 tulajdonosa és k~zelöje, ne1n okl 
le:::; seg.t,cfsL;e1nél) zetének a g) óg~ szerészet kö1ébe 
1nüködéseé1 L Úg)'Szintén a g~ óg1 szerek jó minöség 
liszlaságáé1 t és helyt:s kiszolgáltatásáé1 t a 7 §
kiszaboit büntetés te1hc alatt ft:lelös. · 

Okle\·eles segédek saját 1nüködésüké1t első sorh 
n1nguk felelösek 

A f;) óg) sze1 t~1-tulajdonosoknak a kezelőkhöz v 
\ iszon ~a inagán sze1 zödés útján állapíttatik 1neg 

Valaniel ~ Ki ógysze1 tá1 hel )'te len, szabál) ellenes 
zelt'se esetében a tö1vtn~hatóság a gyógyszerlát rész 
kezelőt, illetöleg új kezel öt i endel -

126. §. G~ógysze1eknek a g~óg)ciszati ézél elérés 
n1cgki,ántató adagokban való cladásá1a kiz<i1ólag_ 
levélts g)· Óg)' sze1 tár tulajdonosok, Yagy ezeknek · 
liatahnazott okle.,-eles kezelöi_ úgi szintén a kézi gy 
szt1 Lú1 lat t:ísá1a feljogosított 01 \os, az állatokra né.z 
pedig az állalo1 \ osok vannak feljogosítva 

Hasonszenvi 01 vosok a g)· óg) szerek ösan l' agait · 
öSoldatail szintln a rendes gyógl sze1 fái akhól tart 
nak liozalni és icndclni, de g)ógjsze1ek úg~nevez 
hasonsT.E:nYi higításait és dö1zseit díjtalanul inaguk 
kiszolgáltatl1ntják a betegnek Ez esetben a gyógy 
nev0t és higítási fok;it a gyóg~ sze1 t lai lalinazó üve 
edén~1c vag-1 papit1a feljegyezni ta1loznak 

127 § Hitelezni a gyógyszeiész csak sü1gös vesz 
esetéhen köteles, n1el\nek igazolása a rendelő orv 
által történik. -

A r;~:ógyszc1észck állal szabálysze1üen vezetett 
kellőleg bélyegzetl üzleti könyvek a többi ke1eskedei' 
kön)vekhez hasonló hizon1·ítási e1övel JJi1nak 
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„' . zettáral~ cr,ócr')szc1észi szakéJ"töl~ 
8 § A cr'·O"\·S , ~ te>. '"' tt l .. , zsé"l 2 · · ':"" ''j-q folytán felallíto \ozegcs" ,,, 
1 álla111~ e~"ec11~ enek az ipa1üzletf:k s:>r<Iha n~·n~ 

tek, s nl11n\., ~st a g,-ó"J szE,1 észek az iparka1n1a1 
nak: m11cz '-ep , ·--·· " l t l' 

t~zk k fizelésé1e ncn1 köteleztet ic nle'-. k. az o1szág 
te e G . u lárl csak az kezel ict, t 
99 S ]\ 0 P:' sz · - , \ dori \ ao-, g) og) szi::-„ . , é1:yéÍ1\·es g) ógyszeH;SZ- l1; ,., . 

eten . kl , 'llel \ an felruhazva 
rneste11 o · C~·e , , '·" 43 44. és 4b §-han 

ok]t\Telek e1vt:,n)ess0Pe ·~ll 'Úalik n1rcr 
1t hat:i1oi'n1án) ok :;zcunt a ap1 ':" ld. o

a , . · , o- úcr szeitá1ak, \ ala1n1.nl :"( t„, 
-~O § .. A ieal,Jogu „J i"'~J L'l·. örökölhetbk t-:s ha

ezenlúl is, szaba.doanl 1~1aa"·l~~J-~"i· szc1ziídések f:-; fenn-
. -ozhatok SZO\ ::ic - 0 \' · , te 

maff).. ''1· f lei" átruhUzások a1g)a11a ·-szabal) ok na' n1eg e o 

ók , . ertá1 szen1(~lyts üzleli joga a g~ og)-
31 .§.A g)o~:sz.„11 h~lr"uh·ízotlnak sze1nél)~hez van 
rtá1 t 1ogo~1t\ at;-) n.J < T '·t ~. n adhrtló s nen1 hag) ore Ily 1ogos1har.)· e ne1 

·ny~zhat~.: . )an szinlcn csak szcn1é)J~S joggal, 
. .. Az atiuh,~zasl azonl ·'t,I' 1 a hclüg)'onniszttr tn„9 L!. Íl"\ele1nhe \e e E-\C, .;i·.1w 'i:i. W • 

;gedélyez1 d'\\ cs:-tk a lo1\én1ts kellek luan'a \ag) 
A.z enptet( ~rl oicst n10glnzhaÍlanscto- eseteben lagad-·:b-ebtzon y1 o ' ~ 

· n1eg , .. 1. , ilJ-én Y(Jli.)1 szám alat_l 
· t Az 1881 e\ 1 JU ius ' "" l 1 'I cn ·1 Jf.g11ze- . ·:.cr tiniszleii 1endcl<':l é1e1ne1 . ~ 

'.iadolt tu. kn belun\ll .: lel· ;o'-'a t·l nr:1n adha.ton t' ]· ((SZC!l1Clyes uz 1 J ~' - , 
yógyszE:rAara ~ , . eiész clhun~ láYal a szen1~;l)·€S g~ ugl~l
"132 §. g)O~}S~ _ >l rezele az ilz1-·egjlC ::'Za. " 

rész~_li jogos1t van\ -.~~1s~7~1~o~ usága alatt új La férjhez 
az oz•cg) g\le1rn?o osítYán~: haszonélvezete a g)·Cl-· 

g\' yag\ elh.a, a l g .
11 

'l 
' • 1 • ' 1g ezekre sza a · 

kek nagy~orusaga ·. t" kislro1ú o-ye11nek g)<Í.111.Ja 
;U, az ÖZ\'€g)1 inin. a ~ , ,"' !) J2!) ~rnak 

g) . . , l alosú.o- n1c"hallgalasava a . . 'cl 
többi a g')aini · "'k, \"t tailani köteles 
égfelelüleg okle\:eles et7~. 0 . g czentul nein adoiná-

38_ §. Heálg) og) szc1 a1 l Jü 
Ozható. 
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134 §. Uj gyógysze1tá1 felállitásril a ti:ityén) ható 
ineghallgatása uLán a b1Jügynliniszter engedélyezi. 

Lij gyógysze1tár felállílásáf1t folJ atnodhatik: 
a1 Yala1nely község; 
b) okleveles gyógyszl:tész: -- ez esetben az 

község 1 éleinénye 1neghallgatandó 

Az engedél'i csak ak:ko1 tagadható n1eg, ha tekiu ' 
tel a népesség szátná1a az ott rná1 fennálló gyógys 
lá1ak1a s a heJ\i -..1·iszonJ·ok1a, kellően künutaltatík, 
az űi g)ÓKi·szc-1Lá1 clann)-Üa fri.lesleges, 1niszcrint uz-·i 
úton n1egszapo1 odoft g~ óg~ sze1 Lá1 ak fennállását vesz 
lyeztetné -

Ha az ru pont esetéhen a gyóg~ sze1Lá1 felállíthat· 
kiinondatoll, az i1ánt, hogy a köz::;éghen azon gyó 
szc1tá1 fclál]ításaínak joga kinek engedélJ eztessék 
tör'; énJ hatóság első tisztviselője által közzéteendő 
Jeges pál) ázal után s az é1dekelL község rneghallg 
sá\' al a közigazgatási bizottság határoz s ezt a belüit 
minisztc1nek feljelenti "' 

Jegljzet A g)Óg)szc1lá1ak n1egn)itása tá1gyában 
1879 évi október hó 8-án 45651. sz„ a kelt helüg 
nliniszleli iendelet ta1tandó sze1n előtt 

133. §. Fiók- és házi g1)Óg):sze1tá1ak a szükség!· 
kfpest a lö1 vénJ hatóságnak: ineghallgatásá \ al a belüg: 
n1iniszte1 altQ.] engedélyezhetók és a szükség elenyés 
lévtl \ag) an) a g) ógys:.:e1 tá1nak ottani fehí.llításá,, 
1negszüntelendők 

Ott, a hol g)·ogyszerlá1 ne1n letczik. az 01vosok k:é" 
g:,· óg·ysze1 lá1 LaJ.tásá1a a tüi \ en;{hat6ság első liszt'' 
Jöje állal ftJjogo:óÍll1atók, kötelesek azonban az e r 
heni szabályokhoz alkal rnazkodni 

llfinden il)· \·Cgét\'én1csen megadott enged1nény 
belüg) n1iniszte1 nek bejelentendő. 

Jq;y::et: A kézi gyógysze1tárakhan Uutandó gyó 
szc1ekf,t a;,, 1881. évi nove1nber hó 4-én 44703. si. 
kiadott belügJ lninis;,,LE1i iendelet La1 tal inazza 

A házi gyógysze1táiak1a nézve pedig lHsd az 1 
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ri , ·• 193~ -1 a kelt belügyminiszte1i . ktober 2;J-en n•1_. • .. , s_' . 0
1 ttel közzétett szabal~zatDkat . , 

ide e A '-'\ órr rszerck árát a rnag)· a1 K'i og)szer-
136 .? t"olt ~is;abál\ ok által koronként a belügy-'ivhoz csa 

üszte1 s~lab:ill) ozz~~ü g\ Ó'-'\ sze1 tárnak [elállításá1a, 
37 § ~1n1ccnne · "' ·· ]', · ~crála 

„ " , b ndezCsftt felszc1e esere s VlZ:>o -
eh·;zc_sc~e,l' e~e "l óir\'.sz01'észek n1üködésé1e s el1á1á
a U!!\ sz1n .cn " ", 1 , 1 k . 1 n törvén) kere-· ', o\iatkozó részletes sza }a ~ o ..ie e 

1 1 t . úton bocsáttatnak ki . , 
n 1cnce e 

1 
, 1. f l'll't·'sáia ke"elesé1e es 

0 , t \ !!\ Ó"\' szert ara'- e a 1 a, ' ·-
883 

, · 
e111J.~C , 

1 ~' "'"' k . · · ü, kedt·sekel l az 1 · 8 ' 1 
1 áz·lsaia Yonrrl ozo n t.z · · 

"IÜ
1
" ~z. helüo·vn1iniszteii lendeletb011 . '] t" t a 0

' t, 1 ] · taio~· \ 1zsua a ae1 'S§.Agyógjszc1c~1a;:„11\~, „ n „, 
1,3 ··z"1c''-'zeklö( sen11n1nc1nu dqak ncn1 szedhetok og) :o ""' '·'" 

További a gyógyszerészre is é1dekes §§·ok.: 

49 ~ (Jii· l·özsécrckbcn. ind)ek saját 01\0ssal hnnak, J' ti . '- '·o. · . k'l d' 
-- '··· , ~crüO"\ i bizoUsag ala ·1 an o . . l 
kiiztgt.:-;zse,,,," 1 · tt~:u feladalát a közseg1 elö -j\ás kö;.;seljckbcn a JJZO ·"av 

~'óság lcljf:síti _ . .. . . tt., t gjai.. a község 
A kiizs(;gi közcgtszsegugJ 1, b.1.7:~.,. ~~g ·~ bá ~lelkészek, 
ros.~: ~1:a:.01~~t~~;:a, ~~i1;~t~~~e:"~'ú~sÉ

0g~:e~. lakó leg_~Iá?~ 
·;1~1 '- l:~~cl1~1es f.~ ~zakked\ elö eg) én: kiket a kozseg1 

, · elő tesLülel \' alaszL 
1
. 

epv1s . ·. L :" sa.':it kfhcléhöl \:álasz Ja. 
E!nöktl Á'1 ~~~:~:J(f~a~o·6.~~~égügyi hi.zotlság ,-élen1éf1;yez~ 
1?0 .§: , , :· l"' ·tüí'cL. mely iendszeiint csak az illeto 
1nd1han)OZ~ ~s 1 ·nctö}eu· clöljáróstí.uával és ennek 
•é(rJlf'k tanacsa\ a, 1 · "' _. 'k 0 

0 
, 1 ··t k'1 halósárrgal é11ntkez1· 

ján az e s_o 0 ,l ' . ,. ~: . ·dejében helJ·i já1vány-
1ól. , § , \' c1sz1~1)1 8~. 1:

1 ~~~~~é!es óvi0ndszabáli ok ki-
zottsagga a a '-u„ ~-s .< , " 
elénél közi:f;Jnukodtk . l J+özséaeJ·ben 

·: y·in)ol· itlcjébcn ez alkalon11a o Y '- ./' -~ 
Y JcH k< · .'- ~·<rÜcr\i bizottsácrt>'al nen1 bírnak, Jal\·any-· melj'C egt.szs~„ o., ,,,„ 

'zoltságokA· alakl1la1!1~.oo'l1'1ak n11'nt elsőfokú hatóságnak l55„ § szo ga )JI , 

1 il' !i 
,·1 
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szakközegE, a - , .· - . . 
elözetcscn inc~f11alls1 otrYods,, kinek véle1nén' e rend 

106. § A ·.·"'::a. ga an o . s 
' ' ]<ll ciSl 01 YOSok n "l .. j' . a increO'- és , · 1ll(O( esr kö 1e · l ;,· 

--"' g100-1all\'trrokJ·]·J··k ·Ll) 1ot § .:\ tö,· '.;:, .. ·~"', ~a „'ao -e1esk-edés 
, d) intézkcdt~e~1\ha~~is~? elso tisz~1iselöjénck\~e 
es lialúsárri forr} á kn1,1tcze_tek. y110,r;1;~ze1 fríl'ftk k'· 
tekintetből. "'h za ineg1 izsgálása iuhJt eo·é's , 

h ' "' zs 
) o1' osoknak kézi cr , 

ug) szintén ayócr1 szertii·~k?~ s~e1 t~1 t cngedél~ ez (1133 
rendel· >:" t:i. • " u~szcre a 125 § · 

16') '~ r·' . „ ' eseté 

1 
- ·"'' .1S7.h ÍOOl\OS Í'ena·-··. 

1) \JZSD"':Í]]. t·· .· t, 01. k'' , .. "'< a .Ol\f-;ll\liatósáwl t ··1 l' 
. o~se~g1 ts h~ló::;;ig:i fÜghá.zak „, k, e1 ~_e :n a .. ta1~intéze 
llllezetek ecrt·SzSéff. .~ '. Olh<tz<tk, koz- CS lll 
l' 

1 
( "'· · ."'1 v1szonvall .- 1 · a <lla ~at 161. 136 >;~). · · \cl 111111\lÍ a cryóO' r 

168 ~ :\'I. · · '<ltl'. ' "' o ~s 
· 'tl· " inden lö1Tén\ l t, , 1 ság alakíHatik ( nnek 1,; }a_ osag Jan egészsé"üai· 

f
" _ - <cg'jill • " " 

a 001\osokon ki,-u"l „. · sá · 'll t ' nnnden hat 's· · g:1 ~ ao1\os, a lion1'·d·1- ... o„ag1 Ol\OS ésh e~y c;pítfsz és eg11 gyú1 ~s:~~~f,l~ialp_~ooy\ os, (;g'l' n1éri~ 
h1ekhcz hason]o' ' .: :Jb • ~"'' tobb1 ta.-..1·ai .1 fe 1 
i · ·1 SZd.111 'Hl 'l t'-' ' J "' ' 11 agia1 Jól állanak · ' " 01 ' en~ 1atósági hizott 

El "k' no .~t „ az egészsé"ÜO' i 1 
tagok ~uz~l n1aga 'ál~u>~{ja J1zollsao az utobbnevez 

. A n1c1noköl épíleszl é.· , h1z0ttsúg jelöli ine'-" H y11oq11~zu1 /_,zt a ki'lzigazO'at· 

A Lör · h · "' " l ._ _. 1 eny_ ~üosági J;izottsácr t· .-..·· · 
JlzoHsag la.gian á a köz" -"1 .. "' , ,l.,_,J a r. rrz cg:(;szsérrüg .,,,'J u es altal \al:isztal.nak.'"' . 

IlJ FEJEZEl 

Központ 

163 § Az öss k'' t ' . · - zcs -ozeo-észs6c•i „ 1 
e1 \ezeü (;s az o1sz'i,; ]-~· .. "'_ugye_ a brlüg\nünisi 

01száug , ] ' -· ·~ d)Z80'PSzsé;o-1 ' · · ·- <,,, ~ u esnek é; enl-i 11 · 1 " "': -· o "iszon \·airóI.·.U 
166. § A , l' ~ 1 .Je cnlt,st tesz ·· 

· \ cze cse alatti · · . 
osz!.ál)ában álland /a, Il·· 1n1111sztcuun1 közerrészs' 

0 11 a ~.i.ln1nzoll Ol\'Osok ;: 

105 

·:. 
111

}Ji_\ atalnokokka1 eg) cnlö jogokban és elhánás]Jan 

ülnek ~ A htlügJ'llTiniszLc1- ftJüg~·e1etel gyakorol. inlf;z-
'k, felfol~aroodások felelt yégsöfokulag dönt, szabálJ'
eletcket boesát ki és cngedélJ ekct ád niindazon 
ekbUl. a ln el~ cket jelen tö1 \ f;ny nünl hatásköréhez 

0zókal jelöl ki 
6tl. § A lJelügJ rn-inis;der 1Járn1el~ . közegészségi üg;-
és hárho\ á. ko1 n1án1· hiztosol;:rrl. küldhet ol ';. czéllJol. 
y a jelen tü1 \!':,ny korlátain b<Jol kiaUolt utasílús:i1-

. ér\ én) l sze1E,zzen 
69. § A közegészségi üg1ek tudománJOS táq:!::al;isa 
Jjáhól eg)' \ lle1nényezö s indít\ <inJ ozó lest.illet állíL
. fe::l. n1cl1hcn 1ninden ez nán~han je::ltntéken) 

ma képYisc]YEc; JegJ•en 
b-:slülcl czhne: 
1
szágos közcgé:-;zség-i tanács>) 
testület la';;]ai ne1n tiszl\ iselök ; a közegészs(~gi 
kl e nf:Z\' e csak \ t;le111én'; l adnak, cic közigazgcü:'ts1 
,k ehnté::zés i e s \ ég1 el1ajtásáta hí\ af\ a n-incse11ek. 

A r11iniszLe1 közegt,szslgi üg'; ekhen eg) éh szal;(1 tó 
tudo1ncí.n '; os te::st.ii1clckel is D1eg:hallgathal 

jíf:i § Jelen tü1Yl::n'; 0hJhel6pl.6\el az ezzel ciJE,n-
1ö1\(:n)ek a\agy szalJ<'ü)zalok ~-J\'('.nicn ki•ül 

li'czletnd;; 17() § lelen tör\éD'; 61eibel6ptetf;se i<hjének n1cg-
tálozásá\al fs \égi:cltajtásá\al a hclüg';·niinisztet bi-

zalik 1nL g 

1883 jun 11 

Szabályrendelet a gyógyszertá-rakról 

A ff\Oü'\'sze1Unal;: íelállításai kezclGse és úlruházúsa 
körüÍ. a~· 18í6 é\ i XI\T t „ez< X\11 ff:jezete alapján a 

vetke::ző cljá1 as lesz kih'ct.endö: 
1. §.Ha g)Óg)sze18sz cg~' új µ;sógJsze1tá1 felállltására 
:ükst'~ges eng:edélyéil í0Jya1nod~k, köteles azon \áras-
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~ére biztos ki_i\: elkezletést '_ onni 1nég nen1 lehetett : 
,;ek közül pedig_ ha két vagí löbb fol:i,arnodó a g)ó;ry-· 
~rtát hcl yes kezeliséte néne, minösil\ ény és sztorlút 
_:-,akorlat tek111Letéhen eg) enlö lnzonyíiéknkkal ]Jit; a 
·:_~t g) óg) szertá1 engedél ~ ezése csetén 1 a jogosí l\ án i t 
·ndig az elsb fol) amodó njeli el; ellenkező csclben 

011
11ani az a jobb nünösít,én-~nye\ bi10 1 ]Já.1 késöbhi 

\yarnorlónak is adható 
4, § Ha az a) pont szc1int adon1án) ozlatik. kis és 
'-'Y községekben 'ala1ninl. rendezelt tanácsú y;í1osok
;1 a közst.g 111cghal1galandó lé\él11 hasonló niinösít
\' n1elletl a község vélen1én\ e csak az eselbcn inel
ei1dö_ ha az ellen alapos kifÜgás tchetö 
-iahad királ);i és ttnvén)bat.ösági joggal (ehnházolt 
rosokban a közigazgatási hizollság a JOgosil\ án~ L a 
ros meghallgatása nélkül adornán)·ozza; Tl1<e;g\Ia!lgalja 

0
n1Jan a töryé1i-yhatöság egészségiigyi bizottságát az 
tben, ha czl a \ árosnak a közigazgatási 11i1:olt:oágban 

ü t<Lgjai ki" ánják. 
i). B Fiókgyóg);-;ze1iá16rl a gyógJsze1ész c:oilk oly 

l 

jlel)'le fo1J Ctn1odbatik mel)' a g;;óg~·sze1lá1a forgaltui 
öré\i(Z lartoz1k 
Ha azonban valaki e11e a he1J·íC cg) önállo :r:iogJ

szertár engc.délJ czéseé1 l f olJ an1odil;:: és kellüleg kidE,ril
telik1 hogy az ezen fiók g~(·Jg)SZFllárhoz la1tuzu \e1ület 
elvonása által az an)ag)og)szc1Lár fennállása \'t:sz6-
_lyezletYe nen1 les?., és hogy ennek folJrlán a kttl ön
-állú g1ógiszc1lá1 engedt'.:l)'ezh0lü,. a flók g)'Ugisze1La1 
JÚegszünik azÜn nay011 1 111Cl)Cll az új g)Ó!S)SZfÜáT a 

közl'orgalo1nnak iuegnJ'itlatott 
().A jogot ll)'CTl gyógyszerész a g~óg)szc1tá1t cg\ 

éY Jefoh ása ala.tt tarlozik felállítani, i11e1 t különben a 
jo_gositvin) a elévüllnek tekintetik. > 1. § Uj gyógyszertár hel) énL:k inegliatározása. ha ez
.iránt az cnged0lsczéssel E;gyidejiileg innét külün iendcl
:~ezés nc1n töl'tént, egGszségüg) i intúzkedtsl kCpcz. n1elJ re 
tézvc a tör\éll)' 1Di. és 157. §§-aiban n1egjelült közegek 

nak el, különös figyele1n1nel azonban az újonnan 
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felállítandó cn;-ó<r - ·t, k fohatno<l., "':1 t:iJSZE.1 i:u~a, az eng~dfl)- \égett be 
Óll 

1 
~ an1 an inegJelott fcrgalnu köi6ie- a 

' ' )Ü ugyanegy hel1en több O')· ,[f r ,-v 
g)o.gyszerlát saját frn.1al . }-".'..) "]° .o"'J_SZ~I ,uv 
sag1 cngcdfh ' · _ .. "' .. 1111 '-01

t: ?0 
' 1oge1 \ tn ~cs h 

hel')(;zhr:,tö . nelkul onhataln11lag inásho\á át 

Ez (Sethen is "' f:; 1, 11 · 1 ... 1r lk · · _ '" ·vLl_ '' > Jl e J_:t1as lesz kö1 ete d„ 
té; e~l~~eneJ:: es~thcln a hel1: ki.Jelölésénél szEJn ~lö~ 
. , '-' az_ iog, a O"\"ü"'\'Z"ll' 1-·· , 1ntezrnén\ és , ~ · t:i.· o. s "' a1 ,uzegt:szsérr„ 
be1t··11. , aze1l olt. ahol rcay v~1n>;han \aa~ k'"o 

J o J) gyúgyszc1 tá1 \ an, rz~k nc1;; 80" .- "' r -oz 
hanen1 Ec:lszo1,·a úa' hc.lYe-end··k ·1 1 ..,)n1as inell 
tá1 1' 111 "'.. , z o e 100"\ a [fl Ó" ' . nna ialás;í.nak fi(f"\;elc1nbe -ét'-1 „, "' ,,,ys 
srn1nd a - · "·. , 1 t:: e mellett errvs 
e<r\ik \fi'-'" \a1~~.kYag~ küzség rnindcn ié.széröl lég' 
"· '·- \ inast O"\'(JO"\'Szei ta· k"· y 0 § °";\ : n. ~ · 1 ·onn, en elé1hetö 

1
: L g)Og\szerta1nak egy kö:Z ·'aJ "l ; . 

\'ao áthel1ezése.azonban itte - 11 ,"'t:..,J_o a 1nas1k 
fenn 111 e iata10:-::asnak tart 

to~~J § A g)Og\sZt:lt~1-tuL:qdonos ha 1cal100"únakb 
,' 1an 1 an l:,; tsak eo ,.... 1 

azel't s:-::enié.l \ es üzl'-·t·, „ \ gi Og) sze1 ta1 t kLzelhet 
k 

· '--- )Of!,OSil\ <111"\ l C"\ u c.sa · egy<';t hühat "' "'\ ogi szer' 

~l § . ~Ieg fel ne1n ül!ított ÚJ. [)'\,·" ., / 
iuel\es 10,„a .,·[ ... I . n. Jo)Sze1L,unak S"e 

:;;< < nen1 t u 1azhato " 
1 ~ ~-A g)úg1sze1tá1ak szc1uéljes üzleti· , , 

1 ulútzas:t Cs[lk a lüt, L"nir 131 g .- b . J?.ganak 
lek J tt · ' · ';)-a an n1eO"Jelolt fett· 

. a a \ an tnecrtn<red\-c~ és csak . ·t" · e 
k1n:ic.rése uti1 ·101 -"" , < a.z 1 ten1 engedé 

, ,',11 a 1 •1oge11en1e.ssé , 
. Az at1 nhazas~1 L az átadónak fs az át1 e\ „ , -„ 

ke_ll .. f'.Jl) ~unodn1ok. az utóbbinak perli o~~-k e_gy 
n11nos1tvenit (,s a IlH""b. l ·l'··. g a 01ven 
jelüll inódon kell kiinul~t1z_ 1a os[lgot az 1 §-ban m n1a . 
, lH § A 1 :J2 § eseteiben a u · {)" • • .. · , , 
al nt:1n 1 uhá.zliato . ha c->d. r ~) ü~ ~ :~e1esz1 1ogosllva 
zeli idö Jc"ái , a ' P · ig ~ tol\·en)-es haszonél 
nen1 rna1 a~I 'a s~%in~r lias~ont:!\ .ezeti·e Jogqsított örök 
zése szintfn a 1H4 ~ es u uzl:~1 .JO~·osít~rá,nJ' engedély 
inodor-ban tö1 lónik § tolso hekezdesehen inegjelö 
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°'A ki il-y n1e~ü1tsed_ett jogositl'án~' eln~e1éseé1t fol'.i-·a
dik. \-alan11nt az is, a ki oly l1el\'tn kiván önálló 
ógysze1tá1L felállítani.~ a liu1 esetleg beszüntelendö 
gyógJ ~ze1 t~~ van tartozik ké1 vén': bc:::n hal/uozoltan 
tenten1., \ a.i1on a 1negleYö g: ogyszerlá1 illelöleg fiók 
g:\ szer Lá1. készletét és felszerelését hajlandó-e becs
ű· át\'E::nn1 -.,-a~')" se1n, igenlő esetben e.gy tö1-., én~ szerü 
kötelczö okmán) is csatoland6 

Az ol:' kér-.,-énJ n1elyhen az átYétehe nfz\e hatá1ozolt 
ije1entés n_ern_ foglaltatik, íig):cle1nbe 'étetni nc.1n fog 
A jelen lö1\él1y életbelf·ple előtt ell1nnyt g)óg:·s,,-r.1é-
i;:re néL:\'E:: az eddig fcnnúllotl szahúJ1ok érYén1esek 
.J.. § A g)óg~szE.rt::li:i üzleli jog, miután a jogosít-
1vn,al (elruhüzottnak szen1él,6hcz \an ktit-..e. a lö1-
)' Szerint a \égiehajtás tá1g~;a nen1 lehE,l , 
a pedig v ;Jaincl:; g\tig')szert'.sz el1cn a ésőd rendel
. el, nünthog. a sze1nélyc.s üzleti jog a csöcHö1nefl; ki

ít.ö it'.szl~t ne.ni ktpezheti, a csödlcltá1ba fE.l nt:m 
'k és a csödtü1neg által nen1 kezellelik, a áti.u
s az eselben is :l';:rrdál\tal::innl cszkö; ölhető. csak

az_ á'ruházáshól net<dán eredő 1ag\oni előnJök 
ödtö1neget illetik és c.bböl ];;cletkezö 1nagánjo::ó 1 i
yok n1egilé.lfsc. a c:södhiróság hatásköiébe lai tozlk 

5 § fiúk-g)ógyszertá1 elkUlöníl\c cl ne1n adható, 
át neni ruházható, éSakis az anya·gi ógyszeT!.átra] 

yüU -
Fiók·g)og·yszcTtú1 nen1 önál1ósíthat.O, hanen1 h;1 \'alaki 
y helyf:11. a hol íiók-p;J;óg1-szertá1 1-an, önálló g)ógy-

árl akrn felállílani, ez csak azon alapon tö1ténhel, 
it 1ninden inás új g)'óg~sze1lá1 felállítása 

16. S Ha eg\ g\ógyszerész aká1 átrnházás, akár új 
gedél1:ezés úlján oly hel)CTI H)'CtL jogosítvánJ'Í, a 
l cg: \ag:' tübb ~i·Óg\sze1tá1 n1ár van, és ezen el
rert jogosíl\':'tnyt elfogadható alapos ok nélkül n1á:;:1a 
házza által, ezen átruluizáslól szán1ítandó 10 é1- alatt 
gyógyszertár fclállításái-a jogosítvánvl nen1 11\Elhet: 
pedig olJ' helyen n\e1t jogosíty:{nyt, ahol eddig 

'.'gyszertár ne1n vo1t: és ezen jogosí1ványát cllogad-
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ha1li ::tlapos ok nélkül a n1tgn·yitástól számíta 
é\· clött n1ás1a átruházza, az átruházásától szám 
öt é\· alatt ncn1 nYcihfc:t új g:~óg)sz<::1tá1 feJállí 
jogosít\áll)L és hfi. ezen idö lejá1tá\al fol)ainodi 
jogosÍt\Úll)é1I ki kell mutatnia azt is hog) fz idő. 
iniYel foglalkozott -

Ha pE:-dig egy szen1élycs üzleti jog hútokáhan i' 
g~ óg~ szt.1fsz k61 új jogosít\ án~ t. a nt:lkül, hogv 
eddigi jogosíhányál 1nás1a áhnházfa \olna. ha a· 
új jogositván) t mf:gadható lEnnE: a iégi jogosítva 
nH::gsziinik, f'.:s az ig~ ili esecléshc jött jogosít\ ány pá] 
zás útján töltetik hE:, a 134. §. utolsó pontjában m 
jelölt inodo1han 

1'7„ § Ha eg) hizon) os hel) e í i. 1 á1osba vagy 
ségbc egy g) óg~ szE:1 t::h:i Jogosíh·án)· cngedél) ezése k 
telt és a rncgr.jtett táig:yalások rendén kidc1íttclElt, h 
olt cg~ új g) ó1tJ szerlá1 fclállíüi.sa által az ily ú 
inrgszn poi adott gy ÓJ{J szE1 l<ilak fennállása \ eszélye 
nék és ezen kö1 üllnén)· itt 1ncgállapíttatolt has 
újRbbi ké1\él1Jrk cg) é\ lcfol:icl.sa eJöLt CJ!~·általá 
11C'l11. és az czl kü\ ctö öt éY alatt is cs·:ik az ts'et 
1étPIJ1ck lihg~alrisha. ha kfllöen kiniutaU.atik, hog 
ké1déscs licl)rn a \is;;;on)ok azola új közlekedési 
r1alok nitgnyiUisa g) :hak 'agy rnás ipa1- fs kerc 
dC:lini 'áJlalat.ok llilE:sílése által. vag: n1ás kö1üln1 
fol) fán o!)· n1öd.on \álloztak, hogi· cz{:k folJ lcin a 
le\'ö g)ógyszE,1fá1ak fo1galn1áhan az eddiginél tény 
sen ked' ezöbb c1ed111én)· éietik cl 

18 § "'.\Jin!.hogy a 13J § sze1int új fnÓf;J'SZ 
fcl;iJJíb\sii1a k(1l E:ngedély csak akko1 tagadható m· 
l1a. tE:kinte:U(;} n. népcss(g szi:ín1::l1a, az ott mát fenná 
g) og) sze1 tárakra s a l1E·l)•i viszon~ oki a kéllöen kiinut ., 
iatik, hog) a;;.; új g~úg)szett::í.1 elann~Ü:l felesleges, rti 
szerin! az ily nton in1::gszapo1odoU z:nóg\szc1Uhak fon 
áll{Lscil ,-e„zélyeztetnt:, a i:r:öi.cyszei·ész sajrí.t éidekéb_' 
fekszik 1enUes üzleti könyveket vezetni. 

1H § Reál-jogú g) ógysze1 tár eladása 
be nen1 vá1 va az évi vizsgálalokat, a 
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l bcj.elcntendö, úgyszintéI?- bcielentök a bérlök 
na . , L · lt 'sok is 
1él) élien türten \ a13~za.~. c~~télJen a g) óg') s1e1.tát 
. §. Az, ]10~~ .a .- "ir\er1nt-;kek nagyko1us3;ga 
onélvezete .kit. illett:~, ~n~ Latósá" iészéröl ny1h ~n~ 
or ]dnetkez1k lw, a o 'l .. ll 1·oo·e1ncgszünik. ez ide 

1 és ha a haszone 'cze . "°' ~ 
[111( 0 „ " . 

J1l1íll ])Ct'2Pllc10, ' O , '] ·OO'OSÍi\ÚH) cit g)akül'Ollll 
«.. 1-la ·1 <r\ ül!\ sze1esz a '"' . 1 , 1 1·00-\-'l 1.)) -. e."'· "' 1 <.ry Fzl há11n1 ozna "' < 

bé bailando nc111 : 0 na, .'~"'- 1 •lozil· a a\ór:r\sze1ck . ' ['" t:n1hatosa<r a ' n. "'· . 
tc1ielnc a -°

1
_\ · _. 1 té"·ct:-lckintci.éhEn: adrlii;_n11g 

dál\ talcu1 1negsze1ez ic -~~ - k yagv e-:.-~tleg a 1oe:o
nío'10'Ú akadál~ok 1ncgsznu;1c : : 1l. h;láro'Z.at hÖz-

r t'l ki· ül hehE-zese lld.J 
·án\ ba a !?11 

.' , · ileg 111 ::i_snak ado1nán)OZ-
·, en JO<YOSll\ an\ cse ·~ 1 -1 - 1 'sP ó, ts ez. ,., , . „- L' szak·1dat1anu n1ui:occ -

l a ir\oo\:-ze1la1 - ' 
1

,..,.. ,,, · ~i-
ó f'SZ, ---:-- , ""· ~· · 1t az a tö1\f_n\ DD. )1„-ana" 
ni ·úg:) inl.ez.kedn1l --Jn1~11 , -,ag\ szah~l~cllcnts 1\c-

só hckczdeschcn l(~ ) í: cn · · 
'.s csttére- \an chendchc 

'nta 2231'1 B ".\~z<i1n~z -
:----\TÜ -}l 1888 
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személyes gyógyszertári jog viszonya a hagya
téhhoz 

·í57. szá1n. 
fjjfa) -- :Magy kii helüg~ 1niniszte1 

J(ö1 rcudelet 

Töhhszö1 fotdull elö azon csel, hogy \·ala1nel~ g~óg~'
rész c1hun1ta után a hag)alékl tátgyalús alkaln1ával 
illctö át\a~zfk a szc111éh,es g~r)lf')SZe1l::i1i jogosíhányt 
a llag)"aték állagához ta1tozónak, \agyis a:.:: örök· 
~yó után n1auult \ R~ryonnak tckintYén: az ötökösök 

~-í;i ezen sz~n1ély_es i?iosftyán~~- á~1nl1áz~~a _üánt-1ne~
~jőtt eg~ esseget1 illetolcp.: sz01zodcseket JOvahag) t.a es 
·nttal ezen áünházás ena-edélyE-zését e hel)·t kérel

·~zte. 
·.~ztikségesnek ta1 !.01n tehát a közigazgalási hizollságot 

l1neztet.ni, hogy a jo~osít\ án) rnagrr csakis icáljogú 
.j:r~szcrl<íiaknál tudható be a hagyaték állagába, a 
,;ó~:sze1tá1 sze1nól)es üzleti joga azonban a joji1:osít
:;a\·nval hiió (:;\·Ógvsze1észnek szcn1élvéhez \an köbe: 

{87Ú XlV l.~c~- · 131. ~-a értehnébei1 cJ nen1 adható. 
·t m hagyományozhatü, a ~\Óg\sze1tsz elhunJtával 
>~át n1egszünik - és a 132. B-a é1teln1éhcn csakis a 

·ógyszert.á1 haszon éh ezele száll az öz\ eg)· te. illetve 
·~yr1n1ekekre ezek nag)'koníscí.gáig Rzeknélfog\a a 
:emél~ es jogosílván~ az 1883. : 22Bi0. számú itteni 
;abá]~·zat 13 §-a sze1int tn:'tsra át ne1n tnházliató, 
nein a l1aszonéh ezeti idö tnegszüntc után, csakis a 
,ógysze1tá1 fclszc1eh·f;llJT és brrendczf,sc íelcH ien
lkezhctnek ; a felsl'.erelvénJ ck ért.ékesithetf,só1öl pedig 
~yancsak a szabályzat idézett 13. §-ában gondos
Mva \· an. 
''üly esetekben tehát, 111 irlön a gyóg)' szei l<h i jof!osit
:ny niinösége iránt netán kétely támadna, et re néz\ e 

· 'gositás sze_1ezhetö aká1 a tö1vényhatósügok, akár 
belügyminürnteri un1tól. 

