
' 

1 
' -t-

LAPFÜRDŐK A HÁZBAN. 

Kényelmes és teljes helyette.~itói a láJJ-, 
és vasfü'rdőknek a_ liázl1nri. Eriek .<:;orán 
át lcipTo'bálva: Jl1etritis, _b'11do111et1 itic; 
Oophoritis, Pa1 an1.Jet1 itis, Per i1riet-, itis, 
Peritonitis, chloro.se, .J1riaen2ia1 Scropliu
losis, Rhachiti.B, izzadrnrinyolc, _li'luo1 al
bus, .Jlbortu,sra való liaflanv, csúsz é._«, kr)':;:z
vé_ny, podagra, ischdas és lid1n.arrh,oidálc 
eUen 

MATTOBl HENRIK. 
FRANZENSBAD, KARLSBAD, 

BÉCS, 1nchlauben, Mattonihol, BUDAPEST .. 
Kapható ininden 

gyógyszertárban, ásványviz- és droguaüzletben. 

CIESSHÜBL-PUCHS T El NBAN 

BÉCS, FRANZENSBAD BUDAPEST. 

GI ESSHÜBL-PUCHSTEIN 
• GYÓGYINTÉZET : 
1 ~arlsba~ n:i.ell~tt (Csel":l..crsz&g). 1 
l IVÓKURA ÉS VIZGYÓGY!NTÉZET l 
• Belr!,qzé:•;i és 7J11eurnuti,/lu'> ku1ríll - • 

I• Vese- t!8 1nellhaJ08uknal1, iidüló'kuek:, ,. 
kata-rhusnál, rheu111á11ál ~fú 

e~o ~!,,-
<~ :;..:.:-~.:-:'.Z··-=-·.·.·-":".·---·.·.„.__"":~;.~"1~_ 
~(0!,•v-v-...,..__,_~~~" 
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·l{· ELSŐ RANGU fi· 

BUDAI KESERÜVIZ-FORRÁS 

il a nn·I~ nag:i Glaube1só ~s keserűsó tartahna, 1 
il s az ez_ ül;~l _elö'.<ll-ze.ft frltünö hatása által min- ~ 
~ de'.~ ha,~on,o asv-an~\~7:---~~:=_t különösen kitünik 

~ Elo.kelo or~~si .. tekintélyek niinden esetben 
@ legjobban i;LJan)Jak, a midőn a kesevüviz hasz-
~ nálata javallva van. 

. A SZIÍrKÜLDÉSI IGAZGATÓSÁG: 

MATTONI & WILLE 
Budapest. 
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ERZSÉBET SÓSFÜRDÖJE 1 1 . 

'-'WÓí:'rYJlELY iOUTJl'IFEp'l'Ey.l (JOUDJÍ:]'l! . 
1 ;;;i'i: 1 

1 
1 

. Idény: május 1-től szeptember 30-ig . 
. . 

1 1 . . 
A gyógyhely forrásai 1 ajánlhatók: " belek 

1 hánt.ahnainál, alhasi t.s általános vP1hösé-gnél 
rnájhajoknál a1an:r:·é1ntl. túlságos tlhÍL:ásnál, . köszyénynél és nöi bajoknál . 

1 ~ HendciJö 01 vos dr. Bruck J (Vigadó-té1) 
Egészséges fekvés, jutányos lakások jóvendtglö . 

1 Pontos közlekedés a társaskocsikon, reggeli 5 órától kezdve, 1 
Allom<lsi hely : 

. 
1 1 FerenczJózsef-iéra régi Lloyd-épület közelében 

: 
1 '.1"1!J!b,1'IJ:IDQW<US :; 
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~·,~~~~~~-*~~~.!!~~-~~~~~ ~-k~ ~.§:!fio_~.~u~~~" .., . ~ 

~CSÁSZÁRFÜRDŐ. ~ 
~ ~:-::·"' a., 
~ ~ 
~ Hudapi:·~t l•·. 1 ··giblJ. leghinE\ t~chh r'.-.o! Jeanfü!\ ohb hév\iz-- '.lft 

l\irdiijc . Tel.J.e~ k~.ny;?lcmmt·l ]J~re11dezett "gö~i-füzdövel. 'Ífl 
"IQ feTfiak es nok :Szamara eLülörntett es télen át. is hasznfil- 1f. 
"l< ható iszap-fürdőkkel, porczenan-, feher és vörös a. 
~ nu\.1·~-~~y-kád, kő- é,s török-~iirdőkkel, gyiinyörü női-, ífri 
"19 (·s a fo\arosl1an a lrg!ll.gasah!J ferfi-uszodával hat spe- ~ 
>IQ cialis női fiirdövel. • 
>C\l Mind~~ f~rdőben (a2. uszodákban is) - a zu- ~ 
-«·, h~nyok krn'.!Pl~n_.J -- ugy a meleg. miut a hideg viz 'Itt 
: k1zard1agosan természetes hőfoku ásványvtz : 
11? a lll~iyct tiz kül imliiizü (27-- (;4·;-:-,n e) hiifoku kénes fonás „ ... 
'f( szol;.uílut a; 
....., Forró (.14-(i,< if>0 hüfoku) ásványviz bősége a leg- ai. 
"I? nagyobb Budapest összes ffi:rdöi között. ~4 0rúnként }fi 
"I? ugya11is 370,503 köbláb fo1•1ó és azonföliil a :>zornszéd itt 
'f{i ~ulajd0110~ ,'.J'i'r?k-forrúsáhríl ennek félYizmennyisé.!!"e. yagyis ;lt. 
..,s a34.,l45 koblab langy .s ;2()·:2° e h fok\!) forrásvizzel ' 
'IQ rcnd~!keúk. ')ti 
Ifi> . A császázfiirdöi hévviz- és iszap.fiil'dők kitűnő if
'i? sikerrel használtatnak: kösz1 ionY, az izülete'.t izmok, ~ 
'.!'[ c~onlh<irl:a r;~ .idc)lhüYcly idült csúza.' zsábák (ischias): hü- :: 
,Y elesek a 1 sonlbantalmakat e; izületi bajokat küvetö Blvált.o- ?fi 
~ zú~ok. i?1adr!1ányok mc·rt \~i'g. hiírfokélyek. rnáj. lép. méh, '* 
'f? liflypJ). pcLdcsYek r.~ hug·1 holvag bántalmak és vizelési ne- ~„ 
-eq h6zsegek f~lkn. · · ; 
-te Az uszoditk: milll ll'ú,ilük ,tJLal'ino; )l:Uug·c~tg 1éi· 
>fii 'ze;n;ny~ég u sápkór ellen. :. 
tf? Az ivó-gyógyforxás vize: idüll g\on10rhurut alha~i tii< 
'f;\ rai1gás, a hél- és a légzőszcrn•k hurutja PÍlcn 
'11 Fürd1iorvos dl' Brunne1 Kci\máll kiYiilr más kóL rendelő :· 
'f;\ on os lVJassage-;n ógymód a<• 
'ib A Duná~a é~ a JVIargitoú:\·dre nézó sík- és lwgj'i sétán~- ;„.) . ..e inal. az e)fesz fii1dőlien ,.ilJámYilágitással, 200 kényelmes r" 
'f? lakószolJtivul (;,rnpi 50 krl11l 3 frtig), jó vendé;dőn;l, az épület- ~!:,' 
'11 l:en posta tá,-n<la, n) ih·:inos telefon. helyben hajó-. lóvasnti- )!:: 
'4? e~ llérkor:si-állontássaL A föváro~sal rniwlcn irányhan 2--3 per· x:;i1 -eq c:zenkénl valamint minden szinházzal ]Ó\asuti összeköttetés r..-._ 
ifQ roe\ arl maJu~ 1 l11l ~zi;,ptt>rnbe1 111r ezen ido alatt na- j!'. 
91: ponkent ketsze1 katonazcüc %ened11" "ialamrnt g\ÓgYd1J ;'. 
13' CCur-laxa) nem ldezik a;, 
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IO"" UJ I ALÁL MÁNYOK ·~ 

SZABADALMAZÁSÁT ÉS VÉDJEGYEK \ 
BELAJSTROMOZÁSÁT 

e:s· lelkii-;rrveretesen eszlcözli gyor ,gaaz,-
bárme1~y állaniban 

BÍTHY JÁDOS 
MÉRNÖK 

NEMZETKÖZI SZABADALMI IRODÁJA 

11 

l!JUDAJF.E\&".ll'· 

VI., ERZSÉBET-KÖRÚT 14. SZ. 

-·-
.Jljánlaio<> azon t gyógyszerész U·Talc
na k, lcilc (/YÓ(fyr:;zeréB.zi lcülönlegessé
geilce,f; idDgen u1tánzástól óvrii s n.etán 
szalcni4ju lcba vágó találnuányaikat 
.r;zabadalnia.ztatni, illetne vr!dferrygyel 

elJáttatrii óhaj~fálc 
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~ Kochmeister Frigyes utódai [ 
->J !Hornbostel V és Kellner J !<-

~ Budapesten, V, Nagy korona-utcza 32 sz ~ 
~ Gyógyáru és terménykereskedés, i~~ 

t1 [Yó[yswrészeti és IllűVe[yésrnti Jaboratórinlll. ~= 
-ti :~ 
--,lf Az 1885 éu1 b d + -ti . u apestf országa~ áftalá.nos liirillitá.son nagyban k-
~ termeles és uersenyképességát a ,,KtAlUTÁS! NAGY fREMMEl" f-ii-
~ kitüntetvt ;'1--'1 „_ 
-)! ll~in~tTinen1~ válogatott minőségű nye1 s és :<-
--,lj elkesz1tett gyogyanyagok. fűszerek gyo' " '_ :.L,;~~ ->f k · ·· , , , , gynove ,~-
-ti ~ye e~ novenyreszek; a legfinomabb és e1•edeti ~ 
-+~ tisz.ta.sagukba?l kiszol~ál~ zsi1os és illó olajok. :..:-
4i val.od1 a~gol. es francz1a illatszerek (Paifüinökj ~= 
-->i gy_~gy- „es pipere-szappanok; to1.ábbá ugv a f<
?. sa.i~t 1n udolg~zdá.i-i;.,khan készü1 L 1 al amint~ inás f<
tj leg1e1es~?.h hn·n~1 n é_s tökéletesen 1neghizható !~~ 
-~i labo1aL011nn1okbol sza1n1azó teljesen kif ' ;<
~i talan minőségű é5 legtisztább ' ogas- ~t 

~i gyógyszerészeti és művegyészeti gyártmányok ~· 
1:,: szabályszerlien. készült kötszerek durvás~n !: 

..- és finom1'a por1tott a k ' ' -1-i . nyago ng, \ az crnber '-<:'-

->1 kv~ll~n1b1nl az allB;tirytJg\aszalJJ0l1 hasznalaha nic,n; 1k-
-;.1 u on en megb1zható hatású ' :<-->; ,,_ 

~! FERTŐTLENITŐ SZEREK \:~ 
->' iaktá1 ukon Jeyö dús készlclto":t különös fiu·\ ele1 ] fl';--> . , . ,..., n Je :~-
-> a1anl1ák - k-
~ ~ 

"'i'" ' 1 "'i'"""l'-4-"1':f":+-""~~:f:;..:-:.r:~Ji'~+::,:..:4"=f4"~:;..:-:.;;:Jf:.r:::.:..:;<-'..f=f=-f~ 

l ,,,,,,,,~,,,,,,,,,,, .. , ......... , 
f ll_ Koo~e~~!~~, !'.!~.~, ~tód~ [ 
3 -~ Budapesten ' . NagJ korona rrtcza 32 sz t 
-~ ~ f(-
:il. tj Gyógyáru- és termény-kereskedés, ~= 
, 0 : [Yó[yszerészeti és !llűYe[yészeti Jaboratórlnlll. ~-
J- ~~ ~~. ;! -ti Az 7885 éu1 budape~ti országos általános kiá.!fitáson nagyban k-

->-i termelés és UGrse11yképr;s~égért a ,KIALLITÁSI NAGY ÉREMMEL f<-
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-)i kitfint~tvn =,--->-f V e ~ 

-~ Szárilos bel- és külföldi különlegességeknek ~~ 
~~ saját és bizományi raktára :% 

·>-i A Liebig-téle huskivonatnak iExttactnm Ca1nic> Liehiu 
-;,.: f'l'a\_ nentos) '"'· ;~---1' ;<-
·>! A Sch~!fhauseni nemzetközi kötszergyár \lnlr-• natwnak ;:= 
:;j \'crhandstoff-f'ah1ik in SchaffhausAn! 1 ilcírr- :..;-
•' sze1 te elrnn1H t kilünö készil.mén\· cinek "°' :-<-

~~- A Fanta-féle gyógy- és egészségi szappanok-nak :~: 
::j A Sarg F A fia és társai-féle Glycerin-, Glycerin-pipm '~: 
,. e ikkekuek '<-

•~j MAGYARORSZÁGI FŐRAKTÁRA ,~: 
-;if A Numa Dupuy-féle kit.ünő vetö~ag csávának ~: 
-)i (San1enbcize) raktára l-<-
-~ ~ 
-!>i G . . . . ~.'-->i .1: u_!!".y~zeres?.J ~s mUs l :-:d~kn~ szolg:í.Iu mindennmnii ed&nyek :, 1'_ 
-)i eszkozok. kcs ulekck, papir- cs fa.dobozok, Ji~zdohozok ~- lca- ~"-
-)i í"zthnczck papn:nartinanJol, e~ papnfel!k "\(">sz'r u\c"ck ~ 
-)i cs U\egt1;11g\ak koeso~nl, 1lrnz'-(~eszek i~o"z·,,,a~ák ~"' 1g\eli f<-
~ ia11na1, l\OrcznJlan]Jol, koil)'\agbol PS masfelek mului hz- :<
"1i kozok es 1argyak iugg\anlabol e„ n1as an)agbol, Jerskendok ~<
-11 porla~ztok luggeszl•k stb ~tb leajobli nuno-cgemtk nl"); i~-
-?1 valaszteka mienzck szermt a lche'to le)r]Utan)o-alib arak'o~1 ;<-
~ ~ 
)t:'Jf:+::+=:+=:+=-i=-f:fJ,-..f'.iJj--4:;,.. :+==f~.f-.J,-.:,,.::;,....,,._.,,.::.;.::,,.:-.;.::;,...+Jr=~ ·.,,.:+ ~ 
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1!';\\i\ ttRE#Cl i1i//'! 
li ~ cs é< ki' oszt: ák és ·· 'I 91, 
(i rornán kir· udv. szállitó kerületi gyógyszertára f\ 
Si -"-"-.""""'""''°"'"'°"''~'··cc~<t·0:óo<'~~"'=,->"''._"'°:"'""""'"r"·=~r"'::.,-~ )~· .~ 

;f ~~{~E~~~U,~~~~-~~~.Éc,s .~~.~~~!!~.~ ;\~~ il 
~· Ajánlja a Kartárs uraknak a köuetkezö, jutalmazó ·~ 
1• kézi eladási czikkekt:t · +< .. •': 
~ 1 
;i · Kwizda köszvén]-fol]adékja. i( 
,i Ára egy üvegnek 1 frt o é if 
';•.. Kwizda Alveola-1· fog:rsq111jr Kwizda csukalllzjolaja. 1 ,

1
, 

l 'g:· liv,g 50 kr [g~· ü\'eg 80 kr 1 „. 
'G Xwizda sósbo:rszesze. Kwizda salieyl szitjvize i 
? r:n' Ih cg fiij ki Ep.J' \hl g -t'l kr .; 
J ~ 
/+ Kwizda hajszesze Kwizda utifünedve •\ 

;:!, J:gy Ü\lg 50 kJ l:;:J· Ü\Eg 3) ki .!~ 
~~ J{u.izrla t11ükszemtapa.9Z<J ! 

(é T:g)· dohoz ;J;J kr Kwizda AlHolar fog11épje •'" 
'+ Egy adai; :·0 ki ! 

r'.f Kwizda tylllrnzem· és sze· i\ 
'+ mölcs 1inktmil,,ja. Kwizda ltagyma 1iomád6ja /. 

~! I~)' ÜH·g !l.'í ki EgJ· tógli)' 81) ki !~ 

(i * ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE ·» 1\ 
-~~·~-4!'~~~.~-~~!-~t~~~-t~-~~~-~~~.-t~~___,:o;.~_,t:..~-~-

1 i 

1 

_4)~_'_Y,..'C~:.D·~~-_(;:~DC~*.X~:+.y_~\;~_-_~:::.~;.;~ 

'M KWIZDA FERENCZ JÁNOS ~ .,, ' . 
- ~„j állatgyÓgyszerek cs. és kir. osztr·ák és tornán i~ 

~- kir udv szállítója ker· gyógyszertára ,,( 

.:i KORNEUBURGBAN, BÉCS MELLET f, f 
'
.lf,· -lh\ .;; 
~\ VÉDJEGY ~)~VÉDJEGY \i 
~ ~~04 ~~ ·„ 'ffán?Ja a t .lít:o láJ i u1 uh Jutk mint ..I; 
j, jutalmuzó kézi eladá" e u"/,J, e/cet i 
:: a KWIZDA fele cs és k1r szab ~ 

f Restitutionsnutdot i 
'j\ MOSD~~;;nt~,~~ ;~ad;~~~ÉRE. t 
~\ 1 1 Ára e;iy üuegn<:k 1 fit 40 kr osztf ért 

l1: K wizrra kornBubur[i állat-táunorát i, 
<:~. lovak 1 szarvasmarhák és juhok részére ·f~ 
:.~. Á'l'a. egy l.Js doboz1iak 85 k'l ., egy 1iagy ,.!<, 
'•! <loboz1ta1;, 70 kr. '', 

·~ és más állatgyógyászati készitményeit {; 
~ :~)\:~v·:~:<,'.::~_.0::~-._y~-;::;.,~•'..'*~~,f 
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~! Ne1nzetközi gyógyszerészi kiállitás Bécs. 18s3·: Q 
) ~ llllll'i:'' Arany ére_m. --.i )( 
'~ ' 

~ FRAN~E KÁROLY íl 
}i PRACA, 928-il >J 

~ gyó!yszeti~b;~~dezésekre. ~ 
Q ~a,ját ÜYeg- é~ 1iorezellá11fostészet. ~) 
",' " , k ~-d r- (;h_ p1 a,gai, f'estó' táa sa,ságá1i-alc tagja) 1 

>< >< 
>{ Emailos vasból ajtó- s fi6Jo;:czim_kék, kém- }~ 
~~ szer· készülékek. Pha1rnae:opoea l1unga1ica }( 

>( lI szelint ~)-~ 
~( Árjeg·yzékek. teryek,kiszá1uitások, rajzok ingyen ~ 

rx' '>).) 
1 

Franke Károly urnak p 1 ága „ 
}( i\ szálliiott úll\'ftn\cd(·n,ekkcl n1inden iekin- }{ 

tetbcn n1eg 'ag:i ok ~:légcd' é s nun ÍO<TOJn el- ! 
}(; n:nlasztani esc:tlc~es szüksGg e:c;etén rni1~dcnkor ~~ 
>< Tekintetcss(·.gedhe°Z frndulni.~ }~ 

Rlu lE.nz junius 1B-Én 18Hü > 1_ 

r; Jf -uo1i. Ganalil, . Í 
~! g~· óg) SZE;l ész ~ 
~=x__x-=x -x _ x _ _:x_-_:x:.=_x :_x _x __ -_xx-=x~x----x~~X]sll 

~"'---' "'-- -"''--~~ _/'f-o..__ '"'-- __,.._ 

ti F'm> 1i. i111m11 „ Á:1. J11 f~,,11r lll 
i 8 1 ni i'I R ~-, W 11 1

1
1 'W' ~~ 1 li \ • J; 1 \ „ 

f:l PRÁGA, 928-ll. 
?! ?iinden lcisztllék és e~zk/Jz~ yépeJ. nuk1 osz

kopok, niérlepek és .sliö1ok _(J'yti9'J szertárak 
rész/re. 

Mindenféle használati tár[yak na[y [yári raktára. 
Igy például: 

~Bmitrilcolfi papiros, 
Csepegtető frveger.sk1'k 

C.wppszá111lál6J.· 
Dobuz1Í1 ill; 

Dng6k 

I~üWzli pa.pfrosokj 
Kűtőzff .„zc1·ek 

KöWzi_i zsineg 
L·éyypapitos 
21Iar6 -rudacskák' 
_lluslá1 pa.viro8. 

:< 

J<.:nip1 ;- a11r1lfra 11 

J~m1ir e r1s elr1stfr 
E1npl t·.densa. 

Ostyák és zá1"6 késziilékr;k 1·:,· 

Orvosi e/',setok , 
Papfri•apszultik ! 

.1' a-<l- ;/1 >.101~--

b''et skrm. (l 67,, 

Fra.nczia szür·lék 

Papfr-zacsk6k 
Pmy1an1t>nf-pa)>it 

,lo;'tanniol 
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W'OLFF F. A. és FIAI 
Egyedüli ti,üajdono::;: 

Steinbuch Árnliu 
BUDAPEST, V. Béla-utcza 3. sz. 

Si~.iát gyál'aik 

porczellán-és üvegfestészet zománczégetővel. 
Gyógyszerészi s vegyészeti készülékek és szerel.:: 

vények dusan felszerelt raktára 

KülonüsEn ajánlatos 

uj gyógyszertárak és szerkamarák teljes berendezésére, 
ug: szinttn n1;-i1 fennálló üzletek be1endeztsének ja

vitására és kiegészitésére 

Képes árjegyzékünk: 
göz-. lepá1l(í-. szik\ iz- és' a(;ULnn-kCszülekek. sypho
nok, mcnzn1Hk. 1nérle!!-k és súhok1nl toYáhbá hc
rcndczfsi tárg).ak, dis;kapuzat (p"ortál). álh;;íny. rnin
dennen1ü áll11án)---f-:dé.nyek, ü..,-eg-. porczellán- és kö
edényhöL, fiókczirn (::; gornhokról stl; továbbá gyógy
szeitári hasznilaii (s elá1uf'itási czikkek1éil nünt 
g:yóg;~sze1es é~ e~néb h1egck, 1nlndenue1nü kenöc:s-

tégel·yek. paiafadugók. fecsktnclök sth-1öl 

bárkinek bé1·n1entve és i11gJ en áll r~ndelkezésére 

Ajánljuk lo1 ihliá 

, saját gyógyszerészeti dobozgyár-
és 

kőnyomat-intézetünk gyártmányait .. 

! 

. 
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1 NYILVÁNOS MŰSZli.Kl I 

/ CHÉMIAI LABORATÓRIUM 
! 

E TJ©AflJli'Yl!:' 
lv KERÜLET, BÁL YÁNY-UTCZA 18 SZÁM, !, EM 

1 Elfo(fadok bá11nely a lceTeslcedelenü, ipar. 
:

1

. mezőgazdaság egészsé{Jt"tgy vayy gyógyásznt 
, te1 én elófor du ló anyagot, ternuén,yt vagy 
1 készítniériyt ohé1nai vizsgalatra és az ered~; 
iményrűl .HI1'ELE/'i iratot állitolc Jci, Huza- 1 

inzo~abb ideig lévé"n a bu,dape8fi e,qyeteni·
1 

: Deqytarii intézeténél niint qualcorn,olc bő j 
1 ' ' ,J ' ja ~-lcal1~1 a;1u ~iyilt a, 1n~~gyc_i1 ll;) _gyóyyszeJ'- j 

1 
ko1~yv iran·y:1't ugy elnzeletileq ni unt ggalcor-: 

! latilag niegisn&errii, n1'ié1 t is a Qyógy<Jzerész i 

'j: u,1 alc lcészítnzéTiyeilc !1iegviz8gálá.sa vé,qett ,; 
,teljes bizalOJ1l.1n,al j'ordulhatnali liozzán'/J. ! 

1 A i:·1.z.o;;yála,ti d~jalt oly <:."lehélyt-1• hogy a: 
!kevésbé é1-télces kéSzitniények lneyvásri1·lrisa-J 
l,1co1· is é1·de1ne.; azokat a gyógys-:.:;crlcön.yv 1 

j lcivánalnia.r ~zer int 11ier1i~iz8gáltatn1, i 

1 A gyógyszerkönyvb.en elöirt n .. "'""' "" 0<1 ot•IDb1 „.1

1 

[ nyos ár mellett szállitom ' 

j . Dr. Neumann Zsigmond,_ ' 
I ___ __ _ ~~ ke1esk-~\'eny~11tes \·egyesz 1 

,,..,_,,.., -- ~-- ~----- -···----

1 
l • 
l 

....-~~~~~-~~~~~-... 

Legkftünöbb, leJjobb Co]nau 
GYOMORBETEGEK, VERSZEGÉNYEK 

Stb részére F GOURVOISIER & GITRLIER IJIBRES Udvari szállitóktól 
ALAPITrATOTr 1828 COGNAC 

Főraktár, úgyszintén 0 csász és kir I ensége 
Alb1echt föln g \' illán~ i lU adalrni pinczészetének 

vezérk épviselősége : 

~1~lVi*i4fltJ!lO!i~ ~íÓJ~~i)Ef '@_ 

BUDAPEST, 
Yl-JK KERÜLET, ANDRÁSSY··ÚT 26 SZÁM 

1 COGXAC·ÁRTEG'l'.ZÉii. 

1 

F CűURVOISlrn & CURLIEH rnERES Cognac··CZél u!Ji s áll1tőktói 
A!apittatott 1828, 

1 

4'.!ognal * ·-- - o; u. 
*~ O'i 
~** -- 07 
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FODOR KÁLMÁN 
BUDAPESTEN 

Giá1telep: Czlethel) iség: f 

ll, Yll, M"'<t~::ő• ~:;,::l<tll' il , 

•, Iegré~ibb gJJÓBJJsz,~részeti dobozgJJáF • 
i kőnyomdai műintézet. 

------------
Jelenleg a legfobb .<egédeszX özöJ;Jcel 

fel' zeJ·elPe r(ján{ja iJ]dJ tmáJ()Ytil a l 

f/.._J'Ó.(7..JJ..5 ze:rész 11TrtkJ1r,;-k 

Pontos, finom kivitel biztosittatik 

GBártmánBaiim61 sz616 árjegyzék kiuá- : 
natra bérmentue küldetik mea 

v 

' 1. ,, 
:{ ! f Ú:> !-J{j • Jó D.FffaDó ! 

1 SZLAVONIABAN.fo> ~ 
j Vasúti állomás.: PAKRATZ-LIPIK (Deli vasút) es i 
j OKOCSAN (Magy liir. á/lamuasútak) i 
~ Egyetlen n1eleg· jódhüforrás a kontinensen, 6.í° C. ~ 
~ állandó hihnérsék„ Heg·yek által --rédett enyhe ég· alj. ~ 

j A nyári idény tartalma: április--október. ~ 
~ A tiszta liarnisitatlan lipiki jódhé\·fü1dök ajánla- ~ 

tosak a· test nyákhártyáinak niindcn hurutus bán-
~ taltnaináL lnincJenneinü csúzos s köi'lzvényes baj-~ 
~ nál, mirigy- és vérbetegedéseknél, görvélykórnál, ~ 

bujakórnál stb stb 

j !~int fürdőorvos dr Marschalko Tam~s működik : 
Kite1jedt árnyékos park, gazdagon berendezett 

~ fürdőhelyiségek, porczellán-, márvány- és kőfür-· ~ 
~ dőkkel stb stb., tiszta ásványvizzel töltött tár- ~ 
~ sasfürdő izzasztó kamarákkal; kitünő gyógyzene, 
1 olvasó- s zongoraterem, jó vendéglő, sokféle szóra- ~ 
~ kozás. :Nlenet- s térti zóna jegyek a m. kir. állam- • 

vasutak s a csász kii. szab. déli vasút részéről 
~ 33°/0 árleengedéssel - Prospectus s felvilágosi- ~ 
~ tással szolgál a h1>ikf f1-i1·dóiyazoatásáy„ ~ 

1 A lipiki jódviz szétküldése ~ 
~ az igazgatóság icsz61öl szakcHl[lllanul löi;l.t,nik. Fiiss ~ 
~ töltésben lipikijód-.;-iz állandoan kapható EDESKUTY ~ 
J L m kit és sze1b kir udvari ásványviz-szállitón3.l 
1 és az osztiJk-u1agya1 n1UJ1a1d1ia összes isvány\iz- ~ 
~ ke1 eskedé::;eihen., Yala1nint a naµ.·yohb ~lóg~ szertárak- ~ 
~ ban s füsze1ke1eskedt~sekhe11. ~ 
......--.... ...---....-- -..-..--__.....---...-.----.....-.-..- .........- .........- -..... 

-
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J SZLA\IONIÁBAN.t<> ~ 
1 

j Vasúti állomás·' PAKRATZ-LIPIK (Déli vasút) és ) 
j OKOC8ÁN (Magy kír ál/amuasútak! ~ 
~ Eg--retlen 111cleg' jódhöfo1Tá~ a ko_uti..._nensen, 6_4° C;• ~ 
~ állfindó h61nél'S,ék„ Hegyek alt,al :~dett eu\l1e 

1

egal,J ~ 

1 A nyári ideny tartalma: aprills~oktober ) 
A tiszla harnisilatlan !tp1k1 Jodhe\ fu1dok aJan}a- ~ 

1 t.osak a test nyákhártyáina.k ininlle~ hu~utus bai:- ). 
~ talmainál; nündE:nneinü cs~zos s. ko~~ve~yes b~J- t 
~ nál, mirigy- és vérbetegedeseknel, go1velyk61nal, ~ 

1 bujakórnál stb stb , " " . ~ 
1 Mint fürdőorvos dr Marschalko Tamas mukodrk ) 
1 Kiterjedt arnyékos par~, gazd,ag~n be~end~z~tt ~ 
~ fürdőhelyiségek, porczellan-, m:;trvanr-.. e~. kof1;lr,- r 
~ dőkkel stb. stb .. tiszta ásványv1zzel toltott tar- t 
1 sasfürdő izzasztó kamar~,kkal; ~it~nő gY:ógyz~ne, ~ 
~ olvasó- s zongoraterem, JO vendeglo, sokf~le ~zora- ~ 
~ kozás Menet- s térti zóna· jegye~. a m„ kir. ,all~~- ~ 
1 vasutak s a csász. kir szab. deli vasut i:e~zer~l ~ 
~ 330.1 árleengedéssel ·-- Prospectus s felvrlagos1- ~ 
~ táss

0

al szolgál a 11pJJ,1. filrdóigazaatósáy. ~ 

j A lipiki jódviz szétküldése . . l 

! 
! 
1, 

~ az iO'ax~atóság; J 1,sz61öl szakndrrtlanul ~ö~ténJ.k. li l iss ~ 
~ tölté~b8l1 lipikijódYiz állandóan, kaphat? ED~S~9T! ~ • 
~ L. m. kh. és szerb kir. udvari asvanyv1z-szalhtoD:al ~ 1 

~ ~:s ax oszhák-1nagya1 n1ona1chia össxe~ fisványv1z- ~ 

1
, 

~ kereskedéseihen. Yala1;·1inl a nagy obh g·) ogysze1 tarak- ~ 
J ban s füsze1 krH;skeJesekbC;n. ~ 
....-----...-- ~~-__,,..,,,...-~____...,.----.,.--.~-,,.,,..- -

{, 
l' 
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HAZSLINSZKY KAROL Y 

gyógyszerésztől 

Budapest, VIU. ker, Sándor-tér 3.. sz. 
a:z összés orvosi szaklapokban előnyösen méltatott 
és a gyakorlatban kitünönek bizonyult legujabb 

gyógyszerkészitmények: 

Pastilli f erri phos1rnrici HazslinszKy ~~T,~\l~~dó f :~;;~: 
mény, kellemes, 
jóizü és rendkivül 

erösitö czukorkát képez Angolkóros, vérszegény és 
általában gyenge gyeunekeknél.. Naponta 2 d1b ada-· 
tik be. Tartalmaz 10 d1b O·OOö Phosph., 0 20 _Ferrum 

lacticu1not - Egy doboz, 20 pastilla 90 kr. 

Conserv. ferrum pe11tona!um HazslinszKy r,iii~da~~~~~ 

1·asas pllo.sphor pastilla 

tartalmazza a 
hatóan yago-· 

kat, kellen1es, jóizü csemegét képez Alkalmazható 
mindenütt, a hol a vas ja vallva van Naponta 2 drb 
veendő be. Tartalmaz 1 drb 0·10 Feiru1n oxyd. és 
0 30 Peptont -Ara egy doboznak,20 conserv. 90 kr. 

Pastilli Pepsini e. acia. ílyaro-chlor. Hazslinszliy ,:~1~1á~~; 

vasas Jlepton eonserr 

jó hatású 
gyógy, 

szer gyomor bajoknál. E pastillákat a bete_gek kitünO 
savanykás ize nliatt szivesen veszik be„ Naponta 2 drb 
veendő. Tartahnaz 1 drb 0·30 Pepsint és 0·05 aCid. 

hydro-chlor. - Ara egy doboznak 90 kI'. 

Pepsin pastilla sósayval készltve 

Megrendelhetli minden g}'ó!ö szert!'rban és a feltalálónál. ·Kisér
letezések ezen-gyógyszerekkel tiibb gyógrintézetben a le~kitiinöbb 
sikN·rel tétettek, liivatalosa-n iuegv1zsgáltattak és \'édjegygyel 

láttattak el 
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1 ! CS, ÉS KIR" SZAB, !i Í1 

: i\l~LAT~~:!l~!~!~!A~-GYÍl\i j 
l l 
,, ! 
:: l 
r' ,_,~··! 

::! 
1 ! _ ajánljuk li..·ilün~ gydrünányainkat, melyek ndnden tekh1- -\1< 

l- } tetben a. legl<ényesebb igényeknek~ megfelelnek és úgy a. · J 

~I r.l;l~;~;~."~ri;':1:Z:r;1::;;~ t1j, .•. •·.• 

i·.r·•.·.·.·i. i Excelsior-szappan 100 darab ára ! ! 1 ~ 1! 2~ 1rtll ... 1. 
; Napxafor·gó-olaj-szappan -Viola-Glrcer"in-sza.ppan 1 l .i · 

1
--, Spei~k(Valeriana·celtiCa)-Rózsa-Glyce1in(rnd11.khan) ) -~ 

, < .. :.•·!.; Orien_t-rózsa-szappan - Növény-sza.ppan .
1 

\ .·.1 ... -:·'. 
Mandola·, Mosnsz- és Tojás-szappanok > :~ 

t ?1 Vaselin--Glycer~n-szappan i ) i, 
,1 Crystal·Glycerm- és Rózsa-szappanok i \ 1· 
\ Cherry.-Blossom (Cseresznyevirág-szappan) j \ •, 

t Savon Joc\.ey-Club - Savon aux Mille Fleurs j' 
~ :ajkenöcs {~om(~:e) t:- B)aj~~zpeirö \ , 
I: ogszappano on mes s st [ 

Árjegy~~:=~~~=I, \ 

~"" .... , .. / - ' 

*FON DÉ 1867 ·~ i ~-FON DÉ 1867 i' 

.. q~~NDE p~~FUME~IE ~UI(JINE . 

·s. GRÜNWALD & c1E 1 

~ JE1J:!JJD)APl~'lr ~ i 1 

ÍAGENCE: CONSTANTINOPLE.i 1 

1 i 

L~Jeci'alités _de la 11a1j'únie1· ie surjlne i 1 

- Afar_que :Delion„ = 
EXTRAITS TRIPLES ET QUADRUPLES : 

Acacia 
Maiglöckchen 
ihypre 
foin cou_ré 
Frangipan 
Magnolia 
Heliotrop blanc 
JookBy iluo 
Mié\ d Angleterre 

Milleíl.eurs 
White Rose 
Musc 
Potohouly 
New Mown Hay 
Peau d 'Espagne 
Rés0da 
f6priug Flovers 
Tubereuse 

Violette Je- Parme 
Violette de Nice 
Exposition de Paris 1889 
Jasmin 
Jonquille 
L'lxora Bréoni 
Brises des Alrss 

efo etc 

NeHrY:!!;AUYm ,lkilkAS D!l!: Ji"J;;;RS!i!f (Flieder) 
.'Pi-· R'ilo & en flacons paf' dou:tai'tres 1 

1 ODONTINE, EAU DE COLOGNE1 EAU DE CHININE 
' •, 
l_EAU DE TOILETTE, B~~LLANTINJ POUDRES etc 1 

j ~ gyógya:i:erész uraknak jutányos e.ngedmény ! j I 

--::- 1, 

-
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Van l-lzflr(1ncsenk a gyógyszeresz és droguista uraxat következo, ren<lkivtili gyartmanvamkra íigyC'lmez
tetn1 es azokat ajáuJam: 

,zy - !l)!!> 

~GYOGYSZERES UVEGEK• 
Gvógvszeres üvegeink rrldig mintaszerű és 
legtükéletnsebb alakjuk miatt gyógyszeresz
vevöink leghizelgöbb dics·~retóvei találkoztalc 
1•'ehér es kék magas iivr!gek, ep1gy morter11 
loiásrtadok, gömbölv!i m' n 1'olezszegJetf;sek, 
megfeleli\ formában. gramm1elzesscl vannak 
raktál'Oll s kivánatra C/egnvomassaJ meg
rendAlhetök. - Ugyszinkn gyógyszert_á.ri 
felsze~elési tárgyak. l\'lásodik kú!önle
gességil11k a 
~ légmentesen ~ 

üvegtetővel zárható palaczkok. 
Ugy a folvadékoK es drogullk eltartásanlll való nag\' elünye, mint gyakorlati berendezese a_iánlja, 

meJynél fogva nem k(JIJ félm, hogy a palaczk feldü!ésenél annak tartalma kiömlik. 
itvegfedövel légmentesen es szagtaJanul e11..árt 1:u.em. fémfQJl6vel, a mely oxidálódik s fona

Jásnál ·gyakran arta1massa válik) Q"" l>eföttes üvegeink. ""'i.:111 ttvegfedös coqservüvege1nkhen a. 
tartalom egyenlii ióságban áll el, akár nedves, _akár száraz heJyiSCglif\n állott is az. Aruk olcsóbb, minl 
a föm!fldösöké. E palaczkok l/4, 3/rn, .;/, , 3/4, i es 2 Jite1·esek. _ _ 

Szep alakú. üvegcs_a,varra\ légmentesen zaro lJ&laozkok ma..ina é• mii.s &Zörpökhihr 11 nagy
sagban: 1;:!(1, 1f10, 1;~, 1/,-,, 1/4, 3/~u• •/2, 3/4, .i, 11;~ es 2 literesek. 

GYBrllJCKszontato (!áPla'lo) u·v· B"BK SZB!Blo"VBI a '"' „,n Wk olv kellemetlen'"'' '1M<it. . J.J • • , ~ _ m:elvek a szelelönélküli szopóüvege~nél jelent-
keznek. A gyermek táp. Jálij.sa ezzel eszszerlien es a 1eggondos<1-bh tisztasaggal förténik. - Ajánljuk v~gül 
mlndennemii fivegAl'llkkal dö.s„n felsze:relt raktárunkat és ké_fjfik mielőbbi b. me:grendelésefkeL 

S T 0„ L z L E ' e F 1 A 1 cs. es kir. üv11ggyrutuJajdonosok Bécsben és ~seh-Országban. 
, • FSókraktá.r: BUDAPEST, KSrá.1,._.utoza 60. •z. a~ 

lllS"' Árjegyziékelt ingen ié• b~r1nentve, ~ 

\ 
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KNUTH KÁ~OLY 
• ! • • . • ! • • • • • ! • . MÉRNÖK ÉS GYÁROS ~ . 
! ' .~~- ! • 
' • +-*Ili * IDJtiiÖ>A,!:iílT • ll!t++- ! ; 

' . 
~ . 

• ~ ""'--~-'"' t'l . • <;];:> ! . 
SZÖUETSÉG-UTCZA 3. sz. ! • VII., ! • • ; 

- --~-- -~ ~ 

E1Yi1lalja , iiosok, g\ áiak, kastélyok,'. illák, ! . . • há~c_soportok, uaztlaságl udvarok é~ maJo,1ok~ ~ • • nak stb. vizzeí' való ellátásá~i készit t?va~.b~a -. szivattyu" berendezéseket, m1nd,enn_emu. sz~k-
' ~ sé,,.letre járgány, szélmotor, gőzmotor, VlZ·· ' . 

m~tor turbina és kézi üzemre beren?ezve, ' . 
~ • nen1kŰlönben hydraulikus ~osok, .f~~r.asfog-• Ialások fürdő, closet és v1ztelen1to here~- ! • dezések~t stb Legjobb minö.ségü köagyagcso- ! 
! vek raktáron. Teljesitett munkálatok;ról első-· 
' rendű ajánlások állanak rendelkezesre 
~ 
! 

i 

lmmmmmmmmmmmmmmml 
.. 

G 

GYÖGYSZERÉSZEI\ 

EVKÖNY\TE 
ZSEBNAPTÁR 

AZ 

1891-rK ÉVRE 

SZERKESZII 

CSURGAY KÁLMÁN 

V! ÉVFOLYAM 

MELLÉKtEIE: TrtAXLEll LÁSZLÓ DR c<G1ÓGlSZEtili~zEII 
::\iCszÓGYÜJ'IE:11ÉNY>l CZIM0 MUNKÁJ\ 
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Kérjül;- (<Évkönyv)J-ünk t. olvasóit, hog)' a. benn.e 

focrlaH szem.élyi névsorok-ban beálló \ áltozasokrol 

(g~ óg~sze1táii tulajdon. bérlet kezelésre .st'.) J~.éz,ve) 
] , ·,·e· e'r·tesités által névso1aink 1n1nel toktJe„ ya 0 SZl ::; 

tesebbf: tehetéséhez hozzájá1ulni tnéHóztassanak. 

.i/_ ({Gyógyszerészek Évlcönyve)) 
szer lcesztősé,qe 

·---- -- ··-------=---------====--===· 
ifBoldoga~'-h;;~------:JA:Nu ÁR 'Iélh6 31 nap .J: 
1;- - -Katholik~s ; Protestáns Görög-orosz i Zsidó 
1: Nap naptár ' naptár naptár : naptár 

:· -~-f~~]i~~~~J!;~~~~~11S1~ - ~~:W1l~a'!~:I{' ,_;: 
Sz ~-~enovév:asz [Eno~, Dán 22~Neszle !23Sb Sem!; 

l\Ieghalván Herodes Máté II. Hl-23 

n !!D. Titus pk ID. Lóth, Izab :23'Krét. 10 vt ·.2-+ 
H 1 n·Teleszfo!' p Simeon '2+.Jenőke !2<Ji 

:· K. G:Yízkereszt. 1Vizkereszt. 25N. Karácson !2GI 
!: Sz 1 'i!Bálint,lzidor;lzid., Rajmund]26Egypt. men !27! 
!: Cs ! SIErhárd ;Erhárd. 

1
27 1fst.v. \'t.. '28 

!, P. : 9 Julián vt. :Marcziána :28 20,000 vért. 29:R.Hach' 
i· Sz '101Vilmo~pk ·Rem___!'..~l __ j2~_Apró s?:ente~_!·_~h \·~r: 

l\likor Jézus 12 éves lett luk II. 42-53 

i! \'. :UIDTEJJH),gin!IJ„I. Ep,l\iat-.-,30.i.G. Anf~ia sz •

1

-2-. ____ „ 
;! H ,ft Ernő ap ·Reinhold l:rn ;31'i\1elánia 3, 
·1 K. !1::1 Vidor Vidor 11Jan.1891. 4! 
j Sz 1141Bódogáld vt !Bódo)!' .' 21Sz!lveszterp 1 

1, Cs l15]Rem. Pál 1i\Iór j 3.i\lalakhiás 1 6 
:; P. 161Marczell 11\·farczel 

1 
4:7u tanitvány ! 7i 1 

il.~~~7J_~mete An~ IRen:'.~~l __ · _5 T~opemptu:> i 8.Sb Ro _i 
1' .'.\Ieny0gzéi lún g<ilikai EimJ.Lan Ján„ ll 1~11 
!·

1

:' v,·, ~I8iE.II.Ei1-.-,TsZiD.iJEp Pil:.-illF- Epirlilauia. 9, -- - ' 
19 Kallut, l\Iár iMárius, Sára , 7 Sz. h;ln :1D~ 

·,K. 20!f;'ábián Seb II;'ábiánésSeb.j s[Dom. Gy. 11: 
ilSz ,211Agnes sz \t IAgnes 19.Polieukt vt j12! 
I· Cs 122 Vincze .Vincze iO:Nis~zai G :13 :• 
!IP. :23IB.Assz. elj 1 Imrike '11:Theodóz ;Hi I! 
:'I Sz. l2t Timoth. pk. 1 Timót ~--l~_c__ziána ·- :15;~ ~ i 
!: Ha~onló men!1yekn<>k ori:_:~ga a cs_aládos emberhez _l\~át_~ X~:-1; 
j: \'. 12.)IJl.Sept.Pál f D. Ilef-v. Pál 113;p. Hermil 11s; 1! 
•I H 26/Polik. pk Polikarp i14iSzab. érs. :17 1 11 
il K. 271Ar. sz .. Ján. Ar sz. lán. 

1
151A. Thébai P l1s: I! 

, Sz j28_.:Margits7.üz N.Kár.császár

1

·16Vas„sz.Pét!rni 

1

: 
! Cs. i29,Szalézi Fer Valér 17 N Antal ap„!20 ' 

1 

P. jSOi':\1ártonka Etelgunda 18,l'i Athai1áz ·211 
1
1 

!Sz. i311Nol. Péter iVirgil l19il\Iakár ap. !22sb .Jitro;I 

li HoJ(],ráHozások, I' 
:

1

· .. 

1

1 [ Utolsó negyed S··án délelőtt l 1 óra 28 perez 1 

O Ujhold 10-én este 4 óra 41 percr.kor :, 
) Első negyed 17··én reggel 7 órn 3·i iierczkor li 

;1,....-.-~;.-Ioldtö!te 2~~~.!ún 1 óra_42~~~-i: 

'* 



~···· 
r.Őjt~lö 11~~~a FEBRUÁR 'f~I~to_:~_!f 
j:' N - - 1- K~tholikus j Protestáns Gö;ijg or~sz. ·:- Zsidó !I 
1: ap ! naptár ; naptár _ naphi_i _! --~a_ptár _!] -
, l\Iidön nagy sereg gyüit egybe luk VllI. 4-15 :! 

i'-v.- - 1 n. seX.-r:;ri D. nar-... Brig. 20F. Eulh:1-;;_n~:-- ~-: 

l

'H 2G~erf.}a sz. t>·:ertyaszB;I.. 21'\la~irnus !2+' 
K. 3 Halázs pk v : Balázs 21· limotlwus !25' 

. Sz 4 f>.orz.And pk:Yeronika 2:J.1\elcnrnn \Í '2d 
! Cs 5-Agota Agola 2+'Xénia. B. :?7: 
1- P. 6-Dorotlya sz. Uorotlya, Am :?5 Hittud GerC'; 281 
;: Sz _? ___ ~o~~ld ap ;Rikárd 2fi Xenofon __ _::_129;Sb 1lis11 ,1 

!: i\lagához "--~\~-~:-7~~- ~. 12~a~ih'án~·~111~-~Yl~~--L~~~-_!1 
Y. 8.D. Pars ,_ ID OfH:n Eal 27 F„ Ar. sz. J. 131lR. H ·1 
H : \:l'Apalin sz IApalin .2s;Efrain1 e. a: 1Ada1: i, 

:IL 'lO_llnsltagyó [Gábor :2\llgnácz erek 2 I! 
1Sz ·11 1Hamv sz Frozina ,30:\'.agy \·azul; S 1! 
Cs 12 Banz, Eul :Eu1 '3l Cyrus. Ján · 4 j 

p_ 13 Ricsi J\atal .Kasztor l·Febr. 1 rifon; . .fr 1·.·. 

· f'.z 14 Bálint Yt !Bálint 2 Kri~l'Jt. be111. i G'Sb Tr 

Jézus a pusztába ,·itetilk a lélekLöl l\1áté IV 1-11 

iy115-n T böjtv D Jn\.Fau9t 3F. Siffi.2oi1A .~~---
1 H h6' Juliána sz ; JuJ;ána 4 ~lidor 
11\.. 111.JuiictH ,:::>L:JJaru ;-,A~ola ~J 
! Sz '18.SirneonJ\:intlKonk., Flá\ián 6Bukolus ;10 
! Cs !t9IP. Konrad IEleuth Gábor 71-'arthenius 11· 
i P. ;20~E!euter Eukár ! 8 Tivadar, ·12! 

I
! Sz ·21'Eleonora iEleoµóra : 9:Niccphorus IHI Sb 'Iccz 

.! l\laga rnell~~~;Jb~~· ~éterf.:·:Jakabot és Jánost l\Táté XVJI 
1• 
:1 V :22;0. II 11 ..,- jE· nem„ Pét.--- 110 F. Tt. Char j1·~i>'urim 
dH i23 Románia sz ,Szerén, l\Iild :it Bala%s Yt 1al 
1! K. j.24!.l\Iátyás 11\Iátyás i 12 Maletius IH; 
I! Sz ·2)Vikt. Víkt., \:·alli l 1:J :.\fartínián '1í: 
! Cs 2G;Sándorpk \[]Sándor, Jóná;; !14-.Aux. 18 
! P. 27!Leander Leander · rn;Onesimus 19 

1

11
. Sz. l28!Ro~án apát 'Ozsvát 16jPamphilu~ 20Sh K. S 

Holtl,·áltozá~ok 

1 ([ Utolsó negyed 2·án reggel 5 ÓTa 58 peiczkor 

ii i'fj Ujhold 9-én reggel 3 óra 28 perczkor 

1

1i ) Első n~gyed 15-én este 7 óra 1.6 perczkor 
i ®Holdtölte 23„án éjf;lután 8 óra 35 perczkor. 
~. J 

rr-·-
!LB!ijtmás hava MÁRCZIUS Tavaszelő 31 na11i 

·i Katholikus i Protestáns 
1
1 Görög-orosz Zsidó 

!J Nap j naptár , __ n_aptár __ . __ naptár_ i naptár 

::--JTzUSőfctOgöt üze ITTs a_z_nérna vafa. Liik. X! 14-28 
:: v. i TD--:-11~;; ~Gil.~ -Albin i l 7 ,F, TiVadfil,91, 
:!H ! 2

1
Szimpl pápaiSz1mphc;z ;18ileo pápa !921 

'! K. l 3'Ginda ·Giuda ;111,Arch. '23: 
'"z: ~:Khmér h..,- 1Adorján i2ü;Leo pk. 24-' 
Cs l ;,;Kr. Öz·-éb 'Fr~gy~s 121:Ti~;'>t, E !25 

.P. 16.Fri~yes Fi:1rlohn '22 Jeno,t. '26 
i Sz i í!Aquinói I ._ ;H1khárd 2:1.Polik~rp pk ':!/ Sh \ a.i 
!i-- Jé7.US a GS:~ili'~i~ngeren tu! méne. J;\n VI. 1-15 
:;-V.f8:n IV.h. v. D L~t:t. Fii 2j~filt·ssSz J 28 
,. H 1 9!R. Franc;z ·40 vertanu 2!í Tará,; 29' 

1 

K. 1 rn:Szeb. vt. S1ndor 2G Por!ir pk '30 H.Hac;h 
,, Sz :11 'Konst vt. 'Hozina, Szil 211'1·okóp \•t 1 Yeader ' 
:!cs '12;N.qcrg p IGe11~ely 28Yanli 2 
'p 13 Rozma 1Erno 1 liárt:z. E 3 
i Bz u-_;\Iatild cs -né 1Z~a~ 21--lesychius 4Sb. l'f'k 
:--Ki" furirlW~ en~em közület.ek a hlinről-:' Ján~VTü ___ 16-:,il 
!-y_·-.15 o\'~h-\.~}'V~lld.Kl'ist 3.t'. Sü1. Eutr .~ 
i J-l 1(\ Geréb hv Czirjék -{1_;e,r>1zim : (i 
! K. 11 G-erlnvl :.;:: Gertrud 5'Konon yt í: 
f.z , 18.Ed~, Sándor. A_nzelm li' Amorii -l2 \ l. 
Cs rn Jéizsdnev a Jozsef í \'az11!.Ef1cm 
p 20· Toakhim 1/uberf S l heolihkt 10 

_,·:J.. _<~_!-~_c·JK.Lkh Dc„c_l_~-·---.-- ~-c1._.i,·~'---~-_!__l~_1i 
,- "Siidön Jío~ns .Jeruzsalemhez k(izelwlctt i\laté .XXI 1-\1 
:'' -22ü\"I.b.v_,~v-o··Pálll11i:V HIF.l. Kodl'át u 
1 H. 23 Gér.a, 01t-(J Géza, Ebcrh 11 Sz_,f„\n pk 1~ Ec,zt. h 
: K 24 (~álrnr Wa Gal>o1 1Z 'T eoph J.i. Pulim 
1 Sz ifö (<\·. olfo.li .\ Gynm olt. BA t:.> N1kcfo1· IJ ~ 1Juum 

1 

Cs 
0

21\).-Íanó vt '.\Ianó Jenö 11- Benedek S 16' 

1 P ,2/;Ruped pk ."XafU' Jiénft:k J;, Agup vL 17 
1 Sz 28:Fájd. s1: G i\lalkusz J(i ~zabin \"l 18 81J (zav 
i-1\Jiiria SJa~Olna es-KffuiaTakab aDJTa é,;--:3-za!orne J\Iárk. XVI 
i ~2ii1i-:-IInSl; ~-.\;as. ! D.llus,;~t. 'a"S"J i F. 2 ·E1e·kli\f--
: n ;so1rusvet bé.tf 1Hus\'ét hótfö j18,Cyrill pk„ .20

1 

1

1 K. :21.Amosz pr. :::o1:::~::·oz~~:~.zs~n ~sD. 21 

([ Utolsó 11egyed 3„án este 8 óra. 5t pGrc.zko1 

'I fil Ujhold 10-én délután 1 ói·a i vcrc.;>;kor 
) Első n~gyed li··én délelótt lil óra 27 }_Jen:zkOI' 
@ Holdtölte 25-én délután 2 óra 28 perczkot 

····----·--·--- -----~-



ÁPRILIS Tavasz hO 30 nap 

·.' 

1

, Katholikus , Protesiáus 
! ~ Nap naptár i naptár 

f~Sz:ll' 11
1

Hugó pk. h-v- -~HUg;i :r;;:-
1; Cs , 2 Paulai F cr. 1 Teodó7.ia 

1 Gü~~~~~sz T :z~~~r--I 

20ISzabei vtk.-·-122; --- ~~-~ j 

211Jakab pk !2s: :1 
;. P. 1 31Rikh.,pk hv. :Dárius 
·: ~_.l _ _±~l_z~__('._gyh h'.' 'Ambrtis 

22:Vazul vt 121-; :1 
2~ Nikon ____ j~?:Sl!._~~m :· 

:i'dikor este lőn azon nap Ján XX 1~1-31. 
1

'V 'J.D.f.Felt.,., •D„l..Qu. H 241:<1.3. Zak 
:1 H Gi(:desztin p llrénacus 25Gyüm. oltó 'I K. 'i·Armin 11-legezip. Lukr 2!lGáh fö;:m 
· Sz SiDénes hv. !Apollónia i2í .Malrona 
'!Cs 1 91Demekr vf 11Je1neter, P j28 lstváll 
;! P. ·10·Daníel. Ez D<lniel :3~J.~Iárk Cz 

26 
27 
"8: 
2n'n.Had1 
1 Xis H I-I 
2 

!i.'.3z ~1-~J~eo_ p~p~- Leo ______ ,3<l'KLm Jan ' BBb Iasz · 

:1 ______ F.n HJ.gyo~_.:._!~---~ásztO!' Ján X 11 - 17 
jiV ;12;0 Il.~lis 

1
D„2.I'ászt :31-1<'. 4 fpacS---.-4-

,1 H '13'Herm. vt :Jusztin L{v1H Márk 1 5 
1 K. it4:Tiborcz vt 'Tiborcz 2 Titu:; () 
: Sz '!51Ncszte ''t :oiin1pia 3Nikélász 
iCs .16;Kalliszl IAron 4G)orgr Jozs 3, 

--! 
' 

! P. 117,l{ezső vt :Rezső 1 fheodul Ag 9 
·1 Sz 1s;Apoll vl :valérián fi \1elh0i!,'ap. 10 Sh ~lnz 
:! Egy k-~~~~sé és ~Ó.r nem 1atf:.:;-k-~;;~~--- Ján XVl 16-22 
----
; Y ·191n. UI. ,1.. SZU.-if Jtih 7'F .. ~. i\'1 n-1;--1-,---, 
· H .20jGyöző ,::ozulpicz b,Heródion ·12 

1, K. ;21 AnzPlm hv 1fo._dolá!' !(Euspyd1ius !13 
'·Sz ;22;s~té1· ésKaj .Sótér fs Kajct 1o;rerr,nliu"' 14!H előest :' 

Cs !23jBela pk. vt .György 11!Anlipa; 1.t5:Husv lin I; 
:: P. 2-ilGyörgyvL !Albert 12'vazul pk !l6illnsY. y 1 
''sz ;i:s:Márkev vt :M<irkev 13Ar(emon lliSb tl1H.i 

Ahhoz megyek, a ki engem kiildölt ,Ján XVI - ;, . 15 -- -11 

ii v:--[26!D-:-1Vl'ant--K ln-.-,rcant K---. f<fF--6.-l\tár±Ofds1}-ChlH' 
!I H j271Peregrin Anaszt<is.i; l15jArh•ztárk 1191 .°„ ! 
:1 K. 1281Vitályos Vitályo~ 116,Agap fréne i201 Felun: 
:1 Sz ;29 Ve_r. P.éter i~ibill.a 117-S~m., Agap 12t!Husv 7n: 
: Cs. !30 Sz1ena1 Kat. 1 I!.utrop 

1 
ill .Tanos szerz. i22 HUSl'. l-' .:j 

' 11 Hohlváltozásoli. 
(( Utols6 negyed 2 án reggel 7 óra 4-i percr.kor 11 

G Ujho!d 8-án este 10 ó1·a 13 perczkor 

11 
) Elsö negyed 16„án reggel 2 óra 5'7 pcrczkor. -···-

1 

~ Holdtölte 24„én este 6 óra 22 percr.kor 
___ . __ _;_ __ . __ __:__ =--=------'----==--

MÁJUS 
=-="--=---'--\(-;rt'bolik-u;---p~~~t;i~s -„ j Görög:-~_~;;;;-1,- Zsid? ' 
; Nap naptár , naphir : naptar 1 napta1 . 1 

~p-~~i!Fillöpes Jak.iI_;·füöp éS~Jak -- -.:19jJá'.nos ---1231 '~;I 
I' 5;, 2!Al_hanár. hv _ Zsig~_'.?nd _ _J~~T. TiYad?_~_ ~?-~~- .'.ff!: 
tifa -mit ~endetek az ·\.lyától az én neverr:_b~~á~ XVI. 1 

:y 3})\'.ffog--D.5~flog-~z--~Hnsl'.vas 25, ---: 
·; H •1 F_lórián vt. M011ika ~2:Hns1 hetfö 26· j: 
'K. 5 \'.Piu~ \ ápa Go(:~árd 23.Husv.kedd :.27 1· 
j s,z G'l-lermina, 1 L. János 24 Szabbás vt :23· 1 

, (s 'iJ.Id. csiit Ahlozó csüt !25.~lá.rk ú''i 2[1 „ .I 
: p. s.Mihály Szaniszló .26 BJzileos ·30:1~ Hach.!I 
Sz B·X Gergely Jób _ 27 Simeon _, l!I.1_S_Ked ! 

- lViikof e!iövend- a vTgftSztaló Ján: Xv. 26....=-27 . 
v :toD-VI.Ex !D.G-EXVikt i8jFTJiz-éssZ:-2: --,1 
H ;u!Beatrix ·.;\Iamertu~ 1

2!1'9 vértanu s, i 
!{. to:>·Pon"rácz d :Po11"ráez 30·Jak ap. : 4i , 
Sz .13 Sze~- pk. 'szel'~'Ó.Cz (Milj. Jerem · 5' 1

: 

Cs !n!Bonifácz vt :Bonifác„ 2;Nagy Athan ! !\ 1 

p rn:Zsó!ia Yt z~ófia : 31Timó~:M 'í· 1 

sz lf\ Nep János Peregrin ! 41Pelágia 1 _s.Sh'.E~_o_~:: 
--A"-ki 6ügcffiSzeicl,ai- éll-beSiédeffiet nlegÍartja Ján XIV. 
\' ti 1j)."'pÜ.nk. ,~ I~Piilik.-v----:-5·p--:-2:-1l·Cn-e:9~ 
H 18iPünk ltéifő Piink hétfő 1

, 6 1Szenv. ,lob '10 
K 19 [yó v1. Sára, !'ot.. 1 i .sz t feltal ;~ 21, , Sz 20·Sziénai Ber. Fetikc, Va7. 8 1 .Jim„ e\• 

, r.~ !~1 1 K:rnt- Bórl<J\r Pruclcns \l ltsaiii.s 13 
p_ 22 Ilona, Julia .\lhanaz Hl Zel. ~1mon t-t 
57. 23 Dezső pk Dezső 11_.l\I6cz „vt ~1_5_ Sh. Ue!~ 

:--- NékCm adatott-ffiindeil hatalOin -M:Hé XXVIÍI. 18-~_(_1. __ . 
1 V.--12°4ID 1, S1„ HaiílfTi·fn. Zsuzs -,[2<p, Epifán -jij 
'H 125 T.sz v Orb<in:Orbán l13IG-liczeria !17! 
K. 1 2GN~riFül.hv ·A_]b1Crt, BJa 11.J..;Izidorvt. '18il Baom 
Sz 2711· Jtin p v .Lucz ll51"izszentelés 1191 

· (' ~81T;1na11 !Vilmos 10!Iivadar 120' 
1 P~ :2f!1Maximilián IKuno. l\Iax t7]Andronik '21' ;: 
: S7. 311 Nti.ndor Ede Bódog i18 Péter, Dénesi221Slx'-"i·v~eh; 
-Eg)~ember -na:;i:y-Vaesorát sze1:ze é_s-sokat -ineghívR-=~~k-

,j,'. !3t :n. 2. PBt.ron !D. L TrPetr:-;Ifif.'. -4--:-Piitricz :231 

Jlold'\-'áltozások„ 
(( Utolsó negyed 1 én délután 3 óra i perezkor 
fj Uih;;ild 8-án r~g$cl 7 óra S_2 perezkor 
) Elso negyed 1;:i~en este .s ora 21 perczkor 
.~ Holdtölte 23-én este 'i ora 42 perczkor 
(Nálunk látha1ó teljes ho!dfogyatkozar;;.) 



1[ Szt··11á:1 hava JUNIUS :'\yárelő30uap 

'I . -, !- K~tbolikus -: P1:0Í~stán~- - ! - Görög-oro~z Zsüló 
!! Nap ! naptár 1 naptár naptár naptár 

.
l[:H. -

1
·., q.racz1i1n Vl--.'~ik~illéd --120,Tar1a1e- ~ 124' 

, K. 2 Eraz. pk. "t.l•,trrvm 2J!Szil. Ilona 25 
: Szj' 3 Klotild kit. :Erazmus 22:Baziliszk !2(i 

Cs 4 Quirin pk.vt Korp., Flóris l2:U\Iihály pk. ~~1. 
;1 P. 5 .).sz.sz Hon. :Bonifácz 1 24'Sim és Nik I" 
li Sz_[ __ 6 ~orbert h".· Iongin __ -~Sz. I~án fej_ .:i:9Sb_~n: ! 
Jl~~~e!cdine~ __ Jézushoz a vám~ok és bfü~ö3ök ~k- X\'. -~--=-~0- i 
!,V. ! 7.D.3.Róbap;U.2Tr.1..ukr ;26F.5Korpác$!1:Sz.RH.1 
:1 H s !'11edárd pk. 'Medárd 27 .János p 1 2: 1 

li K. ~I Primusés F 'Primus, f cl 28 Eutik j 3 
!iSz 1 10 l\Iargitkrnö 'Ezekhiel 2~l,Teodóúa 

1 

4i 
1: Cs i11. Rarnabá.sap .Barnabás '30.A:dozií estit 

1 
;1 Pk eloe ' 

:!P. :12·Fakuffi'lai.J iRar.ilides 31,Heimejii.s : 61'uuk 1 
!i Sz '13 Fád Antal Tóbiii.s l Jun. Ju~z\in 1 7·1'ünk 2 

·1 .:\1idön a sereg Jézusra tódult Luk V 1-11 

V 14. ll lN VazuJiD. 3 II Elizeus 2 F 6. :!\likefo~~ s!-
H '15 Vid<•sl\Tod ,Vid ésl\Iod iiLuc.7.ilián i ~-

!r K. 16 Rrgis Fer 1-Tu~zt.ina 4-1\fdrofá.n Hl, 
!i Sz llílíl.ajner. Ad. 1Folkm<il' ií:Dorothea 111 
i Cs 1181:\fark,l\Iarcz Arnulf G1á.rf ti!Besszárion 112! 
! P. iHl;Gyárfás. Jul :Hzilvér · í'Theodot i13' 

, -~z-'-~~l,Szil~,~~-- _ 1 Szila~~ rlór S Iheodor er iO Sh \:isz 

, Hogyha nem lesz tökéletesebh a ti igazságtok ::\faté V 20-25 

nr. - 21 D 5. GollzTQ 4,. Ir Albán; 91G. l'ürik:-\;_-!15; 
H 22 Pri.ulinhv.A :Akos ilO:Piink ltélfő .rn, 

1: K. '23 ~zid., Zéno ,Vazul 11:Be1·J. Barn !17, 
i· Sz 24 ~'z. Iván szül !Sz. J-.án sriil :rn!OnufPr, PH :i~~ 
;! Cs '25 PTosper hv, :Eul ,g Febr '13 Aquilina 119 
·1 P. 26·.Jánosés Pál !Jeremiás JJ.J:~lizens '20 j 

.!-~- •27:László ldr __ :~ alvó ir:i_~n:i_osr. .!!____ 21 Sh Hell _,
1 

:' Midőn nagy sereg volt együtt Jézussal l\lárk VIII 1-9 

!,fl\H' ;281D.ifn. Leo p-fD. 5--:-fr. Leo 'I I6 1F: I JrindSZ:1221 
.29!I'éter és Pál . Pét.er és Pál , l í ~lai ó vt ::;z ;23! 

ljK. '30 P:llap.eml. iPálap.0ml. l~:Leon('.7. 2,1: 

HoJd,,ált.ozások. 

i1

1 

' 

:a1Yi·:~k1~t1;!:6 ~~~=zl:g~rsa n4:pfo~·~;~k~~as. :

1

r 
) Elsó negyed 14-cn délutan 1 óra 50 perczkor 1 

~ Holdtölte 22-en reggel 6 ()ra 28 perczkor 
(( Utolsó negyed 2fl-én éjfél után 32 perczkor. 

----~~ 

Jr;,t,:~~b11Ha -- JuLIUS .,_ X}ár1~3ln:q• 1 

j=-=-_c_-!K~f:ho-iiku~ i --ProÍcs~~---1-:--Gör~g··;r;~~ -[ Z~i-dÓ-1 
: Nap ! naptar i naptár 1 naptár ' m1ptár 

si. , t:Theobafa · Tibold -19;.Judás ap.~
0

;2:> ---
C 2 Sarlós B a S B A Cel 2UiJ\,Iethod pk 26 
p~ siHcliodor pk iSoma :21 'J.uli~n vt '27 Se! 

i5z ~e~~~--~ 22.Qzseb vt. 28.8b 

Övakod.iatok a hamis prófétáktól :uaté V!I 15-21 
---- - ----· -v~-c--:~ D. 7. DomkziD. G.Tr. Sarolt~ 23:F. 2. Agrip ,2\h 

H 6.Izsajás próf jizsajás prót: 2-181, I"."il.1:1-SZ. :2o'R.Hac'1 
K íiVilp. pk hv IV!lpolt ,25 Febroma 1 1 Ja.mu!'Z 

, '-'z 18 Kiljén Klljell 26'1hesz D. 2 
(:~ 91Ant. Lukr Ln.do.vika .2/iSá!nson íl.ld.: 3 
P. 1ojAmália sz. ;7 hver ;28 C~Hus~, Ja.n 

1 
4 

Sz 11_ J Pius p ':'~_:~eono~ 29 Pefel' cs Pal: 5 Sb Ko1 

Vala egy gazdag ember kinek sáfárja vala Luk X-\1 1„ 9 

:,, 12 D S Henr1k D-7 I1:1fcnr. i'10 F. ~' H 
H 1311\laiii:it sz l'Margil. ' 1 Jn\. Kozm 1 7 
K. JJ Bonavenl Karola ! 2 E. A mE-ze 8 
Sz 115 Apostoloko !A:rostoloko;7' 3 J::i.ez 1t. fl 
Cs lő Karmelh .Rnth .JIKrétai Andr :;(); 
P. 17 Elek Endre Elek 5!Athauáz i11! 
Sz lSArnulfpk Jenő Mate1u 65zizoeszluk12'S (Jt„Jl 

:-A~int közeledetf:"Jéz-;;- Jeruzs::i.lemhez L·nk XIX 41-48 

:1• :Jfl'D. 9 J,Nrsz. ID. S .. Tr .Tus;-71p~--l~"\I.Ianl \~--
, H ,20IHlés próféta [liés 81:\.1 i·o\z. 'l H 

.: K. 121 !Dániel pr. 'Paula Prax \J l'ongrácz ·ló' 
! Sz ·22:Mária Magd 'Mária Magd 10 Nik. 4.'í vt 16, 
C' 123.Apollinár Apollinár 11iEufémia 

1

1'iiBőjt,lpl 
: p 24 Kriszt vt Krisztina 12:Prokol :ts' 
: s~ 2:JU~ka_b_ apost Jakab ap :1J.Gábor föan HljSh l'ink 

'2 embel' mene föl a templomba, hogy imádkozzam1.k 1 uk XVllJ 

:! \Hr.: l~;:~e~~~C~~a -:.:fr!~~;~r Alrna- -ti!F, · 5 •. A(fuilla ;2<~ ----

~·6'H.{-~~1~1~orrén !.~~: : K. 2s·I. Győző jPentqle Sám „ 

:1 

' 
' 

,<:7.12fl .~Iii.rtha sz.E 1 Hea!r1x 17 }11árina 23 
e~ 30; .. Alidon_ Szen jAbd:. és Szenn 18,Emilián,Jácz 2t 
1'. :ll·Lo,iola1 r~n- 1F.rnokc rn,Diusés~Iakr.::5 

Hold ''á.ltozások„ 
~ Ujhold 6-án reggel 5 óra 15 perc7.kor 
) Első negyed 11··én reggel 6 órn 45 perczkor 
!'D Holdtölte 21-én délután 3 óra 10 perczkor 
(( Utolsó negyed_28 án reggel 5 óm Ml pen_,zkor 



1 
1 

Kisasszony Imva AUGUSZTUS :Xyá.intó 31 na11 
----

:, 
1 

: Kathocll~k-"-,-.-c,,c,.-otestáns Görög·orosz Zsidó " 
: Nap 1 naptár ; naptái· napttl.r naplá.r 1'1: 
1 Sz~ r 1:-Va"s. sz.Péter'VasaS·;;~-Pétrli-~2oJTfé-S prófJf:t:26S-1J-'.5(:Jr'.i 
, Ki~envén Jézmi- 1 Yi·;:;-STi3-úira{ból l\Iirk Víf3i_::_37--'r 
11v 2'{)_.Jt Porcz.-·ifio-:Tr G --2\!"F.-<f.sl~J--2;· ----- il 
,H 3!Jst.l.vt..e.f Agost 22i\lária)lagd'28 ' 
i K. +jIJomonkos Domonkos 2:l·Fökaz \l. 2~J:R.Hach 
ISz óHavi B.A. Oszvald 2.<.Krisztinvt 1:.\.bRH 

1

1 Cs 6 Urunk szinv Urunk szinv 2:J:Anna,O!imp 1 2; 
P. : 7-Kajethv. Donát 2űHcrmclaus 3' 
Sz. ' 8 Czi1jék vt Cziljék 27,Pentele --1 Sb Ueb 

: Eofd.Ógok a-szemek, melyik lát}ik,""a miket ti JáÜok Luk X 
r\,------;-9.lfll~"JJ-:-~cl]D._-11: 'fr G--28F -7. Piükóp 
~ H ·10-Lörincz vt. 'Lörincz 2!-l!Kallinik 
i K. '11 'j/;suzsánna z~uzsánna A ilO:Szilüz, Szilv 

1 

Sz :!2_Klára sz. jKlára ::a:Eudoczim 8 
Cs ,13:lpo!y vt Ka~ !(poly. Kassz I Aug„Eleázá1, IJ:.Böjt. 1, 

, P. i141Qzsébvt 'Özséb 2R.1Stván '10 ·' 
:: Sz '15 Xagy B A ~N.„Rold. A. 3lzs_ák, Demj ;HSb \·_a_et 
_'[ ~Ii~JrJézus Je_i:_\_1z_Si1em ré1{·t~~tott :~ u~. -xViTl_-1--lil 
i!V. :16iD.13.,_Sz .J D.12.Ti ,Róki 4:E.~.7gy vt-12 

1

1H. ·17 Liberatapát Rel'tramAug 5:0z1ff\" 13 
rK. ,l8:lioua csn~ llona,Agap. fif!runkszin 

1
14 

!: Sz 'J91Lajos pk. iSzépolcl, Tekla' 1:nometius •15 
1 Cs. 2~\Istv. ln kii' 1 Ist1·án ln. kir S!Emiliiln !t<i' 
, l'. '.?1 Bcrnf,t a!J K~1u., .\.lv:f D :ililJ.}iJ., a11 1; 

I

Sz :22.fimóté vt Timóté ·1oLörincz 18.SIJ Ekel1: 
-- Senkfkét urn;tk 'lleni s:wlgilhat., Máté YI '24-33. -: 
!V-.2s·D.T4, BeTI. F-Tn 13. T!-Zak- 'll'F.: 9 EUpüf-:úi -----; 
i:H l'24_He~lala!"Jap :Hc'.'talanap l2;I'6ki.us ':io 

K. 25:Laju::>k1r, :LaJOS 11:J,':'.l?-x1m 21 
:-íz 12fl!Simucl P,l'. ,Ramu. fl±i~llkheús i:l2 
Cs 27,fS:alasz. fozs ;Gebhard, Ruf ib!~agr l\ .\ ':l3, 
I'. 28 Agoston IAgoston 11fi:fntak 2<: 

,.~~~9 _Sz lv~n__l!!'_~~- Ivá.1_1 __ ld, ____ 1_~l;.\liron :i..!.'.~-_!~~b_Hl',_ch 
' Jézus egy városba mén e, i:nely Naimnak neveztetik. Lnk- VII 

V 13010· i:förmigi-io -14Tt~e-b.--1si.' iü'. F-1óf:26 ---
H. ,31 H_ajmond hv.:Paulin pk Hl András vt. 27 

Hold\'áltozások„ 
O Ujhold 4- én e~te 6 óra 2H pen;zkor 
) Első negyed 12-én cstfl 111 óra 28 perc:i:kol' 
® Holdtölte 1s„án este 10 óra 45 perczkor 
([ Utolsó negyed 26„án délután 1 óra 51 perczkor 

c------c--=-=---=----=----"----'-=----,-,---------===--------=-=-------=--=--------=-------=--·-
: szt -~liliillylrnva SZEPT'EMBER Öszelöi:\Ona11 

:: . - 1 KaÍh~Úkus -1 Protestáns 
·, Xap , naptár 1 naptár 
'--K.-~[T;Egyed a., r--'hgyect~ 
,;Rz 2'Ahsolon, J Absolon 
! Cs · 3ió\lansvét liíansvCt 
P. 1 4-Rozália MÓ7. Hozália, l\1oz 

:: Sz 5:Vik!orifl pk 'Herkules 
- -

Görög-orosz 
naptá.r 

2o~SlinUe1-Pt
í!tlT'ádé ap 
22:Agathonik 
23 Farkas 
24 Eutik 

1 

Zsidó 
1 naptár 
-~-

2~' 
30,R Hach 

t'E!luI 
~ Sh Soft 

l ;.\likor Jézus bem('nt a föfarizmis házti.ba szombaton luk XIV 
-- ---

:v------:: 6111.16.Zakar .IJ.J5,'11 l\I ,25F 11.Bert 
! H 17 Regina sz vt :Regina 126,A.dorján , 4. 
K. S f{isasszouy jKisas~zony n ·27,l'oemen ii 
f-z !JjGorgon, Dor iHl'unó, Gorg l2sj!\1ózes rem 6! 
C> 110 Tolent ~I Jodok 129 Sz fvan le;f 7 

1 P 1 J IPnítus Jac z l rolus es Jacz í!Ol::iand , Janos s 
Sz 12 Tób1as pk Szil" Ioh1as ~I B Asszony 9S!J.K Sz:: ,_ --- - --- - --

Jézushoz fal'izcusok jánilinak Máté XXII 35 - 4:; 

V IJ31D.17.B.4..n1Jl„l6.Ir J\I. l JSzept.'.l<'.12 :." 
· H l·i S7:t. t ft;lm S!:t„ t f~lmag 2;:"11ai:nant 111 

K. 1:1 Hild . .:\1kom l'\1komed :.\Anti„, :12: 
S7. l 16 I lidmilla !Eufémia 4 B::ibil. érsek 131 
Cs 171Lambert pk Lambert 51zakariás P'·· H! 
P. 18 V .. Tamás Tilns fi·Csod. llil1álv 15 
Sz. !19 Sziltir<!~-- -~~~~i! 7·"'zózon vt ~-1-~SlJ.Ki S'.-_ 

Bemen~én Jézus a haióc:skiba álkele a ten!T(rnn 1\faté TX 
, \,-

1 2lljll· 18. Euszt !ll. 17 'fr F -- !fF:t3.KisaSS:r.--:-l;i---
: H '21~.-Jütéap. ev ~~·hité ap ésev fl Joakh Annal8, 
K 22)lóricz vt Mór. JO;:i\lenodóra lfl 

:s;. 23!I'ckla sz. vt 1I'ekla 1Llbeodóra !20 
•,· c,,'s 24 Gellért pk 'Gellérl, Ján 1,

3
2 As··~mto,n~~nd__::t.1.·„2 •• ! 

'25'K\eofas Kleofis u ~~ u-o e 

1.§.:_ :26:Cz~~~_t_ ;~zipriá_". !-1Sz:_~e1· feiln 1 2~-~~-V~_J_ 
: Hasonló mennyeknek országa egy "királj'cmberhez Máté XXII ] 

: V. j27'
1

D. _19. Kozma 1 IJ 18. Tr Aili--J5j"F:-14. Nik 124! 
H 12s Vencz. kir. IVenl'zel kir rn1Eufén1ia 12.s. 

: K 12911\lih. főangy l\Iih. főangy !171Zsófla v!. i2fí' 
Sz. 3ú'Jeromos :Jerom" · :tsEumén ':?.í 

, '\, -d"\·áJt.ozások 
G Ujhold 3··án u·_,eiött ~l óra 32 perczkor 
) E!sö negyed 11--én délutti.n 12 óra 23 perczkor 
~ Holdtölte 18-in reggel 6 óra 20 perczkor 
([ Utolsó negyed 25-·én éjfélutá.n 12 óta 23 perczkor 

\ 



:J_"U.'~~~;;;;-=~~KTÓB~R . -.. ö,~h~-31 ·~·~ 
1 , ' Kathoiikus ; ProteFtáns 1 Gorog orosz ; Zs1do 1, 
:_Nap : naptár ! naptár _ ~~--- n~~t-~~ _ ____'. nap~r !'I 
1 CS11:Reriligérsek ,Rerni_g_ lll; I rotim vt 12s: , 
J P. i 2'Leode<>ar LE'oj:legar 20!Euszták ,29.R Hadi ·1 

!: Sz.~ 3 Kandid vt Jair Kandid 21·Kodrát 1 liiis 5652,! 
!! _ __'._____ ___ A ki;Ó.hr-be"feg liárÚ-Já~. i"Y." 46-5,;-- --- ~I 
lv:-i4iD.20-:;·01v·uf~-1T 19 T0;;-_22fFJ}i-:-F:ók.plZfl,I!os.Hos :. 
; H f 5:Karola, Pl ;Ai~r. Placz:td j23.'Sz.Ivanfogs. 3 Gedal] ,. 
K. 1 H Brunó Fngyeske :24l1ekla s?. ; ±, 

; Sz , 71.Jusztina, 1.1 Abadiás, Am. :25:Frozina ! 5i 
: Cs ' s

1

1

Brigitta öz,- -Pelágia 26jHittnd .Tán 1
1 6' 

i P. i 9;DBnespk. !Dénes 27:Kallisztnit , 7 
.·.~~o __ !lorg ~___Qe_deon ____ ~~iKárito_n _ __'.__8Sb Haaz'i 

:'i Has_onló menny;knek országa egy kir. emberbe_z. Máté XXIII :I 
':v-.11 :JITf.;N-ikáz .D 20. T~B -:2!fF\ 16:-Czir]T_!:l_: - -,. 
!H. i12 Miksapk. j.'.\Iiksa !e1o:Gergelypk j.HllTomliip. !í 
: K .. 1:l Kálmán vt. !Erlc, Kálm : J Okt .. A11an ,11 ,, 

; Sz !14-!Kalliszt vt !Kalli~zt 1 2;Czip.orján 
1
12.: il 

:, Cs. , 15! Terézia sz Hedvig, I erka 3:Areop, Dén 
1

13, 1 
': P. '1fi 1Gál apá.t Gá.l 4-·Hierót ;11;sát előe i: 
!Sz j17jHedvigözv f'lorentin 5Karitina 15Sii.t 1 ü!i 
·t- Elm~~én ~farizeusok. tanácsot ta~tának~ÍílJé x.XCT- 1 
(v-~sn 22, rillk--!D 2i. KL-- -,-61F.17·.-Tamá~T61·Sát. 2~:1 
:1H ;ts1Alk Péter '\'á.ndor Roz 1 71Szerl!ius .\/')Cl101Tf!: 

J-c .. 2,1,Yb11J 0 i "l' \.end(;! 1 tiPelagia ,18'lj ;. 
·Sz '2110ri:;olya sz.vt.Orso!ya ! 0 Ja!<. a 1!l

1

f'(félün; 1 

! Cs :22'Kordula sz :Kordula ilO B:ulamp 120 : 
!: p_ 123!Kap .. J hv. 1 Szbrény i11 Pülö1• aIJ !21 Hoszll:, 
ii_?_~J_~4-jH. áfáe .• '?an. lswlóma 12P:óbu" . 22Gpa1·iii·i· 
i Szólván .Jezus a sereghez l\Iáté IX. 18-2i ' 

1: v25,n. 23 KriiS!n. 22. TJ:-v--. 1'l·F.1S Kárplii:23;'f-fö fül-; 
!.i H 26!Dem .· E\·_ar 

1

-E,ariszt, Am 

1

.14·l'.Pa1aszkCYa 124-i 1 
:! K. 27'1Szab1na vl.. Szabina 15 Eulhim i25'I 
! Sz 28 Simon. Juda Simon, .Juda , t61Loni:;in ·26 
'Cs 29.•NarcziSz pk INarczisz 1·17.0zeás p1·. i27 1 

1 P .. so1zenob é~z .Kemény JB;J,nkáfs CI 12s: 11 

11 Sz 131.Fark~ pk. ;Reform emL IJ9:Joel pr. 129Sh Ber l-

1 Hold,áHozások !i 
i: G Ujhold 3-án éjfélután 2 óra 14- pet·czkor 11 

I'! ) Első negyed 11-én éjfélután 13 perczkor. jl 

1 
® Holdtölte 17-én délután 3 óra 1 perczko:· il 

[~_!_.~~~~egyed_·2~~·én délu~á.n ~ óra __ 1~~~r ___ j 

;·• •• ·•. :' 

!iszf„ . .\ndrá.shaTa NOVEMBER Öszutó 30 nap !Í 
'' 

1 

Kathohkus : P1otestűns·. Gör1ig orosz -- Z~id.ó ----1 
• ,, t 1 ptár naptár í, _naptar ' ;~ap . nap ai _n_a__ __1 ____ __ T _ ~ 
:~~~B~Dle1~'en Jé7.u~ a bajoUa_ ~te \Hl_. 21l-21. __ ) 

::.'°--I fD. 2-1.-_U.ind.sz ill23-'i't- V.id 1'. O;.F .1.9 ... Arth !30.R Hac~ ;·, ,! H 9°Halolt eml [Isten kedve~ 21;H1lanon 1 '[ R 1-
:i K 3 Vikt, Ida a Imre 22;,-\bercz pk __ ; 21 !'s~ 4-jBon Kár 1Blandina 23Ja~ .. az ur o i 3! 
i· C· 1 - Imre herczeg Földes 124-!Aretas., 1 ~1 
· •.. p.'. ~·.Lénirt hv. !Lénárd .25;ll.Iarcz1an ll o' b \ l 
S~ 1 7•Engelbett vt- Adolf _ _ 2G;D~l_~______Q! ·. Oa__!_: 

:-H-- nló,-'i-!elt mennYe.knck ors;;;lÍ.ga azon emberhez, kl jó 
;! aso magot , e tett' foldébe. l\1ité ~-IEJ_~_+-3o___ , 
::-y- S'D 25. Gottfr 'D. 24. T1 G. 'i27;F: 20. ~csst 'i ;: 
1
! li !Jl'Ih·adarvt. \Tivadar 281I

1
erencz-..t 8 i 

11 K 10 ."'-Yell. Andi' Próbus 291.Neszte : 9 
'.'.s~ j111~1íl.rtoÍ:t pk, l\1árlon 1301Zcn_ól! ,JO:. ·,! 1

• Cs 112 Emilia, Kun !Jónás 31j~ztakt„sz. ?~: 
1
; 

'. P. t31Szaniszlóhv IBirics ... . ."l'\o;:,ld.: esD '~.~iSb I ecb i 
,;Sz J4Szerap vt !Levin 2Al~l~~-~- ., ,-__,; _ __:_I 
!iHaSOllf1í'-ffiennyekn_ek orsz-ága -a mu~tá_::~~g~?z~ _il'Iáte ~!!~., 
:, V- [li'i D, 26. B-~.A-ID ~5. 'll' Lipót: 3,F

1 
'.?t. Ac~ep :t~ 

· 1-J 16 Ottmár, 0. d Ollrnár 14:N. loa:1rncz jl;;i: 
K. \17 CsoJ Gng Hui;-ó . . ~:G~lakllon ·1~, 

; sz. 1s11·'· nb.', Jolán. 1ott.o •. G".a : b,P~l,P~·, f .1~i 
'C" 110 Frz~Cl·d ci F.rz~éJ,et ' í ~·1;\ti 'l.1 .. 1. 1 

l·i i':. 1201Va. loi.si Bód. !Amália, OUön 8 1 ~hl1a\y. '." .. '° .!;.og s.b ,„ .. ··'• 
1; Sz 21 B A bemut IB A bemut. 1 9 1 Ünes1~0! . ,~ --~~J _.1 

!-'Midfu-11.itjii:iok_~ .P„~~:_tii,~~?-~_ta!atoss_~?át '11át~ xx1:r· :15·-30 1 

i,V i221D 21„CziczlD 2G.Tr.Cz lto!F.22. Eras:r.!!21: 1; 
'.!. H . ,.z:J 1 Kclemen IKel~l;imcn. i 11Ge. za·'· tl-1e'.inai~. ~.. :i 
:1 K. 124- Ker. János Emih:i-, Knz 12 \J J~no:; ·~~· 
!·Sz i"5'Katalin sz Katahn . lm, \i·an~ sz J 2±: ·1 

i: Cs. 2Bl
1

Konrád pk ~?n~á.d, Arp 14Flil?_P apost 1 2~: , 
:·p. 127 Virgilpk 1\1rg1l , 1nG1;1n:tS ;~~, , . ,! 
,1 Sz : 28 Szos:r.tén _____ ~-l~u~ _G_il_n!e_r_ -~-~ ~l~~-'!-_l_~-~~~~~- C~iaJ_:! 
l!Jclek1€SZllek -a l'\apban, Hold_ban és_ -~siUa~o~lmn __ ~~uk XXI.1 

1.·.r 129:.D. I. Adv„ v ID I. ~oah --!li;F ~il: 1_"az. :~8j !: 
~' H. 30'András ap. :Andras ap. ,tSPlat.o es H. 129· 1 

ÍI Ilold'\áltozások„ .i 
I: ® Ujhold 1-én este 'i óra 49 perczkor 11 

:.',il, ) Első negyed 9-én \iéle!i)tt 10 óra 3 perczkor 
'11 Holdtölte 16-án éj élután 1 óra 32 perczkor 

11 (( Ulolsó negyed 23·án délelü!t 9 ó a 42 peru.kor 
W- ·--··- ·------



I! Kaiácson hava DECZEMBER Télelö 31 uap J[ 
'.'1=------=---~---:----=-----==-----===--------,:----... ---- - . -- :' 
li N ! Katholi_kus : Profest_áns ,' Görög··c:rosz ! Zsidó i 

1 ap i_ naptar __ ; ___ napt::u 1 naptar : naptár 11 

i.!1~~1 f~f~~~?ar~l-~~~~~d~L.~---~.l.~);'!f~~~:1-J~.:·~~~:-i11: .• 
;! Ci;. 31Xav. Fer. ,Kasszián At 2J'B.A. a\'attat 2· 11 
:.P. 4Borb.sz \t !Borbála 1 22Filémon 'isi ·,·. 
·1.~-~ 5 Sza_!:ibás_aL Abigail _ '12sAm!ilók _ : 41Sb„ fold ·1 
' Mikor megballottaJános-afoY,á"ban-:-.Mitá Xl 2-10- ·:i 

.. !\'----:-]- 6-." ü-:A\1\:-V-.D1r-;-.l\fif,-1zs ;4.P '24. Kat8.Tl5-, --~! 1 

'1, H 71Ambrus e. Agathon 25:Kelemen p G 
·; K. 8:ll-A.fogant 'Bánatnap 120 Konrúd 7 
1' Sz 1 9;Leo.kádia i.Joákb !27:Jakab 8 
:Cs '.10,Judit,~Ielk. ;Judit 281.Uj Ish,án 9 

!; P. 11•Damáz pápa;Damáz 2g'Paramon 10 
, :5~ __ !:_'.!_,l\laxc~cz_~ lottilia 30;András ap 1 J'Sb 'aj 
:'A zsidók Jeruzsalen:lbői papokat ~TevitákilTklifd"hi1ek Jill0Shoz. 
iV;ffil~IV.-AdvVTu]"i{:"Lu.;-a- (Dl\tz:-;-i.'-~5 12 
! H :14-IJ.'>~kaz pk. IN1bu: 2iAbakuk pr i13 

:, K. 115.Treue\t.,;atligná~. 3:5zotr.oni<i::. 14-
!·Sz, l J61E;,~!:'~)E.~-,f!:@~.~-'Anamas 4iBorbala , 15 
;~~Lazár pk. !Lázár fi1Szabbás '16 
i P. '18-Gráczián ,Vunibald Gr 6'8z. Illiklós 1í 
1 Sz Hl

1
1Nernezius -~brah~~- _ _J 7,An~~ll: __ J!!S~aJis' 1 

Tiberius császár uralkod_ásának 15, esztendöjében Luk Jll-
:1-----;-io-1.n. n. Ad\ .~~i.D."TLAn~rn - , 8,.F 26 Patáp 19 ---- ·1. 
1 H ,21 Tamás ap : Tamás ' 9 B. A. f i20

1 
'i 

;. K. '22;Derneter !Beáta i10 Ménáz '211 '! 
:lsz 23'Victmias;:. jJ)agob lu:Dánicl 1~2 
1

. Cs !24. Adám és Eva:Adám és Eva !12[Spfridion pk 123' 
, P j'25,N. Kar:í.rson 1

:\'_ Karáeson 13-Eusztrál ·241 1 1
j Sz_~!Istv_.!:_vér~ iistv I- vért. _:14

1
Tfrzus 125°Sb la,jcs:· 

1 József és .Mária Jézus anyja c~odálkOZá.D.ak. i~i f33-40_."_!', 
'.i Y- :27:D.--JánoS-a_p- 1 D.Já~os ap.-· -.ffiiF. E!Cutér - :2!1!- őft-ün,1 1.· 

1, H ,28 Apró sz. iApró szentek , 16:Aggé pr. 127, 
i: K. 29 Tam. vt ·Jonathán 11!Dániel pr. l2s .i 'is7, 30.D1lvidkir IDávidkir pr 1sSebestyén 1291 ;1 
: C"'· 131 Szilveszterp. 'Szih•cszter lt!-!.Bonifácz vt ·30'R Hach.11 

I'··. 11,,. 
ll"ohJ,·áJtozások. 

'I 0 UJhold 1-én délutan 1 ora 1 perczkor li 
1. :N alunk nem lathato reszleges napfogyatkozás 1 

1

1 ) Elsö negyed S·án este (1 óra 30 perezkor 
: ® Holdtölte 15-·én délután 2 óra 9 perczkor. 1: ·L lC Utolsó negyed .23„án. ref:gel 6 óra 55 perczkor. 11 
~ Ujhold 31-én reggel 4 óra 35 perczko1·. J, 

I[------- A négy évszak kezdete. 

11 Tavasz kezdete: .. rr:-árcz1us 20~án ~O ora 34 peiczkor este 
li Iavasú ~jnapegyeuloseg = aequmochum vernale 
Ji };'.vár kezdete: junius 21-én 6 óra ±2 pcrczkor este -
1 Nyári. napfordulás = s?lst\tiu~~ak ideje, melyben nappaluuk 

!11 Jeo-hosszabb, éjünk pedig legrövidebb„ 

!\ 
1.I. 

'l 

11 

11 

11 

1 

"' ösz kezdete: szeptember 23--án 9 óra 5i perczkor reggel 

Öszi éjnapegyenlöség = aequinoctium autumnale 
Tél kezdete; deczember 22 én ± óra 8 perczkor reggel 

Iéli napfordulás = solstitiumnak ideje, melyben nappalunk 

legröddebb, éjünk pedig legboss:r.abb 

Nap- és Holdfogyatkozások 
Az i8H1·ik évben les:r. két Nap„ és két Iloldlogyatkozás, 

ezek közül Yidékünkön csak az utolsó Napfogyatko:r.ás nem 

Je~z látható 
1. Telje!! Holdfo:rratkozás május hó 23-án Budapesten 

látható A fogyatkozás kezdete este 'i óra 57 perczkor, a te~
jes süt-iitülés J;;:ezdete este 7 óra. 6 p~rczkor; .. a. fog~-atkozas 
közepe este / óra 45 perczkor, a tel1es sötetules ve_ge e~te 
b Vra ;:i; 1-'<HLzklr, " fug)aLkvz;Í.~ tbgc .i.Jt,úáii:i.11 iosct: 9 Of8. 

lH perc:r.kor . 
n. Gyürüs Napfogyatkozás junius 6-án A fogyatkozas 

kezdete általában délután 3 óra 19 perczkor, a gyü.rüs fogyat
koz&s kezdete délutin 5 óra 8 pcrczko1, J;:özépponli fogyat

kozás a valódi délben, este 5 óra 5± perczkor, a gyürüs fo 
gyatkozás vége este 5 óra 55 perczkor, a fogyatkozás vége 

általában este 'i óra H perczkor 
III 'Ieljes Holdfogyatkozás november hó 15. és 16„á~ 

Budapesten látható. A fogyatkozás kezdete á!Lalában 15„~n 
éjfélelött 11 óra 51 perczkor, a teljes sötétülé~ ~ezd:te 1G-~n 

1 

éjfélután 53 perczkor. A fogyatko:r.ás közepe e..felutan 1 ora 

1 
35 perczkor, teljes s~tétü.lés v~~e. éjf~lntán, 2 óra 17 perczkor, 
a fogratkozás vége altalaban BJfelutan 3 ora 19 perczkor 

l
i IV. Részleges Napfogyatkozás deczember hó 1„én. Buda

pesten nem látható. A fogyatkozás kezdete délben, vége dél-

i után 2 óra 34 p~=~z-~- --·~----



BélyegiHetékek. 
(18Si XXYI törvényczikk él § "7erint) 

I, Yáltókat, a ke1eskedöktöl 
és ke1 esked<'.ikrc szóló pénz
utalván~ okat s végre az 
adóssági ol~n1ányokcit ille
töleg. lnel\ ek · 1 ala1nel\ 
n~-il;·ános iiltézettöl t1lék~ 
papüola-a \ ag~ po1tiik:ha
dc csak 3 hónáp1a adott 
Yagy inc:g:hosszabbilofl elö
legEzésekre \·onatkoznak. 

1 II. 1Tinden jogügJ letet ille
tőleg inelyekért fokozat 
szeiint tétetik le a jálandó:_ 

ság. s inel1 ck iti sen1 az 
I' Sfll1 IJI fükzzatban fel
Jioz1 a nincsenek inih enek 
pél<lciul l1J ugták, bizt~sitó-

szt1zödések stb '" 

1 Os_ztl'á~ ~1 te;;~f1:t~~'.~-~~~~~~-~~_!'~~-=tr~ki·_j--
, ?6 felül 130 << .1i-·18 20 f--1··1 ~Ofrtl:l-1 'f! 

1DÜ (( 3()0 e< - 20 (:; U ~-0 cc „-)3' 
300 (( 430 (( ,;_!30 ±0 (( 60 (( 11-)91 
430 (( 600 '! r10 GO << 100 << i!-:39i 
GOO (( --o << -:.:

0 
lOO << 200 cc i:-:63i 

7ö0 (( io (( -- ~ 200 re 300 << :i_!94i 
900 << , hO soo <e too (( 1: 1 ')-, 

0nn 1n00 - 0 ~·OO . _ ,, .-or 
! 10ö0 cc 1200 (< ' bUU cc ij :tóUj i 1200 (( 1150 (( : __ ~g 1~g~ :~ 1200 (( í' 3,7iíl 
1 1350 1öOO cc 1 - 1600 1ROO cc li 3!--j 

1

, 1600 (( 3000 {( ~:- (( 2000 (( ,'I n:261 
3000 (( LJOO (( 3 -- 2000 (( 24-00 (( [: 7.j501 

' -l500 <e GOOO 3J.OO (( 3200 cr .!10-
6000 e< -:-o-00 ,',< -+ - 8200 (( iOQO << lil12·1'30i 

' u - &OOO cc 4ROO ·1 1 7ö00 (( 9000 (( - (( 1 ö 1

-

I 

9000 (( 10ö00 cc ~ = t~gg (( öGOO << 1)7;501' 
1 OöOO cr 12000 (( 8. - (( 6-iOO e< 1'20.1-. 
12000 <e 10·0 flf.OU cr 7200 <e ·1',22,50 

, : 0 o (( i· 9 - 1200 (( sooo (( .. 1'9_0-,'·-I 113600 (( 13000 (( ']10'._ 
1?000 fo~·inton minden további , 1: 1 i 
1000 frttol 1 forint több ·u 1 k soon.frt~m felül rnindtn toi;ábh' 
fiz~'.endö, me.Jyi~.él az 15(1(; f~ton ~(10 jrllo_l 1 fori it 25 krral töb~ 
aloh ma1~de~·osszeg te jesnek il,lelek f_17:efendö,. melynCI a 4-00 

,ekrntendö. fiton aloh maradek-iisszeg teljes-
nek tekintendő 

JII Kölcsön szerz<'ídéseket illetőleg, inidőn a kötelez-, 611\ ek 
az átad-31a szólnak sth életjá1artéki !'ozerződések1lél, 
111időn ingó jószágok adatnak át, ingósági adás. esete s 

szá1litási szerződéseknél. · 

Osút~~ ér~~kü !j: -f~I kr o~ztrák értékü i! ~t !,- ~r 1 

1 10frtigl~ 7 800folül1000frl'• 6125 
l 10 felül 20 (< i1 

- ! 13 1000 « 1200 (( :1 7 i 50 1 

1

20 (( 30 <t :·;-i19 1200 (( 1600c< :i101~I 
30 (( 50 (( il-1 s2 1soo (( 2000 (( ;~12 ! ;·o: 

1 

60 (( 100 (( 1 
---- • 63 2000 2400 (( 15 ; - i 

100 (( j 50 {( ! ·- 1 9-i 2400 (( 2800 (( 17 i 50 ! 

1-150 (( 200 (( 1 
1 23 2800 (( 3200 (( 20 : - : 

: 200 (( 400 (( 2 50 3200 (( 3600 (( 22 i 50 i 

: 400 (( 600 8 75 1 3600 (( 4000 (( 25 ' 
! 600 (( 800 e< r> - 1 J'llin<h'n tin ábhi 200 flt után! 

ifr125kr 1 

Bélyeg 
B-izonyih R,11i· ok cselédeknek ___ __ 

g~ógysze1sc:gérleknek s h::i.sonló al
kal1naz0Uaknak 

Befld;-ányok inagánszetHélyektől 
hatós<l.gokboz cílta1ában 

15 kr 

50 (( 

DO (( 
l\Iind2it czi1n1nel el_látotl hirdetésnek vag\ turlósi-

t.ásnak 3 he.lföldi lapokl.)an eg~- S7.eri heiktat.:'tsáért 30 <e 
Faln~g:l'_:; J11rdcllnén~Trc nagyság szetint ___ ___ 1--2 
So;áilitó le' t:h-c 5 v 
SzámLúti. -~ ü?:letben 50 Jrtig 1 

« 50 frton felül 5 
A in. k pénzügyi közig hirós.ág Jj1rl\én1c szerint 

(1887 34- sz.) a KJ óg) szc1észi f'Zám l :lk hélycgl> ötelesek 

Gyógyszertári jogért való foly:'-modványra: 
Az f~lső iv1e 1 írt, ininden lo,ábhi i\re 00 kT. a bely 

ininőségére való tekintet nélkül (Pénz közi<Y hir dönt-
_YénJ e 1888„ 6703. sz.) 

0 

_ ll-ilnden n1elléklet (ha nein bizonyitvány) 15 kr 

2 
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Súlyok és mértékek 
Régi orvosi súlyok : 

:\lapsúly a lib1 a (g:, óg:, szertá1i font). 

19 

-1 librában van: 12 unczia (obon:,) 1 uncziában 
~Yan: S d1aclnna (nehezék) vagy 2 félunczia 1 drachmá
ban vcin: 3. sc1upulus (lf1ecs) va~n· 2 féldrachn1a 
1 scrupulusban 'an: 2G szemer granun1 

1 sc1upulns 20 sze1ne1 
1 drachn1a 60 (( 3-szui 20 
1 unczia 480 (( 60-szoi 8 
1 lib1a = 5760 (( 12-szer 480 

·A régi or·vosi súlyok és a méterrendszer súlyainak 
összehasonlítása. 

1 Orv. 1 G· i Orv. 1 G m 1: Orv. 1 Grm 1: Orv. 'I G 
i súh·ok rm ! súlyok r .: súlyok! ,) súljok _'n'. 
!~---'--~-=- 35 Dt,1-i; 6'1 ~ - - ie-2;~ ~1112 -~ o 006 i!S == o- 583 

1 '1 ;j:o--= 70 002 j; 7 \,E'. ::..= 30 625 :1 1
/10 :o= 0 007 :1 9 = 0 656 

't s J= 105 003 
1

1

• ... sf ~ == 35 001. :., 11g = o.oos .
1

10 == o. í!?.9 
J- -= 1-}0004: 1) 14[18 'i '1, =-= 0009 11 = 0 802' 
5 ~=17500;)'' 21 = 29H5!11.1; :-::::0010 !12 =--=0:875' 

1 6- oö e= 210006' 3 =-.. - -i.375 i! 1/0 . = o 012 i 13 = o !H8 
171g=245007 4 ,,-,=--= 58331;1(„::: =0014,!14"' =1020 
'1 'j::i =-= 280 008 5 ..2 ::__:__:: 7 991 'l/4 e; = 0 016 '15 = 1 093 

<1 c-----=Rt:iOO\l ~ ::'--- fl750 •1 ' -0"'.?i ~G'"' 11~G 
:1i1 =350010 'JE =to208· 1·;',: =-ooos;1 11,.. =t.239 
'111 = 385 011 s " = 11 667 1 ,_. = 0 072 18 0 = 1 312 
,12 == 420 012 9 ·- = 13 125 2 = 0 146 Hl = 1 385 

1 1)~= 43í5 10 :-:=1-±583 3 =0218 20 =14;,g 'ít:: = 8 750 11 = 16.042 = 0291 30 =2187 ! 3 ~ ---= 1~125 12 . _ 17;"!0~ 5 =03lii .J:O =2.916 

1 J ,.. - 11500 lt/15 }'"' '------ OOO* 5
7
·J =----=----=0437 50 =3fü,G 

'5 _...; = 21875·''1-1 0 =- 0.005 =--=0510 !itlJ =4315 

Megközelítő mértékek 
1 teás kanál fol~radék 3 0--5 0 gr1n 
1 " " 1nagnesia 06 " 1 " " növényi por 10-15 " 1 " " sók czukor, kén:= 2 6-óü " 1 " " féinoxydok - ö.0-50 " 1 " " kevert pül = rninteg)· 2.5 " 1 evő " folyadék =10.0-faü " 1 " " növ porkeverék =mintegy 7 5 " 

2* 
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Dr mérték 

1 rter 1000 köhccniünetcr = 10 clecilite1, 28 uncia 
vagy .2.t/2 lib1a, vag.y 2i 2 .ri1eszel\ (régi polgári mé1ték)) 
1 deciliter:~-=- 100 kóhcenhnietr'r =--= 10 centiliter, 3 uncia'
-vagy 

1
/,1.. lib1a _ 1 c~nti~iter :=- 10 köbcE,nti1nete1 =-= 21/

4
_;, 

diaclnna 4 hter =-----= k1kc1ek1t·ye 10 libta. Hectoliter ~ 
100 liter 06 Iite1 = 1 régi akó '"' 

'.j 

Hosszusági mértékek 

1 méter· =-: 10 decin1fte1 = 3163 láb; 1 decitnéterl' 
:--= .10 centi1néte1 0'31.fi Jáh; 1 centiméter =-e 10 n1illi~;;_ 
rnétcr ·=-'--' 0 37H hi.h elyk; 1 milliméter -::= O ~öö vonaL"' 
-.-.:__·Régi hosszinértékck: 1Iáb=-12 hüvelyk; 1 hü.,,-el)rk/.
=-== 12 \"Onal 1 hüv = 2·63 cin. 1 von =-= 2 20 1nm.I,; 
1 láb =::= 3·16 dni 1 láb ='O; 0·316 1nét ' 

Idegen gyógyszertári sűlyok 

.\ q~art l1ne11zu1 a) =-=- 19°-nál 30 5 uncia vag·y 1062:;>. 
gtn~ viz A g~ógrszc1tá1akban közö11ségesPn 30 unciát>{ 
(l9a0_ g1m) _adnak A Kanne (egés~ .Eszak-1\'érneJország--J~ 
h.an) -'~ 1 hle1; a. Sc~op~_en, 1/ 2 htei Kül.önhen a iégi ::; 
llbra ES annak 1E::szc1 1ot\Tl1)·escn a n11::tei-rendszer :4 

~·áyy-B1 ita1Miía 

(1867-·iki blil gyógysZétkönyv szerint) 

Súlyok: 
1 Grain gr 1 Pound = 453 5925 gtm. 
1 Ounce oz =J.37.o g1a1ns 1 Ouncc = 20,3495 cc 
1 Poundlb.='16oz = 7000 cc 1 Grain = 0,0648 (( 

(D1ach]1la és scrupulus: ne1n használtatik.)-

Űrmértékek 
ll-finün 
Fluid D1aclun 
Eluid Ounce 
Pint 
Gallon 

1nin 
fi. d11n 
fi' oz 
0 
e 

20 1nin 
S fl. d11n 
~o JL oz 
S pint 

A súlyok és Üimértékek viszonya 

21 

1 :Minün (üuné1ték) 0.91 gia1n (~úl~ 
1 Fluid Drach1n 54,68 " " 1 Fluid Ounc:e " 1 oz 478.5 " 1 Pint " 1..25 pound 8?.50 " 1 Gallon " 10 " IU0,00 " 

Angol és métersúlyok összehasonlitása 
1 Gallon ·-- 4 543 Lite1 
1 Pínt 0,567 " v 56/,94G ccn1 
1 Fluid -- 0,028 " v 28 391\ " 1 FluiU D1ach1n = U,UUö " B,549 " 1 l"1inin1 0,059 " 

Ame:rikai sűlyok és ürmértékek 

g) óg) szk sz) (Az 1882 évi E Á 
1 11inin1 

60 l\finim (1 il. dnn 
8 fl dim (1 fl. oz) 

16 fl oz (1 Pintj 

0,06 kcrn (0,061612) 
3.70 (( 

20 fl oz 
1 Grain 
1 Ounce 

16 Ounce 
i angol Tu1in = 0,91 
1 angol Pint-= 20 fl oz: 

29,57 (( 
4.7311 (( 
591,50 (( 

0,06480 g1an1111 
31,103 (( 

497,656 (( 
1 amE·l'ik l\1in = 0.9ö g1aín 
1 a1nciik Pint= 16 fl.. oz 
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A bövitett árszabványba fel nem vett gyógy; 

szerek gyógyszertári átai ') 

=--==---~ _ _J~rn~-~_r-=: ~=--- ~:~·~k~:~ 
Acid ho1osalic~:lic 1 5 <\spe1ul odo1 hb. se, 10: .~' 

re butyric:: tonc ! 1 9 Aspidospe1rn citr. 'P 10': 
<< c1eSsotinicu1n' 1 G t (( sulf :o 10: 
(( g-)nocardinic 1' 35 t· Au1un1 b101nat ___ :010· 30 
<< hyppu1icu1n ___ ',010 6 Bal;;;aJ11 ca1paiit 10' q: 
cr inonoch\01acet 1· 12 << Gu1jun 1:100 
{( S)h--inicu1n 1· ·i Balsa1n. jod;,ltnrn i 10., 16 
<< tricl1loracetic 1 8 B:=u~ un1 jodalun1 ___ '()'_1Q 6 
(( thy1nolicurn i 1 12 re oxid b\d1 cI\si 10; . 

Aesculinurn ___ 'Q. 10 20 Ilchecrinu111 snlfUi :_o 10: 6 
Aether anesthetic 1 10 Be1hc1in. pl1ospl1 --:0101 20:· 

<< hut\·iicus __ 10 1!1 R<'1!i1-1id b0.ccac tU 3: 
« trnctuum di,eis 10 30 , "_ cortir se ___ 

1 

10'! 3, 
re phospho1atus __ 

1 

10 t T B1srnuth C\anat 1: 12.~ 
Alcanninun1 1 10 Boldo folia · _____ ! 10! 10: 
Alkekt:.ngi bacca('__ 10 3 Bolclus sllflí·E:-olens:· 10; 20;" 
An1n1on bicl11on1 1; 3 Bovista _ ._.I 10' 12i 
Anp,Ju1n oryi'.ae 10 H Biom. solid ín Lac(_ ! 10!. 2~; 
Aqu·a aC1ata 'ienn 10o' 12 t Ri ueinu1n nitiic 10 01,1 t-

{( asa e foetidae; 10i 3 ··;- <r sulfulic ,0 01.i f" 
(( carJopliillor 10, 3 Cadrniuni ta1bon __ '. 1' ;l 
(( cascarillae 10' 3 (( sulfuratu1n ! 1í 6_!". 

(( Javelle 100' 20 Calc saccl1a1atu1n ! ~í 21_ --~--t A~g- P\·rophosph.',() 10, 8 <r santonic __ 10·1u 1'.L 
A1n1c1nu_IY1 ___ --· „ __ 9 01: 50 Carn-phora jJu]yer JO! 10:"' 
t Arsen1c lno1nal :o 10, 3 Ca1bo ossiun1 s ph 10[ 4~" 

j -., 

* Legujabb á1jegyzékek alapj:i.n számitva 

____ -----,---- 1 !lgrm 1 kr 
-- :gr~1_._[ kl· 

----= i - 1 1d· 10 
e l'ho panis snhl ph i 10i ;l Eau <le Dotot 

a · - ; 10 1 :J Ehnli baccae 10: 3 « spong1ae s (( 1 . ·_ - ~ t , 10 6 
Ca1tha1ninurn __ o 101 B~1 Ebu1 u:1spa ·--' '1 

e, ·a aiborea __ 10, 3 Rn1pl aniniale(Peau~ 1 

e1 . - 101 6 <ll\ ine) ·-- ____ J lap: 10 
Cen1tun1 ae1ugn11s__ 1 '' do1r1e"l.i"un1 ___ ' 10· 13 , (( Jn oscianü , 10: 10 .., ,__, , 

· ·t 1 j() 10 " 1·od::t.t (_Hag_e1) 1 10. 25 cc Jahial cr 1. · „ 10 
C,11al'ta pcrgan1en_ a~ __ :_11_ntt., 20 E1 \n°·ii he1b::t. se --·i 2 

Chinidinun1 cllr1c :0 Hl. 2 E\.onin1inun1 ! 1: 2ö 
éhinidinun1 salicyl 110 a Explc111ent. ad <lent.! 10 20 
Chi'ninuni aetllylo-:. ., ,<e de gutta-pcrcha:: 1 ! 10 

sulful'ic ___________ :O 10i '8 Exh areca catechu
1 

j: 
3 

..i. Chinin arsen1c1c.O 101 il fluid „_. - ' l'. " 1- ' 1c tar.ho]i(Ul!J ___ 1010'
1 

" Exit arlenlÍs u:ld ___ : u 
(( friiOC\anlc _0·10 ö e< hE:rberid aquif: 1 

t (( - (( - · jodat_ __ o J.Oi 6 fluul --- .. ---: 
(( (( t:u talic 0 10 4 E:d.iacl Caincae ·---! 
({ [cnolactic :fl10, i e< Cara1oha fluid. 
(( Jl\ J ocltl ca1h- Exli Casca1 ae ~a-·; 

a 1'11 irlat ;O· 10' i'°) g1adae fluid ·, 
<e nillicum ___ 010 + (( Crrsca1 amarg.1 

Cltino1d1n ho11cun1 1: 10 fluid 1 
(.JiinoHhn h~ d1o(lJ] 1 ~· (( C:-üE.cln1 --- i 

t Chloial akol101at . 1. ,') (( Colac Illl(_ flnid' 
CJiloioph~ll. plH ___ 010100 (( con\-allai. 1naj'! 
Cind1onirlin salc) l 1 6 pl tot ílnid ----! 
t Cnrnin ]l~'tho·· (( Coto co1t. fluid!\ 

J:;<-~,hH 1 ini( .. „ ••• „-0 01 0 « Ditae coit (< 

- \:orltin Jn dl'oliro- <r duhois. föl. (( [ 
\;.1t. ____ · ________ 'o 01 4 <( cupho1hiae 

,A'einurn benzoic 10 lO 8 piluliferac - ---i 
(( h~drulno1nic. ___ \ü10i 4 (( evonüni atro···j

1 

e( nalrio cinna1nyl P"lü 4 pu1p --- -- · 
Dilu!ion hon1oeopat 1 10: 20 t( galeopsidis 
Dita co1iex 10; 10 « galh.1.ru1n ..... - -\ 

1' :J 
11 14 
1· :J 

1'1 
1 

:J 

1i1 ., ,, 

i1 
2 
4 

1[ 4 

i1 4 
3 

1'. 5 

11 5 
i 

1
1

1 3 
1; 4 

',_i1 • 
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Extr.Guaco ___ ·-- 1i, ' 

e~ G11a1anae flni·d_~I 1, 
(( h~ppocaslani __ ! l,! 

3 Giana paradi_sj 10' 5} 
8 Gu1nn1i elastic___ 1! 1, 
3 Hacn1atox1 linun1 10,: 1 

(( ÍpEcacuanl1. sic 0 10! 
(( ja1Jol'andi fluid! 1; 

ö Ha.zeline · 11 3 
8 He1b Adon 1 e1n :::><: 1d 

t( Karnn1ae ({ ! 1 1 

3 He1rnodathli iad 10' 10. 
<< KolaE:: nuc cc [ 1i 
cc lactuc scan 1 

G i H, d1a1g aeth:i lo- j ~~ 
<hlo1a1 10·10: 25'' 

sicc ___ ··-- j 
cc lipiae inexican., 
<< 11anac fluid 
e< M\1lus Chck~~~! 

flu"id ' 
cc Pa1aguay fluid 
(( raulinictc so1b 
cc salicis nigl'i 

fluid 
« santal alb fluid 
cc Sarraceniae 

li 9 t( biL10111at ___ ! 1i G -> 
1: 4 n,u1astinun1 h\d-, 1 

1! 5 · iochlolic __ · ___ '001j 2 
i Indigo-caunin dupl: 10· 10 ·::: 

j'i 3 I !' d ' soprop~ JO id_ 1[ 20 ' 
1- 3 J, a1anchus rad se i 10: 10 
11] 40 JEquiriti se1nen 1: 3 '? 

Kaliun1 silicic solut 1 

1 4 (1.3ó) 1001 20 
lj 3Ka,a-Ka1a (Rad.' 1 ---:e 

ila\ íJu1d _____ ! 1' 3 
re sünaruhaE spir 11 14 

pipEY.lllPtln<:.tÍri'i1 1 { 
Kepl1ii . ' J: 30 

(( 'l'anaceti ___ __ 1, 3 
cc To1nato fluid 1! 3 
<< Tongae 1: 6 
(( Ulmi 1 2 
cc Uvae ur;:;i _____ 1 11 2 
<< Yerbae Reurna· · 

fluid 1 1i 3 
cc Ye1bae santa~' ' 

fluid ,J 11 3 
Fen'.. cih efte11 _ r 1

1

,· 2 

Keratinu1n. :~_ 1:, 1! 30 
Lanlina1 ia digit __ 10: 10 
Lepiandrinu1n~ ___ -- J· 11 20 
Linin1 sapon-jodat. 10 10 
Liquo1 alum acc( j 

101
1 

8 (Rur1·0...-) ___ 1 
(( a1sEn ])lon1 1 • 

(ClE:n1ens) ______ 1

1 

11 3 
(( ani 1nonii ben- 1 

zoici --1 10, 25 

Lithium carbon cc sulfurie;. ox~ ~: 1 
.~at sol _· __ : 10i 

Fungus bovista . -·i 10, 
(( melitentis __ --··] { 

(( rnercurialis ___ 

1

1 10/' 2 

5 effe1 vescens . ,-,1 1 2 
12 (( sulfu1ic. __ .__ 1. 10 
3 LitAospe11nu1n offic.I 1oj 10 

---:~~~~=[grm~r~-1-
1 ,--~· 

igl'm] kr 

;;_es 1:101natnn1
1

' :1
1 

8 Üleuin arnicae flo1 lo 1d, 10 
1Iagncs. C1il effc1...- 1 (( ])E:l17.öes --„ ---1 1! (i 

e. fe110 10' 2ö (( hetnlac aelhe1 'I 10! 20 
<t nihicu1n 10· 16 << (( ernp) r i 10! 3 

~fangan. benzoic 1 10 e< cauJa1no1ni _ :0 10· 6 
e< chlo1atu111 ___ __ 10 10 (( Chahe1 ti anth 1

1 

1'. 3 
t :\Ieconinurn --·- ___ !O 10i 8 (( Chaln1ag·1ac __ 1 8 
'Iei rad se,_, „ '100 12 " cinnarn ~ oricnli 1, iO 
).Jel rosat bo1 axat 10 4- (( co11and11 ___ .. _.! 1, 10 
Monodilo1 - aeth~ li-, (( galangae 1i 30 

den <:hlorid ---1 1 8 e< h~ pe1·ici ---j 101 5 
1fonochlo1 - a.cth~ li-.