8 

,, 
'"'' ( , 

j 
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' l\1idön erről a közip1z~ atási bizottscígot tudoJii:·: 
1nihczta1tás vérrett értesite1n, fclh1von1 egyuttai:~;· 
sze1int erről a

0

\czünct) is jö\·öhen \·aló rnihezf· 
végett értesitse 

Budapesten, .1886' évi decze1nbe1 11 ~én 

Kézi gyógyszertárak 

óO. 920 szám Kelt : 1880 nove1nbc1 4 
Jfa.<_p;a1 h i1 dlyi belüg1;mi11i.szter 

A közegészséf!"lüry ienile:téf:íé1öl szóló 18?G 
t.-cz :135"- R-án°ltk'-l-n:'isorlik heke:zilése szerint .. 
gyógyszertár nem létezik. az ot"\ osok kézi gvóg\sz{ 
t"fi.rtáS::ira a tö1 vén)'hatósá.::; elsö tisztviselője' áital -· 
jogositl,alók 

A lö1"' énv e iendelkezésének czt:lja, biztosilani 
is. hol gyóg, szertár nE-1n létezik hogv a nélkiilöz 
nÜJ Ineir_l~i\:cinlató [!:VÓ[!yszc1ek azonn3_J lTit gsze1ez 
lee:ycnek, n1e1vck olt. hol gyógysze1tá1 létezik, a 
is._ lJERzPrezheÚik De nem lehet -czélja az. a gyógyszé' 
kiszolzáltaUtsát. az cne első sorban jogosítOt.t s e , 
poni.o.~ tcl_jesítéseért felelős gJ ógJ szertárak túl szil 
nt:lkül elvonni ' 

Ezen szc1nponthol 
t.ö1 \-énvh:t!.óságok elsö liszt\ 1sclö1 hog) kér.1 ir~ ógy 
tá1ak t'a.1tás;ira az rngedélyf: csakis a valódi s 
esetén adják 1neg 

foT'dnlha! elö ol~: eset j,c:, hog)' kö101\osok, k. 
J;:iklH::l\t':n 1endEs g)·ógysze1!ár lt'Jezik. kézi g-yógysz 
hntásá1a jogosill.rrtnak f1 l; ezen 6n,gedély az9 
csakis ar1a szolgál_ bogy a köro1 vos, kö1utjáhan 
val hordoz\'Úl1 kézi gyóg)'Szcrtá1át.. a közsép;i kő' 
tartozó azon községekben levö ]Jefegekel, mely k 
gekben gyóg--)Szc1lár ne1n létezik, a rnegkivánlató 
szerekkel elláthassa 

Ennek folytán a íennehben1líi.el.t körorvosok ff 
meztetendök; hogy oly helyekben 1 hol nyilvánös g 
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'eT1<ir.Jétt·zik. saját ké.:á g)óp:\sz~1t~1ul~ból 1 se1n hel\
]i. se1n közs~gi kö1ükhöz _tartozo tolJh1_ ei:i;yénck, Sf~n1 
i~ ideg·enck szárná1a g~ oµ:ysze1E::ket k1 nem szolgal-

th;tlnak: s lio~:~ oH a 7~·óg\sze1c~et a nyilvános 
ó!!~ s1e1lá1hól hu loznak n1cp:rendeln1 ,; n1el~: tilalom 
Jiá!:!:ása esetén az illetök1e azon szalia_l) fogna a.lkal
azÚitni. 1nely a g~ og1 sze1cknck 1ogos1t1an árnlasara 
.\C általában fennáll 

44./0;:J sz ]fog!Ja'I kúdlyi Ü(liigy'i1ú11i'!::ft-1· 

)!inl11oiri a kézi g~óg1szc1t.~1ak c_z~lja az, l;og~. _oly 
{']-yeJ;cn is, ho1 11~ ilYános g~ og:).sze1tar nE-Hl lctez1k. az 
-fd.ilhetlenül inegkn ánlat.ú ;.':yóg:)'Szt::1ek azonn_al n1e;.':
rtzl1etök le~·ycnck. cnnélfoµ:'"a az 01száft0s lzözei[(sz~ 
tanác~ n1figl1C1llgatása után Fhendclen1, ho~-~ a kéz„1 

{i!.!\Sze1t::i1 1.artásáTa feljogositoít 01\osok a. kö"\"ctl;:~zo 
,óir\·szcre'kkEJ ini1Hlcnlzo1 {!lláh a legyentk és pedi~: 
'„(cídnn1 e:a1l1olicun1. Ac nitr conc. plunn1._ i\dhu 

u1icus A1gcnl11111 niliicum ínsun1. Aqn1t calc1s, Chlo-
1n1iun1, Chlo1alnn1 h~d1icu111, Can1pho1a_. Cu1nun: 
n1icun1, I'olia scnnae, J\ali chlo1icnn1. L1qu01 k:111 
inichlo1ati, "'.\Ici.gnr_sia nsta .. Nah i11111 h~ rl.1_o_~a~h . N <lt-
11 salícvlicn1n, Olcurn oln :nun1 01 1J(Jn1 Pnh_ 

·· puri Pu1v Do\'e_ii_ Harli:-:_ ipeeacuanha~. Tiad rhc1 .. 
ale co1n11lu1n Spu1lns srt]1s a1nn1011 rtn1s: Ta1i<ul1S 
eticns. Einp1. diac]1Ylon . 

Yé!.!ltl c1 cl1ininn1 snlfuricurn né:1ncl~ t«í..ikórok1a \alo 
in.!etk~l. a szlikségliez k(pest szinlcn !l ];:ézi_g,t1:;i:ysze1-
·aklian ta1tható. czfkböl H.zonban csak ol~' ltl"l~cken 
J~általh:·itó J;i. hol n~ilv:lnos p:)OJ!)·Sze1toí1, rnel~;höl 
rflel,!:Hntlrlhctö ](nnc, nen1 létt:zi~ .. 

A n1ot;t rlöso1olt g~óg~1 src1eken knül 1endcs vis~o~ 
közölt. há1 n1ine1nil inéis iryúg)'sze1 ( J;:nek a k(::z1 

·órr\ szE1 l::írlJrtn 'aló l.a11 r\.sa szi~o1 nan til L!ltik 
1\~1-dai1esten, 188() (yj llO"\ ClllbCl hó -Í•0n 

1 isza, s. k 

8* 
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Titkos szerek 

15.370 sz l{elt: 1881 Jnájus 29 

JJ.fag1;a1 l.11 ál1;i. belügi;núui3zfe,1 

A közeg:észségiig\ ,1cnclezésé1ől szoló 18'i6 :.XIV 
53 8-a sze1int lilkÜs összett:lelü g~ óg;.'szeu~knck h 
nálatra \'aló kés:.dtése ts ál ulása, a helüg~ n1i11iszt 
erre kinyert szaké1löi \ÉJen1ényen alapuló cng 
nflkül n1indenkinek tiltat.ik; n1ihöl Iol:. ólag.: a. tii.kos 
rek 2:\·Ó!!\'Szcrtárakhan is. csak ily cngTdél) 1nel 
adha-tók"-ki a e:vócrYsze1ek kisZolgá1laüísi1rr Yonatk 
törvónv és sz~J)á~'.ok inegta1 tásá. inellctt. 

?din0k foh tán llla.silnndók a liszti föo1 \ osok, hö 
a gyóg) s;;::E-:rlá1 ak éyi vizsgálata alkrrhná\:~ll ezen üi;y 
különös figselennnel lcg~'-enek és azt 1 a.1.io;1 a gyóg 
szertáiakhan árultatnak-e lttkos s;;::e1ek, cs n1egva 
tire a kellő cni;redtl)? a \·izsgálat.i .it:r;.z.ököny\nek 
külön pontjában halá1 ozottan e1nlilsék iel 

Budapesten, 1881 inájus 2() 

Elkészített gyógyszerek 

11,3(\8 sz Kelt: 1882 n1á1czius 30-ún 

]{ör·1 c·ndefot 

Az elkészített µ:~óg)~zei::ünknnk t:s ki.1lönleges gyó'g 
szE:rkPs;;::íln1É.nJ eknel~ a külföld1ől \alo ht-J1ozr-dala é 
á1ulása tá1gyáhan,, a fölchni1 el0s„ .. ip;u- f;s kc•1eskcde 
üg)i. nen1kil1önben a pónzüg;.n11niszle1iu1nn1al eg 
érlöleg a kö\ etkezők rcndcltctne:k : . _ .. 

A vá1ntarif::i. élctbclóptctC:.sc alkalrn:ihol kibocsát 
1878 é'\ i 71,!l08. száni alatti 1encleletnck azon hatá1; 
zata, rneh szclint elkészít-dt.µ:~ óg)SZCtFkd. nem g-yóg 
sze1fs1ek csrlkis azon 1negyri yagy \Ci.losi fü(n\.osi hat 
sá.g engcdél) 0 ind lett hozliatn<1;k h~, 1nelynek t.0.rület 
laknal;i - ezennel oda inódos1ttahk, llogy a dro 
~.rnsok és nagykereskedök czenlul a váinhivatalo 
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figazolni tartoznak, miszerint az~-h~gy ~z ~l)' czi~
, elillusilásá\·al f'oglalkozn~k) az ~8/o. t-;~1 1un1us 2-an 
033. száni alatL kel_L b~lüg~ 1111~is~le11 k?11endelet 
ponli<'\ t:1tehnében az illctekcs hatosagnak tenJ leg be-
@~I~ . . 
;\_ neYezett kc1eskedbk azonban az cn1htctt a1u~at 
'kis a 1nost idézeH szahá.I::zat határoz1n<~nya~ sze~1nt 
iJhat.ják, a incly a g)ógyszelek" 3;nJag .~s ine;·ega1n
kkek korlátlan el3:d~s<-iJ)~l az _otsza_g lakcn~a h,a10111ol
ó í esz-élj (;k elliáuta.sa targyabar:; fcnteb~n szan1 alatt 
datotl és a rnel: sze1 lnt a drogue-at u::;uh es n~g)·}'eres-· 
"k jelesül az ezen 1endcld.hez csatoll L tahlazaLon 

r'oll, ug\szinté.n az abba so1ozbaló ol)' szereket és 
yi készíl11u~n) ekel, inclyek egl·edül (;Sak _g):ógy
fok1a szolo·á]nak, az alább köYetkezöknek knelele

- csakis"'nag'\])an és kizá1olag gyóg)·SZE:1észeknek 
~ücl . .. 
itkos összetételű sze1ekel ellenben erre k1nJe1t ku~ 
belüg) niiniszte,ri engedél:' nélkül áruba ~Jocsátan1 
nekik, sen1 incisoknak ne1n szabad ; ineg1eg: eztel
különlJen. ho~tí a tápsze1ckül szolgáló készítrné

k. lü\.(l]Jbáol-\ rryóg)SZerek és készíttnénjek, IlllÜ)ek-· 
kin1ut::tttatik,· l~Ügy azoknak tarlása és eladása, a 

ünk \ iszonJ osságban lf'\ ö állani okban Tnegengcdl.et~tt, 
a 1nclyek az illetékes hatóságnál ben1utatt._atva1~, 

knak á,1 taltT1atlansága Szaké.rtöi Vizsgálat alapján ki
ült - a tii.kos szerek közé nern sorolhatók és be· 
's :iJá ne1n esnek 
ly c;;::élból, hogy a nag:' közönség, to1,ábbá küzinté

ek·. kó1házak és eg)· éb g) ógyinlé;i:etek, nén1ely gya
·bb használa tu halAlvosabb g) óg) sze1 eknek hosszabb 
. szolgrilo nag) obb n1cnn) jség~E:n való szüks~g
ez [j_z cddiginÉ.l olcsóbb áron iut.hassanak: koz-
zsbgi szen1ponthúl inegcngede1ni hog)' a 

Chininun1 sulfu1icu1n 
„ bisulfulicu1n 
„ hydrochloricu1n 

Chinidinurn sulfuricun1, és a 



ii8 

Cii;i-~1oninürn sulfuricun1 és pedig az clsö há101n -h 
a ina~1k kettő neg) ven g1au1n1 súlyban t,s azon -f 
a ienJt:lzetL kereskedésekben az alábbi ft::llftel n1e 
á:ullu~ló legyen; a inegállapitottnál csckél) e}Jb inen 
seg k;szolgaltatásának helye nincsen; hogi- loYáJ) 
~or-_ es gyóg)intéz(!tE::k számára Chloralu1n h)d1ic 
1s k1szolgálhaló le()'ven. -

1\lindczen szerek~i az enüílett kcrcskedök csak akk 
á1 ulhatják, ha a felelöss0get a11a n0zve el vállalj· 
11ogy azon szerek nc1n csupán teljesen Yegytiszt 
hane1n, hog)' azok1 a n1agya1· gyógysze1köny\"ben 1 
szabotL kellékeknek niindenben pontosan 1negfelel 

liog)_. czüánt ~üzetes IJ1:ggy?zödés sze1eztessék
1 
j 

han, sut feladataban fog allan1 a hatósoí,y·nak e sze 
tisztaságát és mivoltát, ~tiszti töor\ osa ált'al idö1öl id. 
vá1aL1'.1nul inegyiz.sgáltatni, sől a szükséghez kép 
\ eg:· y1zsgálatokat is eszközöltetni. 

A jelen szabál)iendelethcn foirlall bá1n1ell iendel 
zésnek megsé1tésc kihágást képgz, mclylyel sze1nben: 
ernliLett lt:l'ló. é\' junius 2-án, 26,033 szá111 alall , 
szahály1endelel 8 §-han, vala1nint az egészségre á 
inas; tapsze;:ek és italok, . ugy ::;zintén _az egészs 
veszel'.) es taig) ak lefoglalasá1ól, elkobzasáról és 1n 
se1nrnisitéséröl szóló 1ti76. éYi julius i-én 31.026 sz 
alall kelt h111 szabál) rendelet 11., 12 13 ~§-han nie 
jelölt .. eljá1<isnak Yan 1ninden _ tgyés eSetre nézve hely 

E1ról a törvényhatóságot 111eg1elelö további intézk 
dés és a szabál l zat foganatositasa i1 ánt szüksécres hat 
sigi fclügl elel és ellenö1zés g) akodása végc:tt az:i 
értesítc1n, hug·y az illctü ke1eskcd0sekhen az erre h' 
tolt _köz0g<::i által g) akori és váratlan vizsgálalokat 
tat\an, c.zek alkahná\al az iuint is igyekezzék tüz 
1neggyözüdé;.;t szerezni, 1 ajjon a rn61egtartahnú szerek 
yan~1al~--0 a ,többi_~t.Lül gondo~an Különilve; vaJj 
to\ abba n 1nc1cgkon) 1 ek szabul ): osan vezetlelnek 
iendhen tartatnak-e t Ezen várallan vizs<rálatok szá 
cred1nén ye, vala1nint az azok íoh' tán törtifi-11. elkobzás 
1new•:e1nrnisitések és ehna1 aszt"atások szá1na hoz• 
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tenlendö s egyszet'smind az évi közegészségi jelen
ben is külön táblázaton lesz elötüntetendö Tisza s k 

yógyszer·észek és segédeik közti biráskodás a se
gédi illetmény ügyében 

Jfa(/lj. ki-1 11u11i~zte1 tand1;Bi. hatá1 ozat Kell 1887 iná
" 9,J.-én 16 sz a G) ógi szerészsegédnek g)'Óg\ sze1ész 

n segéJ1 illetrnén) cl~ és jáTulékaik iránt ·inditotl 
éhen az inttzkeJes a hilói ulla ta1tozik. 1ne1l a 
JSze1üszek nen1 tekintendők ipa1osoknak ;, kih-elke

g ily lig) ben is ne1n az iparh'1Lóság, illclőleg az 
tt:stület békéltetö bizotlsága, hanem rnint 1nagán
pe1 felelt a hüOság 1 an hi\ atva határozni 

magyar kit. belügyminiszter 26J033„ sz. a. kelt 
örrendelete valamennyi törvényhatósághoz a keres

kedők általi gyógyszeráru.lás tárgyában 

~zon \eszél)tk elhá1ítása czéljából, inel)ek a g)Óg)
, k, anyag- és in8regá1uczikkek ko1látlan eladásából 

rszág lakosaira báro1nolhatnának az országos köz
zség1 !anács 1neghallgatása után egyetérUileg a föld
lés-, ipai- és kereskcdelini, nc111különben az igaz

güg)'Í nnniszteiiu1ntnal .e következők ri::.nd<::ltelnek: 
1. S A gyógyszer-, an)·ag- és n1ércgá1uk a jelen 
1delethez kapcsolt L, II, llI, 1\! számokkal jelzett 
blázatokba soroztatnak 
2. § Az I táblázatban fogl1H, és kizfuólagosan 
·ógyc:zélok1a hasznAlt sze1ek csak gyóg) szertári jog 
•ezetében fs g) akorlntáhan léYÖ g:i ógyszerészek f\Jtal 
rthatók és á1ui:;íthatók el 
3. §. A 11. táblázatban foglalt ipaJ.-, gazdászati- és 
zi czélok1a is használt g)·ógyan) agok a ke1eskedések

is larthatük, azonban az e táblázatban inegállapitoll 
lymenn) iségen alul a kereskedők által kiszolgállalá
k tillalik 
4. §. 111 táblázatban foglalt erősebb hatásu g) óg1'

anl agok, füsze1- és veg:·es-ke1·eskedök által csak a 
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táblázatban n1egá1lapított súlyn1cnnyiségben és azon:t 
adhatók el, egyéb áruczikkcktől elkü1önitett helyen 
tandók, az eladás alkahná' al biztosan cso1nagoland 
és Ininöségük könnyen_ olvasható S7:abatos felirá~ 
inegjelölcndö 

ö. § lV. táblázat])al). foglaH 1nfrgek ipa1czélokra: 
ke1eskcdök által egyéb átúklól {::lkülönitett hel~·én 
alatt ta1tandók és örizendök, csak hatósági enged_ 
és a ve\ önek áh-éti elisn1e1' én\ e ni ellett adhatók 

:Vlinden eladásnál ennek keÜe. a 'e\ önek nevé.· 
foglnJkozása, Y'1Jan1int. az elacloll n1é1eg 1ninöségén-ck 
inenn~ iségének rnegne\"ezése, Yégül a halósági enged:' 
szá1na és kelte, szaháljsze1ü kcreskedehni könyYbe' 
jeg\ zendő 

6~ § :Vlinden ke1eskedöi ki az clöso101t 11. HL, J 
táblázatokban foglalt á1úczikkek ia1tásá\ al foglalkozi. 
tartozik e11öl az általa ta1tott és árult czikkek pon_( 
n1egjclölése 1ncllett a tö1 vén~ hatóságot é1 tesileni 

7. §. Titkos összetételü, ÚY· és g) ógyczélokra 
gáló szc1eket ta1tani és á1uba bocsátani tiltva van,· 
(Több oldahól ké1dfs tétetYén az itánt, \' ajjon a gyóg' 
sze1·anl ag és n1é1cg 1il úczikkEc:·k eladásrit s.zabál) zó f. 
junius 2-án, 26,03~ szá1n alatt kelt helüg) rnii1isz 
köuendelcinck a titkos Ó\"- és g)·Ógysze1ek tartá_sát 
eladását betiltó hetedik pontja niiként é1Lendő? ...:___· 
nézve fclYíiágositólag n1cgjegyeztelik, hogy a tápszer· 
8ZQlgdl6 készttn1inyek, 1nelyekröl kin1uiatlatik, hogy a 
nak la1tása s eladása a \elünk \iszon)ossághan i 
álla1nokban rnegengedlctclt, i·agy a melljek: az illet 
hat6i:11fq11dl b6ntututtatr:ríu, azol~naJ,; d1 talinatlanságu 
éi tői vizsqrílat alrtpjdn k:ider ült - az idézett po1 
cn1lílell betiltás alá nen1 esnek (Ké<:dfóúi rend 

8 §. Az ezen 8Zabál) 1cndl'J(;lben incghatározott v 
inel) ik 1endelkezésnqk incgsé1 tf0sc kihágást képez, 
5 1i Ltól 100 h ti g le1jedö pénzbün leléssel büntetendő 

A pénzhűntE::tés, behajlhallanság esetében fo ' 
változtalandü, int:! y átváltoztalásnál ininden 5 frt- he 
1 napi fogság állapítandó ineg 
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öt foJÍntnál csekéi~:ehh pénxhüntetés és eg:· napnál 
·idtbb idPiO' ta1 ló foü"ság netn rcnchJhetö el 
Erről a t.ö1~ én) hal.ós'ig 111cgft:lelő to\ áhhi inL?;zkErll~s 
a szabálJ foganalosítá.-;n. ircí.nl szükséges fclüg~ ehót 

:akodása \égett éttesíttclik 
Budapeslcn. 187D junius hó 2-úLl 

T1~za. J(rí/1111í11 s k 

I Táblázat 
Tartahnazza azon sze1e1~rel, 1n1:·l) Pk . ki.zá16la.~osan 
'a,czélolna használtatnak és a [ennallo szabal)ok 
r'iilt csak g: óg~ szt1 táli jog élvezct(~hen és g~ ako1-
ában lé\Ö g~óg)szcrészck ;Utal La1th:üok f,s t:lá1u
·1<ttök; tzen- sza:hlil)' alól csakis azon 11::g)g"Jill'Osok 
nag)ke1eskcdök 1élctheh·én ki, kiktül a _g)·óg)szc1~;
k árúikal besze1zik: lle az ezen asztal) b<t so101l 
·cktt E::zek is csak nag~ han: Cos cg) eriül gJ óg) sze1é
nek ú1 úsílhatj<ík cl. 

a101natieurn 
Colchici 

(( Scillac 
urn hi d10C) anic111n 

nitinu111 
n16niun1 acetic solut. 

tropinuin 
(( sulfuricun1 

qna chlo1i 
uac niedicainentosae 

_omnes, cxccpl.is in serie 
'n. e\ 111 nonlinatis 

'ilat" Hoffmanni 
Ci anicun1 
subuil.iic.un1 
'alerianicuin 

éünun 
Colchici aut 
Scillae 

Ca1ciun1 ox:,sulfural 
{( sulhnatu1n 

Capsulae tn{::dican1entosae 
Olllll(~S 

Capita papa' c1is 
Caragbeen sciss 
Ceu1ta ornnia 
Chininuin el on1nia p1ae-

pa1ata. chinini 
Chinoidini puu::pn1 omnia 
CinLhonini p1ar:,p:11 oninia 
Chlo1alu1n hydricurn 
Codcina 
Co!lein<L et {::jus p1atpa• 
Colchicinun1 
Collodiu1n canll1alidatnn1 
Collodiun1 flcxile 
Coll)' riu1n adstiingens lu

teum 

\·_> 
ff· 

r, 
1 

1 
1 
' 
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Coniinun1 
Conse1va iosatu1n 
Co1 tices scissi cl i udite1 

tusi on1nes 
Cubebinun1 
Cup1u111 a1un1inatu111 , 

(< sulfhlicu1n an1 n1on 
Cu1atc 
Dccocla infusa, et nüx

lu1ae 1nedicina1es 01n-
11es, in usun1 externun1 
aut inte1nutn 

Dextrinun1 solutun1 
Digilalinu1n depu1at 
Eleosachara omnia 
Elale1iu1n niitru111 
Electua1ia rnCdicinalia 
Elixüia incdiéinalia 
Ernplastra 01nnia 

E1nulsiones 1nedic 01nnes 
E1g0Linurn 
Extiacla 01nnia1 excepl.o 

exl1acto ligni Carnpe
chiani, el txhacto carnis 

F e1 ii p1 aepa1al.a oinnia, 
cxceptis in Se1 ie Il dc
signalis 

Flores ornnes: exccptis in 
Selie IT. designatis 

F olia scissa on111ia 
<< sennae 

r 1ondcs sabinae 
l<i uclus coloc~'nlhidum 

cc l<ur1arindo1u1n 
Glohuli carnpho1ali 

<( n1a1l•alcs 
He1hae ;;cissae 01nnes 
I{ydrarg'í ri praepa1ata 01n-

nia, éxceptis in 
III. el lV designatis 

Hydrornel lnfantu1n ' 
Jalapinu1n 
Kaliu1n acelicun1 

{( bica1 bonicu1n 
t< carbonic solut 
(( citricu1n · 

natio t<:u taric. cr) 
(( nihicum fusun1 
<< stihiato Lai lari 
<t sulhnalum 
(< ta1 taricu1n 
(( << borox 

Karnala 
Kousso 
Laclucariu1n 
Lichcn lslandic 

(( (( 

Ligna rnedica1nent sci 
01nnia, exceptis in Se 
lI. designatis 

Lirnonada l\1agnesiae 
Linin1enta on1nia 
I iquo1 acidus Halleri 

cc 1nc1cu1ialis deco 

" Lupulinu1n 
:Magnesia ca1bo11ic't puf' 

(( citrica 
{( hydro-oxydatá..._,, 
<< tactica 

OX)'dala 
(( phosphoiica 

11anna cal aln ina 
(( canellata 

Mannitu1n 
11assa pilularu1n 

pilu1anin1 Ruffi 
satun1 
ii p1ae1)a1ata ornnia 
nu1n 

0tinu1n 
itn11 cibicu1n 

phos11ho1 icu1n 
aninulle aethetcu1n 
cadini 
cajeputi 
1~a1npho1atun1 
cerae 
cha1no1nillac aelh. 
crotonis 
cubebaruffi 
filicis inaris 
hyosciarni coct 

OYOl Ul11 

sinapis 
mcl aeruginis 

' scillae 
sin1plex 

is laxans 

p1essu1n 

tilli et 'IJ.ochisc;i rnctli
i omnes, Gxccplis ex 
is nlineralibus prr1at 

acetic hasic 

acelicun1 depu1 
jodalu1n 
tannicun1 

cassiae 
« tan1aiindoru1n 

'eres al coholisati 0111-
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iies, dein pnlYetes nüxli, 
sen coniposil.i, exceptis 
pulvciihus clentif1iciis et 
cosn1el.icis 

Radices scissi 01nnes, ex.
ceptis in classe H de· 
signa tis 

Resina jalappac 
Reba1JJa1ina 
Roob Junipe1i et Sa111huci 
Salicina 
Santonina 
Sapo jalappinus 
Sapo n1edicinalis 

({ picis 
(( sulfu1is 

Secale co1nutun1 
Se1nen C\ nae 

cc cŰJchici 
cc 11vosc:ian1i 
cc stirrn1onii 

Silica pn1a 
{( d\ aJisata 

SoluLio a1scnica1is Fowlc1i 
Species n1cdie;atae ornncs, 

exceptis in classe II 
adnolatis 

Solulio Belgica 
Spüitus aelhciis nil1 ici 

(( « nnniatici 
Spilitus aethcris sulfn1 ici 
Spilitus a101nalici 01nncs 

exceptis in classc 11 rrd· 
notatis 

Stihinn1 chloraturn 
<< sulfnl'at.. au1ant 

Stipil. dulca1narae scissae 
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Sh ychninum et e}us pl'ae· 
p~1ata 

Snccus liquilil deputat 
liquid 

Su1fu1 jodatun1 
(( suhlin1o_lu1n lolnn1 

Supposito1ia 
Sy1 upi 0111ncs, t:xceplis 

s~ rup_o siinpliei. SJ_iupo 
\iola1u111, el SJ-lllprn ex 
l\ tH:tihns pa1atis 

Tabulae sanloninae 

Theinrtn1 
l'inctu1aé tani . sin1pí· 

qua1n con1pos1lae, 
Luosae tl yinosae olu 

11au1naticinu1n · 
Lng\cnta. ?Innia, 

cosn1thc1s 
\ c1aüina 
\ina inedican11:;ntosa 0 · 

Zinci p1acpa1ata om 
ex:c.cpl is in classe ll. 
talis 

II Tiblázat 

'I a1 laltnazza azon g) óg·~ an ~ agokali n1el y ek ipari, g 
dászati fs házi tzflokta is szükségelteh8n, kercsk 
sekb(_;n is tai.!hatúk: dc az itt mcgill«tpílotl súlymen 
séo-cken alul, a közüns6ff számára ki ne1n szolrrál 
h;°Lnak " "' 

grnm 

Acet111n P) 1.oglignos öGJ 
Acid acel CüllC pn1 14D 

" hen:,-:oicu111 

" ca1 bolicuin 10 

" ciliicu1n ;o 
" phosphcnic 140 

" pyrogallicun1 

" succinicu1n 
(( lannir:un1 35 
(( ta1 U:u icurn c1 J sl 1 ·:l.D 

Aclhe1 acelic:us 35 
Alcohol absolulns 
A1n1nonia pu1a liquida 140 
A1111noniun1 hrotnat 

(( ca1honicun1 140 
(( << py1ool 
(C chlo1atu1n puru1n 

Annnoniun1 lcual. 
cc h \ d1osulfural. 
(( jo.clalu1n 
(( succ1nicu1n pyrool;· 

sol 17 
(( Yalc1 innicurn 

Asa loctiJa 
Bacc:.ae junipe1i et 1u-

dilt1 tusae r 
Ba-lsain Copai\ ae 1 

(< Peru' ianu1n 
Ilenzinnm 
Dtnzot 
Calciurn chlo1_atu1n fus,> 

cc l1~pochl0Tosurri, 
e n11pho1a 
Cetaceu1n 

itTta sin a pisa la 
~riside 
·:önodiu1n . 

pr ox~dat n1gtu1n 
';ba Pichu1ün 
:~( Tonca 
dnn focnog,1 acc i 

!Trnm sulfuric 1n11 
, cc \Tllalt: 

sulfu1atnn1 
au1antio1n1n 
caltndnlrle 
calca.l1ipprrc 
e\ an1 

P~1Ja\ ciis1horad 
·1·cc11na 

gram 

560 

280 
14-0 
5GO 
[i60 
280 
14.0 
1--iü 
280 
j iO 

iiu1n b10111atuin 176 
ca1bonic dEp 1í0 
chlo1icn1n liü 
k110-·ryi1a( t nln 14-0 
h~'pc1nlang c1ntl 140 

({ pnunn 17:-i 
1 jodalun1 70 
~ snlhu p10 halneo öGO 
~ snlfu1 c1 \·stall i'!GO 
eosolun1 · 140 

Qlcnn1 jecoris asclli 
· cc lanii p1 tss 

(( nucu1n p1css11n1 
<< i ici ni 

Pnhis rrco11 g1ossns 
e( al1l1cae 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

angelicac 
anisi 
a1 ca~li dnpl <e 

( ai \ l g1oss11s 
cilrr1no1n1llat: 
ClC-11101 tart f!JOS 
cnuhtf; cc

0

, 

foE·nicnli (( 
gt'ntianae gios 
irnpe1 aL01 C( 

jnnipeii cc 
lau1i (( 
Jiq11Ü l<Hl_ (C 
l\ lha1gi1i <e 
iÚü1i hicaih 
phéllan(l aqnal 

<< sennae !!;1 ossns 
(< st.ihii ·- (< 

(( \ rrle1 ianac cc 
l{adix ~alan~ ind tns 

({ ll cos ignurn ca1np~chia11 
quas::>Htc cc zcc1oaiia(; 
san1ali (( zii1gil1eiis 

a~ncs sulfu1 :xtall :)(iÜ Sal aci:.tosf.llao 
a!riun1 rrcctic :xtall 1.1.0 Sunfn C\ nae cond 
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gram 

560 
280 

280 
:iGO 
öGO 
560 
280 
Ö(iű 
280 
280 
JJO 
i)f)Q 

280 
i"i(iü 
280 
öGO 
2P.O 
~iGO 
:-ifíO 
_1 iO 
280 
:2RO 
860 
280 

1:í0 
h1onutll11n 17.'ó SpE:cies alr1e1i(ant 1110 

·· (( joda.tuin 1 '7 .:) \· ino ahs\ nlliiaeo 
sulfulic xtall ?Jfiü Spi1ilus i0Snn11n 
a1111g(l dnlr:inrr1 (( lrl\anclnla( 

ro1n ce1\icn1p~'1 5(-)0 Snlfn1 p1accipitat 5GO 

JII Táblázat 

·~ 

J 
4 

l 
f 
1 
j 
' J 
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melye~ niás cz~lolna használtah·<in, az itt 1neg·~ 
tott ,suly1nénn:,1ségJHon, fs ezen felül - a fEnnáll 
szabalyok n1eglarlása 1nellcl't - kcreskedók által 
tall1alnak 

grarn 
Acidu1n éhlo1oniüos Au1 un1 nat (hlorat. 

" clnonücu1n Baiiu1n ch lo1al111n 

" 11yd1ochlo1 conc " nití:icun1 

" " conc pu1 B101nu111 

" nih conc Ílll11 Cantlia1irlPs 

" " conccnl1 Chlo1 ofo1 rn 

" " " pu1 Cinnabatis faclitia 

" oxalicun1 " pi aepar 

" phospho1 glaciale Cup111111 acl 1ic xl 

" ::;nlfu1ic anf[lic " nihicu1n 

" " conc pu1 " nnu ialicnn1• 

AeLh01 snlf Cl ud„ 1i0 " sn hac cticn1n 

" " dcpu1at 110 " s1tHu1 x l<ill. 
Aµ;aiicus alhus 1 iO H~ di a1g~ in111 \ l\'Ulll 

Alcohol sulfulis J0dn1n 
Alüt;S 280 Kaliun1 hicl11ornic 
A1g nih c1 \ stalis 17 i) " cl11on1lcLun 

" " fnSnn1 17 3 " f(;u OCJ an flav. 

" " e kali nil 1 i G " un1st1eu1n 
J!u]\iS helleboi i gtos i)(iQ Phosplio1 us 

" lq oseian1i " [J(i() Plun1b f!C(-dic crnd 
Gutni gutli Slannun1 ('h101 altnn 

IV Táblázat 
Ta1ial1nazza azon szc1 cke:L n1f]'J ck szigo1 űan 

iné1gek, s n10l;1 ck esak a 1né1grk :=l1ul:=lsü1n ~nf:zYe fü 
álló ~z~bályok édchnébcn bo~·sü.ll1lllók kc-1cskedök:iil 
a gianpa1 1cndclkczésé1t: 

gram 
Aci<lurn a.rccnicosun1 
Aqua ct. oleun1 aJni gd 

a1na1 aeLh conc 
Aqua cl olcu1n la.u1occ1asi 
Auri pig1nentun1 

Coballnrn 
H\ duu gy1 nn1 hicl1lor 

(( snlhnic has· 
(( ox ydal rul 

J\.ali eyanicLiru. 
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yógyszerészgyakornokok kiképezésére vonatkozó 
g szabaly-rendelet 
„'hag\atott Ö cs és ap kiL Felségéne1;: 1887 ~.-..i 

1i~s 1~6 1G-án Ischl1Jen kelt legf<Jsőhh elhal.át ozásá\ a l 

I. A gijal,oi noki 1dö 

1
. § )JindE,n g\ og\ sz:1 tár, föi;öke :;i akon;ok tat hí s~.:- a 
osítva vrrn. dc e 1ogos1lvan\ tolc a :13 § alapJ<1l1 

0nható . _ _ , ,z. fi O\~: p;'Jog~szcr~.át~Htn, n1el)l)~n ~E!~_c~E'~ vann~k 
-aJma.z\a, ezek szan1at a g)a1;;01nol,01' ,,,zan1a ntn1 

Jadl1atja 1nPg , 
Ol' g)óg)szcrlá1han cllenhcn 1neJ);hen s~g~cl a)kal
az-.,:a nincs a fönök egy g) ako1nok ladasaia J0[!;0-

-11\"a 'an. · f , '1 J ' l )3. fi Hog~' \alaki g)al~oinoknl eh-etesse;- a >:fne-
-}zö l;:ellékeKkel kell bun1a: 

ló egészsécrgel, különösen iú látás és hallfi.ss::i.l 
,,;y Dizo~í1,,ih-ID-..-n~al a11ól h0g)' hrrt gi1nnasn1n11 
-~V 1 cálisÍ;;oJai Üs7.lál)t jó e1ed1n?n~nicl -..égzr'.tl A hal 

!eKfosztáliL -..égezcttcktül ki,ántal.il~. li~!I~'. a latin 11).eh~ 
:- n o]\ ját tasstigol 111111-assanak ki n11no ~ g' 111!1as1_n1H 
'hatodik osztál) ának i_ne~felcl; E,zt ~ n1lgc)lPít -.._1.~sg~Jat 
-lapjtin vrrla1nely D)·llvanos.g~'n1n8:s1un1 .:1llal t1<1Jlitott 
:~ízon\Hván\11) al ta~·t~zna.k 1gaz_?11;u. _ , . ~ ._ 

4. § Gg):anazon _ idohcn ~ kozepisl~olcn ys a i,nog;-
: cTészi gyako1 noki tanu1manyokat -.. cgczn1 _nc111 lt·hct 
_,.z5. § A- ·fehélel alapjául a kö\elkczö o];;rnan)ok szol-

'lnak: . . 
1 KerPsztlGvél vag~r all~'akön\\ l k1\

1onat 
2. Hatósúgi orvos e-Utal 11:!állit.olt v'1p;y l<i.ttarnozott 
észsPgi 0-s ,édliin1löoltcísi bizonyítván~; 
3. Iskolai hizonsítván\ok (1 2 § 8 ponl.) 
4. E1kölcsi hizon~1 íhá1i-1 , , 
ó. A szi\l(~l;nek vagy g) ám oknak helePgyez~sc ille

g a felvf:tclt 1negál1apí~ó kölcsünő~ s_zerzödes, 1~el\ 
Jépö g~1akornok szülcl vagy g\HB1]a. s a g~al,91-· 
t felvevő g·yógyszc1és;1.: kö7.ötl köttetett 
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f_i 8 A gyako1 nokok k h étele a tö1" tn\ hat óság~ 
lcntendö. n1cly a tcI-.,-éte li szahoí 1~ ok inegia1 tásái~fri 

7._ § /1._ g)ako1nok f€hétcJe idci1:dt:nE:s és csak 
ha-., 1 pi_ ol1aulo ut<tn -., áhk \ l'glegessé. A pi óhai<lö 
ko1.;10.k1 la1~fol) an1ha ht:szá1níttatik Ezen idö ala 
a fon(:Jk nnnt a g~ 8.ko1 nok -., isszal<:pliet de ezt a 
l<ll.loz~k .:=1 tö1\ényhatós:lgncil ]Jejcknteni A háiorn 
}J~ o!laido .Jctclté1 cl a g~ óg~ sze1ész a s7el zödf:s fe 
insal r~a1'1s azon esetben eszközölhE:ti, ha a gvak 
HlB;Z,<1\ 1selelel1.~on s Cl küh si élc!éh1::·n rnn!alkozÓ f 
kozasok„ a7;l },01 ctclnt'.:k. s rr. tö1-., é~~ hat.os::ig azok al 
a ~zc1z~d~cs iclbont'.~sú.t szintén 1~1c1~l;ollnak találj 

_,1 g)_<lko1110J;: szu)e1 1 rrg~ g~ a1111a a. sze1zödést 
i1'.1kor. •s ~r:ll1<:1nil-i:::itp1k, erről azonlJan a töi-.,ény 
saµ:.°t. E::l l,:s11e~~1 .~rrrtoz1~al~ f" g~ ~g~ ~zc1ész a g\akó 
nat a n,:1a lo~to~t tan1do1ol. a 1~1~zh föo1-.,os által 1 
n1ozol I hn:on~ tb all) t iai loz1k k1allítani , 

8 .. ~ ,_\ ~Jako1nuki lanlclö.azokncil kik() középisk 
os,ztal~t :"Lfr;::zlek; lnn_on1 é;1g ta11, ol~ g:akornok· 
ncz"\(., kik (::1_e'.ts~'!]:l .b1z.an~1t.vú~1~ alapján \étcí.tek 
rr f!~ako1nok1 Hlo_kct. e"\JE: lf'i.Jell · 

A f!;)akoinoki idö 1Lndsze1inl ng,anazon g-\Ógj' 
tá1 ban löltendö ki ' · 

. Ycill.ozc.ls esc.tébEn k~lelcs a főnök az illetékes l 
sa.\!:nal~ lf:lentcst lenni n1cl~-})cn a -.,-állozás szűk 
-.,oHa 1ndolandó , 

D ~ A lö1-.,(n~hatoscig a te1iih:U:l1ez laitozó g,;·' 
sze! ln1.akh01 fcJ-.,ett g~ akor!1okok1 ol ponlos kün\vet \, 

E kon\' IH:: l1e\-l:zl't.cndo: 
al A p:\akn,1nokul fel\eU eg)Óll nalionalcja. 
b) Az okrnan~ok. n1el~ek alapján a fehétel 
e) A fFhélcl e-.,.e nrrpjri 
d) A fönöknck ne-.,: e és lakhch e 
e) A g~' akornok clö111cnctclé1 e·, onalkozó ''·szreve' 

(12. $\) ' " " . 
/J )fi,!)'_Ze.lrk n1e:l\ck a _g)ako1nol;ok kilép(\Sér~, 

1 altoztalnsa1a ok1nan~1 1nasohüok l;iszolgúltatásár 
natkoznak, ' 
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. § ,_\ ;tanirlö alatt a btnít6 !_!"i'ógysze1_ész t.adozik 
ornokal fok?zatosan hca' atni a g~ ógysze1 észcti 

1üka. \-alarnint. a vén~,készilés g)ako1lat.i részébe:, 
eJes g?nd.?s1;;odni._ hogy nüYendékc a g)'Óg)'szerésztti 
fi'· cs ll!.!)''1telltl s a g~ógJszc1észe1.el szah:il\ozó 

.. :5ági ,1cndeletekkel. tör\' én) E,kkel Jnegis1ne1kt.'djék. 
-. a 1enJE:k á.1sz<thván')ozásába 111agát hcgy::i_korolja. 
·: a ~):óg)'~ze1 i_s:i:~e elen~~i~ a inag) ar~ ~lóg) Szc1 kön)·Y 
~]ma n·y ozasa ut1an elsaJabtsa ; ta1 toz1k to-., áhhá gon
odni a gyóg) szcréSz an ól is, hog~ nöYcndéke

0

- na-
1·inl legaláhh 2 ónti időt fordítson ehnélt:ti is1ne1e-
1ek hövítésé1e, iészhen apröhb veg\ tani kisé1letck 
fihészc.ti lt~ akollat.ok Yégezésc ál!af · 
, -tanító g-., ógyszerész e mellEJt rend1e. lisztaság1a. 
elmezctt becsületes gondolkozásra. n1üvelt 1nárra~ 
\ette oktassa növendékét ~ 

\szont a g~ako1nok ta1tozik tanide.ie alatt tani!ó 
'.íkénck utnnital/isa1t tisztclE::ttel fogadni, s inegbizá
engtdelnH'.sséggel -.,:égczni. 
. ~- A g~rako1nokot inással n1int szakinájáha \·ág6 
okkal foglalkoztatni ne1n szabad ·-

j'g~ a1nc:1~ok tanidejének elsö ha1n1ada alatt.Bpennc1n, 
~lán pedig csak fel üg1 elei alatt k<!:szíll1et 01' asi' én\ cket. 
JZ. § A g)Óg'i"szeriá1i vizsgálat a1kal1ná,,a1 a'tiszti 
ivos kötelessége n1cp:g) özödésl. sze1czni a.1 rót \ ajjon 
!yako1nok iesz-e kellö clö1nenetelt -., agv sen1 Az e 
' t ~1oz7;á inlé.zett ké1.désck és az c1cd~11ény a 9. § 

nt,ia c1telrnehcn fel1egyzendő„ Eg,,utta1 t.a1tozik a 
"ti föo1vos azt is ellcnölizni. hog< a g-yako1 nokok 

2 § kö-.,:ctelinényci-.,-el összhangzásban-., an-c? 