1

· ; e< h)ossopi 1: 20 
den chlo1U1 ___ l! 10 cc n1eze1e:i coct._ 101 9 

f'.IIorphiuni n1tiic ___ ü 101 G (\ riahnae 1osae__ 1i 6 
t (( 1aleiianic _J010j 12 <( Patschouly 1 30 
:Muscus corallinus _ I 10: 3 (( pc1sicae fol 1 G 

(( puln1ona1 ---! 10 2 ct de petits grains' 11 2 
1Iusenae co1t __ · 10 26 (( saniculi 10' 5 
~Í-y-ro]':-ll3ni , 10, ') ~:ltlncj~lC -- --„ f C 
tNa1ceinun1 chlo1 !00:1' 4 (( si.napis p1ess--.'i 10 8 
Natr.. aeth) licn1n 1 

1
1, (( s~ niphiti coct 10 5 

pro cauterisat 1 10 << 1 iride ___ ! 1o'i D 
tNatriun1 a1senicic '001 1 (( Zedo1iélf i 1! 2fí 

(( boracicu1n ust 101 12 Opiu1n dena1<:otisatj 1 

ct bo1osah cil ---1 10: BO µuh ______ ---!O 10! 2 
(( h) pe11nang ___ 

1 
10! 10 Oppoponax ___ ! 10j 12 

« phenili\:-un1 ---1 10 10 Orleana ·--: 101 B 
(( scle1otini<:un1 :010 10 Ozokelinun1 . __ :

1 

.10 10 
(( si1ic. (:11 st pu1 1 '. 4-_ Papai cün 11) dro-
(( succiniC :1

1 
i 19 chlolic -- 0 10i 5 

e< tannicu1n ::_! 1 ';;!" t· Pai:a<:otoinun1 ·O 10

1

12 
<e valeiianie „ •• 1 1 10 Pasla l\lelis 

1

. 10 3 
Nicolurn nitric___ ___ 1. 2 Pepsinu1n Jactic 

(( sulfu~ic ______ 
1 

1: 3 (Parre) 11 10 
Oleum abs1nth coct 10: 5 Phloridzin _ ~O 10[ 8 

1 1 



. l::_~!__:ii]=- ----- :gl'mj~ 
Ph!orog!uc1:--- 0 01 1 lS~m;n -;;;;osph 

1

0 01\ -1 
Picropodoph~llin 010 30 S~1up crtlann ar -·! 10

1 
3 

Pilocarp nitiicu1n 001 } {( eascali]Jac ---:. 10

1 

4 
Pipelidinurn 1 (i (< chinae fc11 , 

, Plumb hcnzoicu111 1 D p~ 1 ophosph ! 

cc c.Jn·on1icun1 10 12 nati 10j 10 
« sulfuric 10 3 cc fiag(:J ~1n1__ 10

1 

4· 
Puh is antipas1nod 10: 5 (( JJ1a<-nhs 101 3 

cc infant Hufe- c< p1anlaginis 10: H. 
landii · 100 12 cc 1101norltn1 __ 101 4 · 

cc liquü 1 dec g1 100 2:) cc tolulanus . 101 G 
cc liquii.i.dec.g1 (( 1 ctle1 ianae ___ : 10 4 

u rr11n 250sing 100, 22 raffet anin1al 10':J' (111 s.„ 
Pul-.,-is J;iscid ·- Ie1.ian1ethla1n1no- 1 

e1·1th1 co1t 1
1 

1. nitnn-lndioxvd __ 1 10! (i0 
(( se(:al. ('Oln ex- Tinctui. clhelrnc;schi! 10112 

oleati Ph g(:llTI' 10 1:) (( n.donis \ (:'lll 1 r: 
Rhigolcnuin - :l: 20 {{ g'alhani _ 1 10[ 5 
Rnnh n~inri 10 ~ fiL:~.:_) 10, 20'_ 
Rotulae acoti _ 10 () << <( a0thc1 101 22. 

cc ::i.HhaeC1t=· 10
1 

i'> Iintt homoeopa„ ] -
(( c:J1a1noH1illac _ .tüi JO thicae 1_{), 20 
(( "\alE:lianaé JO G ({ ll\chas! (_an 1'. 2·· 
« '""";fugr'nlcs lO 10 « krrlrna 10: S 

tSabadillinu~n _ 0 01 i 2 (( Kaniala 1d 10 
Scopa1inuni 0 Jfl: 1U (( Lac ( ac 10; 5 
"1Se10-subli111at -i~1;1 11 

lll cc lc:;10~· 1 _ 10~ ff, 
lan1ellis ___ .. _ e( cc 2 __ 10 7'' 

j"Se10-suhlin1at so-i <( (( 3 __ 10! ?,:: 
luluni (1°.1 0 ) , 10; 14 (( <e i ___ túl 8 

tSp111te_innn1 nihic 'IO J()ll 2 re l\Ioncsiac__ 10j 10 
T <( pu1 _ --·- ___ 0 10 1 (( nucu1n. fol. 10, 4\. 
Stiontiu1n ca1 boni-1 1 e< Palschouly 10! 6' 

cun1 ___ _ __ 101 6 r< piscid ei ~,thr f; 
"j"Sltichnln acelit. __ :O·Olj 1 e< Solidago Yirg 1: 

2i 

' igrm: kr ig1·111,i kr. 
~~~~~,~~~~~~~~~ 

Tincl. Tonc.o fah ----1 10 
<( Toune:1tillae 10! 

Tric.hlorphenol lo' 
Tiüneth~lannn 1· 
Tripolith - . 1o' 
Turpethun1 1n1ne1 1i 
Tutia piaepm . 10' 
Ung. C'r!Sophanic ,.1 )! 

« Pa1affini -·- --· io' 
(( -., aselini --· __ 1 1Uj 

Ung -., ase1ini plun1b p 10; 

16 Vanillinu1n ___ „ ü 10 öO 
3 Yictoi ialis iad se 10 2 

30 \'inu1n chinaE; fer1at lO 10 
8 " fenaturn __ 10 8 
3 (( scillae 10 ; 
2 t'Zine:.un1 indigos(l-
cl tu1n 1 10 
(-) t <{ phosphoi al.. 
G Zingibelis ihizon1 

() 10 1 

(; condil 100 :J() 
10 
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A hivatalos szerek maximál-dózisainak 
táblája (Magy gyógyszk 2-ik kiad I tábla) 

(A méregként ható g~·ógysze1ek: legnagyobb adagait mu
tatja, a 1nelyeken tul felnőttek szárná1a az 01vos felkiáltó 

jel (!) hasz;nálata nélkül ne J endeljen) 

.... ~--"""'"""""""""1··~p~,,""':1.~r~,,~,~,~-""""'"----""""""--,~·~r~,,"""1~p;:-
do~ 1 die _ i dusi die 

1 gim. 1- grm. , grm : grm. 
Acid arsenicos-i 0 005j 0 0:2 Exh h~ osciarnifol 0 16 ; O 80 

(( carbolicun1 0 10 1050 (( nucis Yo1n 0 1 4 i O 20 
Aconilinu.m___ 0 001! ü 02 ( pii 0 06 : 0.00 
Aconilun1 (tub) 010 1 060 Exll. S(illae 0.20 080 
Atnyle nitrosa ! 0 20 ! 0 60 Exh secal. corn 0.20 100 
Apo1norpb HJ'd1 hiehlo1 , 

hydrochl : 0.01 0.06 cou --·· ___ 0 03 1 O 
Aqua a1nygda1 Hydr bijodat ! 

amar__ 10 50 iuln 
Argent nitric · 0 03 · 0„20 H1 di. chlorat 
Atropinu1n sulf 0 00:2 O 006 ·n1ile 
Belladonna Hydr. cyanat. __ 

~iat.lix:1 -- 'ú.ul U.HU Hitll JOctat iJa"\ 
.. Cantba1idts _ ! 0 05 0 20 (( ox\ dat (( 
Chloral~ydratumi 390 600 H)osciaillus(föl J 
Cblol'od1ne ___ ---i 1 nO 6 00 Jodoformiu1n 
Coc-ai_n hydr·ochl.I 00~ 0.20 (pro usu 111-

Code1num --· __ „ 0 Oo 0 20 terno) 
Cofie1num _ _ 1010 0 60 Jodu1n __ 

(( crlnc ! 010 0 fiO Kalium chlo1ic 
Colchicinu1n ___ 10 003. 0 010 Kaliu1n stibio-
Co:ocynthis ___ ! 0 30 : 100 ta1t 
Cupr sulf __ i 0 15 O.öO K1eosotun1 __ _ 
Digitahs f?l_1a ! 0.20 1 001 Kusseinu.~r1 __ _ 
Exh acon1h tuh: 0 03 0 12 Lactuca11um __ _ 

(( hellad. iaa.1· 0 06 0 20 Lohelia \herba) 
(( cannah ind 010 0.20I ?i'forpbinu1n __ _ 
(( colocynth 0 10 0 40 (( hydrochlor 

OOP. '0.10 

050:100 
0 0:1 i 0.10 
uuiJ o~o 
003,010 
020'100 

0.30 150 
Oűö 0 20 
0 50 6 00 ' 

016 1 Q(J 

0 05 0 20 
1.00 3.00 
0 30 100 
0 60 400 
002 010 
0 03 012 
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-~-....................... ~l"'":'p:"rn'"_•i~P~c~:o'"1:""'""'""'""'""'""'""'""'p:l',.,..,"":~p;o, .... , 
don i il1e _ 1 dosi die 

C="=~~~~='°ig~cm~. l]~g~cm'5. ~ ~ grm grru. 
a~. crotonis --- 0 05 10. 10 linct cannah ind 100 4 00 
opiutn pt1h· 0 15 0 50 (( canthar 0 50 1.00 
Paraldehvdu1n __ 300 

1

600 (( colchic.i 200 6.00 
Physostiimin sa-, ! <e coloe:.ynth ,1.00 3.00 

licylicun1 __ .. ___ _I 0 00110.003 (e digitalis _ i100 ö 00 
Piloca1 pin hyd1 o-

1 
(< jodi 0 20 1 00 

chlol'ic -, ... ·--! 0 03 :o.06 {( nuc vom :o 50 1 60 
Phunh acetic ---~ 010 0.50 <r opii eroc 0 50 2 00 
PülY Do>eri --· , 100 .4.00 « opii siinpl 0 50 ! 2.00 
Resorcinun1 ---! 3„00 10.00 Ve1atrinun1 ··-- - .. ,O 005 0 020 
Sibina (frondes), :l. .00 2 00 Vinum colchici i1 Oü i 8 00 
saotoninu1n : 010 '0.201 (( stibiat. 
Scilla siccaia !0.20 'tOO tart.. --- ___ 050 j 1.00 
Secale c,01nut. _ '1.00 8 00 Zinc ac.etie __ 010 i 0 50 
Sol a1s<:.n Foívl., ü 50 J 201 (( sulfu1ic qua; 
stryc;hnin ~1~hic. 10 91 j.O 921 en1cticun1 J .00 
Tinct acoruti ___ ; O.oO ,:l.oO (( >alerianic --.:o 10 

« helladon 1 00 .J..QO 

ö 00 
0 50 

Nem hivatalos, erős hatásu gyógyszerek 
legnagyobb adagjai. 

.-.... ~ ........................................ .,.. ..... --~~~~~~~ .... ~ 
; l'ro. ! P~OL·- Pro ] l'ro 

=---==----- --·~! __ d:._i;_ --- -----.. ---- --.-. ..2.Q~„~-·-~i~_ 
; grm. , gnn. grm ; gr" 

Acetonu1n --· -- .. !120 5.00 Acid nieconie 0 6 f:J 0 
Acidu1n horacic jl 00 5 00 (( uxalicuni 0.5 15 

<r cubebicu1n 1 10 5 0 Acíd pic1inicun1 0 5 1..6 
cr gallicuril. --· ·o.3 'i.o (( santonic O 1 O 8 
<r hydrohro1n. lgti ~ll 1glt.20li {( scle1otinic. 

1 

<< hydrocyanic!O 006 ;O 02 (in injectiont)i 0 06 
(( bydrojod 0 3Q 1.20 Acidu1n s11lfu1os 1 

(( hyperosmic. jO 016 lo.o5 ~ aquos (5°/0)' 1.0 
{( lacticun1 ·---Jl 0 ]5 0 Acid. valerianic. gtt.10 

0 20 

5.0 
gll 10 
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~Jo 1f'101 -Pro IP: j: 
__ dos1 ' ~-- ___ _ _ dosi die -; 

! grm. 'lgrm. --- ---==---=-=--=- 1 ·gúrr-1-grm.- _-'S 
Adoninun1 __ ... p.0_06 903 Asa1itn11:1 ____ --·· --··'02 110 :1 
Aesculinu1n_~_ _ :0 ~ I;: 0 '\spa1ag111un1 ____ :O 10 ,0.30 .\~ 
Aether but)-r~c:is ___ iO ~ 

1
3_ 0 Aspidospern1 n1ur .'ü .003lü.OQ6 ~] 

Aetbe1.forn11c1cus ;on 130 itropin valer. ___ :0002'!0.006:'!2 
cc nit1~sus --- :0 5 3.0 Au1u1n natr chlol' 1003 !o..io -% 

Aethylam111 hydro- 1 Bariu1n chlor ___ i0.12 11 5 .) 
chlor . ___ -----'0.5 :3 0 e< jodatum 1010 111 O 

Aethyl hi oinat. dt 2U i - Benzol 11 O 6 O $ 
Aeth~l_chlorat ___ 12 lóü fle1benn rnur1at j006 024 -~ 

<' _ ~odaL_ - l 2 ~2 0 H1smuth yale1 •Q B 11 5 
Aga1~c1nn1n --- 0 015 :o.05 But) lchlo1albyd1at11 O 4-0 ;:, 
Agaucus alh1~s.__ 0 5 2 0 Doletus la11c1s ----10 5 i2„0 11 
Alcohol ~niyllc 02 !1.0 Borneolun1 --· 05 i30 ;j 

'' nu~yl:n --- ·t.O i16 Bronnun ___ --··;005 10.1 -,;;; 
'.( sulfuns 03 löü R1ucinu1n .--·- .. \0011002 .'.·.~: 

Alo1n:-im ___ 0.3010 GO (( niuriat __ 10 01 O 02 s 
Alun11na ace~ic~ ___ 1.0 .50 (~adm. sulfuric. ___ iooo 102 ~ 

(< • sulfuuca 10 :.'o5.o
10 

Calc ~ypophosph .10..75 ]3.0 .:·J~.· 
Atnygdahn --- -- Calc 1odatu1n --· O 25 :3 O <;; 
\rn: ~rn ~~~1 rl:c1L '::i.O :10.U (\11111a,]JÍHu11u11t ___ u 1 :U„X -L,-

Ammon chlo1 fer 0 6 j3 0 Cannabin tannic. 11 O i2.0 ~ 
{( cyanal 0 Oi-S :O 1 Ca1boneun: sulf. .·0·3 115 'fi 
(< jodat 0 5 ;3 0 (( tnchlo1at. 1o 6 2.0 ';;:; 

A 
(< phosph 

1
0 2 j1 0 Casto1eum _____ .Q.ö 1 0 ~i 

nemonin __ __·0.03 0 10 Ceriun1 oxalit. _ io 30 11.0 _:~ 
Anilinu1n --· --- __ :o 1 1 0 Chelidoninum _-__ ]o 05 lo 25 }~ 

e< sulfuric :0 25 1.0 Ch~1Ün: arsenicos !0021010.Gi 
Antifeb1inun1 --- 1.0 3.0 Ch1nohn tartaric 12 O 

1

6.0 _;;: 
Antirn sulfurat. __ 0 6 ~ 0 C~r) ~arobin _____ jO 005 .l10l5-f~ 
Apiolum c11st - 10 40 C1cuhn hvdrobro-! · -Á§ 
Apocodeinum ___ 0.0310.08 rnicum - ______ ',•,002 I0006 Yj 
Arbutinum _ 100 ,4.00 Cocculi indici __ 0.3 11 O 
Argent„ oxvdat ·-- 0 02 ;O 10 Colocynthin _____ O 40 lo 80, 4"l 
Arsenic j odat --· 0 0210 Oö Convallamarin·u· m. O 06 j'O 30 --% 
Agua laurocerasi 150 5.00 CotoinunL_„ __ ---i008 0.50 "?; 
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..... """" ........... """""':"ll"'"""~:"""""""".,....""""'"""'~""""~ Pr~ rP-~o .- .. --1 Proi"PI ~:o 
=~~~~~·~-- : d_os1 i d1e 1 ~ dosi die 

-- ~~rm··"r~----.------- l'"gr~~--i@:rrn 

Cotoinnn1 Para -~- 1Ó 26 \1.o Extr. ka,va-kawa ',() 63 1.2 O 
f,up1 acetic. 01 iü4 e< lactucaevi1os!O HO !090 

<e a1n1noniac 0 1 'ü 4 (< ~IezE,rei iO 25 :1 ó 
(( oxidaturn ___ 0 15 !O 5 (e Nicotianae _ ;O 20 !t 0 
« sulf annnon 0.1 '04 « Ph)sostigm, 'ü.02 i006 

Curara ;o t6 ;O 4 Pulsatillae 0 2 !10 
Curarinu1n '003 !0.1 e' Rl1ei comp Oó 

1

20 
Daturin. suli --·- lo 001:0003 « Sabinae 0 2 i10 
Digitalinum ___ ·--- 0.002 :0.010 (( Stiamonii 0. 1 1 2 0 
Digitaleinu1n _____ .„0.005:0.02 (< ve1atri _ :01 104 
Duboisinurn sulf 0 001 !0.003 Faba calahar :o O~ !o 06 
ElateTinun1 __ _ __ 10.01 :o 05 (( St Ignatii !O 01 lo 06 
E1ne_1.inu1n ___ ··001 :003 Ferru1n jodat 'OOG 1'024 

_ rnuüa~ --· ,o 06 iü. 10 F ol i·hois toxic. 10 4 1 2 
E1gotin Ilon.iean lo 6 :3 0 stra1nn1onii 0 20 10 
Et\'tbropblocinu1n 1 Fuchsinum 0.25 i0.60 

Jivdrocblo1ic ___ !o 01 i0.03 Gelsernin. hyd1 chl. !o 005 !o Ql5 
EthÓxycoffeinu1n I0.0612.0 Heleninun1 ___ -··· :o 301100 
Eucalyptol111n ---,0 2 1 1 0 Helleho1einun1 ___ :Q 03 '012 
E1 onJ niinum ___ :o 03 ·to Grzi.11~- Ku1111t,- 0 2 10 
Ext1 al'l:dirae_ iner-! i [( Tiglii„_ .. ____ ,0 OG 0 3 

1nrs fluid --- 12 0 j6.0 Guajacolu1n___ :o 1 0 6 
casca1aea1n 40 ·10.0 Gutti ··-- ______ !020·.os~J 

(( casc: sag1 fl ]4 O ·;10 o Ha.schisch !o 1 :o 3 
(( dam1anae ___ ,5 0 !20.0 Hha cannab ind- 11 O !B 0 
(( conii . ____ 1·0 18 :o 60 Tlba conii ______ .:o 5 2 u 
(( digitalis ___ ,010 :0.40 (( gratiolae ___ :1 O ,40 
« helleb_~ri --- '.IQ 10 10 ~.() (( puls~tillae ___ 11 O ;4 O 

elateril ___ 0 10 ,() 30 Homatropu1um „ •• !0.06 0 2í 
Exh Fabae Calab ,001 '00ö Hydrarg acetic __ „',0.07 02 

g~lse!11ii --- :

1

-o 5 12 5 << ca1bolic ____ :o 03 iO 1 
(( Grallolae __ „ 0„6 .2.0 ([ cyanuret ___ 1

1

0.03:o1 
(( Grindel. rob .3.0 '.20 0 (\ fo1n1idat _ .O 03 ·O i 
(( hama1n virg 1'10.01- n nitric 10 01 ·o 06 
(< hydrast can 2 5 10.0 u oxidul nigr 

1
0 25 !1 0 



-l Pro Pro 
_i C!s>s_i die 

1 grm. grm 
HJ-:ch oxidat rubr :o 03 01 

(( pcptonat _ :o 03 01 
<< saliC'J-'lic ·-- :o 03 01 

Ilyd1ochinon_ _ __ ·o 8 15 
Hyoscin h,d10-

.bro1nic · ___ 0 0()1 0 003 
Hyoscya1nin sulf. 0.001 :o.003 
Hypnonuin -··· ;o 5 1. iJ 
lchlhyolun1 --i1 0 .4.0 
lodolunL. ,o 2 '1 O 
Kai1innn1___ _ __ ·1 O 4 O 
Kaliuin chroniic. 11 0 02 0.15 
Kaliun-1 chrotnic 

ruhr (hicluotn ):O 02 .0 16 
Kaliu1n e~ anaturn 1!o 02 „o Oo 

(( fe1rocvanal. 0 10 ;O 60 
(( fe11id<'.yanat 0.3 ;t o_ 
t< ostnicum ___ 0.015 iO üo 
<< oxalic a.cid 0 3 !o 5 
(( nenlr U i1 :U b 
« piciinicLun __ 0 6 2 0 
<< ihodanatu1n lü.ö 5 0 

. e<. sulfu1atu1n __ ,_IO 5 ,2.0 
Litb1u1n carb ___ ,0 3 i1 ó 

(• chlo1al _ ._ .. _'o 15 110 
JVIe11tholun1 ___ 1 O 'ó O 
IVl.ethylaceton ,i1 2 5 0 
l\1ethyla1ni:nun1 

h~ drochlo1icu111 
}1clh\lolutn 
l\1orphin. sulfuric 
11oschus 
1\1usca1inun1 
Naphtalinu1n __ 
Naptho!um <iJ ·--

!o .~ 14 o 
'4 0 8 0 
·008'o12 
0 5 11 5 
0 02 ,o 1 
1 o ;o4 
,10 140 

, grm. I g' 
Narceinurn ··--I0.05 O. 
NarcolinunL_ _ 10 3 ,t5-
Natr arsen1cos ·--:0.002 :0.00 

<< cyanat. _ --·· ,,0 03 iO.L~ 
(( ca1hohc ---10. 1 10.2_·-: 

pic1inic _ 
1

G 5 
1

3.0 
(( 1 hofla.nat 0 5 5.0 
(( santonic ___ ~O 8 i2.(i:: 

Nicotinu1n ___ ---10 0210.1 
c1 bydrocbloiic. .Q 04 0.1 

Nit1ogl1cc>_1in ·-- IOOOl;O. 
Nux \Orn1c_a P?;lv :0 12 jÜ.5 
Ole1un Ahs1nth1L __ :0.2 :0.8 

(( Ann rrdalar : 1 -
a1n~; aeth !o 05 ;O.~f 

« Cha1nonüllaelo 2 :o.S: 
(( Encalypt.i --· :0 2 :o.S:_ 
<t Laur.·ocerasi 10 0510.2 
t< Phosphoral i 

1) : ~UJ ___ --„i 1 ~D jb.0~ 
(( Sahrnae ___ ·O 2 11.0 

Papa\ erinun1 ,0 :J !LO 
Parlheninuin jo 20 iLO) 
Pelletíerin sulf 10 óO !5.0 

<( tannrc O 50 '

1

5.0 
Phyostiginin. sulf 0.01 0. 
P~k1o~oxinun1 I0.00610.0_~ 
P1pe1 tntun !O 60 1. 
Plu1nb jodat lo Oö 0.5~ 

(( nitric 10 07· !0.5' 
Podoplryllinum ___ 

1

o 1 10.5. 
Podophyllotoxin ___ 

1
o 02

1

0.0 
Propylanünun1 ---13 0 10; 
Pulv ars Cosrni 0 3 3. 
Quassin --·· -·-- --·· 0 5 3~ 

3;) 

-=----~TI~f~] __ .__ !-~~~i r~r~ 
Re-1~:::~1 vrnd br85 Írfc) (( Opii benz llrQ- ]Jójj 
Resina 1alapae --- 1.0 2 0 (( pul~atillae ----iO 50 i~ 00 
Sabad1lhn 0. 005 0.02 (( Sah1nae .... 12 0 16 0 
-Salolun1 . _ 2.0 10.0 (< Scillae ___ --11 .. 0 ]16 0 
·sean11noncu1n 0 15 O 6 ({ (( kalina 1 0 5 0 
Solaninu1n __ 0.10 0 50 (( Secal. cori:: 2:..5 18 0 
Spal'tein sulf ___ 0 Q:l 0 10 (< Slla1nn1on11 0 oO ·12 00 
Stibiu1n sulf aur 002 010 « sl1ophanti ___ 1.ó 5.0 

cc <e 1ubI. 0 10 0.30 <( Tlnljac _____ 10 15 0 
Stropbanünun1 cl (( l oxicodend 1.0 •3 O 

Salia ___ 0.(1005 0.003 TrimelhJ l·a.n1inu1n 

1

0·3 2·0 
.Sulfonalu1n --- 4 0 8.0 friineth\ila1n Jn.d-
Sulfur jodat --· --- 0 2 1 ó rochlÜ1,1t .... · ··- 0 ö 4 0 
Terpi~1olum „_. "-- O.?O 1 q Urcthanun1 ______ 5 O 
Tbalhnum sulf --- O·o 1 o Vi11un1 Ipecacu.-

(c . tallaric 
1

o. 5 1 5 anhae _ 1 3 
::-::··.Theinun1 --·· --·· ____ 

1
o 04 0 1 Zincu1n carhonic O 5 

10 0 
80 

< Tbebainu1n --- --- 10 2 0 6 Zincun1 cynat.uin 
'Tinctura Aloes ---110 5 0 sine fer1Ü O<JC510 02 

« Jeui acel 

1 

Zi11LU111 fe11vc\0t11 0;) :: U 
aether ______ 0. 5 2 5 (( lactict{m 0 06 O 3 

(< Hellehor \Ü. 0 Bó 4.0 phosphor 0 01 0·03 
(< gelsen1ii --- 2 0 IG 0 (( oxydat --· 0 fO 1 GO 

« ]obeliae ______ 100 3.00 Xylolurn___ 2 0 

Jegyzel A p;yógys7.!tek legnagy )lib adagjai gyermekek és li.'! 

éven felüli egyének részére aránylag kisebbek Ezeket akként szárnil · 
' )Uk ki, ha a felsorolt súly-mennyiségeket következő számokka" szOiozzuk 

kornál 0 1 
O,Hi 
0 2 
o:a 

--· o,5 

1-j_ - rn éves kornál -
17-64 -
65-80 
80-!JO • 

0,65 
0.75 
o:s 
o,; 

11 
'1 
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i 
1 

Acid. arsenic 
Acid carhol. _ 
Apomorph. h·ydrochlorat 
Aqua amygdal a1nar _ 
Atrop snlfur 

Cantharides __ 
Chloral hydrat 
Chloroform 
Codeinu1n 
Crcolin 
Curare 

Maximális adagok · 

1 --;-i-s;,;r-;;a~, 
_,ova'- 1 tnarhák 

0,5-1 0,05-1,5 " 
o,:l-2 1-5 

1
• 

0,02-0,05 0,02-0.05 ' 
50 5o ·1r 

0,05--0,1 0,05-0,1 .' 

0.5-2 
25-80 
25-50 

0,4 -1,5 
10-25 

?'-~ 

2-4 ' 
25-50 
25-50 d' 

2-2.5 •<w 

10--25 

Fal. digital 1-5 1-6 
15-90 
25-50 

F ol. hyosciam 15-30 
F ol nicotian 10-25 
He1b conii ·-· 30-90 
Ho1nahopin hyd1·obro1natj 0,05-0,1 

Kal chlo1ic. ____________ i 5-10 
KaJ bro1nat 20-ö0-150' 
Kal jodat 5-15 
Kreosot __ 5-15 
Liq Kali a1senic 10-100 
rvrorphilun hyd1ochl 0 4-15 
Ül. croton ______ . 

0,05-0,1 ·11 
5-lO ,, 

30-80 
5-15 

10-50 
2-2,5 

Opium ·-
Physostigm. sulfur --· --· 
Pilocarpin h\ d1ochlorat 

5-20 10-25 
0,1 1 0,1-0,2 ' 

0,1-0,6-0,8 0,2-0 i-0,8 

15-25 2-l-50 
0,05-0,1 1 0,05-0,15 

1-15 4-15 

Secal. co1nut. 
Strychn. nit1 
Tar:t stibiat 
I'inct. opii 
Veratrin 

___ I, 10-20-:30 
11 0,05-0,2 0,05--0.2 

35 
állatok számára 

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

1--Jnhok _és i K~ll\ák ! 11acskák 1

1

; J e g; ~ z e t 

l=~::~!:k_ ~~~ ~~~~]--~ 
f 1 o ' 005-C" 1 - i 
1o01=0 Oö 1 0,003-0'öo6 '0,000-0,00G 11 
1' ' 1·0,001-0003 ' 
1 10 ' 0 5-3 
! 1 

0,2-0,6 
5--10 

0.1-1 
R-30 
2--6 

-4-Ó 

1 2- _,-, 

2-ó 
1-2 

0 l-0,G 

0)-0,26 
0,5---3 
O,i'l--4 

0.02-0 1 
0,ó-2 

O.Oil-0,3 
0,5-·í 

0 25--0. [) 
. 1-í 

0.1-1 
0,5-G 

0,25---1 
0.05--0 2 

0 5--1 
0,02-0,1 

u,2-ua 

0,05-0,01 

1-3 1 0.1-0.ö 0,05-0,02 

bő1rtláfecsk 

ii bötaláf 1: 25 

I, csak bö-r~láfecsk 
1 lo~aknál 1-50·0 

!1 

!, 
,! 
· J1ör:1Jáf hasonlókép 

}Jiüaláf l: 25 

0 02-0.f\) iU,000)-0.003' -
0'02-0051O,Oüö-002 10,001-0 01'1 

,;--10 ' 0,>J--2 ' 0,2-1 1 

csak bö1 al::lf. 
csak hiiraláfetsk 

ritkán belsölr·g 

Ű,005 , 0,001--0,003 jü,0005-0_00ljhöral~f liasonlokép 

o,i ~~o,3 10,005-:_o 1 , := I' = 
0,01-0,0210,001-0,0021 0,001 iitöbbny böralá! 

3* 



Különböző gyógyszerkönyvekben hivatalos 
maximáldózisok összehasonlítása 

Annak a kö1ül n1enJ nt:k, hogy rnag\at g~ óg) s.ze1 köny
vünk iclrrti' kc\'és g) óg~· sze1 l foglal inagában, kiloli ása 
az. l1ogy a inaxünaldózisok l:-iblázata nálunk csak 79 "zene 
terjed ki - A g) aJ~o1 lat azonban a n1a:x.i1naldózisok 
sokkal nag~ ohb szátnhan való lndásil ki\· ánja ineg, 
n1e1 t nap1ól-nap1a csaknein n1inden nag~ ohb :;n (igJ· szer
tá1han készilünk oli' !t:-üg~szt::tcket. a n1El1ck e1ösen 
ható alkal1észckel. foglalnak n1agokban de n1c1seknck 
lcgnag~·obb adagja a l1i\a.talos táblázatban 111:.111 foglal- -
tatik benn Ke1·és tcczeptá1ius \an abban a hclJzelben. 
hoCT\ rtz ide \-áa-ó irodalon1han azonnal utána né7.hcssen 
s í~y az illclci ~cndeh-fn~ helyessége felelt itflctcl alkol

ltcu,;.,,u11 Xul1tt L\.Ku11y\UllK Lalt[tJ1naz rna.1 egy tablázatot 
a nc1n hi\ ::dalos sze1ek n1axin1aldózisaiiól. 1négls fon:
losnak találtnka tuloldali tábláknak itl közl(~séf, niinlhogy 
ezeknek adnJcii l1i\aialos !fJÓgJszcrkön~\(:.kböl \a]ók 
Ezek n1agukban foglalja a 1naf!:~ a1on ki\ ül az 1890 {\ i új 
nélnet gJ og'J'SZEc.1könyv, a japclni (1_88'i-húl) az oszhák 
(1880-böl), a belga (188i-böl), a tlrin (18(18-bül az l88G-ik 

évi ptitl~.kkal), az új nó1nelalfüldi 0s S\Ü.jczi (1872} 
gyóg:)·Sze1künjvck adaLaif Az u(o~sö hasáb \kivéve 
a feidén álló szán1okal) oly adatokat f.arl.aln1az, a 
n1elyckci. ez id{;ig egy g)· óg~' sze1 kön )' \ ht·n sen1 fcdezi.ünk 
fel A ferdén nyo1nollak, a melyek a hasáb legnagyobb 
részét teszik, a Pharn1akopoca I-lclvetica II pótlékából 
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JcUek Yé\ e, és szintén 11i1 atalos jelleggel 11i1nak Ila 

yalan1el\' külföldi g~ óg~ ~ze1könl niaximál CT6zisa a 
i'ha11n. IIu11g. II-·ben foglaltakkal inegeg~ezik úg~· ez a 
hasábon igen cgJ'szerücn eg) \ ízszintes 1 onallal (-) 
yan jclöhc ·- A táblázat ezáltal átné.zlietöbb, a ineg
eg) ezés igen fCltünö1 é lesz 1é1 cs 

ihes fé1 a hasábon azt jelenti hog~ az illetö g~ óg,:
sze1nek legnag) obh adagja nincs niegállapíl\ a . . l\ inax:
n1aldózisnak szándékos túllépése n1inden pha1 n1ak opoca 
szeiint felkiáltó jel (!) nH..lll~klésé1·el jC;Hilendö csak ~ 
japáni g~óg)sze1kön)1· lt,sz ki1tlell e szabálJ alól. a 
felkiáltó jt:l helj ett, inegfo1dítolt há1on1szöget ien
deI,·én 

F.Jnlítc;ndö n1ég. hog1 a dán g~ ógyszerkön)· v csak 
eg~sze1i adagokat e1nlít, a napi 111axinníJ adagokat nem 
isrne1i A fol~ aclékok adagjai itt cseppek szelint '· annnk 
mrrrl1atá10:-:Yfl n1ifi1tnl i-riin~C~) Lül~J:·~;l::c.,: li)UjL ul~ 
g~óg)szc1tszel1e néz\(;, a n1el)cket a n1i Ot\osaink is 
cseppek SZ{;tinl szoktak 1 endelni 

.'.\Iagától e1tctödik, hog) az e t;l.hláza,lokhan küziilt ada
gok csak folnöttek1c Yonalkoznak Azoknak a 1t~e1-
rnekek és ::i.ggokta néz\c n16dosulüscíl illetöleg 1 a B;J 
oldalon lt1 ő jeg~ zelt:t 
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---1-Pi11f11-ig.,l'h~~~fr.I PhiiÍ~rm 1-Ja;;~ical 
A g) ófn·;;zet ne' e pro j pro pro 1 prrJ p10 [pro pro, pro i 

t~:l~~liSfgitali~ -- -l'°'' 11 '"'· '-"" ]die (~:,; ;';' _d __ " __ , __ '_-,:1 die \ 
Acidum arsenicicum "" 1' 

arscnieosum ~ ,005:.0,62 , 
car!;olicum ___ .1 10'5 
hydrobrom 100/o 1 .--

hydrocyanic. ___ _ __ !

1 

hJ'drochloric ,„ __ 

dil __ , 
nitrkum 

dil 
osnlicurn ___ __ 
scloroliuic Pod 

\li; issotzkv ___ _ __ 
Addum sulfmic, dil 

\·aletianic __ 
Aconitin __ _ 
Adoni<lin ___ __ 
Acther bromatus 

jodatu-~ __ _ 
Pho~phoral 

Adlioxycalfoin 
\bJii .ill 
Aloin _______ _ 
AmylenhJ'drat ___ _ 
Allylurn trihromat _ 
Am„ !nm nitrosmn __ 
Ancmonin __ 
AnL1fe!Jri1i_ __ 

-J:-1 
::1: ' 

' 1 

! :J 

-- 1-- --- ---··-

------l-
1s o , 

: ___ ,_-_-_.:: --1 -::1 
1 i<le \.cetanilid - 1-

uo1 .1(1,05 0111 ,oo;, uo2)o10 __ 001 !00:1 

' -J_ '1,-0-- 1 

:\pornorhin hvdrochl 
e fist 

Apiol u y~l __ _ 
Aq am~plal. am __ _ 

,, lauro-cerasi _ 
Arbulin __ 

1 o _„>--()-- 1 5 ;, o ~,o 1 

1.:. 15 () -_--1_-· 

Al'gent niLric --~r1-;t --· ()-ti:l'! O 2 
< C\'anat 

o;._ydatum-- ' 
Arsenic brnmaturn -- ::·I 

jodaium 

1:~~J~;~~r;;iin'.l~y(]~~d;J- 1 :-

Atropin_ purum ____ _ _______ „ 1 _ 
1 

-. r 
! 

1-·--

1- ! 

1 ~···-·· 0,02 [lo;o,_\ 
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II. 11 111 11 máldózisok pJl.FeJg. I f'lí. nan IJ.>h ... Nederl l l:>JlReiv. 11 Egyéb ma.xi-1 

J1~! i ~~-~ J~~ : 1;s~ i ~~~ J;~oi 1 ~~~ a:~j 1 ~~~ 
_,~Fi-!~..:::::.+~~~!...!!!!-l----1 

--·· i - "'"' . 1,0 i.:1,.0 

1 

1 

1 ____ _ 

----- ______ I 
20 6

'
0 

0,005 io,01 

-

----, --~- o,0(~5 11 _ :.~.~05~;~1 0 __ 00_5_001 Z;~~5 ;g~1 
-- 3,0 6,0 

o __ ,0_' __ 
1

'0,2 ---- .o,oG 10,2 o,o.5 o 9 

--1----- __ 1,0 4/Q 
-- 25 gttae 2,0 -· 18',() _ .. „ „„ _ 

-----! _ 20 gtiae ----- -- ,-_-,-~--I;:_·,·- 1,0 4-,0 

1 :·: -- :: J :' =- ~- '11" - :::' 

:~:- -1=:~::.3-~--~·t't-~e- .. „ 2,0 -- 80 2,0 1 ' 0,6 
0,004)0 o3 ,__ _ .„ o 00;

1

0,03 0,001 

10 05 

;o,4 
is,o 
13 0 
'0.005 
!0;03 

__ , __ „ 

-- - J,006 
„„„„„ .. „.... - __ 1 l,O 

1 1,0 _ 
- -

-- - -

---i------

" '-· -· 

-- : ··1·
f!J01 "~dTrii. 
\0 10 ~e: Ósü 01 

··: __ 1':::-
6() gtll_a_: e 4- U 

0,03 .. -- 0 03 

' -- ----1--

0,05 

4,0 
16,0 4,0 

0,2 

1 

- - 0,2J 0,75 
- ,3 1.5 
' ,il15 0,05 

.u.ll 1t.1,ti 
- 0,015 10,~ 

i ' J,5 . 
: 1 · - 0,2[; 11,0 

lo,03 j0,1 
- - ,0 ·14,,0 

{
0,02" o,or, 
0,005 0,015 

·- 1,0 4,0 
j 2,0 2,0 10,0 
12.0 2,0 10,0 

-- 1,0 4,0 
0,05 0,2D 

- -- __ 0,005 0,02 
0,1 0 fj 

_ _ 0,015 u·,05 

0,1 0,3 
-- 0,003 0,01 1 -- 1 

-:11,001 0,003 - ·-:· 1-~. 

ad iuh 

ad inj sub 

' 
!1 

1 
!1' 
[•, 
1 i ~ 

i1 
~i 

',:_11 i~ 

ri 

:1 ,, 

:.:1 

'I 1, 

íl 
m 

IJ! 
li' 
11 

11 
l,i 

" ii 
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A gyóg) szer neve 

Atropin. sulfuric. --·· 
Auro-Natrium dilorat 
Aurum bromatum (mono) 

chloratum __ _ 
Baptisin „ _ ___ _ __ 

Baryum chloratum 
Tiebeerin suUuric 
Bromum __ _ 
Bulbus Scillae_ _ __ 
Butykliloralh)drat 
Campbora moT1obrom _ 

phtn\lica 
Cannabin. tannic 
Cannabinon 
Cantharides __ _ 
Cliinin. arsenk. 
Ccrium oxalicum --· 
Chloral forn1anlidat 
Chlol'alhydrat 
Chlorodine 
Chlorofmm 
Cluysarobin --·· _____ _ 
Crotonochloralll) dr.(lásd 

IJu 1~'1c:n101·cu11 yJrat i 
Cicutin ___ ___ _ 
Cocain purum __ 

h·ydrochl 
Codein .. „ __ • __ 

iihosphmic -· 
Coffoin. 
Colocynthin 
Colocynthis 
Colehicin 
Coniin ___ __ „ 

hydrohromic 
Convallamarin 
Cotoin __ 
Crcolin __ _ 
Cupruin sulfuric 

Cuprurn sulfutic amrnon 
Cutare 
Curarin 
Cytisin 
Daturin 

0 OOl!-0 OOIJ 

-"--i
·-1 

02-1!,--ó 
- ·----

0 05 

3 0 i6 0 

1 5 -lü~~ 
1 

0 05 0.2 
0.05 

1:: 01 

0.30 ,11 00 
o:oos;o.01 

·-- 1 

. ---! --

0 15 O,fl 

i 
0,051~ 2 

-- -·1 

1 

-- •• 1 

4,0 

0 5 

-----
0,1 :0,3 0 05 

-- 0.J 
0 02 0 6 0.5 

O~adem 10 

1 

1 

0 15 _„ __ 
----- 0,05 ,0,2 

0
'
4 ti -o·;-l,-0--6---

1.:1 ) ;:: 1 . 

•r 
- 1 

- !--
- i ·-·-

[., __ 

1 

- -- 0,1 0,4 
1..0 cinet. 

-•···•1' ··1 • -- -••--1 

fP 11 13_eJg„-,IPhllan. IPh Re;r·r. 1Jfi: Hcfr 1 Eg)~-ét~ i~1a.xl-1 ! IJ II Ill. lI nmldoz1sok 

1 
pro 1 Jiro pro 1 pro l p~o pro=: 1 JJ'.O pro_ i pi_o 
dű".~! die dosi ! do.~i 1 die dos1 [ 1he dos1 ' die 

' 1 1 
1 0002' 0,001'.000 0001 i 0.005 

-] -! _____ 025jo~ -! oo1 
. 0 02 

·---1-- -- ---1- =-1 -- 0,08 

'0 04 
! o'.oo 

0,12 
! 1,(! 
10.0 

-
1.··_· .. , 
!-·-· _: ~~:=-\ :~ __ o _s~--·!1 __ s __ ~,~ 

- 02· :-- ' __ (\2 8 0,1 , '_i --1·· 11 0,2 0,8 
60 

0,001 ü,003 

005 ·0.2 

! 

___ I .. -

1-

1 

i .. „. 
101;1 

io 6 
1 

'G 0 

' ----i-

1 

O,Oií !O 2 
0,05 10,2 

' i-

i 

1 

! 

0 06 :ü--2~-

1 

04 1 " 1 0 
1 

20 
0.1 O.i"l 
0/6 

1 

0,2) 
0 01 (/()5 

2 0 80 

o oori : o oir, 
1 

i • 

O,O·) 1 0 ;::; 
----- -· --.-

:·i - -J - 0 4 ! 0,8 

-1- •-•1 00021001 - 0001 oow 
-j ] ' úoofilo'os 

1°c\-:;\I . ,; \:; {:"',;. llrl ~ 

1 

" ' 

1 
l 
l 

ad us cm 1 
1 

ad inj sub 

l 
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Digatalin _ 
Duboi;:in 
Exlr Atoniti spirit 

A11ocyni cannab. 
Bellado11nac spirit 
Dohlo fluid. _ 
Cannahis indicac 
Cicutae __ 
ColchicL_ ·-· 
Colocynthidis 
Conií spil'it __ 
Digitalis_.. _ 
Fahae Calabar 
Hi dra~tis liquid 
Hyoseianii __ _ 
L<ictut'ae sp\r·l 
UµiL 
Scillae 
Secalis con1uli 

Strarnonii spirit 
~trychni aq. __ _ 

spil'it 
1 a!Jae ,-,d. lgnalJJ _ 

Calabaricac _ 
F enum arseni,:ic 
Folia Aconiti _ 

Belladonnae 

Digitalis _ 

hyosciami 
Ja!Jo1·andi 
St.ramonji 

J• ruct Colocynthides 
Gelseminin hydrochl 
Guajacol 
Gutti 
Haschisch __ 
Helleborein ___ _ 
Helenin c1 yst (Alrntcarr.phor) 
llcrlJa Conir _______ _ 

Hyof.c~·ami _ 
lolwliac 

ll 15 10,8 
U.,05 iO ~ 
0.2 10,s 
0,2:í ! 1,0 

0 OJ- jo,2 

:I 0,2 

0,2 11,0 02 

0 20 
1100 

0,3 
o,s 

1

1,u (U\ 

- -----

1 

0,3 

"" 1,u 0,3 ,-
0,5 1,0 

4B 

oo:; i 025 
0,1 104 
0,1 1 05 
0,02 l_: __ ~c-
O,:! : 0,8 

-1--
0,0') 1 o,o 
0,2 1 0,8 
f 0 2 : 08 

ad inj. suhc \0,1 ·, ();) 

0 05 0 15 

0,1 '0,4 
0" 10.f) ,-
(/(/'; (!? 

O,ö 0,2 1 (l 0,2 0,6 

0 6 
ad infu~ 

1,:"J s,u 
1,0 0,2 1,0 
1,0 ,5 1,5 

05 1,0 

2,0 o,5 .--12,0··-
1,0 0,5 _ ]1_~-- 0,3 

0,2 



1--------, l'OHung~,PJi-,fo,fr IPhCGenu,-Pli ·. , II \'TI. III. Japoni -
A gl og~'szer neve pro_ i p~o pro.; p'.·o pto_ i p~o pr~ 1 P< 

dos11 die dos1 1 die rlos1 1 d1e dos1 di 

-:Iomatrnpin hydrobrom /··-· 0,0010,oo;;,_ 1-
Hydtarg amid. bichlor. ___ .„_ -i _ ·- ! __ _ 

• bichloral. corr 10.03 '0.1 0·3 i.(J.1- >02 ':0,1 0,0'.J 
llijodat rubr _ 0,03 j

1
o.i (3 !0,1 0,02 0,1 03 

carbolic 
chlorat mite 0.5 :i,o 

c\anat. __ _ 
jo'dat„ llav. __ 
nitric. oxydulat 
o;.n·datum flay 
ox~·dul_at. nigr 
~alwyhcum .„ __ 
tannicunL. 

Hvosdn u. Jl\•oscvamin 
H\ oscin. h-.,·d1:obr01nic 
H~'drochino"n 
f-f-'jjlllOn 
Ichthyol 
Jodotorrn 
lodol 
Jodum __ _ 
Jodmn trid1lorut 
J\.c:i iJu cii~dllCI\. 

Kaiiin 

lJromalum 
l:\'Unatum 
CÍ1loricum _ 
jo<laltun 
nitrkum 
osmil:um 

0,03 
0,05 

jn. 1 
10,2 

0,0:'l 0,1 

0,3 1.5 

i----
0 05 10) 

O.:i 5 00 

. i ---, -

1 00 

tlO 5 012 

006,0,1 

J 
- --- 1 

-- ! 

0.03 0,1 

1 

002 ;0.1 

-· iJ,()5 l(J,2-·' 

0.02 o 1 · o·~ 1'''·1·· 

! 
- 0.005 0,002 

0,2 

,1 lI II Ili lI maldoz1sok foo zct 
íPh--- B(lgl Pfi---Da-1l,Pb?\(>rlC1ll Ph-IklV 1 Eg)eJJ maX1r--

lJO prn p101 p10 j p10 pro 1 p10 pro 1 pro „} 

0,8 1.5 
o,:, 2.0 
t,o 4·,0 

0 2 1 ll ----·--1-----

0 25 0,06 :0,2 o,o; 
0,012 0 03 

i - --
io,J_ 

' 

1 

1 

_i,:: Koussein crist 
Kreosot 

s,oo 
0.2 

L ac tucfnlum 
liquor Arsenii et Hj'dr 

jodati 

0,05 
03 i 1,00 

---1 
·- ! 

liquor leni se~quid1l _ 
liquor Rali arsentco:c;i 

Soluiio Fo\\ lel'i; __ _ __ 0,5 
liquor l\"atri arsenicosi 

0.1 () 5 0 2. '11,ii"" 

"'·-11,0 . ·1 ',,--0 
lff 10' 

!'~' \~ 1 

Orh ()2 
o, 5 1 ; 

10 40 
0,3 

1

1,2 

(Solutio Pearsonii) 
Laudanum Hous~effii 

1 

-----1 
1itle lhonin, 

Mcthylal ___ . 
i\-íetadio.iq•LenzoJ 

i 

·· .. 1 

- 0.5 :"' 

i 

0,5i 1,0 0 •) 1, 5 

1 "·" 1':5 
· 1 · 

o,~ 1,5 

- 4,0 <,o 

' 
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1 

1 

1
-Ph.lHunrf.,Pll Aii~frl-Ph crm --"P"h:-.--Y-: '''l l51~Be!~. IPh.Timl'"'Pl~:N&I', e~l ['h_ dv 1 Egyéb maxi-

IL VII. IH Japonic((, TI JI HL II. máldózisok 
A gyó~rsszer neve pro_:p~·o pr~ip~·o JHo.\p~-o pr~jPrQ'.> prolpro prol pro1pro proipro pro 1 prn 

----------+"do"'"'"l"d"rn~-""d"o"""'cd"'"'+'""'""'-d"'"'-fd"o"";,'•d~il;~-.F'!f'I dosi )-dic dosi dosi i die dosi ~ die dosi <lie 
·Morfium acetic _____ 1 _ il _______ . 1 _ -"-·--!--·- _:<-?: 0.03 !o,i 0,031.·.· 1 .... 110 0310,09 0,02 0,06 

hydrochl o,o3 10. 12 03 0.12 o 03 :,0,1 .-... i.=--.· .. ::'.:i-.·.„•_·. 1 - 1 - O,Oíl 03 10 1 O 0'.:l O (\9 O 02 o 06 
purum 0,02 ___ :1 io·M·I .10,1 o,os _ , ' _ o'.08 1o.O\l ' 
su\furic ----1- oo_'_l,~O-Í--l: loos 0,1 1 003 :0,09 {~~~ ~;~~ 

l'\aphtalin puri~~- ___ _ ,,, ·+- 0,3 0 1 .. _ .... il 1:; 5,0 

~~ti~~:a~~~;~~;yat . '. .- 1 ,, llggg,:&~2: ! 111 __ -1 ;,;01i ;:;05 
Nyfroglycerin -1 
ül am)'gdal am 

cl'otonis O,ffj :0,1 
lauro-cerasi 1 

rutac "·- -- --, - 1 

1 
1 

sabinac 
1
1 . n,o5 0.15 o 12 ,o,5 0,1 [ o,5 

sinapi2 _apt11 -_
1

i ----- _, ----- 0,015,'0,09 orn o,O) 
Opium ü,15 l'05 --], - , 

1 
- 025 0,1 '01 0,12 ;o.4 0,1 o,5 

~~~~~~~~;\~~ -~.o --i6-'
0 

I --~·:;L1 1 ~~~~: 1

1 ~--"' -

1 

01s·

1

. -~: o-,-001ilooílio,6Jijo,oo ~.~„1 ~,~a 
Ph:·sostigmin salh. o-,<.írJ1'0 003 -1- .,·----,,j. . ~- __ ,001 0,003 . _ 1 ____ -~ -~~:~! _ °".'·_ 
T' i ~1-: t :c:-;in__ „ "" . . , ""'' 
Pilocarpin h)drochl o,o3 jo.„thl ll.O::l 

1

0,0Ll 0,02 
1
·,oo __ 5 ,_c_i:_it'o._:O·_· ,iOOG ,,os 1 

Plumhum ar.c frum n 1 !0,:-1 - - - 0 15 ·o-J O .-

Podoph)llin ·1 - - -- , - .0,1 0,5 10,·0··'. 0:1 -o··,-0·2· 0,0,' 
Podophylloloxin " 
Propylamin 1 1 
Pulvis Llo\1.ni 1.0 

1

-t.,.o. 1,0 ! 4,0 
1-'yridin 25 gttae 
Quebrnchin cq st. 1 0,1 -, 0,3 
Hadix Belladonnac 0.,07 ;o,3 o,o; 6 0,2 0,1 o,.5 

Helleliori 11igri 
Jpeca<:nanliae 

Jalappae 
Rcsina Jalappae 
H.esorcin 
Rhizoma Veratri 
Sabina (frondes) 
Santonin 
Scammonium 
Scoparin 

----· 2,0 

1 00 
0,1 

20 

·' 5,0 
0,'12 

0,3 0,09 
_(),65 

40 
jO 8 
1 ••• 

'13 

(0,2 

I
\':·~ 

J 0 
O,'J 

0,2 

1 -

j0,4 0,1 
_11,3 

0,05 

J u 
2,() 
4.() 
•'j() 

1,s 

o,;:; 

0,5 

0,2 

Jegyzet 

ad inJ sub 

ad infu:;; 
cmctic 
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1 

! 
! 
1 

1 
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A gyrig~'SZ~r neve II. VII. 
--iT'hH_Un-i(IP 1.A.nstr 

prn 1 pro pro 1 pro 
dosi die dosi 1 die 

Secale cornutum 

Semen Conii 
Hyoscyami __ 
Stramonii 
Strychni 

Solanin pUrum __ _ 

1,0 13,0 - 1,0 

1 

-- ! - - __ 0,12 

··-·-·í __ 

J 
--_J-

0 1 jO 2 

Solutio Nitroglvcetini 
Spartein su\fur · _ __ 
Strophantin __ 
Slryehnin nitrit 0 01 ,0,02 0,007:0,02 

purum __ 
Summitaks Sabinac 

Sulfonal ___ ___ _ __ 
Sulfur stihial auran l 
Syrupus ferri jodati 
1 artarus stibiatus --- 0,15 :1,00 

Ihallin sulfurk. 
1inctura Aconiti __ __ n.:J 

Belladonnae fol 1,0 
r:111n:1l inr'!j -~: ~ n 
Calaharicae _ 
Cantharidum __ O 5 
Cokhici ___ _ 2,0 
Co!or.ynthidis _ J o 
ConiL __ 
Di~_itau~ 1 J 
Gelsemii 
Jodi ___ ___ o 2 
Lobelíac infl _ 
Nicotianac _ 
Opii henzoica _ 
Opii crocata __ 0,5 
Opii simpl __ O 5 
Stropbant 1: 10 
Strophant 1: 20 
St.ramonii 
Strychni 

Irimethylamin 
l ubera Aconiti 
Uretban (Aetbyl·"). 

0,5 

0,1 

-: 1-;ö--
15,0 
3,0 

;5 0 

1 0 

.2,() 
;2,0 

!i,-5 

:o 5 

I' 

i 
-- - 1 -

-- ' 
__ ._;.o s o 

0,2 0.5 

- O ö il D 
05 1,5 0,5 lzD 
1,00 4,00 -1-·-

1-
1 5 15,0 

- 1 

--1 
1 

0.3 '1,0 

--

' -
1,0 :3,0 

' 
0 5 --11, :-~~ -

2 0 '-' 0 

1 0 --1~) ~-
' -
' 

1 o ;~_o 

:.1 
1,."> 5 0 
1.5 5,0 

-0,5 2,0 

2,0 

_ 1,{I 

--1----di; 
• o- \4 o-· ;ff 

2 0 G,O 
1.0 3,0 

49 

Ph~ BC-lg -,T'Jl:lJiiil:,Ph Nede-rl.I Pfi.llil-ic V 1 Egyel1 n1axi-,--------
II. H III. lJ máldózisok 

pro 'j l~~·o pro:: [ pro.! p~·o pr~ 1 p-;o pro. 1 Pl_"O Jegyzet 
dosi aie dos1 dos1 1 die dos1' d1e dos1 che 

i/l 1

1

5 o 1,31 1,0 ,ií o {~:7i5;2 6 _ {~;~ 1 ~t,o ad infus 
1 -- 1 __ 0,2;; :1 ___ ú - ! 

- 1 - 0,25 11,0 

l
"- [0-5 0.3 ··1-· 0,25 ,1,0 0 6 __ 0,1fi 0 G ),12 :o,5 0 1 0,5 

1 0,08 0,4 

11- -- ---- _, - --··--i :.-.. -----·j - --· o,oco2 o,t,ooo 
,)1 ~~:·~-!-~ o,02510 j -- -~-1 ::~-: ··o-,-os-il--0,-1-

J. ü,015! - - 0 005 0,02 0,01510,06 0005 0,02 
_ 0,0011 0,005 ad inj suli 

0,01 0,02 0,015: 0 ÜÍüt0,05 -- - --- 1--- -----

"! ._.1,3 ' fi,O 4,0 
\2/! 8,0 ad infus 

0,5 0 

' 

20 gltac 
10 gttae 
60 gttae 
30 gltae 
-----1 

25 gttac 
_____ I __ 

'" ']'a' 
60 gUae 

--·! _ 
1 

_____ ±0 gttar 
11,0 80 g~tae 

.. ,, 1 

0 25 }s 
10 4 '.l 
C,ií,i ;i,n 

-i ---
o,5 1.5 065 196 , o 6 o _____ I~- _ 
:., --_ I"-· __ - 1 0 I '° 

--1,0 ,,;,;o 
1,5 5 0 "° ·"-,O 
0.25 '1,0 
0 1ö liJ.8 

3,0 11~_'.i __ 
04 1 2 
1,35 5 2 
1,35 ·10 

1 _:: :_ 1 35 4-,0 
1 0 40 1.35 -1,0 

2,5 1100 O,Gö 1'6 
1,0 4-,0 

: : 1 

4.0 8.0 

7.5 
f 0.05 
\0 2 

0.5 
1,0 
0,5 

'" 

1.0 
1,0 

'° 
0.2) 
1,0 

10,0 
10 
1/! 

1,0 
1,0 
:\,() 

5,0 

! 

30.00 
() 2 
0,8 
1,5 
5,0 
2J5 
1"' n 

20 
5,0 
5/) 
50 
J,O 

1,0 
5,0 

40,0 
5/1 
5,0 

·}() 

;;,o 
10 0 

ad us c1net 

4, 



nO 

A , lI · VII. III. Japon1ca 
-- -~hHITTig.IPL un h-Ge;rr;-1 Pl>-1 

gyogysJ:cr neve pro 1 p10 pro: pro p101 p10 pro jP" 1 
dosi 1 die dosi ! die dos1 die dos1 d1e 

Veratrin 
Vinum Cokhici 

Opii arnmat 
thebaic 
sf.ihiat 

Xylol __ _ 
Zinc. aceticum 

chlorat 
cyanatum __ 
ferro cyanat _ 
oxydat. 
sulfuric __ 

valerianic. 

------·--·-------'---

0,005 0,02 
LO !3,o 

:·1 
- 0 5 11 fl 

0,1 - i{i,5 -
1--- t:----- 1 -

-·1--

-1 51 

. ~-pfi-:-Hi!g-1-~[Í_)~IPh.Ncdcr(l~_AeTV:-ITg);cet1)1;rnx:r:·. - ---- -,-
~ fI l[ IJI. lI máldozisok J t 
1 pro 1 'P1·0 pro_ I pro. j p~·o pro. 'I p~o pro. j P'.0 egyze 
11 dosi1 dic dos1 dos1 dte dost, dre dos1 ·. dte 

1 

:n,01 o 02 0.01 i -- -- 0 00,j 0 02 
60 gttae :<,o jl!.o 

1
1
0 ;+.O 

60 gttaP 
-j-

--
i __ 

- '1" 

-! 
() 5 1-

! 

0 015j0,0ü 
t 35 5,2 

n,015,o,os 
0.03 10._09 

- 0 1 0,4 
1,0 

0()051'002 
2,0 ' fJ,0 

20 

0,02 0,10 
0/)1 O/F.i 

0,2 1JJ 
0 1 o; 
1 0 
02 1,0 

ad us CH\ 

4* 



52 

Oldási tábla* 

Acetal (Diaetln lacetal) 
Acid a1senicOs crysi 

(( (t :unporh 

" a1'senicicun1 
Acid benzoicun1 

" horacicun1 

" carbolicuni 

" cluornicu1n _ 
« ciliicu1n _ 

" gallicuu1 

" lacticun1 

" oxalicu1n 

" p~rrogallicu111 

" sri.1irY]i1nrn '1'"'~ 

" sde1Üliuicu1n ' 

" tannicu1n 

" ta1taiicun1 
(( valerianicurn 

Acónitinu1n 
Aethylen chlo1al 
Ahunen __ _ 

(( ustuin __ 
Alu1nina sulfuiic:a 
Annnoniurn hrornatun1 

1 (( ca1honicurn 

1 ___ lO~é~----1 'it~ 
1 - ~- - Alkohol IGlyre1 1 '-" 
1 15DC Hl 'C 
1 -- --- ---- --

f e 1 o 1 d 

- - --~-_, 1 ···-
i 5 5 : - ! rndn visz; ] ;~ 

1

: 0 25 , 2 20 ; kevesel 2ü' 
1 

fa 
100,3•l!" '20'~ 

1

. niinden \ i'szon :· ban 20 i '$' 
?·~? 1 3·381 kön1~yen 10 & 

1 .J ,J,J 201 " ' 1D & 
5 i - i 1nind \isz

1

onsh. ·!_'# 

n1nd: visz.j g~:o1san hon1lik 
100, 200: 100 !m visz 

1, 33 3; 2 ' 10 
1nind en \ iszonyban 
10 öO 20 1 1_5 
±0 : könnyen . --

0 J G kön:1icn :L::,;-t 
könnyen 1 nehezen 

40, 2001 100 1 50 
1001 100

1 

n1ind 'iszonyh. 

B-:li ~_ i~tn kbnnym 1 0 (), 2' 20 
kc' Cset. köun~' en 

81 101 nen1 , 40 
11 künn)' 

100 
'l'l31 

2ö, 100' alig 20 

·-·;& 

'~1;' * Jegyzet ; Ar, ásványsók közül nzbcn oldo<lnak : i.a/amcipiy ;;&

/{gc11ysav.1·ó, "· ktnwi;sók; kivételek : Pb S01 és Ba SO~. me!vek nem, s ""' 
:l S1 so. és Ca S04, melyek nehezen oldódnak. Nem oldhatók az, .. 
Ag ~B HgO chloridjai, nehezen oldható a PhO Cl2 A jodidok és 'i~, 
bromtdok közül nem oldódnak : az Ag IIgiO HgO Sb és Bi sói · 
nehezen oldódik a Pb.J2 és Pb Bri ' ' ',;~ 

,, 
53 

1 ___ 100 iéS7. _ i 
Vi z 1 

-
Alkobol __ l_G:lyccr 15" e ; 1oooc: 

An11nonium cl1lo1atu1n --·· 
e< chlo1 feTrat 
(< jodatun1 
<r phosphoric 

// (( sulfuiicu1n __ 
_..An1) gdalinu1n --·· --·· 
An11 liu1n nil1 osun1 
AnÜfehrinun1 
Ant.Íp) 1inu1n 
Apon101pbin hydrochlol'ic 

Cl') st ---

f e 1 o 1 rl: ----

2öj 1001 alig 
2~j 1001 elliornlik 
2~) -·- 1 --

2ögl j(JOll nem 

8 i{I kilnny 0 126 
nc111 könnJ en 

0,5; __ I 10 100: öO 
1 

0.25; :l 3'l 

2.J 
20 

m risz.; 

Á1 bulinu111. _ 
A1gentuni niliic11rn 
Aspidospe11ninun1 
Atropinun1 

1 \~g i 2 __ 0oil 
6J~ ·. rn 1·1sz 

n O!G 2 j 

11 0.3 j 2 10 2 
suJful;l.Li!JJ 1 100' 10 !nn <) 

Aunnn nail chlor:it 11I, 25 
1

;;~~ 1 könn1cn J~~;~;{. 
B:uiu111 chlo1atu1n 40 GG 6: nc1Ti 10 
Borax ___ 5 1001 -
í{1 orn111r1 3 - kGnnyii bnm] llic!i8tl 
fhucinu1n 0 3 0 6, HG G 2 2 
Buljlchloral. hyd1at !néhezen könn);en 
Ca<lniiurn s11Uuiicu1n GO, 1001 11un 

Calc chlo1atur11 1 3-
0 

'J±~Ü ,

1 

50 
C\ h~·(lrOX)daJ '1 ll)Ofl10k 

(( h~ pochlo1os 10 , 

ca1~:u1n ~:1ra ~st ___ li ~12~1 1 005, 

Carnphora --· ---1'
1 

0.1 
(( n1onolnomala t~akn. uldh. 

Ca:ü~1~ridinun1 .--- ---J!· nem_ ~lilhat.ó 
Cbnnd1nu111 sulfu11cun1 ___ 1 O·o1 4 

100 
könu1en 
nehc'ien 
2-3 

k
_- i 
üllll}ell' 

GO 

nen1 
nd1ezen 
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,,........ .................................. ~ ............................... ~;~ 
j 100 r é s z \ ,_ __ 100 r é s z j 

,1 

l~z __ , Alkohol ·
1
1Gly.'_'_'_'I ·.,, v i z 1 Alkohol lm 1 

1: 15fl el 100°C i - :·'.&;. ·... ~oo_c:: '·~---ycer 

j'----f-~ cl: -\, --:i' ·1 f e 1 old: 

1 Chininu1n 0o5T'o10! .<::::: :',;;! ferru1n cbloratu1n 1 501 100! k ö ~ n-1--e-n-
i Chininuin hisulturicu1n --·· 9! kOnnY. -

1

' 3 ; könnyen\' ·;;~ f.'.::·j << 

1
c
0
itdraic

1
u. \snacc_l_\. kö111~~„en i oldható 

1

1
. « citlicurn --- --·· 0 1; 8·:2 2·3 1 - - li 141 iészhen elbo1nlik 

(( ferro - cihicu1n könnyen ! nehezen 1 - 1· 1 (( laclicum i
1

· 2ji 6i alig 
1< ]l\:chochloii~ ___ 2·5 51

1 k ön n ,. e n :~:;"' ({ pyrophospb e. 1 

1 :: ~~~~il~.Ci~l~Íp 11 ~~;:: ~;J 121 '! 2 ' 'r.z_;,:_~ i ~: ~~~310S~C~~~~~~O}b 11 k~~,y~ 1 ~~hda~2 a kÖ~llJBll 1 

1 
1 · · !· "11, 2·o'1 k" e - - 11 t · d · . ((. ya_ euan1curn 1 ·onny n ,1,:., (( sesqu1c 1 ora um _ nnn en 1/1szon\han 

, Ch1nohn ta1t ___ ___ _ ';i, 
0
1:2

0
o
2
- 1,, 0-0~4 _ 0.6B „,, . « sulfuiicun1 ] 50: 100; k ön n·· e n 

1 Cinchoninu1n purun1 B 0·5 tr" j Gantianinun1 002[ 0·03! 11 
1 (( sulfuricun1__ 1:. 11 2·51' 14 66 ·';,. lHelleho1•ein ]lg könny 1 nehezen 
, Chlo1alurn hut)li hych :·lncl1tzen:köm11cn k ön u 1· e n \f i Helleborin --· --- --- --- __ 1

1 

ne1n 1 könn\en 
i (( h\ d1atun1 'I 40I - 260 1 DOD ·'"h !Jlydrargyi:um aceticum ___ 1 O 4 1 

1 Cocain h'i d1:ochlot - 20! -- -1 2 5 ' o ~f l (( bichlorat 11 1 
1 Codeinun1 _______ --·· ;i 1 2Dj u. igct~ könnyen, ::·;~ j corros -- 1 ~ ! 2?~ • 33 3 

Coüein111u ---1 1.2.J, J, J mu;:;! ~. ' 1..:ya11alu111 11 ;) ! 2L11 Keve~tt 
66 
20 

Colchicinurrt ___ '
1
.! 333I. j könn en IH1drochinonu1n --- ___ i 5'861 könn-.,:en 

Coniinun1 ___ I 1 : ig könny HyüSC)·an1inun1 --- --- __ j keveset 1 k,öt~nyen inegl 
Cotoinu1n --· ___ .lnt11~ZQn·:kimn)'Bnj könnyen 1Jodofo1n1iurn _______ --- __ 1 ncn1 :12ohid,nrnl 
Cup1un1 aceticuu1 1 71 201 16 10 1Jodu1n 0·0141 - ! 10 

{( aluniinatu1n · 6: 11c1n Kaliurn acelicu1n ___ 1 100 300i 25 
<e sulfo··carbolic ,: 23~ 1. i ! a1senicosun1 ig, könn'y : ke-veset 
<e sulfuric 1 '-' 100: (( bical'h (s. hydroe) --· 1 1 

{( <e a1n1nonial 11 ()6 6'1 100]. a l ~ g (( biehron1icu1n i lO:könnJen ne1n 
Curaie ______ --· 1: csaknen1 unnd 'nszonyban (( bioxalicun1 --- 1 2·5: •. 16·61 alig 
Dextrinun1 ______ --· 1: 100; ne1n ! könnyen <( bisulhuicu1n 1 50' 

~~~~·~!;,~~n --- -~--- -~--- : 0 o~i 1 kön~:~:en í 55 ~~~~~~\~~lll 50j 1001 keveset 

2 
könnyen 

5Ó 

elbomlik 

25 
7 

33-3 Ergolin ___ ___ i 1ninden viszonv]Jan « chloricu1n logli 3331 ~~:: 
Ferro-kaliu1n cyan flav. 1 25 501I ne1n · 1 3·3 << clllo1atu1n __ . 33 3 

(( (( cc iuLr 25 50 (( 3·3 « cynatu1n könnyen oldható 
Fen:o-kaliu1n ta1ta1·ic ' 251 . << 8 <( bydrocarbonic. -··· 2ójtlbGmlikj nen1 i könnyenl 

!' .. ' 
1 .: : ;, 
, , 

: 1 



--------- -----1~ - 160 -- ~:-- ~-;---:---.:!~'; 

1

1 ~ :----]~---
-- -j Alkohol Glycer. v, 

1 ~;;" e ' 100°c __ _ __ '""' 

111 f e l o 1 rl 1-{" 
Kaliuni hytltox. (,causl )-- 1, -109; - 1 00 1

1

1g küuur<.'-
(( h) d1·otn.rtaric - .. :I 0 n, B :32 ne1n 1 - j·:·'' 
e< h) pc11nangan ___ .l' 1 Gi ó()-

1

. el h o n1 lik_ ::~.j.;c 
(( jodaturn _ _ __ ,! 100: 200'. 8 40 \'.' .. ·. 
e< natrio-lai ta1ic :1 i21 100' -~-~ 

(( nilricu1n li 20! 100.1 neu1 10 -1·.r.J; 
(( stihio-tarlar ___ :] 5[ H.')·~, kevés :<~-~ 

:: ~~l~~~f~~~~ p1 baln 1: ;};{ ;1,, -„ ] r~~!;~1eu 25 .. ).l~.'11' ..• · .·.· ... '.· .• ' .. ' 
(( cr acidinn (1 11 lüi 2

?)j 
1 

H _4- 1° 
hisulf) ___ _ ] 501 1 ., -

" tartai (neul1.)__ ['I im: 100] keveset >IH 
: : :~~~l~~~~t 1.1•

12~01
3 !. iZZ1 i:~~~~e1 . ~.--:.~.: .. :.~.·-: .l.· .. ·. 

Kreosolu1n _ - li, ,' _O 6(31 k ön 11 y e n . ·-:~ :,;· 
Kur", ·1·'1''''' ___ 1·· "' h'" 1 Cl' l !;: 1 lUI e U ·j" 
Litbiun1 ca1bonic ___ ---1 66 6: - 1 

<( lJica1honicurn ] i"oo5I -
Magnesiun1 chlo1atu1n 1 

« rilric1nn _ 1 ül(lhalo ne1n 
(( lactieun1 1 2. 28 (< 

1íagnesium sulful'icum __ ! 100: öOI ne1n 
11annilu1r1-__ : 101 ig kn . 14 
l\1entbolu1n___ I! ke\eset · könnyen 
Tu1orpliinu1n ___ .·1 0·101 0 20 2ü 
Mo1phiurn aceticu1n ______ ·1· 4. 1ncglebet 

'' hydrochlol'ic. ___ ·1, 4! 50 ;)·33 20 
(( sulfuricu1n ____ ·1 ó 9.: 100', könny e n 

Naphthalinu1n ___ ___ ___ i nen1 lneh ,fözvel -
Naphtolu1n 1 010 1 1·20

1 

könnyen 1 ----:-< 
Narceinun1 --· ______ ---1 0 os] 0·4 01 
Natriurn aceticu1n crJSl . ;{8 3

1 

50) 3 33 

.\ 
51 

·1'! lúO ré-sz 
1-----------, - -- -
'I v i z 1 ! , i i --- - --- - 1 Alkohol I Gli cex : 
1·, !_5_ü~ l 100oc_i ____ _. __ _ 

·I f __ e l o 1 d : i 

' · · i k k t ·o !'Na111111n aJ:sen1eosu111„_ _,
1 

·önnycn i -c,esc o 
1( henzoicun1 ___ „ ,1 Ö01könnyBn] '' 
(< hi<.„;:uh. ll h~·d1 ) __ ,,1

1 

1 1 
(( ho1acir, 'I' ó: 1001 
<< lll'on1alun1 50

1

1i kőnny. 
(( cn:tbonic c1 yst ___ I' 501 400! nen1 
{( ('hloratuni__ _ __ ii 8~ B] 40! keveset 
(( chlol'icurn ,! ö5' j 

(( hydroc.ai:hon ___ I: ti!e1Lomlik1 ne1n 
cc jodatu1n ___ 

1

·.1 1oo;i. ;1:nnr, 3H·3 
(( níhicurn _ . 1 5011'3;1 Hl 2 1 

<< phosphoric _ 1·;ll 

1
1
0
0.

1 

i~ 3,1

1 

neru I 
(< p~rophospb.___ (( 

80 
20 

« feu ___ i! lassan 
1 

1 

salic.\liunn 1
1 

1001i könni.\ k ön n \'e n 
~;in1ni-1irn1r1 IHHR 10 " 

(( subsu~fu1os111n ___ 11

1 

i'íOl1 
---

1

1 nem 
<( sulfur1cu1n (l\St. .! 25, lOOj 
(( tartancuni__. ·-- i: 20I' 1 

Pn;raldehydL11n !i 12, kenset !
1 

Pel1ctiernnun 11 3'; - 1 m rii1,oniLan 
Phospho1us j nem : ke\ és 0 2 
Physostigmin salic):licu111 I'. 0 66: - 1 8 ö 
Pii:::rotoxinu1n__ ,I 0-6 i 2, 20 
Pilocarpinu1n 1nuiiali( 1

1

1 köni°r)·en j 
P~ ridinu1n :. 1001 - ' 
P\rogallolu1n __ --1 2ú11 Unni 
Phnnb a{ etic depu1 __ - - 1 83 Bj -

cc 1oclat111n 1 0 081 0 » 
Podopbylhnu1n _ __ __ 1 - -1 -
Resorc1nu1n 100 -
Sacchar1nu1n ___ ___ 1 0·-±

1 

-,-

3H3 
10 

ncn1 
10 

100 

20 
ntn1 
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1 

i 
Saccha1u1n alht.nn 

(( laciis 
! Salicinu1n --.. 

1 
Salolu1n 
Suntoninu;; 

/

, St~nnun1 cllloi:,;f --- -
S!ibiu1n ehlol'at --
Sti ychnjnu1n aceti~~~n~-

' 
1 

1~ h}d_1ochlo2 
(( nitncum 

/

, (( sullu11cu111 
Thalhnu1n sulf 

rt la1tau\ -
IJ1eobron11nu 111 -

1 
fhe1ntnn_ _ 

1 
l'h:. rnolum __ __ 

/ J~ i·~dJ.101 pbenolu1n 

1 
I 11 methylanlinu1n 
U1e!banu1n 
Ve1 atriuu1n -- -

1

1 Zincun1 ,~ce'ti~~1.-,~ 
d1lo1 atun:1 

1 
(< lactku1n 
(( sulfbr,a1bolí~-„ -· 
(( sulfuricu1n 
({ valeüanic. ---

.. . Az elemek táblája. 
.~1~\r N-é~:--:t~ffil.T1, -A1?ffi~-r--N-;----']Ch70iTai-;-1 At?DI-·-

______ t Jel suly e V 1 .iel 
1 

sul)' 

At~;;TtJ~=-A1~-27~4---N:'Ítci~1;~--c=_~~iN~C--22~IB5 
Antitnon Sb i 119 6 Nikel Ni ! :)8 G 
Arany__ Au i 1!)6·2 Níób __ ! Nb 1 93 '7 
Arzén As: 'íi 9 Nitroaén i N 1<±'01 
Sár~u!n Ba i 136 86 ~oivggiuro 1 Ng : 219 0 
Bentl1um Be 1 9 08 010111 ·-·! Pb, 20G.X~ 
BiÍn1út Bi ; 207 5 Ón 

1 Sn '117·;)5 
Bót --- B 10·9 Osroiun1 --· 1 Os ; Hl5 0 
B1órn Bt 79 76 Oxigén 0 ; l?i üG 
Cadniiuro CJ.' 111·7 Palladiu1u__ Pd: 111(-).2 
Caesiu1n Cs ; 132 7 PhospLoi: P ~O 9G 
Calciu1n Ca ;ig 91 Plaüna _ Pt ; 194 3 
Ceriu1n Ce · 1.11 2 Réz ___ Cu : ng· L8 
Chlót' Cl nfrBí Rhodiu1l1 Rh 110J.1 
Ch1óm__ Cr 524fl Tiuhidiun1 Hbi 85"2 
Decipiurn Dp 1710 RutÉniuin. Ru : 108· 5 
Didür1 ·~ Di 1 1-L'10 Sa1nariun1 -·i Sa 1ó0.2 
E1bi1nn Er j66 0 Scandiuin _ Se 48·9( 
Ezüst ~-- Ag 

1 
107 66 Selén Se '78 87 

Flnot Fl 1 19 OG Silicium Si .28 0 
Galliuin Ga; G9 B Strontiuni S1 tf7 a 
Getn1átú11rn Ge 1 72 3 Szén C 1 11' ~l; 
Higan~' flg 

1 

199 K Tallium Tl : 203·7 
H1'r!1ogi~n_ H 1.00 l'antál_ Ia1182·0 
Itidünn --- In 113·+ reHur ___ I Ie. 1 127 7 
Iridiurn h , 192 rJ Iitúi1 Ii : ö0·2iJ 
Jód J 12·6 í:d 1'hó1iun1 Jh 2H1.9G 
KáJiuin K 89.013 Uián U 289.8 
KCn _ S 31'98. Vanádiun1 Va f?.l'j 
KohaH __ Co i">S'l"í Vas__ te 65 88 
Lanlú.n La 138·5 \Volfrrun \V 18B·6 
Litíu1n __ Li 'i 01 Yttriuin Y 81J 6 
Magnéziu1n ~'[o· 23 !:ti YHerhiunJ Yb 1 172 6 
Mangán M~ 54 8 Zink Zn [I ()4 88 
.Molibdén J\1o 59 9 Zil'koniuni Zr 90 04 i 

1 

1 

/' 
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Az elemek beosztá.sa. 

l_->ozitiv f~leniek 

----

22 

H = 1 ·00 --~-~~::--- ;.-~-1"'1.~-~\~~~-.l-~;.--{~fí 
4 Na::::-: 22·9U !2J l!'l =-=203 ·7 

K •= H9·03 
RJ-r 85·2 
Cs== J.32·7 

JYefjat·lv ete111,ek 

/i'L= .1.9·0G 
C! = .JlJ'.17 , 

Br= 71!"7C lj I 
4 ,J :--=: t26·!J4 1, 

12=Ill i 
2, .'J,4= 

e , ··1Ifl, V, VL 

11 

,. 

Ca = 3!!"91 
Sr 87·3 

. Ba •"1'16·86 
•. 1 

Calc1umcsoporl 
v. alkali föld-

fémek 

hlo1·csopoi·t v . . _' 
liulo,rpmek 

Nátnunicsoport 

1 

v. alkalifémek 

. ., . . _- - -=-- . ·.::-: 11 __ _ 

-------· -'---

<! j\'Ig= 23'\}:f, 

10 Zn=: 61:88 
11 C!l= 111·7 

}Jagnezium
csoport 

,24 Cn:~=_ 6;3 18 Q ---_-- J._) .1v I 

1 

.. Hg= LWJ-8 s = s1·98 1 /.r I 
;; P\J:_--:-~20G·;1D Se~= 78·871 J 

Rézcsoport 

8 7P:.-:-- 127·7 1 

-16 '7 8= O::rigénc8oport v. f }r( Vl 
a1nv1u:(f(in1;k 

11

/ • • 

.-.1J„.·· 

~ ~v _11: o 1 ·,1'' 

i'. 28 

111 li1 

'~ p = 80"!!6 1'1 111 
11 ./!.9---=- 1;_9 1 

1 ~ Sh=11J6 1 

}{1troql'11c~onort l 9• 10• 11 
' 27=V 11 

28=1 1' 
-----·1--- -- -----··- --- -·------ -- -

1~ 
14 

Al =-::= 27.01~ 
112 

lvln:=- i'l4·8 

1

1
2\) Prl=-:J.OG·2 

lv 1

1
„ Cr ·:= 52.45 1 ~ Fe -=-:: 55'88 20 Sn-;__::117·31J 

l 

rn Ga = ö:J·9 
18 

Ni -::::e 58·6 110 Pt=1B4i3 
___ ';_ 

1
, In =--=~113·11, .

1

1[1 Co -= 58·fl 131 o_s_==1\-Jö· 
12, l:J :---=11 Alumu11urn- ' Plal1na-
F I. 1'1111,I csoporL ! Vascsoport 1 csoport 

1f;ltl;·a. eleinek. 

12=-:::. Jí 
1:1 JJ = 10•9 1 

----- ---------
14 e 1.1 fJ't I 

., si: == 2s·o 
:: n= D0·25 IV 
17 

Zr= 90·04 

Széncsopoi·t 

1· Be~- 5)•08 IGe=-- 72·cl1 Se- ;,aH7 Ruc,103·ö IJ' =- snl ·11 

'Ng =219· 'La~-=13_ s_ ·ö 1 Y ,= __ -89·6 Hh--_1_ o_ ·í·· i Nb= __ v __ „. __ .'I _ V __ 
1

Ce=-·14t·2 Sa·-=ifJ0·2 Ir =1H2·5 Ta=c-182·() ,i 
Di-=1&r,·O· Dp=.-:171·0 TlJ-_:-_-:-2B1·\J6 --- ----- -i ___ :I 

11 
1Er=166·ol Yh-=172·6 J\fv .os·,9! 'jl 
1

1 1 1 v & ~~~~~:~1 v '11 

1 1 

1 

I! 
~-!~cé"c~~c~~-

g,; 

"' .... 
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A nyers és száritott gyógyanyagok 
(droguák) súlyviszonya 

-~""""""""""""""""""""""""""""':'"""""""":"""""'""""""""""""""""""""""""["'""""""1. ?! Herb. --------
' rési. lesz 100 1ész lesz JO() 

szá- sz:i· 
frissen l'itva !, frissen ritva 

--

1 
[I r T 1 20 Baccae /.Ivrtiil --- 15 Fo 1a Acom L_ 

Boletus CC.l'Yinu~-- ..1 25 Althaeae __ 32 
B11!bus Colchid ___ 30 Arnicac BO 

Scillac __ 15 Aurantii _ 50 
Canlharidos 40 

' 

Belladonnac 18 
Corl Hippocastani -_l.Q 

i1 

Cardui bcncd 25 
)Jezcrd 50 Digitalis 2 . .i, 
Qncrcus '° Far fara e 20 
Salicis _ ~·2 ,, 1-fr.paticac _ 25 
Sarnbuci 1ií 

li 
Hvosciami 20 

-Ulmi 36 Jiigland rcg --· 30 
l·Iorcs Acaciae. __ 25 :'.\laivac 20 

_y 

Altha"ae 20 

11 

:\lelisHae 25 
Arnicae 30 J\lenlh uisp 30 
Aurantior 22 pip 20 
Ho1 aginis ___ 10 

,1 

;\lillefolii _ 13 
Calcndulae 1' ?i:icotianae 20 
Chamumil roman 25 PerdlH:ae "' ,.uJg:. 2'1 

1 
Ro~mal'ini 22 

Caithami 21) 1 Sal1·iae 35 
Con\·a!lariae __ 20-2J ·1 Stramonii_ 20 
Cyani 22 : Taraxad __ 25 
Fa.rfal'ae 20 ;I 1 oxkodcnclri__" 30 
La mii a!h. __ 25 11 • lrifolii fi~1 20 
Lavandulae _ ._\-0 I'. • Lnac urs1 __ " 20 
::\lalY aJ'bOJ' 20 • Verhasd ___ 20 

\'U]g 211 'I Gcmmac 1w1mli __ '° :;\lclilol.i __ !l,'\ llcrb. Ahrota11i ___ 25 
i\lillcfo\ii _ 30 < Absinthii ___ 20 
Paconiae " i • Aconiti ___ 25 
Papav. rhOeact·- 12 1 • AgrimoniL __ 28 
Primulae \eris 16 I! Alchcnillae 25 
Rosae centiL_ 16 

1 Althacac 13 
Ros1nal'ini __ 20 i Arlcmisiac 25 
Sambud 2iJ :· Aspcrulac odo 20 
Tanaceti --- 25 ' J::!allol.. lana.1. 25 
Iiliae _ 30 Ballolae nigrae 25 
Verbabci 20 Belladonnae ... --- 15 
Viol odor. 20 Betonicae „_ -- 20 

100 rész 
frissen 

Boraginis 
Capill nmf·l' 
Card. bened 
Ccntaur„ min 
Chamacdris ... 
Chclidon maj. ___ 
Chenop ambr 
Cic:horei 
Cochleariae _ 
Conii inac. 
Convallariae_ 
Cvnoglossi 
EérnisetL__ _ 
Euphrasiac 
Fumariae 

i 
--1 

( 

---' 
(;a]eopsid. grand 
Llmlistae tinct 
Graliolae _ 
Hc:derae forr 
Hiperid 
Hys~opL_ 

1 actucae \ ir 
ledi paludr 
Linal'iae ___ 
)lajoranae 
:;\Jarubii ___ 
);fatricariae _ 
?ITeliloli 
~lelir,sac 
:0.1crcuriali.o 
:Jlillcfolii 
Orig·ani __ 
Pulegii 
Pulmonariae 
Pulsalill 
Hutae 
Sahinae ---
Sature,iac 
Scabiosae . _ 
Scordii _ 
Serpylli 
'iderilis 
Iana{'eti 
Iaraxaci 

lesz 
sz.á- :

1

, 

rilva 
1
. 

i-1 

11 il Hcrb 
2'1 ' " 
25 
25 

100 resz 
frissen 

Ihymi_ 
\'-erbenae 
Vcronicac off 
Yiolac 1ricol _ 

33 Radix Aconiti 
25 Alll1acac 
24 Angf~licae 
J6 Arnicae 
25 Ali 
26 Artenüsi:i.e .„. 
20 Asaii 
25 A~paragi 
25 Bardanac: 
40 Belladonnac 
20 Bistoriae _ 
25 Rryoniae 
25 Calam a rom 
26 Cari< are11 
20 Carlinae 
2i\ Caryophillata 
2:i Cichorei ___ 
25 Consolid m 
25 Cynoglossi 
30 Enulae 
15 Filici" m 
28 Gentianae 
H Graminis ___ 
28 lkllcb. nig1. 
30 IJcllcbori virid 
14 Impcrator 
1'í frid flor 
30 Lapathi 
16 Levislíd 
30 Liqniriliae 
28 Ononi d. spin 
38 Paeonia 
3' Polypo<lii 
25 Huhiae 1 inct _ 
20 Sa.ponaT 
30 Taraxad._ 
18 Iormüniill _ 
25 Valerian. ___ 
22 Veratri albi 
33 Sipites Dukamar 

65 

1

1,„ 
r;zá

, riha 

25 
25 
25 
18 

:1 
25-30 

25 

1 

20 

-1 30-35 

'° 30 
22 
40 
20 
2'1 

-.J-o 
25 

25-30 
40 

' 
2,)-- 30 

1 30 
1 

25-30 
20 

20-25 
25 
50 

35-40 
4-0 
30 
30 
2' 
30 
15 
il:l 
20 

-1 20 
33 
30 
18 
30 
22 
60 
30 
45 
30 

5 

1 
1 

11 
" 
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Tinkturák táblája. 
1Iuta~j:i a fajsúlyt szá1az 1na1ad0kot és a harnu tailahnat. 

E Dic.tedd1 ~7.Cl'ini 

linct Abointhii 
Aconili 
,\JoCs 

• lülllp -
amara 
A1nir;ac 
arornatica 
Asa<~ focfidaC' 
i\uraulii corl 
Ren10C-
Calami 
Cantha1idnm 
Capsiei 
Ca1C'chu 
Can11allb Ind 
Chi11a8 __ 

comp 
Chinoidini 
Cin11amomi 
Cokhici 
Colocynth 
Digilalis _ 
Galla1um 
{:i-<'ntianac 
Ipecacnanhae 
Loheliac _ 
:.\Ivnhac .. " 
Piinpi1wllae 
Ra1anhac 
Hhci \inos 
~ cillae . 
Strychni __ 
Spilanth. eomp __ 
\- alcrianae 

a<'lh 
Ycratl'i 
Zingilieris --- -

0;0 ozáraz 
maradék 
1000°-nál 

: 0,90/-0,9081 2,50-- 3 28 ! 
1 O.!J0/-0,91{11

1 

2.20-;3 11 1 

10 890-\) 89-l- 13 {)3-1-l- 60: 
' 0,90(; ! 3 r;fl-3,SO 1 

:! 0,9t8-0.!l1\J; ;;-11-:i,:1G 
'0 ó!02-0 !l1011 .. 10-1,;10 

O.!JO-i 2.tn-2,15 
o s;,:·, -o sss 9.::.0-11,73 
o 9HJ--0:~121t ;,_-to- '/.25 

. 0.885 : , 1693 
() !!10-íl 911: 5.?:.1 
0 838 - 0,839: 2 2'1- - 2 25 
o 831-0 s+21 1 20- 1 rn 
0'131-0'llsl ')Oí~10(lfj 

118-<-0 ~4í 
0911-0918 J18-i!l0 
0911-0911 J fül- 636 

0')2i 1110íl-1201 
0,903- () 90ii: 1_90 - 2,23 

0.90;1 ' n.5ó- o.95 
o 8-12-n s-<-1 n;!l3- 1.Go 
() (!09-0 910 2,90- 3,1iJ 
0.94-!!-0 \E12 11A-ű-1-<-.:3s 

0923 580-678 
0.!)01 1 1;; -- J 86 

() 899- 0 (1051 1/10- 1 91 
o,813-o s1~11 :í 2- 6 o:J 
0.908---0.913, ilJ-- 1-.13 
0°\li'l--O,~l18 4- 00-_ö 20 
JOl7-1.0iJ2 208a 
0-91-é>-0 9fi0 1J-,2:i 
o;rn10--o :;02 120- 1,:m 

0.!116 1 J.35 
0 812---0 918· 3_90- 4 69. 

i :,:~~:,:::1 :::~~ :::: 1 

o0 hamul-

0.33 
0 10 
0,0(i 
0.05 
o'.16 
o, 1+ 
0.12 
0:01 
0:22 

nóm Ínérhetö 
0,15 
0,03 
0 0± 
0 08 
0.0± 
0.04-
0.14 
0,09 
0.03 
0:0·1 
0.03 
o.2G 
0.11 
0 OJ 
0.08 
0.17 
0.005 
0 12 

0,04-·0,05 
0,1·8 
0,11 
n 005 
0,87 
0,10 
0,02 
0,04 
0,10 

I 
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Hőmérséket emelő keverékek 
4 conc kénsa\ 
1 {( (( 
1 1nész (cal e. oxyd 
e1ncli a hön1é1 séket 

+ i- v<~z 
+ 1 ({ 

--!- 15°-iól + 120°-1 ól + 15° (( + 95° (( + 10° (( + 300° (( 

Hütő keverékek. 
8 Glaube1só + ö conc sósa1 
1 Kaliu1nsulf0Cyanat + 1 viz _ 
1 Kon~ hasó + 3 hó 
3 Klist Chlo1calci1un + 1 hó 
1 Amn1oniu1nnihat + 1 'iz ··--
5 Szalmiák + 5 salétro1n ·+ 

8 glaubc1tó + 16 ''iz -~- ___ , 
3 Glaube1só + 2 hig saléb.01nsayi 
9 Natri111nphosphat + J bigit 

saléhomsiv 
1 Szahniák + 1 Salého1n + 

1 yjz ___ ---- __ ! 

1 Hó + 1 hig kénsav 
1 Cl1lo1kali1nn + 4 viz _ 
1 Nahiun1nitiat + ·Í 1iz 
3 Nahinmnitrát + i viz ---j 
Szilárd szédsav-+AElhe1 
Alkohol +hó 

\ thermom lesül)cd: 
ró] · 1a : 

+ 100 + 18° 

+ 100 

+ + 
t 
+ 

10° 
10' 
10° 
8' 

1 iO 
21° 
21° 
36° 
10 5° 

15 5Q 
100 

90 
24° 
11° 
118° 
10 6° + 13 2° 5.3° 
100° + 10°-15 - 20° 

Hőmérők fokainak összehasonlítása 
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Csepptábla. * 
Ki.lzönség. ü\·eg
böl cscppentés
nél 1 gnm·a átlag 

jön c9epp 

Acida concenl1ata 12 
<< diluta 16 
« Jr~; drocian. aquos 16 
(( phosphoricu1n 20 

Aether sulf 60 
(< aceticus 50 

Alkohol sulfluis 26 
Amyliu1n nitrosu1n 30 
Aqua amygd amar. off 29 
Aquae. dest.illatae 16 

<t spiiituosae 
Chl0Toforrniun1 _ 
Fe11 sesquichlor sol 
Kalium carbon sol. __ _ 
Liquor acid Hal1eri __ _ 
iiucilago gummi arab 
Olea aethe1ea levioia 

" graviora 

25 
26 
12 
12 
25 

10 
25 
20 
20 

Közönség. üveg.: 
liől cseppentés
nél 1 grmri! átlag 

jön csepp;, .. 

Plulnb acel sol 16 

" has sol 
Solutio arscn I O\vleri 
So1uhones aquosae(sa

liu1n, alkaloid cxtr 
elc). 16-20 

Spirit aet:,e1is ___ 25 

fEtii sesqnichlo-
rati aeth 25 

Spi1it \ ani e spü dil 
par 25'~ 

Spirit "ini absolutus 40· 

(( ({ dilut 
'Iinct spii.(c spir conc) 

(( (( (e spir. dil.) 

" cun1 spir ct. ae-
there paratae ___ 30 

Vina inedicamtntosa 25. (( pinguia 
* Jegyzet. A cseppentés által liiztos mcnnyis~gcí nem mindig·.;

c6ak megközeiitöt nyerhetünk. A nálunk hasznait n. n. •patent• 
cseppegtetö iivegg-el 110-el kisehll cseppeket. kap1rnk; tehát evvel. a; 
fenti számoknál 1/.

1
-el tölih cseppet kell 1 grmra \ennünk. I.egpontó~ 

sabb az Hj fnmczia gyóqyszc1·idh111~ (il/á/ r,;ó'fr/ •c~eppszú:mitó>, melvnél 
a folyadék hajcsöre k1huzott hcgyü üvegcsövön folyik ki; a cs· 
hu~ott hegyének kiilsö átmérője pontosan 3/1n millimCtet. E kész·· 
ken kicseppentctt 20 csepp 15 c foku viz (legfelj. 0 02 gr eltéréssél 
pontosan 1 gr 

..':; 
•o 

00 

" ,._ 
1 

~1 
1 

0 

1 

> 
0 
~ 

?-
~ 1 

0 

1 

§ 
N 
00 
u 

-"' 
1 < 
1 

60 

-- -------

"' 0 

"' e--

'° 00 
q .~ 

"' oo ocn:J:J ro e;, o " 
~ ..,~o 

"' g~gg:~~5 1 e s t:'.:J 1 t.":: 

,..; ..,..., ..-íM._; .,..;-.,...i ,..; 0 .,....:.o e;. 

"' ........ •Q...-l 

5: ""'. 
~ 

s s 
~ 0 

12 "O ~ 

0 s - ;:::: 
~---- : 

~ 5 ;s 
"'SS' u 

-e >=! :::; s s s s ;:o 

2 52~,..!eGs 0 
0 

u "" ' ' 0 a. 0 .--< ~ •,..< ~ G u 
_;; ' 

~a;:::: ........ E~ 0 

0 
s§NS_8 0 S 8 H 

Ul 0 i.- '"""' ....... "O 
u :::;-..q;o~..c.- H ?-

" a)~.Q.Q00Ü 2 -"' 
,,; u .,, ,,; 
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A kesz1Lmeny neve Fa.1súlv 
Tiimccskeplel Tömecs-

cs az alkotó rl;szek perczcntJCl _súly 

Acid. lacllcnn1 ___ 

" 111aJ1cun1 

" 
n 1 tr1curr1_ _____ 

" n!lricun1 crudum 

" " dilntnm 

" " f'umans 

" oxal 1cu1n 

" pl1uspltoncu1n 

" pyroµ:allicum 

" sa lif·vlicum_ .. 

" succ1n1cnn1 
« snlf'uncnrn 

- ---, --- "-

- 1 - (,': 1 IT~ <J::; C' Ji,0,0; if G,157: 0 ö8.:~::> 
. · 1 --- ()4 Ifn<Jr,; C :Jö.8; /T Ji,j_7; 0 89,7 

_ 1,H1 Larlairna 50 pCL. J-fl•l0:1 

, (;V, 0. 8:).70: fi..() 14.30) 
____ l 1,.B28-; ,?i;~t larlnlrna f>O ---ü~ pCL ,IIJ.V<):; 
--- -i·061 _

9
_ (( 10 pC1 .. Jf}\·O:i 

___ 1.n,J)-· Ln'""n 
. ·- u„ Ií, o., + 211., u : e rn.o~. 

11 l.08 ~ 0 50.78: !/., 0 28.f/l 
i,1-20 larlalma 20 pCl. If:1l>()4 

(1-',0 .. 72 . .f.5; 11~0 27.Gf>) 
(,'r,lln<):1; Cö7.1+: II.J-,77; 038,0$) 
()clTr,O:;; Cf:i0,87; rr.1~,ar1: Oil4·.78 

i ,öGO ()4 f-f~ 0.1; <' Jiü,fíH; I f :-J,08; 0 fJ4,,24 

" " ceudum __ 

1,8;)7--1.840 ladalrna \'.J-}----98 pCL II., 80. 
(SO:i K1.öü; 11, 0 18.&0; 

1,830-1,8HH larlalma !J1J3---B'3.1 pCL JT., S04 

" " dilnlu1n ___ 1.0GB r <( 10 pC~. il, 8()4 

" " tnrnans ___ 1,7üü-1.900 ' 
- j C14 Ilro Oa 2.TJ; (); C ·fG,,'36 _; 

1 11 D,9.1; 0 &9;1ö " Lann1cu1n 

(( va1er1an1cum 
Acon1tinnn1 gennan1cc1111 

Aether 
(( aceilcus __ 

Act11ylennm cliloratn1n 
Agaric1nnrr1 

Alumcn __ 

J,780 1 (J,,J-f6 (JH, C l\2,0; /.f .J.,0; 0 (jfi.,0 
0,Bli·0~0.9ö0 ()1,1110 0.1 ; C ö8,R:2; 11 H,81; 0 H:L,07 

; (.J:J.,lf.11 NO,; C fi1..?lJ: /f G,67; 
'N2.:t7~02D,77 

0,724·-0.728 I (,'4 f] 1u(); Ó(iJi.,87; f-f l'.-3,51; 0 21-,fi2 
0,0 -~ <J.111.~ Oi; C' f)-:f.,I);~); /IH,on; 0116.S() 

1,270 1 <J,TI4Cl2 ;< 1 24'.24·:114,0-J~;Cl71,72 
- '(}1 n 11:10 0,„ .ll, (): C 60.0; ll .10,0 

1 o :m.o 
1,724 1(, ,Al.,. f,"i'(J,i_/, +- 241L, (): Al, 0

3 
10.8'.l: J{, 0 \J.~J(i; ,<..,'O., HB.70; 
11., () Ji.f)/}X 

Altun1n1u1n llydrox ydaln111 1,74-0 Al, (()ff)c,, Al„ 0,
1 
Gi),f)(>: ff. 0 34-,44, 

Alum1nn11n sulfuricum -"1l
0 

.'J fS0.
1
_1--1-J8 JT, (): 

AI, 0:1 15A-O; ,<.,'0„1 H0,00; fi; 0-1.S,60 
A111monnnn bromatnm - 1 JJr ,i,Vf-T,1 , Rr 81 ,(i8; ~Y/-(1 18,:36 

(( carbonH'lllTI„__ C1
. lTu _L"°~: Or,. 

1 . J\ ff, 28,80 : GO, ;,G,O ; H 0 15.20 
({ cldoraluin „.. l,G08 l .lf1N()l: }vTll4 HH./if); Ol G·U-ló vagy 

1 

1V //:1 H 1. 77 , !Jf!l 08.2;\ 
nJto;;nJ1oncnm. -· , (,\'_lf.J~ Il-1'()_1 , I\"IJ;

1 
2;_)_/(i; l~. 0, 

1 1 Gi:l.7D ; H, 0 20.1-f) 

« 

An1vJu1n 
Amvlc nitrosa 

1 1.5:~0 'i <_)\l!1 _~()v_: (! '.f4·.4·5; ff(í,17_;_ 0 .fH,88 
. 1 0,877···11.9 q, 11,, ,, o.„ e •i 1.28 : x 11,96; 

· lf ll,.J.0: 0 27.Bö 

90,0 
J:l4,0 

((iH,0) 

" (li3.0) 

" 126.0 

(9S,O) 
l:dH,0 
138 
118.0 

" (98,0) 

" 
" 

358 

150,0 
102,0 

533 
74,0 
88,0 
!)!-){0 

320 

948 
156 

G6fi,8 
»8,0 

157,0 
236,0 

úB,4 

132 
W2,0 

117 

,... 

;:l 

•...,_]; 
0 



:''-- =-=L~-- •µ ±?11:1:~~~--::·~-;"'-·:..-=· ~-~~mw~C"'~-"'-q-~~-:.. 4+ & @t_\j"$Gfi.I%$ 

------·------···-·- ·--- ------·--.., 
A 1cesz1tménv neve 1 Fa súl li . Tü1necslu~plel . 1 Tü~eg~ Ni-

- _ _ _ __ _ i __ J _ v __ es az rtlk-~!.o r~sze~- percz_enl_:ict I„ sulv 

~~~ ;b l:l;l-;1-;: ::- ~-- -~~ ~,1- --==---=-:=-- --~1-~;: ;;:~~:-;;.-~7;;~ ;~~;;-:~~=-~-0=~1-=---= 
N 10,87, 0 11.85 . 135 

Ant1pyrin11m ___ -1 - j (J11 JI1.,J."\', U · c·,70,21; II (i,38; 1 

1 N 14.\J; 0 8,51 188 
Apomorphinum t1yctrochl., - 1(J17 J-f17 NO.,1-.fCl; C 67,21.; 1 

1 

! N 4.íil; I15513; lfl 11.6\J; O 10,54 303,4 
Argentum n1lncum ___ ___ 4·,365 I' A(J }t'.O~, Ali„ U f\8.0; }}, _Or, 32,0 ! 1{•9.7 
Atrop1nu1n_ ___ ___ C,, lf~.1 _._\()~, C 70.öS; H 7,96; 1 

0 tH,fiJ : 1Y 4~,84 ! 289,0 

" s11lfuncurn_ ({,'111:-l~:i--'-VOs)2· JI9Jj01' i 

C1 )/2:JV0)~5,51 pCt./-/2S04 1-1,.J9 pCt {)76,0 

JJa Cl,+ 2H, 0; Ba Cl„ 85,24·; 
If, 0 14,76 244.0 

(.J,1-f,_Os-(,\
0
.lf7 ; C 77,27; 114,50 _; 

01&IB 2H 
BiO,J fii óB,H; .J 36,28; 0 4,57 i!50 

N03 JJi,, O~ 76,30: 
0 5,94 304,0 

Banu1n chloraium 

Betol nm 

Bismutum oxyjodatu1n 
(( subnüncum 

H,70B 

· I 
' 

" 
valcnan1cum___ -- JJl,, 0 3 75.41; 

0. D,t!5 

Cadm1u1n su1fut1curn __ _ 

Calcana carhon1ca 
« chlorata ____ _ 

<e phosp.honca ___ --· 

(( suJfurica usta __ _ 
<< usta _________ --- i 

Ca1c1um chloratum fu~nm i 
CampJJora __ _ ____ _ 
Carboneum sulfuraturn 
Cerussa __ _ 

Chin1nurr1 __ . 

(( bisulfuncum 

(( hydrochlor1cum 

1,7 

3,0 

2,750 

2,964 
'1,179 

0,966 
l.272 

1~11la1B4 0,--'t--101-I., ();Na-., 016 130; 
1 J~., 0 11 i~G,60; 11~ U 47,10 

C<l so.,+4IT, (); CdO 45.72; 
sqn 28,57; 11? o 25,71 

<)a<J0:1 , CaO 56,0; GO„ 44-.0 
x(.Ja(.Jl

2
, x(!a((Jlo)2 , x(.Ja(OIJ)~ 

Legalább 20°;0 .haláskepes chlórt 
fei.ieszszen. 1 

(,'a„ JL, (IY01)4 + 4 I-I, 0; CaU 
82,06; .P~ 0:. 4-1,28 : 11., 0 26.1 fi 

Ca804 , ChO &1.18; SO:J 08 .. 82 
CaO; Ca 71.411; 0 28.t>7 
CaCl

0 
, Ca ;:}f_l,05 ; Cl ()3)96 

(}10 Tirn 0;078,9,J.; fi 10.513;0 10,5:-1 
cs0 , e .t.o.so; s 84,20 
2J.:.b(}0,1• Pb((>.11)~., PbO 86,:14,; 1 

co? 11,;14; II., o 2,1{2 
. C

2
„ 1-fu N,, 0„ 311? 0; C 6:3,49; 

i 11 7Jl0; 0 2LtG; 1Y 7,80 
· (},"JT.,

4
2V, 0.,. J-f,S04 -l-7H, o~ 

C
20 

I-J~ ~v, u., 5H.t2; ~··iOe t4,60; 
/f, 0 26,28 1 

G"' JI„ N., 0„. llCl + 2II, 0 '· 
C,., 11

24
1'l. 0., 8.l.72; JJCl ~l,20: , 

11" O H.08 

382,0 

280„0 
100,0 

344,0 
136,0 
56,0 

110,8 
152,0 

76,0 

773,2 

378,0 

548,0 

3!)6,4 ~ 

"' 



' !;:'.~=:;;:;_:;;:;~:";:;~·"'-"'~~~~~: ~-"::;::_~~~-"~~~:...~=-----<=.w'°~= 

A kész1tinf~nv neve 

Chin1num snHnncu1n 

. J ·r 
" valer1an1cu1n ___ : 

Chinolinurn 

" larlancum 

Ch1ontl11m llyclraturn_ 

Fajsúly 

1.084 

1 

- -- Tön1ecsköp1e1 -·r·- Tö-~~g-

- (~S nz --~_l_k __ ci_lö_ ~L_:_s_~~:-~~=~~-e_:~~e_r_„1 _~-s-~l--~-·-= 
( (./.,„ JJ.;

1
1V, <) ,)

2
• I T., ._r;;; ()~ -1- I JI; (); 

0.,„ //.
11 

-;.,r, O_. 7,:.,.1.1; SO:i 9,17, 
ll. 0 :Hi,fJ:l 

()'li,lf.,_1 1,~, 0„ (,'r,I/10 (>,+ 1-J:, (); 
''., lli1 ,y9 U, 7;)JJH; <:,, J1; 0 0., 
22,97: II, 0 ·LOö 

U,11, N: e 8:3,72; /{ .oA:l; N J0,8ii 
, .1.l<J„IT,.\l 4[C,ll;,O,[; 

q,1 f 1 JV HD.2 ; . C.J lr, <\ fi0,80 
1<:.,<Jl,.)ll;<J,, C! '14.00: // :l,81; 

872.0 

444.0 
129 

987 

Chlorolorn11un1 
Chrysarobinum 
Cinchon1nurn 

1 0 :19JH·; Cl íí+3~) 
_ 11.1-87J---'1,4H\J 1 (,' 1 T(.!!:i ; C 10,0·1- : lf O.S.1·; Cl 8DJ 2 

<<~,I~;. 0 7 ; e 12.29; 1r6,22; o 22,49 
(),„ ./J:1•1 _i_\7_. (); C1 77,92: // 7,'79: 

165,2 
119.2 
498,0 

" suHuncuTn __ _ 

· Cocte1nurn __ _ 

Cocainun1 ... 

hydrochlorrcurp 

Coffe1num 

Colehic1nu1n 

C:oniinum 
Cuprurn acehcu1n __ 

cc oxy(lal1nn 
cc sulfuncun1 _ 

(< ({ ammon1al11m 

Dexlr1nu1n _ 

Exalginum __ 

Ferruin chloratnm 
<< JOdaturn __ _ 

1.2:30 

0,878 
1,914, 

G.4HO 
2,274 

0 íi.20 ; 1V !l,OH 

1

. (U.,,, 11;, .V„ 0).,. 11., 8 O., + 2 H, 0 · 
c.1„Ff'M,\~, o 82-12; S0:1 10Ji6; 

1 /!, 0 7,20 

1

: <:
1

" 111[ Jf011 •. 1r. o: e 72,24_; 1r 
7,02; 0 1.6.0G; ,\' 4-,68+.112 0 

1 

1 G'1, JI.11 _._,'<J~, e 67,HH ;, 11 H.na i 
() 2-1 J2. },' 4 f\2 

(}17Jf1,·j.l(>~' . .ll(Ji; r_lfiü,09; TI6,18; 
,y 4, t?i ; 0 ·18,81) ; J-CG'l 10, 76 

(}.,, I T1.,N,, ():) , (.' -1-0,28 ; . 1 r <l-. 71 ; 
u ii".i.09; Jv 2s,1.2 ;. II~ o H,+n 

(,.'1,II;'J.J,ro,,' (.' H·Í)~8; 116,00; 
„v 4,:l9 : o 21,,2:i 

(j~Jii 7 J.V; (.' 7ö/i!J: 11 :U3,28; -'V -11,02 
((J, IT:1 <J,, )., (J'lt·l-11., <>: Cn 0 iJH.84; 

C., 11, 0, fiO. Hl 
(h,1,(J _; C-u 7~J.87: 0 2ltlH 

1

. Cu8<J~ +- t; fi.,<>: CuO Hl,8ti; 
, ,..,'<\ H2.07 ; Jf, 0 Hö,07 
1 (}nS(J4 .4,"JfJ-J:>t--IJ., O; ('nOH2.~9 
' -:-,rfl,~ 27.70; ll. 0 7.BH; SO:; H2JH} 

1 

1 ()~liio<>,,; Or_!.fi . .fi-5;'/l(i.17; 01·9,RS 

i (:~ ]/,, _,,~ ((,1/J_.;). ((_J/-/_.)()0); 
i C'7~,.-í-H; ff7,~JH; ,\' H.-1-0; 0 J0,7H 

11'13 ()I~, l1 't~ 4-4-.lO; Cl tJó.HO 
1 Fe .!, , Fe 18.08' J 81,92 

808.0 

7ó0,0 

317 

3o:; 

:!:l!J,& 

212 

317 
121,0 

l!H>,5 
79,ö 

249 

2,.15,5 

162,0 

149 

127.0 
310,0 

~' .... 

"'-:t 

"' 
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~.::__c:_...:o·· -:-.-.,,,,·: .. ::·:.;e:-=-"--'~-·-· 

A keszitmeny neve --r~~,a súl --··---1 ---- -----~f~-1~~e_c~-;t;·~·;;z--- , r-~l'ö~ecs-
~~~---rl __ _J_c~-~_'8 az~tlkol<~e"',ek pe_"::'"'l.1~~~11'= 
Ferrum lacucum -- -- l 1'c(JGI-I1o<Jr,-1 .']JT,O f<'c() 2.\00, 

C.,11,0, 62.50 í1 0 12.i>O 288,0 

" nho"pJ10ncoxydnl - /<'e,( l'O,)o. Fc 0 fiO,:J:l , P, o, BfJ,fiJ :\58,0 
(( oxyctat. tuscnm __ - J?e"(<Jli)ü, Fe~Os71,80, //2 025,20 214,0 

(( sesql11c11loratnm ___ ! - F(',,()ln-1-1:.!JT~O; /1'e~013 2~J,f.i7; 
) JJ(!l 40,48; fi~() 20,94· 540,4 

(< sulfnncum ______ i 1.,970 l"'e,J 8 0 4 ) 2 ·-1- 14 J--I., 0 '. /le 0 2(-i,O ; 
80

3 
28,78 :. ll~O 4·5,22 5!l(~,O 

" " a1nn1on. 

" " SlCCllln 

Glycenn111n 

I-lydracetinnm (Pyrodin)._" 

I-Iydrargyr~1yn bichlor.corros 1
1 << bi.Jodat 1'ubruTn 

(( chloraturn m1le 
(( cvanat 
cc JOdatum ílavum 
(( nüncum oxyctu.l. 

(( oxvctalum 
fiavurn (ct rnbrum) 

(( sulfuratum __ _ 
IIydrochinonum _____ _ 
Hypnonum ___ _ __ 

Jodoform1un1 __ _ 
Joctolu1n 

Kali caushcum fusun1 
Kalium acehcum _____ _ 

cc bicarbon1cum 

(( bromatu1n 
(( carbon1cum 
e< chlor1cn1n 
r< ferro-cyanalun1 _ 

1.81.0 

1,225-l,2Wi 

5,3 
6,257 
7.2-7,ó 

7,6 

11,0 
8,121"~ 

1.032 

2,100 

2.600 

F'e( J.Y.ff.._)2 2r „ro; (J4 j+ (;J T._, 0; F'e>S04 

88,77; (,\T/14 ) 2 -809 88.GS: II.O 
27.öó llarl- 1 /~f'úm F'el H92,0 

' _l1~es 0 4 +1T" 0; /•\· () ·J.2,35 ; SO:) 
&7,05; H,0 10,fiO 170,0 

()s_lTH(Olf)~, e B9.t:J; // 8,70; 
() 52.17 U2,0 

()
6
11;_,J.V1I-J.V11( <}Jf) (,'O) /)64,0; 
11 H,fiH; i\I 18/i6; 0 10,67 1 150 

Jiu(NH~)Cl; J-1.r.J 7!;'~56.; N 5,57; f 
lí. 0, 79; Ct }4,08 . 25.1_,4 

1-T(Jf.Jf~, 11,q 1a,so; cr 2G,20 
]ff!·'~' ) J~q 1·+.1.0 ; J 00,90 
.Tfg

9 
Cl

2
, I!g 85,0; C! 15,0 

Hy( CN,); H,q 79,36; CN 20,6:J 
II11,,J„ I]q 61,17; J 38,83 
.1-T_q2 (NO:J~-l-2H,O; .lfa0 0 71·,29; 

}{~ 05 19,28 ; fi~ 0 6,1·3 

H,qO: H,q 92.60; 0 7,40 
HgS; Jl_q 86,20; S 13,80 
C

0
II, O,; 065,45; HM5; O 29,10 

C8H~ 0; C 70,59 ; 11 5,89; 0 2H,ó2 

CHJ,„ C ö,07 : ll 0,26 ; J B6,67 
C„T, Nlf; C 8,40; l/ 0,18; N 

2,46 ; .J SH,96 

KOH; K,O 83,93: If,O 16,07 1 

. C,ff,I(0,;f(,OJ,7.D6; CJI/J,G!,22 
1 I(HCOH' }(20 4·7,0; C02 4.J)); 

T-IzO 9,0 
J<.J:;'r: /{_ H2,77, Hr f\7,23 
]{200

3 1 
J{,0 GH,O; COi 32,0 

KL'l()
3

, I<20 38,4{:i; C%0é· ()lJ>5 
I(1 fi'eC11i;~-.1ITo0: J(CJ\' GJ,G2; 

f<'e(CN)~ 25,59; !-lzO 12,79 

270,8· 
41\:l.O 
410,8 
252,0 
6ii3,0 

560,0 

216,0 
232,0 
110 
t:l6 

1l92.ó 

571 

56.0 
1)8,0 

100,0 
118,8 
t:l8.0 
122,4 

422,0 

Ol 

::J 



A készih11énv neve· Fa-súly . Tön;e_~slcéplet - Töm,ccs-
-·· ----~-~-----1 --··--···r--·--~-~-····--·· -~·--·-·-- -- CiJ 

-- .J. _ _ _ _ es az al_kotoresze_l{ __ petcl'.entJel su.ly 

~~~;:~~~1-~rdro Larl:~-~c~:~-:- .:-r--=--- -~.-= -1 J~~~-I;;,-~e , -;~- .2~·.·; ~ -;- o;·;:·~~,- ~ --· --
' If 2,06; 0 n1,ö6 ; 188 

158,0 
165,ö ' hypern1angan1cu rn 

" .JOdalu1n __ _ 

" natrro lartancu1n 

I(llln.04 i /(20 2!1.70; j_lfna07 70.25' 
i J(,T; K 23,50 , J 76,öO 
i If~~a,C4 .1-T+ 0(;4II? 0; J{1B,8i3; i\' 

8,15; () 17,03; 11 1-,2ö; 0 56,7Cl 
<< nitncurn ___ ___ -- 1 J(NO:i, 1{20 1~6.5ö; l>riO,, 53.·f.i) 
(< sulfuncum ___ 2.6~_l6 I(280 4 , lúO 54,08: SOu -45,92 
cc tarlar1cun1 -··- - C4Il~J{,,06 1 l(iO 41,51: C~f-fGOc 

282 
101,0 
174,0 

66,'37 226,0 

Liquor Alum1nü acet1ci. __ 1.,044-1,0461 ca.7.5-8pCL41-(.:'2JJ;o~](OI:l)2Al2 (77) 
cc Ammonii acel1c1 1.0l-!2-1,081 tart. 15 pCL. C2Jl._._V02 
« (( carJ)on1ci t,070--:l,074 <( 16,Hö pCL2(_lilJI4)2C()3.(}()2 

(( (( causl1c1 : 0,960 (( 10 pCl.. _i_\Tl-f.~ (17 ,0) 
te ct t( sp1r. i 0,808--,--0.810 cc :l_O pCL .NJT.q 
(( Ferr1 acel1c1 -··- __ 1,081-1,0SK e( 6,ü pCl . . F~n20n (f) pCL ]<'e) 
<t (( chloraL1 ___ 1.22G-1,230 cc 10 pCL. Fc 
cc cc oxycliloratr ___ 1.00 ct 3,5 pCt. .F'c 5 pCL. fi'<~o 0 3 

cc re sesqu1chlorali 1,280-1.283 re 10,3 pCt. Fe 29 pCt. I!'.e2Cl6 

Liquor Ferri sulfurici oxytl.] 1.428-·1,"'.!,;301 tarl. 1..1:,28 pCl. J•'e2(),\ (lO pCl. Pr) 1 

cc Hv(~~·argyr1 rn\nc_uxyd11l. 1,090_ (( 10,0 pCL. ll"(Ji(NO:JJ.-1-21-I20 
(( Kaln acel1c1 1.176-1,.180 (( .~3.3,8 pCL l'0 l-(iI(O~ (98) 
<< (( arsen1.cos1 ___ << 1,00 pCL A."10 0,

1 
<< « carbon1c1 :l,330~i.R34 (( 3;3,38 pCL. I{" 00

3 
cc e< causl1c1 1,112-1.,140 cc 1ö,O pCL J<-OJ-l (56). 
cc Natrii caushcL.. 1,159-1,16:-3 <r 15.0 pCL .),_,~a1ro 
cc « s1cilic1 __ '11,300--1,1-00 
e< Plumbi. sul1acet1c1 __ 1.235-1.,240. rr 22,5 pCLl_,b(C~~I-~J02)z. PúO ! 

. (( Stibíi chloratL J 1,3,_l_.--L3(1 1 << ca. 40,0 _µCL F;(>()ln 
Lithargyrun1 ___ ' 9.GOO J.>f>O; Pb !J2,80; 0 7,20 223,0 
Lithium carbon1cum _ _ __ I - 1Jiz00:), Ll20 40,ö4; co~ 5D,46 1 74,0 

Magnes1a usta __ . ___ 2,200 l lll!t () : 111g 60.0 ; () 40.0 40,IJ 
Magnes1um carbonicum ___ 2.i350 (JJ-1f/ ()0~)3 _;~_fg( (>II)

2
-+3.lli.0; 

' J.lfgO 52,$J2: COi37.7f3; ff„O 1H,32 il64,0 
" lacl1curn --- --- J.11rt( C,1 I-I~, Oj)2-i-•"JIT-i 0,:1Vlg O 1G,G2; 

l~1 ff6 04 70,i{2; JLO J1-,0G 256,0 
" sulfuncurn _ 1,750 MyS0,-1·7/lO; M_qO 16,2Ei; 

S'011 32,02: //oO bl,22 246,0 
" siccurn - JJ.I!1fcí()4+:'J,f; /-[:,(); J.lfgO 2-1,50; 

b'<\ 4,3,02 ; J 1~0 :15,!r·') 186.0 
Manganu1TI l1~'peroxyctat. 4,626 í? µCL. Jl~t~(!~ ,teg_y?~ ~cnn_e , -1 (87) 
1\llenLbolum __ „ --· --· C10 l-I'i<,O;C f6,.)2: ti 12.82;010.2u I 156 

~-



A keszit.1n8ny neve ' 
1 FaJsúly 

~----=----------

Met.hacel1nu1n 

Mintu1n_~" 8Jí20 
Morphinun1 __ _ 

" acctií"'.nn1 

< hydrochloncum 

" suHuncum 
1 

Naphla1inun1 
NaphtoJum __ _ 
Natnum acetlcu1n __ _ 

(( bcnxo1eum __ 

Natr1un1 bir>arbon1cu1n 

" brornalun1 

" carbon1cum t4H4 

" " s1ccun1 

" cl1loratum 

" JOdatum 

" n1tncu1n 

" pl1ospllo1·1cnn). _ 1 2.260 

" pyrophosptlonc. 

" salicYlicuin. 

" sanlon1cn1n ___ 
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Törvé !1yek és rendeletek gyűjteménye 

a) 1ÍUandó él dekil régebbiek 

1876: XIV tör-vényczikk 

a !. özegész'lér;il(llJ 1 e-ndezéséről 

l RÉSZ 1 FEJFZEI 

Általános határozato·k 

85 

1. § A köze(fészsécrüo:y \. ezelése az álla1ni igazgatás 
köréhez tarlozií'::: "' '"' 

2 §. l\'lindaz. anü a közegészség ientartásá1a, ja"\ ílásá1a 
és a 1neg1omlottnak helyreállílásáJa szolgál hatósági 
felügyelet és intézkedés, a közegészség elleni kihágások 
(7 §.) pedig iendöri biráskodás tá1gyát képezik. 

Jegyzet. Az 18'7B: 4-0 tcz.-nek a közegészségre vonatkozó 
intézkedései. 

92 § Száz fo1inlig terjedhctö pénzbüntetéssel bün
tetendö: 

2 a ki szabál\szedi jogosít\'án)' nélkül gyóg)·Sze1t 
betegek szán1ára á1ul, Yagy elad, yagy bizonyos g~óg)'
szert halósági tilalo1n ellenére habár ingyen osztogal 
vagy ád 

Visszaesés eselében, ha az t:zen kihágást elkövetőnek 
utolsó rnegbüntetése óta két é\' inég ne1n telt el : egy 
hónapig te1jedhetö elzá1 ás és háro1nszáz fotintig te1jed
hetö pénzbüntetés állapítandó ineg 

Két hónapig te1jedhetö elzárással és háron1száz htig; 
terjedhetö pénzbüntetéssel büntetendök azok is, a kik 
állanü, tö1vényhatósági vag·): községi kó1házakban ininl 
gyógyszerészek határozott idötartam1a alkahnazva lévén. 
járvány idején hivatalukat 'agy szolgálatukat, azon idő 
lejá1 ta előtt elhagyják 

96. §. A 95„ §-ban ineghatá1ozoU büntetéssel bünte
tendő azon gyógyszer és~~ is: aki járYán) idején gyóg~ -



szertárát elhagyja. vagy az 01 \. osílag í'ende1t_ g~ Ógyszer kí-.
szolgáltatását, alapos ok nélkül 1negtagad1a vagy elha-
lasztja. . . , , 

99. §. Azon családfő, a kinek család1aban V?-i;!;Y Jiaz
népe között, azon ipai os. g~1-á1 os. vagy bán) atulaJdonos, a 
kinek niühelyéhen, gy:-hában illetőleg hányatelepén, segé--
dei, tanonczai, illetölcf!.: 1nunkásai közt, Ugyszintén azon 
nö\,elcletulajdonos, a kinek intézetében -v·a]amely jár
ványos vagy iagál: os belegség te1mészetóről !11agá1.1ak 
tudomást szc1zEtt, huszonnégy ú1a alatt Or'\'OSl segel) 
iöl nen1 g:ondoskodik. há1on1száz forintig te1jedbetö-, 
µénz-JJüntettssel blintétendö . . ·_„ 

l;gyanezE:n bünlelés éli azon 01 vost is, a k1 \alan1ely 
járvá-ny vagy ragál) kitörfsét~ az e11~l _szuz(:;f:t iudo-
1nása után huszonnégv óra alatt a hatosap:nak fel nein 
jclEnti ·- · . . , _ ,/ 

108. §. G:og~·sze1észck: \cgyészek, ug:~sz1nlen _1n:1gek, 
-.. agy az életi e vag)- cgészsé-gre át lahnas 1nenn)-' tsegb~n 
1nérget tat talrnazú szerek készít~ii, to-.. ábbá azok .. a kik 
i1 yen sze1 ckct Ki á1 ukhan \ agi 1pa1 nkhan hasznalna~, 
-.. 3.g)- házukban, illetőleg az általuk bírt -.. alauH::l:: _helyi
ségben fai tanak, \égi e az ilyen szerek el.á1 usíto1: 
hónapig te1jedhetö elzárással és 300 frl1g w1 i""'''"'"·' >i~· 
pénzhün let.éssel büntetendők; , 

1 ha a készítésnél Yagy elá1 usításnal nctn 
nak kizárúlacr e czéha t(:ndell 1nédegeket és (;sz közöket; 

2 l1a a 111Órg(t -..agy n1é1ges szed nc1r1 ta1lják eléggé 
szilá1d an1agbúl ktszült és elzá1t külön tatlá.lyhan Yagy 
készülékben ; . -

3. ha a gyárukban, ipai üzletükben. az eg) nap: szük
ségletet fölühnuló mérget vag1 n10rge1 faitallnazo szert' 
kü~lön helyen ....-ag·) helyiségben elzár,:a ne1n 

4. ha az ezen §-ban 1neghat.ár ozutl szc1 ek készítésére., 
ta1tásá1a, elá1usításá1a vagy elszállításá1a nézve had<Jlt" 
ecr\ éb rendeletet vacry szabál )· l 1ncgsz0gik. - __ . 
"5. §. A hatóság a felügyeletet, panasz beyá1 ása n~lküL_; 

is. időnkénti szeinlék és vizsgálatok által gyakorolja -, 
(-i § A hatúsúgok felügy(Jcti és intézkedési hatáskörétr:, 
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sz~tlé nézve- a te1ebbvitelí fű:kozatokat jelen törvény 
· 11. része szabályozl:a ; 

a hatóságok i·endöti bitáskodásá1 a nézye nedig kö\' et-
kezö fokozatok állapittatnak n1eg: · -

Et~öf'oknlaq b1rá11kodilc · 

a) nagy és kis községTkhen: a szolgabi1ó; 
b) rendezPlt tanácsú Yárosokhan: a polgátrnestet -.. ag) 

a tanács által e cz61ta kijelölt helyettes; 
e) töri ényhatósági jop:gal fehuházolt Yárosokban: a 

rendőri (kapitányi) hiva(al illetőleg annak e czélra kiH 
jelölt tagja vag~' t.1igjai; 

d) Bud".l-pesten: a .k?tületi előljá1óságok e czf:ha ki
jelölt lagJa vag)' tagJa1; 

P) a szász székekben és vidékeken a Küályiöld töi
Yén~ es sze1 vezéseig az illető felügyelő va(ry helyettese. 
a YáJ_oso~J~an a rendöli hi\·atal e1re ki~endelt tagja 

-vag~ tag,1a1 
1id1>od(okulaq 

az a) és b) alatti küzségek1e és vá1osok1a nézve az 
alispán· a e) és d) alatti városok1a nézve a városi 
tan<ics ; a szász székekben és vidékeken a Kilályföld 
iörYéll_) es ~zel'Ycxéseig a széki 1ag\ vidéki tanács, ille· 
töleg hszlseg 

Jla1 1nadf'ol.:ulag 
a hdüg) n1iniszlet „., 

': § Az első- fs rnásodfoku 1endörhirósá~ egyenlő 
halarozata csak akkor fr::lcbbezhetö ha a büntetés 
100 lttol_ illetőleg 20 napi fogságot f~lülhalad. 

._. Eg) .. é\ i i_~lötarla1n alatt .ug-yanazon egyének által 
tuhhszo1 elko' etctt azonos k1hágásuknál a második és 
fováhbi cln1a1asztalás elh'\n - tekintet nélkül a büntetés 
mérvé1e - ft:Jebhezésnek csak a másodfokú rendöti 
birósághoz van helye 

Felebhezéssel élni a 1 endő1i bii áskodás eseteiben
1 

midőn az elkobzással kötletelt össze, a h{ltározat ki-



111ondásátóI számított 2{ Óra alatt ; ha elkobzás ne1n 
alkalmaztatott, há1on1 nap alatt ; egyéb közigazgatási 
intézkedéseknél a végzés kézbesítésétől szán1ítandó 10 nap 
alatt lehel 

8. §. A belügy111iniszte1 fclhatalrnazlatik, hogy jelen 
törvén\ korlátai között a 1észletes szabál)ozásra 1neg
kivánt3.tó utasításokat kiadhassa, addig is a jelenleg 
fennálló közegészségügyi szabályok és utasítások, a 
n1ennyiben jelen törvénynyel ne111 ellenkeznek, érvény-' 
hen 1na1 adnak. 

9. §. Te1en törvények, úgy az ennek alapján fen:! 
ta1tott vagy kibocsátandó rendeleteknek vagy szabály-_·';· 
zatoknak áthágásai, a mennyiben büntettet vagy Vét~
séget ne1n képeznek a fennálló, illetőleg az alkotandó 
s kellőleg kihüdetendő szabályrendeletek, vagy az eddigi.· 
gyakorlat szetint, ezek hiányban pedig 300 frtig te-r~ 
jedhetö bilsággal és nem fizethetés esetében 60 napri{· 
terjedhető fogsággal közigazgatási úton büntetendők. 

A büntetés a kihágás mé1 véhez a1ányosítandó 1 s annak_.-·; 
lcgn1agasabb foka csak isn1étlés esetében alkalmazható. ·--· 

10. ~· Az egészségre alkalmazható tápszerek, italok és 
edények, valamint az egészség1e' ká1os vagy veszélyes __ ··, __ 
oly anyagok, sze1ek és készítinények, melyeknek tartá-_\: __ _ 
sára az illető jogosítva nincs, az elöbbi §-ban említett -
büntetésen kivül rendőrileg elkobozhatók és inegsemmi:.: 
síthetök. Miko1 kell ~7 P.lkoho7:Í.Rnak PR mPgRe1nmiRítéRnek'. 
bekövetkeznie, azt részletesen az e tekintetben kiadandó' 
szabál~ iendelet állapítja meg 

Ha ipari és tudo1nányos czélok1a szánt anyag. szer 
\agy készít1nény előállítására s ta1tására az illetők fel
vannak jogosítva (habá1 ezek az egészségre ártalmasak:·._ 
is), de az előállítás vagy árulás és tartás körül ·az 
egészs'ég 1negóvása tekintetéből hatóságilag megállapí-. 
tott szabál) ok pontosan meg nem ta1 tatnak: lefoglalás::._ 
nak van helye ": 

A lefoglalás rnindaddig ta1 t, mig az óvszabályok s~i~·: 
goruan végre ne1n hajtatnak ; ismétlés esetében elkob_~.: 
zásnak yan hel ~e · _, 
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17 §. Gyógyszetésze-k iné1geket és inéregta1taln1ú 
anyagokat csakis 01 vosi \ ényre szolgáltathatnak ki„ 

Tu1éregtartalmú angagoknak és gyógyszetészféléknek 
kereskedők általi árulása külön szabályok által kol'
látoltatik 

\ III FEJEZET 

Kuruzslás 

52. §„ A jelen tö1 vén! VI. fejezetének szabá]\ ai sze
rirrt orvosi gyakorlatra ne1n jogosított egyéneknek bete
geket keresetképen gyógykezelni és dijazás 1nellett 
gyógysze1eket rendelni tilos 

53 §. Titkos összetételű gyógyszereknek használatra 
való ,ké.~zít~se ~s árulása a belügyminisztertől kinyert 
szake_rto velemcnyen alapuló encredély nélkül ininden-
kinek tiltatik. b 

~ 54 .. § Gyógysze1ek a\·ag)' betegsé<1ek elleni óvszeiek 
k;_észítése, továbbá oly felfedezések," találmán\ ok varr\ 
javítás.?k1a, inelyeknek alkalinazása egészségügyi teki't'i~ 
tete~bol ~eg ne1n engedhető, szabadalon1 nem adalik. 

5o § B1zon-sos betegségek ellen jaYaslatba hozotl 
gyóg) 1;-iód, _a°' agy, g) ógysze1nek 1negvizsgálása s az 
~r;dmellJ'B~h.~z kepest a1~ahnazásának engedélyezése 
irant szake1tok meghallgatasával. a belücryminiszte1 in-
té_zkedik · t:i 

XVI FEJEZET 

Gyógysze1·észeti ügy 

124 §. A g-~ ógysze1 észet, mint közegészségÜlfJ' i intéz-
mény, az álla1n felüg~ elele alatt áll. " 

E felügy_elelet a~ áll~tn következőkre nézve gyakorolja: 
a~ a gyogysze1eszeh személ)zet tudon1ányos képzett

_ségere; 
b) 3;Z állam.ilag meghatá1ozott ár szabályzat n1egtartá

;~ára es a gyogysze1tárak kezelésére; 

~ 1 

,~ ! 
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e) a megki\rántató hef-yíségek herend'ezÓsére 
reléséI'e : 

rl) a 'µ;) ógyszcrészi re~d~zabá~yban 
kön\·vek vitelének hehess(-_gere nczve 

125 S A 7)Óg)szc1észck ta1loznak a 
kö1lil fennáJlú \Ü1\fll)CkE:l (:s 
inegta1tani. . , „. 

A gyúrf) szc1 tá1 tnl<LJdonosa ~s keze~o.Je„ 
les segédszE,1nélyzelónck a g:yogyszercsz~~ 
n1üköd~,set,1 L úi\ szintén a p,yógys;;;e1ck JO 
tisztasái;.:á(rl és·· 11el·yes kis;.:ol;i;ál latásllé1 l 
kiszahoÜ büntetés te-1he alatt felelös 

OkleYcles segédek saját tnüködésükó1t elsö 
niaguk fe1clöstk , .. 

Á_. g) óg:'sze~L::i1~tnlaj __ do.no~o~!1ak_ a !.::czP_l~Jkhoz 
,.iszon';·a n1agan sze1zodes utJan allapitta,llk n1eg 

Valaincl y g;) ó~)'Szcrtát be,! ylclen, s~ahal) el~enes 
zelése esctÉ.hen a Lö1 vén) haióság a g) og~- szE:l ta1 iesz<'<'<>< • ''"' 
kezelőt. illelölcg új kezelöl rendel 

12{i. §. Gyógy_szc1eknck a . gyóg)'~s~::tti , , 
inecrki\ántató adagokban ,a]o eladasa1a 1'1za1olag ok~ 
Je\'~1es «\ÚCT\ szer tár tulajdonosok, vag:· eze;kn~k lll<)~- .. ;;',~í 
hatallna:o·u ~Ökle\ el e s kezclöi úg') szintén_ a kézi KY?gyc\ , 
szertár tailrlsára feljogosíto-U orv_os. a_z allatokra nezve 
pedig az állato11 osok Yanna-k f<::l.1ogos1l\ a: . ;: 

Hasonszen\ i 01 vosok a g\' óg:yszei ek osanyaga1t _es·-:
ösoldatai l szintén a icndes l!)Óg)sze1lá1akhól tartoznak-:1 
hozatni és H:nclclni, dL [.(') óg·yszerck ú~~ l1E:"\'tzett 1~aso~~:_;,; 
SZE:ll\ Ü Jiiidlásail es dö1zseit díjtalanul n1aguk lS kl_--" 

szolgállatl~atják a bl:te_;:nek. Ez esetben a gyógyszer, 
nevét 6s Jiigílási fokát a g~:ogysze1l ta1talinazo 
edén\lE: "agy papir1a fElje[.'.yezni la1tozna~. .. _,:.:_; 

127 ~ I{itelczni a g')ógyszer~;sz, csak su1gos .. veszely" 
esetében kölells, 1nclynek igazolasa a iendelo orvos 
állal U:i1ü':nik 

A "\ ógyszc1 eszek állal szahál )· sz~~üe!1 vezetetL_é_%'.
kellöl~g bélvegzett üzleti könyvek a lobbi keresk,edelm! 
kön~ vekhez ·hasonló bizonyitási e1övel birnak 
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i2S § 4 f1.i Óg)' szertá1ak gyÓCT\'SZ-etészi szakértök 
~It<:-1 állan1i c_nget'.ély folytán. fci"'á.llított közegészségi 
1ntezetck, s nnnt il~enck a.7. ipa1üzlctek scnáha ne1n 
~arl.r~znak; n1!h:z kf'.pest ;:~-g~ óg~-sze1é-szek az ipai kanaai 
illef.ckek fizelt-s(:.re nc:n1 kolcleztethetnek. 