:n,a a P:)'Og)sze1toí.ri \izsgálfttoknál kiderül, hog\ a 
Akol'nok kellö elömcnet.elt nen1 trrnusít. akk~i· a 
,_li föo1-.,-osnak jogában, sö~ k01e1ességében áll a g\a
"mokot. esetleg a fönököl is inegintcni 
~a ennek daczá1a isrnélelte.n az tapasztallatnék hogy 
'yakornok elö1ncnetele nem kiclégítö. akko1 a tör·

yhalóság a hozzá teendö jelentés alapján szak
iegei á1tal vizsgálatot rendel el 
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Ha a vi7;sg::i1atból 
a). az tünÚék ki, hog~' a cseké1') e1ö1nenelel 

l?:'Y ako1 nok 11anyagságáhan -., ag) képtelenségben 
akko1 a ;!\akarnok a gyogyszc1 ész e ti pál v áról v 
clutasílandó; · , 

, 1J! ha ell?i:ihen c1 csekél) hal<ulás oka a fönök 
~esebcn re1hk, akkor a fönöklől a ~n akornok-t 
1og n1cgvonatik 

::\'lii:idké1. :$etben az üg)c a ·,;;tllás- és közoktatá 
111 k~1 1~11n1szle1 elé le1J_csztendö, ki az indokolt 
1csztes es mellékell ügynatok alapján az üg\ ben: 
lt:gcsen hatá1 oz ~ · 

IJ A qlja!.-:01 no!-...i -nzsgdlat 

14 .§ A µ:~ ako1 no ki '.izsgálatok Budapesten és 
lo.zsvrrro~t tartatnak„ A v1zsgá1a 'aló jelfc:ni.kezés a 
galat clott (l 23 R.) legalább eg' hónappal a m 
\'~1lás· ts küzoklalási 1niniszte1 áÜal kin e' ezctt vi · 
~nzotlság elnökénél szó1al ,acrv üáslian tötténlk-·, 
i::!tnlke:-.ö okn~á~1ait, id~, é~Í\r~ a 'g §-ban inegj 
koi;J-.' tn o~Hüal 1s_ n1eg:\ ir.sgah'an ha azokat rertd 
1.ala]FL a \ü:sgálat napját kitüzi 

1n § !\. Yi_z~gálat a ,.jzsgálú hizoltsál_:!; elölt tétetik. 
i~1el\ nck. taJI.18:1 a. ''a llás- é.s közoktatáslig:· i inini 
altal 3 e:tc kine,ezctt. 3: g~óg~szeté.szek kiképzés 
foglalkozo eg:~ 01 \"~ska~1 és eg: bölcsészet- illet 
inatl~, tenn.-ln(]:-]';-111 n~rilvános rendes. tendkivüli v 
n1aga~1-ta_ná1., lnk közül az cg1 ik az elnöki te·cndö 
n1eg}11za!.1.k; nen1különhen két az orsz::ígos g\ ógyszeé 
eg":"lel a,plnl~láta a ne1ezelt lnin1sztc'l' :Utal ug):anc 
3 ev tat tanrnra k1nc1 e?;ell g\ óirvszerész 

16. ~ A g~'akornoki \ izsgáJa(J.1elyét az elnök jelöli 
A vizsgálat két részl1öl áll: ngvmint: g:\·akorlati 

szóbeli 1 ósz]Jöl - · · 
I. _Gya!.:oJ'lati 1 rlsz. Ennek czélja: 1negg) öződés 

1ezn1 a felől, }iogy a jelölt hit-e a kellő kézi ÜU"~; 
gel 01 vosi vények. elkészítésében és ei:rl S%crühh ~h 
1nüveletek kivitelében, " ' 
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czélJ)ól meg;ll:ivántatik : 
.) [)Z 01 vasi vény keUékeinek meghi1 {tlfi.sa, az abban 
·rt g~ óg) szc1 elkészít( se és á1 szabál')1ozása; a gyóg)
·kün)'" non1cnclatu1 áj<inak lcljfls is1nei:ete; 

b) egy l Öl' idchh idö alalt clk~szíthelö g) óg) szerészcti 

11eprnatun1 előállítása; 
·dkét ...-ag~' csEJlf'g több hivatalos i;i:1óg1·sze1és1E-g\-
1;;~zí1 n1ény felisn1e1ést: f_s n1c~r1 izsgálásrr ; a hi1 alalos 
~0guc„ok fclisn1F1és,e és cg) 1nást_ól n1et?különhözLE·tése 
VE 1nú\eletckhcz d hi,atalos kön\1-ek: a g);ógJsze1-
fon:' és á1szab\ án) has'Ln<.:ílhatók 

11. Szóbeli 1é.-;z Annak inq:~ilélésé1c szolgál bil-e a 
ölt a tannln1ánJ ozás1a clöiTt látg) akhól rrnn~i is1ne1ct
. ~nennJ i ep:J gJ óg) szr,1seg:édnek hi\ atás<inak hetölt0-
re és egJ elcnii tanulrnán) ainak folJ tatáscí1a szükséges 
f,nnek ineghilál1iatása »égetl köYetelcndö a gJakot

tól jelesen : 
) A 1;egJ tanból kcYeték és -ycg) ület elein és összc

Lest fogal1na._ a chen1iai ne1ezéktan elc1nei, yeg~-
\·eg)' J~éjlkJ„ pa1 ánJ súl~ , tö1necssúl y g)' akor lati 

· nciJala, a legközönségcsehh 1 t.gyi italakulások 
1Jás. csci el1omlás is111Ec,r-cte„ A lcg[ontosalib hivatalos 
·n.k f.s sók c1óá11ít<isának lénJ ege 

b) A nö,én\üi..nhó1 nf.hán\ ofTicinalis nöl'énv leirása 
(e) A te1n1és.zeLlanlJol a n1étf~1- s grarnn1-1eiidsze1, a 
~fíl.él'leg. hö1né1 ö (2s {ajsúl)· n1G1 ö _is1ne1 etE. 
„.d) i\. g)ÓgJsze1könJ'V egJ' latin <.zikkf;nd~ n1ag~'atra 
~lordításn. 
:,„ cl A g) t;p:) szcu~szt ti könJ 'vitel és a g) óg)· sze1észeli 
Mabál) ok és 1r.ndclt,lck is1nc1tlc 
,..:: 17 § A 1 izsgálat szóbeli 16szc cg) ó1áig tat l; ruin
i:den táq~)·ta eg~- negyed óráig Yizsgáltal\-án A 'izsgálat 
;,g\rakoilatl 1észe legaláhb t.gi' ó1át_ ch; két órclnál se1n111i 
''.éselrc sf:ln vehel töhheL i!f(~l1::bt: 
~\-18. § !'I 11zsgálal e1rdn1én1e felel!. a bizottság szo
:Öbbsé(!;!!:Cl dönl és a ic1ö11ct J::it.i'lnően kf:pcsít.ettnek, ké
,;_esíteú;lck \ag) nc1n képcsít.cttnck nJ ilvánítjrr Eg\enlő 
----avazal esetében az elnök dönt. 
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. 1~ §. 1\_, vi~sgálat (;1 edinény~t a hiz.otiság clnök-
1lle1ekes torYenvhatósácrIJak Jw-1elcnlcn1 

. Ha a vizsgáiat jó sfke11cl te!.clctl le, akko1 a 
vizsgált i_észé1e kiadalik a g)'<tko1noki Yégbizonyíh;.· 
mely latin n)·elYt:n szei kcsztendö, benne a vizSú 
e1edn~~r:ye (kltünöen-_e ,_ag). ~gl,szc1 li(;1~. ktpc~íiett) 
leendo ts \ alan1enn\ 1 \ izsrralo altal aJa11ando 

2,0 § f~1 cszett g~ ako1n~ki ·\ fghizonJ ít\ ;in)' n1á' 
lal01,t a vizsgáló ]Jizotü>c-í)! elnöke ktllítja ki Az i 
k?Lelcs azonban igazolni - hogJ az e1·elh-,ti okn
ff;1;:, lc:D; Phr:sze~t s l1;)gy a~n~1k rne~:kP1il.r'> _ _,p vég 
n1asodlathan k1a<lan'10 okn1an1 cllé,·cdCscl a kér 
ben) ujUisa elöl L legalább nég)· i1étlcl a lii1 atalos la· 
közzé tettt:. 

A kitlllitott 1náso<llaté.1t tiz fo1int díj fizetendő„ 
21. § Ha a jelölt a \ izsgúlato11 a :lG §-lian e 

k?\etcJ1nén) cknek neni felelt n1eg, a l.anidö a viz 
bizottság által \ala1nel) gyúg~:ozc1l:=i1han löll.<:;ndö 
to1n. ,esetleg 1_1at hú_nrrppal n1c_gl1osszabhíllalik, 1nely 
let<:Jte\el a 1 i:i-;srra. isn1e:le:lheló 

. Ha i1 jt:.lölt <:;~· alk.alo1nrnrrl sr1n fclLlnL 1ncg akko· 
\Izsga n1ég tg)·SZEl, dt: csak a g)(i~\szc1tá1hán tölt 
egy é\' 1nnh a. isn1étE.llH';tö · · '"::i: 

A 'izsgálatot t:zf:ntul is11lf;(t:lni ntn1 lt:liet 
\·égkép elntasít.a1Hló 

A \·izsgála!. isinéllésc ng)anazon hizoUsrig 
ténik 

22 ~ A. \ izsgü.lalé1 t 22 frt dlj tizctendö, inel 
2 ~i.1. a l~izon) ít\;\n~. kicíllítás(·1t jü1 a inn.1adék. 
pedig a b1zollsag: lagiai (:·g) é:nli.J 1 (szlJEn osztoznak. 
_2~ §;A ::";)ako1noki '.i~?g<ilatok 1Pndszc1int anguSZ 

\·t-:g(:-11 es szcplcn1hc1 E·l(~.1en i.ar lc1Lnflk. fehnt. az azo · 
\aló jelentklzts leg;kösöbh angnsLlus' clscjt:ig törtéri 
(H. ~.) . • 

A hizo!h;;.1g; Elnökének jogáh[ln úll aLonhrrn kivéfe 
esetekben a \ izsgüla.tot, ha ez kiYántatnCk. niós idö 
is mcgta1 tani. · ' 
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111. l•fegédi id8 

tz4, S A.19. ~-han é1int.ctt ~Jako1noki íéghizon;ít
::\Íl.Y Lnla.1donosai a inag:ia1 ko1ona 01szágaihoz _ta1-
·'ió gyog) szcl'l.á1 akhan sE::gédi niinóséghtn alkalmaz
~tók 
/2b. S Külföldi segédi oklc\l'Jek, - ki\é>én a köl-
1űsség csctciL, - csak a 1G §-·ban elüii t vizsgálat 
] él\ i:.111 (:;Síthctők 

§. _A · st:gf:<li idő .. két_ évig ta1 t s. facultati1 e az 
etenn tanl0Jyan1 elott 1 ag) azután tülthetö ki 
1. §. Segédi ininö.ségben eltöltöU iclö1öl a főnökük 
nYíl\ ún\ t állilanak ki 

E J:iizon~ íh án) ok csak akko1 tekinthetők ok1nánJok
' ha aLok a k<:;llö ht:l:,·cggcl, a fönük aláüásával és 
:tjé\ el \annak ellátva és a tiszti föo1 Yos alcíirásá
's pecsétjé1 el vannak hitelesítve 

§ Azo~nak. kik az egyE:te1ni tanfol)·an1 és asza~ 
.szE::tÜ .sz1gollatok heYégzéseko1 a segédi idöl iné.g 
ne1n tüH.ötJf;k, a gJ·Óg) sze1észn1esleri oklevél csak 

i szolgállalik kL ha a szabilysze1ü scO"étli idő 
öltl:sét az előbbi §-ban elöü l n1ódon künut<~~ják 

gyógysze1észgyako1nokot vizsgáló bizottság ügy
rendje 

~.LA \'Ízsgáló-bizoltság üodájának élén az clniJk áll 1 

í.az aláJ)b fclso101L küny10ket vezeti. 
fl Az ügyek 111 il\ ánta1üisa czéljál)ól a kövelkezö 
i)UV\7Ck Yczetendök, u. 111 : 

,ia) J.laplú1 inel1bc a heé1kezelt ügyda1ahok, azok ki
:gnalos ta1 tal rna .. és ehntfzése, 1.ovábhá a kiadott ügy
' arabok yezetendbk }Je. A 1:1apló 10\"atai ezek: 1. folyó

'm, 2 a beérkezés nap]a, 8 az ok1nány száma és 
~Jtc, 4 tá1 gy, 6 elintézés, () a kiadás napja., 7. jegyzet 
z;.b) J'ú::;_;g1í.!ati jegyzőköny11 Ennek iovatai .: 1. folyó
. 'm, 2. a 1·izsgálat letélelének napja, 3 a jelölt neve 

.f. a g)óg)sze1ész1neste1 ne\·e és lak· 
ki a nö...-endékel. kiképezte~ 5, a YÍzsgálati tár-
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gyakh~l nye1t C1de111je_g-~0 ek, 6. a 
ered1nen)e, í a yf<Yb1zon\ih·ány 
8. jeg) zet "' · · 
. 5-:,~ biz~Uság ~Üv_atal?s. p~cséLtj~: l(Ilud.apesli gy 
sz:1~szg)·akol'no~1 v1z?galo-h1zottsa_g pecset.JelJ - [ 
t'.11ss10 hud~pestinens1s ad exan11nandos pha1 111 
Luoncs des1gnate 1888] feli1atot \iseli és 1ne<Yf 
e1n]Jlé1nával (pálcza körül k0tfelől Lcke1ödzö ki")'Ó 
ellátya b 

.. 4 A vizsgálaha ,-aló jelentkezésnél a s;:aháJy3 
d11 -- 22 forint elö1c lefizetendö. ; 
. f: jelölt ta1 tozik a \ izsgálaha a kitűzölí helye>-
1doben pontosan 1nr;,gjelenni. .-
Azo~nak, kik . a vizsgálattól önként ·yisszalépn 

~~e~ .. indokol~ \ ~ssz~lépésüke.~ l~g~l~bb cgi·. napp 
k1~uzoit teun1nu::; elolt az elnoknel nashan bejelenti 
díj -visszafizellelik 

.A~?k' .. ki~ a, vizsgál~t?,t bejelentés, vag\ inegok 
nelkul orr.kent felbeszakitJak, a díjakat elveszlik 

_7. A \~1zsgálato_~ a bizottság tagjai a \' izsgálati 
g-yakal ,ugJ oszt.Jak fel) hogy az ellnéleli része· 
ren~sze,unt az ~gyete1ni tanárok, a g) akollal1a vo 
~ozo.kl?o! a g~·.°gi sz;1észrnesteu:J~ tesznek kérdése 
EgJ1 ebu·ant a hizotisag a v1zsgatá10'yak feloszlását s 
körében inlézi cl. '"'· 

A j.egyzö~-~11) ;'be ininden, vi7:sgáló_. a in?.'ga tárgyá 
1n.egeJ ~~L~ :· tzsgal~l ei.e~1nen 'l:et sa1a tkezuleg beirja 
ne\'.~lanasa.\al _ lutcle.;1ti ~ E szavazatok alapján 
clnok, a„ v1zsgala~ vcgl_eges e1edn1én-Jét a bizotts··· 
egJ et~1 tolcg. 1ncgallapíty1. . és azl a .ieg;i zökönyv il 
lo1 ataba bc1eg)·Czvén, aláuá~:l\ al hiteJE:síti. 

9 IJa. a jt;iült a 1·izs<Yá]alon esnk eu1· táiu)hól·i· 
iel?lt r;ieg, akko1 !1<Í-lon-:' hónap n1uhamlJólvi~sgára 
c:saU.allk; ha a .Jelölt két liügybul nein felelt 1 
akko1 az egt::sz \ izsgálat hat hü 1nuh a is1n6llendÖ 

.10. A pótvizsgálat 1negta1 lása, 'ala1ninl az · 
v1zsgála~. 1s1nétlé~: ~gyanazon bizottság előtt töT 
mely elott az elso vizsga letétetett 

135 

'f. Ha a jelölt vizsgálaton legalább háro1n tá1gyból 
á:nöe1_1 k~s~ül.~nek llJ'ilYáníltaük a >izsgálat yt;gered'.· 
4fí\'e IS k1Lu110 
Brinek. rnegitt:l_~sénél cg) tri_ig')_nak_ 1élclfk: ~~ c;hérnia 
'pJns1ca eg)_Utt, 2 a gyogysze11sn1c es no1cn)_tan 
\tl, 3 a tula1donkfpeni g) ógJ sze1 észct (laho1 alornun 
·1eccIJtu1a), 4 a g)ógyszerészet-i köny\ \ilel és a 
··u\szerészeli szabál\ok és rendeletek isrne1cle 
:['1 izsgálalok e1ed1l1énJ él a jelöltnek a bizottság 
:.tt az elnök hii deli ki 
·j2. A pólvizsgálat díja 10 fit, 1nel1 fele részben az 
ököl és a póh1ízsgálalol tal'tó bizottsági tagot illeti 
w. -- A póhizsgálalon a >izsgáló-hizottságnak 111in
\o1 két tagja van jelE.Jl 

'.{3. Ha az egész 1-izsgtllal is1nélcltetik, akko1 az ok
~H-díjat leszá1níh'a, az egész díL 20 f1L fizetendü 
í!z is1nétlö-vizsgálalon a bizottság nünden tagja jelen 

. Ha a bizottsági tagok közül valaki a 1 izsgálaton 
nc1n jelenhetik, erről az elnököl annak idcjfbtn 

íli. hogJ' a póttag 1ncghi1-ásá1ól gondoskodhasstk 
fi. A 1 izsgálati díJ azon bizottsági tagot illcli ineg: 

·a vizsgálaton jcltn van 
,{f6. A végbizonJ ítYányt az elnökön ki1,ül a \Ízsgáló
·Ottság in1nden tag.Ja altií1ja 

);_ yégbizonyítvány a bizottság pecsétjé\'el látla-Lik cl 
;Yizsgálati egyéb ügyekben a bead1-ányok a hizol.l.ság 
··ökét1ez intézendők, ki azokat --- ha a IE.nnállo sza
lyzal é1 tchnéllcn el ne1n intézhetők a bizollság 
'"irhallgalásával \(Üernt:n~:es jelenté::> kisé1 e lében a 
"~mlls a 1 allás- és közoktatási n1inis;;:le1hcz te1jcszti fel 
'8. A felek ké1 vénJ ük elinttzésé1öl hátilatilag é1 te
\etnck 
~9. A bizottság elnöke a bizollság hi: atalos ügyeiben 
41agyrnéltóságú vallás- és közoklatás1 1niniszter1el és 
Ji_rYényhatóságokkal közvetlenül levelez. 

Azokra nézve, kik 1888 januá1 1-je elölt iná1 
n1inöségben inüködtek, n1e~jegyeztetik: 
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a) Mü~den gyakornok a gyakornoki vizsgát a··: 
v~zett vu~sgáló-bizottság elölt ta1tozik Jelenni 

b) Kik hat gy1nnáziu1ni1 \·agy ieáliskolai osztá 
ke\: esebhe_t végeztek, az eddig fennállott i égi sza 
zallal clön L el1á1ás alá esnt:k. 

() Azokra, kik hat g\1nnáziunü Yag\ ieáliskol 
tályt., 1 ag~ ennÉJ többet vÉ,gezlek És ·g~ akornoki 
gálalukal iná1 ·letettfk, az _jt;8tl január hó 1-éyef 
belépett szabályzat alkalniazandó 

Budapest, 1888 januá1 hó 11-én 
Jóyáliagyou1 

A 1niniszte1 

Berzev-lczy, s 
állarr1titká1 

Ujabb törvények és rendeletek, 
a inel) ek 1889-ie szóló cd:l:\-kö11) \ ))-ünk 1negjelen, 

léptek élelbe 

A földmiv. ··1 ipar- és kel'eskedelmi miniszter 
évi 40 1000 sz rendelete 

az állate,qlszs~'jüpy 1 e11.d.ezé,,;é1 Bl szóló 1888 
vég1ehajtási utasításait ta1 tahnazza 

(Kivonat) 

cc301. § Ha \'alan1ely állato1vos kézi 
kíván ta1tani, ez üánt a tö1vényhatóság első tisz 
löjéhez sza.bálysze1 ü bél) egg<::l ellátotl lolya1no<l: 
ban ~.a1_t~z:k for_dl~lni, ki az ilyen fol)-a1nodvány 
a ke1 ulett alla1n_1 aUato1 vos \ éle1nényc alapján ha 
~ kérvényben f?l.soro~andók ,azon szerek, rnely 
fal) an1odo a kez1 gyogysze1 latban ta1 tani kiván 
k~söbb~~1 ~nás .sze~!, is akar_ tar tan~, azt a lörvén) 
sag elso hszh-1seloienek bejelente1u köteles 

* L .az 188íl 1~vi ((Gyóg)'SZ Évkönyvén-ben. 
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~Ha a törv1:h~'5ható~ág első t,iszl\•is:laje ,a jo~osí,tván~'t 
if:tdla. e1rol az e1dekell allato11·0>Ü e1lcsll1 es eg')

\!lr„_~Jeif a beJüo·1 i és a földi ni-.. elfs-, ipar- 8s ke1eskc-
eJl _>:> '? · J t' t · i. ··1 1 JeinllgJ i n1 kn. niiniszte1hez Je eq_ t:sl t::11111 ~o ;e (:;S 

-~.e,r., a 1·ocros.íl\án\ n1ccrtacr1ulUtl1k. a fol)a111odo allat-
ri<• ü ü "' , • 

-os a kellüen indokolandó hat:í1ozalrol ol) hozza-
,;'-~sal értesílendö. hocry eztn tl.alas. íió hatá1ozat cllt·n 
t,a~ ,,,_ . . l 't . 
& 11ap alatl a belüg) i ni. kii 1inn1szlc1hez eleu H'.ZE:S-

•B! élhel _ . , , , .. 
L~o2 § Oly hel)cken, hol g)og)sze1ta1 lctez1k, az 
:]lato1vos k~zi g-)Óg)sze1~~1á'.Jól g\óg)sz_~~c~el, ne111 
olffálhat k1, ha11en1 a szukseges \ ~ll)'t k1~lhb an, a_z 
letu':\ rendes O'\ Ó"\ sze1 tá1hoz nlasílJa a g\ o.g'.szu bt::-
1 "'' "' • ,•' ' ,rzése \égelL ellenben ol) hel)tken. hol g)·U:?,isze1tar 
~-~csen. \'ala1nint községeken kh ül esö pusztákon, 
~1" , k 1 , . , , nY ákon slh , az állatot' os a g) og: szere ·et ;;:ez1 g) og) -
~átá1~l?ól s~olgállal~1atja ~i , . , _ .. 
,,A kez1 g:i·ogysze1ta1 La1tasa1a ,Jogositoll allato1\os a 

óg) szerel;;: kiszolgáltalása tEJ~ü;tctében a ina~)- a1 
·ó:<:\ sze1kön) yhcz és azok á1a uant a 111 kn Lelugy
·iiniSzte1 által koronkint á1szabál)okl1oz kötcl<::s alkal
azkodni és a kíszolgitltalott gyóg~-sze1ek1öl icndes 

'szá:madást yezelnill 

1889 évi Vl t.-cz. a véderőröl. 
(Szentesítés! nye1 l 1889 áp1ilis 11-én ) 

(I\:i\onat) 

~,;_- 1 § A védehni kötelezettség általános . és n1i1~den 
Z'édképes :íllainpolgár állal szeinólJ ~sen Lel,Jesílendo 
'._':7. § A közfJs hadse1c_ght:, a haditenge1eszelbe ~'a~)' 
já hon\0dségbc lépés küttdezellsfge azon napbíll ev 
\januá1ius hava l-jével kezdődik 1nelyben a védkölelcs 
,_életének 21-ik é\él betölh 
i'._f, 8. § A szolgálati kötelezettség ta1 t: 
*I L a közös hadse1egnél: a) l1á1on1 éYig a so1ha~-ál
i9rµányáhan és hél é\'ig a ta1lalékban; li) tiz é\1g a 
'-OttaI lalékhan az ahlrn. közvetlenül besorozottakra nezve; ···.ijl :i'í' 

l . )~ 
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1:38 

2 a haditengerészetnél: nég): 
nJ ában, üt évig a ta1talékhan és 
1·édbcn; 

3„ a honyédségnél, illclöleg annak i1ótta1 talék<i 
a) két t.'.:\ ig azoK1a néz\ e, a kik a közös hadser 
szolgálali kötelezetlslgük betöH~se után he!J eztetn 
a hun\édséghez; h) l12.enkét t'.-..1g a hon1édséghez 
\etienül bcso1uzollak1a néz1e 

19 §. A közös hadse1egbe és 
Lelc'pl1et: 

a) a ki a n1onatcliia eg) ik 'ag1 
!etén honpolgári joggal bü i 

b) a ki a szükséges szelle1ni és lesti képesség 
lcll, legalább 150 centünéle1nyi testi inagasság{)"al 

C) a JÜ éleléúek legalább 17-ik évél betöltött: 
24. §. Azon belföldiek, a kik a kti\eLkező 25, 26.

1 
i" 

28. és 2!J §-okban rncgállapított előképzettséget kinf 
talni képesek béke ideJéhen csak eg}' évig ta1tó téii 
ltges szolgálati kötelezettség ked\ ezrnényé1Jen rés 
tetnek Lzen kcd \ ez1nényból ki Yan zá1' a az, 
Yalan1ely hűn tett vag) nyc1est:g\ ág) ból elkövetett y 

a közszen1é11net sérlö 'ét.ség 1n1aH Jogé1 vén) esen eli 
1.etell Az egyé\·i tényleges szolgalat teljesítése ll 
azonban tsaJ;;: azok helyeztetnek át a ta1talékba, a 
az e1nlítetl szakaszokban inegállapítotl egyéb köve 
inénJ eknek is 1negfeleltek Az egyBYi tényleges szol 
lat. vag) a katonai állon1án)ban, \agy 01\osi: gyó 
st::e1ész1 és állalo1 ,-osi 1ninőséghen telJesíthetö. . 

25. § A közös hadse1eg és honvédség katonai áll 
inán)'á1Jan az eg) évi tényleges szolgálat keJycz1nén · 
eJn~crik, tekintet nélkül a11a, \ajjon ünként, vagy' p 
dig a föso1ozásnál, Yag) nünt igazoltan Un·ol volt 
ulóállítás u~já.n so1oztalnak be, a;.;on belföldiek, a k 

a) legk!isö])]J azon év 1ná1czius ha\· a 1-én, 1nely é 
néz\e allíttatnak, ,-ala1nel~ H)il\ános \·agJ nyilván 
sági joggal feü uházoít JJelföldi lög) n1nasiu1not, ugy~ 
ityen 1ö1eáliskolát, vagy valan1ely ezekkel egyenj 
sítoll tanintézotel sikc1c~en_ vé:geztek Le; 
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1 'n a 1ne1J'le néz\e 
nzon éY r11á1czius hava :1' ' \ clföldi ll\ ilvános 
~ \'·1- -o1czoszta\·Ul · 

1
. 

'1etnak, 'a a1nc l ll) " 1 . 'tt l·o„zé11iskola uto so , - • _ · · J teli u lazo ' · , · 
11~ ilvanos.sag1 ~o~g~ azt Jt::D"kfsühb ugyanazon e\ 1 

i ·aniába tarloztal'-, es_ ']-"' 
1

. 
'blel' 1-éig sike1es~n -\'·eg:_zte'- e'·l' életük 21-ik 0\ét 

fO ' - a'l"ZlU" 1-t,lg, lllt) ' \ '[t -~azon B\ 
111 

"" ~ · lt \ eo·\ es bizotlsrtg e o 
'!1ük, cg) e czéha s~c1 '.cze. ·cr~u"'iettek 
·015 credn1én)D~.el fel~'~:t;lt 1''kz:t s a fi:Jyfteli 1.izsga 

ngu tan1nteze e e .. , ) 
z .',g.)·tt~~~f:l(~kes <núnis~lerek állap1tJ~1J~ in;g f 
·ai az - 1 'lat ked\'ezrntn\e1e a i:n-. \' lecres SZU rra - tt 8{l",év1 en) "" 1° .1. ·e a'llal 111errsze1ze Jog 0

' 1··1t'.L Jck te 1es1 es ' "' 
elóso.roU „o b ~„ köt-.. e nincsen, s cnn~lfog'~ a 
orozas idopontJahoz . _ ~ n föltétel alatl n1a1acl 

'bhi korosztálJ.Ol'-ban t"~~ v..~orkésöbh azon fős_o1ozá~ 
osít\a, ha. a Jogo~ul" ~Jl'Cg az illető ineg,iclenn1 

'aJn1á\al be.]elentetil ,,.· 11nc~e·,1 ellnulasztja. a kcd,·ez-, . :\. ki ezen ieJe enl :s , , · 
oz1k - , . . ,. , állitásla nézve cheszü , , , 
yre -., alo. J?g~_t :~en ,., , k a kik az újoncz~zan.:tas 
zon cg) cv1 onke.nl;o~e a~ ú'onczkivetésnek, 1\let~!cg 

·n soroztatnak be. cs , 1 J e'telének e1echnbn!'chcz 
.1 '<r]crrcs sza1n)d..\ -·a 

hacljutal:'- \ec ;'"cs so1sszá1nok szelin!. a hon\·t -
<.:t korosztal) uk . ' , hez os;.;tandók be. s_ az t-g) 

'h;Z 1·utnak. a honvedseg , ;l· l·u„telescJ- .tel1csí.len1 
, - lrrálatot is 0nne '- '- ' l 

tén) leges szo ,"' k. . k.k Q.orsszárnuk sze1111 a 
"'n e"\ évi önkentese . a , 1. ;\11\·ie'"es szolgálatol o < · t , \- . ccr\ ev1 ~ "' · ' 
·;üartalékha 1u,na'- az "'; 1 dsc1egben vag~ a hon-
. szlásukhoz kepest, -., '.lg~· ,l la ~ 

·a.séghen la1loznak lcl1kestl.c11~. atlcstel s azok, kik 
,_. , . ·- k '·nlese. a csap, . , i 1 . 
<Az eg\ C\_J on ,t. , J inagasabb tani11lé.zclhen o j·" 
. :t1hnán')<UkaL, \at:1nc \, , "Olo·it\al évét. is szabadon 
·.11'ák az eg)t\l lt:n~le~esl.sz le"'<Tt·s szol<ráJatnak azon 

' ·1~ · ·1zonban ,t E:ll\ "'· .~ J 1., l -_}laszlhalp1~' '· , úl \''tló e!llalaszLCLsa, a.1nc )!JC.1 
októhe1 h~Y'.l 1~en .. l , ' ·.rr nein u1gcdlcl1k , 

' .. '.t.ük 2J.-ik to\'el loltlk 1:e,l 1~ll1·"t ·I ilc!! sa1.át köll~egen 
· 1 le(res szo "cl a e " ~ · 

1 
· ,. 

t;Az cgJt'1 t:l1) "' '. "_,t köllsé{fén ,aló lU1az~o
':-ijesílendü, s e7; alatL, a. ,sa]<l ,. ', en "'kivül, a lovassag-
1.-on felszerelesen es c~eln1;.o~e~ltai!á:oa is beleértetik 
. 

1 á Jó 111 cgsze1z~se 1~~ e · ' 

·.· .· . 

. 
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Azon gyóg,;szc1és:;-;ek a kik ezen tanulrna~f 
abhanha!!Y.iák. , agy pedig azon é, októhc1 l1ava:-
1nt-:1~l1cn - élctkoruli:· 2G-ik t';\ét [a) i1ont], il1etöle'i: 
é1:él [ó) pontl töltik be a g\óg:; sze1ész-111esteri okJ 
el ne1n n'e1ik. e1Ycsztik c1.en 1':erl..-czn1fnyt és a 
nai álloniún:;heli cg) é\ i tén~ lei:i:cs szolgiílat k 
1nén\e ii::í.nl netalün n1cgle\Ö igén) lik P.pségbeii t 
n1cllétt, a tü1\É'll\Szc1ü tón' leg0s szolgálat ut 
leljt:;sílésé1c kött:_lezcndük Rg)cbr_khen a 25 §. r 
kczf,sei n1eaíclrlölc" alkaln1azandök ·- ~ - r 

7·r1 ~ Az C:!!;\é\i i_inkénlcs szolg::ílal ked\czm 
a jeleri. tö1\f;i1\ 11al:U\}Jalépést elölt szc1zet.l i 
ép:-1éghfn ta1 l.a lnak A jelen tör·\ é,n ~- hat<:U: ]Ja lép 
jéhcn n1á1 tén\ leges szolgfí.lat ala.U állú eg:-évi 
tesck az etldi.g. ftTin:=íJlot.t. Szahál:- ok sze·1 inti elhá 
esnek Azon cg' évi önkéntesek iészt1e, a kik az 
1ncgjtlüli. idöp-l)nihan az E g) é\ i tt'.:n ~-leges szo~ 
1nég ineg nt.:111 kczdP;tlék. a tén:--lEi!PS szol~álat clh 
tásának J;ed\ ezn1én\ e ha az nekik iná1 inega 
é.pséghcn tartalik. Fg\"Ó\ i önlzóntes 01 Yo.snövendé 
kik a jelen l.ü1 Yéll) hatál-yl1altp(sc iclP',]then az 
tudon1án\·j tannl1nán\-ok l1R11narlik \agy rnagasahh 
foha1nát. liallgatjúk ·a félévi t.én:-·leges szolgála 
ka.lonai ál101nán\hn.n (27 §.) lcgké,söhb azon éyju 
1asz1.hatiák el, ;l n1rlyl1e11 fJclök 27-ik é\ét töltC'·· 
Fgyehckhen a jelen Hin én·y tJetht lépése elött t 
iott 0rr)é;\i ön1z6ntesckre ezen lö1\ény lendelk 
szc1inf' n:'c1nek alkal1nazásl 

Kivonat a véderöröl szóló 1889. évi VI. t-cz.-h 
kiadott végrehajtási ((Utasitás)J·ból 

7 § Az eg)é\i önkéntesek szol(Iálati köleleze~ 
t Az Cg\e\i önkéntesek a hadsc1egnél (hadi f 

i észet né])~ Ületölc~ a l1on\ édségnél t cljesítendő 
ei:n é' i lén) Jeges ~zolg:~Jalta '::innak kölclczYc. 