129. § Gyógyszer 1 á1 ! r sak az kczellu;t ki az 01 sz ág 
fel ül etén ér\-éll)'es g: Og: szr:-1ész-tudo1i v~g' g:~ óg) szP-
rész-1ncste1i okle1(llel ,·rrn fcl1uházva -· 

Ar; ok le\ elck t'.:1 vénycss~:gc a 43 .. 44„ (s ±ó ~-ban 
fog.lait hatálOZlllfÍ 11) Ok SZ Cl rnt á.JJapíÜatik Illei 

V30 ~„ A 1 E;á]jog:u .(!JlU!IJ s;.:c1 tárak. Yalamilü ecklig· 
úgy ezenful is szahadnl1 eJRdliatók Ö: ökölhetök és ha
gyom áh) ?zhal.ók. szú\ al inagá.njogi szcrződés(::k f.s fenn
álló szahal) oknak incµJelt lö ál.1 uliri.zások tát);!:\ ai1·á tt,-
hetók · 

13-1_ -~-.A gyóg) sze1 tát szcn1é!yes üzleti joga a g~ ogy· 
sze1 hn1 iog<~sit\ a_n ': ~1 ~ al felruhazotlnak szf'1ntlyéhez van 

Jl) .JogosJlvanl el nc1n adható s nc1n l1arr\o-
ozhato 0

• • 

-Az( át} n}~ázást a:-:onb~n s.:ánién {;Sak szetnél'r cs joggal 
a 12.J B: i1gielt1nhc VE:fclevel, a ]Jcliig:\1niniszte1 en-
p;edélycz1 · 
- A_z en~cdPl~ c~ak. a_ tö1~én')es k,ellók hiánya ,ag) 
JJeh1_zon~ itoll. e1kolcs1 111rgb1zhatlansag esetéhen tagad-· 

· hato nieg -
Je.r11J::r:t A% 188_1_. t\J JHlins 19-?n 2G151 sz,un alatt 

~„·kiadott ni l.11 hC::lug, n11n1szte11 iendelE::t étlehneben ö 

._ gyóg~ s;,:c1 lri1ak vsz0rnll~ cs iizlcti joga el nem adhalo>J 
::·:-_ _1:32 § A g~ ug~ szei tsz clhun\ tával a szernéh es gvÓCT'\
'._sierészeU Ju -'OSÍl\ <in) h<l.szonéiveztte az üzve,;_\re~ Száil 
Jla az iJzv Lg~ g:) el n1f:kei kisko1 usága alaU. ufíft f f,1jl1ez 
m_qn, \rrg~ ellial, a .)ogosíh-án~ hrrszonélvezctc a g\e1-
-~1iwkek nag~ ko1 usoi.gáig ezek1c száll át ' 
'. llp:). az öz\E:g) mjnt a kisko1ú g\cunck g\'á1nja 
Jutúbh1 '.~ g~oi1nl1atúsáv,· 11H_gha1lgatásávitl) a 129. ·~-nak 

egfelelolcg okleveles kezelöt tartani köteles 
;{}BH S. Heálg:)·ilg)1Sze1tá1i jog ezentul ne1n adon1á
. yozhalú 
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134. §. Gj gj·Óg~szc1:LA1 f€Iá11~t~sát a föI\'~nyhíl;tÓság 
n1e!;':ha1lgaiása után a bclügyn11n1szle1 cngedtlyez1 

llj gyŰg)Sze1tá1 felállításá~:1t folyan1odllatik: · 
a) yalan1el y közsfg ; 
b) okle.-eles g~óg.:yszerész: - „ez ese!ben a;.: illető 

község véle111éni e ineghallgatando. 
Az engedél) csak akko1 tagadható 1nE:g, ha 

tel a né1)esség szá111á1 a, az ott már fennálló gyógyszer~ 
tá1ak1a s a helyi Yiszon)okrt_t, kellően kilnuta~tali1':, hogy 
az új g~·úg)'sze1tár elannyira felesleges, i111szer1nt .az 
ily úton inegszapotodott gyr"ig) szc1tá1ak fennállását 
veszél\' eztetné 

J--Ia :iz a) JJOilt esetében a 
kiinondatolt, az iránl, hogy 
szertá1 felál íltásainak joga kinek 
tör.-én'{hatóság elsö tisztviselője által kciuótee1rrdö 
leges pál~ázat után s az é1dekelt község 
sá-..-al a közigazgatási bizottság ltatáro:1, 
miniszle1nek feljelenteni 

Jegyzet A g)Óg-)·Sze1tá1ak 1negn~itása tá1g)'ában az, 
1879. é\'i októbe1 hó S·án 456ö1 sz. a kelt belügy
~niniszteri rendelet tartandó sze1n elött. ,. 
. 135. § r iók· és házi g) óg) szer lá1ak a szükséghez' 

képest a tö1vén:hatóságnak ineghallgatásával a belügy
miniszlet által engedélyezhető!;: és a szükség elenyés_z:
lével vagy anya· g~' ógysze1 tárnak ottani [elállításá ve1,l 
n1egszünt.etendök 

Ott, a hol gyógysze1tá1 nen1 létezik, az OtYo~ok ~ézi' 
gyógyszertái: lartásáI a a lö1 \ éns hatóság első hsztv1se_
löje által feljogosíthalók, kötelesek azonban az e rész.
Leni szabáh okhoz alkaltnazkodni 

1\iinden Íly végftYényesen inegadolt engedmény 
belügy1niniszle1nek bejelentendő 

Jegyzet A kézi gyóg)'Szertá1akban tartandó 
szereket az 1881 évi nove1nbe1 hó 4-én 44703 
kiadott belügy1niniszteri rendtlel tartaltnazza 

A 11ázi g~ ó;,:-yszci:tárak1a nézve pedig lásd az 
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é-Vi . októbet 29-én 54233 _sz a. kelt belüg~'miniszte1 i 
· rendelettel közzétett szabályzatokat. 

156 § A g~'Ógyszerek 'árát a 1nagya1 g\ógyszet
kön)vhöz csatolt á1szahályok által ko1onktnfit bcüücr\'-
miniszte1 szabályozza. "'· 

1;37 ~- l\1indenne1nü a O'\ ÓIT\ sze1tárak felállitásá1a 
átheJ):ezésére, terendezésé1;,, r~Sze1elésére s , izscrála~ 
tára. úgyszintén a gyógyszerészek 1nüködé:Sére s eljá1á· 
sá1a vonatkozó részletes szabályok jelen tö1 vény kere
tében rendeleti úton bocsáttatnak ki 

Jegyz(t A gyógyszerlá1 ak felállitásá1a. kezelesére és 
átruházására vonatkozó ililézkedésuket 1 az 1883 évi 
22370- sz belügymilliszteri rendeletben. 

JBS § A gyógyszcrtátak hiYatalos vizs1álatáé1t a 
gyógysze1észektöl se1nmine1nü díjak ne1n szCdhelök 

További a gyógyszei:·észre is érdekes §§~ok: 

149-. § Oly közsÉgekben, melyek saját 01vossal b(1nak 
k-özegés?,ségügyi bizottság alakítandó ' 

1·1ás községekben a biiottság feladat.it a közsé.:ri elöl· 
járóság teljesíti - "" 

A köz~égi közegészségüg)'i bizottság tagjai: a község 
orvosa, allatorvosa, a !J.1JÓfJ11~ze.1 ész · továbbá a lelkészek. 
jegyzők és lanitók, azonkívül a községhen lakó IegaláhJ) 
három értelrnes és szakkedvelö e"vén. kiket H közs:.f,rri 
képviselö"tfstülel választ. „_ - . -.., 

Elnökét a bizottság saját kebeléből választja 
. 1:JO .. § _A kö~ségi ~gészségügyi hizott?ág \'élen1ényezö 
es inditvall)·Ozo teslulel, inely iendszeunt csak az illető 
községnek tanácsával. illetöleg €C:löljá1óságával és ennek 
útján az els_őfokú hatósággal érintkezik 

_151 _§ \1eszél)es j:'u-\'ány idejében heiJ·i járvány
h1zottsaggá alakul f,s a szükségts óvrendszabál\ok ki-
yitelénél közre1nüködik · 
. Ily járványok idejében ez alkalonua oly községekben 
t~, inelyek egészségügyi bizottsággal nen1 bünak járvány· 
bizottságok alakítandók · 

1 

1 

! 
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156. §. A szoigabüónak. mint elsöfokú hatóságnak 
szakközcge a járási 01 Yos. kinek\ élen1énye rendszeririt 
elözetesen n1eghal1gatandó · 

156 § A jci.-1 ási 01' osok n1üködési kö1e: u ll'""'''ii! 
a 111é1 eg- és in· ótryan vagokkal való kereskedé.sre. 

157 §. A t~;i,ényh3-táság elsó tisz!viselöjé.nek t~Cndöi 
d) inlézke<lik a tan1ntézelek ,qyor;1Jsz:P.1 tarak 

és Í1atósági [ogház::tk ineg\· izsgálása iránt egés„i!gttg,/i 
tekintétböl: 

h) 01vosoknak kézi gyógyszerlátt cngEdél)'LZ (135. §.) 
úg)szintf'.:n gyógyszerl.á1ak iészére a 125 R esetében 
ren(lel : 

:162 S liszti föor\·Os teendői: 
h) vizssrálja töt\·fll)'hatósága tErületén a tam11tizetel,, 

közsérri éS hatósági fogházak, kórházak, köz- és 
intéz8-tek egészséii viszon)ait. Yalan1int a gvorrvszeir-. 
tárakat (1ö4. 15Ü. ~~): 

163. § I\1inden lörvÉ.n'.d1atóságban eg1é8''8égü:gy··hizol.l-. 
ság alakittatik, ennek tagjai: a fÖOIVOSOkon kivül Ininden hatósági Ot"\'US és 
sági ·állatoryos, a hon\1édzászlóalji föor\'OS. egy m:>rrröt<, 
eg'\r épitÉsz és egy gyúgyszei ész; többi taajai a '"'""'"'· ,q 
b{é"khez hasonló számban a törvényhatósági 
tairjaiból állanak 

Elnökét az egészségügyi bizottság az 
tagok közül IYHl gi1 Yálasztja. , , 

A mérnököt, építészt és gl)oqy~zereszt a 
bizottság jelöli meg. 

A törvÉnyhatósági bizottság tagjai az 
bizottság ti~jaivá a közgyü]és által Va.JaSZIJatna.K 

I1I fEJEZEf 

Központ. 

16.) § Az os<szes közegészségi ügyel a belügy1ninisz•. 
ter , ezeh e<::. az 01szag kózegeszscg1 viszonyairól at 
országgyűlésnek évenkint jelentést tesz 

Jfi.6 § A vezetése alatti n1iniszteriu1n közegészségi 
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:--~sz.táJ~:·ában állandóan alkalmazott orvosok a töhbí 
állan1hivatalnokokkal egyenlö jogokban és elbánásban 
részesülnek 

107 §. A bcHig~ ininiszter feliig~·E.ietet g:·ako10L intf.z
k€d1k, fclfolya1nodások felett végsöfoknla;: dönt

1 
szabáh·-

1endeleteket bocsát ki és enge(lélyekct id 1nindazo'n 
ügyekhen, a n1eh0 cket jelen törvény, n1int hatáskö1éhez 
ta1tozókat jelöl ki 

168 §. A belüg) miniszte1 há11nely közegeszséo:i üg;\'
hen és ~átho\á ko1mánybiztosokat küldhet oly ~zf.ll;Ól. 
hog:\ a Jelen tö1 VÉH) korlátain bE.löl kiadott ulasitásai: 
n'ak é1\·ényl szerezzen 
1~9 §. A közegészsÉgi üg)· ek tudo1nánJ os tá.1g1; alása 

czélJából eg~r véleményezö s indíh:ányozó testület állít
tatik fel, .mP:lyben 1ninden, ez irányban jelentéken-y 
szakn1a kepv1sel-..-e legyen 

E testület czüne : - · 
((Országos közegészségi tanács)) 
E i.estület tagjai ni::1n tisztviselők: a közegfszsérri 

ügyekre nézve csak vflc1nényt adnak, de közicrá:zrratá~i 
ügyek ~l~ntézésé1e s vÉg1eha)tásá1a hivah a ni'nc;enek 

A in1n1szter közegészségi ügyekben egvéb szakértő 
és tudományos testületeket is meghallgathat 

175 § Jelen törvÉny életbeléptével az ~zzel ellen
kezö törvények avagy szabályzatok érvényen kivül 
hel) eztetnek 

176. § Jelen tö1 vény életbeléptetése idejének meg
hatá1 ozásával és végrehaj_t_ásával a belügy1niniszter bl-
zatik meg · ~ · 

22,370 szám Kelt 1883 jun. 1-i 

Szabályrendelet a gyógyszertárak1ól 

A gyóg):·szertá1ak felállítása. kezelése és áh uházása 
-k~ri.H az .. 18~~· _évi XIV t..-cz.' XVI. fejezete alapján a 
kovetkezo elJaras lesz követendő: 

1. §. Ha gyógyszeré.sz egy új gyógyszertár felállít;;isáxa 
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szilkséges engedél'yért fol~.amodik, kötel~~ azon vá~o~
részeket vagy közséf!:eket. 1ne1yek az UJOnn3:n fe1alh
tandó gyóg~,-szertá1 fo1galmi körél képez.end1k, ~zaha
tosan és a szerint. a tnint azok a íolyamodas beadasakor. 
1n:ir létezö gyóg\.Szedárak fo1galln~ k?réhe~ tartoz~3:k. 
111errje1ölni. ta1t.o:ák továbbá a kbrYen~' 1ndokolasan 
felifl a tö1Yénves nünösítvényt és az egyéni megbí7.-· 
hatóságot is ki1;1utatni, e czélból a folyan1odványhoz 
csatolandó leszen; 

1-szöi a gyógyszc1észeti oklevele_ eredetben, vag-y-
közjegvzöilcg hite;esített 1násolatban: . . . 

2-s:.'.01 eddigi foglalkozásá1ól a_· alö.;H1, nunta szerint 
készített ki1nutatás, az összes bu:onJ 1lYa1_1yok . 
Iorrikus sorrendben és ha \'alan1ely gyogyszeitarban· 
in~t kezelő n1üködütt volna. ebh(;li inűkö iése 
lesz kimutalandó; ha pedig valan1el) idöszak~a„ . 
bizon-., ítván\n) al ellát\ a nen1. volna, az ezen ido alalh 
hollét~t és foglalkozását a 1egyzeh'o-vatban kell 
említE,ni; 

3-szor az illetőségi hatóságlol egJ 
nyít\ ány 

2. § Ep:y folyan1od\ ányhan ncn1 lehet 
több -hel'ire JOgos1LYán1 t kerni ha. pedig 
ványokban kée ng~ anegy fol~ra1nodo , 
jogosíh·áll)'t. a 1nint ezek közül há1111ely ké1venye 
jesíthető voli. a iöhhi bcad\:ánya 
tárg) aJás heszünlettetik , , 

3. §. Ha vala1nely községben egy gyoi:n szeJ.tar Jél
állításáé1t a közseli folya1uod1k. es vala1nely gyogy
s?.ei·ész is adott yoJtla he fol~arnodványt ugyanott 
jogo:o;ílván:.é1!. ahhoz képtsl, ~mini. az i~gynek 
1nényczésére a 1nuzgalo1n egyik vagy 1nas1k iriln,'h'" 
előbl) indult 1neg .. a-belügym1niszl.er esetröl„e?etie 
tároz a felett, hogy a 134 §. a) vagy b) pontia wernat. 
lesz-e további lejárásnak helye . 

Ha több folya1nodó van, figyelembe csak azon _ket" 
vények vétetnek, n1elyek oly idöhen lett~k benyuJtVai 

: a inikor a tárgyalás kedvező vagy kedvezotlen kunene~: 
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telére biztos következtetést \·onni n1ég ne111 lthet,ett; 
_ pzek közül pedig. ha két vagy töbh folya1nodó a rr'> O<f\

sz·ertál hcl1es kezelésére nézve. 1ninőshvén\ és sze1i~tt 
gyakor)at tekintetében cg) enlő bizon\ itékokkal hir : a 
kért ~·) óg~ szc1 lá1 engedél~ ezésc eset.én, a jogosítvfin1 t 
1nind1g az tlsö foh·a1nodó n\ eli el: ellenkező esetb€n 
azonban ,az a jobb 1ninösílv.én~n:.•el hiró, bá1 kéEőhhi 
fo]\ an1odonak 1s adh<Lló 

4_.._ §. Ha az a) pont szciint a<lo1nán1 oztatik kis és 
na;r-y- közsé,g·ekben. \ala1nint rendEzett t<lnácsú városok
ban, a község n1eghal1g:atandó lé\i:'n, hasonló ininösit
vén)' n1tllel.t a község: ,-{1E,1nén~ e csak az esetben inel
lözendö, ha. az e.llen aln.pos kifogás tehető 

S?.aha<l k11ály1 és tör,'811) hatósági joggal felruházott 
vá1osokban a kö~igazga1ási bizottság a" ÍogositYán\ 1. a 
vá1os n1egh~~lg~taf;a n?I~ül ad?n1á~)~_ozz_a; ~negballg"atja 
ar,onban a torvcn1 h.atosag egcsz~egug) i 1HzoUságát az 
esetben. l1a tzt a va1osnak a közigazgatási liizoltsá!Ihan 

~ levö tagjai kivánják. ~ - ,, 
, 5 § Fi6kg~óg'fszertá1C'.1t a g\Of!VSzEJtsz cf'.ak ol\ 

hel:1e fol)ainodhatik, 1neh a g~·óg~·szettára forgalnli 
köréhez ta1tozik. ' 

Ha. ai:'.onban_ val~ki .r:rrc a l1t:l~i_c eg) önállü gyóg~~ 
szerüu enged el) ezt.sc:cr l foh a1nud1k_ {s kellőlcrr kiderit· 
telik, _hogy, az ·ezen :fiok g:·<jg~ szertár hoz latlo~ö 1e1 iilel 
elvonasa alt.a! az an~ag~'óg~:szedá1 fennállása Yesz('.,
J~·e?.tctvt nr,n1 lesz i:,s hog\ ennek foh tán a ];:( t t ön
<illó g~'.Ó~)sze1tá1 (;ngedél),Ezhctő. a fiók g)<Jg~sze1tá1 
megszun1k azo:--i napon, inel)tn az uj g\Ó"\Szeitár a 
közfu1i'·a]o1nnak inegn\ ittalott. ' · "· 

6. A jogot n1ert g~ögyszeiész a g\é1g\szerlárt t.tr\' 
~v lcfol1ása alatl tartozik felállítani. nit,1:t· kiilönben ~-a 
jogosítványa elévültnek ü:kinlet.ik · 
) ?· ~- tíj g~óg:~·sze1tá1 h•:-1:.ének n1cp:liatározása. ha ~7.
uanL az Enged(~JJ'eí'.tssel egyidejilleg inn(t külön 'rendel

nem .. tör.tént, (';:.,glés~s(~g:~g~· i intt,z-kedést képez, in el~· re 
a to1v~.ny J.o·± cs 1;)7 ~§-aiban n1egjEJölt közegek 

nak el, kulonos figyc)e1nmcl azonban a.Z újonnan 

7 

I' 

! 
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~:allítanclú g\ óg\ szel latnak az engedel\ végett beadott I': , 
íohan1odván\ban meg1eloll fo1galn11 kdté1c _; 

Olt, hol ug:anep:) hcl)'en több gyó;rysze1tár van, a._:t 
f!)'ÓgyszerLár saját fo1g:alnü kö1ébiil, jogérvén)eS ható---:~ 
sái:ó engcdél) nélkül, önhataltnilag ináshová át ne1n- ;~-
helyezhető '._~ 

E.z esetben is a fi)nLebbi eljárás lesz kövctendö E 

)Iindkét esetben a hely kijelölésénél szem elöl nern ~:~ 
tévesztcndci az, hog) a g) Óg.)'Szertá1 közegészségügyi őt 
intéztnén) és azért otl, ahnl egy Yároshan YalS"i község~-:---:(-: 
hen több g) óg') sze1 tá1 Yan. ezek nen1 eg~ rnás inellclt1··_~,~~ 
hanc1n elszórva ug:) helyezcndök el, hogy a J!)Óg)'Szcr-.;~w 
tár fennállhatásának figyelf:n1be "\'élelc n1elleU eg)szer-.. ~_„, 
sn1ind a vá1os vag~· közsfg inindcn iészf1öl leg)en_-_._-:!~ 
egyik vag)· inásik g)·Óg)S7.erlá1 könn~cn Elé1hetö. :-)~1·· 

9. §. A gyóg~:szerlárnak eg:) községböl a 1násikha0::3-p 
\-aló áthelyezése azonban itteni elhatározásnak ta1tatik·_i~~ 
fenn :;~ 

10. §„ A g)·Óg)·Szert::ir ... tulajdonos. ha ieáljogúnak bir.._ :s;J;:. 
tokában van is, csak Eg~- g)ógyszerláiL kezelhet és·::;~~ 
azért szt1nél)-eS üzleti jogosítványt egy gyóg)·Sze1ésZ :--; 
csak eg) ei bi1hat. "--i~ 

11, § l\Iég fel ne1n állított új g)·Ó?:~·SZE1tá1nak sze.,.'' 
m-él\es joga át nen1 ruházható -:'S· 

12. § A gyóg~'sze1 tárak sze1né.l~ es üzleti jogának áf-_ · 
1 uházása csak a tör\ ény 131 ~-:lban n1egjelöll fellóte:_-é 
lck alatt van incgengedve és csak az ilteni engedél!~; 
kinyerése után válik jogé1v6nyessé · 

Az átruházásé1t az átadónak Cs az átvevőnek együtt 
kell folya1nodniok az utóbbinak pr:.dig a tö1vénye_s, 
ininösítvényt és a 1neghizhatóságot az 1 §-han ineg--''. 
jelölt módon kell ki1nutatnia 

13„ § A 1))2 §. eset.E-iben a g:yó,g:~'st:elészi jogosítvány 
át ne1n 1uházható; ha pedig a lörvénJ'es ha.szonélve~--:' 
zeli idü lejár, vagy ha ha.szonéhezell'e jogosilollö1C~ös' 
nen1 n1ararl. a szc1nélyes üzleti jogosítvány engedélye:..:;: 
zése szintén a 134 §. utolsó bekezdésében megjelölt „ 

modorban- tö1 ténik 

99 

A ki ily 1ncgüresedett jogosítvány eln~eréseért fol·ya
rnodik, yaJaniint az is„ a ki oly helyen kiván önálló 
n·vóo-\ szerfá1t felállíln.ni. a hol esetleg beszüntE-tendö 
fi.Ok'g)ógJszerlár \·an ta1tozik ké1vényben határozottan 
kijelentenL Yaj_jon a 1neglevö gyógyszertár illetőleg fiók 
g\~óg~sze1tát készlf:tét és fclszerellsét ha_jlandó-e bccs
áion át.venni YagJ sc1n, igenlő esetben egy tö1\·én~·szerü 
és kötelező ok1nán y is csatolandó 

Az oly kérv~ny, 1nelybt:n az áhétehe nézve hatá1ozott 
kijélentés nen1 foglaltatik, figyelembe vétetni ne1n fog 

A jelen törvény életbeléple elötl elhlln)'t gyógysze1é
szekre nézyc az eddig fennállott szabályok érvényesek 

14. § A g-yóg):szcrtáii üzleti jog. n1intán a jogosit
vánvn)'al felruházottnak szcn1élyéhez van kötve_ a tör
,tn)' sze1int a \'égrel1ajtás tárgya ne1n lel1r:.L 

Ha perlig \·a.Iarnel1 g~'Óg) szerész ellen a csüd ienclE:J
lf'tik el, núnthog:~' a sze1nél)'es üzleti jog a csödlön1eg 
kirgfszitö iészé.t nen1 ké-pezheli, a csödlellárba fel nem 

_ yél:t:tik és a csOdtö1ncg által nem kezeltetik. az átru
házás az (SE.thcn is akaclil~ talanul cszközölhetö. rsak
)1og~ az átruházRshól netalán eredő vagyoni elönyök 
a csöcltörnPg:et illr:.tik és ebhöl keletkező inagánjogi \i-

- szon\ok 1negitélés(' a csödbi1óság lui.f.áskö1ébe tartozik 
l!:i. § fiók-g~Ó,\!J·Sze1tá1 elkölönítve el netn adható, 

sem :lt ne1n ruhB.-zhalo, csakis az anya-g~ ógyszei táu·al 
el!\ iitt 
~f iok-g~ og~ szct liit ncn1 önállósithaló,, hanem ha \·alaki 

o]\ hcl~cn. a hol fiok-iryógysztrtál \-an, önálló g~óg~
·széttárt. akar felállítani, ez csak azon alapon tö1lénhet 
mint rriinden nHi.s nj g~·óg~szertár felállítB.sa. 

1G § Ha egy g~ óg:yszerész akár átruházás aká1 új 
"ei-ir1:t~<léljezf,s útján oly heJ);en n~:ert jogosí\\á.nyi, a 

_hof cg~ vagy több [!)·Óg)szeitá1 1nár van, és ezen el
nyert jogosítványt elfogadható alapos ok nélkül másra 
Tuhüz7.a. által, ezen átruházást.ól száinítan<ló 10 év alatt 
új gyóg)·szertár felállítására ,iogosílványl nem nye1het; 

:_ha pedig oly helyen nyert jogosítványt, ahol eddig 
gyógyszertá1 nem yolt:· és ezen jogosítványát elfogad-

7' 
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ható alapos ok nélkül a n1e~:i-~it<i.~t~l _s~án1ít.an?<i ö~-·i; azonnal bejelentendő, úg)szintén bejelcntök a hérlök 
év előtt n1ásta ál1ulJCizza ai~ ahnliazasatol szan1 1tancto_.,7_ - szeinél~éhen törttnt változások is 
öt é\ alail nen1 nye1het új g:yóg~szertár ftlál1ít~.sára/'f~,- ·2{' §. Az. hog~ a 132 R. esetéhen a ~:ogysze1tá1 
jogosíh-án'yt. és ha ezen idő _lejártá.Yal fol)a1r:o~1k, ÚJ(~?' haszonél,ezeb.:i kit illet l·s a g~e1n1ckek nag:ko1usága 
jogosíhán)-é1t ki kell inntatn1a azt is, hüj!:) ez ido alatt;::',, mikui következik be, a lö1vényhatósclg: 1észérül ll)ihán-
1nivcl foglalkozoft . . . . , .. ,~'~ taitandó, és ha a haszonéh (::zeti jog inegszünik, ez ide 

Ha pectip Lg)- .. sze1~1C~:es _üz;eti JOg L~1t?_kalian Jev:°,~;f~-t azonnal Leteendő 
f!\Óg\sze1esz kci UJ JO:!Os1l,·anyt. a nelkul, ho~n az_:;_"-'.'. 21 § Ha a g)-·ó,si;~szetf:sz a jogosít\-án)át ;r')ako1olni 
~ddi-~ii jogosíhán:át 1náS1a átinhizta :·oJni:-, ha. a_.két_L_;~ töhhé hajlandó nem \Olna. Yag·') ezt háuni oknál fog' a 
új jogosítvánJ megadhaló lenn~ a _1eg1 ,.Jo~os 1 h<_tny_;'"'_z nen1 tehet.né. a tör\én)-ltatüság tartozik a gyög~sze1ck 
1negszünik. f,s az így Ül'eset1ósbe.iött 1ogos1han~ palJ'<~- akadál~ talan n1ep:sze1ezhetöse tekintetébErL addig_ rníg 
zás~ útján töltéhk b8. a 13.J: § n!olsó poni;jáhan 1neg-,-; ;"' a fonnfu1gö akadályok 1negszünnck 'ag~ esetleg: a JOgo-
jelölt n1odo1han . . .. ,~-~'i'. síhán~ hrrlúl~on kiYül hel~<;zése iránt halütozat lioz-

ji. ~ Ha eo-v bizon1os hehe t. 1 \aroslrn„ \ag:: koz-.:m ható. és ezen jogosíl\án: esetleg niásnak ado1nányoz· 
séo-be "Crrv aYÓ.;yszet l:íi i jotrosih án \ enge<lél') (:·zése kéu'!-; haló lesz_ - a -g) ú;:i;) sze1 tát szakadatlanul inüködt:st: 
tcfr és ~-in~:iej'l€tt tá1;;nalÍsok IE:ndén kidc1íllet~lt, l;ogy,-)~ iránt úg) intézkedni, núnl az a tü1Yény 15:). §-ának 
ott ép;y 11j i:;J'Ó.~yszerl<ii felállítása állal az 11)-· nlon, '' utolso bekczdt.sében he1~ telen 'ag: szahál)ellene:o ke-
megsz-a.po1 odott g~·ógysze1 tc_üak fc__n~állci.,sa \ cszf:l) czle!:, ~,;/ r.elf:s cselt.

1
e van elrendeli e. 

nék. és pzen küdiltnén\. Ilt 1negallap1tla!oU . hasonlo :::::% 

HjaJ)bi ké1 ,-(2nyek e{;!_7. (h lcíol)·ása .elut_t cg~ al!::ilában 
nen1. és az (:z( követd dt é\ alatt is csak az esetben 
\életnek üí.J"\-aláslrn.,. J1:1 ki::llüen kin1nlalfalik, hO[!:) a" 
ké1déses hrJ{"Pn a 1·lszonyok azóta új kü;;.;lckcd<'.si \O~
nalok megn,:ilása, r:n á.1ak \'CH!:\ 1nr\s ipar- t'..s. kc1cske-
dclmi vá1Ía!3.lok It:f(:sítésc riÚál. 'ag1 n1~s kö1üln1ény _ 
folvtAn ol\ ni ódon változtak hop:) e:ÚJ~ fol) Lfu1 a 1neg-,.-\~ 
le\~Ö ;!\·óg\szerlá1ak 1<.ngalin::lhan az (;ddiginél Lenycge-;{: 
sen ke;i":é~őhh etE:dn1óny é-1efik cl /''' 

18. S ..\Iinthop:y a 1B{ § szt:tint. új g~·og~ ~zertár_ 
felállitás<i1a kért engedPh (Sak akknt lagadhato n1eg,_ 
ha tckini.citel a népeRsé_g Szci1nán1 az ott 1n::ir ff;nnálló·' 
uvfig\ szel!rlutk1a s a heh i viszon\·ok1 a kclliicn kiinulat
iátií,<' hog) az új gyóg) Szei lá1 efannyin1. íde~leges, 1ni~„ 
szei int az: ilv nton megszaporodott g~ og)' sze1 ta1ak fenn-. 
állRsát veszc,-Jyeztctné, a gyüir: sze1ész .saját (·1dekében;v, 
fékszik 1endcs üzleti kün\ \ ckel. vezetni 

J9„ § Heál-jogú gyógysZe1 tá1 eladása eseti:öl:·es~tre, 
ht nein \. ;ü va az évi vizsgálatokat~ a. hatosag altal 

:llinta 22:370 B 1-1. száinához 
'dl "o 1883 

A folyan1odönak eg)CS ok1nán~·ai kivühöl bciükkel 
megjtlülendök, és a l'O\ alokban csa_k a 1Jetük1e töi t_tn
jék Jii,;itkozás ily inódon: A) alatti nielh'klct szerint 

A foglalkozás 1 01 aláhan az oklevél eln~ t1ése elülti 
és utáni egész idő lélelenk8nt clnonologicus rendbtn 
elölüntetendö, a künutatás hián1 ának okai pedig a 
jeg~zet IO\alában említtndök fel · 
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_A "gyógySzerészgyakornokok kiképezésére vonatkozó 
szabály-rendelet 

JÓ\'á.l1ag-)atott 0 cs. és ap. kii. Felségének 188i é'i 
jnliu~: lió 1G-án lschlhcn kelt h::gfelsühh elhatá1ozásá\ al 

1. J tl.'!al 01 nol. i ulö 

1 § ~1inden :?;)'Ó~Tys:.'.e1!.á1 főnöke gyako1nok ta1tásá1a 
jogosít\ a '' an, de e jogosíh ány tőle a 13. ~- alapján 
'elvonható 

2. § OJ) g) óg-i szc1 tá1han, n1el) hen segédek vannak 
alkaln1ar.va._ ezek szá1n<it a gyakornokok szán1a ne1n 
haladha!ja 1neg 

01)"· g~- óg) szertá1ban ellenben, mel) hen segéd alkal1nazya 
nincs. a frínük egy gyakotnok tartására jogosílva van 

3 ~ Hogy \alaki gi akotnoknl feh étessélc a köyet
kczó kellékekkel kell hiinia: 

1 Jó egész:éggEl) különösen jó Ját_ás és hallással 
- J.__ Bir.on) it\· :=in~ !1) al a11ól, hog~ hal g: 111nasiurni 
\'&g~· reciliskolai osztál~ l jó credmén~ n~ cl\ éirzett A hat 
réálo'3zi<~ l) t ,-égezeltcklöl ki, ánlatik, hog:· a latin n)-elY

"hen ol) já!fasságnt. inntassanak ki, 1ninü a g';n111Ctsiu1ni 
halorlik cszt<ll:<lnak nHgfelel; ELl a rnegcjlclt \Ízsgálat 
alapj:'tn \ rrlarnl'ly 11) ilvános g;:i n1nasin1ri által kiállítotl 
·11izon~ íh ányn~ al tru loznak igazolni 

1-. ~ Cgyrrna;-:on idüJJcn a középiskolai t,5 a g:)Óg;)
szcrcs;.:i gyako1noki tannhnán) okat végezni nc1n lehet 

fJ S .A telvélcl alapjélnl a kö\ elkc-z6 okn1án: ok szol
galnak: 

:1 KeiesLtle\t'J vag~' ani akön)-\ i ki\ onat 
2 HaLrísá[!i 01\'0S által kiállított Yap.) látt<unozott 

cgésxsógi t:s \(cll1imlöoltási hizonyít\án-y 
3 lskolni bizon~ ílván1ok (1. 2 § 3. pont) 
4-. Erkölcsi hiLon\ílYán\· 
ö A sziih':knck Vagy i:·árnoknak btleeg\ezése, ille

tőleg a fch ~lelt n1cg:illapító kölcsönös szt·rzödés, mel) 
belépő gyakornok szülei Yagy ~yámja, s a f)·ako1-

fe], evő gyógyszerész között köttetett 



104 

6 § A gyakornokok' fel\ é1elc a tör\ én) 11afóságnak heje~ 
lentU1dö.1nelva feh·ételi szabálvok nief,la1tásá1a 

7 § A g: <iko1nok feh étele ldeig-lf'nes és c?ak 
ha\'i ptóbaidö után vülik Yéglegesst: A próba1dö a 
ko1noki tanfol\'lnnha beszá1níltatik. Ezen idö alatt 
a főnök, rnint "a g:akornok \isszaléphcl. de ezl a 
tartozik a tö1\fn:balóságnál bejelenteni A há1on1 
próbaidő lctclté1 el a ~yógyszerész a sze1zödés fclbon~ 
tását csakis azon esetben eszközölheti .. ha a g;) akornok 
rnagaviscletében s e1kölcsi életében mutatkozó 
kozások azt ki:\\ elelnék, s a törvén: hatóság azok 
a sze1zudés felbontását szintén indokoltnak találja 

10!\ 

10 8- A tani<lö alatt a 1anító g)'Óp:Jszcrész ta1tozik 
e:\akornokát !okozrrtosan hea1alni a !J)ÚgJ-sze1{szdi 
tCchnika, 1 ala111int a \én:. k~_szilés g) akoliati i észthe, 
kötEll's gondosko\{ni. l1og) nö1 tndl'.kc a g: ó~-)· szc1cszeli 
kön)\- (s iig)1ilellel s a gyóg~szc1észetet szabályozó 
hatósági icn<lelelekkel, lör1: én) ck kel n1egi.s1ner kedjék 
}log) a 1 én) ek á1szab1 á1rl ozásáha inagát beg)'akorolja, 
}log)· a gyóg~ sZe1 is1ne clc1neit a 1nag)·ar g) óg)'Sze1 könyv 
tanullnányozása útján elsajátítsa; ta1 tozik toí ábbá gon
doskodni a gyóg')SzeJ.ész a11ól is. hogy nÜYendéke- na
ponkint legaláhb __ g_ótai i<löt fo1dilson elintk:ti is1ne)e
teine:k höYítésé1e, részben apróbb vegytani J;isÉ.1letek 
és fiil észeti g) akollalok végezése állal 

A- tani tó gyóg) sze1ész e mellett rend1e~ tis.ztaság:ra 
feg~ elmezett becsületes gondolkozásra inü\ ell niaga
yiseleti e oktassa növendékét 

A g:akoinok szülei ...-agy gyá1nja a szerződést 
mikor is felbonthatják, erről azonhan a tör\ényható-
ságot érlesíteni tartoznak A g) óg~ szerész a g: ako1nok~ 
nak a ná1a töltött tanidöröl a tis;di föo11 os állal 
n1ozolt bizon) íh ányl tartozik kiá11ítani Yiszont a gyako1nok lai tozik lanidejc alatt tanito 

k;:~~,i~'l'~'l':,:,;!! főnökének nllnulalásait tisztelettel fogadni s incghizú-_ll.. § A gyal;:ornoki tanidö azoknál. kik G 
osztá1) t 1 ógeztek, há101n é1 ig tart oly 11 - sait ·engcdehnesség·g·e] 1·égezni 
nézve, kik f1eltségi bizon)ÍlYánJ alapján 1ét<:tlEk 
a g:1akornoki idö két év1e terjed 

Á. g)akoinoki idü iendszerint ug)anaí'.on g1óg:)szer
tá1ban töltendő ki. 

Változ{1.s esEtéhEJ1 J;:üteles a fönök a7. illc1lkcs 
ságnak jelentEst tenni, 1nelybcn a 1: á1tc7cí.s szliksé;gei; e 
1 olta indokolandó. 

!} § A törv<~n:-·hatöság a le:1ületéhrz tallozo 
s::.erlá1akba felvell g:)-akornokok1ól ponlos ki.ln)\ cl 

E könvYhe be\·czl tcndü: 
a) A g:\ akornokul felvett E;g)~n n<ttiona1f'ja 
b) Az olnnáryok, n1tl)ek alapjfin a lfhélel lii1U'nL 
e) A fEh étel tl'e, nap,ia. 
d) A fonöknc:k neve és Jakhcl)r 
e A g·yakc11nok elön1enclrlé1c 1onalkozó csz1c1-étcJ-ek 

(12. §) 
f) Jrg)zel(~k 1 1nel1ek a g1ako1nokok kilé,pr~sé1e. 

\' áltoztatásá1a, ok111án) má:-;.olatok kiszolgcíll atására 
natkoznak 

11 § A g) ako1nokol n1ással, niint szakmájába \ ág:u 
tlólgokkal foglalkozlalni nem szabad. 

A g) ako1nok tanidrjének elsö l1annada alall épen nem 
azulánpedig tsak felüg)- e lel alatt kés7.ithet 01vosi YÓnJ eket. 

12 S A g~ óg) szcr1áti 1 izsgálat alkaln1á1 al a tiszti 
főo11 os kölelessége JllC;gg)·Üzödésl sí'.e1ezni a116l_ 1 aJjon 

_a !f\ako1nok tesz-(:· kellő elö1nenetelt vair'\ se1n Az e 
Yégea hozzá inlézetl k~,rdl:sck Cs az e1e(f11·1~n) a 9„ $) 
f) pontja 61 tcln1Ghen feljeg) zcndö Eg) u!tal tartozik a 
tiszti föo1Yos azt is ellenörizni, hogy a gyako1nokok 
szá1na a 2. § kövelelrnfn,eil-el összhangzáslian '\rrn-e? 

Ha a ~!)Óg)·Sze1tári 1-i~sg:álatoknál k-idcrül, liog·y a 
gyako1nok kt:llö clü1ncnete1L nern Lanlisít, akko1 a liszti 
föor' osnak jogáJ-1an) söt kölelességÉhcn áll a g) ako1-
nokoL esdleg a fönöküt is 1neginteni 

Ha ennek claczá1a is1nttcltcn az Lapasztaltatnt-k, hog) 
a g·);ako1nok elünieneté·le 11ll11 kielégítő. akko1 a tör
yényliatóság a liozzá tEendö jclenttls alapjci.n szak
küzrg-ci állal vizsgálatot 1 c-ndel el 
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Ha a Yizsgálathól 
a) az Hinnék ki, hog)' a csekél) E·lő1ncnetel oka 

g)ako1nok han) agságában \ ag)' kép~elensL'ghen iejli_k, 
3,kko1 a g~akornok a f:~Úg~szerészelr_ pál)á1ól \{:g:kép 
elutasítandó: 

b) ha ellenben a ('Sekély haladás oka a fónök 1 

tésébr-:n rejlik, akko1 a fönöktöl a µ;) ako1nok-tarlási 
Jn eg1 onatik 

:rvlindkét esetben az üg) a \ allás- és kiizoklatásüg) i 
rn. kii. 1ninisztc1 E·Jt, ffrjtsztendö, ki az indokolt felte1-
jesztés és inelléktlt üg\ i1alok alapján az üg~ bcn Yé;;- -
legesen Ji::tlá1oz 

}] ·l fjljaf.-01110/.i l'!ZHfjlifrtf 

14. §. A g\ako1noki \·izs;uíJ::tlnk Budapesten és Kolozs
váf(;tt' taita'.ti1ak. A vizsgára valo ,jclentkezÉ.:" a \ izs
gálat elött (J. 28 §) _lcg~d~hb C~) hú1:appal a 1.11 ~ir; 
vallás- és közokla!as1 1n1111sztc1 altal k1ne\ t:zeU vtzsgalo 
bizottság c1nükénél sz<i,a1 \Rg) iiáshan tihténik_ki a 
je1entkcZ_ö okn~rin)·ait ide. t1 ~Yt:. a 9 §-hrrn n1cµ.icli"i:.t 
kön\\ k1,onalat 1s, rnPg\1zs.g(lh·;ln l1a azokat 1cndhen_ 
1aláija. a vizsgálat napjál kit.íizi 

15 ~ \ \izsgálal a \izsgáló bizoltsrip: clött t.Gtctik 
lc,Ü1eli nc:k ta:;jai a Y<Lll<is- és kö:.-:oktat<isüg) i n1inisztcr 
által 3 é\tc kine\ezrU. a g'og")Szc1fszck ki!~(~pzt.sével 
fo"lalkozó C!!)' oivoskari és CP:) biik·sé„zeJ-, illf'l.Ö]c.(_( 
111~th, Lcun.~'tud ·-ka1i 11) ih ános l(;ndes. u'\ndki\ üli' ag)· 
n1agán-trrncí1. kik közül az (:g)ik az elnöki leendökkc! 
niegbizatlk: nemkülönhH1 két az orszrlgos g) ríg) sze1ész
err,~Jcl aiánÍalá1a a ncvc1,ett miniszter által uµ:,ancsak 
8"'~\ ta{!t.an1á1a kinc"\E:zel.t. ;!\Ö).':\SZCtCsz .. 

1ö § A p;J ako1noki 'izsg;~lal ·!i('])-~t az cJnük ,j!•lö~i ki._ 
A vizsgálat két részhül álL ng) n11nt: µ:~ ak1JJ lal1 és 

szóbe1 i részböl 
I. Gyako1 la 1i J ész Ennek c:i::élja: rncgg) özödési sze-

1ezni a felöl, liogy a jelöl!. bir-e a ktllö kézi üg\ cssé':1-
gel 01 Yosi vények elkészíté:sében ~s tg) sze1 übb 

0

é'.he111i~i 
müveletek kivételében 
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E czélbó1 megkivántatik: . . , . 
a) az orvosi vény ke1léke1nek meg~nal~sa~ az ab,han 

r]öüt g-)·úg)·sze1 elké~zít..é_~e és á1s7:ab3:lyozasa; a g) og)
"ze1kön' \ no111enclatuut]anak lel1es 1s1uE·1ett: . 
~ b) cg): rö\ i(lehb idö alatt elké.szílhctö g:)·ógyszt:tés:.-:ett 
piaeparalun1 elöállítása .;. 

e) _ké..l vag) cset~eg to_bb ~ivatalo~ g~ó,g)·SZPrészt es 
,eg'1 készitn1én) fel1sn1e1ese cs n1egv1zs?al~sa; a ~~1::a 
taloS d1ogue-ok felis1neTésc és eg;) 111a;.;tol 111egkulon 
höztel.ése. . 

E inüveletekhez a hivatalos kön) yek: a gyog) sze1-
küll\\" é:s árszalnány ]1asználhatók . 

11.' 5z6beli ré~z. Annak lnegiléléséi e szolgál: !?1.1-e ft 

jelölt a tanul:nán)'Ozá;1a tlöirt ~árgyakb;il a:11;) 1 i~rne
n~ttel, 1nenn~1 egy g')o(!yszeisegedne~ hnat.asana~ l.1e
töllésé1e (~S eg;rcten1i tannl1nán) a1nak folytatasara 
sziikség-es 

Fnnek inegbitálhalása ,„F,.gett köYetelcndö a in akoi„ 
noktól jelesen : .. . . 

~ a) A yeg) tanból keveré~;: _és veg) ~tlet, l:lern e~ Uss1e
tcfílest fo[!:alma a rhcn11a1 ne\ezektan elen1c1: \0gJ: 
jcgy, , (;g) képlet, p~r~n: ;tüy, iö1necss_úl)·, gy:1k~,1 la~1 
használata, a legkozonsegesebb \ cgy1 atala~ul,lsok. 
boinlás. cse1chon1Jás isrne1ete„ A legfontosabb hl\·atalo::; 
"avak és sók el<i::Ulításának lén):ege. 
~ b_J A HÜ\·én~ Lanból nehán:: ollicinalis nö\é11\ lcÜÚ.f'a 

l-) A l.e11nészetlanb~l .a n1<:t.~r-: s_ i!lan11n-1endszc1. a 
nré1leo· ltö1nérö és faJsUl) n1i:.10 isniere!c 

d) I' g~·ó;_n szc1könyv egy latin czikkének .1narn at1a 
fordítása 

e) A g)ú~ysze1észeti k~ll)\'Vitel és a ~;ióg-yszen'.:szeti 
szabáh ok és rendeletek rs1nerctE.. . 

17. § A \·izsgálat szóbeli iészt egy ó1áig ta1~; n:1n· 
den tá1·gy1a egy ntg)'ed ó1áig vi,zs.gáHat\~tn; 1!-- :T1zsgala~ 
~vakotlati lésze legalább eg) orat, de ktt 01ana.1 sen11n1 
esetre se1n vehet többet igénybe ' . ' 

18. ~. A vizsgálat e1edménye f'e1ett a b1zottsag sz?
töb}Jsé@;gel dönt és a jelöltet kitünöen képesítettnek, ke-
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pesítettnek \.ag'Y nern képesítettnek Il) ih ánítía E;!\ enlö 
sza\ azat esetthcn az fJnük dönt - -

1-9. § A vizsgálat crednién) ét a Lizoltscí~ tlnöke az 
ill<:::lékfs tö1 y(nyhatóságnak bejelenteni -

Ha a \Ízsgálat. .ió sike11t-:l ttlLtt:tt le, akko1 a .111eg.., 
Yizsgalt 1{szé1e kiadatik a g:yako1noki Hghmmyít; 
1ncl)' latin nJ;eh en szc1ke:>zlendü, Len1,;1(c,a~si;;:;;:("]«i'. 
erca1nén) e (kitünően-c \agy e;t:· sze1 üen t1 

teendő és Yala1nennJ i vizsgáló által 
20 § lJveszttt ityako1noki \égbizon)itván)· 1násod

latát a \izsgáló llizollság. clnilke állHja ki Az illető 
köteles azonban igazolni ho!I\ az t::1edeli 
tén-yleg elveszell s~ hog)· anr{á:k inegke1íl.ése 1 tigett a 
n1ásodlatban kiadandó okn1án\ clté-1,edését a kér\ fny 
hen)·ujtása. clötl legalább nPg-: héttel a hi' alalos lap: 
ban közzé tette 

A kiállílolt n1ásodlal1::tt tiz fcnint díj fizrtendü 
21. §. Ha a jelölt a 'izsgálalon a 16 §-han elöirl 

kö\'eteln1t.nvekn0k nLnl ftlt:lt n1eg. a lanirlú a 
hizol.lság által 'alan1ely g:óg:isze1tá1ban 
10111~ rsellcg liaL hónappal iritghosszabhíllalik, n1cly 
leteltével a 'izs~a is1nClelhetü 

Ha a jelölt ez alkalon1111al scn1 felelne n1eg: akkor a 
Yizsgrr inég cg::=-:;,:r1, tk· csak a ~j·<Íg)szt.1tá1han töltött 
e~n (v rnulva isn1(tell1t:lü 
~\ \Ü:=:gálatol. f'/'.P11ít1l isnH:lelui ncn1 lE:htt :> a jelölt 

vég-kf,p clulasilando 
1\' izsgálal is11H~tllsc ug: anazon bizottság elül.1 tö1ténik. 
22. ~ A vizsgúlalé1t 22 Íll díj fiz(::lendö. niclyböl 

2 fol'inl a hizon) íhán:i-kiúllílásérl já1., a n1a1<1dékban 
})('.dig a hizoitsclg iag:jai eg~0nlú if.szbt.n osztoznak 

23. ~· A g~ ako1noki "\izsg-<'da!ok iendszt:tlnt augusztus 
vég(:n (s szcpi(nl])(,t t:hjén lallaln::ik, Leilát az ·azokra 
való j0lcntk0zés legké.söhh ang·us:.-:tus els(jt·ig tilllénik. 
(14. ~) 

A bizottság clnilkr'.:nd~ joµ;áhan áll azonban ki\éleles 
esetekben a \izsgálalot ha ez kivántatntk, inás időben 
is inegta1tani 
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Ill S .r;édi 1dó' 

2.} § i\ !9 §-ban érintett g\ako1noki \éri;hizon: ít
yá!i~ tl.l\ajdonosai a n1~g~ a1 ko1ona 01szágaihoz la1-
ioz6 g\og\·szcrlátakban segédi n1inösép:bcn alkaln1az-
J1atól( · - · -

23. §. Kül!iiidi scgcdi ok]e,Plek. --- ki,évén a köl
csönös_ség eseteit. ___:_____ csak a 1•,j §-ban elöitt 'izsg:ilat 
a11al (;l vényesíthetök. 

2G. §. ~4 Segédi idö két Í:\ ig tart s faculta1i,-c az 
c::rvel.en1i la11folyarn clött Ya~~ aznlán tölt.hf:tő ki 
-~7. §. Segédi ininöstgb0n cllöllö!.t idü1öl a frinükiJk 

hizonyítYán) t. állítanak ki 
E hizon\ it\ ánvok c,:ak akkor tckinthelök okmálY\ ok

nak ha aZok a kel1ö hél~ eggct a főnök al:Ü1ás:l\ <Ú ts 
pecsétjt,\el ''annak ellátva és a tiszti föo1\os alái1ásá
ya] és p0cséijé\ cl Yanna.k hifelt:sítvc 

28 ~ i\zoknak. kik az eg~elemi tanfol~am és a szn.
J;R)\szc1ü szi!Io1latok hcvégzéseko1 a segc'.di idöt tn< g 
ki 11flil t.ültöllék, a ;:nó.~~'-,"1.e1észmestcti oklt\él cs1.k 
aKko1 szolg:áltatik ki, ha a szabál1szetü se:rcdi. idö 
kilöllést~l az t-Jöhbi B--han döitt rnódon kin1ntrd.ják 

A gyógyszerészgyakornokokat vizsgáló bizottság 
ügyrendje 

1 ,\ vizsgálö-JJizoU.sríg üodájának CJén az ('lni\k áll 
ki n.z alább felscnn1t könY"\·ckci 'czcti 

2 ,-\z üg~ek n~ih:lnlrl1Lása czClj:ihól a kinetkczö 
-kün\ 1 ek vezetu1dók. u. 111 : 

(t/ _\'oplá. llit-lybc 'a heri kezE::tt ü:r~'chuahok. rrzok ki
vonalos t.a1talma t,s elinlCzCse. loYáhbá a ki::i.doll Ü!!;\·· 

ílarabok \ t:zclcndök hé A na1'1ló iovatai t:zek: 1 fol~·i1-
sz;\n1, 2 a hcé1kezt'>s napja, 8 az okn1ány szá1na és 
kelte, -f. tátg~, 0 elintézés, 6. a kia.dcls napja 7 jeg~zct 

h) T'izsgála.ti jeq!fzó'kön!JV Ennek 1ovatai: 1 fol~'-Ó
szri.rn, 2. a \ izsgála.t lelél.t:l~'nck napja, ~ a jrlült ncvr, 
és nationálja, 4. a g~'óg~ szErészn1cs_le1 ne\' e (',s lak
helye, ki a nöyendéket kiképezte, D a vizsgálati 1.ár-
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g\akból nyErt t:H1en1,jeg~;e;k, 6. a \izsgálat 
erechnén:ic. i a vép;bizon)'ítYány kiadásának 
8 jeg) zet . 

3 A bizottság hivatalos pecsél.Jc: 
sze1t,sz:p..\ akornoki vizsgáló-hizottsái.r pecst',~jelJ 
1nissio 'hudapeslincnsis ad examinandos 
tirones dt.sic:nata 1888] feliratot \ iseli és 
e1nhlé1ná,al '(pálcza kö1iH kétfelöl tekerödzö 
ellátva 

,1_,, A 'l'"izsgálatra 'aló jelentkezésnél a szabál~ 
díj - 22 foiint f'löte lefizctcndö 

A jtJöll tartozik a 'izsgálaha a kitüzött 
idöhen pontosan 1negje1enni. 

Azoknak, kik a vizspílattól ün ként \ 
cí'.en indokolt vissza.lépésüket lei;!:alábh 
kiHizölt tcrniinus előtt az Elnöknél i1ásban ne1e1<8Il1<K, a, 
díj viss?.afizeUelik 

Azok. kik a \Ü:sgálatot hejelentés. vag:\ 1negokolás 
nélkül önk~nl félbeszakítják, a díjakat EJvesztik 

/ A \· izsgálaton a hizol.tság tagjai a vizsgálat 
g~ akal úgy osztják fel ho_gy az t·ln11'.1Pti rcc;zekböl 
rendsze1inl az eg~ele1ni taná1ok a g:akorlatia 
kozókbó1 a ii;:, óg:, sze1 ész1ncsterE. k tesznek m'oercet., 
Egyébiránt a hizoltság a Yizsgatárg)· ak felosztását 
köréhEn int~zi el 

A jeg\ zökön·y \be n1inden ,. izsgálü a n1aga 
1negejtett 1 izsgálat e1edn1E'nyé! sajátkezüle~ 
néval:iinisával hitc:lesíti - E szavazatok 
elnök a 1 izsgálat 1 ~:glegPs cred1né.nyét a 
cg-)et&t'tölcg n1Egállapílja és azt a jei_nzökönyv 
1ovatába bcjEg1;Ezvén, aláüásával hilelesíti. 

U. Ha a jelölt a l'izsgálaton csak eg)' tálK!'ból 
felelt n1eg) akkor ltá1orn hónap rnuh:a pótvizsgára 
csátlatik; ha a jelölt kf'.:t iá1 g~·ból nem felelt 
akko1 az eg;ész 1 izsgálat hal hó 1nulva ismétlendö 

10. A pótvizsgálat 1neglartása, valarnint az egés~„. 
vizsgálat is1nét.lése ug);anazon bizottság. elött történik-1: 

mely elött az első vizsga letétetett. 
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11 Ha a jclöH a \'Ízsgálaton legaláhh háron1 táqr)hol 
kit.ünöci: készültnek n)ih·áníttatik. a vizsgálR.t vege1ed
n1én\e is kitünö 

~r;nek n1egittlésfn('l eg'_I tárg:;.nak \ étctik: a cl1én1ia 
·es ph'_lsica eg;.ütt, 2 a g:)·Ógyszcrisn1c Cs nö\én)·fan 
rg~ ütt.. 8 a ·tulajdonkf]1E:ni g~óg)szet:észet (laho1atoriun1 
és ieceptn1a), 4 a g)ógysze1észlti kön)'vitel és a 
g)'Óg~ sze1'észcti szabáJ~'Ok P.s iendeletck is1ne1ete 

)1.. vizsgálatok ered1nényél a jelöltnt.k a bizottság 
leJött az elnök hiideti ki. 

12 A pólvizsgálat díja 10 hL 1nel~ fele részben az 
elnököt és a pótvizsgálatot ta1t6 bizottsági tagot illeti 
1ne1 -- A pótYizsgá1aton a vizsg<i.10-hizottságnak n1in
dcnkor k{jt tagja van jelen. 

.13. Ha az egész 1 izsgálat istnétr:-ltltik. akko1 az ok· 
levél-díjat ]P.szá1nifva. az Ec:gész díj. 20 fit flzctcndö 

Az is1nétlö-Yizsgálalon a 1Jizot.tság n1inden tagja 
jelen \· an 
' 1 ·i Ha a hizottsá;:d t::t,!Ok közül Y::tlaki a 1 izsgálaton 
nit.:X ne1n jelenhetik e1röl az E.lnököt. annak irlejéhen 
értcsíli. hogy a póttag 1ncgllhásáról gondoskodhassék 

10 A \'Ízsgálati díj azon- bizottsági tagol illeti 1neg 
ki a 1 izsgálaton jelen Yan 

16 A Yégbizonyit.ványt az t::lnökön kíYül a 1 izs~B.ló
hizotts.i~ nündcn tai;:i:ja alái1 ja 

A Yégbizonyítvány a bizotts.ág pecsótjé1el láttatik El 
Vizsgálati egyé,b üg) ckben a bead\ án~ ok a hizottsá.g 

elnökéhEz intézendők ki azokat -- ha a fenn::í.llö sza· 
hál~'zal é1tehnéhen el ne1n inlézhctök - a bizotlság 
·111egliallgalásával vélen1énycs jelentés kíséretében a 
ngyrnlls. a vallás- és közoktatási 1niniszle1hez le1.icszli fel 

iR. A fdt\k ké1 vényiik elintézéséről háti1atilag é-1 te· 
síttetnek. 

J9 :\ hizol!ság elnöke a hizotlság hi\atalos ügyeiben 
a nagy 1néltóságú 1'allás- és közoktatási n1iniszteri el és 
a tör\ (::nyhatósá~okkal közvetlenül levelez. 

20. Aznkra nézve, kik 1888 január 1-je előtt már 
gyakornoki minőségben rnüködt.ek1 megjegyeztetik: 
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a) ~íinden f)·ako111ok a g~akornoki \izsgát a kine:-: 
vezctt 'izsgáló-hizottság előtt ta1tozik ]E;\{:_nni ,.,,"-

b) Kik hat gy1nnázin1ni: \agy ieóliskolai oszt.ál)riá(: 
ke\t::;ebhet \'égcztek az eddi~ fenn::illolt régi szabály:'. 
zattal elöi1t eljáláS alá esnek '".:, 

r:) Azokra, kik hat gy1nnáziu1ni 'ag~' 1 cáliskolai osz,,>: 
lálJ'I, \agy ennél többet \égezlek és g:;·akornoki vizs-· 
gálalukat n1á1 lf~tették, az 1888 január 1-éye] élet~ 
belépett szabál) zat alkal1nazandó. 

Budapest, 1888 januát hó 11-én 
Jóváha~n 01n ~ 

A ininiszle1 heIJ·etf: 
Be1 zeviczy, s k 

állanltitká1 

A gyógyszerésznövendékek. egyetemi klkép ;é3ere ... 
vonatkozó szabályrendelet tervezete* 

1 J'didel 

1 Az ep:iet.c1ni g~:ógJszt.1észeti tanfol~·anu_a csak az 
\'ehetó fE:l ki a g: úg~ szc16szp;~ ako1nokok kiképzésére· 
né.zve é1vén1J1en le\Ö szabálv1endelethcn kötlilíit elö~ 
képzellséget ·ig:azolja és a g-~rakornoki vizsgát (tiroc.iniális 
vizsga) az oU elöi[l inódon sikc1est:n ]etet.le 

2 Az c;:i;~clen1i kikf,pzés köz\ctlfn a szabál)szerű 
i:n akornoki idö kitöltésP ni fin veszi kezdetét . 

~'Íéltánvlást t:1clen1lö esetekben az eg\elen11 tan'
folva1n1a. \aló felYétclt a közoklal:lsü!;\i l11iniszler ak
koi: is inegengedheti, ha a gyakornoki ·iclö a szahály
szerü időn tül kilcrjesztdelt. vagy ha a g~ako1noki idő 
kilöllósc és az egyet.enii i.anulinányok n1cg;kczdésc. közt 
incgszakitás lö1 lén l 

* Az alábbiakban küzöljiik azt a ten(,zde!, a mclrel a iryó;ni-
1"1.rrészek egyetemi szigodataira vonat.kolóla;! a~ orvo"'i és hölcsé· 
swti karok. i!'')'Üg)tszerészek közbejöttével. mogállapitoU.ák es a köi;
oktatási miniszterek heterjcsz\.clt.ek, A ~;:cill 
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3 A gyógyszerésznövendékek, ha _n:,11!- érettsé.gi 
be nyítvány alapján vétetlek fel, 1cndk1vuh hallgatok 
1~? n. azonban a rendes egvete1ni hallgatókra vonat· 

U!!\a ' . b'l k ,.· k , . ' - éll\T"·S"k kÜZó feg-yehn1 sza a yo · rea~u , nezve 1s er"." , '-' '-; 
4. A beüatások1a, az cloadasok hallgata,sara e~ a 

tandíjmentess~g1e "':'onatk~zó ~.zabál) ok a gyog'y.sze1esz--

l ll"atók1a nez\'e 1s n1cO'ftleloen alkahnazandok 1a "' . "' ' b b"I · . ". A cryóo'\szerészhallµ:alók a:r, első cv en a o cse-
/ 

0
ti a ~ná~Üdik évben áz or\ osi 1akultáshoz tartoznak 

., sz~ 'Az e:Jsö évi tanfo]~oan11a való jelentkezés a_ bölcsé:· 
~zelkari dékánnál történik A jelentkező köteles igaz?ln,t. 