-llg\ anczcn szolgálati kötelc:-:cU;o;f>g alá esnek 
ci:n é,;i önkéntesek is, a kik so1sszá1nuk szerint 
u'ú;trüékba jutnának (V. T. 25. § negyedik he~, 

EzDn kerlvezménv alól kivételnek rr katonai ::í..J1o
·rnak 1nindazon a hadse1cghen vagy a hon\é<lség
Siolgáló eg) éves ünkénlcsei,- Jff\r;ibbá ininrh1zon had
erészeli eg\ évi önkéntesek, /._1. kik a tón' leges szol
ti fy végén leteendő Yizsgán ine;r null felelnek ; 

1nég: cg~: évig kötelesek tén:-rlcg; -szolgálni. (V T 
2R §) 

zon eg~·évi önkénteseknek, kik inint il~-enek. a had
cn rhadi tengE;1észethen) yag) a hon\'é<lségben 
én~:leg szolgáltak. szolgálatkÉptEJEc:nség nüatt clho
tik. ~~ később nünt tillílrisnt köhlEztttek. újh61 
tlatnak az előzőleg tén~lqr(',:.; szolgálatJJan lltöl-
1dő a fénylegcs szolgálati kötelez€ttséghe h::ljes 

\\khen heszán1ítandó„ 

V FEJEZET 

Az NJ.lfévi trinljfoges 8::·01'1dlat Jcedvezm.énlJe 

. R Áll.alá.nos :::z:-diál~,ok 
Az CJ:!)Ó\ i ön kén les-jelölteknek, \ ri.lctsztásuk és 
ttségükhöz képes!., sza.hadságukban áll té:n~:k:ges 
'latukat aká1 a katonai állon1<ín)han, aká1 Jledig 

,ciii g~ ógJ sze1észi és <illat.01 vosi 1nlnöségben lcljc
i. 
g.116,q1;8ZeJ 1fazel~ és ál 1 alo1 vosok erJ!I Jni thiyleqP.s ~zol-
11kat csak a q116gyszei ·észnwsfori (111ar1i1>tr!r 1) illetöleg 
(m' osi oklel'·él eln.IJC! ése utdn tel;)'cslthdil 
Az eg:--évi tén)'lcges szoltrálat a hadse1egben és a 

yédséghen 1-endgzerint sa}dt költRéqen iel}~sílrndö 
yontalanok az qryóvi tén) leg:rs szolr.:;ilatol. la'1:étde
'az állain költsfgén is teljesít.hetik Az cnc ,,onat
, közelebbi szabtU~ okba a 6? és ?G. §§-okban fog-

Az ezen ked\ezn1ényre Yaló igén~'nek általános 

eg~1 évi tén)' leges szolgcilat kf,d\ tzrnén~ éhen 
azok l"észcsíthctök, a kik önként léptek be 
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(12 fejezet); hanen1 azok is, a kik ujonczá11Hás ú. 
soloztat.tak he 

2 .. ~ kr~dyezrnén); incgaclcisához ki\·<Íntatik: rr) ~: 
naiclua két á11a1nának ,-ala1nel\·ikébEc:"n 1;a]ó <llla 
gá1 ság; b'J az c1 kölcsi n1inüsítés (4- pont); l~) a G4._ 
1nq;rszabott tudo1nán~-os k6pzctlség; d) az igé 
legkésőbb az illeiékcs so1ozó jáu'i"'heli föso1ozaS 
n1á\al \alö bejelentése; e) a Yálaszlolt. s a föh 
iogosított csapoÍtt~.sthez 'aló alkahnassflg · és 
f) önként hclépö l~isko1úaknál a:-: apa ~~,;"Y a: 
bclee_g, ezlo.;e. "' 

4 E~en ked1 cz1nén' a:-:onhan csakis a tannhn · 
hefcjcz~se és az ez áÜal 1negsze1zr:Jt tudo1n::inyoS' 
zettség1öl szóló bizonyítvány he1nntatása után· 
ható 1ncg 

ö Az 
0

cg~é1i tén~Jeges s:-:olgálat kcd\ezn1én,.éb~ 
v~n z:llva ~z, a ki valan1ely büntett, yag\ n~'er 
vrrg) liol c.lko\ e tett, \ ag\' a közsze1né1111et sór lü v 
1niaU iogér \Ón\ estn eliléltt,tett 

fi.+ §. A tnd01nán~os képzettség igazolása. 
(A J;:::i(.o,nai :11Jo111án\han és a .t-f'ngE,1észE::tnél v 

szolgal:iJiol .szol Altalános jelcn!öségii a 10. pon 
a n1cl) szeunt l(a nbnet nyelv nMn tudríc;a miritt 8 
<:e·m ::á1·hat6 ki az önkéntest .szolgálatbríl))) 

, G,8 , ~ A fol)'-a1nodvá.nyok benyujtásá1ól és okmin 
lascnol 

E foh' a1nodványok n1ellékleleikkcl eg) üil bély 
1nen1.t,sek. · 
.. A~ eg\évi lén)·lt:ges szolgálat azon jclölfjei, a 
onkcnt aka1nrrk belépni., a föh·f'.:t.el ilánti íoh aino 
n\ai~a! ,az illclékE,s liadkit:gészitési kc1ülcti' par, 
noksagnal _lcg:k.ésöbh azon év feh1n~1 hú Y!~gcig ta 
nak _bcn)ll.JÜtn1, n1E::!)bcn 21-ik életévüket httölt.ik 
oh .iclöltek önkénl.E::s belépése. rr kik n1;1i állításkö 
~ett~ég __ alá t-:snck, a fösorozás laLfan1rr :iJrrtt (n1á 
cs apnhs ha\·<íhan) 1ncg nern cngc.dlictö · a fősor 
nlcín é.s a. legközelebbi 'íöso1ozásig csak dzon eset. 
ha az 1ll0lö évben állítás-kötelezettségüknek eleget 
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'-~.Azon védkötelesck, a kik az E::gyé\i tény lege;> szo1-
c"·jat J;:ed,ez1nényéhen az állí_h1s alkalin;:hal óhajtanak 
\'.;ze.éiítlelni, teljesen fölszclEoh folyarnod\án~caikat akát 
bn év fi:Jnuá1 hava végeig. 1nel)'ben a fősorozásra 
·bivattak, az illetékes já1ási liszt\ iseHínél, a.kár a 
nossági sorozó já1ásbeli fösorozásnál \aló elűyezet.é

alkahnával - ét'l pedig OI\Osi ineg\izsgáltatásukat 
előzőleg ~ a sorozó bizottságnál tartoznak he
·tani 
foha1nodván\'ükhoz inelléklendök: 1_ Az illetékes 

sí lÍszl\. isclö á.Ital kiállítandó s az eg~ é\ i ön kén tesi 
ála.tná.l n1egki\ántaló e1kölcsi 1ninősílést igazoló 

pési bizonyítván~, 2 A tudon1án1 os képzettséget 
~oló bizon~.a,,án~ok. 3. Kiskorúság csétén az apa 
f.U), a g) á1nnak a j:=irásbeli tisztxiselö által mcgé1Üsí
~ hcleeg~:ezése 4 Az apának \'agy gyáu1nak hitele-

yagy a já1áshcli tiszlviselö által 1nege1ösített ab
~ ilatkozata, hotri' a jelöltet a tén1 leges szolgálat 
alatt saját költségén eltartja. Azoknál, a kik tény
szolgálatukat a loYasságnál aka1ják eltölteni) ezen 

atkozatnak a ló 1negszerzésé1e és eltaitására is ki 
_tc1jeszkcdnic. 6 Az álla1nköltségeseknek még sze
ységi és e1kölcsi bizonyítványt; továbbá családi 
sítöt is kell inelltkEJniök 
1. § A fclebbezés1ól 

]bben cl van .mon(h-a, hogJ ha az önként helépó, 
;ágy az állítás útján felavatott 1elolt az egyé•1 tény
. es szolgálat kedvczn1énye iiánli kérelmé\cl cluta
i-t!.alik, szabadságban ill fölehbczésél a hatá1ozal kéz·
'sitésétöl szán1ítandó l-:l. napon hclöl - a kézbesítés 
'pjílt. ne1n szá111ít\a - a halá1ozal csatolása incl1et.t 
lI pa1ancsnoksághoz, incly öt elutasította, bcnyuj

jú. Ezen parancsnokság a felebbezést, az ügyre vo·· 
_lkozó összes iratok csatolása inellctt, a felettes had

:St; illet.öleg honvéd kctliletl parancsnokságl:i.oz tcr
;:zti. feL incly azután az ügyre nézve meghozza 
t~rozatát. A h~dtesl - iHetöleg a honYéd kerület

_,_r)l:ncsnokság elutasító hatá1ozata ellen,a jelölt ugyanis 
Wá~> 

10 
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azon hatá1idön ])r:,löl és ug, ana.zon úton a J-,·1· _ _.-:.,_ 
„ . . •. •' ( '- zos 
ug~nnn.is7.ferhez. illetöleg rr .honvédcllni ininis { 
fe_Jehbtzhet .\ közö,: hadiig~ 1ninisztE1 a hon\'édel~ 
n1c;zi.e11cl Lf'\E,téilölcg: ha!á1oz ·-e ~ A '"' - ~ 1 ) . . :-;: .-.z 01\osi, g:~·ög~szEJészi f:) ri1Jato11osi 1ni' 
licn lclJcs1ltndö tg~é.1i tt11~ lc~cs s.zol\!)lat kechez 
~·_Azon_ általános foltélcltk.. n1ehek nlapján 

1uu allon~a11: h;:~n lt':lj('c;ílcnclö cg:\ é\ i lén\ lPie;-; sZa 
kcd1cz111cn~e 1g:fn~cl1H:h.i (G3 ~ 1.. 2· és .+-ik 
~z ~n 1_osok1·rr. g~·óg~ ;,;zt1 észek1 e és állatai\ osokra 
1s e1' t:n\ E-se:k 

2 .:\ llHlo1nün~ os kt~pzcttst.g i;utzolásá1a szolg 

B) Gyóqy8::M·('~2-el{nél 

~~ h,af_o(r1h gnilndzinnu u1r1!! 1 NfliRJ, olai osztdllJ m 
í lreyzr:sei ol, touí l brí a (!f/Ó.Q//SZN é8z-pya1, oi noh:i v~· 
8tkei 1 n~. valólote'.·,:~·é1 ő'. '3::.óló bi::Oi1JJÍ!i;dn1J, rag,11 , 

a, 111,r;.11 q111111az11111u osztdr11 nu·:;f'ehl!i dvéqzefsérót. 
h1:::on1;1'f1'.Yh1y i:S a dé/; dn luratalo.s bizo11vitvdnlfa ~· 
hoqy e Jrld'.t. - ~ur'1d1 1 ~aL mnlf 1 u1dhiuili egye'teni 
qató --;- !lil'.ifi8 mint 1111dt ~ q1;óg,1;1Jze1 (:13::.·eti haUqató 
tu,donw;1.l)Cqf1ete111en beii [a. ,:~ 7101711 az dőarld1Joicat .'' 
1a.toqat;a, 1;a,qy 

a. glj~.if!/S::e·1·t!::::z-me„;tu i (nu1yl8tc1 1) ol. fcuJ! 
T ey1;eszet.-ru.do1 ol.11ak szintén 1an iyri1uiiJk 

JJu!n11re1 ha qyó,qy~z(·.r1:::::::~111e~forek 

.. a. _:\.tén)h_.gcS _s7.olgálatnak a sa,iát, \agy az 
)'_olt.st g~~n 'alo tP.'..10sítést1c néz\ L a Gl-ik ~ i" és S. 
p1ha1~.lo~l'1ll linlruoz\allJOk l:t\(:·n~est,k. a köv 
l lt,c1c~ck n~cllcll: Az. t-gyé1 i ti'.:n) leges szol~álat k -
1ncn1· tnr::l;: c;llan1költsl' gcn \ aln ki\ Cicles cln'; c::rése 
~ ,r1.11ó_1111szr~1 -~::::z·e_J,: inát '.lz cg) é\ i té n~ le gcs szÜlgálal 
:,pzdcs~ ek:ll igazolni tal'loznak hog\· ha\ i jÖved 
,jO i~u~li.nal csPkf:l~ f::hh i(iH B ó) Az úllanikÖl 
szolp;alo. (::gy~\cs. önki?nV"'s g')úg1sze1észek illet 
rr hadsereg, illcloleg a honvl~rlsóg illclékszabály 
\annak 1negúllapílYa * 

* G)óg)szerés·:cti g~'n.kornokoknnk ha\i 25 hl 

14-/ 

:.~ 4. '\.z 01' osok csapattc::-Lüket a g) alog:sági és\ adász
;,11pa1ok közül, a qyóqpszu'észek. az egészségügJi osztályt, 
'·t.11.liadon 'álaszl.hatják 
·A hon,édségné:l az eg)é.\'i önkéntes ot\osok ésgyó;;11 
.~etés::Dk csak a g~ alo~sá~i E:z1edr::k közül ':'tlasz!hatnak 

iJ A fol) an1ody{tnyok henynjlása t,s fölszerelése 1ckin
-ietébcn általában a G9. § icndelkezésci szolg;Unak sza
,. ']\ n 1 

!)~ ~\zon jelöltek iészére: kiknek az eg:0\·Í H;n)legE;S 
]!,i:álat ki:':Cl\ ezn1('nJe iiánti igén)·Ük 1ná1 az önk(ntes 

Jópé,„1 E: 'aló jelentkezésük. ,. ag) \ ala111~1 ~ ko1álJbi 
onczállilás alkahnáYal fcnnúllönak E1isn1c1tet0lt. rr kik 

nb<ln alkaln1allan \Oltnk niiatl föl nen1 a\:-ütaltaK. 
.n igén\ ii.k rninclen kti\.etkf:zÖ so1ozás1a néz\t iS 
Josít~.a · n1a1act lia annak toYábhi fennit113sál iga
Jjik 
10 ~z eg)f\i önkéntes gyríg1J~ze1észel.: és állato1\osok 
\<!,·i tfn:··le.ges szolgrilah1kat az olde·,elük E:ln~E16sfó,t 
'\·ttü oklóhe-1 1-jé\E::] kötelesek n1egkezdeni 
A t8apattest 1;rílas::thatrí~áua.l.: )oqa nem te1)cd !.i r(,,z' 

!gész'>t:qaqyi intúzd trílaszthatdsdr a is. 

A 11011,éd eg~'·é,i önkéntes g:'óg:'szt:1észek tfn)lege~> 
.:szol;ralatukat rr hadsPrcg krrtonai g)óg~szt:rlá1aiban !cl-

ícsiitlikA · · ·· k' t „ d'k k ' ' ,. . z eg\C\;l on-cn cs 01\osno1en e ·e-, gyoqyszue-
szcl.: és állatot yosok n1in\lad(lirr, iníe: szaktanulrná.n\ ai.
'kat. cl nc1n \é:gzik. n1inden f.vf.íu1 h:gkésöbh dcczerribe1 
_:llil.\·il \ é.g:G·ig kölc.lesek ezen tanul1nán~'aik fol~·t.atását 
·auoinin)'Csapat ukn:íl igazolni 
· 12 Az c1nlii.eL há1on1 ie1ulbeli önké.nt.csek kl\z\et
lenül oklc\E:lük eln'1e1ésE:: után kötelesek cnn<::k hitele· 

telt 111ásolatát és E::sellE:g a vagyontalanságukról szóló 
7.on: íl v<ill)' l állo1nán~ csapatuknál hc::nyujta11i n1E:l) 
üg: i1atol;at a l.ö1z-skün)vi la11 initsolatával kiE.gészítve, 
harHcstpaiancsnoksúghoz, illctölcg a hon\'é.dehni ini-

iszte1hez te1jeszti fel. 
A hndtCstpruancsnol;:ság azon esetbc::n. ha eg~ idEjülcr; 
téffJ leges szolgálatnak állan1köllségen való tcljcsít-

10* 

l i 



148 

~1et~sc is kérchnezt t ·t( l ")) „ .• ur•v" at 1-. [ ... · e (; · e .. o J) e folott l1ata' . 
0 ,LL< Ü \.cl 11_ kozö ] r· " • roz .A közö~ l•al··" s :a: ng)Jlllr~1szte1ht:z te1jeszfi 
·. ::; "cug1-n11n1szte1 illet„] · ·

1 

n1n11sztc 1 neyezi l~i- az ili ' .. 'o- • , __ . t~. eg, a honvé 
o_1Yosi heJ~retfesekkP ilT~~J„r"'.-?e;.:.r onk~,n!cs:ket s 
\ag~: állato1vosi \ k·- · 1_

0 
.e:""'.· ~at:)ua,t q1jo,qy1zer 

snk üánl !La u1no,'-okta cs inlczkedik be 

. A kínc\'ezés és beosztás az err\ · , · ·-· , 
allo1nán\,--.W:tpa. 1 a"lt 1 k .. 1 d-. ,,,,e\1 onkenteseki-

- - ~„ ' - - a ·oz t:n ö t1.. 

ln '\.z ccryé\ i önk '· l · tesi keth-;Z-1nénve ;t,1!1:·sl'; q11_ug_.1J~:e; észek f.:gyP.\i ön 

) l 
• coJ. ,_; L )J1JllQSCO'llkb 

a . 1a tanuhnánYail·at aliha 1 · .'::> e11 tnPgsz~ 
• · · ' ' ' 11 iarr\1ak · b) I I 

g11unaz1un1i (ieáliskolai) _ 1. 1 "''>' ~- . Hl utt v 
~~t'.gys_zc1észtk, azon év o~1~t~]J1n)~ elo,kepL:_tt.séggel 
2b-1k !'leté,ökct bef'll·)- 1

, ta\d 1„e1g, inel_ 
le 

•) [ - 0 ,J,, a g\OCT\-'-Zf'" .. [ . 
.\ec. el neni n\c-·I--) l -, v .. ·. -Lc.sz-mese.r.1 

· ·· • · 11 '-' e ia neu-v 0-111 : · · 1111 clokepzc!iséggtJ biiú ·'u-_ :--·· ?_1n,1z1unno.'fz 
he1 ha\a 1-Cii::, -1~ttl\h gJ1.0"<1·sz:1eszck azon év 
g~ Óg) szc1 0.sz-illesttii- o~?tv~~~~lik lelcté\ öket . betölti H ' , t ne1n nYeuk 

a azonhan ezek a k t · , · , 
krrcs szolcrál"'l k"--.1' a ?B:ll alloinán\·bcli e\r\évi 
· ·.· t-' '~ o:::;( \"C:Zl11f'll\·é1e · '].I' · "'· 1rren\'l1\·tl 111·1„,k e . _„ .· , dZ a 1tas alkalin 
~- · · "' , zen igeny'"k ' · 1 kt;:zö t:sctben azonban á' tbu ,epsf:gJ~n t<:1lalik; el_l 

galat utolagos tt:11.csílt:"'-e·1,· 111"\lc_n) szlt~ku. tt.nyleges s 
l , . ·· ,._. ~ll\·RJ1(o-

7 .. Azon katonai állo1nán\·beli .... 
rt ~·ii.: a j'őg11n11dziuin 1,zur z, , ' , eg~ C\,1 önkénle 
ly ara. 1é;nrnl., s az e cr, é _:q t~~e 1

1 tltt~i a lJIJO,q11s-zer/szi 

S
. · · · e. \1 él1\ Pgt:s ;;;;zolw'i) [ k ze1esz1 n.11nóst-·"hlll . 1 I ·· ·-- . ·-" 'C'' a na - g\' 

1 
. -·'°' \clO 8'-'ZO]O"ll] l''[I" • a ;:::tí.ona1l"::tzoJ,·1·11,·1-·· .. ,,,, Hl as::t ~',:tehne. 

· ,_..,. ' 1 dJll)\-YE:l és" ' - · nok1 nlinösto-üket i-,,_. 1. l. · ~')O(!;)sze1csz "\'ak 
j 1 

~ · ,.,azo o J1zOn\·Íf\-'° 1 " 
_o Y<_u11och cin) ukal. ,;„ illet'·. ,„· -- · __ ,n1)n; a . . fel szer 
illctöleg az ilif:ttkcs ho1 ,efc. -ha~lk1egeszi!E:s1 kcrüle 
a. iná1 :illoinán\ba \ett)\fc_ ,_ 8~ 1 ~~pa~anc:.snokságnál 
csapatjokn·U - "ta1(0· kelg~ t\ l . onkcntesck állornau··· 

1 1 
.. · . ' ·' zna- lell\'U11<u1· l iacug\n11niszterhez ·11 ("!- _, L ine -y azt a k'· 

) 
· · - ., 1 e o eg a ho 'd 1 · 

icz ta~lozik fe1teijeszte~i. " nvc e 1111 n1inisz 
A ke1clern teljesítése t, . 

tesck eg\elöre tényleges ~sz~)lerr~i~~l1~z !ily cgyfvi önk · · v' · ,i )e nc1n hí van: 
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'.i g\ópys~erész-g)'~korno~i .yizsga 1et;\ése ul~n, a; 
··\'éVl onkentes gyogyszeresz1 ketlYezn1ell)·bcn reszcs1-

:-dók 
Ezen ked-.. ez1nén) re azonban cs<'lk azon kalonrti álio-

;;a11,beli eg)éYi önkéntesek ta1thalnak ig0n) l a kik 

011
· (\' október 1-éig, rncl~ben t:ltük 2G-ik é:yct belöl

.:, a gJÓgJsze1ész-rnesteti okle\;eleL elnJeihelik 
·. fS. Azon or\· osnöyendékeknek (01 \ osoknak), !f!fÓffY

·észek11ek, fs állatorvosoknak: a kik háború (rnozgó
~J idei~:n a rendes szolgálati idöre aki1 önként lép
be. aká1 a so1ozás útján a\·attallak f'öJ. az cg~~·'i 
·leges szolgálat kedYcz1nén·ye, cinlílelt n1inösPgük
·. a (háború) mozgósítás után Tncgadhaló, ha e11e 

011
'atkozó igf:nJ ük rná1 föla\ alásuk 1dej~:n fennállott 

s.Az ez üánll iol)a1nochánJ tü"\ábbi inl0zked~;s \lcgctl, 
állonnln) c::oapal állal a hatltestpa1 ancsnoksúgl1oz, 
öleg a hon\édellni ininiszte1hez terjesztendő fel 
ked\·eznu~n) 1negadása elölt eltöltött tén~kges 

gáJati i_dú az 01\'os-nö\entlékeknek \üI\osoknak) a 
l_1cÚ tll1onu'tn) be1i féléYi t.én~ leges szolg;_\Jatba, a fJ.1/ÚfJ!J
·é-szef,nek és állato1\0SOknak pedig az eg)·é\i len)

szolgálalba hcszá1ní .ln tik 
Jlozgósítái; est: lén azon cg)~:\· i önkénles 01 \ os

ndfkck,. gl}úrp;szei é-szek f,s állato1 \ osjelöllck. a kik 
ye]et 1ntg nt:m n)c1Lck, állo1nán~-csarialuknál tel
cndö katonai szolgál aha hh andók be Ezen cg~ t!:\-i 
éntesek közül azok, a kik addig szE.1zctt k{:pe:ssf';gük 

ytán, az egészsé.güg)i, illelölcg g~lig:szc1cszL \<lg\ 
ato1\·osi szolgálal1a alkahnasak il~ szolgá!atolua al

lmazandók 

Miniszte1i rendelet 
belüyym.iniszte1 f. ét1i .S0,721. sz a a következ8 

Tcö1 1 endeletet l;ucsdtotfa. ki· 

_Tapaszlall.alott, hog~ a dinil1ok1csol és a korallin 
· bb idüben lápsze1ek ieslésé1e, s ncvczett:sen a,: előbb 

Utell an) ag, szép sá1 ga színe 1niatt, 1nézeskalács és 
_einényck színezésére használ tatik. 
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Tek~nteltel atia h __ . dl , . 
1né1gcs cu11a()"oL kJ og~ .1~1n_ ;:et n1egielölt festő 
tahnas 11atás~al \ pez) _1n_<-,}1ek az e1nhe11 cgészsé!:l'e
halnak: s miuta'11ann~~--', ::;ot a11a_ \Cszéljcse:,kkf; ~s 
1 

·1 . , ll1fiSH:;SZ( 'lZ 18 !. ' · ·-'(' , • 
;:J )0C"'·\(o(( 1-·· - .1 e.' 

1 
t e\ l •> ).()8D "-'Z 

N ,,.or1enuelctbe ' - · - - · ~··a 
a;1\.Hf;i/1k, a rneh eknek l~?- ne-.._sz~1 in_t felso1ollatnak.a 
lcse1e \a 10 ha3z'l'~ lala apszt:.t(:; italok, ~Lb n1ecr 
fcsta111 ·r"ok ·'''-. < ineg \an enfj"ed'e s" "' 

,<- ezenczchat„1-'I " ' "' fo"'-a a ~rn' l" 0 ,e ctesen clé<>sBcrcsek. 
"" < u on a nc...-ezctt f ~t "' o · en 

inegfestéséie , alo ha·,zn·i ~-;:, '.1111 agoknak a tápsz 
:1zers1nind ft:lli;

1
,
011

. ' 
1 

.. ' ll~ta.sat ezennel bctilloin 
' 1a 01\enyl·tt·~,- t ' 

:lelcte1n kel!ö foo·anato ·ílt t"·· h_ (::o,1go' ho~;~ .ezen 
lntézked.jék 0 s a a:oa nanL 1negfoielü inó 

KE::ll iludapcsttn. 188!::1. é\i n1ájus hú 12-·f,n 

330/ 6. szán1 

vm 

A ininisztc1 hel) el 
LuJ,á( ~ Győ1 IJIJ, s 

állan1titká1 

Tápszerek vizsgálása 

A"'űi 1 rndelel 
A láp- és élehnisze1 ek 'rr. ~, ·· t. 

iartozó '·I 1 · í'" ' u_ ~ )·.-s_zin en az ezek k" " e e 1111 USZ('.ltk j-'" '\'. , . ü úg1 a fö\á .,
1 

". .-':.szi C::se e.s ehnúsilása I-" 
h . , '° 10? )an, 'alan11nt a \'ideken .. [)" 1 '.

0 

an11sll<lsok es \isszaf"·Jó-·-.J- l n,Loiü)b 1ner 
Ezen üzclrr ··I· k · :ot. '". apaszlalhatök 

1c,ne n1e"!J"'Lll'isa 'I . 1 a11a, hO!J"\ a sz;,·b„ri I .. "'"'' '·' cr.e.11t)Ö] 1 tt·kinle 
, "'· ' '" E:\ o sze1t:l· g\, 1· „ , . 

gokbol allanak Jllt;] \ 'k I· j · ,' .. cl d [l.11 Tlü\ CllJ 1 an_ 
„ • ' " -ircutcse1·E: a\ o- · · , 
sza1nos csHhl'.n neni cl(!J"sé. d ' t~oi I vizsga_ 
szániába11 a JJiidön n ,,,. .gcs, e a~ esetek tú1111,01 
.
1 1 

. ' cn1 azon g\ 'tnu f í 
e e m1, vao-y éh cztti e ·J·k . : ' , orog e1111, h ·1 ° Zl' az r.gcszsco·1 · l 1 · 
Ycsze ~cs alkah észt íoo-l'll '.. ·· .„ C:: a1 a inas"
fel az nánl \a···" . "'' 1~1 aga_J1 an, hant:.111 kél.el~' 111 

<l 
: .. . ' JJOn azon cz1kk l1szta··C „, u· 1 , ... a 1ag,a \e<T\Vtzsn-áJalok . „ l·I , \a,,,~ 1a1n1s1tO 

• . „ . „. "' a so' cal t<T\ S"er·u' I b . 1 
gorcsrl\ 1 Ylz~;wálatol· : lt l f .. o ... ) es o cs 
szükségesnek la1tott~111al,9- .i ·I elk:~leg;esckké is vó..1 dse1 et Gpen és egyelőre B . 
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sh'f: n~.z\e az 11) szc10k tcchni.k:-ú nlikroskopial 111cg
"iZsgCLH_atásának cszközlé:.-;e ycgelt 111 Lt;zle.df·sl tenni 
·~cll in1\·elctck \(gzésé\.cl d1. l1 il\ lw.sLk. Sando1 lanc'nt 
.· :1;.i ez iián) ban eddi~· lf:> ."ikc1 esr::n niUldidölt, 1nt:ghizni 
·. [<'el1ogosíto1n cg}s7c1sn1lnti a ne,ezetl tanc'n t. bng) 
i~ \'iz;-;gúlatoké1 L az illi:::tü felek li..ll 111~.ll<:ín ~ os díjat ,szed-

essu1 \~A·l1C\:czelt tanát az idézett sze1ek go1csö\1 \iz,,;gá-
ai.t a föld1ni\ el~:s-. ipai- LS k.e1e,.;kf.de\t;n1üg\ i inin1sz-
, ú1nak cngtdC.l!c.fol~tcln a budapesti n1ag) ki.t 
anll \ elö1nag-\ izsgalo 1nt1~zc.l hel) i.::5ég0ibrn \ \ 11 ker 

1
ltt:nhi\lc1-ulcza :?.o sz. a.J togja \lgezni. 
E \izsgálatol. hF\)t;Sscgf:·(1l a felc\össt.g csa.k ül l.c1-

heli, nc1n 11cdig a 1n<lg\Tizsg:iló állon1ü.sl. a. n1d~ nek 
!icl::isl::geihen a 'tzc;gál<ltok eszküzülH.tnek; az áttaL1 
Uyujtolt ln\at.a\os \ tzsgalaü \0let ehhez kCpesJ úg) a 
Jiilós;l..~i. t:löl.iaróknak. y;1lan1int a iendön 1-n1áskodás

-p.Rk alapján\ .0\logadando 
-:-A 111i a. \·1zsgültata::; 1nóüozalait illt:l1 1 ene nt.z\C ~ 
-.ó\'ctkt:zök jtg)eztc1nt.k n1eg: 

Ha n1ag.:ánh-Jck i:uról ki' ánnak 1ncgg: üzii1l<é.St ~zt.
rczni, vajion \alun1t:l) szt:1, \ag) t.ht',zeli czikk tiszta, 
:"ag) hatnisílott-c ! akko1z.1::nnck rneg,áUapít.ása lcjt.btn 
·µ._tan<í1 esettü\-cst;Lie s n(.;;idcn 1ne~\izs:t,all czikk nLin 
·öO \a\ \ an JOg:o.'>Íl\ a ft:lszárnilani: ha ezen ki\ ül az ide.

alkattészek. nünöslg:ónek 1negillapitái,;a is- ki\ ánta
k, n1i.n<l0n cg~ es alkal1t:Sz n1cgtialározisá(~1\. ni cg :30-

la iizetcndo 
-- A. n1inisztCúun1ok iészl-.rül ki\ <'Int \ izsgálal.ok cg:-
1,lalá.n a tö1\·t'..n)halóságok ifszé'.1ÖL saját t.á1ék.Qzlalá

k czel]áhól i.gt'.:n~clt \lZSgálatok keresztü\ YilElC lel
Jl dl1tala.n, azon f',sclbt:n azonban, a n1iüön a \'i.zs

\atok l1a1uisítá;:;l rl.fdlc.:nlo·nck ki., a 1niru.k alapján az 
cilök fc\t.lü;:;sl.µ1c \ UllaHak, a fentcl)b (O,\(lsorult \ iL~
\ati díJak ezt.Ú;:ct lE:1hcld'-, 
A \'izsgálat pontost:::; szabatos 1negt:j1.ht;l\'.:s6J(" lr:gal;\bb 
, 100--~00 g1 au1nn1\i n1usl1ának beküld.Gsc >0ziü;s6ges, 
'_µtán igen kevés ni.ustra ne1n képezheti nag1obb kész-

, 
•! 

!'\ 
i! 
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letnek átlagát Ezenki\'Ül a mustra, a vizsgálana·· 
tö1negén~k lehetőleg több hel) é1öl \ Étessék, hog\, 
tétele n11nél inkább 1negfeleljen az egész tön1eg 
tételének. 

Vidékről beküldött gon1báknak uünösége csak 
állapítható lneg biztosan, ha a go1n]Ják egészen f 
vizsgáltatnak; ini annál inkább szükséges, 1ni\·e1 
g~ ors romlásba mennek ái. 

Szán1os go1nba„foj azonban alkoholban eltév' 
meghatározható. Ha tehát \ ala1nf:l)' go1nbának a 
hatá1ozása kii ántatik, úg) az erős alkoholba h 
zendö, s azonnali \ izsgálaha beküldcndü 

1\iinthog)· azonban az alkohol a g„01nba színeit kiv:_., 
a színezés pedig a gonibára néz\ e jelle1nzö: 1nu 
lanul szükséges, hogy az alkoholba tétel előtt a 
hának színe tüzetesen leit assék s ezen leü ás a • 
1nfn) hez csatoltassék 

Önként é1tetik. ha vala1neh szeue néz...-e a1ról 
szó, hog~· annak' alkatiészei az egészség1e ártalma· 
akkor a gó1csö-1, i vizsgálaton ki\ ül veg) \Ízsgálat is .. 
közölhető, a rncl·yet a nc\ezett taná1 az állan1i v 
kisélleti állo1nással fog ineglt':te:Lni ; a inely vizsgála 
ezen utóbbi iészére fonnállo díjakat van jogosítva 
szárnítani 

Végül, iniután a gó1csö\ i inodszt1, 
...-izsgálása terén nálunk újabb keletü s annak mib 
léte 1 haszna ''alarnint g) akodati sike1e a közönség ál 
eh~gg·e ísn1e1' e nincs, azon esetre: ha a lia.tóságok 
IY1agánfelek e iészben bö, cbb táj6kozást ll) e1ni óh · 
nának, és jelt:sül ludni kívánnák azl, mil) esefckb 
inutatkozik czélszc1 ünek az il) go1csii\ i 'izsgálatokn 
igén) be\ étele, e11 t néz\ e az é1 dckJö<lök figyehnét a n1„ 
te11nfszettudo1nán\i tá1sulat 188$). fvi küzle1nénvei 
VI. szá1nú pótfüzeié1c iiánl ito1n, a hol ((Az élelini 
rek hamisíl.ásának rncgállapítá.sá1óbJ czhnü értekez 
ben a szeizö d1 Pa\ licsek tanü.1, a kiYüni tudniV 
kat s a techn. inik1oskopia ~ze1cpét részletese11 
i.P.tte 
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l , alan1lnt jelen , , , · lttdo1nis\· él.e ' 
„1 .1 tör;eU'i11alosagot bl l~örben lcendö köz;;:e
o t~ninek 111entöl szé:ese ) '-

e.l~,-f,!!CU ezE,nnel ér~esd.,e_n1~ 1 ó 31-·én 
'· ~ t 1889 e'\11 ina]U:s 1 Baross. aapes en, 

'1' 
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l kahn[tzása. tnfchel- 100 '1 f óln1ot lai t~linazn-ak su \ i .... szhcn 10 suh iPsznél 
! . sz1nlcn tilt\ a \ an 

4 § 
Ji'.te~ek. italok és ~;l\-ezer· , _, ]- ' . , 

golasa1a és cláinsít;isár· ·~ sz:/e' clLa1tasa1a, 
inehtk JUU súl11i--J '' 10) k.n1le1neztk:cl hnsz 
t 1 

- . ::sz }en suh r ~ .. . 1 . 1 . , 
a n1aznak. ne ni ''zali· 1 · . e~znc 10 )Ü ölnrn 

\] - ,3 " ,1( 

nagyohh 01u1nt·nt·Llon - . 
l'J'ick lJcho1ít·1'00·1·1·1' ' J i_(silk küliinh(;n 1·01 c]z.;rt 

' '°' '„ '\ a'-''\ Kl1 p k j • ' ' '" 
ieJté\·e. bog) azok a,z_-, J'.. a·~c~s1ua_ cn~f'dfctik: :íÍi 
nen1 JÖhclnf:k et Ul~ la.i la.liu:11 a! f,Iintkez 

6 §. 
Tilha \an C\Ö-. iió- \aa:· ._„,, 

zal 'aló be' onisa., incl' 1 J lu~~cde.n~ cknek oly I~ 
LCZ(-_Lsa\·at tlutalrnazo cfzf·tl)? ~~'.l~ies_~]J(;~J .f, -súly 
tczelcl óJonil.at ta.1 1111·11 ,

1 
l _", ~cl [uz\ e. íd. u1 rl .ni lllvn. 

' (-':->í'.J H·1~0- J k · "' 
llhlzzal lJeyo1it cdt'nJ eJ·n·· 1: ·t j •1 ll ~ 1 _-(-:]Jen f.JHatik 
sze1ek készite;.;t::ic eJt.a f„ ~ .' .el e~ ilalok és óh' 
sításá1a való has~nála;a asa1a cso1nagolás<i1a és e-

1ti5 

:,i;op\.atÓ-Ü\ egek szopokaJUL csccsbnnl)o-fedol~r L l\ 6-
.,Jl\t:;ket, sör- \'a<T\ bo1 \eZElekekcL j<i.lékszc1eket s 
,1ahan ol) lárg,;l~al, n1ch<::k az en1he1i szc1\czctlel 
.rellen é1intkeZf;sbe jönnek, ólon1, 'ag\ lturg:anl 
k). lai lallnú kantschukból készíteni nc1n szahad 
~szintén till\ a yan ezzt-;l olj c<lén1 ek elzá1á.sa. 1ncl1-
i\ ételek, italok, ..,-ag.y 81\ ezeti sze1cl;: elta1 lá,;á1a \ ag) 

rl1~útására szolgálnak 

8. § 

lt'a \an ol') ha;,;ználati tá1g1ak eladása. \-ag) üzleli 
'·z\ellicn tartasá1a., 111e\yck a:..'. 1, 2: G 0s '7 ~§-okban 
~elölt foltételeknek 1neg nt;1n feleinek. Hasontóképcn 
'tik ol) táp- \::tg') éh·ezeli szerek P-s ilalok eh\tu,si

'égelt kcszlet!Jcn la1tása. 1nel:,ek 3., L ö. (} fs 
\!,_okban elöirl szabál:, okk<tl cllcnléllwn állana1{ 

\), § 

~: .. Az e?.en szabál:, tende1ctben inegl1aüüozott \ ala1ncl '; ik 
'''udell>ezésnek uic~szegése, a n1cnn) i bcn 'étsé.gct ne1u 
')ez, kihágásnak. tek1ntt:Lik. és a rnenn) ilH-;n ne1n az 
á~'í9. XL. L-·cz L07 §-a alapJ::in hünltlcndü, fi llltól 
1ilo frtig le1jedhetü pénzhünlctc~c;el behajlhatlanság ese
~'fo 1 naptol 10 napig te1jedheHi elzárással log bün
- telni 

10 § 

Az ezen szabál) rei1delelbcn 1ninösitetl kihügások el
rátása kü1üli eljárást aí'. 18~0 t:1i au~uszLus :J·i-:6n 

47 szá1n alatt kibocsátott iUeni kö11 enUclettel 1neg
dö!t hel- és igaz:,;ágüg) ininíszleri utas1tás szaba-

zza 
'Enül a tö1 \én:, hat6s:i.got 1neglelclci lo\ úh!Ji inll-zkedes 

a ::;zabál\ fog;a11atosílasa i1ant szükst'.:gt.s ff:tüg\c\ete 

etl é1 Lesüc1n 
udapestcn, 1889 é\ i jnnius hó ()-án 

Baross. 
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Utasítás a:'. áll s<:.óló 188
8 

ami italmérési ··· 
évi X;XXV törvényczI~~edé 

0889 
ha.itása iránt. v 

éYi ~3,460 sz icnd 

Alapelvek. 