'hov\ a kellő elöképzettséget megszerezte E czelbol 
elö~Tiutatandó: 

GI a születési bizon)ítván~; . , , 
b) a giinnáziu1n vagy ieáliskola hatodik ,usz~al)·anak 

·ke1es elvé(l'zését igazoló bizonvitvány; utobb1 esetben !1 
latin nyglvböl a g:ilnnázin:1-i l1alo~ik o~zt~lyáb~n 

kö\ete!l terjedelemben lelett v1zsgálaho1 \'alo h1zonyit-
yánv lS: . . 

c)
0

a i)akoinoki \·<':~bizon)'Jt.ván:,:, n1~l)bő_l kitünJé~, 
Jiog)· a g)ako1noki idö a sza.bál)s~:1_u t.a1ta1not. tul 
nern haladta. to-..-ábbá. hogy a tnoc1n1ahs \ 1zs,g;;- let~tele 
!>s az e!!veterni t.anuhnányok közölt megszaküas nincs: 
, 7 A lllásodik t;vfol\am1a a jelentkezés az 01voskan 
d{kánnál tő1 t€nik ; ci alkalo1nrnal igazolando,, hog':' a 
jelenlkE·ző <1z el:=:.i! kél ~'élt:vben .köte.le_zeU. targ,)ak~! 
hallgatta t::s a g) og':'Sze1E.szrnestc11 E:Jo\ tzsgalalokat JO 
siker1e1 letelte 

8. Az 
tarl 

Jl A tanfólyarn tai ta11w. 
t-;g·~·eien1i gyögysze1észeti 

és tdryljai 

tan tol) arn két t.\ig 

s-J A_ t.anfo ya:m, tá1:q'l1a.i a 1, ö1.e.tl.„eziJk : 
Az (:Isti lvhen: az 'T. ffh:vben lr1n1l~sz0ltan. álla!.lan 

0s üs,A.n)tan :1z p]sö heti ii.::\ kól utuhbi .heti:~ \)u~ban: 
a II fúlé\.ben \egylan1 g~akrnl~tok J:cti 15 01aban; 
1nindkét félévben általános (~s krnérlell \.'egylan (sze1-
vellen es szerves rész) heti 5 órában ; továbbá növény" 

s 
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tan eln1életileg és g':akoilatiJacr nö\én\1necrhaiárózások 
kal, heti 5 ór<lban. '"' · ~ 

A_ n~;ásodik évben: . az~ J; ~élévbcn gyógyszerisme é-8; 
ele,nizc: \egytan. heh o araban, gyógyszerészeti közC: 
egeszst·gt~n pct,1 .:3 ó1 ában. ele.111zö \ tgytani gy a kor:~" 
l_at?_k 11eh 1? ~ 01ab~n _, a ~I _f~lé"vben ~qróg!'s-zérésZeti 
\· eg;· ta~n _hell ?· gyo~J' sze~1 eszeh vegyt.ani g':rako1'1atok>, 
heh 1o, ~s- ,gyog': s;e1·1sn1t1 ~yakod~tok heti 10 órában.-> 

.10. ,A ~;-og~szt1_·esz1nes~t:11 oklevel elnyerésére öt elö~<: 
vizsgalat esket sz1g.:01lat s1kc1es lcleY<isc kivántatik inerr·: 

o• 

Ili Elővizsgálatok 

11 <\.z el?v~Lsgé~latok a bölcs~szcti ka1on tartatnak/' 
, 12 Az elov1zsgalatok, \ ala1n1nt a szigorlatok nvil~_---: 

:
1ar;-osak _lt, it:szt_\ e\ ő l1allgaüík szá1nál a -rendelkezé-sr~~; 

allo hcl~ 1seg te1Jedchnéhez képest a vizsgálló hizottsá·-:.·.; 
elnöke határozza inerr. g )_ 
, 1~. Az el?vizsgáJat~k a teunészettanbóL állattan-é ( 
asva1:1-ytanl'.ol az 1 félév végE',n a vegylanból és növéllv~-
tanbol pedig a II fE'lév \-éD"én tecndök le · 
. 1~: A vizsg:Uatokra \altí"'jelentkezés a böle:sészclkari · 
1~-~el?l~g ina~h.-tern1é~zcttudo_;nán);i ka;nak déká.njanaV 
lu1l~n1k ~<\. J __ elentkezesl~o1 (]0?1utata:ndok a gyóg~·szeré~ 
szc~1 l~1~fol)an11a 1alo ftlvc.lPhc_ 1ogositó okn1Rnvok 
~ovabb3: _1~azolandó az elsö év elsu illetöJea a II .. ·fé1J·-: 
t::1-rc elönt kötclezü túrgyak halh!at.Hs::i "' · .--·-

1~. A b!jlc~é.szetika.1 <lék:ínja a 
0 

jE'10ntkezünck okn1á~-· 
nya1.l a!\~zs~áhá1~. a jelentkcz1il okn1án·yai-,,-al együtt 
a v_1z.sg_~lo-!)i.zo_ttsag elnökéhez utasítja, ki a vizsgálati 
hataridot kilüz1 

16 Az elövizsgálatokon a g·y óg~- sze1 f:szek kiképzésével 
foglíl;lkozo 1Hil:sEc;szet kai i tanárok so11 C;ndben évenkinf 
felv~It~-a ~lz::ökölnck Kt:1dezökként az illelö szakok 
ia1;;na1 n1ukod~r.k Ha \<tlamel) táig·)nak paiallel tari:._ 
sz;;k~-. van. a.z 1llEtó tanárok a 1izs.~álatokon felYált\'a-: 
n1ukodnek közre 

17 Ha 1:aJamely szak 11\ 1 lanáia 
való 1negjelenésben akad<ilyozva van, 

a v ü:sgálatoú.: 
ulsö sorbart 
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_ }la" van ~ a parallel tanár, annak nen1 létében 
· 8dig a szakjához legközelebb álló rendes tanár helyet
p . '. 
tesitl ·1s. Az e1övizsgálat tartania ininden egyes lá1·gyból 
egv negyed öra. 

jg_ A vizsgálalok1ól szahál)sz01ti vizsgálati jeg~'ZÖ
köny• vezetendő, Inelyben a vizsgálal: e:c~n1~nye 

. ;....-- kitünö. elégséges. elégtelen ·- a v1zsgalo altaL 
·-, .JSajátkezüieg h~j~g:yzend~ A,z. elő1'-i~sgálat 1- égered1nényét 
. , az elnök áJlapllJa n1eg E'S HJa a1a 

20. A 1 izsgáiatok1ól szabál~rszerü bizon~ ílvány ::í.llít
t.atik ki, 1nely a inásodik 6yfolya1111a \'aló bcnatl(ozás· 
kor c1ön1u1.alandó 

2.1„ Ha a jelölt eg) két ,.agy luilon1 lál'gyból fel
fiig~eszlcf.eU., vizsgálatait a 3-ik félé' első hónapjá])all 

; }st11ételbeli. 
Ha ellenben nfg~ \"ag~: n1ind az öt tá1g~hól elf:tS

telcnül felelt., félévei be nen1 ~zá1n[Uat.nak és kölE'.P:s 
az első lané\;et újból hallgatni, a ,:z~gál kat .l)eci.l;r 
a téli -illetőleg a 11) ári félév ''égfn ÚJból ]( ienn1 , 

22. Azon jelölt ki is1néilésko1 csak eg~; t:-l1 g~hol 
Jalált.alott elég;telen készültségünek. infg ug~:·anftzon 
félév 1 <:'.gén ni:=isods:.-:01 is1nételhet; ha. ez is sikerte1en 
maradt, a tanári testület javaslata alapján a 11 a1lás· é~ 
közoktatásüg~i 1niniszté1iu111 enged él)' ével ha1 inadszon 
ismétlés1c bocsátható 

2-B. Azon jelöll, ki is1nftléskor újból két vagy háro1n 
-tárg) b1Jl elégtelen készüHségünek találta.lik, kötele_s 
azon túrg) akf'LL mell ekböl vissza1 etetett, újból hallgaLn1 
:Minek igazolása ut<ín, félé\·GS táxgyakból ug)anazon 
félév 1 égén, éves tárg~ aklJól pedig a jövő félév végén 

• 1ná~o(1ik isn1étlésre hocsálliató 
24 I-I.a a Inásodik is1nf,tlés k(~t 1 agy há101n tá1 gyból 

sikci le len Inai ad a jelöltek hannadszori isn1étlésre 
esak a ta11ári le:o;ti\let. javaslalAra a közoktatásüg):i 
nüniszte1 endedél):é1<:.l boc:.sátha.1ók; kötelesek azonban 
az egész Ó\ i_ tanfolya1not újból hallgatni és valan1ennyi 
\rizsg::í.latot isn11~telni 

8* 
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25 Ha Yalamely jelöll a l1a11nrrdszoii isn1élléskoi: __ is'.:~ nr. r {aná1aí szerepeI:r:ek, az ~lnöki teendők~t ~z orvos-
- habá1 csak egy tárgyból -· 1negbukik: lanuim::í,;;:z: kari dékán vagy szabalysze1u helyettese vegz1 
nvait ne1n fol)' tathatja és netalán ki11földön sze1zett'.'. Elnök fs Yizsgáló senki se1n lehet egyszerre Ha eg·y 
oklevele yan noshifikálható · ·iz,2 akníihak két vag) több parallel tanára yan, azok a 

06. A s·,·;;01Jatok 
1
aiz· 0~1z,'.'90°s',. 'a1,

1
a
0
1lo· ,, ta1tat11ak és csa,k~~-.-i.r.;.~.1. :~1f°~\~~~~ó~l~!/~:~t~~i~;~ed~e~7 k§'Jr~eh:iében1 ,töiténik ~ - '· ~ - · Az _clinéleti szigorlaton nunt '' endegv1zsga o, egy a 

ott tehetök le, a hol inegkezdt:ltek, rnegkezdésök, lég""::.:?:~ yallás· és közoktatásügyi ininiszte1 álta~ e czéha 3. év 
fölcbb a üi.nfol)'a1n hefejezésft kövelö tanév \·égéi~ ·\;. _ fa1:„4nnára kinev~zett gy.óg'{sze1~.sz .. --:---- k1 „ eg")1Szersm1nd 
halasztható. '"'1 f!:VÓg)'SZcrtár-tulaJdonos is - 1nukod1k ~ozr~., , 

További halasztás csak kiYélelesen, 1ntltánylást ér-<'1' ~ ' 3o. A gyakorlati szigoilat a negyedik . fele\ utolso 
de1nlö esetekben engedélyezhető a vallás- és közoktatás·~a~ négy hetében az illető intézetekben la1tahk nieg 
ügyi rniniszte1iu1n által ;~~ 

"-27. A szigorlalok1a \·aló jtlc-'ntkeze~ H;>; 01 \'Oskar1 -~i? T< yako1 lati szigorlat 
dékánnál történik. n1ely alkalonnnal a 1elcntkezo hemu-::{:+ 31. A gyakoilati szigoilat akalmából a jelölt a g~~g-y-
tatni tartozik: ~;' szeJészcti és elemző veg)'tanból •'ala1nely kevereket 

a) a gyógysze1észE,ti trrnfoha1n1a ·valo fel\1 ételre jogó~::·.~j·· vagy összetett teste:t nünölegesei; eler?ez, va.g)',vala1nel') 
sító -okn1á.nyail.; :J:._ egyszci ül~b 111 en_nyi1E::_ges elen1,zes~ tcdogah _ ut~n \ ag) 

b) az EJövlzsgálatok sikeH'-'i. lelevés{:l. i51-:azoló bizÖ~<~" súlY szeiinL Jia.Jl \·t·gie. lovabha vala1nel)· lnvatalos 
nyítványl;. . , -. '.. -,~ yeg\i,ag„yg)ógysze1észelik~s~íhnén'yt_ama~)'~Tg)ógy-

c) leczkeköny\6t, rnelyhül a 111~sod1k !:'.\ t tan_fo1yarn ~<: szeiköny\ szerint azonossaga1a és hsztasaga1a ineg
kötelező tá1gyainak hallgatása {~s ug~ íl \tg) lani, \'ala- -;['" yizs[,uí.1. , . , 
1nint a gyógysze1is1nei ~-yakotlfltokban valo t(·sztveYés }i!; A~g~·óg)szeiisrn~hól a jelölt eg}' \apl tö})~_g)·Og)?-Iul 
kitünjt,k. . . · .. ~.;.~.~.r-· .azonosságá1a és hsztaság1a 1neg\'1zsgal, nndon egyuttal 

A vegylani. ilk.t\'e g~ug·ysze11smLi g~ako.11atok ~er~n'. ·;;~ bennitallli taitozik jártasságát a górcsöi vizsgálatokban 
tanusítot.t szo1galo1n és fehnutaJotl c1·ed1n<-n~ az illető .\\f: A jelült az általa küveletl_ eljá1ást é_s az ~lé~'t e1e~-
:~~~;joljefltal a Jcczkekünyvben kiilün jelzéssel lünle-. }.

1
,·".·.:.J.:. i;~~n{~\:i~~~~ten iJ ásba foglal.]. a é,::; , a . v1zsg~lo-Jnz~t.lsag 

Az ehnéleti szi<rotlatia \aló jelcntkezfsntl ezenfelül -._·;. Jogukban áll azonban a \'I7;sgalo-Jnzottsag tagJap1a,k 
1nég a gJ·akorlati~"lzigotlaL lcll'telét igazoló bizon:0 itvány_ ·· a jelölthöz a vizsgálat 1nenetere„ az alkalmazott elJara· 

is be1nutatandó - ~.;·~·''···· .. :.'.sokra és a jellc.1nzó kémhatásokra nézve kérdéseket 28. A gyakorlati szigorlaton aY; f~leniz.ö és ~~ ógyszer~- ;~{ · intézni 
szeli \.egytan, nc1nkülünhH1 a gyogyszc11sn1c f!'~ akodah-.. : ···'ki 32 Ha a jelölt a g)'ako1lali szigollat?n ~gy tá1gybó~ 
lag vizsgáltalik ., .:·::;,~ elécrtelenül felelt, azon tá1g~ból a vizsgalatot 3 ho 

·Az clmélEJi szigo1 lat Uu~-) rri az általános t:s µ") ú~ysze1~7~;; ;/~ mu'J., a ismételheti, esetlecr a vizsgáló-bizottság az illetöl 
is1nei vegytan, a gyúgyszetis1nc. a gyógysze1észcti in_ü~:-··.-· egy félévi laboiatoriuini dolgozásra is uta_sítbatja. Ha 
tan és a K\ÓgJs;-;erészeti közegészségtan . -,.· ismét felfüggesztetett„ a vizsgálatot az elöbln módozatok 

29. A sZigorlatokon vizsgálókkénl az illetö szak9 újból isinételheti 

1: 
1 
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3?_ H'.1 ~ n~-á~odik , is1~1étlés nern sikeiűl, a jeiö1"
~1au11ad1k isn1etlcs1e ö ho inulYa csak a tanári testüi-;F 
1a~as1at~ alapján a közoktatásüg~-i 1niniszle1 enged~i 
1) evel 1elentke:d1E,lik. 
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"tárg~:ból is eiégtele~1ill feleit: szígo1latra síke1úitnek ne1n 
·'tekintheltí 

39 Ha a jelölt .az chnéleti szigo1laLon a 1egylanból 

Ha ~ ha11nad_ik i~mftlt;s nc1n sikerül, tanuhnánváii; 
ne1n íol:- tathat,ia, ~-s nelalán 1nás eg~ ete1nen eln\r~n·,t 
okle-\'elc nem nosh1fikálható · -·-i J 

34. Ha a jelölt rnindkét tárg)·ból elégtelenül felelt--~: 
32 _§-han ~löirt föltételek mellelt1 6 hó n1ulva hocdát~
hato csak 1s1nétlés1e. 

· yagy a g-yóg) sze11sn1fl)öl clfgttltnlil felelt, 1i hó 1nul va 
11a pedig a gyako1 lati g~ ógy:>ze1 észetböl \az\ a köz· 
e~észségtanhól függesztC'tE,tt. fel, 2 hó 1nul\ a iSn1étlésre 
jelentkezhetik 

40 A toYáhbi is1nCtlések l1asonló Hl<'.illozaiok fftellett 
-:- ./ tlh tfnntk 
'· 41. Hain1adszo1i isruf:tlés1e a jcli:Jll csakis az 011os

kalÍ tar:áii testület javaslatára a közoklatásüg1 i 1ninisz
te1 cngedfJ) é1el bocsátható. ~és ptdig a 39 §-ban 1neg
szabott liatá1idök ulá11, 

, .. A n1;~so~ik is1nétlés hasonló feltételek 1nellett .csak:--t~
u1ahb ö ho n1ulva van rnegenged1c„ --'?(1 

A_z egész s~i~?1·la~ot :1arr~1a~s7.0~ is1nételni nem 1ehet'·::'.ikt 
3n t, Ha él; J~.'.olt a masod1k is1ne,tlés alkaln1ásal csak~l 

eg~ argybol luggesztetett fel, abLol haunadszoli isméf..'..-i-1· 
lésre a P,P, § értehnében bocsátható ;~#/~ 

_,._,_ 

T·J. Elntéleti RZ/f!OI lat .'i--0;~;;; 
Rü. A, g)akoilati sz1go1lat s1ke1ulése esttén a jelült::~~---

az eln1elch sz1gorlalra JE'lentkez1k .-?::t§! 
, 3'7 r\z ~hnél,eli sz1poil,lton a jelöll a vegytan tanárci_I~'l 
alt~ll az __ altalanos es g\ógyszeré:'<zeti vi:gvtanból, 4--~;Yf_, 
gyogys,ze11sn;e l!lná1a áll,al a g}~ógyszeiismé)Jől, a kö_z=;<,j:~-
~gész~e~ tanara al~al .a gy~g) s;;:e1eszeii közegészséglanból_.'~~ 
es :r1::gul a '~ndeg\'1~szg~lok1::nt rnűküdü gyógszertár~·>"·;.'.:·.•1".> 
tulaJ~.ono.s g~',ogy~zet<..:s~ altal_ a ,~yakodati g) ógyszeré- -S~: , 
szi:;tbol v1z~galtaük. 1n1ndegy1khol _eg)-·cgy negyedóráig; 0 -% 

38. ~ S?:tgorlatokon az eg) es. -v1zsgatárgJ akról eléi'f :)~ 
e~edn;ieny ugyanol} ~n 1nódon .Jelezendü, 1nint az e-lö-· ~.~.;'fill .. ·~ .• ····.'.~:.· 
y1zsgalatokon A sz1go1latokról szintén szabályszerU 2~ 
J€g)'ZÖkbnyv vezetendő . "" fii 

A sz~gollatok. végé1deinjcg:e 1nindenko1 az egyes tár~.::;: ·1 
gy~kl~.ol. nye~t J~l;~és?k alapján állapittatik_ ineg Ha· a_<:_i;i 
~1~un? ~sdele_gseges 1J?lz~sek ehg) enlö szárnl1ik, a s?:igor~:~; Ü 
a. Yeger em.Jegye e egseges, a azonban az ehnéleti'_\~-; 
s~1~01:!atnál a, ~elölt. a _vegytan és gJ -.1gyszerlanból<f;jj 
kttunoen, a 1nas1k ket la1gyból ellenben eJeaségeseri;\'*?
folelt a végé1demjeg\ kitűnő lesz Ha a jelölt ;sak eg!I 

.Az egész szigo1lalnak har1nadszo1i i~n1élkse azonban 
nincs n1egengtd\ P. 

42 A harn1adik is1nétlésnek sikertclens0g:L· cscttbtn 
a 33 § rnásodik beki:zdésf;nck it.ndelke;-.éseí rr1f;1 \adók 

4.3. Ha a jElölt az elsö 1ízsgálás alkalmá,al Y30:\ 
ismétlés után nünden tárgyból rnegfelell. a szah:il\sze~Ű 
eskü letétele és a incgfelelö díjak lefizetése ulán 1'észéH 
a gyógyszerészn1cste1 i oklc\ él kiszolgáltatandó 

A ftlesket0s az _1::lméleli szigo1Iati bizottság elnöke 
által eg: bizottsági tagnak feh1álh a -.,-aló jelcnli::tt.hr:n 
tö1ténik és 1negfelelö szctbáli ok szerint 

TJJ lJúak 
44 A giógJsze1észnH::sle1i oklt\é1 eln}·erésé1e C'luirt 

yjzsgálalok- és szigo1 latoké1t a ki.i\ elkczü díjak flze
{endők: 

Az tlúvizsgálatoké1l :1B fit. llHJvböl az öt 1izsgálöt 
egycnki11L fi fit. az elnökül. és a hhlc.sl·szctka.1i <ltl-ánl 
pedig egyenkint 3 fri. illeti nieg; 2 fit pedig a bi?:On\-íi-
Yán)' kiú.llilásáe1 t já1. · 

A gyakmlati szigo1laté1L 30 ht, 1ncljhül úgy a \izs
gálókat, 1ninl az elnököt cgyenk<;nt 10 fit illeti n1eg 

Az eln1éleli szigo1latlrl 2ö ht, inel) összeghöl az 
eg) es vizsgá10knak és az elnöknek eP'yenkint 5 fit j<\1 

Az eskü- lei6icleert és az oklc\1él kiállitásaérl 20 fii. 
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fizetendő1 tnelyből az örvoskari dékánt ~ frt
1 

az 
kari jegyzőt 4 fit. az OI\'Os- és bölcsészetkali pénztárt 
4-4 fit, az egyele1ni központi irodát pedig 5 
Illeg 

A központi iiodának já16 5 fttból fedezendök 
levél kiállitásá\a1 jáTó költségek 

45 Isn1étltsek es~tóben ugyanazon díjak 
A_ gyÓ{!,IJ.SZeré„z·túdori fok elnyerésére eddig fennáló 

szabdlyok niaradnak érvénljben 

Ujabb törvények és rendeletek, 
a inelyek az 1890-re szóló ((Évköll)'VÜnk1>-nek megjele

nése óta lettek kibocsátYa 

Kivonat a m. kir. honvédelmi miniszter 1889. évi 
43)000 sz körrendeletéből 

{Kibocsáltatott az 1890 0\i ujonczozásra Yonatkozó 
elö1nunkálalok tá1gyában *) 

, 
G) Az egjflet1 tényle,qes ~z:ol9dlat (eqyéri önkdntes.ség) ke f
cezmé11/jénelc öul~éntes belépPs dltul vag!I a sorozás atkal
tll ítial való érvény(Js/tér;e, illetőleg a nidr 1:lis1ne1 t igénijelc a 

hé~őbbi 11Jonczállitások:nríl 1;·aló biztositdfja 

Azok. a kik az új védtö1 Yén~· 25-59 §§**szerint az 
eg~'évi tényleges szolgálat kedvez1nényé1e igénynyel 
bírnak, ezen igén':iöket vagy elöleges önkéntes belépés 
últal, \ ag) pedig a sorozás alkahnával érvényesíthetik. 

Az Egyé\i tén)·leges szolgálat azon jelöltjei, a Ják 
önként aka1nak belépni, a föl\ étel ü ánti fal\ a1nod-· 
ványaikat a védtö1í én) i utasítás 1 iész 69 ~ 3., ·4 és 5, 
pontjai*** sze1int fölszerelve. az illetékes hadkiegészí-

* L. Gyóg~szeié~zek Évkönyve 1890-te 137, old 
*," L„ Gyógysz. Eíköny\'e 1890-re. 144. oldal 
**:*Ez a rendelet az J891. évre is érvényes. Aszelk. 
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tésí kerületi pa1ancsnok~á~ál legkésőbh a~on ~v f~b~_uár 
végei6 tartoznak benyu,Jtan1, 1nelyben 21-ik eletevoket 
betöltik 

Azon Yédkötelesek a kik az eg)éY1 tényleges :szolgá
lat kedvE-z1néní ében az allítás alkalmával ~ha1tanak 
részesittetni. teljesen iölsze1elt folyamodván);a1kat akár 
azon év feb.ruár hó ,·égeig, inelyben a föso1ozás1a föl
hivatlak az illetékes járási tisztviselönél. aká1 a honos· 
sági sor~zójárásbeli fősorozásnál való elövezettsük al~al-
1nival és· pedig 01 vasi n1egvizsgáltatásuk~t ~eg,előzóleg 
-· a so1"0zó-bizottságnál tartoznak benyuitanr es ha a 
honvédséghez \aló beosztásukat kivánják, ez ir~nti 
kérehnüket folya1nodványaikban szintén elő kell adn1?k: 

Csakis az ujonczállítás alkalmáYal besoroz~tt egyev1 
önkéntesek helyezhetők át, esetleg a törvény altal ineg-
szabotl szá1n c1ejéig a honvédséghez . , 

)·findazon jelölteknek, kiknek az eg)'é\1 teny1~ges 
szolcrálat iránti kedvezményük, az önkéntes belepesre 
vaió".jelentkez8snél, vag~· egy korábbi állításnál ho~ott 
határozatnál fog\·a ni ár elis1nertetelt, ezen kedYezn1cn)' 
a kövE::lkezö ujonczállíiások1a nézí'e is bi_ztosítva inarad, 
ha az igény további fennállását, kellő időben ,és le~
késöbb az illetőségi járásbeli főso~ozás alkalm<1;val ~s 
pedig or\·osi 1neg\ izsgáltatásukat n1egelőzöleg be.Jelentik 
és igazolják 

2890. sz -Tnr--

Az influenzáról 

Magyar kii ál )' i belügynünisroter 

Jt"r/11 tnrlelet 

Iuíluenza elneí·ezés alatt Euróµa több álla1nában és 
hazánk te1 ületén is, já1 ványos jelleggel ~gy legnagyob~ 
réi>zt en) ht:bb lefolyású és - töbl~nl ire hurutsze1u 
tüne1nfn~rekkel já1ó betcgseg u1alkod_1k, n1el\ a. l~~os
s<'tg nagyobb iészét tön1ege:::ien, ina1dne1n egy1de1uleg 
lepi meg .. , 

A betegs-ég az ez ii.ánt 1neghallgatotl 01sz. kozegesz~ 
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ségi tanács szakvélen1én)' e s:zt:1Ínt leginkább 
rázó hideggel szokoll fellépni és 2-3 napig ta1 tö rnagas 
lázza1, a testi erők han1 atlásával, lassú fé:lláhadozás és 
iitkán kiütéssel is jelentkezik. 

A kó1nak l1á1orn alakja különböztethelö n1cg: 
1 a g'S'.orno1 bántalrnazottsága: hán: assal ~t\·ágy

talansággal s néha hasn1enéssel 
2 a hu1ulos alak; a légzösze1\-ck b<:i.nlaln1azásá\ 

g) akran szen1küthártJ alobbal; 
R az ideg:H; alak: jelentfk<::ny fájdaln1akkal és szo„ 

iongási é1zettEJ Ezen kótalakok cg~ n1ásba is állnehet
nek A já1Yán~ 1nagában véve rends7.erint enyhe le~ 
fülyású; de ha 1nás betegség. föleg pedig lüdülob csatla
ko?.ik hozzá, akko1 sú.lyos 1neghPtege<lé-ssé is , álhatik 

A szóban le\ö hetcg;-;~g 1neglephet ug:an bárkit is, 
de leginkább azon egyének esnek abba, a kiknek szer
vezetük aká1 e1edet!leg, aká1 pedig tlö1enH-nl J;etegsé
gek iolytán n1tg 'an g~ E;ngüh e s a kik egyébként is 
szen\ednek légzési sze1·,ek lnnutjában Íg) a kó1 be
hatásá\ al sze1nhen csektlythb ellenálló klpességgel. 
bünak. 

Ennt-lfog\a az Ellen a litvfnJ iagálios já1\án}'ok 
alkalniával iendszt:lint foganatba \étetni szokott óyó 
és g<Hló intézkedést:k. 111inl ptldául a közltJ~edési kor
látozások. \llg) a hetegtk szo1os elkülönítése, i'ig\szintén 
f€rlölJt·nílt-;Si lcndszabáljük /oganatositása. az eddig tett 
tapa~z1alalok sze1inl, ézéha\'ezt_-tön(-k nEn1 bizarr\ ult. 

Ehliez képest a 1ni a szóban lt:\ U bt tegség let,icdése 
ellen, az ad olt kü1ü!Jné11yek kiiz!. eg:~ cdlil helyes és 
indokolt intézkedés g)anánL tünik fel. az 01sz köz
egt,szslgüg)i tanács szak\'élt-;rnén)e 0s javaslata alrrpján 
abban_ áll, hog) _a lakosság 1nindcn n1eghl\Jfstöl való 
Ó\akoJá::;ra, él-· cs élet1cndi lnbák clkö\et\:,sétül \'aló 
ta1tózkotlásra kell() inódon (-::; lJcJiatulag fig)elnH'ztessék. 

Ez okból fflhho1n a Löt\-0-nyhatóstigot. hog;) tö1Yény
hatósága lerülett,n a legkil.trjedtebh 1nódon fig\ehnez-> 
t.esse a lakosságot a11a. hog~ az influenza. ellen illetőleg 
annak .tá,-olta1 Lása czéljAból inindcnki, kivált gyern1ekck, 

aggok és beteges e1nbe1ek. !1' n~eght~_Ié~~ gondosan k.er~il.~ 
jék, c-....·éshen, iv_ásban és hann1ne1nu e1vezethe11 n1c1tet· 
Jctességct ta1tsanak. . .. , . 

Nagy fontossággal hí1 a l~kások le\ egoicntk_ t_1szl~~ 
sága, ininélfog\ ~ a .. l~k~zohak ---- a „benne t._~:lozl,odok 
111 errhülésének kike1 uh~sevel ~ szell_oztetendot 

JZiYálóan pedig szigo1úan üg)el;ienek_ Jel ~11a~uk1a 
azok. akik az influE:nzát rnát t;g~:szc1 k_1allot!ak, hog~ 
felg)Ógyulásuk ~tán .azonnal inagukal ÚJ~!Jb a1 lí1:1~nak~ 
nak ki ne ttgyek, nn\ cl ezek ezen _heteg;s~,_g1e lia,JL:~~-i~ 
sítotlaknak lenni látszanak abba 1g;1~. ko~lll) en ~Jbol 
, isszaeshctnek és újab1Ji tnegbf'tcgcdesuk sul~ os ko\ ct 
kezn1é1Y\ ckkcl i::> járhat . , . 

Ecr\ sze1 ::;n1ind intézkt:djt,.k a tü1' én:i hatosag az liánt; 
hocrY" a szegén'! eb]J néposztál) szárná1 a, _a 111.:ita_tko~~ 
szŰkséghez és a lehl:tös6ghE;z képest. Hl:Iq_::e,<lo ~zobal~ 
fclállítíassanak s Úg)·ne\ezell ntpkon~ hak ~eü;.:>1ttcs~c· 
nt'k, nieli ekben az illetók délben Hlc_leg, s eleggi:; tapL-:lu 
cleclellel cllátlintók ler;)cllek: Úg)sz1ntt-n .. liü[IY a_ k~1-
liáziikat iclke1c:::;11i ohajtók iésztre 1:;]f,gst.ges _hel\ ,allJon 
rendelkezéste s a szegfn) hcie)!;t"k az 01.vo~1 scgell~1e;: 
fs ápoltatáshoz n1indenko1 ktseddeff1 nelkul hozza1nl
hassanak · 

1 
, k 

\-é!Iül fe]hÍ\0111 a t01vén)·l1atóságot lio~) a koi 1a7:.a ·
han és ~.:qóg)ililt'..zctck1Jen ápolt inilu_cnzas hf:icgf:k1ol a 
;;;zabáh tze1 ü kinn1hll(Lsokal és pedig a lietci-;~:-g. ff'l· 
1nt, 1 ülle lila cµ:yhcállítntt Lálilázalot a~onnal; )O\ ulwn 
}Jedig a kü1 1nc,gszüntéig 8-8 naponk1nt hozzani lu-
jE;szsz~- fel . . . . 

net<ln 
hflyi
a tü1-

A 1ni pedig az i.-;kolákat 11Jell, .:-:1,ie nez~e a 
feln1e1ülcnUi) löinegeschb n1cgbettgulcs cse~en. a 
viszonyok i::,s fc1iío1gó ldi1 ül111?nJ:E:khc~. kcpcst. 
, ényhalóság sajál ügi·killében 1ntezkcqJ0k 

Tanáciiosnak ]alszik~ liog) l1a a kisebb gye1n1ekch 
között az influenza n1nlatkozik: Ezckllek osztályai be
zá1assanak 

Budapesten, 1890 é\ i január hó 12-én 
(ií Tt!eki 
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82004 szám. 
vm ex . 1889 . 

SzifonfeJekr Öl. r 
1fagya1 küál) i belügy1niniszfe1' 

Az ólo1nnak és ho1gan~ nak a táp és éh ezeti szerek, 
italok, Yala1nint az ernbcii sze1 vezettel érintke:i;ésbe 
jövő egyéb tátg)ak közül való használala iránt 1núlt 
é\i junius 6-án n4,6ó2. sz. a. kibocsátott kö11endelete111-
nek 1. §-ában a többi közl kijelenteltc1n, hogy bo1-· és 
sörszívó vag: felnyoinó készülékekhez és szénsa" k'lrtabnú 
italok eltartásá1a szolgáló szyphonok elöállításához 
csakis oly fé1nüntvén'yek használata engedtetik 111eg. 
1nelyek 100 súl) 1észben legfeljebb eg·y sűl~ iész ólmot 
ta1 tahnaznak. 

Időközben egy budapesti szyphonfej-g)'á1os <:zég által 
oly sziphonf~jek állíttattak elö, a inelyeklien. ';1 ineg
ejtctt hiteles Yeg}eln1e?;t;s ~zelint 991°/

0 
ón és 0.81°/

0 nickcl találtatott; óloinn\ornok pedig rnenn: isf:gileg 
meg ne1n hatá1ozható ('St:k(~ly 1ncnn:·iséghcn 

lVli11tl1og)' tr:J1át ezen g~á1tinán)ok olyanok, hog:,. az 
ólo1n- la1 lalon1 ü ánt a fent idézett kö1 icndeleten1hen n1eg
szahott kö\·elehnényekcn is túltesznek és i.K) kiizegósz
ségi sze1nponlból a ltgszigorűbh ki\'ánaln1aknak is tel
jesen inegftlclnek: ennélfog1 a az éiintetl 'egyelen1zes 
sze1inti sziphonfej"g\ á1 trnányokat. f elió\1 e, hogy azok 
inindenko1 a fcnlcn11ítelt inodon készülltk, a többszöi 
e1nlííett kö1rendelet0:1uben elöüt kövelel1nényekkel bíró 
sziphonfiqjck~El teljesen egJ é1 téküeknck és közegészségi 
tekintetböl aJánlalosaknak B)ilvániton1 ki 

Errö J a tö1 ,,-ényhatóságot ludo1násvétel vége ti é1 tesítem 
Budapeslen 1890 évi jan. hó 4-én 

37523. sz 
-Vf~:11· 

Szifofejeker'Ől, II 
G1 óf Teleld 

Magya1 kii ál) i belügy1niniszte1 

Az ólornnak és horgan) nak a táp- és élvezeti szerek 
italok1 valamint az emberi sze1Yezettel összeköttetésbe 

1890. (CV jnnius liú 2g-an 
helyett: 
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41797 sz 
VI-11--

Szifonokr ól III 

Azon idö óla, hog) cp;~ budapesti S)' phonkjg) á1os czég
nck folvamodYánYa fol\ tán, hivatali elödön1 1889. évi 
82,004 'sz alatf kElt köirendcletében kijelentet.te

1 
nlisze

iint az azon syphonfejgyá1os czég által elöállítoit syphon·
fejek az 1889. é\1 i junius hóban 34,662. szá1n alatt kelt 
körrendeletbcn elöirt köYelehnönyekkel biró syphon
fejekkt:l teljesen e~~·Tnérléküek és közegészségi tekintet
ből ajánlatosak, újabban c~J' u1ásik ugyancsak hudapesti 
gyá1os s tá1sa azon kérelc1n1nel fo1du1tak hozzá1n, hogy az 
általuk ke1nény l uggyantáhól ( ebonilhól) készítetl S) phon
fcjcket az nlóbb en1lílet.t kör1endelelbtn elöht követel
n1én\ ekkel bí1ó S"\ phori-fejckke1 szintén teljesen egyen
értCküekntk és -közegf'.:szstgi S7.E::n1ponthól hasoDióan 
ajflnlatosaknak ll)il...-ánílná1n ki 

Tek ntettel a11a, h·Jg)- ezen ebonitból készilett s~;phon
fejek, az e iészhen -meghallgatott 01sz közegtszségi 
tanlics szakvélc1nén~ e szerint. a közeg-észstgi ki\ ánal:.. 
1naknak mindenben inegfelelnck, azokat. fellé\'e

1 
hogy 

inindenko1 az e helyen bemutatott 1ninta sz:elint ke1nény 
rugg) antáhól (ebonitból) állíttatnak elő._ és külön fém
bnTkolatjnk 1negfolcl azon kikiifé!';Pknf"k, 1nel:ieket az 11 
rés zbcn fennállo icndelet a tápszerek cson1ap:olásánál -
használt s azokkal köz\ ellenül ncn1 élintkezö fén1eknél 
1ne!!kÖ\ ete1, ezennel s:.ólnlPn az i1nént is hi...-atolt 1889. 
~,, i

0 

34.652 sz a kibocsátott kö1rendclctben elöil t köve„ 
tehnényekkel büo s~phonfejekkel eg)cné1téküeknd.: és 
kiize[!'é.szsf,g:i szc1npontból ajánlalosa.knak nyílvání1.om ki. 

E1ről a tö1v6n-vhatóságol tnclon1ás\élr,l vt·gctt é1ie-. 
síte1n. , 

Budapesten, 1RHO. ~-' i augusztus hó i31-t.n 
A niini:Szter hel) Ptl: 

Szaluvs.zky G1;11la„ 
álla1ntitkái. 
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Állatorvosok kézi gyógyszertáráról 

80761. sz 
TII! 

J.fagya1 királyi belügy1ninisztc1 

A öi rendelet 
::\íinthoo„, az állateU'észséo:ügy ienclezésé1ő1 szóló 1888· 

éYi VII f~c::z és tnn~k \8grcllajtása ügyében 1888 8v1 
JD.000 sz a kihocsátott 1ninisztcri icndclct R01. §-a 
szÉ:rint enp:edélyezendö á.llato1 vasi kéz:i. gyóg~ szc1 tárak 
ez él ja ugJinaz, nünt e1nbe1 01 > osi kézi .g~·ógyszc1 ~~1 ak
nál, hogy csakis a sü1 gös veszél~ eseteiben elke1 ulhet
Jcnül n1°eITki,·ftnt.ató o:yóa\ szerek azonnal 1negsz:erezhetök 
lcgfcn<::k

0

: enné.lfog;a ;-fölcln1í...-elésüg~i ininiszler ú11al 
ei\.eté1 tőle}!, a kö'-\.·ctkczö szc1ck jegyzékét_ azzal álla
µít01.tan1 n1e!Y, ho;ry az ezen jegyzékben f!Jso1olt sze1c
kcf az állaro~·-rosf kézi gyó,qyszei·tdr ta1lásá1a feljogosított 
úll::tlo1 vosok nündenkor készl(:;tben iarl.ani kötelesek, 
nevezetesen: 
:\ridn1n crr1bolic depu1 
- hyd1ochl. conc. pu1 
ActlH;r sulfulicus depu1 
Aloe g1ossc pulve1ala 
Aqua Calcis 
Allhaeae radix scissa 
;\ltnnen c1 ndun1 
Antifeb1 inuin 
Apo1norphin h\dioc.hl 
Aqua dcstillata 
- Goulardl 
Altropinnn1 snlfu1 
Bismnthnn1 snbnit.1 ic:. 
Ca1nplio1a 
(:l1 lo1ofo1 rniu1n 
Cocainnn1 h\'cl1oc:lilori( 
Cnp1 un1 sulfu1 ic:. pu1 nm 
])jrritalis folia scis!:la 
E;.{'ti. filic:is n1aJ.is at:lh 
- secalis co1nuti spiss 

fe11nrn sesquicl1l 
Gentian 1 adi x: g1 
Glvcc1inun1 

sol. 
pul Y 

Hid1a1g biclil co1rosiv 
Tlid1a1g chlo1atum inite 
Jodofo;;1niu1n 
Jodurn„ 
Kalinm c11luücum 
- jodalnm 
-- stibio lai t.aiic pul\ 
Kamala 
I\-iorphinu1n l1\thoc.hlo1 
Nat.riutn h\-dro-ta1bonlc 
--- salicl'Ii{:um 
- sulfui-icu1n 
Oleurn Hicini 
Olcu1n Lini. 

'l't·1ebinl11inal' iectil. 
Physoslign1in11111 salycil 
Pulvis Dovel'i 
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Piloca1pinun1 hydrochl Ta Nucis vo1nícae 
Santoniu1n - Opii simplex 
Sapo Kalinus Cnquent H~'d1argy1i 
Spüitns camphoi alus - Sabadil1ae. 
- vini dilutus ·vaselina flav-a. 
Shychninurn nihicun1 Verahi albi ihiz a- Plllv,. 
Tinctu1a aloes Veratrinum. "' 
- Jodi. Zincum sulfu1 icun1 

Ha hizon) os esetekben ezen sze1cken kivül. n1ég 
szereknek l.a1tása is rnulhatlanul szüksfrreJ1etnék~
azoknak engedélyezése esetröl-es<:::tre kÜlön ' 
alapján csak innen eszközölhető ki. 

Rrről a tö11 É.n ·y J1atóságol további inffzkedés , egeu "'' é1 lesíteni 

Rndapesten. 1890 e1 i janu::il ho 4-tn 

G1 Teleki 

Antipyrin antiíebrin és phenacetinről 
10Bi3 3z 

-ix- }Ja~~ a1 királyi htliig~- n1íniszter. 

A lel!:utohh lcfolvt ihfltH:t11.a-icll\iln1alkalnHiYal,1öhb 
ízben tapasztallato.ll, ho~·y az rt11t111,1/1in. antif'eb1·tn és 
phe//aret-in. rnelyE,knE-k kél E:lstíjf; a lii \ atalos l.!\ ógyszer
~Öllj \ hc.n es az_ a]ihoz szolgálú hi\a!alos g;ói;ysze~;
a1sza.b\anyh<in ninc.;;;Pnlk ·f-tel nJEgjriliihc, ::i Íg\ 01vosi 
1·endehé1?y nél~ül is. szahrulk~.Lb(Jl kis;-:olg·<dl.athatók, a. 
plH:nace'.1n )J!'.d1~ azokba fel sinrs \('.:\e, s íg) szintén 
~zaba~kezh(íl, kis.:.:olgáltaihatö - or\osi iendclvények 
es üJontt:t nldkül az egyf,nck hetcgség(1e, ko1á1a és 
szervezetf,nck rninöség:ére kiszolgáltat\ a, sok esetben 
<'lrtahnas. stit vrszé]\ es haUissal 'Ültak :Neyezetesen áz 
ant.ipy1in ~-s anlifehlin. szahntl alkalinaztalásuk n-iclletl. 
k~lünöscn g~!.ngro testalkatú c's szívbajos tg\l:neknél 
hnl.l:len (jss?.eE:sÖs('ket i(l<-:z!ck rolü 

Tekinh: e lehcH, hogy az antipyi in é.s antifr:blin 11en1 
küzihnbüs hatású sze1ek, n1elyek 1J0lylcleni._ll vagy na
gyobb adagban alkahnazva, keHe111etlen söl veszélyes 
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is okozhatnak: .ennek elhá1ítása czéljáhól az 
01 sz. közegészségi tanács 1neghallgfi:tása u~án, .ezennel 
Jrendele1n·. hogy ezen sze1ek, a. hl\ ata.~o~ gyogi szer
~önYvhen i.-tel n10gjelölt gyóg~ sze1ek ~o:-:e so1.?ztass_a-

ak· s Í"Y k1szol<'áltatásuk a gyogyszerkoD)'V 1-so pont.Ja 
.- ~rtelrnébfn csakis ~y~~?t lat: a jÜgosított o~ ,. os. rcn.~el~ 

,én\éie. leg')0n cszkozolhetö. A pl~cnatehnt ip~tol.eg 
dÍJI Jninthogy ezen sze1 is a chffer'Ons hatasu laz-· 

pe "' "k d aa· ' ' e ' c.sökkcntö szerek köz8 la1toz1 , e e ig a gyog).sz .1-· 

könyvhe fel\_-é, e ninc~en: eh e~~dclen1,, hog~T· az ~z1nte~ 
csakis 01 , 0 s1 rcndelven)· alap]~n leg.~·en ... kis7.o'.ga1hato. 

Ezekröl. kapcsában az 1888. evbE.n itt 2o)OOO ;s 10:690 
c;z. alatt kiadott rendeleteknek, az or\ o~ok~al es .~y?gy
~zer~.szekkel való közlé.s \égett a to1' enyhatosagot 
ezennel é1tcsíten1. 

Budapesten. 1890 é\i n1árczius hó l-én 
G1 J'ele1-..,i, 

Hívatalnoki qualificatiór·ól I 

A nwgy. J,·i,i belüg/1111iniszt~rn~k 80,81.6/889. szd'.111~ .. kö1. -. 
rendelete, azon ne-m-kato11a1. e1> ne1n-ke; esked~_lni.1 rn~.olrr;,J,; 
' ''''''olt'"mo!.. inr/l).elölé.'Je h dnt, a melyek a kozt1.sztv1.'Jelok l8-u·f'd"'' ',)\ , ·1 •'b'l 
inh1ö'sitéséi ől szóló 188) éni f törven11cz1.lik szempontJrr. Q, 

traré1 té!..,1 e nézve a f'ó'- 18 al_qiinndzz"unwkkal vazlJ redl-
i&koldk·l:al Cf}.1jenrangúaknalc teki11thetök 

A köztisztviselök nünösíléséröl szóló 1883 r .. t -czi.~k 
mi dön a lü\ atalí állásokhoz 1ncgkivántató qt~a~1ficahot 
vagy bizonios. szak~rizs.gák le~ehet~~éhez v;;ilo _.1og.(_1s~lt· 
ságot a köz~p1skola1 kepzcttseg k1n1utatá~ah_oz k_öt~, a 
(<k(h-:épiskolákkal eg~rend\i kereskedclin~ ~skola1?l:'• 
ill01.vc «n1egfelelö katonai lan_fo_lya1ni1-rol. is ~1nlit~s~ 
teszen A kérdéses kereskedelmi es katonai szak1skolak 
~.s ianfolya1nok jegyzéke a szak1niniszte1: ur<I;kkal ~nnak 
idején folytatott tá1·gy~1áso~ után n1egall~p.1tt~tvai;, 3;Z 
ekként megállapított Jegyzek _az~ 1~87. ~v1 o6,.'313 es 
80,588., valamint .az. 1888 évi o71o szam alatt kelt 
rendelettel közzététetett 
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A minösHési tö1vény a fentem_lített kereskedelmi éS 
katonai is]~olákon és tanfolyainokon kíYül másnemU 
szakiskolák és tanfolva1nokon kivül másae1nü szak-· 
iskolák és lanfolyaniokról nein tesz említést, mely 
körüln1ény a gyakollali életben ne1n egy nehézséget 
szül, söt ne1n kevés 1néltánytala.nság1a is vezet Ai 
ebből e1edö bizonytalanságok 01\oslása Yégett az ille
tékes miniszter u1akkal tö1lént megállapodások után. 
rendeletileg 1negjelölni kivánoin 1nindazon nen1-katonai 
és nem-kereskedelmi iskolákat és tanfolyamokat is, 
n1elyek kétségtelen belső r:rtéküek ~s a dolog· ti::1·1n.é„ 
szete szerint fö- és algimnáziun1ok vagy ie<iliskolákkal 
tanértékre nézve jogosan eg) enranguaknak ttkinthetök 
s a melyekben szerzett is1nett:t alsóbb hi\·atali állások -
tekintelfben a törYény intentióinak megfelelően quali- _ 
ficatiókE:'.nt n1egnyugYással épúg;.- elfogadható, a tninf a 
katonai vagy kereskedcln1i hkolák (s tanfoll atnok vég
zése a törvény szigorú (Ütclrnez(;se és \ílágos szaYai 
szerint is elfogadlatik. -

Ezen eh-böl kifolyólag s a lenlidLzelt kü11endeletck 
kiegészítéseképen a kö\ etkezőkel kiv;lnta1n kijelt:nteni: 

1. A gaz:dasági tanintézC;lek (keszthel~·i, kassai, deb
reczeni k(Jlozs1nonosto1i) \' alame] yikCt szabál)-sze1 üen 
-,, égzetl egyfnek az 1883: J. t.-cz intP.zkedesei tekinteté
ben a fögimnáziu1not Yag·y Wteáliskolát \t(gz:ett egyé
nekkEJ eu:venlő elbüálás alá esnek 

2 HasÖllJö t:lhírálás alá esnek azon fl//f~IJ/ffözerh;zek is, 
kik az 1888 f:\i januá1· hó 1-én élelbelt_;peU 35,222/87. 
szá1n ti vallás-· és közoktatásüg) i miniszle1 i l'endeleL 
éri elmében 6 gimnáziumi osztály el végz:ése és 3 évi 
gyako1nokoskodás után a kinevezett állanú ·yizsgáló 
bizottságok elült tettfk le a gyako1noki \izsgát Ellen
ben azon _gy6gyszerészelt~, kik a iégi rendszer szeiinL 
4_. gimnáziumi oszlál)'t ,-égeztek, csak azon escthen esnek 
ezen olbiuilüs ahi.„ ha az eg;1 ele1ni g:yógyszetészeti tan~ 
folyamot is jú sike1re] elvégezték 

Kelt Budapesten, 1890 évi jan. 5-·t:n 

G1 Teleki < l~a} s. k. 
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Hivatalnoki qualificatióról 11 

.. , k'i niinis:ztei f.' éri i2)72J szdi:t: 
Á J,;e1 esk.edelemu_qift 

111
· 

1
· d l t t xilta X i _ a 11asutz 

-((.[<ltt a lcöv:-tk ző szal)(fl,ipen, e e.eb ' 18"8 'éri febiu.di hó 
tt k !Őb·ité~·e td1g1Ja an · , , l 

alkilnutzo. a .. mu ' „ „ ;_.b,, -~, tt &zabályi P.ndelct ncme„y . 4'134 ·-am alatt 11-t ,Jr;~a o . , . , t 
2_-an , „ b"'; • k J,. ; -ltése és 1nódo11,1trtsa non· 

hatdi·ozuianyauui e„ ,„tPqe '"" .... , „. .- · b 1888 
. . lk 1 . o!lak 1111nosttese ta1g1·a an . 

A , asutJ a a tnaz „ k.b 'tott szabalv-. h, 9 : 4834. sz. alatt 1 acsa , , 
(..vi febr. Uar Ű ...,-a;i- 6· R ·, ak kiegészítése és modo-d 1 t n1 3 4. {:CS ~-a1n , . t -
ren e e e . k .. - tkezökct rendele1n, llgJ n11n . f.ílása g:yanant a O\ e 

1 

2 · f""- -1·0:.kolát szab::\.l\szeiü-
3. A fögimrulz-iun;ot ~:gly ~1 ;~~{Öen < Jllinösí-LeÚckne,k 

leg eh égzetl eg) en~ e e~~ ek is kik a \ allás- e..s 
tekintendők U:zon_ gyogl' s~eret 3. 222 87, sz. a. kelt s 
közoktat~s.ü!{~1. 1nin!s~t~r u,\~t~Je i~-Pett rendelete éitel-
1888„ é\l J~nu~r_l,1c.i -·:n„e el\éo-zfse és 3é1'!J!)'ako:-· 
inéh~n fi ~1n1n~z1ahskys1~l~tt {1Jl~n1i vizsgáló-llizottsa
nokoskodaR utan a 111

:
1k' k. ,

1 
·
7
s[át. ellenben azo_n k l ··tt l tt'k le a g\·a 01no 1 - "' ' .... 

15 o-o e o e t. _„ ~ ~ • d . ·r szerint ·i a-
1
ninazia l " · k kik a n-g1 ren sze - , " . 

1 
o-yó{f\szerE-;.sze-, „ . tl "ll esnek hasonlo e· "· "'· t · t k csal- azon ese k 

1 oszlálJ vcgez e·, · ~ . . . . ·eréo:.zeti tanfolyan10 1Jirálás alá, ha az eg~ elemi g~og) sz, ·- . 

is iú sike11el el_-..ég~zték. _, , „ erészek \ asúti hh,atal-
Az il1'kL"nl kepesitelt g:)ogyszl a ,·ao

1
'111· liszt-

. · - k ·nokn \ arry · "" , 
nokul, illeh e hszh_ µ:) ~1 -_01 _ ndes ha.llg:alókul és mag:án-
kC:.-pzó tanf?l)· a.~n1 ~~ ,n ! ~- \a~efolya1n Budapesten 10. hóig 

'i' A vasnh t1sz ~r:..pzo ·, . letnher 1-én \E..SZJ kez
lart A nei!yedik tan~\· f f. „ sz~~ van na-Ponta d u 
ch:t(t 1-I:_tcnkint ~O. o_~a1 el~a~J ;atókul fel\ ehelök, ki_k 
;~ ... -S orrr1g tel,}~·.rl~ i~o~:.eln. l ·tel~siíett inásolati okrn;-iert:deti. .,,, arry kozJtg~· zo1 eg n 

n\ okkal igázolják, hogy: . , · !!' ,l bii nak · 
··1 ineo·félt:Jö clinéleli elOkepzettsc\„gLj891 «_ : januá1 
2 18 '=' é\ül~el hctqHöllék, \ag)' az - t\I 

hó j-irr betöll.eni íog,Ják ; 
H -n~agyar álla1npolgárok; 

;; 1 

l 
1 

!:I 
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4. a hha!alos. inag\:a1 nyeJyet szóhan és 
tökE:]ctesen hitják ; ~ · < 

. 5. feddh~q.en el?életúek,, nti .a tanuhnányok hefejeZt~--, 
~l~ .e_l_te}t 1do:.e n_ez\_e ha~os_ág1lag 1n~gerösilett foglal-,;· 
kozas1 cs e1~olc:-11 1~1zon~ttvanyokkal 1gazolanrló; , :_'. 

. 6. ::i. .• v,as_nti szolga~a_ha testileg is alkahnasak, n1in'.ek; .. 
b1zony1tasara a ''asnh vállalatok 01 yosai és a hatós_agt- · 
OlYOSOk hivatYák . 

. ~ci~dat.ási díj 10 írt; tandíj Ezenkh ül 60 ft t Szegén,;~-~ 
seg1 h:zoi;i.~ ítvány a_lapján tandijelengedé~cé1 t lehet fal yB.~. 1 
inodnI.. Ugi e7:~ nunt _a felvételért való fol) an1odYánV" 
aug_us,zt :1s _ 20-atg a re \ 1 asúli tisztképző tanfol) an1i> igaz: 
g~to~aganal .(Budapest. VIIJ Luther és Bezetéd\-nlcZáK. 
sa1ka~) n~.-uJtandó be A részletesebb fehila(fÜsításOk--~ 
ug:~an1tt ny·e1hctők. "' -
tanulókul szintén felvéleli Yizs(fála1 nélkül alkaltnaz-
hatók, illeh·e felvehetők. ~ 

Kell Budapesten 1890 julius hü 20-án 
Baros-;, s k 

Hirdetmény* 

A Budapesten fennálló posta- és taYirda-tanfoh:a1non 
rn.el~·nek_ (zé,lj~ és feladata azon egyének elözé!es ki·~ 
kepezt~tt~e. ~1k ,a. postai P_s t::ivüdai, közigazgatási, 
sza.1n_v1leli. penztan és kezelési szolgálatnál valanünt a 
n:. ~n posta-ta~cuékpénztát i;:ra.zg::i.tó<>ágnál alka!Jnazást 
k1vann.ak ,nyern1. a ~anév f éyj szeptc1nbe1 1-én veszi 
kezdeü;t es 1negszakitás nélkül 10 hónapig lail 

* Noha a fentebb közöl! n1iniszte1 i rendelethez ha
sonló a posta-- és tá' irda-hivatalnok1a nézve eddig ne1n 
elent 1neg szükségesnek láttuk a hj, atalos lapból az 
dcvonat.kozó h.i1deln1én~l ki\on'1.tban közölni. Nen1 
sze~:vedl~e~ u J kétséget, 11og~ az 1889. évi 80.81G. sz: 
belngy1n1.n1szte;i r:n.dele_t a~apján (l. előbb) a gyógyszeré
::;zek .. a posta- es tayird~1~luvat.alokta is aspüálhat.nak, 
ille~oleg a posta- .. es tavu·da-tanfolyamra iendcs hall-
gatoknak felvehetok A szerk 
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felveteli kcllék12k: mint a 'asúti t.isztkf.p%Ő tan-
{olvan1nál . . . . . 

_Beiktatási díj fcJében HHn<lenk1_ 10 fo11ntot. tart?~~k 
fizetni. Tandíj 40 frl. AZ"?.n h~ll~atok. kik .sz_~~~n~_;>~gu~ 
alapján inagukat a tandiJ alol feli:nentct~1 ~1' ~nia.k, _ez 
iránt a beiktatás alkalmá' a! az igazgatosagnal , fol) ~
lnodványt tartoznak benyuJtani Azon hallgatok~ kik 
sztg:énv sorsukon kh ül jo elö1neneLelt n1utatnak, hzen
keÚen ·a tanfolya1n 10 ha\ i tartar:ia al~tl ~ ke1e?kede
Ieinüg)'i miniszteT által 20 fltny1 ha"\1 penzsegelybcn 
részesílteínek. .. 

Folvan1od\án\ok az 1890i91 tané,1c aug 20 a1g a 
c<Posi.á- t:s lá\-Írda-tan!Ol~ a1n)) igazgatósá!!;ához (Vlll., 
Luthei-· és Bezc1édy-ntc.zák saikán) küldcndök be. a 
hol bö\ tbb feh ilágítások is Il) e1helök 

Adómentes szeszről 

A n1 l.ii, pénzügyinhliszte; f„ éii 84 581. ~z alatt a 
j, övetl--ezíf kö1 rende!etett borsdtotta !..l, az adó mente~ has::~ 
nálai'i a szdnt szeszn~k az dltaláno~ denaturdló sz·ei 1 el 
i; ló denatu1 álds1i ·a vonatkozó egyt s hatá1 ozind11yok inódo
sltdsa tá1 gyában 1ssr1. é-ui julins h:ó 29-én, kelt ~),~20 ~::' 
a kiadott szabályrendelet* 1 pon~1ának 1 eszbent valtozar-:a 

irdnt 

A'/. :u1ömentes használalla szánt szesznek az általános 
denaturáló szenel yaló denatu1 álására vonalkozó eg-yes 
határozinányok inódosítása tánrváb:in 1889. é\'i julius 
hó 29-én 4-3 .. 420. sz a kiadotl ~és az 1880 é_vi (<Pénz
ügyi Közlöny)) 27 szárnáb.an közzétett. s~ahá]~:iendelet 
1. pon\ja az osztiák cs. ku pénzüg) n11n1szte1rel eg)'et
éitöleir a köyetktzöleg 1nódosíttatik: 

JövÜre az általános denalu1áló szerül a megszabott 
két rész faszeszböl és 1/ 2 rész pyridinolalból álló ke.ve-
1lken kívül a denatu1álandó szesznek rn1nden 100 liter 
alkoholjához még 20 kö1Jcenliméter phenolphtaltin-·oldat 

1' L. G~ óg). Közl 1889, H·L sz 
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(lnely a hivataios szeszn1érő szerint 90-95 igazi tér_..::,,' 
fogattal biró faszeszben ÍE:loldott phenolplttaleinból á1l); 
hozzáadandó ::, 

Ezen oldal elöAllíhisá1a leg3lkahnasabb az á faszesz, -:: 
lnely az általános dEnatuulló szene] \aló denatu1álás-; 
nál alkaltna;datik. -

A faszcsznck különös intg\ izsgálflsa ncn1 szilkséges-
lelté1e. bo,c;~ az a sztsz1né1ö sze1int 90-95 lérfogaf: 
százalékkal bü Az oldat tlöállílása ol)kép történik,_ 
hogy 10 kg phenolpltlalein 9a liter faszeszben feJoldatik 

Szükséges, hog1 az e czflra használt phenolphlalein 
az 1889 é\j 43,f20 szá1nú itndelet függ~lékében 1neg:-: 
szabott tulajdonságokkal ol~ 1nt1\ben bii:Jon, hog~ 1 gr~ 
phenolphlalein 10 köbcentirnele1, a hi\ atalos szesz1nél'.Ű 
szeiint 90--95 tt1 fogat szüzalfkkal hiió, fas:-:eszszel le..: 
önt\ r:. abban 1ninden ina1ad\ áll) hál1ahag~ ása nélkür 
tiszta :::>á1gaba1na fol~adékká oh ac{jon (L a:-: idézéll" 
függelék 2 pontjál.; 

}linden lnás lekinü,tbcn a 1ná1 többszü1 e1nlitett 
szaháJ \ iendcl0t határoz1ná11\' ai é1inLet\enül 1na1 adnak„ 

Az ez idösze1int készltthCn Je, ö phenolphtalein-olda
tok to\'ibbra is alkalinazhatók 

Az új phenolphtaltin-oldat á1a utulag fog ineghatá-1oztatni 

Kelt Budapesten, 18!lü t,,j n1á1fz hó 2/-én 

Adómentes szeszr·öl. II. 

A 111 kú JH:11z1i 11mi11i~·:::tu a.::: 1 d1íme11le..c; lurszndlttf1 a 
~zrf11t «Zrs,-: 1'1 d11ti szaúdZ,;~-at m1me~11 halt{ o.:::111d1111rÚ11{fk 
1

1

1 tdmr:::é.~e, illrtve li:l'fJészité~-e td1 ,qydb1111 f. 1'1'/ 70,(J.4 i.. .~·z 
alrrtt a !. d1,etl c:::o' 1 e11 lr!ef..t adta l 1 

AL. oszl1ák t's ki1 p~nzilg11ninisztcrin1nrnal egyet
é1töleg Q kü\r.1.kezük 10ndf-lletnck: 

1 Az általános dcnalniálú ~zc110l denalu1áll szesz
ntk az Úg) ne\ ezett összetett aetherek (1u1n-, hang~'a-, 
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czukor·aether, a nen1 inüszaki czél?kra sz~i;t eczet
aethc1· stb. stb) E.·löállit<isá]1oz 'aló felhasznalasa lnE:g·· 
enged\ ·e nincsen 

A.zok. a kik ezen tilalo1n ellen csclekedy1ek. ug~ar,i
azon- k~'h etkez111fnyekkel tE:1 hell~tnc~, n11n.l az ~do
mentcs haszn:-ílalra szán_t .szes.z .tar_gyaba,n, k1a~ott f·~ ~a 
szeszadótü1,én~ vf'.:g:1eha1tas_a uanü D:la~ntas .1!J inell~k.
Jttét kt'.pE·zü szabályzat II !::l _a) ponl.Ja„alapian azo~, ~ 
sze1néhck, a kik a dt:natn1alt szeszbol a .<lena.Ln1alu 
sze1l Cg~Szen \·agy iészben is1nét c1táxolít1ák, Jllet\e 
ki>onjrik 

2 Az adu1ncntes használati a sz1int szesz tá1gy-~]Jan 
kiadott. szabályzat I. 1. pontja 1nú,~01lik ~)ekczJést.·l~en 
foglalt azon bab-üozn1ány. inel) nek e1 te_ln;ebc1: az ol~ an 
szesz. a mE::]~ alkohol ta1tallnu. en1be11 elvezeti: alkal
mas 'gvártn1án)'ok készíh::'.sé1e szolgál, az ad?n1e1~t?s 
hasznáiatból ki yan zá1 \a, különösen a gyóg11r18Z(tt1 es 
tudö1nánvos czélok1a adón1entesen hesze1zett nein dena
turált szesz1e lléz\e is éJYÉllyes. 

Ehhez képest a .(Jyúgysze1észeknek sincs inegenged:e 
az. hou\ az adómentesen besze1zell ne1n d:r:-~turalt 
szeszt ~Í\an készíln1én\ek e1öállításá1a hasznal,J~k, fel, 
Inelyek tisztán 'ag) f"eihigított állapotban embcn eh e
zehe szolgálha.tnak 

·-;) A q,116gyflzf16s.::el. által a gyóg'j ászati czélok1 a. adó-
1nenle:sl;l1 beszu?.ett szesz1ől az adórnente;,; _ha~:-:nalati,a 
szánt szE::sz tá1g\-ában k.iadott szabülJ'Zat l\._ .h) p_ont1a
nak iendelkezés'élH';Z kéi:iest ''ezcttndö felieg:zf:.s. 18 
i O\ atában nerncsak a laho1 alo1 inn1-kön Y' ntk a ,~etel
szá1na, hanc1n azon készitrnén) nek _a _g~ ög~ ~zc.~·k_an~ ~·
ben n1euhat<l1 ozott. inegn0\ ezés .sze11nb 1neg]clule.;;;e Is 
fcl\f-~end'ii, 11itJ1 készítn1tn1 elóállílásához az adu1nen
lestn hcszt:izett :::;ze~;-: ft,Jhasznállatott 

Kell Budapesten 1890 é\ i jnlius hú 2-án 

lVeke1 le, s J.} „, 
pénzüg~ 1niniszte1 
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Italmérési jövedékről. 