1 § 

ki"\onata.J 

Az dllan1t italméré~t JÜrerlék 

, ~ti. _s:eszes italok V:i1nP..'. », . , 
a1us1tasa folett a k.~ .· ;1

1
cse es kis 1ne1tékben· v 1 1 § , JZdlO acros iend lk . . . a 

, -a e1tehn~hPn az állai~ . . e CZ<-;s1 JOg a tö1:· 
_u~~ 8; ~in1é1ls, inint a k' '.<::sz;1c. ian fentartva. 

g~al._?llasa1a a tői\, 9: 1~ .1n~1tckben \aló elárú 
penzugyi halósáu- ci~~-~~] ;.]· §-~ .. e1telrnében az ille 
~~el hn-ó felek f11and ;( e .. \ e szukséges és az en 
~ta,ln;éu::'.si illetUket s ~ ~f1~i1~·bei: n1egál~apitang 
a1~s1t?tt szeszes foh adék k „, ~lleh e kicsin~ be 
n1e1t italn1t:rési adól ta·l~ nken:cliez. és inenB\'Íség· 

Azok k.k . . .. '.r ozna fizetni · 
1

. ' 1 d.penzu<l",Ih l' · · 
·is rnél't.L:khen ,'.dó "':1 · .~ .o~ag nlszt:1öl ki1né11~sre ~ 

fü1' ~.ny S ..,' 1 t a1 usilasl'a en<Tcdéh l . .\. 
1 t··1 . , . ti-a1ra;: ulolsó bc„l·e·U o - nierte 

]
_e, o -_1c az iparhatósági.ól kü·l~. z e_se s~elint ebbeli 
,e1n1 on llE::n1 knttJcsck enged 

B § 
A l:rn nu;1 h:l. úui raltí elríi tÍsitrí~ 
. AdrJ1.0tel~.s f"clek mrx1hrttdiozdsa. 

. A kis n1t,1lékhen \aló é·l'., , . ··.~ a pontja szei;nl ·'lt·1·1 a1us1lasl atö1\t:n\· 2 § .. 
ed

. 11 " , ,t " a ;an a sz . , -
en1 e;: ;en, 111 t:g pedi" n .·· .e~szes italoknak.'· 

n1eg11c\.ezetl töh!Ji sze ~ , . s_u1nek. 2o, az elözö 2. >t:.. 
n1enn~"ist:trhen az u·· l.,lz.es fol1 adt:knak 100 literen" 

··i· ~' ze1,·1g)·J''· ~~11 .. !og-:i:asztás1a \aló eÍa1ú ~l~1.us1tási hel1iségen 
'<l\ esuknal és az e-1 l·l„ '' s1 a:sa, a czukuiszok· 
diq · ' -<- ,.,.1.. eq!J tel·i'J1tet {' ' , .<;zei>zes daloknak ülő v~. 1 • ,. '. . a a tsO feleknél 
leg csakis polia1 anként 1' l , ·j,!f. allo ,ve11d1Zqeik részére 

,(( 0 ulSZOlgaltatlÍsa képe.::.i. ' 
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cdén~ ek alatt kellölcg dugaszo1t lepecsételt vagy 
:'ezzel lczá1 l. üvegből \1 agy inás anyagból kész-;ü1t 
;{czkok, korsók fs hasonló edén~1 ek i?,rtc_ndök.. inely 
·'nyek ezcnki\ül - a saját te1mésü b01ok l;is n1é1-
,ne.n való clallásának eseteit ki\ éve - a benniik levő 
·tadék n1egnevczésél tat taln1azó czíinlappal is el-

i' dók l kis rnértékben való elá1úsít<ls alapján a tö1v-ény 
'.i:..ának 2 -D. pontjai értelméhe::i adóköteles feleknek 

~ntclnek : 
:i:\) más kereskedök, szatócsok és ini11da-~ol, l:i'.k: ·i c,nde.s 
":'tftf,~iin kivr:i.l sze<>Z':s itciloknak kis inéi tJkben i;alo el

''sifdsdval f'oglrrlkoznak; 
a e;r.nkrászok., kávésok és, ha a ki1nérés fogahnfl 
az elözö pontok alá ne1n esnek, m.iiulazul,~, l,;ik 

cs italokat csakis poha1 ank/nt iparsze11'íle7 szo{qdl-

k ki 
znk1ászok. ká\ésok és a;r. ezekkel eg~' lekintet 
sö felek, továbbá azok a gyógyszerészek. kik 
es ita\Okat orvosi rendelvény nélkül is árúsí

el, a szeszes italoknak kis mértékben poha
ént való elárúsításá.t legfeljebb 0.1 literig ter

ürmérettel bitó poharakban gyakorolhatják, 
gkivántatik, hogy a szeszes italok árúlása ná·" 
rendes üzletök mellett csa.k mellék-üzletet ké
en Önként é1letik. bog~' az itt e1nlíleH felek közül 

kik szeszes italoknak zát t edénvekhen való 12J
tásá1 a is 'állanak en~edél ~, t) ebhell üzletökrc nézve 

a (~ntebhi b) pont alá sorolandók. 

és a kis mértékben való eladásnak 
engedélyezéséről 

5 § 
:m.ei ég 1;s a ki.~ 1néi tCkben ·1.aló elrfrúsitrí~ i1 rín'i. cnge

dr'lij niikfn1i ké1 elnwzése 

A ki1né1és és a kis 1nértékben való elá1úsílás gya
lhatására szükséges hatósági engedély iránti fol\a-



1 
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i 
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1nor.h áJ1"), 1nel')·nck eJsö ive 1 fo1 infos. 1ninden 
i\c 60 k1a.iczáros béhc.!rgel lá18.ndó el, s inelv 
engedól~-ok1nán~1a sZükséges _1 fitos hél~eg · 
lcndö a?; üzlet hcl-:; e szerint illeté.kf;s kii~ 
igazgaJóságnl'il n~ njtandó he 

A folyan1olhán·ynak tall:thnaz11ia ke!l: 
a) ::i.z ·engrd~lyt.igfn~lönf"k ncnét l::tkását 

kozását; 
b) a szcszc:=; Haloknak kiiné1és1:: 

Yaló c.:J:'n úsít;ís<i1 a szolg·;Uó iizlefi 
Jl(;\ ezé.sft nicza liiiz- és ajtószán1 

e) a ki1né1ni. ilh;i\e i?h-írúsítani szándékolt ita 
nf:1·sze1inti clöso10Iását (bor. sö1_ szesz. p<ilink;{ 
iök slh ),„1aJ::11nint a pine;zéknek és n1ás helyi · 
a n1r.g11cyczésér. n1cl~ ekhen a kinH~1és1c vagy 
tékb0n 1 R]ó· EJái Üsítüs1 a szánt italkt:s.zlclek t 

d) annak a kijeJcntéséL hog\ az E:l1.(!édélJ a: 
1nod\ Úll\ ban klR01oll il rrloknak kin1€1ésé1 e, V,f 
n161 lt'.:kh~:n \ rrló elá1 úsíiásá1 a ké1 etik-e; 

e) hog~ a kin1é1ést \ rrg:~ kis niédékhen való e 
l:=í.!:it folva1nodó n1ag11 fügja-e g) akoio1ni. ::i.vagy .. · 
}Jizo!J útjün. s né\szeiiüt ki ál(al ki,-ánja g~'akot:(Ú 

f) hog~ az cngedélJ ha 1á1ozallan. a\agy hiZQ 
11ll!!hatá1ozott idölf:: né;.:1c k€1clik-e -

~ fol1an1od1rin\han tf!'\sze1sniind 
cngeclt.l'·t kéi·ónek·: ---

1í:) VJjesko111sága mi an~:akönJvi kivonat v 
községi l:löJ já1 óság hizon J latának 1nelléklésével 
landó ~ 

i) ttljes ll1lghí;d1atósága Ps itddhctlt:n előélete, 
hizon)ításáia az illtoiékes hatós:=íg által kiállító 
kölcsi lJizon~ ih rin~ csa[oJrrndó; 

11)) 1nri.gya1 :dlanipolgü1s;íga 1ag) ::i.z hogy az· 
é\·i XXIL 1 -c.zikk 1ö §-::i érlr~hn(~hcn ct 1nagyar k_ 
OlSzcigainak valnincJ:,. ];:ü:.::ségé}Jen ]el,cleriülési eng 
nyc:1L nlÍ szahál~sze1ü al::ikhan kiállított községi'' 
ségi hizOllJ·íf.ván~·nyaL illctye a község lctelepü 
gedól)·évcl bizonyítandó 
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ha az engedélves ineghal r10 h~t foglalkozásának . . . \- :. ~ 1 b) pont) 
a ~1~ n1é1tékhcn való ~7I„~a~~~1oscgc., !nelynel~ 
szun1k (a. töivi0n1; 10_.k<~-" k :n.g0delyL nyert 

ha el - . . - i ti dna 9 e) 1. ) ' ' § \·eszh azokat a kellék k t' pon .. 1a , _-> 
cJ. h -a az engedély fölt.élclbül et.:=- 'k.1ne{l eket a 
1 . a az engcdéh t annak ki ~~. , 1. ( () § 2. dJ 
io alatt.. va"v kÓsöbl l , . . a a~alol sz:lrnított 

g)ako1olja c10· ') g 1) )arm1ko1 egy hónapon·' 
enöl . · -:: ~: 1 pont): - ·a 

1 
. a penzu<>YH>.'lzu'.ttós .' 

ialadek nélkül jclCrí_,té 't' t ~nak szabál:{szerŰ 
11 H s enni ta1 toznak 

· a az engcdbhe „ ~·· t . · 2 a) pontja),~ - zo C::;oc be Jllt (a tö1 \ énv 10 -· 
ha ]Jünlelt ,, ·icr . 't ,_ . · · 

pont), Yalanlint' ,,.,y \e seg in1att elilélietik (10 

a~ á11a1ni itallnéiési .„ , , _ „ . 
hata1ozalainak ...-arrv !0".edekt,ol, szolo tör·vény 
kozó szahál) 1entlCiete~z -'l~taJ1n:1~s g:'i ako1 latái:i; 

1 V Tl . . ·, ne'- athag;asa esetében 
. . a az cnge<léh' , , , , , 

ha1nnl\ italt hall11·s , :s az egeszseg1e ártaln1as· 
(
a "„ ·, nev \ r1Yv ez' J . ;01\·tll) 10 §-ának 9-ik< ~fi- "nn_a alt hoz forg 

p:tasa, .. hog-~ vala1neh; ilal) i:on~J~).: ~nn11~ 
'.lZ. e t eszben fennálló sz 1 .a~ egP:s;i;segre arta 
1uhus ·i-é-n 31 Q9fi . , a )al)·?k, Jelesül az 18 
o1szági Rentl~I;t~I- sz"Ta~ alatt kibocsátott (a t< 
86 ".· '- a1aJJ ugi•an"· é . : szrtn1 alaLL kö?.zéLett) ~- , (.C~o~1 v1 folvan 
dco-Jetben fo,;lalt el", . ' b~lugy1n1n1sztcti sza·b.l 

. -- ' 1a1as sze 1 t a rge~;.-:ségiq_~) í hatóSágokat -.1~ ~-' az '_lna illetékeS 
\'.do ellenőrzése .1~ e . 1 ;.i, s az italok ez irái 
b1~_0H közegek haÍ.ásklí~~se~-1en~ö1i t~endökkel 
~I?:an es0tekbe_n. inidön : la1toz1l~; n11ndazonál 
H,l,;;:ve, hog)' knn81és1c lap?s g)·ann n1e1ül fel. 
s1tás1 a engeclélj l\ "] 1. ; afg3 kis n1é1 tékben vala· 
bo 't ~ ;,-, no elek , l 1 . csa ott \'alainel .1 1 . a an1e y1ke által 
.. „ .. y1aazegess' ·· UK>;·~lll ,kozcgek ];;:ö.telcs ]- e 'z._eg1c, flllaltnas: a: 
a ~e~descs it,1,Jból n1eg~ele~„ ten:i len as. fölvétele In 
p1obat venni e Jl 1 ·1 o n1enn\'1SC<íbcn ke·t 11 
1' . . , a ncz (Okat l . , t ·1 " a 
cg a;,:; illető fél pécs011·é - 1 . t1va a os pecséttel .és 

, ' " 8 1s lepecsételni, s 

italból megmaÍ·i:tdt készletet hivatalos zál' alá he-
ni az egyik minta azután a tényleirással eg'jütt 
'ri~üg)· öri szakaszok által a pénzü~n: őri biztos útján, 
bi által pedig közvetlenül, nagy és kis községekben 
ol(l"abírónak, 1endezett tanácsú városokban a polgár
te~nek, törvényhatósági joggal felruházott ,·árosok-
a Tendőri hivatalnak, Budapesten a fővárosi. rend
nek küldendő be azonnal további eljárás végett; 

ásik minta pedig külön jelentés~el hivata1os úton 
letékes pénzügyigazgatósághoz terJesztendö fel, inely 
bi azt megőrizni és az engedély visszavonását ki-· 
dó határozata el1en netalán közbevetendő felehbe
el együtt a pénzüg)'miniszternek fölterjeszteni köteles 
a a közegészségüg!'i hatóság elmarasztaló itéletet 
és ez }ogeröre einelkedik, ezen itéletet a vonatkozó 
s ügyiratokkal eg)ütl a pénzügyi hatósággal közli, 
tleg javaslatba hozza azt, hogy az ílletö engedé-· 
öl az italmérési jog elvonassék; az illetékes pénz
hatóság a különböző körülmények fig) elembe vé

vel fontolóra fogja venni, vajjon e czimcn az enge
)'t inegvonandónak találja-e vag)' sem? 
A közegészségügyi hatóságoknak kötele::>ségükké tétetik 

bogy mindazon esetekről, mel:·ekben kimérésre 
; y kis mértékben való eladásra jogosított egyének az 

égre nézve ál'talmas italok e1adásáé1t (habár az 
" kihágási esetel ne1n pénzügyi hatóság hozza is 
másukra) jogérv·ényesen elmarasztaltak, a >;onat-· 

ió üg)iratok közlése mellett az illetékes pénzügyi ha-

ságot é1 tesítsék 
V. l{a1nis név alatt árult italnak az teklntendö, inel)
k minősége és alkatrészei nem felelnek meg annak 
elnevezésnek, a mel~ ik alatt az illelö ital il'uha 

csáttatik Tehát sörnek, bornak vag'j' bánnely 1nás 
zes italnak elnevezése alatt csakis oly folyadékot 

_abad árulni, mel)' 1ninöségére és alkatrészeüe nézve 
_megnevezett (a bor sör vagy eg)éb) szeszes folyadék 

galmának lnegfelel 
Ei okná1 fogva bor \agy éppen természetes bor neve 

11 
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alatt ineste1Ségesen készült úgynevezett bort 
nem szabad. 

11esterséges a bo1, ha beléje - 1nennyiségéne 
ságos niegszapoIÍtása végett 1nás anyagok kevert 
vagy ha nem szölöböl vagy n1ustból készült. _" 

Az eljáró pénzügyigazgatóságnak, esetleg az ill 
közigazgatási hatóságnak jogában áll, hogy az· 
vegyi vizsgálata czéljáhól a budapesti állami vegy 
leti állcnnáshoz, esetleg iná.s, e részben pótlólag 
jelölendő intézethez forduljon. 

A pénzügyigazgatóság P. felebbezés tárgyában 
előterjesztésével egyidejüleg a kérdéses italnak 
bete1:jesztett inustráját a pénzügyminiszterhez terjes· 

11 § 
Az üalniérési illetékek tetelei 

III. 1fiis ke1eskedök, szatócsok és niindazok, kill 
des· üzletükön kin"il ~zeszes italoknak ki.s mértékben~ 
el.di usítdsdval is f'oglalkoznak, fizetnek 1ninden 
itahné1és:i_ illeték czimén: 

1. Budapest fövá1os te1ületén 300, 180, 120, 60·.v 
30fitot; · '< 

2." a tö1 vény hatósági j-oggal fehuház·ott vagy re-· 
zett tanácsú városokban, vagy Oly községekben, mel 
törvé:ri.~'hatóságoknak vagy kii. tö1vényszéknek sz 
helyei, a menn)'iben nfpességük: ;~ 

n) 20,000 léleknél nagyobb, 60, 45 vagy 30 frtot·i·'· 
li) 10,00J-20,0~:(' lélekből áll, 40, 30, 24 forintot> 
e) 10,000 léleknél kisebb, 30, 24, 18 frtot; :-~~:: 
3. inás községekben, a inennyihen népességük: 
a) 20,000 léleknél nag)'Obb,. 30, 24, 18 frtot; . , 
b) 10,000- 20,000 lélekböl áll, 2i, 18, 12 forintot; 
e) 10,000 léleknél kisebb, 18, 12, 6 frtot; 
IV. A czuk1ászok, kávésok, és ha az elözö p-ont 

alá· nem esnek 1 rnindazok, kik szeszes italokat .. cs 
poharanként ipa1 szerüleg .szolpdltatnak ki, az· I. ,p 
alatt megálJapitott tételek két ötödét és pedig: 
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-dap:st főváros texületén 200, 120, 80; 40 vagy 

;;oo· ;törvényhatósági joggal felxu!;iáz?tt vagy iende: 
·;:_:-_a- 'csú váTosokban, vagy oly kozsegekben, inel.yek 
tla~ha tósáP"oknak, vagy kir tö1 vényszékeknek szék-
en' a "' .b . , .. k. . ·a inenny1 en n8pessegu · 
ei. OOO léleknél nag1: obb, 40,. 30 vagy 20 h tot ; 

)•. ) ;gooo-20,000 lélekből áll 30, 20 vagy 16 frtot; 
,,+:ő)_ 1o;ooo léleknél kisebb, 20, ~6 vagy 12 .fr~ot; 
,s--.Cf) , községekben. a inennv1ben nepesseguk: 
3n1as, · '1 1„f'lt . ·) 20 OOO léleknél nag~' ohb, 20, 6 vagy '"' T o ; · 

:f.;a) 10'000-20,000 lélekböl áll, 16, 12, 8 frlot; 
;;~) 1o'.OOo léleknél kisebb, 12 8, 4 frtot . 

Az italmérési adóxól. 

20 § 

Adótételelc. 

knnéiessel és a kis n1é_1tékbe.~ ~'aló elá1usit~ssal 
Aalkozo minden vállalko~o a lo1ven~ 1_7 §-a :rte~
gl t.aitozik az általa kuné1t vagy k1cs1ben elarus1-

e~zeszes folyadékok után ilalIÜérési adó fejében 
izetni, és pedig : . . . , , '. 
:i a bor (bonnusl) 1n1nden hektohte1Je utan zart \a-
tiS~kban 2 frtoi, nyilt helyeken 3 ~rlo!; , t. 2: a,gyi.iln~lcsbor inind_en __ hekt?lit(r.Je utan 1 frtnt; 

;,·.,, 3. a sör nundei; .hektoh~e1:ie ut.an 2 fit?l; 
,„4 közönséges pahnka utan, melynek alko_hoHartahna 
~eghatározott 100 fokú szeszmé1ö szeunt 30 fokot 

:>~·. in halad meg, hektoliterenként 4 frt 50 krl; 
~e5. közönséges pálinka után, inelJnek alkoholtartahna 
·SO. fokon felül Yan, de ö?. fokot, 1:1eg ne~n hal~d, , ~em

lönben különleges pahnkaielek (mint, szllvo~1u1n, 
rkölypálinka, gyümölcspálinka st~.) utan, _habaT _al-

·oholtaitalmuk 30 fokon alul van 1s, hektohterenk1nt 
'11fr't 50 krt i 

<c.-:,-.6.-:·akár közönséges, akár különleges pálinkák és más 
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szesz után, ha alkoholta1talmuk 50 fökot m_eghal 
hektoliterfokonkint 15 krt · , ~-

7 likőrök, puncseszentiák és más édesített sze 
folya~é~ok, .továbbá arr~k, rum, cognac után, ha 
a~ elozo 6„1k. pont szerint inagasabb adó alá nem 
nenek, hektohterenkint 12 forintot 

Az embe~i éh~ezetre alkalmatlanná tett l denatu · 
s2:esznek kis me1 tékhen "aló elá1 usítása (9„ §.) a'. 
veny 48. §-a é1telméhen az itahnérési adótól ment 
!ör~én~k, de csak ~nnyiban, a inenn) iben az illetö 
lgazolJa, hogy az Ilyen szeszt honnan s mily 
ségben szerezte 

127 § 

./öved éki ellenő1 zés 

A szeszes italok küné1ésével és kis méi tékben 
dJ·usításával foglalkozó felek általában . 
47. §-a é1telmében jövedéki felüg)elet 

A „vörös kereszt" használata .. 
I 

Belügyniin. rendelet #:0,118 szátn 1 jul h6 
10-én lépett életbe 

(Kivonat) 

~· §, A _ki , a in'.lgy~r ~zent ko1ona 01szágai vötöS( 
kereszt eg)·letenek Jelvenyet, a genfi vörös keresztet--:..:.· 
mely öt _eg)'enlö, kereszt alakban összeillesztett vö~·öS' 
koczkábol f~hé1 alapon áll - jogosulatlanul, vagy ille~-: 
tékes„~elyro~ 11)'.ert en_gedély nélkül viseli, \·agy gyár~' 
a\~ag) IJ?a~cz1kke;1n, árlnn, ~~leti.helyiségein, czünt bláin,:;:< 
cz1mlap.1a1n . ( e_l1quett~), uzleh nyo1nlatványain stlif:. 
J;-asznalJa: k~hagast kovet_ el1 s a jelvények czin1lapok:. 
es _ny?mtat.vanyok l}lkobzasa inellett, öt forinttól ötveb:L:
for1nhg teqe_dhető.pénzbiintetéssel, behajthatlanság ese~'.-_; 
tében 5 napig í.erJedő elzárással büntetendő ~< 
. -~ czim~áblák, a 1nennyiben a hatóságilag kiszabott_f. 
ido alatt at nem alakíttatnak, hatóságilag eltávolítandók? 

·'.>,--- > 
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_-\!-~'§. Azok, kik a jelen rendeletben említett czi_mere·· 
·-6.: ·elvényeket, megkülönböztető jeleket czége1kben, 

lapjaikban~ czimt~bláik,on:. üzleti .1~Y?lntat~ányaik~n, 
, . ,.. ciikkeikben engedely nelkul, de JOh1szemuleg eddig· 
:-:-~:?használták, illetve ''iselték, s azt jövöben is tenni 
':~-'!~ajtják, kötelesek a jelen 1endelet kihüdetésének nap·· 

:-::: ?ától sz-á1nitott egy hó alatt a ~nagya! s~cnt k~ro~a 
~rszágai vörös kereszt egy~ete kózponh valasztmanya· 
hoz engedélyé1 t 1folya1nodni. 

:. -A jelen i~ndelet kihüdetésétöl sz:hnít.o~t ké~ hó eltel·· 
t ·,i-el a jeh•enyek stb. csak akkor hasznalhatok1 ha az 
~gedélv megadatott, és azon föltételek szo1os inegtar· 

:ásával ·melyeket az engedélyokn1ány n1egállapíi . 
A ro~g-yar szent korona országai vö1ös kexeszt e~yl~te 

az engedély inegadását az egylet n1agasztos czel,Jaira 
fordítandó mé1sékelt díjfizetéshez kötheti 

IL 
M. kir beliigyniiniszter f:. évi 52,125 sz. a 
A magyar szent ko1ona országai vö1öskereszt:-eg\ lete 

': _czimerének és jelvényeinek Yédelmc s 3:zo~ ,iogtalan 
-,használatának meggáUása tárgJában f évi JUl1us hó 1-én 
40 113„ sz. a„ kibocsátott 1'endeletem kapcsában ludo1nás 
és

1

Jehetö félreértések megelözése tek_intetéböl _édesíteni 
kivánta111 a törvényhatóságot,. hog~' azon Ki' '.nosok és 
iparoí:Ok, kik a szóban forgó JClvén~ekel \'édiegyképe.n 
már az idézett rendelet kibocsátása előtti időben is 
használták, s a kiknek ily v~djegyei az i1lelékes ke1es
kedelmi és ipa1ka1naráknál bejegyeztcttek és ezenkivül 
a_ fennálló sr.abályok éitelmében nemcsak a . ke1:s
kedelen1ügyi ininiszteiiurnnál \ ezetett közpon~7 'ed: 
jegylajstron1ha feljeg\ezlettck. ~ane~ a <<K .• ozponh 
Ertesitő)> czimü hivatalos lapban 1s ki leltek }111detve, 
minthogy az ilyenek a szóban le\Ö jelvényeknek véd~ 
jegyül való hasr.nálatára mái ko1 'bban a vona.t_Kozo 
nemzetközi szerződésekben oltalo1nban részesített 1ogot 
sZ.erezvén, azoknak a rendelet 4 §-ában érinte.tt jogo
s~latlan használói gyanánt ne1n tekinthP.tiík, az o. §-ban 



166 

jelzett ~r;-gedélyezési ·eljárás alá nem esnek minélfj 
azok, ,n~int 8;- kéidé_ses je1Yények használalá1_a jo -

0 

ta-k, vedJegyeiknek további használatában háborHaf1 
meghagyandók a· 

Kelt Budapesten, 1889 é">i aug hó 9-én 

,1("61 1 endelet 

A in kir. belüg)·l11inisztei ·17,439 \'111 sz. a a k 
kezq rendeletet adla ki Yalan1E:nn-,,:i tölVéff\ hHllisá 

«E1téseinre eselL hogy a 1nelerr.idöszak beálltáv 
~rsz~g .. kül?.1:~~le. ~ i~,ékeit: l~ginkább pedig a falv 
utaz? ug_J n_?kok .Ja,iJ~tk be_ kik a lakosság közt ininde
p.e1nu szik\·Izet a1usitanak el 

~-Tint_J1<;;g-y pedig az il)' úlon clá1 usított szik"\ íz kb: 
egeszse.g1 szemp?n ból g-~' aki an kifogás alá esik, 
m~nn~ rben a v1z , n1cg101nlott1 él\'ezLetlen, szénsa:\~; 
ah:~ ta1 l~h:_iaz, a 'dZ .. 1neJ-y készítésénél felhasznállato 
sza11nazasara nézve ne1n 1nindenko1 kifoffástalan 
pa_Ja:zI~ pe?i~ g~a1nan tisztátlan s ann<tk feje -.'.. 
szi,vok;sz~lek - a szabályie_ndeletileg niegszahott óloní_ 
~za~a~ekna~. r!_ag~obh n1enn~rn~gű óln1ot is 1.atlalmazhat 
.es 1~n- a kozonseg, n1cl) a szikvízben üdítü ilall keres->' 
.ah.~Jai~ egészségének sűl_l os ártahnát IClheti: sü1gösetl_
~sz1;1ksegtsn:k ~nutatk~z1k, hogy a hatóságok az ilv 
1no<lon e~a1 usit?tt sz1kvíz1 e fig) eln1üket irán \ ozzák:< 
Ezen ~kb?l J~ll11vo:11 ~ tör\·É:ll')ható_ságol, hog) "a vári~ 
do.1 ~z1kv1za1 u,sok cs utazó szikvízUgynökök intézkedé~ 
:s~it ebei fig)e1cn11nel kist,i!esse, a niilnk talúlható szik~:,: 
vr~?t a, készítés, 1_1ün_öség, liszt~ság és _fi isseség stb: 
tek1ntet.elJu;. '1: ~z1kv1;:palaczk-fr:Jeket pedig az ólom~~-'. 
tartalo1n szazalf,ka1 a ncz\ e, szakküzcoTinck közbciöUével--o 
gyak1 abban vizsgáltassa ineg. bchi~on\ ú!L Yis~zaélés(" 
es~tekben a inegtolió intézkedést teg)-€ n1eg s egész 
e1el)-1yel hasson oda, hog) a lakosság egészségi ártal"'" 
maknak ez oldahól ne legyen kitéYe - ~ 

Enne];: kapcsán, eg) szersn1ind a szikvíz<r\ ái lás 
~~vete~dö eljá1ás. tárg)' ában. 1869. évben január 26-ári·:---_ 
ő'.1'9. sza1n alatt kibocsátott Itteni körtendeletet oly fel~/ 
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al idézem vissza a törYén);hatóságnak ernlékeze-
511üszerint annak nükénti foganatosítása s fogana
tásának cHenöriztetéséröl n1agának· alapos 1neg

ödést szerezvén, az. e részhe.n lTI"?-laszlá~t. ~e-. ök, 
„- · .. .-:a rendelet inecrszegö1 ellen teljes sz1gorral Jal]Ol1 cl 

,„,/:.'\'"ai~dapesten, -1889' éYi julius hó 16-án ··-- . Gr Tele.Ly,)) 

Miniszteri rendelet 
~:;A ,-allás- és közoktatásüg):i_ m kir; 1ninisztc1 f ·é:·i 
-2B:802 szán1 alatt, a bndapesh ~ud?n1an)-egyetcm tana-

~}loz a köYetkezö rendeletet intezte: 
:~5 (cA tudoiuány-egyetein tanácsának f. é _9Hö. s~.~n;. 
: Jatt előterjesztett javaslatára inegenge~e1n„ _ho,gy a ]DV_o 

:!ss9'90.1.anévtöl kezdye az egyeten1 m<n.d _a negy kar-a
-nál iíjon. bei_~~atott hallgatókt?l. az, e_d~1g1 ~ frt 1_ 0 ~r 
beiktatá~1 diJJal .-_egys~err~, .~o,n)'Y~an i~le!ek czn~ei:· 
báton1 (3) fl t szedessek. E d1J i~zek.~e. al~l cp_ Uf;;)' n1~1cs 
felrnenté.snek hel)e, n1inl a beikt,at.a~1 _diJ a:~!. . , 
_„_ Kelt Szepes--llfindszenten: 1889. e\ 1 JUhus ho HO napJan 

G1 Csríl, 11 Albin1 s k 

Miniszteri 1·endelet 
A ma.gy„ k1'·1 honi_,édel1ni niinisztei f. f.rJ 8~1600 ~·zdm 

::_alatt a következő lcöi ren~lel,et~t l;oc_~rí_totta ki. ~ . , .--, 
·- HiYatkozással a folyo e\1 ap11lls ho l8-a1ol 16.000. 
szám alatt kibocsáto·u kör1cndelete1nre a 'édcrö1öl 
szóló :1889. é'li VI. tö1\én)czikk ,-~g~ebajtására Yo,na,~
kozó utasitásnak a közös hadüg)· m1nisztc1 rel egyete1 to
leg 1negállapitott II. Részé!, 111cl~;- a _szolf.!;álati ki~telE
~zettségnek a hadse1eghen es a tengcreszelben va.lo lel
Jesité~-é1e _1onatkozó szabályokat fogla1ja 1nagáhan 
ezennel k1ado1n 

A védtö1»én):i .cUtasitás11 ezen 1I Része 1889 É:\l 

szepte1nbe1 }1ó 1-fn lép hatálJba 
. 1\1indaddig, 1nig az általa1n a tö1' ényhoz~shoz inát 
benvujtolt honYédségi tö1\1 É-n)javaslat alap1án esetleg 
kidcilgozandó honvédségi uLasilás kibocsátható lesz, _a 
·jré_dtörvénvi utasitás ezen Il Részének inindazon ien
,d;e_lkezésci; melyek a rP.zi védtör\ényi utasitásnak a 
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fe~te~biek ~zeri~t hat~lyon kívül helyezet! é~ a -hQ 
vedsegre nezve is ér\: en1Tben volt rendelkeze~1 helye 

- lépnek, megfelelöleg alkalmazandók a _ honvéds · 
nézve is Ezen rendelkezésekhez tartoznak többek 
azok, a melyek a tényleges szolgálat kivételes el 
tására, az egyé".} önkénteseknek tényleges szolgál" 
és a póitartalékosoknak az egyévi tényleges szolg' 
való bocsátására, továbbá a törvényellenes besoro 
és szolgálatképtelenség, valamint a kivándorlás czéí 
ból való kilépések, illetőleg elhocsátások eseteihen 
vetendő eljárásra vonatkoznak. 

Az eddigi rendelkezésekről a:.r. újakra való átme 
P.s az utóbbiak foganatosítása tekintetében pedig a kö 
hadügyminiszterrel egyetértőleg megállapított követkeZ 
rendelkezések tétetnek közzé, ugymint: 

L · Az egvévi önkéntesek 
1„ Azon egyévi önkéntesek, a kik a tényleges sz 

gál~tot az uj védtörvény (1889. évi VI. törvényczi 
kihirdetése elölt megkezdették, azonban azt bá.rm 
oknál_ fogva megszakítani kényteleniltettek, a tényleci
szolgalat fo,lytatá.sa esetében a védtöi\:ények végrehaj 
sár a vonatkozó 1886. évi utasitá.s 1endelkezései alá. esn 

2 A sajá.t kültségükön szolgáló katonai állományb 
egyévi önkéntesek, továbbá az összes egyévi önként 
orvosok, gyógyszerészek és állatorvosok a tényleges szö 
gálat. tartama alatt állománycsapatainknál mint szánt 
felelhck vezetendők állo1nányban 

Az egészségügyi csapat és a helyőrségi kórház 
állományá~an lévö ezen egyévi önkéntesek azon gyalog 
ezredhez luvandók be, a melynek kiegészitési kerül 
ben illetöséggel biinak Az illető gyalogezredhez va 
át~elye_zés a bemutatás napján foganatüsitantfó 

D :Uitnthogy az egyévi önkéntes gyógyszerészek és áll 
orvosok csak az oklevél el)lyerése után kezdhetik meg 
tényleges szolgálatot, kQzü.lök .azok, kik.. a ténylegts szo 
gálat 1negkezdése tekinte.tében nekik_m_ég az eddigi-si
bályok szerint engedélyezett határidöig az oklevelet 
nem nyerik, az <(UtasitáR)) I. Része értelm~ben kezelend~ 
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Tisztviselők, egyletek,· testületek 
;,-gy kir. belügyminiszterium VIII (egészségügyi) 
a. · osztálya 

·::,::--. txílyvezető: Grosz Lipót czimz. min. tan., orvos
:--f.Ois:ztlidor. szülésmester, a III.. o vaskorona- és Ferencz-
seb~ · · 

'ÜóZsef rendek lovagJa. . . . 
·- Osztálytanácsos · IIartl Ala,JOS, czimz rn1n. tan. kn 
tanácsos orvostudor szülészmester 

.:- Titkdr' S<icelláry Mihály 
,:;,: '.Fogabnazók: L~r.nczy Ferencz, czimz min, titkári 

rvostudor, Téry Odön dr 
o"Fogalrnazó segéd Barthos József 

Országos közegészségügyi tanács. 

"Elniík; Lumniczer Sándor dr 
, Alelnök · Korányi F~igyes dr 
-~-:Jrgyző Csatiiry LaJOS dr . " 
(··Rendes tagok: Hirschler Ignácz dr.:, Jendrassik Jeno dz.,_ 

J{~vács József dr, Késmárí'zky Tivadar dr., Szontagh 
·~Áh hiim dr Patrubány Gergely dr, Scheuthauer Gusz
-1.á.;adr„ Tha~ Károly dr„, Fodo1 József dr;, Müller Kál

'·IDán dr, Kétli. Károly dr 1 Sch\\'artzer Otto dr 

Az egyes in n1sztC1 iuinok részéJ'Ől 

_ Grósz Lipót dr. (helü&r1;iiniszt.), Mark1;1~ovszky Lajos 
,dt:.,(vallás és közokt 1n1n1szt ), rormay \-iela dr. (keresk. 
rn~piszt.) 

Rendkivüli tagvk 

, Ambro János dr., Chyzer Kornél dr, Jll:rán)i ~ajos dr., 
,- KUri -Tamás dr , Lengyel Endre dr , :Ma1zner .Janc;is dr.., 

:ifB:rJió. Tivadar dr., N.agy József dr., Pollák Hen1,1k dr , 
l'ópp8r József .dr., Rózsa~· József ~r, Sass Istvan dr., 
veszelovszky Károly dr ' Fekete AlaJOS dr-„, Fekete S~mu 
'·;·;; Singer .. I\'.Iáty_ás _dr., Plich~a Soma ~r , Schwe1ger 

· .onjl:;dr., Hausmann Lorant dr., Grosz Albert dr 1 

1] 
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Bol,'i? ~ár~ly ~~·· Taufie1 Vihnos d1, Antal Gé 
CsavaSSl I~?SS Rar:oly budapesti gyógyszerész, J:iYi.n za. 
dr.' ~huroczy Karoly dr., Fodor Kálmán dr y G 
Laszlo dr., Szontagh JVIiklós dr., Ajthay SiitÍd · ·.-.:· 
Bruck Jakab dr., Pollák J~ászló dr., Pávay V6jna Gáb~· ·: 
~ertzka Im,re dr_., ~1ang1n Károly di., Fuchs Tózs~r_;_ 
Jozsa Andras dr., Rozsaffv Alaios dr· Pa,·lo 1·1 s· ,.},, 
Hő - E - ·· " ., v s n110 ,,- " 

S 
g~,es :id1 •. di., Bók;iy A1pád dr.,Niedermann Gj' ln;~. 

algo lakab d1, Veszely József dr ua; 

'I ud egy. tandCs Budapesten 
R~kto; : líafnik I1nie dr J. ogi tanái. 
Bolcsesze_tkf;tii, dékán: Hein1 ich Gusztáv dr. 
O:rvos~ar1 dekan: Fodoi József dr : prodékán· ~„. 

konts Geza dr · · itt:i 

Gyógyszerészhallgatóknak előadó egyetemi taná:r~:J 
a) Budapesten :-~-

Lengyel .Béla bölcsészettudor, az alkalmazott V-cr 
ny. r. tanara. e.,, 

Than_ I~ár?ly \'egytudol'_, a vtgytan ny r 
\egyta1!1 1;itezet igazgatója. 

Szabo Jozsef bölcsészettudo1 az; ásványtan 
ny„ r tanára 

. Jfa·,-~qó Tivadar bölcsészet
szülészn1este1, az állattan é~ 
ny r. tanára 

. -lui dnyi L~jos Or\ ostudor, a növénytan r tanát 
kn. _:g).etem1. növénykf'1t igazgatója a, 

Eotvos Iorant !Jt Lölcsészettudor, a kiséileti t · ;·, 
szettan ny. r tanára. erm 

Tó'.'h Lajos n1 tanár, orvostudo1 
~ gyogyszerészi tö1Yén)ek helyette~ 

b) Kolozsvril ott 
·y egytan taná1a : F'abin;i;i Rudolf, ny. 1. tanár 
Allattan ianára: Entz Géza dr., ny r. tanár 
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-,,·Ásványtan tanára: l{OCh ~ntal' dr., ny r. tanár. 
.;>Növénytan tanáta: .Kanitz Ágost dr.; ny 1 tart'á.1' 
>i·.Terrnészettan tanára: Abt Antal dr. 1 ny. r. tanár. 

Gyógyszerisme tanára: Bókai Árpád dr„, ny. r. tanár 
- Gyógyszerészeti m-Utan m. tanára: Hintz György dr·:, 
-'ógyszerész 

Gyógyszerészsegédi vizsgáló bizottságok 

Budapesten · 
·Elnök. LengJ 61 Béla dr., egyetemi tanár Tagok · 

1.'óth Lajos dr., egyeten1i docens. ; Csávássi Kiss Kái·oly, 
::gyóg)szerész i l\1olnár Nándor dt gyógyszerész 

_Kolozsvár ott · 

Elnök; Fabjnyi Rudolf dr. 1 egyete1ni tanár._ Tag.o_k 
'.---Bókai Arpád dr., egyetemi tanát; -Hintz Gyürgy_ di., 
:-_gyögJ'Sze-rész, eg1et docens ; V·lolff János, gyóg)sze1ész 

Magyarországi gyógyszerész-egylet 

Központi igazgatóság Budapesten. 
-:-:---_·; Elnök betöltetlen, alelnök . Zboray Béla, titkái .: Paksy 
;:-Béla, pCnztárnok: DTbán József Iqazgatósáqi tagok, rl'n-

d'esek · Frum István, R.adulescü György1 Vlassek Ede, 
-.;·:Török József. Eiszdorfer Gusztáv, Járnia)' Gyula dr , 
--; Wimmert Károly 1 ]\!Iolnár Nándor dr, Kriegncr G)'-örg-y1 

Filo János, IVIoldoványi_. Sándor Póttagok Netzasek Adolf . 
·.-_,_, .Trstyánszky Kálmán T]qyl:sz: 11:01zsánJi ICárol) ,d[ _,\_köz

ponti igazgatóság és a járási igazgatók együtt képezik
a.z egylet teljes (tágasbkörü) igazgatóságát 

Jd1-ds-1:gazgatók és aligazgatók: 

1-só' jdids. Pest-Püis··Solt-Kis-Kunmcgye Alberti-hsánál 
képzelt át1netsző vohaltól fölfelé .Igazgató: Eiszdorfer Gusz
:táv Budapesten. aligazgató: .Jánnai Gyula <lr Budapestc11 
· 2-ilc _jdrds · Pest-P.-Solt-K.--K. megye déli része Alberti
)rsától lefelé. Ig.: l{atoni Zsigmond Kecskeméten, alig 

ábas l!'erencz Kiskőrösön 
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f"i-ik .iárds Ifeves f:s .J , K -
Buz~th -~~tos Eger, alig. : fui~emua:Szoln.ok ii;egyék.. :_ij, 
• 4-ik Jaras . Bács··Bodrog me Ilstvan K1u-UjSZálla.S" 
0-Kanizs' 1· gye. g.: Kosztyi·k l ---- -·-.·· 

. an, a 1g : Grossinger Károl u· -· . . , átios; 
Em1I Zomborban. Y Jv1deken r!s Gall~'. 

5··t.'k jdrás Nvitra Pozson é M ·,;''. :: 
Vendel, Pozsonvban ) r ... Y ~ . o_son megye. Ig„: Ií :· ·:: 

8-ik J°dr·ás . Borsod _1~. iGfj.: H~1n11c1 Frigyes Pozsonyh~~\. 
G u] '!' k _ omor· megye lg . D . S .:no:( Y a ~v is olczon. alig . L. k J' ·. · r. zab"'"·> 

7--ik }árds Bars, Ho~t N~ a_, ozsef, !l1maszomhathano 
Mar~óc~y János Selmecze~, aligr~d é.s .Zoly~m megye. Ji[:;-

8-ik Jards: Abau· 8 . , g · Berko Istvan,Ipolys~g- .-
iliaschek Károl aJ; ~ros. es Zemplénmegye. lg : \V:_o_n_.„ 

9-ik Járás," Á~~a bt·-· t~eg~y Gusztáv Kassán., a~.'· 
megyék. I . G·· . ' ip ?' S~epes, T1encsén és ru · .... : 
Liptó~Szt:.-ii~klós~~ner Kalman Iglón, alig : Balló L~j~:·.·'. 

10-ik Jdras.: Be1eg Má1 
Igazgató : Lám Sánd~r' U m~1os, U~ocsa és Ung megyek::··; 
l\.fármarosszigeten. ngvartt, ahg : Ma1ossán AHJerf 

11-ik lrti"!.i'' Szabolcs és Szathmár , ._. ·~;_,, 
Gerber l?~ón Szinyérvá1alJ.án r . ? megyek„ Igazgató·::~:\··· 

E 
1~-ik .Jarás Hajdu és Biha~ ~~g„. ;k 1 , ···-"<· 

rn1l dr. Debieczenben alii:r . 1 . _gye. · g:: Rotschnek V._.:;-~: 
1!:J-ik Jdrás Teme; és"' ·r raJi;nov.:c~ Agost Sarkadon: 

Tárcz_~Y .I,st~'án femesvárotfr!liso~~zoreny megyék Ig.: -
. 1~1k_.Jaras ~Torontál me' g ·. · · .. '._;:' 

K1k1ndan, alig. : Mály Jáno~y~ Ig _ · Pacs_u Dome Nagy:. 
15-ik járás Békés és C ag-i:::.zentmrklóson. 

F erencz Szeghalmon alig .. yo g~ai Gmegyék. lg : Kiss 
16-ik ,jáí·ds · Arad' é e·. ars g yula E-Csabán 

1\fá~y~s ~radon alig.?~ .. sanád megyék. Ig.: RozsnYay 
1/-tk Ja1ds· · Va é V 

K " . . s s eszpiém megye f K 1 ·:-oszegen, alig. : ? · g : ütte Istvárl 

18-ik j'árds Eszteigo F h, 
megyék Ig.: Dieballa m, .. e er, Győr és Komárom 
Kirch?er IVIihály Komáro:l~~gy Sz -Fehérvártt, .alig .. : 

19-llc jdrds · Somo é Z · 
Nándor Csurión, aligg~?. s ala megyék Ig · : Piachner 
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-.·. ·20.ik jdrds: Tolna és Baranya megyék. Ig.: Kramo1ini 
.l ·tsef Bonyhádon, alig : Sipőcz István Pécsett 
,&it-ik idrás: Kolozs, Torda-ATanyos, Alsó-Fehér, Ilu
·~yid és Szilágy inegyék. lg„: Hintz György dr Kolozs-· 
·~árott. alig.: Wolff Gyula dr. Tordán. 

22-ik.fdrás: Szolnok-Doboka, Besztercze-Naszód, Maros
Torda, Csik, Kis-Küküllő, Udvarhe:y és Háromszék me-

·-ék lg : Nagy Sándor Marosvásárhel ytt, alig. : ? 
gy,23-ik fdrás: Nag-y-Küküllő, Szeben, Brassó és Fogaras 
:rriegyék lg : Binder Gusztáv Diszriódon, alig. : Platz 
Vilmos Nagyszebenben 

24-ik járás: Sopron megye. Ig.: Graner Jenő Sopron 
ban, alig. : Desits Lipót Fertő-Szt -Miklóson 

Budapesti gyógyszerésztestület 

Elnök: Frum István Alelnök: Urbán József Jegyző: 
paksy Béla. Pénztá1·nolc: Netzasek Rezső Könyvtárnolc· 
Já.1-may Gyula dr G.1Jüjteuiényör: 1iolná1 Nándor d 
Bizo-ttsági tagok. Zboray Béla, Vlassek Ede, Eiszdorfe1 
Gusztáv, Kriegner György, Trszt)ánszky Kálmán 
· Póttag · Wimmerth Károly 

Debreczen-biharmegyei gyógyszerésztestület 

El-nökök: Mihalovits Ist-ván Dehreczenben és Nyiri 
Gyötg) Nagy,,-áradon, 

1itkdr: Rothschnek V Emil dr. Deb1eczeuben 
2-od titkái· Hering ~ándor Nagyváradon 
Pénztdrnok: Ballizs Odön Debreczenhen. 
Köulf1:tárnok és J gyző: Tóth Béla Delneczenben 
Gyógyszerésztestületek vannak még: Pozsonyban, 

Temesvárott, Brassóban, Zágr-ábban és Eszéken 

Gyógyszerészhallgatók segély-· és önképző-egylete 
a budapesti egyetemen. 

Tiszteletbeli elnök · Lengyel Béla dr egyet tanár 
Tlszt{kar 1889/90-re. Elnő'k : Katona József; a'lelnó'h· 

Dvoncs Arthur; titkát és fő,je,qyző: Becke1 János; prlnz· 

l 
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tárnok Auber Vilm-0s; aljegyző: J\.loldoványi Is 1"ván; 
könyvtárnok: Ferenczy Gyula; ellenőr Fintor Kál.mán-;: 
hdz1utgy ," Stinner Imre. Bizottsági tagok, 1·endesek: Arpási
Kálmán, Unger Ullmann Sándor-, Vörös Gyula, Balás 
József, Banelli Ferencz, Jezovits Kálmán, Orosz l\íiklós, · 
Rétay János; póttagok Takács István: Tóth Dezső, 
Borsódi Ernő, Zboray Gyula. 

Gyógyszetész-hallgat6k segélyegylete Kolozsvá1tt 

Elnök : Balika l\1iklós, 
alelrWk:Odor Béla, f'őjegyző · 
Lő\V Rezső, aUegyző: Roz·· 
vány György, pénztárnok· 
Panajoth Sándor, ellenőr 
Eszes Imre, könyvtárnok· 
Csermák Lipót, niuzeurfl.Őr 
Benedek Albert Vdlaszt-

rnányi tago,k · 2-od évesek : 
Ferenczy Arpád, Hanszler 
Sánd) Nagy Albert, Schwei" 
g-er Gyula 1-.ső évesek.: 
Benkő Kálmán) Czetz Dé
nes, Hasich Henrik, Ra
monczay Rémus 

Budapesti gyógysze1ész-segédek betegápoló egylete. 

ElrWk Jármay Gyula dr· 
Gondnok · Filó János 

Magyarország gyógyszertárai• 

--~N,ag:r-~>~-P:=:st m 2 Lukács Gyula 
dbanya, AJso-Febér m. 21 Szőcs Alb t 
, Pest m 2. Ko1etkó Géza er 

' K~111árom m:. 18. K1atocbvil József. 
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, Bacs m. 4. Ozv Pa"\\'lovits E.-né k . 
0ny, Fehér m. 18. Eckert László. ' · Kruzs1nszky J 
·eth~lma: ~agy-Küküllő m 23. Knall Gvula 
, \: eszp1em m. 17 .. TH~xler Gyul . 

)01a-Szlatir,a 11á11n. 1n. 10 Szíjáiló a.Géza 
µ.a-~ugatag, 11arma1os m. 10. Cs Pap G 1 

rt;.;lrsa,., ~est m. 2. Rákos Lajo~. P yu a 
cs~th, Feher m. 18 Buda-Bjcske fiók'a k S' 
~yogy. Hunyad, m. 21 Zágonyj Széljs E ,d n László 
ibunar, Torontal m. 14: Gro'b'L . n re 

1 
, B, 4 a1os 

mas, acs m. „ 11artinovics A · 
só-Dabas, Pest m. 2 Rácz Józ;ef 
Is?-~on1bori, Zala m 19. Légrád fiókja k. l 
l~~:J~ra,. Torda-Aranyos m. 21. Püs Öki 

b-10ryArva m 9 Králik Alajo~ Zsigmond. 
. -Lendva; Zala 1n 19. Fuss Nándo~ 
ncz, Also-Fehér m. 21. Heltner Fri 

talfahca, Torontál m .. 14. Naszluhác~yLs: 
ina Krassó S 13 S · a1os. ' ·-~dz. m. · te1edakfiókJ·a,k 'ürlitsek11ih 

.za, .sana ru. 16 Bonomy Antal < 
pahn B_a~.:iLJD 4. Rátay Tivadar. ,-
pa _a va, Csanád m 16. rormay Gi i.tl'a 
r_a~, Aradn1egye 16 Schaffer Adolf.' R , , , 
--Fo~des Kelemen, Láday Antal , IG-ff~i!t"J,_,M.<!R!Yt3:~' 
LaJOS, Khudy József ' s van, ing 

rany-Idka, ~l\hauj m 8„ Ternyánszky La ·os 
ra~yos-Maróth, B~rs n1 • 7. Bittó Károl J · 
zod, Pest m 1 Ozv K · k Y· 
kszállás, .J-K ~Szolnok o~ny11c lydnéMb .. Dr. Deér Endre 

aJor Endre 
Lezárva 1889 október 10-é A h 1 , 

~agyarországi g)'ógyszerészeng,ylet• ~-y .e~ 1me1 ~l'.e utan Jevö szám 
~r_tartozik Rövidilések· b _ b' 1J.ar,asa ieoh,mclyhezagvógy-. - er o, ,= kczelö · 'i 

1 
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Baán, Baranya m 20. Králik Vinc.ze 
Baárl Trencsén m 9 Ballegh Mátyás 
Babo~sa, Somogy m. 19„ lliás Elek. 
Baja, Bács ~ 4. Hollós) .József1 ,~~~Y~-·~-~!!~!?!• 
~zár, Ge1ger l{ároly 

Bajmok. Bács rn 4„ Steiner Manó 
Bnjna, Esztergom m. 18. Rochlitz István 
Bakabán)'a, Hont m. 7. 1'1olnár József. 
Balassa-(}var_mat, Nógrád m 7. Cservenyák 
---·KaIDtZ -bdüli:- -- - ·-
Balaton·-Füred, Zala m. 19. Orbán Ignácz. 
Balázsfalva, Kis-Küköllő m„ 22. Schieszl Károly, „ 
Balkány (N,,;ir-), Szabolcs m 11. Balkányi Gyula.-1: 
Balmaz-Ujvá.ros, Hajdu n1 12„ Tóth Gyula .-.; 
Baranya-Szaboks (bánJ:atelep). 20 G1urovits Gyul 
Barcs, Somogy m 19 Kohut Sándor. 
Barót, Háromszék m 21 Debiczlcy 1t1ihály 
Basahida, Torontál m 14. Hladny István 
Battonya, Csanád m. 16. Vargha Anta.l 
Bazin, Pozs,ony m. _5. __ Me_is_z_~ Fe1:'~l.)_cz 
bács, Bács m. 4. Don1inics Sándor~ 
Bánát-Ko1nlós, Torontál m. 14 Özv 

Saager lCornél 
Bánfalva1 Békés m. 15. A pró Endre 
}3_ánffr-Hunyad1 Kolozs m 21 Schweiger Gyula, 

Millfis 
Mf~~,B~~:o~ n;, 8zsfrfi-~~C~fot~) __ .M~E~Y-~-rthµ,r,. 
Bátos, Kolozs m 21 Farkas Dániel. 
Báttaszék, Tolna m 20 Dr Stauróczky Lajos 
Beél, Bihar in 12„ König Ernő. 
Bellatincz, Zala m. Alsó-·Lendva fiókja, b Simon 
Belényes 1 Bihar m 16. Erdélyi László 
Beodra, Torontál m. 14·. Erős Aladár. 
Berek-Böszörmény, Biha:i:· m. 12„ Peczold Károly. --
Eeregszász, -- Bereg _m. 10. Buzáth f.er.,. Rácz 
Bereczk, Háromszék m. 22. w·auacny Károly_- ~ 
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Baie1 Antal: \ll. 1 And1áss~·-ut 84 
Baye1 ATnol<l) k. Gábel József IX., 
BlaSé.hnek Re.~ső. VIII. Práter-u és 
Budai Fmil. JV .'\iá1o~ház-tér 4 
Cse1ley Pál; IX.; :.\lá1ton-ntcza ~9 
Dittricb. Károh1 VI. G\ár-utcza 26 
Eisdotfer GusZláv. Í., Palota··u„ 9 
Finy Bélai X. ker .. Kőh:i.n\ a 
Fá.czán\i Árinin, :X, Köbán)a, .Jú::7be1énJi-ut 
Ozv F'ause1 Antalné, k Far nek Káln1 Yll 1 Kii Ú.]J-utci 

Filó lános, VTll, )Iát)ás-téJ. 2 
Fruin Ist-yán. IL. Fő-utcza 6--l 
lj:a11nos Gyula (Rókus-kó1ház). 
Ozv Galló Sám.-né, b. Kretsinszky :Márt. 111: 
Hazslinszky Károl\ Vlll., Sándor-tér 3 
Hidasi .Józ'sef, I FehérYál'i-út 12 
Ibos Níl.ndor, V., Nádoi:-nlcza ;; 
Irgabnasrcndi gí óg~ szeitár, k Ihuroczy 

Zsig1nond-utcza 19 
Dr Jánnay G) ula, l\-., ZölcHa-uLcza 16 
Kada István, \:II., Rákosfalva. 
C~ávási l\Ls Károly, lV., Kigyó-tér 1. 
Kriegner György, Vll[ . J\Iuzeu1n-körút 18 
Dr Landau I1nre. lX. Ullöi-ut 65 
~1cgyery Géza. V, Nádor-u. 8/i. 
11etzge1 Ede, lV„, Fel'encz József-1akpa1t ti _._, 
iWoldoványi Sándo1 11.,, Halász--utcza 1. _'';; 
Dr ~·Iolnár Tózsef, b Zacho-. i Ls 1 y;'.tn. V ., külső váczi-ú.t. 
Di: i11olnRr Nándor, Ylll. Kel'epesi··1ít 43 ·_'-"'.:"' 

~ Dr„ 11ül1er B, k Zunfl Yil1nos1 VIT .. Kerepesi-út 12 
Nádasdi Fer József. IX. Soroksáti-utcza 51. 
Nagy G)nla, \ fl., __ Darnjanich-nlc7,a 2 
fu. etz{lli,et A<lol{' \ ., \'ácz1"·kön:it. 6G 

a ·sy éla, V l , Kerepesi-.ut 88 
Pebi Ottó, \1.., \áczi-kö1ül 17 __ _ 
Pillich Fercncz. V, Dorullya--utcza 9, fiókgyógyszer!á' 

a 111 k. úll vasutak k!.h:p indóhú.zái)an 
Pintér Pál 1Kör.kói:ház, l!llöi-út) 
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·aauiescu György, _I,, I_á1nok-utcza 18 
iv. scher;iboffer \ 1 alena Kezelő G1esznárik G-,,, örgy IV., 
\:J{ristóf-ter 2 ' 
Jh':ac~hoff<:;· Lajos b, ~ataky K, \T, nagvkorona-u fiO 

'$ény1 fe1·, _l\. _soroks~1~ n 11-13. · 
,5zkalla Antal, \-'III., l\Jana-Terézia-tét 11 
)Jévai ~zöllősy Ist,ván, 1 KaTácsonyi-il 17. (l:<iók-gyóg)-

szedar __ ral a Svabh-egyen.) 
'Szüsz lsiyán, Ytr .. Csömöri-út 28 

:'~··-[auffer Ká1~ly, \TI,_ lzahella-utcza 81 
·,r'.felkessy IYan._ L, \.ár _Dísz-tét 16. 
.::-:Terslyá1_1,szky Káln1~;1., \ II. 1 -Vesselén:i i-utcza 32 
>Törö_k .Jozsef1 \ 11. l\.iralv-L1 12 
-:-Török Sándor k. Faiszti' I', VI. AndrásS\·-U 29 
Urblin JózsEf; VI., Kiuíly-u. 98 · · 
'Vfosek Ede. I., János-tér 1 
_1Vim1nert Ká·roly, 1!., Török-u. 1 
:.zbora\\ ~-erta!an örök_ösei, k Zboray Béla, IH, Ianuló-u 

.<·: _ 6. (1' 1ok:gyogysze1 tar_ral a 1\íargitszigeten.) 
-Zboray Bela k · Szabady János, JU: Lajos-utcza 153 

,·.--_Bll~~z,, Pest m 1 Bel'novils Etnil 
:Sfida~rs, Pest 111. 1. Kg~és·z·~r:trrnc·z·." 
')3_0.lt.yu1, ATacl n1 1ü Tandó L b ? 

-~B_uziás, Te~nes m 18 !1-·1arosfy De;,ső 
d-Szt.-l\'1Ibály. Szabolcs m 11 Luk'c F b B'k' -- 1 r _ _ - as e1encz 

~ ~·-fj;_:G)~,...l.(J„~__,.J!.p.,J::;;$ighJ3.é.lo,.,, Badics Elek, sud- T Is tv 
ad (~agy-) 1 oron1á1 n1 1G. Tlermla Róbf·tt ) . 

1ád-.Palota, 16. Nagv G:i·ula , 
ta;ér. Bács 1n. 4. 'liboifi lcálmán 
: L~9 m 1,0 Baumgartner S:-í.ndor 
~<l, l_o~ontal n1. 14- ílierhaum~Gy.ula. 
1~Gorho Szolnok-Doboka tn 22 1 J\'I L k, 
oyár, Temes 

1 1 g '!' ld. · , ) . erza ti acs 
·-~····-- - -· --

2
, .. „ „ __ ,_~1 · .. -'. ·-- --· __ ,0. _ )·.„.S.andoi. Anyos En1il 

. ~PY~·- ,_al_~„m 10 özv„ Gönczné', k. P~thö . " 
var: ~eber, n1. 18. Irsztyánszky Károlv ,._._,., .. ~.,.,.J.,.~.J;.U? 

,Irencs~n tn 9. ílencsátb Nándor . 
101-ontal rn 14„ Ruttn~r István 
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Csen'ge1, Szatb1ná1 in 11 Hiclass·s _lstv·ri.n 
Csep'regh, Sop1on m 24 Kok?-s 1\'.hhály 
Csern1ő. AuHl n1 1-G Berkes A11n1n 
Cse-r\é1~1u1. Rács ni. 4 Sc.hnl1mache1 Henrik. 
c~etntk, ciön1ör rn. 6. lj1szin~,-i l\fát~·ás 
Csépa. J T\ Szolnok n1 3 Czlhul!'-a G) ula 
Csikszererla. Csik m 22. Gözs1 \1pürl 
Csik-Szt -)Iá1lon„ Csik 111 22 boh<'l"')'" Sándor 
Csik-Szep> iz Csik rn 22 Kh(j] fii[:!;)'es 
Csóka_ Toroubü iu. 14. Geotgi.evits \!';h án 
Cson(rni11. Cs.o.ngr.ád ___ J\1. __ J5. Silbeileitner F., Cs.e.Dé 
Csonoplya Bá('s 1n í titassy 1'ecencz 
Cso1na, Sop1on ni. 2i Kovács Aladá1 
Csorvás. Békés n1. 15 .lánossv János 
Csögle, \ eszp1érn nL 1'í. DarJjacs~ Pál 
Csurog, Bács 111 4 l\_iss Ernő _. 
C~,,. Se: r:1o~_y __ ~;. 1 ~~---PJ~~?-~E-:-~_,,,_,~eJ:.dJJ)a,i:td 
Csüz. h.·on1aro111 in~8 .. lezoyils bandor 
CzP.c~e. r cbér 111 18. l eskó Gyula 
Czeo·léd Pest 111. 2. Bohus .Jozst:f. Zalai Erle 
Dá:{da· ~„Tra1···a·'ii,ia---r.-i-. 20:„-C'ZingelT\ örök. k. Der rnár 
Dehel{ácsa, T(nonlál rn. 1+ Arnhrózy Sándo1 
Debrecze_n,. Hajdu_ .i11,_. 12 larnássy Béla )TuTakö 

' - · LifSzló, -~U.ba 10.yit,-; JsJyR!,1 ·'f:úth _Béla„, d~· )_1,ptschn 
Y. E., Balázs ()dön. Szilág) 1 P JJ, Orveuy1 Otto. 

Deé°S.--Szolnok-Doboka ni 22. Bólh Pál. Jakobrni!s Itu" 
Deés- i\kna, Szolnok-Doboka rn 22. Sinko\ its l:hiliPt. 
Derecske. Haj\lu 111. 12. iJz, \~clicza.~ né, k JcnE::i Laj 
Delta TemeS n1 L' fhaunmüllet Einil 
Úe\e~seL \'eszp1én1 n1. 11 Balogh lguácz 
ÚévD. T-iunyad n1. 21 Lenrr\ el Gergely, dr. Nagy_ Bé 
Tj'(h·á~án\ a." .lás7.-N -K.:-Szol~{ok 111. _ 3. Pa ezek- G'éza.~ 
Dicsö-SzCnt-~JArton, K1s--K_ülld rn 22 Ozv. Fischer Edéné, 

f.en<r\ el Tzido1 
Diósrr\~ŐL Borsod m G. Esser F crencz, fiókkal az álla 

\'a;gyáÍ:ban, hol k Do csák \ózsef 
Diószeg. Haj(h1 n1. 12. Vaday Ign~tcz 
Disznód„.(Nap:y-) S4~ben 1n. 23„ Binder Gus7.h\v. 
•" „„„„ - ~ ' 

\.· 

,";:J}~br~- Hunya~. n~~ 21. Ct_Ileanu .\urél 
~;;.:.:::pobstnil, Go1nor, ln {J. 11rs.s~1~, Szi]á1d. 
... ,,.~a. 101 ontal 111 1 ± IZos Jüzse1'~-
„ .. JJ.ornho\·ár1 'l olna n1 20. Szallós János 

::l'<:-vombó. :\Tá1 rna1os 111 10. 1'1::uiksinszki. Antal 
"'.:·p-órnb1ád. s_zrrlloh;; lll 11. Szobonya Nándor 

p
0
rogh, HaJdn 111 12 Ko\ úcs Súndor 

181. 

Dorozsn1a, Csongr<Ld 111 '.~ Ka1csay Ká1 oi1 

Dömsöd, Pest 111. 2 Kón)ay Yde · 
nrago1~1_é1fal.\a .L\lárrna1os rn. 10 K1atL K<i10]\. 
:ouna:J·2]~~;;.1~;,~f~olua 111 ::2ü ~Jµrln.Józ:sef1 Eszt81 gan~~ G 

-~:J1iii'iU·Pafa1, 1 est n1. 2. l\locha Pál ' 
r·o11na-Pentt::le, 1 ehér 111 2 Orgc:n Sándo1 

Duna--Szckcs'í íla1an~a 111 20 Tlirn111e1' Fe1encz 
nuna-Szeidahel~-, PozSOJ1) 111 6 . .Jdinek László 
Duna-Yecsc, Pesl 1n. 2 Haue1 Adolf 
Ede]Ú1lj', Borsod 1u. G. Bicske' Dtla 
Eue~::. Hc_~'es _H:: ~\_f:!.uz<l_th .. L.afo:\ öz\,.)5.-~lln_cr ~ő1:j.nc 7,ne„ 
~.Breuer Pal. Irgalmasok. - ·-·· - ·· - - ... ,_„.-;,-,_~,; 

" Elek. .A1ad n1 1G. "ífl;}l~~;~:-·'i\1ök b Csonka József 
Elűpatak __ fü1dd, Há1on1szék 1u. 22 lllliller G\:ula 
End1f.d ::::lze1C11nár 111 J l K<i.ta Fe1encz ' 
End1i'íd Bé~ es in 1:1 Hegedüs Ln.ios 
Efl)ll1,!.\", \'eszp1étn in 17 Adle1 hrne 

>;„Ep.ei;je~~~:_:„~.-~r:~~!_nJ_~.L}~::J IZti\ oss Ci)-ula h.01 n \ ilm 
~rcs1 1 1'_eher 111. 18. Ischeppen Dezső 
Erd~d·: Szall~rnát 111. 11 D~l:iri- F1ig) es 
Erdo-::::izenl-G)Olg:) .:\Ia1os-]'01da Hl 22 ron1csik Jenéí. 
Erdő~Száda,:--:zalin.n1 11. S?.-··Yi1a1ljafiókja. k ,fj. Getbci () 
'~rzs~betla~,·[1 Pest 111. 1 ::)01oks1íriiók'ja. k Lis1.ka:') }'eI 
„1~rzscllet\·a1os, K1s-Kilküllő 1n 22 Soós L.-n(; k.BogclánGJ 

,E.s~·e· 1··K9.J.1J, .. '.1'.> .. s .. z.·,·J·o· ' .. ·go.m_n1 .18 .. Jig_1~~nyi Péte1. Zsio-a Zsio·n1 
· · 11'w.ser S·'indor .„ · · · "' "' 
:-.~téd,·· U(l_,;~~Íw1~· ~n Doba) Sándol' 
~lesd. Bihar 1n 12 Kocsis József. 
J<~r~, Y ~bér n1 18. R Nagy .József 
_'_r·:'.\hb~l~ faha,_ B1ha1 ui 12. l\1álray lslván 

~-~UJV<lr Nyitra ni 5. l\'1észáros-. t:or.néL~ 
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Facset Krassó-Sz..31én) m. 13. Otler IIugó 
Fadd1 Iolna 1n 20. Borsody János , 
Feg~ vernek, J-K -Szolnok 1n. 3. \ égh A1pád 
Fehé1gyarmat,Szatn1á1111_ 11.BalikaK.-nék StépánLás 
.Fehérte1nplom, Te1nes rn. 13 Pokorny János, Elter 

kösök, b. Hehnboldt Károly .. _. 
=.J:<:.~hérv;_cir, (Székes-) 1\~hér 111 18. Kovács :'.\Iibály • · 

Bél<i:„_ Say Rezső örököseik Kovács A, Dieballa Gy 
P'ászto1 y Sándo1 ' 

F ekete-A1dó, Ugocsa in. 10 Szternpák Géza 
Feketehalon1, Brassó m 2;3. Raupenstrauch 
I eled. Gömör 1n G Perjessy Sándor 
Felek: Szeben in. 23. Keserű István 
l ~lkf!-~_~.§-~~g_es _}}l:~_~,_,_,§}:Ptrff e_t Y~-- _ft..i11~l , 
Felsöhányá~zabnár m. 11 Csausz Tstvan 
Felső-Balogh, Gö1nö1 in 6. Bonczy Ish án 
Felső-Eöl', Vas n1 i'i Bá1dossy Géza 
F elsőfaln, Szatmár n1 11 Jörös Ignácz 
T első··lregh 1 Tolna 111. 20 Ihrig Károly 
Felsö-Pul)a, Sop1on ln 2i Sárossy lrnTe 
T elvincz, Torda-A1anyos ln 21. Kósa István 
Ferlő-Szent-1\Iiklós, Sop1on 111 2-i Jeney János? 
E.~t.egyh~:.a, P~st-Pili~-Solt-.. Ki~k .. u .. n .. n .. 1 •. 3 özv 

Xdo1ftfé, k. h.un l\1or, B~l'natsky I;h~J~ .. , 
,,F:ogaras, Fogaras m. _23 Her~;nn ___ I: r., SleinbergPili( 

ner Ferencz Gleiru Rik.hárd. : ,; 
f.iúine,. J\1ag) tenger-mellék Catty G-o; Prodam Ján 

I\Erzan Antal, Gotthardi G Qn1einer J 
Fo11ó. Abanj ln 8 Schwarcz Agoston 
Fóth, Pest rn 2 Varjassy János 
Földeák, Csanád rn 1G. Boros Kál.oly 
Földes, Hajdu m 11. Z!ótzky 1\Tibály 
Földvár, Brassó in. 23 Schneider Viln1os 
Franzfcld, Torontál m 14. Török Gyula. 
Frányova) Iorontál m 14 Dimitrievils István 
Futak, Bács m 4 Zwick Zsigmond) k Z\vick 
Fülek, Nóg1ád n1. 7. D.ely_ ~sigµr.ond,_. __ 
Fülöpszállás, Pest 111 2:-Szahadszállás fiókja 
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Hadad, Szilág\ iŰ. 21 Diós.zegi Pál 
Jiadház, Hajdú n:i. 12 Farkas Ödön , 
Hajdu-Sán1son, Hajdu 111 12. Patak) A1pád 
Hajdú-Szoboszló, J-Iajdu 111. 12 Szabados Lajos 

tinszk1 Káhn:in 
H,g,j,Q~'--· P·est 111 2 ~lai 1.incn i;·s ·! óz.~ef,_ 
Halas, Pest-'ln. ·3:--lan-acs Jozsef, ·h_r1eg:ne1 
:ila:hrii; Ugocsa n1 10 Fi:'.:n1haln11 Ái'\Yi:trr.~ 
HanusíalYfL Sá10::: 111 8 Hit:gelhauss lgn:-icz 
Ha1aszli. Pesl 111 1. Ko1lacsek József 
Ha1kán< Ba1an1a 111 20 Siklós fiókja 
H_g.h-an,· JlcYLS ln .B $p.erl_á.glL .József , 
HátSzeg. Jiun1·ad in 21. Slernll1á1 San1lo1, Papp Arp~ 
I-lcrkulesUüdö. K_1assó-Szö1é1n n1. :13 T iptai l!:1nil 
lieí- es, Heyes ·Tn 3 :i\'Iúdt:1 M{ksn 
Hédc1íá1 G\ö1 111. 18„ T1szhánszk\ Kálni<in 
Hidaln1ás KÜlozs 111 21 Ho1.Yátb JÜzsel 
HidE.gkut, .Lcn1es 111 1:i. \'ojttk __ \J::ijos 
H . .;;;J.-::Yás.cirhely„ Csongirúl 1n 1D Adle1 János 

Sz1br_if1]5B lst_\'áJ.1,_ .:N6n:elli I ajos, Kiss Gyula 
~ er, elJl·cczenY L:=l.JOS 

Hódság., DÍics 111 .J.. G1itzn1ann J\ü101\ 

Holi!s, !\\illa 111 ö ~lülilbane1 nt„zs<\. 
Ho1nolicz. l'oronlál 111 11 Oz\ 01lJ:ínnt: 

cean í 
II01nonna,, Zl:rnp!t:n n1 8 Szi::ke1ák Arnlnus. 
Hor'no1ód-Oklánd1 Udía1hcl~ 111 22 Czt:l1e Alaclá1 
Ho1gos, Csongulrl rn 16 Lux ::\'IilHil) 
lJosszuaszó. Kiskükiillö 111 22 Glück JozscJ 
Ilosszufrtlu, Dutss(i 1n 2-l G;osz K:1.1ol1. 
Hosszup:-U~i. Biha1 111 1~ Laszlo\icza József 
Hög)Csz, Tolna 1n 20 lét~ hn1e 
Huszt, ~hun1a1os ni 10 Schn1idl 

József 
Ig){1;_ S:r.epts 111 9 Jn.nko\·ich Jozsef, 
IllaYa .. T1 encst-n ni. 9. Dosscín\ i J 
lpol~s1ígh, Ba1s 111 7. íle1kó JSL\án 
Izsák. Pest rn 2 Baithalos JCU1nán 

·Acz Bács 111 1 :;\ladzinJ i János 
;ácz,' lt:n1cs 1n. 1:3„ Bielik Zolüín. 
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airna, ~ -K -Szolnokc ni. 3; Ság:~iJ G:i ula 
]J;í_za. \as n1. 17 hasa h-uszta\. 
Alsó-Szcnt-G~ö1~n J-K-Szoli1ok n1 8 PJ<:iíeczkJ. 
üdül 
A át'.t; J_._-_1\.-Szolnok )11, 3 Notzasel.;>Rezsö;. 
cr8"i"i1:, J.-1\ -Szolnok 111 3 i\Ied;:l János1 1-Iuba 

J ;:·-·Ho11atl1 Isl\ún 

:JáSzfé"n~sz;11n T -K-Szulnqk 111 R KHinczly f ö1ök 
b .. Fáb~: .~lc·k „- -, , _ • 

::Jászka1aJtno J.~h-_,-::::izolnok 111: .S Benedek l\!1ksa 
;Í'sz~Kis-LL l -k -Szolnok 1n J Alcx.ande1 .Tanos 
'J~sz-LadáH~.' ·! -K -Sí'.oll;ok. 111 R (:cs~;1c.1 GJ ula 
..Jászó1 Ahan,J-Io1na 111. t5 -:\Icc..zcnztf liokia 
„,„ ólsYa, G-ö111ü1, m G. l u1 ecz~J ·_ ~e1 l~lau 

ózseffal\a. Bacs 1n l 1 u10 Lasz!o 

aha, Hf!jd~ lll _12 JIOLí á~]:_,~<á;.:11tin 
<:'j{-adarkut, ::::ioniog~ 111 19 ld::;S 1: ,tl 
·:_~siJ:r·l~cst 111 -2. Ho1\-úlh I\á1ol.,) 
-:Kanizsa lOJ B<lrs n1. f Ku11ka:. Gcza _ 
:Kiiposvá1., ~oniog~ ni LV. Bahot...:liaJ K „ Palak1 Andor 
:Kapnikbcin) ·1, Szalin:n 111 12 ii) Tö1ilk T-né k r(~k.k) 
'.">Antal 
i\ilpuyá1,„Sup1on ni 24- .\a\ iccskaj J<inos 
JC"arád, Son1ogy 1n 1H .. ~Icnlle1 Kúrol: 
1{aránsehcs„ K1assu-::Szo1t11J 111 1;} ~lillll:t 1 iilüp 1--lisz
: _ ·tics Sándol. 
ka:rczag J -K -Szolnok in i3 Csnliai t:j :.\TihcllJ Datho1) 

BBrtalan 
l~assa, /\.h:i,uj-Io1 na ni. 8 l\Ioln,u I ipot,~\légaf „J]-1=1_:;;~:...,.,., 

.,.~Yrrnd1aselick Kál'ol„) Ko1l,llh r'e1cncz, Gal'._i}' 
F:G-é·z-ct. . . -
Rák'OVll, K1assó-Szöu:n) 111 1H. 1J1asko1 ils Géza 

";f(_álóz, Feht:1 111 18 Jeges Antal 
ápolna, 1It:1 l:S 111. B Egctla11d Kfi.lrnán 

oln:is-N 1 ék. l'ehé1 n1 1H _:Vlrirton \ <lsá1 íiókja, h 
_ankócz~· Ede 

l 
l,l 

f 11 t. 
l ~ i 

\1! ,, 
ti 
! 