A 1n. l,i>i. pC11zi('-f.1.J111i11iszte1 íiltal li.iadott utusi'tds 
n1ér~st jövfdékről szóló 1888. é-oi _y_.,y_y-V, t.-cz 
ha.tro ozmányainal:: l."1egészitéséröl szóló 1890„ ér1i ~,,,;;;~ 

tiirrin1;czikk 11~qrehajtd$a tó; g!ráúan 

(Ki, onat) 

A tö1 vény G §-a 

. f: __ sz.eszg) á1os,aknflk, szabad1aktá1-lulajdonosoknak, a 
ltkor- es .~ u1ng) a1oso.J:;:nak. az engcdélyl) el ellátott szesz.:.-; 
ke1c.~kedoknek„ a kis 1né1tékhcn eláU:isítóknak. a 
rn~roknek, a rp;ógpszei észeknpk s az clözö szakasZ éite}.1: 
1neben ~ngcd;ll. lyel ~llátott inezögazdáknak. nemkülüh~:' 
be~ a_z 1tahne~ts1 a?otól ugyancsak az elözö § éitel..; 
1?eben n1entesitett iparosoknak kiYételével, 1násoknak 
e~c~et~._szeszcs folJ adékoknak n\ ilt hel...-ek1e inás besze-
des1 ko1zet,böl: a;;; itahnérési adó beszedésé1e joo·osítötf--· 
nak enge~clye .nélkül, akár 100 lilei·t le> ö. a\~~n azt 
inegh':'la~o .. akai azon aluli rnenn'\ iségben hc> iiliü _ 
a;;; alab~r krvételektöl eltekinh-e -· tiJt\ra \an. 

100. hte1en aluli incnn·yiséghen az égetett. szeszes 
fül_Ya?eko,k közül csakis likőrök, puncs-Bsszcncziák és 
inas edesitett égetett szeszes folyadékok, ioyábbá corrnac 
IllI?, a1.r::il~,. ne1nkülönben a kiilönleges pálinka'féiék 
(1nint s,zih'ouum, g) íhnöle;s-pálinka sth„) és err,.éb szeszes 
iolyadekok. közül pedig bo1 (bo1rnust) és sÖi: hozhatók 
be, ~e csa~i~ ~z 1~88. ,?"CXXV t.-cz. 17. §-ában 1negállapí
tott 1tahne~es1 a~o eloleges lefizetése iI1elletl, 1niélt is a 
be_ho~atah„ol az Ilalrné1ési adó szedéséie jogosítotlnak 
mindig elo1,e,s lP:gkésőbh a ,hehozatalk01 jelenlés teendő~ 

Az (( Dtas~ta;>J. 1de_'.)onath:ozo po11{ja1 (Jcg~ zelek a(). §-·hoz): 
1 ccBeszedes1 koi7.ebJ alatt azok a tc1ületek i'tlcndűk 

inel) ek~·e n_67.Ye az it.ahné1ési jöYedék külön ineff\ állási 
Y!lg.Y betletr szeizödéssel van biztosítva; egész 1né'gYéki·e 
1a1:asoln~, \~al,'.1-mint külön rendelettel egy bcszedési'körrJ 
ncn1 n~ 11> an1tolt több községre kiterjedö hé1 leteknél 
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azonban besztdési kö1 zctek alatt a .fog) asztási adó
};_czel<is czéljaiia n1cgállapított hcszedósi körök_ érten.dö_k 

3 A ki nyilt hcl~'ekre olyan szeszes iol)adc_kol kn·n.l'.
}}e\ínrii. rnel\nek inás beszedési körböl az itallné1ésl 
adó he~zedé~ére jogosítottnak engedÉJJe nflkül \aló 
beszerzése a törvény 6 §-a szeúnt tiltya \ an: a_11a az 
adószedés1e jogosítotlnak beleegyezését előre kieszkö
zölni. s Yele az ezért n~ újtandó szolgáltatás üánt elö
zetesBn n1eaállapodás1a jutni ta1 tozik 

6. A ki ;) ilt helyekre inás beszedési kö1ből likö1 t, 
puncsesszcncziát \ ag) más édesített égetett sz~s~es 
folyadékot továbbá corrnacot) 1u1not, ar1akot.. kulon
Jeues pálü~kaféléketi bo1't (horrnustot) vag\ sört_ 1001it0i-
11J'1 kisebb mennJiségben szándékozik behozni, c1ről a 
törvény 6. §-ának n1ásodik bekezdése értelmében az 
adószedés1e jogosítoltnak elü1e s legkésübb~n a beho
zatalk01 szó,·al vag) irásban jelentést tenni, s cgysz~1-
srnind az illető c.zikk ntán a tör\ényes tételek szerint 
kiszáinítandó italn1érési adót lefizetni ta1tozik Az adó
szedés1e jogositott a lefizetett adóösszegröl fedEc,zetü.J 
bfJJeginentes hárczát \'ag)' igazo]\ányt köteles adni, 
rnelyekhen a fél ne\'€ s a behozott tz1kk n1inösfge és 
1nellnyisége is kitüntetendő 

Kesexüvizekről 

A ltei eshedelemugyt 111. kir. r11iuiszte1 ('ulyó éu 2tJ,.5'3'l 
szám al tt a köcetkezó krh 1 ende etet 1:ntézte vala111ennyi 

magya1 01 szdgi és a: f/,umei ipai hatóságokhoz 
A ~e!:!e1űvizek kereskedchni forgalo1nha hozatalának 

jogosultsága az ipai h~l?ságok, által több~él;kép .. ~1<.1;-gya: 
ráztal ván, a bclüg~ nnn1szte1 uu al cg\ etei Loleg .1ovo1)en1 
alkahnazkodás végelt a kövctkezökel iendcle1n: 

1 a:) Gyóg11sze1i1JzeluuJ,, a kik különben se111 tartoz-
nak az ipartörvény i?ndclkezései ~1~;, , . , 

b) droguistáknak„ kik az 1884. ev1 X\- II. t.-cz 20„ §-a 
é~lelniéhen a g~1 ógysze1félékkel \alú keresktdé_~r? a 
helüg\1niniszte1 ú1lú n~ (-;1 lek ·cng:edtJ) L, a kesc1u\izek 

1 

1 
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forgalomba hozatalára in 'r . 1 .. - -délyen kívül az ipa t" a, )e _zett belug1·1niniszte1i eng 
árusítási engedélvie s'zu?rk-'·~n) k sz~m.pon~jából külön- -e·l'"'. 2 ül . . , ,,. , · _, scgu ·. 111-ncs _ . _._,;: __ 
, . , , , l cze"eknel,, 1ne}\.-ck k i - '] „ _,-f, 
aius1tasáYal fo„lalküznak: , lz,uo ag keseruyízek --el""'. 
b> t I' "' - · es se1n a fent J b. ) "'.'. · 
,T ~oi;i a a nein larlo?.:nik _ . e 1 ,1 (t, sem; a-:~::-~ 

ioku iparhatósái ad;a rr>e~ - _az ipa1~:::igedel~ l az első-·-> 
esetben. ha a r·i kJ' - ::i·~ nnndazonaltal csak azo··-: ·_-.„,
. · e a ar rn·:i-"·:1.na]- • n, ·-.--· ~ó1ténctét io-azo]ó hit l ( r~- ' az E::llgt:déljczés rile<J'-;' -

igazolni turl'
1
·a. hocry e eks n~oi:i;.Jaf.nak föhnutatásáva"!.'-

t
. · · -' '"' a eseru\1zrk fo 1 1 asat a bclücrvn1irÍisztcr , 1·· o , „iga oin)a ho:.::ha'-

R. KE1cske'dőkr1e1- ·-. ui n:d elozoleg: n1egen!!edte 

1
, ,. - , ' t::; szatoc~ok k k.I - ~ --:_ 

e art~s1tásá\al csak niell~kkei~=e 1~-~ • .-1~. k_ese1üyizek· 
a, fo1gal~1nba hozalhalás1 a kül '-i t b"-l ~nant_ f~glalk~lzna1t; ~el) ie n1ne:,s szükséuük in l 11 _ E-_lug~ n11n1s:den enge..:_: 
~pa1hatóság által iÉ-s~ük~e 1_~ 1 ~ ez i.na1 benfoglaltatik azo 
ipaiigazolvánvban ' a olt allalános ke1eskcdelmi 

Kelt Budapesten, :1890 i::, i n1ü.jus hó 13-án 
Barn~s Gdbor, 

s "' 

Phylloxerairtó szerekröl 

A füld111/1idé~11qi;i 1n,,<. 1 h . . alatt a, A·· ,· · ... JI/ u · nuniszt 1 f. rJ11 30 0'-1 ,,. ' unet1i·ezo 1 oidtleflt ·. t'.~t . ' -> s~rnn 
11atr)sdyhoz és 1„alanU'ilJI? . ~~!„~"' e 

1 
a;a:nei_111y1 tih vén.ii

Ili1 atalbeli clörlö1n 1s8·~' i o.~1ya~~u1a„,. b1zotts-dghoz 
sz a k.clt kö1rendehl'\f:]· 1"111 n1la.JUS ho 20-án 2ö,Oi'i. 
0:.-·1„

1
· k _..__, t 11\ a 'l ('. 1 1 

':zo,o)JJto·osokal a külünb··. "ll·'·. z11ue. iogJ a 
nl~sz~1ekkel üzü!I. szétff·l!ff· ?zk":! , a. i1ol<t._gos phJ llox~1a 

lek1nti:-Hc-l 
1 

. ,,,_.::;e lt fig,1~:11neztesst' 

k 
. , . . a11a, iooy azul·nal· " , k.I . 

et :qanlanak s hiila1"i'1· , • , .1' szarna, ·1 ~ ih- szere· 

ki 
· 1 1 . es e<Y\ p) úlon 1- 1· 'a ;;a 111rle1.nck f'o"h ton _~' . 1ang:za os sza·· 

61zen1 1narran
1
at ·

110
[f • , , o~a11: szaµ'.~1odik, indíllal\a 

· 
1 

. "" , .-.\ <tz Hezell k'i•J'L,-.1 1 1 . \ef'..re ia1t-:u;·i·,.,. 
1
·11 1 .. 1· · · '- .:11ue f:: SZl"OII.l 

., · '·' '· e o 00- a· J J 1 · o közönség tüjékozt·tt·í"" ,z __ ~~Jan .oglaltaknak - a 
nak a iászedésU'I, 1' s,Ld~- a .JOluszenni sziilöbi1tokosok-

t 
. , • J rt:n o inr"OI ·is'L 11 . e1Jedlt:bb 

1
noclnH , .,1,, k.. •t"'· ';' 1 

l'ge --- in1nél ki~ · ' uzze etclen· a ( · [ · ·i I 
ineg,Jeg1zésstl fjo·\e] . t • .". · ' .znne UJ JÓ olv - · o. mez esse11J. hovy a ,„1 éiítc'sr· el·. . · 

0 • "', Jarasra 
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alkalmazott s~énkénegen kívül, más alkalmas phyll0xeta 
íl'tószer 1nindedtlig nem létezik s inintlaz, a . ki azt 
á1litja, hogy az általa feltalált szer1el az álla1n1 sza"k· 
közegek által sikeres kisé1 lelek tétettek, Yalótlant állít 

5
- a közönség félreYezetésfrc irán'j uló szédelgést kö\ et el 
1'1egjegyzen1 yégiil.. hog'] azon körüln1fn~, hog']' az 

illetők az általuk fella1ált phyloxe1a irtószerekre eset
leg szabadahnal n) ertek, ezeknek sikeres alkahnazha

, tósága 1nel1etl nút se1n bizon~ ít ine1t szabadalmat bár-· 
1nely új taláhnán) ia bá1ki n\exhel; a szabadalo111 
azonban csupán azt a jogot biztosítja az illetőknek, 
.110!!\ a szabadalon1 tartama alatt azon taláhnány tlö
álliútsára. kizárólag a felLaló \'an jogosH\a; arra iJézYe 
azonban, hogJ ezen taláhnán) arra a czél a, n1el);1c 
száni a yan. :üke11el használható-e. eg~·általáhan sem1ni 
biztosítékot ne111 iyyújt, inert ezen ké1dt:s a szabadalon1 
lnega<l:ísa alkaln1áYa1 elbí1álás tá1g\ át ne1n képezi 

Kelt Budapesten, 1890 julius 2-án Gr Bethlen, s k 

Szabályzat 

(( lnulapr.sti 111ag/!· kii tudomd11,11-cgydemen fizeteiid(i tan
d~jak és ezen ey11etn11 taná1 ai il!etmé11yeii1rl·· ·1 eiulezése 

td1 gyába11 

(Jó\ áhag~ atotl 0 császári é~ apostoli királ) i 1' elséy,ének 
1890 éYi julius hó 6-án kelt legf r:lhatá1ozúsá1al: ki· 
adatott a \ allás- és közoktatásüg~ i 111. kii 111iniszte1-
nel: ug~'anazon é\i 1614/eln. szá1n alatt kelt iende-

leté1 el ) 

(Kii onat) 

1 
Az 0 csász{ni és a1Jostoli kilál~i felségének'.1850 é\'i 

julius hó 12-én kt:lt leg1nagasahb clhatározásá\•al icc.nd
sze1esítet\ a \olt. cs kiL \ allás- ~s ldizoktalásüg';. i 
ininisztérinnu-,ak u. a. 8\i D697/187 sz a keH ideiglenes 
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rendeleié\ el 
pénzek a f. 
tf::tnek 

Belügyminiszteri döntvények. 
1sss évi 2249. sz 
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· Re-áljogú .'l.1JÓg1Jszertrúa.ti i vezetett \égtchajl,L.st a tör-
Az eddigi h::c:zkepénz lieljetl a liuda e:;;ti k. rén)hatóság feljegyezni és n~ ilvánla1lani annál l1.:e11 t:sbé 

cg) eten1 'ala1ncnnYi ka1ain az 1890 91 t p ,~ t··i Ir köteles, 1nivel az ilJ értcJ1nü feljegyzéseknek jopj köYet-
a i·endes -~ · · • , · aney 0 · ·· ·- · k· 1 b 1 1 l · k 
t d

„ ·fi e:,; a (JIJO!Jqszneszlnrll(Jrdók félé...-enkint k~zrnenyc1 -ti_ ön en seni e ie nerte-
an qal izetnek 

3 j889. évi 83,47'7 sz. 
A dk · „ 1. A g/JÓ(JIJSZCI -észeknek: sebészeti (;Zélo!.;1 rt szo1qdló ~:::r:1 ·ek 

ten ·r-.,-u I hallgatók (ide 1utn .r:;z' - „ . - · 
gljóyyszel'é.~zhallqatókat) ha csak C<T _ ,aiiiztva. a iendé~: :·-~Jq!fd1tásdi-a-1 inint a 1nel~' ipa1ág n1egkezdéséhez és g~ako1-
és ~z~n táig: 'heti óttÍ szá~a az fiÍct~l~)~a n_~_tkoznae-; ~:l

1 

]ásához1 az 1884 évi ipai törvény 10 §-ának b) ponlja 
heh Ol'aszám felét felül 11 h 

1 
a· ka1?~ kut~lezett;· >~ ·_szeü.nt e11-.r1e~é~'lf'',e \'a:1 szü~ség, az en~:dél\'.t _ug~ancz~n 

frtot ha a· f .. _ein . a a Ja, fEJe\enk1nt 10_-, .>: t.örve_ny 20-ik §-a erleln1cben a belug:~·n11n1szlc1 ad.Ja 
fizet~ek. pe ig elulhalad1a félé' enkint 15 forintot' · :l ineg.- 11~:· engedélyek ké1 ésénél né"\' leg fcle1nlítcndök azon 

Ug)anennvit t i f'J" k" t 
1

_ , '::

1 

gyógyszetészeli és schfszeti készít1nén~-ek a n1d)ek a 
tendki\·üli h'ali'gatók ~s~'~fk 1~öhl~ f:1°;, fizetnek azon':~,:, gyárban elöállíUatni kiYántalnak 

ugyan, de ~ l~allgatolt ó1ák szá1na az 
1 il1:t~ l~aHgatn3~\:..: } 1890 évi 934J. sz ----

tel~zett heh orasza'111 te· lc·t 1,·,·1 11em 1 1 d" a1on 11.0" i • . , 'l . , - , l . , . 
zon 1 ~n~lkh-üli hallgatók, kik az illetö k· _.. )o!J tulajdonosdnak haldla- ulriu 

A la a Ja :·1 --i.qffOgyszc1·t.a1 ~zcmc jfGS JO_ga1.1.ah.. at1 u iaztatas't rt ~.:·1 lll''l11-

lezel~. heíi otaszáin felé-nll többet hall(>' t . k alon ko~e~ ,-- A szeméh'iog áttuházása csak akko1 \Olna engedé-
tandqaL azaz féJ~,. enkint 30 folintol fi':0;:~~k. az eges::(_, Jyczhetö, ha biztos adatok alapján t.anuk által kétség

4. 
Az 1889.. é1 i 23 802 szá l tt k l -,, 

szabott beik(alási d ,. ·11 < t ~!t a k-· re t :e_n~ltletben 1neg-
zatlan inai ad.* lJ, 

1 e 0 Eg 011 Y' ta11 1lleltk l'álto_,--' 

5 
~!k tandlJ az cg) etem1 questu1ánál fizettetik 

ua oz,1s alkahnrn al ugy ininl eddirr 
b 

6 

le a bei 

, ~,,I;allgatök a _2: §-han n1cgállapíiott "tandí"é1t. ,'" 
cg~ e,_emcn azon fr::lev alatt hüdetett el" d. ]- ~ az 
J·orlalok b · 1 ·i oa aso, es lf''a-, aune y1.;.é1e beiratkozhatnak :,,.< 

"'G , , 
· )ogysz. b\köny1e 1890-1'° 1Ui 0 

telenül behizon)-ittatnék. hog:y az elhttnJ l szeiné!Jjog
tnlajdonos inég életében szándékolta a jogot á!tuházni 
s· ez iián~' ban n1á1 lényle~ lépéseket is tett 

1890. évi 274G7. sz 
Hhnlő-oltó-anyagot, eld1 IÍ'->ítás mJ_ljr:_'f bizu11uil11r-~1t adni 

vaHlJ clfo_qadni 1oJziyor1frui tilt11a i·(ln 
Ezen rendelet, megséJ.tése kihágási képez s közigaz

ga1ási nton 100 fttig terjedhető pénzbüntetéssel hiinle-
1.cn<lö. A pénzbüntetés, behajlhallanság esetén._ elzá1 ásJ'a 
vált.oztatandó át. (E 1endelcl alariján neni szabad a 
gyógyszerészeknek hin1lö--oltó-anyagot készletben tartani 
és árulni ) 

évi 30, 728 sz 
A szikviz nem 1neste1séges ásványvíz, hanem éhezeti 

i i 

1,. 
'1 
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'f heli, itczeszá1n1a rendelt: fözel-rendszer inellett aka1ok 
·1 lándzsát törni 

UJ GYÓGYSZEREKRŐL* 
.lfúzsa Chj1dát6l 

oj\lj~den új ~n·oss7,er gyorsan és alaposan· 
tam:'.Jmanyozan~o hogy a betegségek legyözésére 
kellorn fel legyunk Jegyverezye; mert H.yppokrac 
trs >"zavaival élve: a fájdalmat f·nvhileni meny" 
nyei rrrnnka !' ])1tj'!rdin-·Bea:u11dz, • 

A nö\ én) 01szág naponta új szerekkel ajándékozza 
1neg a kutató e1nheriségct. Ez ÚJ gyóg-\ árúk azonban· 
részint igtn hiányos<i.n vannak leil ,-a, ls1nertetYe · ré
szint ~ szaklapokban szórván ~ osan _jelent n1eg leir~suk 
a szennl, a nnnt felfedezett ható c1e.1ök folytán a gvógv•. 
szetek sorába felavat.tatnak ~ ·· ~' 

Az újabban óriási Inennviségben clöállitotl és felfede.:. 
zett alkaloidák és glukosidok ~daczára a nÖ\·ény alka:l
inazása, mint ilyenf. még sen1 csökken; nünek oka 
iészben abban ke1est:ndö. hogy az 01\·osi ka1han elég 
n~_g) az_ok szá~a ·- ~s e párt isrnéL naponta szaporo
dik - kik a sokszo1 bizonytalan öss;.:e!.éielli alkaloidák 
helyett magát a növényt alkallnazzák„ Ki ne tudná 
hog\' a digilalis vagy a shophantus jobhan és könn~eh·~ 
!~cn. kezcll1e'.ö mint '.1- digitalin vagy a sitophantin? 
E ket alkaloida rnesszne e1lnarad a növén\ ható eteje 
1nellett Ezt ugyan ne1n nlint szabál) t, hanc1n egysz;e-
1ilen 1nint példát ho;:tarn fel S ezl a?.é1 t véle1n szük-

* L Az 1890 -re szóló .J.i:vkönyv•-ünk hasonlU k!izleményét. 
Asu1·lc 

.

·.······.! A synthézis--láz, inel)' ina 1nindcn g):ógyszert elő akar :l.llítani1 'ap;y legalább olc::ióbbal pótolni ez úton, idö-· 
,·el szUnni fog s a gomba 1nódra termett bizonytalan 
hatású sok új sze1 le fog tiinni a láthatá1 ról, helyet 
<tdva a iégi 1cális é1 lékü g\ógykincseknek. 

Ez aera talán ne1n messzi yan s közeledését halal
l 1nas lépéssel segftetlék elö az amerikaiak, az általuk 
·1· bevezetett és ina iná1 általánosan elfogadott híg ki-· 

1 on~tokkal E kivonatok lud•ale\öleg úgy állíttatnak 

l

! ero. hogy a peikoláczió útján n:e1t többrendbeli tinc
lura rendes úton extraktn1n1ná 1edukáltalik. melv 1nin<l
addig higíttatik bizonyos arán:cú borszesz-·: gl~'c.erin- és 
víz keveréké\·eL n1íg a készítn1én:' összes súlya a n1nn
kába Yett DJ'tls árú súlJ át EJéri; más szóval bizonyos 
súlyú kivonat, ugyanolJ: súl\ú növénynek felel 1neg. 
1niniinun11a csökkentcf-l alakban. 

A itndsze1 eg\eUen hátián)a az adagolás kez<let
heni nehézsége, 1nerl a rendelőnek fol:· ton szein elölt 
kell tartania a mái állal a 1negszokott iégi alakú sü1 ü 
cxtraklun1 és az új híg: ki\ onat állománya folytán 
keletkezö különbséget. E relatiYe csekély hátrányt ineg
szünteti ldö\Tl a g)'akoilat 

Ha az oh.asó az aláhh kChetkezö né\.;.;,odJan sok 
isme1ös né,~rc talál. ne téyeszsze szcn1 elül azt, hogy 
tulajdonképeni czélo1n ne1n az volt, hogy új dolgokat 
üjak, -- s e szen1pontból kiindnh·a lehú részletekbe 
nen1 is hocsátkozoni -- hancn1 hog~' e kollektív össze·· 
állílással esetleg rnegkönn)cbbítse1n hel:·zelét abban az 
esetben, hog1; l1a adandó alkalo1n1nal ''ala1nel) újabb 
';agy új növény hatásároJ, adagolási 1nód já1ól vagy 
szármavlsa helyéröJ ne1n bii megíclelö aUalokkal 

1

1 " • 
·! v 

1 1 

i 
'1 

! 
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Abrus precatotius A 1nae:'i ak a no\ énv hat~sos i~szei. l 

Alkahnazást csakis a szen1gyóg\Taszatban talál. a renyhe ! 
daganatok izgatásá1a, A forrázatot (3: 1000] naponta ) 
háro1nszor alkaltnazzák. 

Acanthospermum xanthioides A b1a:úliai új gyógy
szerkön\ \ he fel·vételett. Lázellenes hatása inialt alka,l
n1azzák ·a hideglá.z ellen. Hataln1as húgyhajtó képessé- .J 
génél fogYa alkal1naztatik a blennorhag:ia eseteiben for-
rázat alakjában. A növény 1nag\'a állítólag 1né1gezö ' 
hatcissal bü a 1nada1akra Alkahnazása for1á:,:at alak- \ 
ban (0 20: (;(J.O). ·.J,' 

Actinome1is helianthoides A gyökérből késziilt aethe-
1ikus tinchua na11i 4-6 g1a1n1nos adagban halásosnak ·J 
bizonyult a ésúz egyes specziális eseteiben ! 

Adansonia digitata (haobab) A gyü1nölcsöt, a n1ely
höl a ta1na1induséhoz hasonló pnlpát készítenek, Közép· 
Afrikában a vé1has ellen alkalmazzák A ké1eg össze
húzó hatású A levelek porából készült péppel a fájdal-
1nas tagokaf bo1ogatják Scott a ni_iYényböl Arlnnsonin 
név alatt egy alkaloidát állított elri_ inelyntk Heckel 
és Schlap;dcnhauffen hosszns tanullnánJ 1 sz_enteltek 

Agari-bai Dél-A1ni:;1ikában rnint anticata1rhális sze1 
alkal1naztatik. A Papilionaceák közé tartozik állítólag 
s a le\elek szön1ö1csci nagy n1enniségii igen aromatikus 
illó-olajat 1a1talrnaznak, 1nel\nek S7,aga a fenugrae
cu1né1a cin1ékcztel 

Agave americana. (Ainelikai aloes) A lf;\(;lckböl ké-· 
szült híg kivonatol nün1. antisyphilitikn1no! alkalina:r,zák. 

Aletris farinosa Tonikus sze1. nagyobb adagban 
hánytató Alkahnaztatik inint finctnra (4--8 g1 ), por 
alakban (0.GO) ~s 1nlnt híg:kivonat (10-BO cseppnyi adag
ban). ~lérges. 

Alstonia constricta Az A scholatis löhb európai 
CTYÖ"ysze1könyvben hivatalos· tnlajdonkcpen azonban 
~z Áuszháliáhól száur1azó A' consincta fordul eló a 
kereskedelen1ben A chinin és sh vchnin hatását együt
tesen képviseli A tincturát -i-6· g1an11nnyi adaiban 
alkalmazzák 
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hl Alveloz Euphorbiacea. inely-
Alvelos vagy 11elyese Jen:lk _ hólyacrhúzó hatással 

nek tejnedve ~--. aluelos nu, a rákos "fi::J.;_éJ~·ek ellen._ 
bír. Vellosa szcunt speczifikn:n g\'Ó")--úlnak Ecset-
1nel\ek e ncdv\.el beki:::1:'1 e: g~-,°~s~n ó·r'a "\nul\ a a feles 
tel '3,1kalinaztatik a fi:J.;_t)_ 1

f-
1
'.

1
s
1 1;k 1\'finihocr\ nfLgy fáj-. 

d otlal elt<t\·O 1 a, ~ -co. , 
legts ne ', g~,ap, k , cle Iészhen rni' el n1anap n1a1 
clallnakat cs egesl _0 . 0 ~'. alkalln·lzott 1nUléthen_-----: 
iöb1Jd bíznak e_gs idc;ebe~: 1 ·e Íio\~ különbEn eredeti 
Europában ne1n 1~ei;i i:-~ rr d. a1 
pala.czkokl_)an sz8:lht:]a~le.-vle l.anuhnányozta A növfny 

Anagyr1s foet1da ; _ i\Ia P;h isban és Lon-
G dh gyü1nölcse nag~ 01:_ 1

1118\~~s.: 1~ ~n GaJlois ~.s Ha1d)' 
k .. l tezne]· \·E e rausJ, . 1 1··1 

donhan ist1_ e . '- alkaloidát állítotlrtk eJó )e o e 
egy szépen 1cgcc.zitett 
aÍl(tgffl"il'. 11f'v alatt. . ..k .. 1 . 5, phili;0, he1 pes >'.::::; hök-

Anch1eta saluta11s, ~)O '\ '(]'· ·· 0 l-Ü 4 dccu;1 an1n1 
huiu1 ellen alkalrr_u:~„zz<lk Ac a„,Ja ~ 
AlkaloidJ·a az a,u1;lntin. . T 1· ·1 Driu.;a né\' . 1 t.f lius A IZclet- 11! ia )an 

Annoge1ssus a 1 0 ·. _ ·, .1 _ bböl készült n1u-. 1 · ·1 s;i;OlU'ahall,l. :-1.z e „ 1 alatt ts1n81,. rn:zga, ~ ; 1 L>' •• • , dás<b al é\ e ken kE.1 csztll 
cilag_o ke~rcs h1g so::;a:_ rr1oz~~-~\ eltesílö.je 
ellarlhalo Az 8:1a1?111 '° 2J"",?: _ ' ·· .. _." fözet alakjában ellen· 

Annona mur1at1ca \.Cl ~e ci 0 ~ -

. l l 11E'rcr"-zés eseteiben t J. ·1 a11 inereg a ia 1 -. ,.,.__. - • . _ „ 0u;cr. n1el) e a\ a), 
Aníiaris toxicar1a.1l'Atn e:~s a~~tt f's1nc1t fá])ól nye1-

Gs Sz1n11aháhan ~-Z (<Ly
1
a_sii

1
ne\k'séilcteket tesznPk Lon

nck. E fa toboza1\al ie ~11 e;! 1 

donhan. ' 11' ílao-a<:.kaiban es a fianczia 
Angraecum frag1a.~s ((P~a~~uf)1 ~né\'- a1att F I8;nc;á~-

o-va11natokhan te11nr.]lt .. J alk'thnflzzák az IllrttJ<Ü 
e· , l ay 111 eJlil\'lSEcr )011 ' ' - l . orszap; Jan nav.-' ,

1
'. ,: ~ Cnnlaiin1 is Uula ni az s 

\Tszlelt lhea sza;!;osi.a:od..ra. -· 
hatása azonos a llle~i:::.val. (Kanadai kendc1). Gyökt1e 

Apocynum ca:ina ,1nu~. , '·>; fétf·a_litó Spccif1curn 
hán~ tatú, l~öplf,;lo., h;1P:1\1~.\t~v~~io·es(;g~k ellen AchtgJa 
CTÖI\-61,, esni. <::S eniesz esi. „., 

1
,·'" .,a.·t 090--030 adag

n · 1 kb n. a\ 1r.cs d\ 01 ,- - „ 1 1-2 g11n po~ a a' _a ' _e • Jociiidnf aJlHolla (.,lő he1o e 
lJan hashaitu. D1 h_napp az a1 y 

10 

l· 
i 
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Eatiator Fi rrnczia-Senegnlban ,. áltóláz ellen igen 
!!V-akran használt sztr J c1 u011ia 111g1 ititíná-túl szá1n1i. -
Zi\:. Hán,tnló hatása rniatt Jfa1tin Co11c é'.s Do1"\a11\t 
a;i: ipecaCuanhci.boz hasonlílotlák HeckFl és Sd1la~den- l 
]iaufíf'n azonhan igen '5ajátszP1Ü ftlfedL:z(st i('t.tek: L. i 1 
11og~ teljesen potollialja a bizonylalan halású digila-
lint, a belölt tlö<illított ts ált::tlnlz 1rr1w11ú1-nak neve-

1
: 

1 t:H g_lukosic1. rnc.lynck 'rg)i összcittEJc:.t Cq,HnO, kép-
leltci jelzik B(kákon t:." g;akunbokon c.o;zkhLöll kisérle-
1ek a \crnonint HO-sze1lv t.1öscbb11ck: hizon,itoti.ák be 
a .digitalinnál · 

BÓldo. (Holdoa fr;_u!:rans. P nen1nus holdu:::). G)·öké1 
€s ]P\(~l. lÍahlsa isn181etcs·. különösen azért. 1nerl chi
ninh0l1ett alkal1nazzák olv c:;;etckhen a 1ncl~ckbf'n az 
u1úbbit' a Jieleg ne1n türi lllú olajai egy al~a]oidot, a 
boldi11t ts eg~ -Q;lukosidol, a boldoplw111t ta1 lah11az Dn
ia1di11-l3Eaun1ctz és I ahordc szc1·int i.,·galö - A gin~ 
kosid bór alá focskenchc áln1ot idéz clö. nichnck Le
kö,etke.zléig-"' lwtE:g1C·n n szE:Rz1ná1nor jelei i11utaikoznak: 
cg) úttcd nyál- epe- és húgylr::1 ála:;;ztó Pálishan Ye1ne 
E-,f') elixüt <i.llil elö bclóle ((J3oldo-VP1nc)J néven. incl"Y 
nagy kc1Esletnck ö1 Ycnd 

Bonduc (Cacsal11ina Jiondnc). A rnag1akat baszn1llják, 
n1el) ck éµ oly gyorsan hatnrrk 1nint r11aga a c1nnin 
PulYiS honducae c.01nposit11s ne\ alatt eg'\Enlö n1enn~:i
stg,li. bonducn1fl;!.' <~s porítoll tckc!e bo1s ke1e1cndö i.)sz
sze. E ke1e1ék n;1pi ada;::ia túlságos hószáin rl1en 2 
egész 6 g1arnn1 D lsna1d 0 10--0.20 g1an1nH1) i <tda~
han kitlind sikE:1 rel alkallnazta 1 álióláz ellen 

Boussingaultia baselloides. A g1,ökt'.:r élÖsen össze
húzó haLisú: rnél11é1z6s tsetén 11,1lása fözet. alakjühan 
(9(): 500) igt::U lt~ OL:O 

Butea frondo~a i\ nü1 Ul)· lnag1 <l n1(zzel Us.-ozczu.z\ a 
io hélférE,!,!;hajtónak l1i1on~ ult ~\ lr,-clek ösi<zehúzó 
hatásúak; egési sebek és pii1.senések cll<:_n hasznúlják 
belsőleg pedig:.,-,z6lgü1cs é.s rnan~f,1 e:lle11 1\_ \Írág ösz
szehúzó hatású, hú..g)liajtó ,: pora lJorogai;ís alakjában rr 
n1cnsl1 uácziól iiregbíli 

10* 
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148 

. Cactus gtandifiora Szívdobogás ellen a belőle k, ,:.·f :' 
tlnct.ura 11:5) 1-5 cseppia. a hírrkivonat 1 ') es.zq,~ e 1 h 1 · " ' " --,-:) cseppig a ~p Y. um . inophylum (N'dilo) KcnE,t alak.áh -_· 
hasznallahl~ CS\lZ. köszvény és t üh e3ctében. J - at;1. 

Calo~:~p1s g1,gai;.tea. H~~és kíg)ócsípés, eskór. h~f-· 
pesz. > tzko1, csuz es valtolaz ellenes szer A ké" -·' 
me,l~'nek napi adagja 35--70 centigratnm _ kéi_eg ___ -:-=:-
gyogysze1 t. Pt::z_1 a 
C~~raria ~iflo~:a . . ~yugat- India 1nindcn szigetén tei--

1nel:~: A __ le\_el_ po1k?les. fol)'t.án teljesen a kinai tea 
al~kJat \eszt fel; tn1nt IlJen ép oly szerepet 1·áb;-'k 
nnnt a tea, ~_z1 , 
~atapa_ guianensis (K1ab diój. A marrvakból -·t 

zs.iros olaJa~,. rnelyet a benszülöttek vilá':)gító ola_saJ --~l= 
n~nt hasznalhak. hatbatós sze1nek tekintik e · J k~)-
veny. ~s 1ova1csí.pés ellen suz, o::;z-

Car1ca papa!a; fa, 1nel~ rninden iészóbtn tejnedvet 
ta;tal~az. Jia!_o an~'aga a papain, eg~' növén\Í fehét
n~ e. \ izbe.n konnyc:n, bot szeszben és éthe1 Qcll oldh · _ 
tatlan f~he1·. ai:-y~g.. rnely súlyának kt:tezerszeiesét k~
pes az ~llah úhnnböl. felol~a.ni E1nésztt:si zavaioknál 
0)~-0 J:Ü_ .naponta. D1phtenhs Ellen 4°.' oldatát 
teles alalqaban használják 

0 
ecse--

Ca~nauba (Corypha ceriíera), lJg\anoly hatású nünt 
a SZ8:_rcsagyökér., csakhogy fokozott" 1né1 tékben A föZet 
(30: oOO) 30 gr'.11n1nnyi i:iapi adagban 

Caroba (Cyb1st_a_x. _antisyphilitica 1acaranda procera 
ei loinentosa). sz1fil!hkus fekfh1ek buho ízu··1et• r··d 1 
rnak k"· · b - , ' i aJ a -· , ·oszvenv st . ellen A hí<r ITivonat ada{)'· 3 7 
a levelek fo1fázat avanánl. b ~ e.Ja' - gnn; 

C~sq-ara sag~ada'.'°. ~fa 1nár nag\·On is1nt,1 t hashajt · 
A h1gk1vo~at 1n1nden kétsé~et ~izá1.ólag; a legjobb alakj~: 
:1ne a in_odszet, 1n_Ely _s~;unt cn készítern s inelv telje
s:n. incgíelcl .. a p1op_o1honak: az ap1óra zúzott· kére 
ezer gra1n~11Jat .a kiv?nok~szülékhcn 600 boi:szeszszeÍ 
m;egn~dve~~t~.n1 es e; allap?than há101n napig állni Jia.:. g: om, ez i~o lcfolyasa utan 1800 gramn1nyi 6Qo _-bor:. 
szeszszel kn onom !'\. kezdetben IEifolyó 40Ö gram~ot·,--~, 1 

>_'._ 
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féhe ieszen1 és a 111araChán1 t \'Íz{ürdőn besűilte1n. 
üÚriek n1cgtörténtc után a kctÜH eg)'heöntöm. n1elyheZ 
2'00 g1a1nn1 vcg~ tiszta H0° gl) ceiint és annyi ()0° bor
szesl.t kcve1·ek, hogy az egész elegy súl~a hidegen eze1 
gra_mniot tegyen ki. Ezen.angol eljá1ás sze1inl készült 
kivonat igen jól keve1ed1k szörppel \agy tnás sü1übb 
szeSzés vivö anyagokkal 

Cassia tori Bőrbajok ellen használlatik Az cnwdi11t 

szolgáltatja. 
Caulophyllum thalictroides Izzasztó_ jó sikerrel al

kaln1aztatik a terhesslg \ égszakában A híg ki\ onal 
adagja 1.~0-3 gnn A caulophillint tarlaln1az7."a 

Chimaphila umb~llata. Az u\a u1siéhoz teljcsEn ha
sonló arbutint szolgáltat. --- A páiisi Coi::Jún-kó1házban 
kís_érletcznek vele oly cr.ébol~ hog) úgJ az u> a u1sit, 
n1int az arhutint hel\cttcsílsék vele. 

Cineraria maritirria Dr. :Me1cer szeiint né]külözhe·· 
tetlen a sze1ng"')Óg)ászatban, 1ninden bajt nicgsziintct 
A tejnedv napi k8t cseppje teljes_"\ akságol 111egszüntettlt 

Coíx lachryma (lóh könnJeiJ A rnag\ak Kináhan 
és Japánban tápczikket képer.nek A tinctu1a és füzet 
tüdő-· és légcsöbántalmak ellen használtatnak. 

Collinsonia canadensis Erösen összehúzó. 11atású, 
an~ispasmodikus. A (cLancetn különösen ajánlja a nemi 
sz;erYek kifolyásos hántahnainál A híg kivonat napi 
adagja 8--10 gran1n1. 

Colubrina recUnata. A kétgel használják Gyo1no1-
erősítö italt készítenek helöle \\Ti}son és Elborne. kik 
a növényt tüzetesebb \:izsgálat alá \ették, ható an~ag 
K'i anánt egy keserű anyagot találtak inel)' híg savak
kal kezelve erös 1ná1naszagot te1jeszt. A híg kivonat 
hatása inege~f'i'ezik a Cascara sagradáéval, csakhogy azt 
re_látíve íölühnúlja. A híg ki\onal adagja 10-20 csepp. 

Comfrey (Syn1phitun1 asperrilnum). A g)'ökér nagy 
menn~riségü nyákot tartahnaz s e tulajdonsága követ
keztében a tüdő- és légcsöhajok kezelésénél talált alkal
mazást 

Comocladia íntegxifolia A kéreg látszólag altató 
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an~ a~o~ ta1 ta'.irJa~; e tulajclons<:lga következtében jelen~· 
leg k1s~tlctczf;S f;u·g-~ ál képezi 

Coptis ane1?onaefolia IOJ1··1cn) Be1beiinl ta1 talinaz _ 
. ?ori:us flor1da :'\ g) ük(1 és a kétE:g iisszehúzó, eiő·~ 

s1~0 lazcll_i nes hsilusu l'ühh itndhcli nöi baj kezfcJ(,sé·· 
n_(~l h

1
asznn_ltal1k Hnl_o <_tn:{aga_aco1uin, 1nel~nr:k ada_':!ja 

G--18 centtg1n1; a l11;oknonalc 1---;{ urarnni 
C?rydalis formosa. A ~~ ökl1 (fitnélit.u::; hat d;ú. 

1-:Iat~ an)agc~ a_u'1//tli1111i_ inelynt,k aclrrgja -i'>-20 c:entl
~1a11nn; e h1~knnnal ~~--G g1a1111nig. fl f0sht'.:n\ (1: 51. 
.3-12 g1amnng. · / 

Covinha_ ~e ~atto ~lin t k übzt1 al kal rn :>.zlaiik a nemző 
S7.e1vek haJrr_inal. ál1il0laf minden esL!ht_n teljes siketrel 

C_ryptocarya austr1ahs A ké1cg (;g) alkaloidot tar-
talluaz. niel~ n1cdeg,·é1ü rillaloknül léleg·zési nehézsé!feL 
na~~ oblJ ac!ag~Jan fnlllulás állali hal ült okoz - A o:\ u~ 
g~ aszatban n1Fg: ncn1 teltek Yelc kisé1 lcleket '°· 

Crescentia Cujete \'cn: zneláhan a in 0k6 1 füzete 
\;)Q gi a1n1n 1000 grainrn vízben felén\ iie hcsü1 ít\ e 
hai'!nen~s eseteiben polia1ankl:nl 1 é1 e J1'asználtatik 

Dana1s fragrans A g\ iikér Ik:ckel és Schla:idE:nhau.ffen 1 
ültal n1~gvi;.:sgál_tatott., 1;ik benne ható anva~úl a ct!nko- ·. 
sidok n11nden SaJ:i.tságain[lk n1egfeldö anya.Q:o1 [), d~naint · .. · 

fedczffk fo.!· A n~:h~ny lejnt:dve az r:.ddiÚ iSintlt legjobb -.. ·.··.··.·1 ... sebhegesziok ep;j lk(;nek l;_nl.atik,. n1elynek lirlf<\.sa -alatt 
a ,le;::ren~rli1:;bh fcktly is s~njadzás1uik indul A J-ielöle 
kr;szn1:- bo1szcszcs hnchna fris::J scht.k küliizCsr'..1e hasz·- ·1 
nallahk 

Dadi-gogo. A g) tiklü1z~-; Szene[r;_u11hiübnn a nt;g( 1ek 
állal hélférgE.k ellen has;1,nrilt::i.Lik IIeckel (:-; Sani'lnc a 
ni:hén) 1 ~uja1din Brauin<::t;.:nck. ajfin]ya a.:.-:! /{n;1U:uni-." 
B~ri1unetz11-nek ne1 czV::k el ~iint l.t:niQ. tlh~nt:s szel a 
f11~s g:~·iike1. ;1o~J-_400 g1n1ja, Jd~t szelef.ckrr \ai!;dalt 
cz1ti on1111a] es fel hte1 vízzel J 2 01 áig áztal.tatik A ~l'.Ü- ·11 
iés áll'.l.l n~:e1l_ foliadék fólü1ai ídiíkŐL:iikbf~n noharan- -. 
k~~nt vél~tik. t riss állripotban 01 g) ilk~1 n1incle]1 J1atha-· ·.! 
h~s1;a~ hiz~n\ul; I;ogy szcllíh·a n1cgla1.tja-0 e tulajdon-
sagat ? ez ideig 111tg nc111 lelt konstatálva 

'-!f, 

''.'i'i'ii 

Dundake (Sa1cocephalus eScnienl.nS) A kl1cg az 
afrikai fianczia gyarrnatokon, n1inl. 1iirnc1.es lcizellenes 
s:1.c1 szerepel. Vt:nlu1ini tengcrt:sz g~·ógysze1t.:sz ts Cor1e 
Ol'YOS e hatását kétségtelen dolognak allítják Ez ala
pon Bochefontaine Fétis é~ ~[a1ins Yizsgál~tok ,al,á 
yelték s benne tg\: a1ka101d, a dn11d((Z 01 JClcnlttet 
konstatálták.- Heckef és Sclilagdcnhanfft-,n ellenben ezt 
nen1 a1kaloidnak, hanc1n lé:,:cnJ lartalniú g~ anlás anJ a.g
nak ta1ljákJ mely egy íz nélküli an:aggal...~lnkos-t:;l 
és ke\ és LStrsa\ \ al \ an párosulva A:t. UJ d1oguat 
a -,,érn1essebJ)Ek elnevezték co1lex chinac africanának, 
tény azonban, hog) csak lll<Í.sodrangú szc1 epd. játszik a 
kinak~rc~ 1nellctt, ni el~ t L szükség esetén hel)'elleslthet 
Egyetlen. fölénye, hogy a g)'On101 által ig:n kbn1~~,·~ll 
L lviseltct.tk. Hatvan fokos bo1szeszszel eg~: kivonat al11L
tatik clö htlölt:. n1el\·nek adagja húsz egész üh en centig1 

Draconitum foetidum; a g\ öklöt zs légzési nehézs(:
.!I{..knél. asllnnánil és csuz ellen használta tik 0 60 egész 
i·2o ~áallin') i napi adagig 

Duboisia myoporoides. A leYelck tg)· alkalaidot .La1-
lalrnaznak, a dubo1si'.nt, n1clynek hatása és ·veg) 1 \ 1sel
kcdésc rnajdnern 1nindenbcn incgeg\ezik ah) osc:ia1niné
val és :llropinéval, Úg), hogy Ladenburg azonosnak 
l.arlja Gc11aHl azonban - bá1 igen kis iné1 \:ben 
de 1n(gis különbséget ~:szlell a kövelke:t.ökben: az ah:J
pin nyilt edén)·hf;n ba1yl~h\(lráUal fö;;ve a gaulth~1:a 
illalát l.e!Je~zli 111aga kütúl, n1íg ellenben a dubo1s1n 
hason n1ódon kezel\. e kcllc1nctlcn szagot á1 aszl ; n1i 
löhb. oldhatósága vízbu1 kétszeres A dnhoisin fino1n 
tüalakú, színlcle:n ktistál)okban jtgecr,edik, n1elyck víz
ben kcYcssé oldhatók, kénsa\. val azonban könnyen je
gcdö és oldliatú kiist<i.l\okal képez EL: alakban hasz
;;általik a gyög ~ ászalhal1 Az ahopin hclycttesílöje lévén, 
a szt:nigyogJ'ászalban lal<ilt alkahnaztí.st. Bör alá lecs
kenclct:Óse nagy elövig·y<izatot igén:i'el 1 a 1nenn\'ibc1~ 
sokkal ene1iókusabb lé" 0n az ahopinnál, kezdetben1 
alkaln1azása egy neg)ed milligl'a111m: 1nely successive 
egy 1nillig1 an1nlig fokozható 
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Epigoea reperts. A hlig:)·\álaszlú sze1vek hafaináf 
használtatnak a levelek; adag és hatás inerrtP'"\·eZik az 
l)l.-a u1si-eval és _a Bncc;o-é\ at aL:on különb;éigeJ, hogy. 
az E iepens ott is hatott a hol a két clözü felrnondta 
a s;-:olgálatol ·natú anJ aga az u1 balin 
E1yn~iun1 a9-~tic1;1~ Za1natos l~E::SE;_1ll)"és ni.heny, 

nielJ iag\a ll)alíol~;u;t okoz Izzaszlo keptetö, na.g\ohb 
adagban hán) lrrlo A föze1 a használl alak ~ · 

Erythrophloeum guineense Afrik<lban a kt:1tü' Iali 
Sassy., Casc,a \ag) Anco1n nf\ell fo1dul elö. na;'a_\ é~ 
Gallois egy alkaloidot. az e1ytlnophloeint állították. clü 
belöl,e ~€\\.~~1 .egy Aliissz_iniából szá11nllzÖ ké1eghöl, a 
Haya-bol eloa1htotl alkalo1dol haszn<ilt a ll\ ikhátL\ ák 
elé1z~:ketlenítésfrc jó siker1eL a n1iYel ho1nl;)ke':'\-e1lest 
ellenkt:7.ik 1nás kisé1letezök Yélcn1én\e„ kik hal:{1ozott 
izgató_ hatását észleltfk. Lit·Jncich _sz-eiint JA::11 in nagy
ban le\ edt a ni ennyiben ntn1 az E g"l1Ín11ensc-böl clö
állílotl alkaloidol. hane1n a koJJ1 a -1nérget használta 
kis~rleleinfL niLI~· Ahess;úniáhan csakug) an a Xaja·· 
I-laJa nevet. l'iseli Adagja 1----2-8 cenlig1arn1n 2i órá
ban; a fest-,,-én)é (1: 10) 6~12 csepp 

Eschscholtzia californica 1<:szak-A1nE:1ikában. i;:ülö
n~sen Califo1niR.han fordul elü nagy niennyisfghen. hol 
csillapító g~:-anánt használják az 01-,,-osok A Cochin-· 
kó1J1ázban d1 Zac:kariantz kisé1letezet.t. 1 tle, rníg Ba1det 
és Adrian YC:g) ileg 1 izsgálták. kiknek siker ült belőle 
csekély n1E:n1Yyiségü mo1phiu1not. kö1ülhelól UJg1a1nn1ot 
egy kilog1 a111n1 nö\ én) böl, elöállit.ani Eg~ E:s specziálís 
esetekben a n101phin1nol jól ts ntólialás nélkül pótol-. 
hatja bö1aláíE::cskcndcz\e1 2 egész D g1an1n1 napi adag-' 
gal igen jól pótolhatja a g:)ellllekg)óg)ászatban az 
opiun10L 

Eugenia cheken (:'l'I)'Itus chcken) köpletö, összehúzó 
hatású és pos81lcuC:s Tüdő- és 1-csehántaln1ak ellen 
használják a Jo1rázatot (1 : 4_-0) fE::cskcndczésüJ, a hígkivo- · 
natot 8~10 g1au1111n1i adagban 

Evonymus atropurpureus. Szolgálta~ja ezen evonyniint 
mely 5-20 cenlig1a1nn1nyi adatrban erős hashajtó 
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Eupato1ium amarissímum A 1end!d\·Űl kese1ü leve-
lekkel a ko1nlót 'élik hcl: ettesíthetn1 . 

Euphorbia Drumondii. Alkaloid gyanánt a d1 ununt 
ta1tahnazza. n1t:lvet minden vesz6ly nélküli erős hatású 
~:rzéketlenítlint:k ·állítanak I-Iel) ileg alkaln1az1 a teljes 
érzéketlcnsé-get okoz, a nélkül, hog~;- a 1nozgási képes
séa-et. n1eO'szünlctné A pupillára ne1n hal~ de belsőleg 
alkaln1az~tt nag:) a.da ghan niinrlcn f1zék1 E: béní~ólag 
hat a látásl is heleszá1nih a, a nélkül. ho:;n az ideg-
1cndsze1re l1áhán' os lic:nne Ez a különös állítás lnég 
lJebizon\ításra 1á1:. Adagja 1-Hil iü centlg1an1n ig. 
EuphŰrbia geniculata Középa11_:i.etika~ t.~·eüctü Si.~:k,en

J;e1·ge1 euplw1 bont laláll hcnne. ü1abb 1doben a no\?n~ 
eliraszlotla Felsö-Eg) pl.on1ot, hol sok kellen1ello1sLg:t 
és zava1t okoz. Az e~yptorni felláliokg)Óg)SZt:1ül kezdik 
alkal1nazni Hatása -hüdési jelenségek., a testi és szel
lc1ni ké,pt-:sst:geL csökkenti yfgül hán~ást, ieszkiAésl 
és c1ös hasn1'f>n6st idéz elő i\{ind e jelenségek pá1 nap 
alatt elinulna.k. 

Euphorbia piluliieta. g~ engCn n:ukoti];:us Cs altató 
hatású. Használják a légcso lJántalinainál A hígki\·Onat 
ada[J'ja 30-fiO csepp. 
E~aecaria agallocha Aloes f~;]eség Kösz\ln~-es bán-· 

talmakai. en1 híl és a há11ying1::r! szünteti. 
Ficus dolfaria Nt:ih e zan1atos anyagokkal és porított 

1.assal kevc11·e a Rtaziliában igen ketlvell házi szt:rt a 
dalinaiidt kfpc·:Ú A_ ned\' 1ninl- azt Rou~hut behizon\Í
tolta, nö\ t:n)'Í peps1nt. t:u talrna~, a papa1nhoz hasonlot 
Ada"; a 12 aranun naponta Teli csen a1 taln1atlan 

F~court'ia cataphracta Di Dy111ock e nö1 f:n: röl a 
következőket n1ondja: e( Epés terinészelű cg) éncknéL 
rnint a legtöbb sa1-ta1 lalrnú i;n' ün1_ölcs }1athatús„. lov~bbá 
szünteti a has1nenfst J> A le\clt:kböl készillt fonat:at igen 
jó hu1ulelltnes sze~ Adagj_~ ~ g1an1n1 „ , 

Fresera Walter1 (a1nenka1 colornl)o) A g) o\et. a 
gentiánához liasonlül~g genliánsavat fs g:ntiáni::1:1:nt 
ta1talmaz„ A por adag,Ja 2-4 g1ann11 A fo1razot (1o.2oü) 
30-60 gram1nnyi napi adagban 
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Frankenic- gtandiilotá. Az ol'1n~áklláitya idüll Jnírfif
jainál, kifol)'ássaJ p:=írosnlt nöi fs ft1fi. hrtEg:ségt,k ellen 
hCJsznál!atik; a po1 000-1 gran1mn~1 adagban; a híg-
kiYonal l'!T\ anoh ad(lgban , 

FraxinUS americaita '\;: Eg~ rsült-Allan1okban a 
ké1eg. 111inl fct(b1il'11g1nn .'i lulli'..i lnni haj clhn ha~z
nDltaJik: hüd;:i\ nnat 4 grarnrnn\ 1 ada::r!Jan 

Gaultheria procumbE-nÓ' (J-1a\ rrsi thca uj\ ilági lhea, 
1ihüs l11ea.) _,\n1f-;1·ikai JHÍ\ tn~. IDf:l~ _a kcllen1cs illatá-
161 ígcn is1nr1l ~<lulU1uia (angolul \\·int(_1g1eenJ -olajat 
szoli'filtatja _!\,;t, ill('1 olai !'1 Í:'s ko1ilwn 'ízl1szla állás
küzJJcn azonbrrn 111( gs:í 1 gul íze (_sípüs (gr:tli 1:.:z 1nethyl
sa<;i11.J kt::\Ls r1rr11ltr1·yl11; t<nlalomnial A nü1én~ inaga 
hivatalos az Eg~ cshll-Álla1nokban. hol nag~ sztrepet 
jritszik. n1i11l an{iH:1111ut!iku1ti. úg~ h(;lsülc;:r. 111inl kül.~ü
ltg 11asznál\él 1\:.-: illú olaj tg)t:nli1 JIJ(-·nnyri;t::.o;li faolttJjal 
ke\Cll'C kcnrtiil ~:.-:nlgú! Belsühi! rrz illú olajat egész 
8 gran1n1n~i napi adn~-'g· l:asználják A le1el<::ktt ke~ 
yésbé alkaln1;1zz;\k 

Geissospermum loeve (Pao-Pe1ci 1 o) Hi aziliaban nag:~ 
:;zc1epet játszik mint 1úlUJ]<'tzcllcnes szeJ. A ké1eghat.ó 
an1 a[[a a j(_µ:e('zcs (!NENO'P' 1 min és az alaktalan pn·rffi11. 
_\'fi1i<lkét alkaloida a szh.rniíküdr~st csükkrnli. A fözct 
(16: 60) GO ;_n napi ;_ula~ha 1 

Gleditschia triacanthos. \ ]J(~nne Jiatü an) a~tll Jel".' 
ferlPzelt alk:-iloidol 0k:int0 l1ib:ic;,'.Ul ~te1101.a1 ;1i11-nak ne-
1ezték A késöbhi kutatásuk bE';liizun\ í!júk. ho:-;) ay, 
rrl1opln ('s cocain kc\ert:kc: yledifsc11i11-"nck Jl(':ve1.Lel.cll 
cl Allilólag halhatus lid~i éiz(ktelE'.niiö 

Globularía olympun1 (Tluh11h11 i}(f ta1tallnaz n1el\' 
híg savakk::i\ fözvE: g·Jnkusiddri, gío1ndritc_i iiu11! \fÍ!lozik 
á!. A nfnf,nv hashajtó. E c;t,llból :-)0 gianJJllJát 2b0 gra1nn1 
'\Ízzel le l~cll fo1rázni n1t~h fo1rázat a leveleken a 
kihülesig l1ag)[lndó; 15-:-30 ·g1a1nn1 Cll)·lié hatású has
hajtó. A 1 izf!s ki vonal adagja 0 20--0·öü cenl.ig1a1nrn._ 
A g:lohula1in 1r'J.-HQ eenligramrn ada)!:ig: a eoffeinhez 
l1aSonlrílag hal., nag~·ohh adagban 1né1gezó hatású. A glo
hulate1in 10 centig1a1n1ntól egész egy gia1n1nig, kellő 
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1 iD'\<Ízattal alkallnctz'\<lt has- és Ínig:yhajló Eddigelt: 
ii;fildkellöl kc1 C::;st l1asz11Hljik. 

Gloriosa supe1ba-. G:iik(~1 lzgaló. :~n!ipc1iodikns l1a
l~l::;l1. l!Icn g1ak1an talall1ató az aconllu111 f1:·1oxxal ke
\-(;1vr_, \nc]\·ritk n1c1gE:zü haLását ha!\án~:-iz\a t<~1tal
ffiazza '\d;{gja a fi~nlne\ezell. est;tc~khen 0 ?~ c,enilgin~ 

Gog-o (Pl11 ~niu111 Rt a~ 1ndz1J Eros hasl1aJlü es laen1-
lugu1n. Az aftikai frant.zia g~aunalok?n .nag~ba'.1 ha~L~ 
náH Heckcl ('.:s Sclilagrltnhauffcn veg:) 1 e::; ph; s1o)og1a1 
hnJását tanulmán1 ozi'ak \z Ercchnf>n~ llH:·g t:dd1gcle ne1n 
jutott ll\ il1 ánoss;_\g1a. . . . 

Goss-y];üuín herbaceum :\ ~) ü~é1 _ és k~i < ~ ha~a.sa 
mctrernezik az a1na1ozsc-,\al s czl tcszlJcn felul b 1111il,Ja. 
~\z '"A'í1icr;kühan JiÍ...-alalo::o lii~ki\·r:·1at adagja '2 q;(:'3z 4 
köhcenli1nctct. szüks(g esetC.n isn1t:teh'e . , .. 

Gouania doming-ensis. (Jamaica chetosJ1ck) L1os 
izrrató ernté_sztcsi za1 a1 okncil Az Eg:~ eslilt-Alla1nokban 
, t\;:czes után, az crnts;::lt',sl elüscgílendii. 1ágni szokLúk 
l ogpoit (;s igen zainatos fogsz(;szt is„ké~zíl.~.nEk, helő}e. 
A föze! igen alkal1nas szaJ- cs (cnokoblog:eio Saponolf 
ta1lal111a;~ 

Grindelia robusta A nü16n1· esl1csk1'it ktl é1 oLr-1 
ha-szncilják f 1 ancziau1szcigb'.1n. h?\ :=í. ;h ,P'.1ul 1 e~ctt;; be 
kin1nta1ván h::tlhatös tnln,1dona1t lcg:zes1 uclttzst:gek. 
l~.\!:r.söl;úntalniak és astl1n1rr eseteiben. A l1'1gki1onat az 
i::;:, esüli- \JJa1llokban Jii, atalos Adai:;.1a io-halll ~selfn 

~- t.:::__:2 rr1n1. 111f,h frlo1:·1nkint ísrnötelhctö; \i1öül te1 szol
"' g;il. X~1~1 adaihan e1 üs 111(1cg; a halúlt a J<.gzcsi s;t,(;l

~'<'k hii~lésc idézi tlö 
Guaco (:\likani:l gnaco) .\z eg:t-sz nö\(H) L baszn'.11.icik 

\ ;iltóláz CZLIZ. küSZ\·Ll1\' S\ pl1ilis és chole1 a CS(;ÍCihen 

Jlint fonazat· (vn. le\Glkc.cg) poká1n\i Yíne) \a\!.:l a„ 
,·Jiigki,onat 2--4'"';r1an1111n~i adagban. A 101.to földö'\·ÜJJ 
kig~öcsip('.,s cllcn a.lk[llrnnzzük„ czenkhül a fuss nüvény
bül 1un1n1a.I fest\ (':n\ L k('~szíienck. 

Gua.rea t1ichilíoides A ké1 cg e1ös hán~ latú, has
hajló ós izzaszlú Eddig csak a hasonszen\ észt:then 

:-- alkq1inazlúk 



g') ök_é1 
és gége 

főzetét( 
1nindei1 

Guaycutu (Baycurul. Brazíliában a 
1nint fo1nenlatiól alkallna:,.:zák a torok
"Vuladásos e:.:;elein0l 
"'· Guazuma ulmiíolia A növén~ ké1gébOl készült ször
pöt nünl \'éyti.sz!íiót <~lkahnazzák bö1h~nlah-r:a~nál A ké-
1eg fözP.le l30: 000) igen a1kaln1as szorpde:ulo. _ - ,, 

Gymnema sylvestr-e Kíg)·ócsípés ellen 1nagasztall szer,: 
ha lása azonos az ipecacaunhaé\ al. ,-' 

Habzelia ethiopíca (Hinteah). A n1ttg\ ak állítólag jó 
hatással bhnak a vö1hen) eseteiben; a leveleket a 
n\ ákháit'\ ák izgatását a használják: a g~ ü1nölcs pedig a 
C-Uheba l:iatásáva] bü. 

Hamamelis virginica (\Vit.ch-Hazel) An1erikában 
régóta isrne1t igen hati at:os ni:h én~, 3;1_an) e1es b1-intal-
1nak ellen l'udo1nánvosan csak a lP.gu,Jabb időben lett 
vizsgálat alá YéYe. Á nöYény igen i:ia~\ adagban se1n 
n1étD"ezö halásü, án1há1 Can1pardon allitolag eg)· eset
ben "\né1 gczési ltineleket fig~ elt n1eg,. Halásá1a eg) ideig 
a né.zelek ifffll clt61ök \oltak, legu,Jabban azonban_ a 
le„nao-YoLb '° sike1 rel alkaln1azzák helsöleg., 1nint híg 
ki~ on';,fot. illetöleg tinktlnát é.rlágulás ellen s külsőleg 
ken öcs va,g\ \· é.gbélkúp alakjában a1an)- ér e1len. Aineriká~ 
ban saját~S lcpá1 lási in~d útján hí? ki.\ onatot á1lít~n~k 
elő bclölc r 1ancz1ao1szagban a h1g kn o~atol lcparlas 
és ki\onás kellős p1ocedurája Utján n:·euk. Különböző 
p1 acpa1atu1nok készülnek helü~e A hazelin a fr_is~ kéreg 
lepáilási ternién~ e A ha1n.a11rthn Yagj hamame!tdin. nen1 
alkaloid. hane1n a szá1az porít.oll kl\onal \:eg:·i össze
tételére \ onalkozólarr Van de1 Eps cse1sa\ at, gallussavat, 
eg)-' vörös festan:·agot.. rneszf::t, káliu1;iot., ~-as3:t és il~ó~ 
olajat. t.alalt benne. Gu)- csersa\at es illoolaJat talalt 
Az an1crikai híres speczialítás a rcPou11ds-Exl-i'lrctn, 
ni eh· b(Jl csak 1naga Anglia és F1ancziao1szág több 1nillió 
fian\;: árút fog) aszt el -é\ente, szintén helöle készül le-
pátlás útján - . , „ 

Haya Dr Ha\' John angol OI\'OS ne\c1ol elnevezett 
méreg, ki azt Adenböl Jegelöszö1 Európába. Di. Le\vin,_ki 
tüzetes tanulmányozás tárgyává tette, azerythrophloeum· 
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kéreg 1n~uadványait fedezte fBl benne. Er~s ~1e~yí anesthe
tikuin s halá.sa sokkal ta1tósabh a coca1nenal Eg\etlen 
hátránya. hogy tisztátalansága n1iatt ez ideig 111ég ne1n 
lett' a Szérnés~z.ct1Jen alkal1nazva. Hatóan) aga az erytro
phloein. A rné1tg n1aga igen híg oldat.alakjában (001-
002: 100) és csak a legnag)'Ohb clö\'Íg)á.zattal alkal
niá.zható 

Hedwigia balsamifeta Gauchet.. Co1nbe1nale és 
il'IarGstanll" tanullnánvozlák A kiséiletezők Yizes és bor
szeszes ki\onatokat i:illított.ak clö belőle, 1nelyek nünd 
hitározot.t mé.reg ~n·an:in! szc1epelnck s hatásuk sokban 
mcgegvezik a. cur areéYal 

ltedémoa pulegioides Izgato és izza„ztó n1eh fozet 
gyanánt (J : 100) a n1cnstruaho e101dez~sE:;1e szolgál 
~- Hedyosmum nutans A le\eltk illó olaját rruglain
ellenes hatásúnak állítják. 