\i 
jl 
;( 

':·i 

1;! 
1ii 

F ·' 
ii, 
!! 

il 
![ 
'il 
:1 .•. ~ q 
I• 
" 1 j! ,, ,, 
;: 
1, 

1 



~ •.....•. ·, / 
i 

1 
-! 

-~ 
tiü~ 
iiyvl 
:z1u:1 
ólr<Í 
~zs~ 
t•"Í 
3ot' 

l q 
i 
1 

a1f\ 
Ld 
va 
"P~ 
El 

~ 

18G 

Ká1ol\fa1\a_ 'Ie1ncs m 13. Seitz .Jo1dán 
~k~T.nét., Pest 1n 3 K __ a_tona Zsig:n1ond 

l\T01Ilt11"'J'3'.ííüs, b. 1IQh,I*t;p:á1~-nó·rt0g F ei encz. 
"-·~·--·-- --- .- - --- ---'"----~,U----·-/·"-_-„. 

l(endere.~.-- .J:-I\:.--S'zó1nók l\"-1'". B. -Fii1cch Fd(' 
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·~paJ-s,_ Io~na, __ 1n: 20. :.\Ialat~nsz~~ S~~1do~; 
:-piíi11Dla, Bao; rn -4-. Ha1hk0Ylts l\aroly 
„pankotcr, A1ad i11. 16 'Post1 itz Gusztá1 
"yancsff\ a, 1'01·ontál 111 1{. J3auc1 F„, Rad dal 1 , G1affV\T H 
parabut~. Hács in. +. Rili ll_ G~ 1;1-lc~ fl 
..Parád Heves 111 .'\. \ e1 pelet fiok1a 
fásztó. I~eYc~ i.1.:1. ___ 3. Rullkr1~ „\la.dár 

·'.}1if7íJl:l. T_;cltffthel~, -ni. 22. \\ cher A11dtcls. 
pápa. \ eszprE'.1n ni 1í. 'Icchet Adolf. ö1ök k 1Ie1sits 
„";:fáuos hgalrnas l end P1rrcsck G )-ula 
Párdftn~ ror"ü11'fií:T"úi''-l·Í· KnhRHJÍ János.__ __ 

á.rkánJ Eszte1gom in :1 <'. Jlolugrün Ede 
eJsöcz Gömö1 in 6 Szilágyi Károli 

".'Ferj1í.111os. 'Toiontál ni. 1-± Reitnholtz Fe1encz 
"pe1.'Jak, Zala m 1H ~ipos Kátoly 
:p_érlasz Torontál ni 11'. Lafle1n Lajos 
Petrovácz. Bács m. 1. 1 erenczy István 

Í\frovoszelló, Dács ni 4. Ra„logh G\örgy 
trozsény, Hunyad Hl 21.. Gel·be1t ·Guidó 
s,BaranJa n1 20. SipűC;>; lslván, E1rtclh János, ügal

Tiias 1 end Zsiga T__ ászló, Gőbel Kál rnán 

écska, A1ad m 16 \oj!ek '1táii11An-
1ksvá1ad, BaTanya in. 20 Dvo1szky Réla 
éCzel, Pest n1 1 Lumnicze1 Kátoly. 
„étervásáL Heves n1. 8. I3e:dekovics Géza . 
. i!is, Pe!it in 1 Albe1li-I1sa fiókja k Hofin1ann Adolf 
"inkafö, Vas rr1 17 Stőhr }'Janó 
iski, Hunyad rn. 21. Li htensteige1 Albe1t 
~itv:uos, Csanád 111 16 Csanád-Palota fiókja h. }layer 
József 
-~dolin: Szepes ni 9 F aix .József 

13 
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Polgá1, (Tisza-·) Szabolcs m. 1:1 Ko1;alik Antal 
Polgárdi, Fehér rr1 1~ Srnetana Aladá1 
Pomáz, Pest in 1 J(uhin1-i Kálmán 
Poroszló, Ileves m 3 RoÍkó Kálrnán„ 
Pozso~:I1 .Pozsony in 5 D1 Adle1 Rud, Hc_i1n és 

OrmezOVslü 'S, ifj I-Ieüuiczi Friü'vcs S '.1cZtlezső 
I~~~~,~' Irgalmas rénd., Bogsch 

0

L1ij~s. · ' 
Pöstyén, N\iha m. 5 Oeste1reicbet J.Iiksa 
Prázs1ná1, ·Brassó 1n. 28. Bindet Já;os 
Privi~ye, Nyiha m 3„ Kohut Gyö1gy 
Pucho, Trencsén m 9. Poko1ny János 
Putnok, Gö 1 ö1· m 6. Fekete N.ándoi. 
Püspök-Ladány, Hajdu m. 12 Haagen Sándor 
Radn~, Arad 1n. 16. Te1nrijgó J lJ Oláh Enrhe. 
_Radnot, Kis-Küküllő n:. 22. Jeney Dezső 
Rag~ly,0 Gön1ör in Bottka László ·b. r-ifed...-eczky F'ereh_ 
Raho. l\'Iárn1a1os 111 10 BaJázs Zsig1nond 
Rajecz. Trencsfn m 9. Hlarlny 1\fó1 
Rajka }foson m. 5. Róth Pál 
Raka1naz, Szabolcs in 11 Szelóczk\· Géza 
H.atkö, Gö1nö1 rn fi. :\huaközi G\ uJB 
Ráczkeve, Pesl· rn 1. \Vchnc1 Ed.e 
Resinái, Szeben n1 23 Kozotsa Dá\ id 
Resicza, Krassó-·Sz rn 18 öz1 B1adáné b. Schneider 

Schneide1 JózsrJ 

R~tt;g, Szolnok-Doboka 111. 22 Klen1ens Albert. 
Rekas, Te1ncs n1. 13. Bono1ni Ká1oh 
Rétság1 Nógrád in 7„ Kercsztu1 \ l C1encz 
Répcze-Sze1ne1c, Sopron 111. 2.f. Nie1 tit Elek 
R~\·a-li\falu. ~:or'.~ntál 111 1:1.. G~·örff\ Gáho1 
R~1naszecs, Gon1or in G Lan1os Lajos 
R!JJLfls.zo1nhat, Gön1ö1 111 G Harnaliá1 Károly,_ 

József. 
Riflberg, Tcn1es 111 13 Fábián G\ula 
Rohoncz, Vas in. 17 Sünon Géza· 
Rózsahegy, Liptó in 9. Han1n1e1scl1111id1 János . 
. Rozsny?., .G:ö1n9r 111 G Dr Poósch ör. k l< cy111an Guszl~· 

Pasteiner Jen<?, · 

1% 

::': .. „>y."n' ú, Drasso 111. 23 Hőrnc1 Alhc1 t 
:·~~~~kiil~ánya. K1as~~-S~ 1:1 13 G;~nócz~· ~~;la. 
·fttJszt., ::iOJJIOn ln 11 :\falcte1 G.-nb k Ohcn11 Gyula 
1!.llttJ;:a, 'Iu1órz 111 9 Triedinann ::\Iör · 

'„"'.:.:::.ni~, .Jc1nes n1 13 Iölg~ i T Yill11os )J Quüini A 
{<t~~íÓ E.a:;:::i.. Bo1 sod 111 Gö(h J Lajos 

,··:· :·.Sa.Jó-S~t-f'.~lcr.T ~1.or_s_od 1;~ 6 0Y Öl) . Sándoi. 
saJ!!ó-IaT.Jl.!Di.18.!!!!:IcHl n1 1. H.ulllnl h .. öz\· k Rákos G\nla 
Saft1:a(·r- l}íbar n1 i_2 Knli:in~ i Káhnán „. • 

Sa.sYáL ":\\1tla 111 D Iö1ök Géza 
Sárhog:ár.f~ 11'ehé1 111. :18. F:Jiáss') Iin1c 
5~öz-t1lal;:, Szall11ár 111 11. Tata~ Illiklós 
Sáros-P::ttak, Zcn1plén 111 8 Dr. Rik Gnsztá\ 
S;irYál', 'flS, JI) 17 Stubcn\ oll r e_1encr 
~·~-"_J?a1anya in 20 Jiandák G~· Srí.ndoi. 
S.-A.-D1hcl~. ZenJplén in 8 Kincsesi Pélc1 Zlinsk1 

József, Duda\ \kos · 
Se~es\cír. i\'.-KÚklilld n1 23 \Vt:ber János. Sc.hustc1 

F.rig~cs. fo]])e1lh Frig)eS, b Lingncr A v? 
Sclnw.t_z, Hpnl 111 7 :vra1i:-;ÓCS\ János, Sztankay r e1elicz. 
Se'ii'YC, Baran~ a. n1 20. TJ,\,·h~1 ·Fercncz ·.·--- .·. ' .„„". 

Sere~ól~cs, felié1 rn i8 Hcg~i IstYán 
Siklrí~. ,_ Ha1an~ il 111. 20 Pcli:ách T, Szeu,~g_yörg:i'i :.'do1 
Sinuínd. A1ad rn. 1G Csik\ Lnkcícs · · 
Simontorn1 <l. Tolna ln. 20 özv Szil;;:o1 <iné b VVielancl Dén 
Siófok, \:c~zp1é1n 111 17 DáuloSS\ Irn1c 
Robo1si11. '1..rrrd 111. :lG F1ank6 A1i.do1 
Solt, Plst rn 2 ilf;i1k1 Isi\ án 
SornoTja, (Csallú-1 Poz~on~ 111 5 Da1ta li\rrchu 
SóY<ÍI, Sfuos ni 8 Hoits: Lajos 
SQpr_on. Sop1on n1 _2·:1. :Molnár L ,)3otfv Káln1. án !J.ranc:i; 

]§nü;·"C:sathú T. ll1ökösci b Lclr1a:i: G')ÖZŐ 
Soroks:í.1 P0:st. 111 L Szlávik Ish án 
Sóskúl. l ché1 111 1.8 ?l'Icisf:ls Lajo:-; 
S.tanisils, Tiács 111 .f lfj. Beke G\'nlet 

'.:·:""~Cierlak, Krrrsso-Sz 111 15 GaO:'scnheirner K„--né k 
: \'Schlicht.ing J 
·§to1nfa, Pozson:i' m 5 Rajn1an János 
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Sükösd, Pest in 2 lhold Isl\;án 
Sün1eg. Zala 111. J9. Sta1nh0Tszk\ László 
Szabadka. Dács in 4 JoO Károl~, Decs\ Dczsö, 
l'.lyorg\'-. \.fillassin Illé::: l'ii~rli_(~c'_la · 

Szahadszállá;--pcsi··1;;·'""3 Jía11 ino\'ú';.; Pétc1 
Szakcs, Tolna 111. 20 F 01n ó .-\ndo1 
Szakolcza N1 itra rn ö. lt:rrahnasok 
Szalárd, Biha·r m. 12 ? ~ 
Szalono.k, \'as n1 17 Nichold ~fi.hál~ 
Szan1osuj\:ár Szolnok-Doboka ni 22 Placsintár D 
Szá1afalYa rorontál lTI 1R Schiller Sándo1 
Szaniszló, Szatiná1 n1 11 Ko' ács NándoT. 
Szarvas. Békés 111 15 ~IedYeczkJ József, Baíts E1nil. 
Szahuár_„ Szatn1á1 111. 11 Di Lengyel ).1á1 l_~n~1 T.itc11Hy 

Elek. Il@§1D. _.Jó_zscf lrgalinas ienrl · 

Szántó, 1\ba.n.i-Torna in 8. ::\1eissels Alajos 
Szan~. Sopron 111. 2-i fa1kas Káln1án 
Szászkahán' rr, K1asso-Szö1én" ni 1:~ Sa1ok G1 nla 
Szász-Régcri. 2\Iaros-Torrl.rr 111 · 28 \Vc11nescJ1e1 ·E. Cop-_ 

pP lt Hngo 

Szászsebes, S7ehen 111 23 Reinha1dt T C, Rinclc1 Lajos. 
Szász-.. á1 ., J3aran \ rr m 20 Baltha I ászlú 
Szász-..á1os, Hun; ad 111 21 Graffins fózsei, Vlád ~Iiklós. 

. Szei;;e(l_, __ CS()ng:1_ád _u1. JD. Dr. Hiba: G) örg_y__, G~ uricza: 
Lipót, Baui::;r Juzsef ö1iiktrseí'.""·tr:·0 Bök'ól· N _ Barcsai. 
Kái_ol), Kc1ts?.tes Sfindo1, 1·1eák G~ula ö1 k. Es?.tegár 
B{~la, Göt7. Tánosné b Böch R~ La1os, Szán ló József, 
:\n1b11ÍZ) f eren( Z 

Szcghef;~, J3ücs 111 i F1ied1nan fl'Ioi 
Sz_egsz_árd, l'olna_ 111 20. ílátho1 ~' Elek) Szon<l~' 
SZ0:g1la1on1, Békés ni 15. Kiss Ftrencz 
Szep:vá1, C:song-1ád Hl. 15„ ld. B;_us1 Hezsö 
Szelist~ e Szeben ni. 28 \Tcinlich Antal 
SzeniJak, A1ad n1. 1(-j Kolbenha\Cl László, 
Szen1_pcz, Pozsony in. 5. Ifj. Flei.sché1 Antal 
Szendrő, Borsod rn 6 Bate1na\ AU)ert 
Szenicz, Nyitra in 5 Szkicsák Ede 
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·szentes, ~son,g1ád i;1 15 Yá~ ad_J- .- L~J.os, Podln ac~k) 
~roez~- D~_~s~ Rela, h N1g11_n)l- Z. ifJ Vá1ad) La.ios 
~zeni·· A.nd1ás\<,~Békés ·-1w. 1 :>. 'Pol1aisck---y illnos 
Szent-,'1.nna, (Líj) __ 'l.1ad 111 1(-i. l cl!t:tá1 Rt]a 
;;;zent-Elek, \~as 111 17. Gaug:l J.-11é k llé\fsz I1rne 
Szeni-~1Hlrt: Pesl rn 1. Jakftb T::;l\ri.n 
szent-Ago!a ~ -Ei.iküllö ni 2:.-; Knall K, 
Szent-Gaál, \cszp18ui in 1i Hti\n)ák lk:n1é1 
szeni-Goihá1d, \as n1 1'i Ion1csán~i lipot 
52cnt-G1ótb, Zala 111 ·tH Bolt~ Pótci. 
szent-G) örg1 Pozson~ 111 ö Eiszrloríc1 Ká1ol) 
SzeM-G-~ö1g1, (Oláh-) Bcszü-:tczc-N. in. 2:2 Jlclfenhein H_ 
Szcnl-Huber\ To1ontc\l 111 1± Xag~-rószeg fiókja, ]J 

Gotschling- Fii)!:~ es -y---

Szent-János, '\foson 111 S N1n:;(;1 (yottlo]J 
Szent-Kc1eszt, Da1s 111 7 Csán\i Ad1ün 
Szcnt-Lö1i11cz. Ha1an)a n1 20 ·szililg~i G)öJg) 
szenl--:\'Tá1ton, 1'u1ocz 111 9 ifj Topercze1 Lajos 
Szent-)Iá1 lon. G\ ö1 ln j.') Gölll E örökösei. hé1lö 

Szathn1á1 \ GéZa , 
Szent-'l'arn::í.S. Bács 111 4 Lak•y Nándo1 ö1ök k Ba1a-

ko\ iLs Lajos 
Szepes-Olaszi. Szepts 111 9. Sujcln Gusztá1 
Sz$J?~,.s_::!S/Q.1.l!~~-~-!: 8-~.~l!_es. 111_. D _ G_iéh J;~119,; 
Szepes-\'aralJa. Szepes· rn. 9. hgahnas rend \Vcisz Ján 
Szepsi, Ahauj 111. 8 Bydcskut1 He1lalan 
s~~.p::;i~_,'3.zt::..G.y.ü1'._g.y, __ Há101nszék 111 22 fleleg _ Bálinti 

Otvcs PúJ b. Dá1id GJ·(hg)' 
37.éplak, Bilta1 in 12 Kf~kess\ IslYán 
.SzeL'h-lU.ebe, [01ontál 111 18 '_prruhin1· fiókja, h Iszk1a) 

G\ ü1 g\ 
SzeÚlal~Üly, Szeben in 23 Schiin1nert F Ch1 , ü1ök k 

Zink A 
Szmed, Pozson1 1n ó. Szkitsák Antal 
Szerednyc Ung. n1 10 SpecH lúnos 
S~-/cncS, Zc1nplén 111. 18 Huta H :_ öz1. k \Vidrich S 
Szecsén~, Nóg1ád 111. í. He1k0Yich János. 

::S:iék, S..:olnok-Doboka 111 22 Hahís:i: .lF~nii 
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Székelyhid, Bihai m 12 Penkert }:l_]l1ály 
Székeh-Ke1eszt111, 1lclrn'11cl; rn 22 .Jiige1 F l 
Székel\-Udvai:hel\, lic=h·a1heh 111 22 Nagysoh1no 
"'-""Kön6z---kr1íti\Y',-'3Őhniosc;\ Jel.nos -.. ·- · 
Szél3.Eúi -(Pj~i:~-) l-I~int 111 - "i. Páltsch Á1pád -
Szikszó, Abauj-111 8 Son1og~i \lili:'il~ >_-_ 
,Sziuct_y_J1, Son1o<rY 111 10 Salarnon G) ula, \is~ 
Szifas-Ralldts, y'8.Szp1un nL· ií. "T\:cn··-áCi Ignácz 
Szilág)-Csch. Szilúg~ n1 11 ! Ifj J'1ii.ger Ká1ol) 
Szihig\ -Sonil\ ó Szi]íl_g\ ni 11 Szaploncza: Sánd~i: 

Tó;S·a G\ uia ·-- . 
Szill, Son1Üg~ Hl 1~ ÖZ\· Res:.t.édts G~ uláné ];: 

Géza 
Szilvás, Borsod n-1 G Ki1nc1 t.T ,\iln1os 
Szinna, Zen1plén 111 8 C:siszáT Arpád 
Szin,é1-Vá1allja. Szallnár 111._ tl .. G~.rb_er_üdön 
Szü·-i:fk;-N<!·grfttt-111-:""T:---iuilíii)t-lilik János. 
Szi\iaez (0-). Bács 111 4. J1;11lik0Yits Tános 
Szliács, Zóh 01n 111 7. Zólyo1n fiókja 
Szob1ánéz, ting 111 10 Cse-1e JózsPf 
fuolnok. J -IC-Szolnok rn 3 Ho1ánszk)-

Cf'YQ~~, Hrabécz) Inue 
Szüly\;a,-·Bc1cg: in 10 E1nbc1 Elek 
Szo1nbatl1ch. \as ni l7 Siinon G\ ula. Rudolf 
Szornolnok,,'Szcpes n1. H f1(;Jntla jözscf 
S.zovát, Hajdu 111. 12 Sagh) f.'e1 encz. 
Szö1egh, Torontál n1 11 Józ::>a D~:,.:sü 
Szőny, (Uj-), Kon1rr1on1 nL 18 Slc1ncr :.\Iiklós 
Sztrajn~'a. Ung ni 10 öz1 Huszá1 P-né b 

Vihnos 
Szh'opkó, Zen1plén rn S. Füzcss~ Tózsr-:f 
Szucsán, Tnl'ÓCZ Dl H nn1drr Júno~ 

l'ah, So1nog)' in 10 Vésse) Jozseí 
Talrnács, Szeben Hl. 23. Zinz Ká1ol1 
Tan1ási, folna 1n 20 Lakne1 Lajos 
Tapolcza, Zala in. l~J. Gla:,.:er Sándo1 
Tarcsa, Vas rn 17. Bá1dossy Gé7-a. 
Tarczal, Ze1nplén in 8. Horváth Imre 
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·,.:::r.'··-pa. Bereg ni iO l\-i-on-ó ---István. 
.::1'a.r. ·cl ~z,·l·'tF\ 111 11 Dulka Elek T· sna ,__ '"'' , . 
·-- _'\;,, Pest ~11 2 _ Dö1nsöd fiókJ_a. . .. 
~rego' a. I;--1 asso-Sz 111 _12 . h.u tn,c1 l\-101 . . , 
~'l, I\QlJl}1!:9..lD ___ n:;._. 18 ?\Jen1ch Denes, B1schof L1pot 

.:--T<i.!l,-a,:-_7.8ll1plé11~ ii-1 8 KíS'S .T: -örök., 'b„ Zibald T an1ás 
)-T;lp~·~„J.?icske Pest rn 1 ,szucsánszk_y K_árol·y 

T'ípio··Szclc, Pest n1. 1. h.ounuth Atilla 
T~kc, Kolozs n1 21. \\1 agne1 F e1dinánd 
'feilleii11 Hii.cs n1 i 1.-1aye1 lVlihál) 
Télll.§~Sl~~'-~·-~-J~n1~.s_ n1_._ 13,. Inuich \1 . Ja.hne-1~-_-Rezsöi __ .,_, 

:-- Jáftner h_ároly. Jaros· G.„ Albcit T és Klaustnann H 
Ir!ffil.n1ruLrend, Duha Bálint, Höni~ Fe1eücz · 

Tenkf,_ Bilun n1 12. Lis:eka Tán ö1ök b S7.entiYáll)·i Sánd 
Técsö, -:\lál'n1a1os 10. Agoslon G) ula 
Tétén:, Pcsl n1 1 Ruzsics lsl\::ln 
Téth, G)ól 111 JS. Xovák Ignácz 
Tinn~ e, Pest 1n . 1 De llfodE1 -Dénes 
Tisza--Abád-·Szalók. J ··K -Szolnok 111. 3 Kiss Káhnán 

'.Tisza-Csege. Szabolcs ni :JJ Kardos Géza. 
Tisza-Uob, Szabolcs 1n 1.1 Tisza-Lök fiókja, b Bodnár 

Antal i 
Tisza-! öldYáJ. J.-K -Szolnok 111 3 l\-Iüh1 lsl\ án. 

/Tisza-_fü1ed, Jle1 es n1 R J\'Iaa1 J., i:izY. k Szarka Gyula 
~--Tiszrr-Liik 1 Szabolcs n1 11. Rab Joz~ef. 
';Tisza-Nán;:i,._ Heves ni 3 Sü1nc.ghy A1pád. 
,Jisza-Rofi 1 T-K-Szolnok ni 3. Kuliffa-y Káln1án 
J'isza-lljlak, Ugocsa 111 10 Ro)kó ViktoI. 
;fiszolcz, Gö1nö1 in. (-j üz\ Sz:.n1iknf, b Iloffinger Ká1 
::Titel. Racs 111. -i öz\ Zahn T k Irasek Ká10l) 
Tolcs1·ri. Ze111plÉn in. 8 Fiils Lajos 
:Tokaj. ZeTnplén ir1 8. Rcine1 D, Czigán) i Béla 
.-1'olI'a. Tolna n1 20 Gö1n]Jös László 

mnase\ÚCz. Toiontcil in 14 Bundv Jakab. 
Qnánfah a,, lo1da-A1aJT\os 111. 21 Éinder János 
, '/plya, Bács in. ·+ Ratlány ö1ök. 1 ·k Farkas Aladái;, 
oina, Ahauj·To1na 111. 6. Dé1néndi Papp József 
rnalh;a, Gö1nör m G prszinyi Zsigmond T 
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To1oczkó To1da-·A1an\'OS 111 21. \Ve1ess István 
Torzsa, rlács in. 4_ Gtitwcin László 
J.:g;~d<t,,_~~I.01da-A1an)OS ff1 21 \-elic:> Sa1nuL~Yolff 

és fia, '11ajáno\ its Ede. . 
1ót-'K-O-iD1ós. Békt:s n1 16 fat::t: lanos 
I ót-Pelsőcz,· Zól1·01n 111. i Znl) 0111 fiókja k Leskó '.\Ii • 
Iöke-Te1cbe:o; ze1nplén Hl 8. Hazay ~Téza 
Iörök--Becsc. l'o1ont<il 111 1í. BizEl: '\1111111 
lö1ök--K_anizscL To1ontál in :l4 D1agon G) uia 
'Iö1ök-Sz:ent-)Iiklós. J -1\ -Szolnok 111 Récse) 

Ale::ande1 János 
IöYis. Alsó-fehé1 111 21. Sla\kü\Íts Jáczint 
fl'enc'sén Ttcnc,.sé_n _ 11l. H. Bi orsck N<indo1 
l'tszlcna.' A1va in. ·s· 'Jeszenszky Rúi"ldbl· 
Tura PC:st Hl ~ ::\loln{u Jakus· 
Tu1d~ssin. A1\a 111 ~J ifj Tü1ük G~:za 
I urkt...-e. '.T.-K -Szolnok in 3 Ács _,\lbe1 l 
Iusnád, Csik 111 22 Csik-Szl--:\Iá1Lon fiokja 

lJj~_A1_ad, le1nes rn _1_3. 'fernajgó Czézár 
ÍJjh3-nya Ba1s Hl 7 Cze1 \ inki Mú1 
Ujcgyliá~. Szeben rn 23. Bi~1~c1 A.goston. 
UjfehéTtó, Szabolcs n1 11. 11011 Antal ö1ök.. k Farki{ 

Antal 
Uj-Kécské,, Pesl rn 2. \ tgh_ László 
Uj-T<ig~ ós. Hékéc; n1: 10; _ ll!d''}') J~nü , .. . 
1Jjpest. Pt:st ln. 1 _Szeren~ 1 „h_,1z111;~_1, Csepcsrrn~ l ~~!<!.; 
Dj-Pécs, To1onlál _ln. 14 G1 untll 1n·a.dat 
Ujszász, Pesl 111 2 lanc~cs G-) ulrr 
llj'<h, Lipló 111 H Lún\ t Adolf 
Ujvj~ék, _Bács ___ !!~, „ ~4- Ü_1 ossinge1 _ J~!Íl_.o]\ . 

J rinüs;-ifj:~T1laYsics Gábo1, D11;1J_1l!;!,.~Y-A-~~- ,_J .•. -..!;11 
Unu-,ár, Ung ni. 10. Hofi11an H l::!c11c Lajos) L:ln1 Sán 
UzDn. lLlrornszr~k 111, 22 Ha1abús l: c1cncz 
Vaál.· Fehé1 111. 18„ 1'iiscb1nann }<c1cncz 
Vadke1L, Pesl 111. 2. Kis-Kií1ijs fi{1kja~ h Szabó 
Vaiszló, Ba1an\ [!, rn. 2ll Uux E1nö 
Vajda-·Hun~aU,'IIun~ad Hl. 21 Ui. _Juchó Ferencz. 
Va1annó, Ze.1nplén 111 8 Gaál Sándor 
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Vadas, 1
1
e1nes 111 18 Bil<l Jláh ás 

van·i1Íl1~' \.eszpré1n Hl 7 Zil(7, fiókja, k Zacso\iC:s HóLél l 
<-';:_:;j!askoh, B~har n1 12 Heicpe) Károh 
" '·:Y11skul, Dac.s Hl 12 r ül k]y Bfda ' 

fasYiii. \'as ni 1G l:le1tal:=lnii \'ikl.o1 
,Vác.~_· --~~,C'.:?,!,,)_~1.:_ L __ h.'.:~~~1}.~:i-.~~XL~?J.~l_. hgaliua;.; 11.nd 
fíl7-"?eszlerczc._lrencsl·n ni. U. TIO~~sri.n\ i Alltal 
Vág-:-:lell:,e NJll1a 1n. :J. Zelle1 Eie1né1. 
\ág:-[jhel) Nj iila m <) Kellei T'.rnil. 
-Várnos-_H1kola, Ho11f ni Hahlr·1 C\ uL-t 
Ván1os-.Pé1c~„ l-Iajdu n1 12. Ha1rsa1ik Géza 
Yár-..palota, \cszpré1n Jr1 1';· I\1oselz Qy 11h 
Yásá1os-Nün1cn) Dc11;g· 1n 10 OJ:=íh G\ nla 
Verh:isz, Rá1_s ni 11 Scliuh I\1itoh · 

·.r-erbó; __ X_yjtra ni. ö .. HoJJok (i'f,zrr. · 
\;crebély, Ra1~ :1!. I ílt:rtncs_) öz~ . k Kosi\ a T. 
\e1c1_7.~e (Also-J.._Bucgh n1 10 Iüposs~ János 
Ve1pf:/t,t. !ü.011::s in ;3 (i\01nhn l:tszló 
Vert:spatrtk, Alsó-fél1t:':1 1lJ. 2J. ·l\Ioldo,án Lajos 
rc1:~0.cz,:, __ Tq..1.x:i.e.s _1n_ 18. Klicl_l_)_m _Bó1a Sl.l·ach Júnos, 
'}.'Jliller Oszká1'. 1-Ierczog F'e1enr,z - '-

Xes~11,;-é_1p_,_.J,eszp1. _ln 17. r e1encz~ Ká1 ., Szili-lT01 \ áth Pál 
'fe§zto, Bekes 111 13. Dakacs Lajos ' 
\'ilin~ e, l:la1s Ill. 'i Ba1 s-Sz!-Ke1:es:d fiuk ja 
Vifl.cncz. ~~ilta rn 3 \Va."lik l 
Yilá,si;os, A1 ad in 1G K;hoh i l\:iilinán 
:Villán~. Ba1 an~ a 111 20 C:s.athó G\ ula 
Vinga, Ien1es in 18 Ve1css VilrnoS 

:Tisk, :.\lá11naros Hl 10 Ko\·áss1 Dezsó 
_j.Viss(J, (I'f:lsü-J ?lhl1nir1xos ni. 1-Ü. Ko\ :iss\ G~ ula 
Viseg1ád, Pesl. n1. 1. Klein Zsi~inond · 

_-Vir.akna, Als(í-T\.:]1(01 111 21 Kronbf~l" N 
:Yö1üsvii1 Pcsl 111 1 To1tl) öiiik ];" Ozo10,-szk\ JkJa 
"Z.él]j~":"Fgers_~f;gi Zal.a 1.ri :19. Ün<brt:1 ü1!,·J,· ],· (' · ;!.I J • _ ,SJCSl\'1\US, 

J~_nszlcr Sündol. ' 
/-LöYö, Za_la_ 111 19 Dc1vrrlics lsl\:ii1 
1~lh11a, Also-I•ehé1 111 21. Nag-) Károh 

.hz, Ba1s ln 7 Stcy1e1 Ká!·oly · 
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Zenta\ Bács in Ifi Cz1dnsz Fc1encz. 1'11utsy ':\Tenvhe.rf 
Z1fh\fal\,l To1011 1 <1l 1i1 1i lla\c1111~ Ka1oh. · <~ 
Zilrrh, Szilág~ ni 14 Ung:e1 G1-isztá,:-_ \idinSk~' Lclszló' 
Zücz, \'cszpl'éni in 17 T;:1kác~~ I~p1ricz ·· 
Znió-\ ár<llja, In1ócz n1 $). Pantnka Bfla 
.Z-ó1von1. Zól\-_cnn n1. 7. _Ste.ch Lajos. 
Zól~ 01n--LipcSe, Z-úl',> 0111 111 7 :\lrskó Gásprü 
Zo1nba. Tolna 111 20. Poór L1Hl1·f' 
z·o1nboÍ·, Hács Di i, ·cúllé F::. - Irollai Edt;_ S;1l~ 
Zsahh a. Bács 111 i Pinlé1 Yido1 
Zsü.n1J)~l~. Pest 111 1 Lrús G1 nla 
Zsil)ó _ Szilágy rn Ll Bagos~· Isi' án 
Zsolna. 'I1encsén 111 9. Ton1hor \itten 
Zso1nhoJ,·a. 'loronhtl 1n. ti. l!olcz __ \Tál, ás., 

'·· · ÖsszeSc11 ·j 1:)2 g~ ó:z~·sze·rl<ir 

Horvát. Sz la vonország gyógyszertárai. 
Bello1-fu'. Ge11nan 1\_ál 11án Gorica, (:'.\fagy-) Stitz 
Brood ~latie\i1~ S GospiL. Vouk P 

e( Sch1epcl J G-1adiska(Li-),DiennesD~ 
Tiiinj, l\1a1siC '.\T. GrubiSnopolje=:-..:B1inj 
Rut.ca1i BaHisliC f lllok, László I e1encz 
Ce1t:>:iC., C\·eiC, D India, Hainisch A 
Cricvenica, BoliC T 1J1eg, \Vessely D 
Dálja, Sennt'.rt J-' h unec, .János .T 
Daru\·ár. Kuscvicz A IvaniC.. To1o\i(\ E 
DelniczC. Jelinek K e< • ~lászló J 
Diako\ ár (1ljako\ o), J 1 an- lnska, Hival A 

ger L„, b. KathTr:.in T Karlócza (Ka1Jovéi), 
Dugosela, Begna A :::er F 
Erde\vik, T\ ubc N Kapi oncza (Kop1ivnica), 
Eszék, Hullanlt J Smckal D. \\Te1li F. 

cc DáYid G)'ula Kátol~·l·átos (Kai101ac), ~-: 
cc Kaudelka Adoli Findeis G 
(( Gobe1zki fó;i;se1 lC-1.rohn átos, Scst J-i 

Gjuigjevac, (Katona-Szt- · (( :\loclrusán 
György)

1 
Antolko\ ie J Klanjeci Culot F. A. 

Glina, Jf aulik A. Kost'linica; Van der \Verth 

ina, Zsiga N :í ndor 
ra,pina-1 öplitz, ~elzoldl F. 
~-tfaévac (H?1 \ h.et eszlu1 ). 

~;,_.}i.. Hocbs1nger 
.:.:fériz-V~jn~l'ai, Tc?nil;ek. Z 
J\,uüna, Batho1~zeky. Zs1g1n 

_"J_\:ufje'i'O, Hm vath ~l 
:'·Lipik, fürd~, Pak1ac fiókja 
'Ludb1eg; h.?n J 

,. : Tufo;ria-B1sh1cza, __ Ra)·1yia:1 .J 
.ii[föoljac (DolnJt-} hle1ks-

ner A 
·::·?lfitrovicza, Czeisbe1ge1 J 

·:::.'.:·:· k., \. Krstii:) PeltoviC GJ 
-·NasiC1 !.fernyik E h, 1losen

fe1d G5 
No'd Fiume ni„ K_unc;1'·iC E„ 
Novska, Dranczl nsk1 A H 

: 'áau.Jin, Fink T 
O~ahoviC[\.· StosiC _ '\T 

'i' Ottoi'iac, Castck \ 1
• 

Pakracz, Zsiga \' alé1; 
_._Pazua (Ó·} Koziak Ag 
-·Pétervárad, Deodatto Th 
Petrinjai Panatz: P 

:Pregrada, Bilihski örök h. 
Tnicrr\; A. 

·„._l'ortoré. C.alti J k. Kuhe R 
"Po:i.egai· Csillag N J 

<< Hegedüs G~: 
Ru1na. Hondl J 

.'.e"> <e • Kozjak And1ás 
Samobor. Cesar Af 
Sid, Kozi:-i.k Ág. 
Slunj, )\'larsiC J 
.Stubica, L Vounastini 

Összesen 100 
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Suchopolje (1erezovac), 
'I'an1ássy Antai 

Susak (l!'iun1e n1) \Ve1t
heitnstcin J b. 1uskán .J 

Szt. ··1 ván-Zeline.KristufekK 
Sziszek, \--e1nak S 

(( Knbánvi r e1 
Sz1atiua, Cí-ü1h ·r örök 
\~alpó, D~ssátl S 
\' au1sct Kr.iuterhHilh B 

(( Hotfman _\ 
(( Riedl fer 

Ya1asd- Töplilz, j\-'Iolnár 
Ve1ho1ec (Vrho1ac\ -:-\en-

111ann J'\. K. 
\ erőcze (Yirovitica) Besz 

e. i 
\ inic1, Parapatié \ icto1 
\ inkoYce, Alle1nann L 

(( Kalltvocla v 
I alkenstein J 

\ 1ilje, Koszalek E 
\irhovsko, Y1anie ilf 
Yuk0Yá1, Küchbaurn ö1ök 

k. PolaSck L K1 aiCovir :S 
Zágráb, ~\litlelbach Gab1iela 

k. l\littelhach Zsign1ond, 
J\Ii1tle1 K, Pospis<:.hill .l 
Katkit: _-:\ , Kögl A , Pe
csics J , l'o1naj E, hgalln 
k. A1gay l 

Zengg, Accurti K 
Zi1llOl1) ,BenkoF )restsikF 
Zlata1', Pospisil J 
Zupanje, Dobrzanski A h 

Tanács l\l 
gyógy sze1 tái 
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A budapesti tud. egyetemen 1889-ben oklevelét 
nyertek: · 

Székf~ll G8üt 1 hai~z Lajos, :\leoner Ottó. Holema1~ HeJa Sza: 
All.1e1:.t ~'letlh. nj_ul'a, i\kd.\(_.C~·~Y .1fi,klos. C;;:1!?ulka_ ÜJ'OZÖ, KoczJáll: 
l.)e;;:~o, Cs~hy l ll.]üii Zachrrr hez1: (,-f_is;;:I ,Jtno H3;1n .\_lbert, lfa!li.s·' 
Odlir1 Sdimidl .Kálmiin .• \J:i.;,zny1k Endre 1-'aitJ.go Odon, l-Jol·dó~'...\ 
Dr.'b J::ak~~1k_Hda, Tfü·0k l+):ula. \dc_e11.:1au.11.(i)ula. K\api! Ag9_s_t%Ji)~ 
Ji<rt! }rnd. hank<:t Dc2rn :;r_holtz E.m1L Zaliorszk~ (,\ula, BOifo·~.-: 
l~l\oíi1, ::3chnobel_l.'1jo~ Kadi,lh Erno 'lrDJllf,1 Zoll;in, lux ' 
G-illlP Zoltán Z~1nárt.!y htuíu J-laza1 lJ8ne;,. foppice1· :'llildós, 
Imre ::3zah·j fi\'a~!ar IUdz J(;irnh· Dcke (iábor. Bánfi\' G\·uJa 
li.o\it:li :::;;n1do1 1.iJhl:re1· G\ ulu Varga Jenő Szill.ay (~yöi-gy,'JI{ 
Agoslon, \\ U'l""'' G~J.a 5ipo~o Kálma11 !:hc11h~ull:Agosto11, Dom 
L+yula, (Jt;"'-Y Flóri1í11, .':)zwnkaY Af,,c. J'ci1d Ede. ~;;:uthmáry Sárn 
Hl1~z&r Karol\ )(irii~ Janos, Bralla Ecfr Mm·an Vendel, SzaJ:!a· 
Innc, Zílltán UCla Vil\in~ct' _)líuton, l\liilk_r Dez~ , Denl!er O 
Ruda!' Lajos Kaprnuc..:a) fsh án, Adlel' l aios. Melhccky Kál 
Pokorny l±u:a, Jlá1y .\nlal B1lo?h 13yula, ll':0chfrch l-:rnO, Jureczk)':' 
J;á mán llltSO\'SZk)' .József, Hal'clka I1noícz, Farkas :-:iú..ndor, Bak:oif 
.Jcnii, Holenen !\.ndo1. 1-Ionáth Antal, Liptie Q,llin, Lukácsy József; 
L\:u~a Ado1·j:i11 Heis7leJ l'ctencz. JtothJ'nd1s ,János Frank fgnát{· 
SlliönlJorn .J(oz.cef Fl1hrman11 Fcn·ncz. Papp AlaJál', Neuman.rl: 
Igná!;;: J!.n~dn1anu Alfréd \'ig Belu Herezog Jshán, J-'raznov 
Jákos llralJéczJ Kálmán Szeki.sik l.lek, Faigcl Ká1oly, Fay k;i 
Xá11do1 " 

1889-ben Budapesten képesitett gyógyszerészsegédek·:_:· 
Ai{ lii11~er .Jozs , Uoldoga;,szon~ fa 
Alapy Altn'.ld, Ujpcsl 
Ha.11H.h <;.)'ula __ \)·in~g)ha1.a. 
Ber ,czk OdiJ!L Hare,.c. 
Bé:Jey Lkzsii, l\lar\011\ úsi1 
llózi-. Kárnli ~.··Krrnizsa 
L3orsodi Ernü, :\agyknta 
C1aeinn Gyula, Phska 
Csacsko Lajo,.;. Kapo~\'itl 
Csemíczlq- 1"rigy1.~, Jcj_,,z-.\. -Szl· 

Gyii1gy 
Cso11ka Lajo~. >l.-Körös 
f<:ilii;l la.jo~ l•el'tő-::3zt-:\likl!JS 
Eszes Imrr., Kec.skcmL·t 
rra11kl Anlal, Kis-T1,Jf.k. 
J, l'LJ.ntsik Eud1·c, TJj-Szt-A una. 
Gaúl ,J:rnn~ Dács-H1eszl vác:>: 
Gro~~man11 Adolf, l'déuy. 
Haf1·n;;ehcl' K&.roly, s~-:t-Elek 
Hc1h:>t .József, ~ómetujv:ir 
Hermann lgnáez ~Iodos 

1 Jolclv Kitlmitn, Orosháza. 
llnJ'\'ii.th Kúlurnn. Ki'oszeg 
Janit~áry lvún, Uudapest. 
Janoyich I"tní..}1 Fekelc-A:r_dó~ 
Kellnn Sán1lo1· .\'liskolcz 
Kiss ;\'likló~, Zilah. 
K!azcr Gyula, \.-Krrnizsa 
Knlilal Alajos, Pozsony. 
Korinek .Jozsef, 'l'1cncsén. 
l\osselct Jozsef, .! uta-1'ü1rárns. 
Ki\rö~ Lttjns, l\agy-Bajom. 
l\reb~ Grula Békés-:-Jzt-Andr' 
l amhcr~ Kárnly, Budapest. 
La;;su Nándor Mia.va. 
J. it!ios l '.1 e mér, Kis- Körös 
Lechner Anlal, 01·sova 
Lc\:iu,; !Cá1oly, Bi;izii:\, 
,\lct1or hlck, Komal'om'.. 
),Jatolcsy Miklós Czcgléd. · .. :: 
],lah'ó Imre, Balassa-Gyai•mat:„ 
"1\Iú!.;·o.y Gus'zt.íY, Sz,-Fihér\'ár; 
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S;:egh;; Sárnlo1, Siófok. 
Szih ásy l ászló Builapc;;t 
Szrl1c(·.zky S7.aniszló, :'\ .-Szm111iat 
Sztcnipák Dezsö. Delli e!.:.ZE'll 
Stiglitz Károl1, G-yiír 
Stinnn ,j('oz;:wf (;h-ör 
Tliur(m~7kY KárÓlv. ~']i~koLz 
I operczer Sándor, ·ne~zterf"ze b 
Ióll1 f:icmél'. Csépa 
\"alenlini GuszláY. f::ze[ed 
Y:Hságh Zol!án f elka -
\'-as1Hn~eJ Alad~r. N -Dajom 
l'ánL?a József. .!.\fiskolC7 
1· eszrorényi .\rnold, S. A ljholi 
·y izs],n r;zk'! László. Ujszász. 
Yulko Gyi1rl!1· Fel1ú·ten1plom 
\Vcrtbei111 Bi.·la. X -Her·skf'Tek 
Zhoray G) 11](1 Kézsmá1 k 

kolozsvl1ri tud egyetemen 1890·-ben oklevelet 
nyertek: 

Bcnc~ik Jt17.sd Dcw)e~ Jti.nos Dá\id Jozsef Hetl'ff)iBéJa, Ho_J11 
,·:\Lajos, Kol!ii1:;- ~1ih~IJ', O!\·e„ Púl,.Hck\én1'J'At.illa.~ Hohonezy z„.1~· 
.-,:_:;uond, ~eres „Lr.1.10, .. ste1n~nrg Pil~~ner \:l1u:1 :-.zalntdos Islva11 
-;': 'fárczay rsmn, mmossy {,yula, \\·1n1der l;:lvan 

fS89-benKolozsvártt képesitett gyógyszereszsegédek 
;.~csKagy Kúlnllln, H.-l'úülnd\ar 
:Í3ainlÍ<'Zy Sámlo:·, Sziny.-\ oi_ralja 
·:saUmgii.rlHt:r Kal'Oly. Para1d 
:.B8res János. Szoly\·a 
BrankoYifr J\oin Ienies\'Ul 
'Czefrz Dé11c~. Kolozs\ á1" 

ágyi Tihor, Sz -Snmhó 
attarlck l, ridolin, Teirn;;y_ r 
a_upt·Pál. :'\ -Sclyk. 
on·áth Kúro y_ Hidalmá~ 
re Sándor, :.\:.··Körös. 

· · Kálmán, Szatmár 
·ich Tivadar, .:\'.-Disznód 

Qczik Jllihály Hrassó 

Kugler f crcnr z, Hras„(1. 
Lautner György. Hras·<Ó 
Nn1l10ld Ü)Örg-y. ~.-1\ikinda 
Odo1 Béla, T»1nLS\"<Ír 
OdOr :'iamn. 'T cmc~\·á1 
Pisholti Zolt;\n. l\ Bánya. 
Ramono(·za.y Rému~, Tölgye>' 
R OZ\'Ullyi e:; l i:ir~·y Szalon ta 
Szabados József, Battonya. 
Sit·ó Kálmán, {))érc.'; 
Szid~ z~igmolHL :\.rnd 
Takáls JstYán I! „J)orog. 
\Vagner fiusztá\, Bras"ü 
\\'icnc·r lipót, BrQ~SÓ 



vegye! en1 zési e1 erln1,én,yeit kiil föl di 
télyelc a J,:öi;etk,ez81cben f'oglalj'álc 

PÁRISI ORVOSI AKADÉMIA: 
\'ltndl,i \ül L;:n taJun1d us. }Jt\ <:.zcttsft 

01sz<igban pá1loljuk)J (18i8) 

FEl!LING l!ERM, TANÁR, l>TUTTGA 
(n1g~· 'iszon~ lik a Hun~ adi \ iz11ez rnint t-14: 
püllnailioz 1nü1t 1G2: 100, a fi iedenst.hali·t pe.dig 
4··szr1 fl':Jlilrnnlj;:v (188:2) 

ATFIELD JOHN TANÁR, LONDONBAN: 
((kcd\ czö összelClclénél fog\ a kisebb fHingok. i~ .:: 
ln1s7náll1atók, rnint nHis kL:.-;<::1i.n1zcklJOlil (1882Y 

BAZZONI CARLO TANÁR, MILÁNÓBAN: .. „ 
((rninden n1tis isrn(:;leles hasonnen1li ús'lányviz·:_:_\ 

Elol.t. fJon;, üsu1 fel!OnikJJ (188;1) -y 

Ki1J1l1aiő i1ii11U111,jo1;JJ g,1üg,\w1:tárhan 1~ancH1ÍÍl\2erkr.r1shdfahrn1s nz ig,azga!6-.';:· 
Riíg1níl, Bi.tla11cdc111 \'i\ezi-uii:rn I~ sz alilU 

A mag) a1· g) og) szerészelrnél legeltei•je1ltebb 
bmlai kfserii viz 

NA\ P'' t" o:·, '' ; '' ' 
_,' _ _!!J -' -- ' -- ~ 

! 
1 



Az „ASSICURAZIONI G ENERALI"]izttársa 
Alapittatott 1831·ben, 

r: túrsa,ág, nwly a bírok dözéken-y mi:gúllapifá;a és'·pon_t 
zeté:-Ce által általáno~ bizalmat kelldt mal'a üán1, az 1s88 . __ .?s; 
czcmber hó 31"ről kC'll mérki szPrint alaptökéhen és kes':1:p~v1; 
tai·talékban 38_.3fül3-l-9 frt 10 knal 1\:n:klkc~.ik .b.. fcntemli~t( 
érvényben kvi1 ék'l•Jsztál) i tob•l1iztosita~ai11ak összegB 110.81;>, 
80 kr A fii?biztositá~i osztúlvl1an kési>IJl•i években esedékes 
~zóló olijkötdezv(nyei 23 211:! ~í-l frt 10 kira rul'nak. Fcnuállá 
az ··Assecuraúoni_ Gc11nali" í11,503 káresetc után 2t7.25739, 
8 krl fizdctt ki. L ~zámok IJizonyitják, l1o~y az "Assicurazi~nt 
nerali• még a le:;e:JC,vig-;-úz.aloóabli g;;u:1li'.!JJah. i» klJes me!!nyugtat' 
ffj'~1j~hat. s hüf!')' a nag-y bizalom melynek a t&rsaSűg trvJJnd 
tel10~en 1gn70Jl 1s -

Biztositások elfoga<ltatnak ; 
.A) Iüzk&r.ok ?licn Jak.'~" .l!?zdas~\gi épülctr;krc, hutorok és Ururak--~ 
tarak, tovahha cgyeh mgoi'agokra. BJ .\ !J~,da haszon és hérjiive-' 
delem lal~éP!.ilctekné\. t~1z.k~r foh!-án Ya!ó cl;naradú,-a elku. e~ Tüköi· 
Yagy szolm··uvc~ eltoresebol S7.armazo karok dlen„ DJ Jegkáröl· 
elle11. a k;\r-t(•rHP~ h'ljrs é" azonnal \aló ulalvúnyozá~a mol\eJ ~_:: 
E) Szálliltísi károk _ellen_ nwlyekrt. a szullilolt. i,avak hajókoi:i~-; 
\'U~utakon., va~y k'.JCsikon ~zrn;;e~nek, kng?rci;i szal_J1tott án'.k is_ eJf 
fof'!-dtatv>~n biztosilasra. 1<~ Io~Gtr _;ai:n- clc!Jaradokra. halai vagy 
c~e!cs eseten, ngy, hogy 3: J_n7;.tosito~l 11::<~7;Ci! _azoi:.n.'.il __ Higy -~gy,hop;y 
l11zo;1)·os me1,-.'szaliott liatandob.cn hz(:ltch~ k1: Ku~_o1:o~cn UJanlhafrik 
az elc'.hizto~itá:~ok a nye~·emenybr'.n \a.lo !:Mz1;sul_es~;:l. A~ „e.ddig 
fclo,.cz(:uora kerult nye1c1~1c11yosztalek 18:;i2·lol _18~_fl-1g, enmkmt atlag 
28 frl GG krt. tett k1 mmden 100 frL heh1cktt diJ ut.an. Az ekképen 

hiztosiloll szcmél'S a reá esö nyem•;11yt: i. készplnzlien felveheti.-:_-' 
\'agy 2 a hi11osit11tt. töke sza1ioritására; Yag-·y 3 az évi dij losiál:-< 
litás;tra f'ol'dithaija. _ __- -:} 

\ mél"'\;kelt éliJakon és JH1gy o;ztal1 kokon frlül, az ezen osztály~·, 
lmn az ni fcltdr.lek mellett liizlosilta1nak, kl>Y(·tkezö kedvf'zntényck 
µ·aruntirnZtu.tnak: n1e;;'hí111adhatlanolo: a ],öt.Yények \it évi_fe1m. 
úlláu1k után öngyillo:ossá;;', ))át•haj stb. eseteben. u~1u ''<'s'zit.•_ , 
lu~tili: (~l teljesen érYéu;,·iH.:et kiill sönmenles kütveiryek !Járom 
évi Íi'llllá]Jas után. a bjztositot,tnali. e~'észségi ~ílla]>Otát61 
:hi:g·g·f·fJ<'niH is1nét éi·vény~~(_" J!;J)tethetők )iárom h.ón:;i,pop ·· 
bcliil olJ· ldih-ényck, melvek a di]hwte"'ck dmu]a.,,zlasa folytan crvc~_._, 
nyöket vcszlc!t.ék, népÜHkt.•l_é.-. t'.-.eté~1 .d~j1>~tl~lo: n~JkUI ér··'': 
'én;rbi'n 1na1•:ul a biztos1tás egy ev1 fennallasa. i:J,000 frtot: 
meg nem liala.ló Üióiózcg- en·iéig, 

A ti·ieszii ((ASSIC~T~tA~l-~N~- ~EN~~!~,~f· 
nrngyarorszap:1 vo7.01·ugynok~egc ;: .. ff!!f!ff<:-":_':/ 

Hivatali liel·yisi,gek: a tát'saság s 1jút. házában, Dor·ottya·li,~_;· ::p:í'I-_~· 
,,, 



llllff!fBíft'Nf!Olft''P'wttf-lfWff\1llf&nrl4fmm·11rn e ra 

• · k·.· ... k , n.2o Gll1'».• . · p · • V.a1n·1nczu qr . a .. , tomi:n:i..1· 10,od.a.rnh·: „ : , .~ps111 o~ .~oú;s· -tiveg: ;) ,„ „ 
·.·' ' · .• ' ' ' ' 1 • .. 

C•U--.·:·; - -_k,}'d··, ó,20Chi_nintannat tarta- 1 u··· . ~-,' t" , 
lllJUCSQ Q a e.1omma1:1oodb:·sri-to.é,) veg1ua10 llltá-. E,g'{ üveg 1 frt. 

V Ch•• • k k·, 0.15 Chininfan. 1 S 'I b.· '}"!"' k' Fü•i· '' '"' nóJ. ' asas ' llllllCZ:U or U··nat-ils0.05vas- _za on ... _enga. l 1UZe 'kii!, vörös, fehér 
oxydlatlalotnmai.. H.:O db._3_ frt. J és ~ii.rga.szinhen._1 kilo_2 frt; 

S t , • 1 · • · k' J' · · ·1 '·{· · • f" kJ • k 150 nMmól gye„tyo· · an .onrn-3a ap1nn czu or m. 11 ag·nesulln· a.·. ya . ""'"'"· · 
~ '. · - · ,.-· - 1 6 perczig 'Cgö. 12-p_~i.czig égő, 24 pe1cz1g ego 

i)-_ofi s,anto_nin- ésjal;ipµm·t:u·lalommaJ. 100 ~b akt. 1 dh'6l) ki·; 1_ Q.1·b 1 f,·t 1,0 kr. 1 db 2l1t10 kr. 

~.Iénesi llSZlt' •bor. Eg' y 3ó '".""·üveg i '"'· !' e·. ·1cao'v.·11·.·. 11· .. ·11·c". 1'k„.1·. lr' B.á1mi "°"'" .. """ ! ! 
}_( ( . ( - 1 . IA t ·• ~il di> 1 frl-í frt 25. ·('} • · b. ~ 2.0/s"' Chin\iit:utalúmmal.Öt 20 cr.c11- , "' ' · . . . · 

: ::: r. 1111a ?r. t1lüeres ,üveg:. 3 frt 7.ö kr: „. :··Fekete· iroda..:.·„.tin.tapor~ te1~r~afo.1~r: h· 

:··1r ·.Ch'·· ,·b . .2Q/ni Chinín- é~vasoxy.d- ./ „... „..,. : .. . '. .. : ·:·. · . 
, a~a~ . •.ma or., '""""nmmo1. mBO ""n· " Violaszin iroda tintaIJíH'. \ . 
'ti.üteresüvog;.3'fr.t.7:íkr, / · .. „ .. „ ... ./ ,.:··· · tere .. 

... · .. ·.·.. . .· . ·.. KAPHATÓ!(: , ... . , 

i;11nQ•·•·• ·······~/~.l\f\I;' A'V ·M' ·...•.. l(.l'ff;V'7·AS"'c'~11' 
, ........ n:· ....•. ~.9,!iJ;J[~>J<1~t•./.Y~;J ... lM10~> 

~ 

~~~i~ Y ER ts Si; · . i 
~~ gyógyfű'2ecúúk, ~ i 

~- vcg}·ílszcti és g)·óg)'Szorészcti l1cszitm(1n}cl\, l\illilnlcgcs~ílgel\, : 

li l/ f/él pipere· és illatszerek üzlete \\)· ~1>· S 
/Je8 c,1>~ ~ 

te 11, V., N á do t·\l. \ .~ 
1 .. Y „.Y, '1Y,,O „y, 0 "'"' ,Y,,, "Y,""''"""'""""·'""''"""""'J "'4JJ<,l*'tiit1..!IW'1<J,;i>!.,;'l!>.i~ 1 



EGGER A. l?:f_A;} 
gyógyszerészeti czukoráruk és csokoládék gyaia/ · · · 

ELÖBB: 
BÉCS,DÖBL ING .. l.10ST: ----::.;::--.;:;,;'._::: :::;_:: :: 

BÉCS-Nussootif-} 
Bachofellstrasse 3. -~-i~:,~J; 

Ajánlja a ~~óg~s7.e~ész ur~knak a téli idényr~· á-:kö~~~ 
vetkezö in1n<l1<11 gyng)' szertarha bevezetett és kereSett" 

g) óg) czukorkáit, u. 1n. : 
Succus liquh'itae e. se.le a.mmon. kisvagUsu __ klg. 

• " " nagyvfrgásu, (magyar módra) ___ ·-· __ _ 
Suecus liqutrita.e nigra c.um Yanilla _____ _ 
Pasta a.-ltha.eae alhissima, jotállássaJ, YUlOdi a;·ab 

n1ézgáhól, szép fehér és puha ___ --· ___ __ _ 
Pa.sta. althaeae rosea, legfinomabb rózsaizzel ___ _ 

" Uquirita.e flava -„ ___ ___ ___ ___ ~ __ _ 

Pastilli gummi Senegalensfs candit rózsaszin és fehér ___ _ ___ ___ ___ _ __ 
Geláttna lichensis ea-:c'agheen sacharata __ _ 

100 pergament Zal:;:ko fl. :JU grm. Jegfin. rriandoJa. 
alaku malátakivonat CZtr.korkák-kal töltve. 
a megre11delü firmájáYal 6s reklámjával, igen ke~ 
resett áruczikk___ _ --- ___ ___ „. ___ ___ _ __ 

100 Carfon 18-21 grm. szép szalm!ak szelet~ 
tartalomu1al, a mc>grendclö úr signa!urájával 
ll'yomtat\ a~ ___ --- -- ~ --· 

Trooh. santoninl, O"Oií, közép nagy __ 100 drb 
Legfinomabb angol borsmenta czukorká.k __ _ 
Giliszta. csokoládé a mcyrendel(i saját lirmájával 
Ugya.na.z más hosszu alakban 100 drb _ „ __ , 

Azonkivül nagy iaktá1 1nindenne1nii gyógy- -é~.--t 
legfinoinabb saját gyá1 Lmányu csemege czukorkák:i„:11-,i;.': 
ból csokoládé desze1·lek, tea- és teasüte1nényekbö_+:::,._: i§;f: 
Le~finomabb iumok és liqueu1ök föraktára. -_..~: :.„: 

Az.~ dru1.~ kiti'inff 11/l?i~sr<geb t (e.lelőf;f.:(~7et i;állal, 1ni1 .. 1 t.··.,á····.·.··k··· •.. · •. " .. · .. ·.!·.·, .. :.'.„,· ... :·.:·.··-. ~ ...• „ •.• és rlrje,q11zld.:eket ki..1xtnatra lngyen ts úei 1nentve ktU4t:- .„ -,'. -„ 

E:qgm· A. fia'.'" >·i·; 
> „_„„._„„"_.,B:~,rr 

:-.- · t;t xt;t xi'..<.;~t? .. ~!..,.x'. -~r,! .. "-t~.-~t~„~t,!„~t~ .~t~.~t~ .. ~t-"'.:~t.J!.-~t.J! .. ~t,!„~. ··--·-··--- - 1;~ 
Kochmeister Frigyes utódai ~ 

rHornbostel V és Kellner J,) ~~ 

lludapesten, v. ker, Nagy korona-utcza 3~, '.{ 

~ Gyógyáru- és termény·k.ereske~és, ; 

[Yó~yszerészeti és müve~yészeti laboratorrnm. ~ 
. · általános l!iá.líitáson m1.gyban :_,, 

Az 1885. éui budape_st1 orsz~gos KtALLIT ÁS/ NAGY ÉREMMEL" ~;_-
termelés és versenykepességért a , ·--------- :,.'0:. 

kitifotetue, ~ 

. b 1 e's ku··11·0·1di különleg~ssérreknek :„ Szamos e - , . kt • i~ 
saját és bizomany1 ra ara . i,c 

' Lieblrr-fBle hnsKiVüll'él.tUak (Exüaclu1n Cauns Liehig, j:-
11. ;;, l.I~ Frav Rentosl . ~- ' Ver-
i Schatrhanseni nemz6tközi Kötszergvar_ (Intein~do_i;~~-= ·te /{-

] d t ff-J•'alirik ín Schaffhansen i 111a"':s?;el 
)a.n s o ·1 , e· ck I~ li 1nert kltünö készt n1eny in . :>e· 

· e s n iYOH- ~s eoészségl szappanoknak . "'-! la~~\~ eAe na és \arsai·Iéle &Jyzeün„, &lyzenn-11Dm zzit- ,'; 
keknek . '' 

MAGYARORSZÁGI FŐRAKTARA /{. 

Dupuy-féle kitűnő ve~őmag csávának f~ 
(SaincnheiL:e) rakta1a ,..,. 

I~ 
d . "k ·,,.::. . . . . .. -1 kr szol"'alo mindenncmü e ~n1.: ' " Gyó!?.'i~Zere_,:.z1 ~:' _ma s czc é~ r ls ·f;d~]Jozok, disz~ohozok .~s tea- i.>' 

fü<Zkozok, keszuleke_k P~P . , · ·fd · l· "VO"J' s7.er-uyegel( [~ 
f:zclenczé.k, pa pir~1:a:}1~'.t1~l) :J\.:~l~ls~~~1~ék.c ~;;~·sa~·ak ~-s ,.r;gyéb i,.·C:. e„ üvegtargyak . oc;o„o_„ (T 

1
•
1 "hólé$ :ffiásfé\ék; n1utö1 c~z- " 

t~.r~Ta~ po~cz~lla.nl:ol, .ko~lh~f és inás anyagbó), f~cskcndok; [~ 
kozok e~ _tar~~.~], 1 ~~g)~~; stlJ. legjobli rni.nüsicge1nc~.~. n:ig~ !°" 
porlasz~ok. .fu·"""~s~ck . 

5
„. t a lehcfö leg,iulanyosabb a1akon I,',választeka ai·icfn7.e szcim 

,,,. '>'"';'.j_~··;;ri""'?i'f"-">'i"-"";r+"-"'~i"-"'Ji'fi<"'~+"-"';'~"'··,.,~.··~~"'7P:"~t-"-"X.. 

. ' tt't"'\~í''T 
„->;1{~-.~~1 -~: J 

li' 
':ij 
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Nemzetközi gytys~erészi. ki[l~iti~i:'~~~s 
rany erem:. · · · 

FRANKE KÁR~iÓ~ 
PRÁGA, 928/II. 

Szállit pontosan szi~ná.lt->_--_ 

gyógyszerészi állványedények® 
u.tánpótlásokat ininta szerir t óc,ka ed. „.~ .. ·'.-:·· 

""t' 't 1 k·· · .. 1. ·" ~ envek u31 asa e ~oszö1·u cs és U)ra -szi!Tna·1 · '!.t ·1· .. 
"' ·as a a. 

Saját üven- és porczellán-festészet email-olvasm 
különösen g) ógJ sze1 tári czélokra. 

Tartós ajtó- és fiókczimkék · email~zott ./ 
L'gJ szintén elvállalja 

gyógyszertárak teijesen 
st'ylszer~ asztalos-munkák, összeegyezö fa1..:- --6

5 fon~.fe~tes:. C~amotte ~emezekkel és beszerzi .az- -- : 
b~Jso .. es kulso ; k.~ lyhakkaL lámpákkal,_ csillár 
~uk~okkel: egesz- és mellszobrokkal, SoHn "éS 
ontott .lapok~al, UgJ színtén szép beétetett,üveg1-: 
k~I, cz1m~et;ukkel, öntö.tt. medaillonok és- _feste 
ataszthato kepekkel, a kirakati ajtókra, való feISze, 

Költségvetések, rajzolc, árjeqyzélcek 

Cal~eroni ás Társa 
BUDAPEST, 

Kis-llid-ntcza 8.. és Váczi-ntcza 30. 

Ajánlanak lütelesi
tett erzetinéröket a leg
ujabb 1endclet szerint 
a spii-itus denaturálá
sához használt, az eczet 
sa vtartaln1ának n1 egha
tá1 ozásá1 a, hitelesitetl 
Phenol-Phtalein és ket
tös nonnál natron-fo

lyadékokkal. hitelesitctt szeszmé1·öket O 70°-ig 
1i2 fokokra Ószt\a f B -, 6G-1U0°-ig 11

2 fokokrii 
osztva f 3 50, ütszá111itási táblázat 70 kr 

]\lti.ncheni szabad szen1iivegekeL Jól n1egülö 
orrcsiptetöket. szc111üvegekel fonott szárakkal, 
,szinházi, katonai, 'adá~z és tábori látcsövekct, 
aluminiurnból 
~ Aneroid légsúl)'H1é1öket hlíbeosztással. 

Terein- és ablakhö1nérőket, könn-:i en leolvasha
tók. I--Iivatalosan ellenörzölt inaximal lázhö1nérö
ket. Czélszerü fürd(i-hön1é1öket. Svájczi, német 
és bécsi 1ajzeszküzüket, kitünö 1ninöségben és 
szake111berek által n1egállapitott czélszerü üssze
állitásban 2 frt 50 k1 !ól ~O frtig. Fényképészeti 
készii.lékeket hölgyek, toui:·isták stb szá
,mára. Képes á1jcg:; zékek állan~k rendelkezésre. 
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,; 
i"! 
xi 
i; Kochmeister Frigyes utódai,~~ 

'< . .; 1j (Hornboctel V. ts Kellner _J.' 

~i Buda11esten, V ker , Nagy kol'Olla~tcz~-~~1W 
i: -- -- --- --- .-,·-.- ~}? 

Si Gyógyáru- és termény-keJ:>esked<ll!: · 

;: [yú[yszerésrnti és muve[yésrntL lanorator!úm: 
' -xi 

ii 
~i 

' 

Az 1885 éui budapi·sti országos áfta_lán~i>- ~Í!iÍi!litá~o_h„nagyb~~·\:; 
tamelés és uersenyképességért a ,K14Li_l!ÁSI NAGY fREf,.fM~L~~: 

kitű11tetl6 - - · 

~1indenne1nü válogatott minőségű_ nyer~-: é~_'.~_ 
~! elkészitett gyógyanyagok;_fűs;eiek, gyógjnövé~;· 

.•. : nyek és növényrészek; a legfi:µo~abb és erede:tj:~: 
iJ tisztaságukban kiszolgált _;isirös és illó ol<ijók'-~ 
~! valódi angol é;; iranczia illatszerek (Parfümök)':~ 
{j gy_ógy- és pipere-szappanok; tövábhá úg~t. -'*··~ 
i] saJát müdolgozdájukban készült, \'ala1nint ú'ÍáS'. 
~ legjelesebb hirnevü és_ tö.ké1etescn inegl:iizbci.tOJ'. 
,.. laboralorlumokböl származó ·-·teljesen kifogáSf 

-,1 talan minőségű és legtisztá?b 
~ 
-:: ,, gyógyszerészeti és művegyészeti gyártmányok, n 
~I szabályszerűen készült köt.~zereki durVáSa-n/ 
~\ és finomra po1itott _ariyagok úgy' az.-ember::i: 
~! valamint az ii Jlatg) óg~· ászat)~_eli JiaSználatra,:p~11i--< 
~! különben megbizható hatisú;. · · · ,, 

FER1ŐTLENITŐ SZEREK 
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Franke Károly, Prága, 928/II, 
raktáron tart minclennonü 

GLASER M, 
b
, d gyári árakon 

a ngcsomagolási, Barometer, Thermometer, 

f
, Bádogdobozok, ker8k- és tojásdadok, kiszó1óval is, 
Blllll y Olll ó· és vés Ö· Cartonageok, kapszulák, zacskók nyomtatvanyok, 

Hengeres, köti:í Emailos_ edények, ?;~ Of'\-~ZPTt'.;S7i r.?dokr::i. 
vágány nélkül 1'ntózote _;i -: F_adObozok. Szürö -pai)fros ch lú11ncntcs és 1 f\g\ tiszta~ 

lJ 1J flenl!'.eres, köW- o:·;>:: ;Kaucsuk-csövek és kaue;sn"k-dugok. palaczkol Ls lah-
- . vágánynyal - - k h ·i · · 

BECS, II„, Her·m1nengasse 9 ,. sz. ·, ~ dacsüvege- ll an111a-; sa' a1zánal. 
arnnlJa a t. gyógys:.erész, droguida db.uraknakd, ;:_Legfinomabb gyógyszeres dugók) ::;za1uka11alak. ska-
fii.iomabh fehér porczelllin- és kőedény-tég 1usan fels?.ereH-Je~- k _ tulyák ::;th., 
tegely rakiáté.t. KüHinbi1ző alakok bc·•\<zelett fi~~ Y: ~rczke.u.~cs-. f üveg:és porczellán-es.zközök \cg) i és g: ug: Sl ( 7.~Jokr a, 

fe~focliikkel nkkelből, melyek Íé- a\ a vagy anelkiil, " • ] 
nyoket soha el nt>m , e,.,ztik. va' '~ Kenőcstegelyek ag·y a:z Híl és poi:ezellánhol nickeltelÖYel, 
~1élküfok, \ al~m_int fil'mák ,;:s vé"a":. Stanniol és stanniolkapszulak : locsoló kapszulák illat-
.1~gyek ll)'<Jll1asat, ~orezc:llán és ""''.·'.'· ... · sze1üyegek1e 
kmfogpa~zta.:oboza1t,d0rzsölöé· " F" " ' ''l'k k · J ] clpárlúcs~~zéit.menzuráit,f(.mdo~ ,'.;S!_;. ozokeszu e e· gaz. JOlSZ(-::;z ~-S pelLo f':Ullllfl 
~ozo~~.t t~tpa~z"zalagokra,svájczi .·/::i;' !',Patent cseppegtető Üvegek, mérlegek és sűlyok, 
eti kulonkle lahdac~dobozait vii- · ><·\ ~- Papir·-maché tölcsérek 1né11eg- hé.llése\;::, táJ.álö kelyhek~ 
rii~refén~·ezctlfranczia.puder- · F k d"k k · ' b 1 
dobozokat±nagyHigban,pomá- - ~-. ecs en O , Ü\ Eg- ·e1nén: gu1n1n1- ts on (J. 

Kupos kcnöcs·- (J.és _üvegeket külii_nbözii. forl1láju ~. Kötőpapirosok 1ninden frrjlában borítékoló papirosok 
té el. fcm!e~,el,;kkc,J .h~romlabu bor- vágva, 

g l . ~zc~zfozoket, mmdennemii fétn- B k'•t" 'k k 
c;l.oboz.C!'kat feher. va.gy oz).'Iezdt bádoiebul bonbonok. leák dro u. k Dr„ I'UllS 0 a-gyapot, 1 ~ U ·szcn1p:~ Ül Ü - , 
cs \€g.Y1 sze:ek re~zere: {!vcgz.árokat liritania ffmc:; a~arra1. ~ Capsulae g:elatinusae du1ac tt clasti(ac li>lhe 

Mindenfele pon,zellan e email fiók~ és ajtó~czimkéket: · Ecsetek or1osi (Zélok1rr: porczellánsü1ét 

A kenőcstégely~~ "~~:~~;,„,1.eszállitott árai. >·····.;··.•.:.: .. :~.•.::.:,:,:.·.. ~~~;~J~~:~~!P~Üv~~~~1~:~~;1{\~~;,~phos 
1 

Tanalum ~rnmm ___ . 5_ lü · 15 2ll __ ~:_u· :iU _~u W, rn 1Clij_l5Ui2Uül.27üi_~l10·1· ... ,(Eug. Dietrich helfenbergi vegygyárának raktári 
]fü,~1.J _t~t~nl ---.2 !iO 3.UU 3 2U 3 i5.:4 'W J @ .. :1.3ll.'t~ {;(J!f :10, 9.t;u.Jl.üij!L_.rn.ti0: .. 2o:Gu:~:úo.· ~·, Ausztria és Magyar·orszag részére, 
Teto 11clk1;l ---· _ . 13ü 1 (01!íii1~01~1(1Ziú'!70,3 70 5 21.1 s .fű f. l!D1UO!i4.~0!1G.OO .-:._~:J: .;·Gőz- és· desztillitló készülékek r. He1inglöl Jfnüb;in~ 

Nyomás 10? drb 60 kr, 1000 dib. 5 f~t .. M~ts~et.~ :.;:\~%~~ !if Differential emeltyüsajtók Duclt~che1 ° & Spoo-lól 
aczelnyomó 300 drb vételnél ingyen. . ,· .<;0!i_~ifü' \Véckerben. 

Arjegyz,éke4 és mintri.k H udnntra ingyen és bérmentue küldetnek. :·.>.~~\~·'!~-Szabad_ Fasser-féle Ostyák és zátókészülékek 

:12'3!' t ' 
· :.··.\':e' 1. ~~~'"'"'' ·, -,~. · -

L __ ,c.••.+., •...•. ····.·>: i''>P•• . .••••. • .. J,;-.::.:·· „·.::.„';!.-,··:','<_>„„„:·> ')~'.;<°.;_(:,. :o;iik,~j 

használati czikkeket gyógyszertári czelokra 



r-·-·-·-·-·-·-·····-·-·-·--:-:-·..,.__, 
KOVÁCS SÁN f)(j,~' 
.NADÁLY-NA.GYKERESKEDÉSk·';~~ 

"}ji 

NA GY· BECSKEREKEN 

1 kit~~;ia~j~;~;~~ze~~~~:~~l;ait. if' 
li E nadálJ:ok ta1lósságuk és szrvóképességiJ.~{ .i~ 

k~i\ etkeztében inát több nü11t 3000 gyógysZer2-. :fi , i ~ar~a "\·:annak be1 ezeh;e s _haz~nk ~1atátain kiY:üf, .·,:, 
ti is altalanos ke1eslet laig)at kepez1k. "·.· .. )!}' : .... {, 

A nadál~'ok naponkínt frissen fogva, gondosa:i{: f; 
v~logaloll. nagy, ~agyközép és kiskö:z~P n.agy+:· J.c 
sagl~an ~1ozalnak forga~on1ha s ~rra krváló gond'. i·· 
fordrltatik, hogy csak 1s egyenlo na~yságu er·ö_:-:. •:'. 
teljes és szivóképes áru küldessék szét.100·drb' f:' 
nadály ára ·- tetszés szerinti nagyságban· ':"'.7- )•'.. 

1 irt 50 kr. ingyen cso1nagolással s 200 dtb _• .. 
megrendelésénél bérmentve. Egy kiló nadáI}_: l'f 
(5-600 drb) 6 frt, ing~encso1nagolással,_ })él';.: l 
nient-ve A nadályszállitinánJ esetleges _elpu_szJ·u·.·-.·.-" :j.· 
lósánál 1negfelelö kárpótlás nyujtalik. -- .:'--: 

A 1negrendelések heérkeztük után azolllla_Ü 1 
szélkül<lel.nek s lávüati ine_grendelések expr~ss_" : .•. ·1 
küldetnek a ineg1endelök cz1n1ére. ; 

Táviratii czim: 

1 KOYÁCS GYÓGYSZERÉSZ, N.-BECSKEREI\ENp:j ~ 
·-·-·-·-·-·-·-·-·•·-·-·-·-·-"'."'·-·~-~-""!'."'!li· 



i<··<·R··.·.·.···· .• ·,;····1·: .... -: ... •.••··········· .. · .. ".·~·.:··.c:-·:'~;sr,, ••. ;"···.i~;JJ\.i .. e/> .... · .... ; .. ·.•···· .. ·T.<. i;.·.~.A D~.MOtNAR NANuO R ES ·. ~~-
,/ '' _··:: .. :'< ', - ' · .. _ :. ' -_ „ ·' '- ' , ... ' ' ·: ' ' 

jól fQlszéreli vizsgálati b.1.boratórlumáhan 
' ' „- .. ,:_· --

Budape~t, \(Ill. kerület, Kerepesi-út 43. !SZ· 

:Elfogadf ct_tnak· -_ vegyjizsg~l~ t _ ,végéft·-rriind~i1ne mti .·tárgyak' 

hsványok, dsvá1tyvi?.ek;, fémek; festékek, gyógyanyagok, 
.droguák;. élcl~ni. s~m·ek, tej,• 601·, sör, tikő1•iJk :;tb. a ~zo· 

:;,y·;>'. ' ' --- ' -, ' ' ;-___ ',' ' ,'-. \ 
'> kásos árak m~llett. 

)1 

-~~rg~S.Zinte es~ku~c;ltet:neli:-_1í~i-iiÍl:..VizSti~1at,'~k;.\.is- ~.ÓI;c8ö-Vés~eii 
' --- ,- ---.<···""-'·'--, :···.·.>;• --.,' ' -)- ,_., -.- /•', 

g•Í_atók; b_a:~t!fa~-~!~_~ikri~_-_:~~-~i~t:~tbe.~; _sib; 
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