Hedysarum gangeticum A g\oke1et 'e1has. ell:n 
használják. A füzet seff1 hánJ 1nge1t, se1n pedig hanyast 
ne1n okoz. 
He~ianthemum canadense üsszehúzó, tonikns hatású 

Alkahnazása o-ö1vibl\ kó1nál ~ a hígkivonal. 0 15 adagban 
Heliotropill'm in.dicum · PortŰ-Rico-ban Jerba de 

Colorra né\ en specifiku1nnak ttkintct.ik száj- é.s lo1ok
bántallnaknál 

Hemidesmus indicus Izzasztó, húg\hajtó A fouázat 
(10: 100) a használt ::ilakja 

Heracleum lanatum J!asteu.01 t é.s Co1.()pa1 n.sip név 
alatl is is1nr:.rl. állíiólagos cskóuJlencs szer A porított 
gvök61 adagja ő--9 gran11n „ _ .• 

·Hernandia ;_onora. Az egész no\.én~ eg':·11t: 11ashaJÍO 
A levél fiiss ned"e igen hathatós szö1·\'esztö 

Hoang-nan Az apó1a zúzo~t kéteg jut cl }1ozzá.nk 
EuTópáha ba1na-vö1ös _po1 alak)::tban, lncly a '.';t11:d11uis 
Grtulthei /á-tól szá1n1az1k. Ható anJ aga 15f1:!Jd1n1n- es icl
tünö a1án\ban különösen a b1 uci-n - I3arthéle1n~· sze
rint a g) ö-ké1 5-10 centig1an11nja. igen cröscn i~gatja 
az ideg;rendsze1t., ebvész ellen különös p1ophyl~kllku1n
nak tar~ják. Ez ideig inkabb inint külszert. lnsétlctték 
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ineg bö1bajoknAl t'S g:ürvlhnél A bo1szcsze"s ki\:onatot 
hyriodr1n1ikus fecskt:ndésekre használják 

Holla.r·hena antidysenterica (Cottcx Conessiá.e, , 
Codaga-rala) A 1na~,-akat \td1as é·~ belsö vé1zÉ:S_ek 
ellen használják. ininl csillapilüt Pató anyaga a concssiii:-. 
Adagja 0.10---0 30 A festvf'.:n\ (1: 5) J---t {!;Ian11n , 

Homeriana Paul Hon1t1u tries:-:ti gyug~szcrész ann~ir~ 
dícsé1 t 1-iidü1 észellenes pol~ (!:On;_lcC':lja 01 oszo1szágban 
igen eltE:;1jedt házi s;-:c1; daczá1a azonban T.askoff dícs
ln11nnns;::ának. ki 11::2 tiidÖ\\~szcs bt!Pl!;e köziH a Ho1nc·-
1 iancl\ ::i_J ~lO"·et nH:::i;g:~ Og~ i i ott. 1n:t in:-í 1--h an~ alloh:=tn Yan 
Eg~tclüli hnlása hog~ a liclEg hön1t·1sekét kissé csök
ken( v(1L a:c tjjcli Izzadást nieggáfolja Jdin1 köl1ögést 
csillapító scn11ni1cl sun <ill clön~hcn. ::t nt:p n~elYén 
szül\ a nirts kö;;:önsf.~cs ]Jc1hatcr'inal Laskoff a növény 
00 guunn1jat 1UOO ~gu11nn1nyi fo1rázaha 2·-l: ú1a nlaú 
\élt.ti bf; belf=.;~ci,-d 

Huan1an1ipa. Jiazújaban B1rtzilirlban S]Jecifiku1nnak 
tarlj<tk a ]{~7Ö szL11·tk bajainul A lc\(-1 ?.ü :i;1a1nn1ja 
250 grn1 főzeiit· a 1CrkclingC:st a szhiT1i.H:ödt"st g~=or
sahbi1jct s különösrn nag\ 1nu1n :. isc gú n~ <ileh óJasZtást 
i<l~7. elö. Na~y nL1a;;han hán~ ingf-!I !, izzadást idt'.:z elö, 
cg) uttal bé11it6lng hat a lr'-~zó sz<::1\'ck1t. . _ 

Hyd1angea a1 borcsc~r:s A 7- E~~ rslil1-A llan1okl;n1n 
has?.nál1ci1ik a neinzü s::::c11ck bajai1;;íl :\ hí!! kil'onrit 
adagja~ g1 ~O g1;tu1111n)i szö1pben L 

Hyd1ast s canadensis ,\ !!.\ ökliJ1%sböl az isrncrt 
n1ódon elöúllito!t híf!: lü\onal '-l1as;::nf11lalik leginkább 
Ilalása ;111n\il a isn1ertlrs hog) :;;zükségtelennck yé:Je1n„ 
isIYiél<::lni A lt{',újabh bt-ná1lnJok l1atu an~agkf,ut fehér
n-yél, tzuk1ot. <·g~- zsí1os an~ agot g·) anlál illó olajat: 
hy:lra.~ti11t és :1a11-thopu1-u"1it icclt·ztck fi;__] benne 

Hydrocotyle a_iatica (Tle1ilatga) l3ujasén~'nöl és 
liö1hajoknál haszncíljúk Adrrgja: helsőJE,g a po1ilo!t levél 
0 50 aclng:han \agy a hig; ki\ onat 10 cseppenként 

Hygrophi!a spinosa (Asie1acanlba longiloJia\. :i\linl 
ditnc1ikuin 1ízku1sii:;11;,ll i\ tön1:::n\ fo11;i:~at (1: i_12-ü 
g1 a1nn1n-y j adagban 
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liymenodictyon excelswn. Ké1g8t ~rúnt izg~tó, össze
húzó és lázcllenes sze1t alkaln1a:-'zak Hato anyaga 
ii;:i-anánt h~'n1eno('l)tiinl, aesCnlint aescn]Hint stb. fedez
tek fel l1ennc 

Hymenac courharil A ké1cgböl kes.ziill hí:rk_i1-ona~: 
Nvnval.-lndiában 10 cirt:sz 20 csrppn~1 adagba11 belso 
~-6rz'ésekni:J, hasrnt:::nésn°éJ t:s vé1hasnál: 1nlnl c:;illapílüt 
érvén\ esilik . . 

Ipe-Űva ( fecorna speciosa)_. Kelle~11cs ízu. , h;:~slHl.J'.ó é.s 
1 érliszlító„ A fo11ázatol külsóleg .hn1asé:n~ \ n~l e? csu;::nal 
111 int füiclöt hasznúlják A hí(!:.k1~onat adag:J;:t 2--:--í· g11n. 

I1is versicolor, isn1tlt katha1hkun1_ 1nEcly l1a1o an~ ~g 
rrvan::int a7 h1si11t- ta1tahnazza A ~yöki:.1po1 ad'1gJa 
Ö.25~2 gran1n1 A lHltást clö1nozdítandó r'ús é~lcilek 
<jYczen<lÖk. 

Jacaranda. Killönbözü váHajá1 használják: íg~ a J 
tonientosa._ l Jancifolüüa. J niiniosifolia ne\ iiekct; 
1 alan1i;,nnl'it a Jcghatá1ozottahh sikeuel a 11en11 s~~11 ek 
ni inden ki.fo\~ ásos hántahnaiivil. f0r:skc ndt:s alakpi_ha~ 
Adagja: a higki,on~t1'.a~ 20-_i-JO c_sepp ~ap?nla h~lso·· 
le:<: rnint fecskenrlezes iduH. 11a1oknal ug) dnaz, 20 CSUJJP
n~~i nflaghan 60 gni.rrnn \'iz7el higiha . . . 

'JambÚl (SJ z) gin1n jarnholann1n) K.a1 nn~1.atn n.ni. es 
összehúzó hatású szE;l A n1ag\_ak és keieg JO hatasu~k 
a dia1Jcttsné1. Hatása I-ascell Scott szeri'.il _(lhban H) Il
vánuJ hog) a g~ on101ban einész~É-s ide,J~-n na~')>~r: 
hállállalja ct pank1ealikus .nE-~h·ck és _a ll)'ill c.~nk1o~do 
hatását a ke1nn~e la1tahnu ta.ps7,eH:.k1E A poutotl niag; 
adagja 0.20 gun, há1ornszo1 napo~ta 

Jatropha curcas. -!'>-- 1n~g1 ak ,zs.nos ol_ajat ta1~a~1naz
nak 111ely kevésbé izgato hatasu a e1ol.onolapial, de 
jóv~l felti1 1núlja a 1iC-zinust. 10-12 c.seppJe 30 gra1nrn
n\i 1 iczinuso1Etjnak felel n1éµ;._ 1nely fölött föléns,e ~z. l~og) 
sÜkkal hígfol)úhh és nc1n liir aniannaJ;: :1ndo11to izcvcl 
Ancrol gyócr1inúke1cskcdük lág-) kapszu]rr};:a1 hoztak_for
[.;alZ1n!Ía:. i~1.cl1-ck n1in<leg:i1ke H csöppet ta_rl.a!1n~z UJ~bb 
~·döbC'n naovhan l1as%:nálják a szappangya1 tasnal. irnvel 
könnyen s~appanosíiJ1aló. 

~1 
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Justicía adahotata„ ?gy angol g\' ógysze1 gyár .. a 
be1ladonnához és cannab1sI1oz hasonlóa.n s:>:ivarkákat 
g~rárt helöle. fls1lu11a 0s h1onchihs .ellen Hogy kelle1net
len íze nÉinileg takartassék 'ag~· Jobban l11ondva, hogy 
a iosz íz eg)· inég ro;,c;zahhal cse1éHessék fel, cubebát 
ke\e1 hozzá a gl!iÍ1os A helöle készült tinklú1a (1 :·5), 
a fennt ne-,, ezett eselekben 1--3 g1an11nnyi adagban 
vétetik 

Kaladana. A Pha1bitis Nil rnagya Kitünö kathartikum, 
inelyei nrint il)enl a jalappa ulóda g\anánt tekintenek; 
eg)'etlen liálrán)·a, hog\ hatása K\'Öngéhh, de egyúttal 
ke\ésbé d1asztikus A híg kivonat adagja 0'30--40 centi
gran1111. l'l fcstvény pedig 4-6 g1a1n1nnyi adagban. Ható 
an)Taga cg)' sá1gás gyanta, rnely 1-iselkedésé1e nézve 
sokban hasonlít a jalappa g~ ant:ijához 

,Kava-kava (Pipe1 1nelh) sticurn) A Ki ökér, lnely egy 
((Ava, ká>á~kává>J „ag)' ((ki\'>·ának11 ne>czctt taili nö
vén\ töl szá1n1azik, két alkalo dát ta1talinaz: li:avaint é~ 
jankonint. Lewin s.zerint a:-:onban ne1n azok a növény 
ható an) agai, l1anem ké.t gyanta rnel1 et Lewin kő:. 
olajjal vont ki a g)ökérhöl: 1nelJnek eg:iikéL a szilárd 
ál101ninyú és sárga színűt a feltaláló az~ névvel jelöli, 
a 1násik, ba1na szinüt és folyéküll) t r~-\ al jelzi l'dind
kcttö erös é1zéketlP:nit.ö hatású rnelJ' állapot néha 
napokig tart Kis adagban a g) anl a ke1lcn1es érzést 
irl~z elö a 1estlien. A kava-ka\'a kis adaghan blenüor
hagia r:llen has:~náltalik. hazájában azonban Uidö- és 
lég-csóbántalrnaknil is alkaln1azzák a benszülöttek. 
Fou1 niei a ne"\ e alaU kngalo1nha hozott spccziá.lítást 
gyj1tja helolc, n1cl)- a s1,<:.rzö által közzé tett frnrnuláTe 
szerint 10 gra1nrn hois;;:eszes kivonat és ugyanennyi 
porból készült 100 darah µilulából áll E labdacsok napi 
adagja 10-12 darab A szantil olaj tclj0sen ltátté1be 
szorította 

Khaya senegalensis (S,victellia S(:;nrgalensis Cail
cedra) Haló an)"ag g)anánt cnllcediint la1laln1az. l\fint 
lázellenes szer nen1 vált hc s nagy hüne\ét se1n1nikép 
se1n igazolta; azonba11 igen hataln1as lonik111nnak i:: er-
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tetett 01. A fesfy?n~ 1 (1: 5) 4 grannnos napi adagban 
ha.sználjc1k 

I\ola i'dio) (Ste1culia acu111inala) afrikai r1rclciü. NagJ 
niennJiségü caffeínt fs l11eob101iünt lai lahnaz Ezek 
fohtcln n1int slin1ulr'ins soLban iölühnulja a cocút ts 
·gui1anál A legújablran >é'ghcz 'itt kistiletek a lc~szchb 
jö..-öt jósolják a sze:1n1::k IIa:szn:ilják boisze::zcs és híg 
ki,ona!ál A ncrnsoká1a rnegkezdörlií (i, tiz?d a kola t·v
lizede lesz 

Lachnantes tinctoria ( \"ö1 üs g) ökt1) e\ légcsü t-8 
lé!!:zÖ sze11 ek 111indcn hé> cn,- és illült 'ahtn1i11t !!.:' nla
<lKsos hajainál alkallnazz<ik- Kitünö enJ hító ;~-e1 a 
tüdő\ észcsck köhö;:i:ésÉntl A z\·ökt:1 bc'1l ki:'.. szül L f0sl \ 6n\ t 
(J.: 10) 4_ g1a1nrnn) i' 11api r~dagban 'ala1n(J)' nyoikÜs 
ke\e1ékJK;n 'ag) Jözetben alkalniazzák 

Lamium album A 'i1:ig: fonázat a][lkjában e1ös \ é1-
csillapító sze1fp\'.I j:ítsza l:g·yancsak a YÍ!ághól készült 
festYÉ.DJ i1: •J:1 nag\ohb napi adagokba(L. hatá1ozott he
rnos7.l;1tiku111 

Lantana brasiliensis() ciha sagrada• Hniza (s ~eJ 1 eta 
Jirnai 'C~) ( szek rr lrnlfanint fedezt(k fr:.l h0nnf Ha lása 
a "\Ólk(;tingr'.s csiJJapítüsúban t'..s a J101n(.1sl:;k]tt. telcines 
csökkcntC.sóbcn 11) ih ilnu! Olt a hol a cliinin rnegla
j~adla a szol;!:álatot r1 lanJi:1nin lr-ljcsen he,áll: il\ czé.l·
])Öl az alkaloillot 1--2 g1an1n1n) i arlaghan adagolják 
Száz E.sei. közül H\=!-ben l.elj0s sike1t é1lek el ,e]e A nii
YÓll) 11Ja a ol)'ttnnyiia kcsciü ho;:>;)' e iniatl n1ajdncn1 
alkaln1azlwial.lrin · 

Lawsonia inern1is A haj- (s bo1 lcstcsé1c hasznülják 
tnign~n cllrn njfí.nljcík olajjal ktsziilt s;r.csz alakjüban 
inel)' a fcjH alka llnazandú Bdsü hatúsa nagJ 011 kéb,;(:,g:cs-

Lathyrus sativue", niag:)'a1 ul (<kot:r.ka borsi) F'öld
részünkön J1onos :,; u'._!!/il.a isniH l hal;tsú szP1 E hatüs 
111el~ na;z~ol_ili 1ncnn~·iségfk l'hc:;;t.s(-_nól 1nnlaikozik P!!' 

nernc a hihk·snf-k 111r.1\- tndon1án\OS né'.\f:n 1;:1l.li1,r{s 
rnusnak ne\eztelik E '111(1gczö tÚlajdons:l\ra fo]):Í.án 
Cantani, Strumpdl, 1'eil!cuse, Bow lre1 ós A.sUei lio~sza 
san foglalkoztak \ elc s ez utóbbinak sikC'TÜH is a ir1ag 

l1 
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vakból err\ alp haUisu 1110 foh adékot eloalhtan1. 1nely 
iriindenben bn_J,l a n1·1g' dk l1atcli:.:at Az csak1S" alacsonv 
hö1né1séknéJ illíll1at.ú dö, nli\-El inagasahb hüinérséknél 
elillan Innt:n n1'1g) auizli:1UJ az. hog: a 1nag\ rrk 1naga
sahb hó1né1 séknél rh cszil ik n1é1gczi_i halásukal 

Leptandra vixginica IVi-u;ne cincinaLii vcg~·ész a, 
leptcn1dl'int állította elő hclöle. E glykosid azonban sc1nnú 
összt:függésben sincs a lr.ptandrin né\ alaU- a kerts
kecléslien előfo1dnló anyaggal TVi:iy11e leplr1nd1inje na
gyobb adagokhan d1 as:dikus hashajtó 1;v.n kis Cldrrglpln 
a rhel1a1lJrna hatása, ;ll bii 

Leucaena glauca '\. nö\én': fiiss h:\·el~:l Ii,1sz11ál.iük 
n1el1 ;=iz azt C\('i Jo\rtk siit0111ct es fa1kát sötél ~zínü1e 
fesli E halás tilk:il inindczideig nfrn kntattcik j_ ké1eg 
és a g)ök81 c1ös c.mrnrna6ugurn s rnint iljenl az 
Antillákon a IJP.nszülöltek használjak 

Liatris o 1oratissima. SI i1nnláns és iLz.rtszlu Nag) ban 
használják a <loh:-in\ illatossá iételéie 

Lir'iodeniron tulÍpifera. Csakis a tt1si:ct liasz11<ilják 
111el) tg~ ~J antát: 1i1 iodu1d1 int és eg~ alkaloíd<it: 
ult:pife1 inl ta1 Lalinaz An1c11kában a cl11na-ké1~el aka1-
ák 1'0](, lH::·h ct.tesíteni 

Lucuma 'mamosa NJ ug:ü-lndüiban (r'\fa1 rnala~e:
Ji_ée)) né\ alalt i::;n1e1eles löhh \cilfaja liasználtahk 
Igy a L. Cai11ito1 incl'; a huunúnt t~ut.aln1rizza to_\ ábh~ 
a L qlpc11phlol:a (Ch1y5opl1\!lu1n gl\·l';]Jhlocun1); 111Llyet 
eg) ídöbL·n c(gua1antu11J) \agy ((°\lonesia kr'.1eg>i n~v 
alatt kaptak fel. . 

Lodoicea seychellarum. (laha1i.) „\ lignnm tolubn-
11Q1nrnal keYcrYe l<-iz ellen l1asz1Hilják; a l1f.lök: készült 
festvl:n\ ad;:igja 2-ö cseJlp 

Mana:ca (1\ancls( ca unillcn ;1) Hat<isos [!'; ug:J szc1 
S\.philis (s csúz ellen; 1cndcJik rni'.·g hashajto ós (Cn1n1E:
n(tgogun1 g) cu1ánt is. Nagy szol~~Ualo_t ~esz a heveny 
es -idült csúzn;il. A híg J;:j,-on;ü adag.Ja o cscprL lnely 
fokozatosan 30-·ig fokoztatik; a g::,·ökói pota O..J.0-1 
gramn1ig 

Maté -(llcx pa1aguavensis) 1\z elsö név tulajdonképen 
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el.Ty ital neve, inelvet a ne\'czett llexhöJ íonázás utjá~ 
k'éSzít.enek s n1elv a kinai tcft suhstituense aka111a 1?111~1. 
Három \ álfajat l~ülönhöztclik n1eg. rnely a szedés 1de1e 
illeiöleg sora szeilnt \áltozik. A7. elsőt Ca.a-cuy-nek. a 
n1ásodikat Caa-niu im-nek s végül a selejtest ~'aa-r1i:.a1;:u
nak neYezik A le\' Elek naú\ n1cnn1 iségú caflunl. ko1ul
bcHil 30' -nyit ta1 taln1azna1Z · I nlajdÜnké~peni gyóg)·hatása 
nincsen~ df> 1ninl tápszc1t s néroíleg lnint _ol)ant i~1cly 
az c1néSztésl nag';' han képes elön1ozclítan1. fölvették a 
gyógysze1 kincshc . . .. . , , , 

Mudar (Calohop1s g1~antea) . . 1\ gyok?I k,f;1ge!. a S\O
gyászalban alkaln1azzák sypl111Is, csuz es. kosz,_;ny, 
vi:iJrrn1int véi has ellen; nagl obb adagban 1zza_szlo es 
hánytató A !.f) öké1 pouit 20--40 ct-ntig1an1n1n:{1 adag
ban - rendelik- A n1t:gn1FtszcLI kfregböl kifol';·Ó nc,dv 
sokkal hatrisosalJh. eddig azonhan kevéssé_ alkahnaztak. 
Az állítólagos l1aló anyag:ot a ul11da1 int l lückigc1 nein 
lucl1a felíed(;zni bennt~ 

Myoc-01nFly-gum; az ed(_ligisn1e1 l_leg-l1all1aU1:aJ:b .lf'.~) -
vcszlö jó hatású to\'áhhá n1oszkítui szunyog r~s closdiek 
csípése ellen Nen1 n1t,1grs <. • _ . 

Myristica guatemalensis et sur1nam.ens1s 6oü G-11) r 
nüvén\i zsiiaüékot. hasonlót a kakao-\a.ihoz, t::nta1rnaz 
könn':'~ll szappanositható. . . . 

Naregamia alata (Goa Ipeeacu·n,i.lHtJ Jiatasa teliestn 
n1 egeg~ czik az ipecac uanhá6val. T_,J~hhnn g) ako1 ia al
kalrna?.zák, ininl kiiph:tót Hoopt~J. k1 lioss:1.al1ban tan11l-
1nányo;da, ható anyng:inak a na1 u;n111int jelzi (Bőveb
ben a G''· K n1á1 fo!.dalkozott \ele) 

NaranJillo (Xantho~~)· lln111 na1anj1Ho). Dr Pa1 oéh egy 
bázikus an1 agot Yálasztot.t le brlólc rnelJ savakkal 
sókat. íg:y x:an'tho.x1;lint ~;S J.'anthw-,,ylent képrz .. hason,ló!. 
a piloc:arpinhoz L:zasztö kt;pr:,::;ségénfl fogva a iaho1an~1 
helyel.i alkaln1aztatik Eddiµ: inég kc\1éss\! tanuhna-
nyozták . 

'Nectandra pychu1i (1 aba pirhnri) Sassaf1a:o chu. 
Leginkább nünl füsze1 van eltc1,ic(h·<::; .íz0 kiiriilhelül 
a szerecsendió és a szasznfulsz\~ J;özötl all 
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Nectandra rodioei Greenhea1 t néven ísnu~rete:s 
\Cottex bihün) E~y alkalolrlát taital1naz. a bihirint 
vag~T bd!l:1 hit 111fl~Tet Ycilt6láz ellen alkalinaznak. ott hol 
hol a beteg a cliinini neni tü1i '\._ kt1egpo1 adrrgja 1---3 
gran1n1 .'\z alkrrlol({('. 0 10-töl 1 µ:1an1n11!J 
· Nerium oleander '\._ ké1cp: f~~ a.lkalÜidot ta1tahnaZ, 
tiz olea.11rl1it. ltgujabhan trrnu1nu1nJoztál;: s hatása n1iaU 
a digitalin é:-, :,.:.tiophantin 1ntllé so1oztá1'; Híg b~1sz_csz
szel kés:cült ki,onat liasználtatik 2-6 ct-,ntig1amn1nyi 
napi adagban. incl~ kellő t-:lő1ig~ ázaltal 0 12-ig fokoz
ható. A fcsl' én~ (1 : 6) 6-10 csevpn ~ i adagban 

Orthosiphon stamineus (]ú1<'Ü tea) Yeseliántalmak 
g~ ú~J kczdc'~s(.1 e; rnint frnril7ill öl gi arn111n~ i hcTba 
1000 \ÍZtC f1ilí'.:5jáhan i.·11111i.~;:; ln 111i11rJ-nck (niacska
bajusz) ne\czltlik ~'lit-:lUtt I-.:n1up<iha hozn:i.k rn: hén 
inegpö1kölik hasonlóan, a kínai teához 

Quabaio. iU' Ac:ul tlnlhl 1 n Q -hol düet11itolt 11\ ilrni21cg 
1\1naud eg\ j{J] jc~cezcrlii glukosirkd r1z quulwiu-t 11")Ct1.e 
helölc:. - Dt. J-tondcau (::; Clf'.) ki:3( 1kh:kcl teltPk \'E:le 
s hatcisa ~;okban fölüln1ulja et stiopllanlint ;-e n1cnn';0i
hen kut);\kon ;llkalinaz\a 1

1 millt::namni az <íllat eg~ 
kilú lcst:;úl) ának n1c~fclclulcst l1a1álo:-; inclf ;: \ slro" 
pbantiun~{l lE:.hál J1ú11~l1nszo1 l.8. c10sthb _,\1nand-nak sike
riJJt cg:)· sltupl1anli1~ban a ·{_;Jondcl riltal Sl gláh1ának 
vag) grrbun-nak 11f:\ezci.lhcn q1i:-tbaint fEJ!cdczni 
P~ganam ha11nala (ll a11111_l) '.\lag \ ak\ lzza:oztú, cn1111e

nagognrn I\il alkalnidni ~:zolsi:úllat IL lia1111a.1i1d ós 
liarmiiit 

l?ao-pe11ei1a 1,Gcü..;:=:ospE1 rn1n11 LaP.\·CI Az f.t 1 e1é.st 
(s lé.l!:;;'.E.é'l r:o.ökk(n!i i-'l'JJ(;111.11f rs 11e1~·~o~pt:1i11i11t taI
talrna'í.. 

Papaya (Caiic.i papa~rl nPchc) ,\ filnin 1::llclig is1ne~t 
leghatal1nac:rrbb olrlu::;,-,e1·c_ ::'\a~\~ sikeucl alkahnaztal1k 
en1f,;zlé:;;i za\ a~okn:-lL A riapain alkaln1az:isa diphl('rilis
nél isrne1 i dolo~· njablJc111 inint il)cn cocainnal kon1-
hináltalik 

Pa.teira brava (Vadszöllö, porl1Jgal nyelven) Hazá
jában, B1azi1iában és az EgyesüH-Alla1nokban használ- '.;~1 

Hifi 

já_k. Ez nlöblii hel_~-~n J~i\ .italcis szél' Uúg~ hajló izzasztó 
e1nn1~nagogu1n. ! luck1nge1 úu r.hd fEcle?.cll. föl henne 

PB1thenium hysteroP-horus Ht.-\.(:11\ bánlall11ak. o·, u
Jadúsdkhúl száunazó. \ ala1nint S\ philillkus fckéh ek ~'ütn 
aJkaln1aztrrtik. in1nt külszcl'. J'rn fhe1nnt ta1 talrnaZ. 1ncl \ e.t 
n;lg:y sike111::l Rlkahnaznak a1rzzsáha ellen. C:binin Í1e
lyc!t o_tt _hol az a. szolg;ilat 1ncf!trtgadta \1la7ja 0.10-töl 
01;) ctnl1;;1an1111 cs feljebb -

Pedalium mutex lncliri.ban ~:lle1jldl sze1 hleno11l1rqóa 
ellen 

Petiveria alliacea, izzas;-:Lo. diurctikus l1alású 
.Peti~er~.a tetrand:a Klilsölc1,r. hüd~·s ellen h~sznalják 

nnnt fuu;Iui __ \_ fcst\·en~ hö1 vJrilsit.ö. izgató 
~hryn1um Beaumetzi (Go~·o) Jrr(,n hathatos lias-

haJtÚ és hélfr'1fgi1tó. "' 
Ph_yllai:ihti:s ni,ruri ~)01 to-Ricohan l'i~1 ha de quh1-h10, 

\ ag~ 1s k1naf11 nt\Tll Is1nE:1 eti:::s lázellenes sze1 D1 
An1adcn ~g:en jö sikE::tt f-:1t \':l a fr::shén\n\e] n1E·ly 8 
g1a1nmn~1. ad_af!·han ?- l::iz kE„"df:l.e (:lúti ac'hi azt Leije
scn 1ncg·;ullo!Ja. Isn1clclt adag hashajtó. 

Phytolacca decandra Az c"ész növén1·t clc ki\álolarr 
a g)üke1(:_l használják a g) ogy~sza!han. 1; 1(;]\ csersa\ onb 
czu.l~ton ki\ ii~ eg:~ közön_ibö~ jcgcczcrH_i ~n{ aµ:ot phyto
lac.u.11t-t larlaimrrz: A gyu111ulcsben ncn1 iegeczr·dö sa1. 
ac1clu1n ph~lolar:c1cum \iUl_ n1(Jy inás ert'.ht·s sa\ak 
je~e1~lt:tehcn kc~rrgnl<il A .P:~1 i.iké1 ·luln~ lalii. i;ashajló s 
ncn1l1Egncukolikns: ar!ao·ia 0 í9-·J tnan1n1io· \'iltal-ozik 
a szt:1i~1l a nlinü .l,t.C_H ;l~atunk ,~]~. fcnn.]el;ell ~ulfli~ 
doiu:u.nal fuµ.\ a 1_ lc1n1 ,\ pll\ tolaccin adag.irr i'J-tiil 80 
(fflllll!! 

"'Picá:o da Ptaia; B1azili;lbrrn használt li<lzi :ozc1 a 
guno11hoea elk·r~. A 111ag\ ak ó.Jlitölqg nH~1g0zö ha!.ási'utk 
a. n:1arla1akul lll'.LVf: Az Eg)eslilt-Allaff1oklrn.n jelenlur 
ktsc!lE.t.ckcl ll_~znc k a híg ki-,, onat.tal 0

' 

P1ch_1 /l. ah1;111a i1nlnic:1!a) Tla;;,~ijúnctn Chilihen ~:s az 
1\~grnt.u:1<:.1 k1.izl!i1.sa,~ag·ban specifiku1n a cse és ]1úg\-
11ol~ag; i;tull haia1,nal _)le:o/'.f'S le1akodá.st \'.egy húg\'
dnnd. kcpes a holyagból eltávolítani .feltéve, hogy a 
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nagyság 1negengcdí a iendc:s úto~1 \:aló ki~r~i~sL Ruby 
és utána Lyons E·g) alkaloida kis n1cnn) 1segel n1utat· 
ták ki hen1lE, rncl~--ct fabfrnún néYYel j(Jez1ck Diuretikus 
hatásánál fog\ a jó hctolyást g) akotol a n1c1j1a; főalkaJ„ 
rnazást azonban a f'ennebb eln1ondott esetckbtn talál. 
Aineiikából C!!.'.\ hícr ki\ 011at ke1ül a k1:.1eskcdt:>be. rnely-: 
nck adagja 8 ~ inn. "'naponta ltáron1szor i~n1fl.el \e. 

Piper novae Hollandiae D1 Dancrof1 aJánl.Ja _ bltno11·-· 
hagi a és n\ ákhái:tyák nag~ n1enn) isCgü selrelioJánál 

Piper dulcis. Cajen1J_i bo1s. a _1nel)' ne1n n1arú ízü. 
I!!en kelle1nes filszc1. Fh<íg:;ge11eszlö s az unésztést 
i-lag)han elön1oz~ítja. .. - .. 

Pi turi (Duhois1a Ho}1\\ oct11) Az cntsztJ ahai bennszii""". 
lötteknél nagy SZEtepr.:t játszik. 1nint ol·yan .. 1nely~1ek 
rágása vag\· \-<?le 'aló füstölf.s által a rnán101 eg~ _1nzo·· 
n,~os ncn1ét lehet elöállítani„ Hatóan~ a;rat Gcrai d fe
d€zte fel li flzt pitu1 úr-11ak ncyczte el. _Ez ha.tá1ozottan 
n1é1 ges; liatásli.ra 111ege~yez_ik a duho1sinnal azzal a 
különlJséggEl., hog: a nyálmi11~nckct nag: te\ékEn)ségre 
kÉsztE.li. Ez idtig 1nég nun aJkaln1az~ák 

Plantago ispaghula. Nag) 1ncnn) 1st.gü n1tzgrit ta1-
talu1az s e tnlajclonánál iogva a inag' akat o-· -10 g1 -
11\·i adarrhrrn liasnienés ellen alkalinazz;lk 
·'Pleur

0

Őgyne xotata ( Io-: ak) Halahnas toniku1n 
Japánban haszn<ilj:ik 

Plumbago Zeylanica Az e1ntszlés1 clüscgíti., g)a'la
pílja az É.h ág\ a! : hasznos Ji;:1sn1enés. l1á;1) ~~·. e1:n~szté~i 
za\'a1ok i;;llen. Küb:őleg alkaln1az\ a hllT\ 01·oslto: ho
lJ'aghúzó. 

Polypodium adiantiforme (Calag;nala) fh Arnrrdeo 
álta1 égig inagasztall sze1 a s~ philis utöbaJainál rod~'. 
ellen a füzetei (15: [)00) n0hany ]11'.,len kc1eszti1l \"t-leh 
beLeg(,·el. 

rninden bő1-
1olullnulha 

\ 
' t „ 
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réhek lai tja A liig ki,·onat ál1atokori: híhetetlcn gyorsa~· 
sá}'~al hat_: e ki,ona_t 5-BO i:;st:pJm~i adagokban 1cn
delt~~lik. JrlindE:n a 1101 (11~ höl k{:->?.ülö p1acp::nalu1n ala
cson\ höniuséknt·l ;\llítanclú fJö. minthogy r:.;akis ez 
esell}cn ta1taln1rrzza a hatuan\ !lgo! llJC h 111: l;- üsszt::télele 
isn1ereLlen · ·- · 

Psidium pyriferum A le\ él és ké1Eg eg: gyant<.il a 
r111afi11-t taTt.ahnazza. 1nel~ labdacs alalban jo szolgála
tokat h:tt olt, hol a cl1inin küzü1nhi.'1."'> 1011 

Psoralea corilyfoli a Bö1hú11!alin8k ellen alkaln1azta
tik a chauhnn?.-ra olajjal c'.;':yidt:::jl\le;.; f:s ha;,;onl1J hatással 

Rauwolfia canensis. A növr~n\ ncd\-c 1nt:J!!Ls n1Ph 
he1 éí e. g'i nlad:ist ickz E::li.i. A kii onat hinÍhojolajja·l 
ke,e1Yf:; (1. 80) a fclhö1 1nindcn éliísdij~t ki képes ütani 
A 101uíznllal n1o::;ott genyedü sebek g101san sfnjadzás
nak indulna\;: 

Remijia purdienna An11a11cl a ciiuhonamiii alkaloi
Ját. fedezlL fd liennc incl\ J1alá~1a nfzl e né!!\ sz<:tLSPn 
föliilinúlja a chininl. · '· 

Rhan1nus califórnicus A k~,ieghöl kcszült l;;:i\onatot 
hashajtó g~ an:1.nl alkalmazzák 30--~ 80 cseppn~ i adag
ban a g-) 011101 és titpl<Uko7;;isi szc11 ck hut u!os hántal
n1ainc-íl. 

Rhamnus crocea R<igí a sali\ átiút idéz clö 1neleg 
é1zt:tét gc1jcsztvt: a szajhan; ízt: kese1it 6s csipos egi'.:. 
idejüLµ: a n~Jki"d hots:·· kcllt111étlen lenne. En' lic has
hajtó s f:: czclból a liig ki1onalhol i---10 g1itrnir1n~it 
ndnak. 

Rhinaxanthus communis Sziá1ní e1edrclü szc1 h01-
hajok, ekcénui.) hc1pcsz llih elk:n A ki,onat l'Íz(s ol
dala alk;:tln1aztrrtik hcl)iltg D1 Lihoiins e:,-;~ a (lniso
phansaYhoz hasonló a11\ ai!ot a 1 lo'illz r:rndh111-t 1 ;i Tasz-
totla be b1.:;li.Jl e - ~ 

!1' Rhus tetlatin (Hincha l\1ic1os) A nö\ én: eg: illó 
w 11JlH1hC"-zl la1l,1ln1az 1nel\ olJ e1os haL1su 11ogy az 

Pongamia, glabra. Az olaj alkaliua;dalik 
bajnciJ D~ Gibson btnnc a bö1bántaln1ak 
taUan szci él \ t.li látni 

Poygonum hydropipetoides En11nt:nagogu1n. 
\V riglit és Ebet le tanir az osztály leghatásosabb 

1 ,un)il.áhan n1cgp1hcnonl:1' f11c cs ,{!ItagJal d,1gada::;11,1k 

Dt 11ndulnak tole. 
sze- - Rubus chamoerus Dr Popoff ]1Í\ la fel a ludomiin \ os 

\\i -

\ 

\, 

l: 
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1;il,áo: figycln1ét e din1elíkus hatású nöVén11e, mely for-
1ázal alakjában diieklE:: hat a \esc szövcteil:e, antlkül, 
hogy a szí\" niliködtsé1c l'.s \érke1ingf-;s1e befolyást. 
[)'váko1olna :\lkal1nazzák a fö;rcte! fo11izatot és a 
~{agvakböl kf·.szi'tlt fesf\·envt 

S~anguinaria canadensiS Danrr ne\\~ 01ki tudós cg\ JI 
alkaloiclrlt a srtng11inm 1n·1. \cílasztolla le helöle. tnel) 
szá1nol te' ü incnn: is6g]Jen a chclicloniun1 rnajns-ba1:i- is "',·. 
1alálliató Sa\akkal száu1os sól kf-pcz ez. rncl)ek nnnd . 
n1C1gezü l1atásl1al;: - A sang:uinaiin hatása kiilünösen 
a 1naj1a n1eglcpü; i~ phoidikns i{Lznül szintén alkahnaz-
zák jó sikc1 rei 6-8 1n;nn1nyi adag:okhan g~ ors htí.n~ tató. 

Schinus mollis Eg\ikt: azoJJ n1á1 ef;l.'3z a1zenált 
kfpezö nü\én~eknck. 'l11tJ~·l~el a l1lt~no1J.ba~:iút g~:úg~
kezclik. Dr Bt;J thu rrncl al gil i 01 \ os K4 c...;ttlJen alkal-
1nazta. a inidl1n haro1n eset ki\td.el{,:el g~ot,; é~ ta1tús 
g:~ úg} ulúsl é1 t cl A g·~ ornm igtn jól l üri. ·~ l ~~a~inazási 
alak.Ja a 1a1Hlacs A nü\'én~ g:yanlcí.,Ja llasl1a]lo cs a1ne-
1ikai inasiix nr'.\·en kE1ül a keirskE:dCsb( 

Senicio canicida. (o.le::-; ikoban Y c1 ha del Pc 11 o \ ag~ 
Ye1ba <lel PuEhlo ué\ en is111c:11 nin én\ 1nch ct 1ni11t 
kötsze1t alkalrnaznak hii1h;_íntal1nakn~l F'rOS 1nf,1eg. 
1ncl~hel a kut1úkat pns:.di!j:'tk el '\ batúan~ag nagy 
n1enn\ iscgbt-n fo1dul clö a IT\ iikérben a ]E\ cl<~kben csak 
11\ 0111<-~i \annak < • 

'sethia acuminata ltljcsen ;\.il,al111alla11 htó_lft:ieg-üto; 
a g~ (:1 n1C;kgyúg~ {tszal.ban kl1li.'ini.isrn jobh a scnien 
cont1a-nál ·"'dl1111-t l.a1 tal1naz: alkaln1azz<ik potalakhan 
a le\ elct 0.60-0 iö ada;d1ru1: \ <1;::) ng~ an:u1n1 i 11ie11n1 i
scrrli hí,,; kiYon<liot. 

'8iegeSbeckia orientalis Bcc":cs \ r;1l.iszlíló„ Aufltay 
eg~ jquJ:~cdö an)agoi a 1h~111t.'!11-I \oi1l<l ki br,lőle i 
A sürü ki\ onal ada~ja 0.60. \ i\ dszt:i iil ki1zün . .,;t:gus szöL- ,' 
pöt hasznúl\a A flcsl\én,: !.1 :8,: rtda~rja 1-8 g1arn1n 

Simaba cedron .\ rnag' tonik11n1 ~,; l:i.zE.llenes liatású. 
ajánlják en1dszl.(si za\a1Ükn<il A bt-nszíilültek kigyó
cSípf,s ós kut-y<11na1ás E:J1r,n lirrsználják. A híg kivon_at 
adagja 3-·t.ól ~O cse,ppig A 1nagvaké 0 20-1 öO gnn1g 
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Smilax japacinya. Braziliáhan éppen úgJ használják 
n1int a s;;::í1csag~ ök1~1cl 

Soymida febriiuga Sokolclaln alkal!11a:dlsál HP.\ e el
ú111lja. ?\ag) nHnn~'Ü;(g-ü c:->c1s::t\at latlahnaz; a k(';1eg-
1ias;;:nálla1ik ni eh el fij;;(~S dött ho~szasablrn_n áztat.ni 
kell. · 

Stillingia sylvatica. Cin\t'.:l) hu:akú~ hi'ílbünlo.ln1ak. 
csúz ellen liaszn;ílla1ik --.'td1/11.r1u1-1 ta1lal1naz. Adagja: 
liíg ki\onat !il-(i() 1scppi::;; !'tilling-in OOlí---Ol:Jcgni1lg 
labclaes alakban 

Spirea filipcndul.J,, ni. Ja7.(:]1 rclncsz t-:llEn alkalinazta 
28 eset. 'alan1enn' ic g\ !)g\ ulússal \ ~,gzódiitl A nl'.i\ (.n\ 
fo1tázahi1 adla ]j( sOkciii F lálszi'1li'l'.~ Jl(l!!,\ ;.;ikc1t; 
hihú,:.; ko1is1n~_nck lnlajdo íLják - e. 

Syzygiu1n jambolanum (Janihol) G~ i_ikc1 (-,C' 1na2· 
diabe1cs (:]Jenes s;;:c1 

Tabernaemontana n xiifolia Pn1lo-Tiicnlmn a fozeté:l 
láz \lrlias (s ]Jl1jakli1 cllt:11 11a~zn<1.ljflk Eniöpában 
BH~.!! nc-111 kist- tlctczlfk 'cl<:„ 

'Í'ayuya (T t ianosve1 ma íi ci f olia:! !f ;1~ ni<td 1 endii lJu jakot 
(SÜz. liihks !S 1asull\os hötliánt:ilnm ellu1 

Tylophora asth'rnática lzzaszlo. kijptc:L(J Jú pölsze1e 
az ipecai::nanliúnak A ·1c\clckbül a~lh1na cllf:n s;".i\a1-
kákri! csa,a1nak _,\ po:ílott lc\~1 l-2 g·1mjrt ht'tn~taU1 
0 ló-0 :25 cµ:1111. küp!.etö 

Ulex diureticus Kt<llunr;s din1clikns lik{i1 kcszítlc
tik bchilr: hal1;1n~a hog-~ halasa 1sak iµ:cn ki'3 ideig, 
ta1 L isn1(:l\:lt alht'.I azonb<ln pzcn is sl:gd. E<!\. lJLon1soja 
isn1c1elrs 11fr1i111,1111 f111)mh!Jtl1·rd111u, r~el: Í1fi.sonc;,::llh(il 
l1asJ:ntíllrrlik 1-2 n1µ1111n\i: clag·han lahdacsonként 

Vernonia nigritiana ~J;U~ataftikai nt\v(;n~ A g)i.ik61 
a 1t-1110/f/!l··t f<lt tal111rrzzr1, int·h 1itk a ~zíy111üküdl:sre 
ng)anol: liatús11 \rlll inint a' digitalinnak azzal az 
eliJil)'ll) eL hn!!~ hatrlsa kii1 i:illitJül 80-szoi trt csckt~l) chb 
lé\· én igen ldinn):cn Gs 'e.-;;;:{:]~ n~Jkül alkalmazható 

Warras J'est~:k é::> szt'pílli-·.~t.ltck g\áil.rí.sárrt haRznál· 
tatik. A kartiala púlszc10. 

Wittania coagulans Din1ct:kus szci. 111dy n1ajhán-
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tá,hnak ellen használtatik TgEn jó oltó, n1ely a tcí(;t 
kÜnn-,,- en inegah aszt.i<:i- . . 

Yaikatura He1pesz és n1ás hó1ba,Jok ellen A föze
téYcl bekeni leslet 1ninden szlinJ og Yagy 1nuszki!ó 
elkerüli. .-~ 

Zanthoxylum caribocum. A le\?.JfözPt e1iis iz::aszU) 
tctanus eseteibEXl basznállatik e1ös izzadás Elöidtz(~só1e. 

Zanthoxylum senegalense (A1 la1·-Hoot) Kö1 úllielül 
8°' -n\i io·en ~:1dekes n1ézcr:'1s Rn~w~ul ta1taln1az, iutl~ 
b~J°sőICg ~lka1niaz'a a n:te-hcn ug~·anazon é1zést iclézi 
<::ki, nünt az aconitin Eddigelé tsak tg) fol)ckony 
alkaloidát sikc1ült benne telfedtzni 1 (J)Tnek hatását 
n1ég nern kistrlctt(k incg 
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énm1g trvul~fekehus., Nánd~, K:ugle\ Ede, 
Fn„, es Roth\ VThTci1, Kele~1en eiencz 

{Br~d1"'1Inn)-ad in' . ..,1. Schusn~k AJ ert. , 

~
eznónnnya, Zólyom nl. 7 Duch~n L1pot 

·esztovacz, Bac;;; m 4 H\s!_assy\.Jozsef 
~afok. Pcsl u1 1 N1ckl lJdon 

Budapest. _1 
\Barna Zsig1nond1 V., !\Iarokkói-u 2 
llio.i. ·e:t>-·-A-n.ta1-,.,.v1~;'""And1áss)c-ut 84. _ 

- J f JX l·-,-llo"i út ~9 Bayer Arnold, k. Gábel . ózse , , 
Blaschnek Rezső, Vl11 , Illés-u 17 

/Budai E1nil, IV, \á1osház-té1 :!
L!;&elle~ Pál, IX., ~'1/u ton_-nl.(;zft 2D . 
-DilJ1~i'f'.h:;:!{A!:Q:.~y,--Vh,---G·yar-utcza 26; 
Eisdo1fer G11s7_Jáv [., Palola-1t. iJ 

'./' 

Ste\ner 

Finy Béla, X ktc:I. Kőh:in·ya , . _ 
Fáezánvi .Áunin, :X., Kőhán)a, lci:;zhe1en)1-u_t_ ~4Gb 
(h:v Fiusc1 Anlalné. k. dr Fanst-1 Géza \'11

1 
l\n~1ly-1i. 49 

: Fa\kiss lóz;,;cf. 1\ „ 1{11stúf„t_é1 2 
'·Filű János, Vlll , J\látyás„1.é1 2 . _ 
Dr. Fische1 Sann1 VIJ ., E1Lst:btt„ku1ut D!i.. 

L!Jzi_rn1os Gynla CRókus-kórhá~)„ . 
Ozv„ Ga11ó Sá111.-né. b Gazdik Jano,;, Ul Bécsi-út 30. 
Hazslinszk\ Károl\ .· Vlll., _Sándor-tér 3 
Hidasi JózSef, r, Fehéi v·án-ut 12 

\Ibos Nándor, V„ Nádor-ulc.za .~ . 
ligaln1asreudi g-yógysze1tár, k Csincsara B György, ll: 

Zsign1ond-ulcza 19 
l Dr. Jánna\ G, ula. l\i ., Pa1JnÖ\·elde„utcza 2~ 
K"iOa lstv:b1, \!JT ,· llákosfalva 
1.C~ávássi Kiss Károly, lV., Kigj'Ó-té1 1 
"N(~n1cskéri Kiss !özsel, VI.. Lipói-kö1ut 
!j.\;J;iegner Gyö10'y1 Vlll . !ll[uzeum-könít 18 
lifa·: Landa~i:11:i·e. IX: Ullöi-ul G6 

l\'legyery Ci:cza. V 1 'Nador-u. 3-f 
ll\l[etzger Ede, IV., Ferencz Józseí-rakpa1 t 14 
·Moldoványi Sándor" lI, Halász„ulcza 1 
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Dr. 1'foln~r J~~seL b Z~chovils Iván, V„, kiilsővác:zi-űt í8 
\.Qr;_AI_?ln;n Nandoi, \'IH Ke1epesi„út 4-H 
f~1: .:\'Jul_ler B., k: Gresznárik György, VTl. l{crepesi-út 12 
N.;.W.a~-o-·-.Jozsef. IX .. Soi·oksári-utcza 51 

1'rtagy Gyula, \H 1 _ Datnjanich··utcza 2 
~.Netzrisek AdoH, \ .. \'ácí.:i-kötlit GG 
Ji,,a,ksy Béla, \. 11.. Kc1epesi· üt 88 
Pet1i Ottó. Vl. Váczi-kö1úl 17 
P-i-Hteh-f'"-el.~--z·. V Doruttya-utc;>;a 9 fióko-yógyszert<-'uni] 

a i11 k. all. vasutak közp indóhcizába~ 
,\ f.i,!1tf.1 Pál (Közk(nháL. Lllöi-út) 
Ilttdulescu Gyö1·.gy. I, Iá1nok-utcza 18 
S':·i1w:achhoffe1 Lajos. \-, .NaQykor()na-utcza 50 
S 1~n~1 l e1 IV. so1oksáti u 11--13 
Di. SzalJó Blla. IT. f'ő-ulo..:a Gi 
Szka.lla Antal. ·rn1. l\Iária-Tc:r('zia-té1 11. 
Ihhai S;>;üllí5sy Tsbáu, T l\_a1ácsonyi-u 1/ (fiók-g~ógy

, SZE:J.tárral a s\Tábhtg\(.tJ.) 
l~s;>;· István, VII .. Csölnüri„ut 28 

i,:t:_a.ll..ffE.r Kátoly, VI, lzah8lla-utcza 81 
~essy Ivún. T., Vá1 Dísz-tér 18 
Terstyáuszky Káhnán, VJI, E1zséhe1--kö1u(. 27 
Tö1ök .iózsef, YL, J\irái)··U 12. 
]}frt~k Sá1!dor .. k. Hazslinszky Isl\' , \i i And

1
ass\ -ut 29. 

lnba.nn Jozsef. \'I„, Királv-u. 98 · .._ 
)V·iihn1(~1t Ká1oly, 11. Tölök-utcza 1 
\VJus(~k Ede. J. János„h~1' L 

Zh_~Jl'~lJ'. yierta'.~n örökösei1 k„ Zbo1ay Béla, III lanuló-u 
; b 1): iok.-gyorr}: S7.e1 liit_1 al a I\Iargitszigelen } 
:.2'~01a~. Hela k Szabad)· lrinos, 11[, Iajos-ulcza 15.S 
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Ste1nbefg Pildner Ferencz, Gleun R1kbard. 
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Ga1antha. PozsOll'\' n1 5 \Van,toch Zs1gn1ond 
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0
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Gáva, Szabolcs in 11. Rolkó Alber l. 
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Könnend, \'"as rn. 17 Sonnenfeld örök, k Sipos Vikto1 
Könnőcz. Ba1s nl. 'i Fo1sle1 luue 
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~1argilla. Biha1 lN_ 12 Ho1Yáth Is!\Ún. 
Jlai:o~--11J~e, H~n)ad_ 1nj2J Dengel Gyu~a. . 
::\-Iaro,;··Luüas. T0Hla-A1tnyos rn .21. Id. Torncs1k József 
:.\la10::;-UJ\át. Alsó-FchfT in. 21 E. Uj\ári ::3i1Hlu1 
-:Vlaros-Yásá1hel ~ , 1-Ia1 Osr fo1'da in 22 ch Be1 nád: G~ ü1 gy, 

Binder ötök, b 'Gunctha1<lt Lipót, Burdács I3éla, Nag~· 
S1indo1 ! 

];Ía1ton\ásá1, Fehé1 n1.i 18 Grin1m Ká-1oh 
lWád. Zt,rnplén n1 8 :.\"Íolnár János · 
:.\iágocs_ B:-nanya u1 2/J Bzt:p Géza 
~ákza, ZeTnph~n ni. _ijőtös Sán1uel 
1.-Iálna-palaka, Xöirád ln1. Kirnc1 ll-1 \" „ k _,\bon\ i Endic 
Jiándok, S;;aholcs in :'11. lo1npos End1e · 
}Tá11na1ós-Szig:e1; }lái1na1os 1n. :10 "'.\'la1ossan Alberl 

Buzátl:i_ _1\Iá1 1 on, Hed'f.i Lrrjos öi ök . b. il'j Péleifi:' I1nrc 
:.\Iáslak. 'ten1e3 1n. 1~ JakahfJ '\.larlái 

:.\'látÉ.szalkR S.z.atn1rh.· .'· .. :111„ 1.1_. A.ln1er o.„.ri.·ik. b Soós K:i.•o. Y·' ),-leczenzé[ (\1sú-). ),_1Jauj-l'o1na ln. 9 Szknrka:' fríz:::;ct 
:'.\lqdgyes ~ -Kü.l:.::iillö:n1 23 dt Folhert FtigJi;s, Hintz 

\dolL Schusler JfrháJ:- , 
)1fehádia, K1·as~ó-Szört'.,n~ ni JlPrln1lr,>ifiildö fiókja, 

h Ia1nú::1 Gé;.:;a ; 
:.\lehála Ten1cs 111 1~ H1bcT Géza A 
).-Jelcneze. Torontál 1ll'. 1--L ~\lijin \'aza. ,,,/" · 
11c.rc-7,Üah-a l Pn1es ni, _13. Loog Lnne 
1ll~ll! Szcpts -ni 9 \} leischer Sá.nue-1 
'.\f(:1n'.·e. Suinog;, 1n tfl z~oldos Boldizsá1 
:.\ltzö-H< 1, \laros-'l' rn;. 22 Láda1 G-vüzö, lJ Pulo1nics L 
1ll0 Z''í-JJ-c1{n · Bé.kes 1n t:i. U1szii1\i "L<iszlú 
),ltozü-Csi'ttli.· iJD,Lsod lll ·(i L Fai kis H~la 
\lezühcg~\::~ Csa'lhut in i iii. ?11 kii áÚami incntelep 

g~ úµ.·yszettúu:t. k. 'hu1ti Ká1 ol: 
:.\lezö-Kúszon~, Hcu:~g rn(:l-0. F<'.:süs Lajos 
:lfer.ű ·Kc1es:ztt:::·, · Bihótt ni 12 Burger Sándp1 
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Na.Z:\-Szeben 22 hkd;-• Ká10 , ih I{aiser Gusztáv, 
j~· t.lül!et l(arolv, ók: b. "Platz V., Teutsch 
~Q;oston Ilenliclr K,-noh 01sche1 Lajos-

~a~\ Szt-\hklo~2o1ont,d 1 1-í-. Jlál~ .lünos, Riltich Béla 
~~ag_\-~~-01nb*-t~ l"o~::rrn ni '.l :::lcholtt G Kon\·1Gka hinos 

Sl~oczf,k R ü1 Lik h \" tnu \lajos 
D.'ag):--Szöl1ös, lJ;roé:Sa 11 10 Csics In11e 
Xagy-rere1nia. fotont-" n1 13 Sc\11nitlt \ik!o1 
Xagy~Tapolcsán. ::.\)il a 1n i) Csippfk János 
~ag)-Tósz0g To1ont rn 14 Höme1 Henrik 
~agy-\ árad, Blha1 l 12 özv Bc1l.sinszky Ká10],né 

b HE::ting Sán DlGYCr K::lrol\. :\Io.lnftr I ajos 
Etnhe1 )1anó, ~~ ~ r; U:;ö·1_Q:';'i hgalrllas iend. 

Rag-y-Vázson) _ V .~zp1é.n1 111. 17 Szál(; Rn1loH 
:N~Y-Zsú_1n._ len :s ni. 13 :\lilulinoYits LfL·os. 
}~ánu~s_:.do. ~ rYa 1. •• _ ~ unn ,· áh:is. 
Nae;zód. Beszte1cze-~ aszócl n1. 22 .. -:\iüllc1 11ig~cs 
~aszód-H_~Hlna BG·SLl ~nszod rn 22. DajclH_J1(lt l'tig)CS 
"..\'ádnl1\at l-íajcln 12 \'a1ko lrí.nos ötiJ\;: h Fejti 

lózse[ 
~<'1nús. l\fljUu 1n t2 ·1O\cics1-aj(_)s Hol\crlh F1nü. 
'Xt:llH-;::;-(L~a Koincno111 in 18 Xfl~~-:\fri'·~ft fiokja h 

}lad::nász En1ö 
NE.ni cs\ id, So111u~\ lll 1 11 l\i,;s lst 
Nén1el-Iloh, I3a1:lti1\a ni. 
Né1net-Czein,a 'Io1:0ntal :n. 11 P1onil·\Íl1 l~nsztáY 
Nén1t::l-·K<:H-;:;ilu1, Sornon n 24 Sk1a.cl1 Ant b l\1:-,;sn1an J 
Nén1E:;t-Li11csc, T.ipt!) n1. D Szu1al<:k Viqdl 
Né.1net-Szl-P<'.lu. Ten1es n1 13 l\eirnholcz Lipot 
Nén1cí-Lij~á1, Vás ni - 2J.. .1bsl JözsE.l' 
Xez,,:idc1 1 -:\loson u1 i"l Fuc s F ei dinánrl 
Xo\a, Zala ni 8 Pei.<sa\ G 'Ul<1 
:'il\ {u;id-Sze1 t:Ja l\Ia1os-'Totc a 111 22 Hintz G. örök b 

llusz;,i.1 G\ ula 
)\;\i1-A.csitl ·Szabolcs tn )oboz\ F.'ndic 
~\ir-Bal\la Szt-lboks t11 :11 óna László 
N~ i1-·Báto1, Siabolcs in 11. \ :uh' Rczsü 
l\~·ü.-Bügdán. Szabolcs 1n. 11 \..ele.1nen K.onstantin 
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Pelsöcz. Gömör· m. 6 Szilágyi R_árolY 
PerjámÓs, Torontál m: 14 ~,eimholtz Fe encz 
Perlak, Zala m 19. Sipos 1\_aroly„ . 
PeTlasz. Torontál 1n 14. Lafleur La3os 
Pehov:i{',Z

1 
Bács m 4. Ferenczy Istvá_ 

Petiovoszelló. Bács m 4. Balogh G rgy. ! 
PetTozsény, Hunyad m 21 Gerbe1 Guidó. . 
Pécs, Barin~·a 1n. 20 Sipőcz Ish' , Er~eth Janos,- ~~titl- l 

mas rend_ Zsiga László, Gőbe {ál1nan 
Pécska, Arad m 16 Vojtek Ká án. , 
PécsváJad, Baratrya 1n 2_0. Dv(Ji;zky Bela 1 
PéczeL Pest n1 L Lumniczer -J~oly. . . 
Pétervfí.sár,, Heves in 3. Bed )J!V~es Geza. 

Pi.J,js. Pei;;t m .......1. · _: lf ';'"/ PinkÚJő, Vas m 17. Slőhr 1ajó„ 
"Piski. Hun)'ad 1n. 21. Li tetr.t.eiger . .Albert 
Piszke. Esztergo1n m 1<'. D~en Janos., . 
Pit~.carOs, Csaniid 111 1 ·. Cs~ád-Palota fio1qa h ?liayer 1 

József l 

Polgár (Tisza··), Sza olcs . 11 I;o\ ~hk :\utal 
Polgár di, f/Ehér 111 ~ -3. " rffay K;ilman 

Podolin, Szepes 111 H Fa~x,ózsef r 

Pomáz. Pest n1. 1 h.ub1 Kalman 
Poroszló, Heves l 3 R _ ·ó Kálmán. ,- -~. _ 
Pozsony, Pozson rn 5 ·· r. Adler Rud, He1n1 es :\lc:n;uyi, 

Fröblicb Ant , ifj H.einriczi Frigy~.s, Solcz Rezso, Endy 
lsb'án, lrga nas rend, Bogscb. LaJO~ 

Pöstyén, Nyit m 0 Oeste!reicber, ~hksa 
"Prázsn1ár. B assó ni. 23. Binder Janos 
Privig\e, 'N itta m. 3 Kobut Györ~y. 
Puchó; 'I 1csén m 9„ Pokorny Janos 
Putnok. , ö1· rn 6. Fekete Nándo1 

·· ~L d:inv, Ila'du 1n. 12. Haagen Sándor. 
Radna Arad m. . rnnJgo . 
RadnóÍ, "Kis-Küküllő n1. 22 . .Jeney Dezső 
Ragály, Gömör in. Bott Irr,ire , . 
Rahú, f.'lárnnnos n1 10 alazs Z~1gn1ond 
Rajecz, Trencsén 1n. 9 H dny 1\for 

" 

Róth Pál 
m. 11 Szelóczky Géza 

l\luraközi Gyula 
V·l ehne1 Ede 

H Kozocsa Dá\id 
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Rajka! i\.1oson m· ~ 
Raka1naz, Szabolc 
Ratkó, Gön1ör n1 
RácZkevc. Pest m 
Resinár, Szeben m 
Resic.za, Krassó-Sz 18 özv Bradáné k. Brada Ede. 

Schneider .József 
Retteg, Szolnok-Doba ln 22 Kle1nens Albe1t 
Rékás, Temes m. 13. ononü Károl~· 
Rétság1 Nógrád 111. 7. IVünschendorfer Kálrri.án 
Répcze-Sze1Ilerc, Sop10 m 24. Nic1 tit Elek 
RéYa-Ujfal'u. To1ontál 11 Györffy Gábor 
Rünaszécs, Gön1ö1 n1. La1nos Lajos 
Rimaszombat, Gömör 111 6. B.an1aliár K.árol\, LiszkaJ. 
R" , . . yaza . l eig'. . er 

Emil 
Rohoncz, Vas ln. 17. Sin1 n Géza 
Rózsaheg·y. Liptó m. 9. H ·nmersclnnied János. 
Rozsn1 ó, Gömör ln 6. Dr úsch őr. k Fev1nan Gusztáv, 

Pasteine1 .Jenő · · 
Rozsnyó, B1assó in 23. Rö'l er Albert 
lluszkabánya, Krassó-Sz. m :3. Ligeti l{árolv 
Ruszl, Sop1on in. 24 Oheim \'Ula. · 
Ruttka. Turócz 1n. H. Fried1n · ).{' ----
...,a'.l_g, . en1cs 1n. 13 ö gy1 . "lmos, b Quirini A 
Sa~~-Ka_za, Bo1~od in 6., Göchy Lajos 

„ 

Sa,10-Szt-Péter, Borsod m 6. G,. ··rv Sándor. 
Salgó-Tarján, Nógrád in. 7 Rubirit Z: özv k. Rákos Gvnla 
Sarkad, Biha1 m 12 Kubán·yi K hnán. \ .' · / 
Sasvá1, N'ji_tra in. 0. Tö1ök Géza. / · 
S~.rrtto!51.,ra,. Cs.011. gra.·d. m. 1ö._Kris ó Nagy··lrnre :

1

)(.' 
S.a1afah , Torontál m,---13„ Schiller Sándor { 
Sárhogár_ )--Feliér rn 18. Eliássv ln _e 
~<:\J.:köz.::Ujli"k" Szatmár m 11 Tatav \.~Iiklós 1 
Sfrkány, ·,.Fogaras H1 20 Lengyel JÍ1 or. )

1 

Sá,ros-Pat\tk, Zé'nJplt:n 1n 8 D1 Rik \Gu~·zláv ö1 i·ik k 1 
'Iterepe)'· Káiolv":-, 

Sárv~, Vak.m 17.· St\i);ell\oll Fmn~ :llill~r-G; ö~}~ l' _.J 
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~zcnt-),lá1ton, In1ocz\n 9 :ifj, .Jopercz~_r ·-L~jo~ 
,, enl-"'.\fárlon. Gvor 1! 18, Goltl E (Hükose1, bérlö 

· athmárY Geza : 
Szen -'fan1áS. Rács n1 I,ak~ ;\ándor ö1ök. k Ba1a-

kov .s Lajos ' 
SzE.pcs- laszl Szepes: l l f Sl·j<tn Guszt.av örök., h 

:dattn :\í János '. f _ • 
Szepes-Sz nhat. Szepes '\11 · 9 0iéh János _ . , 
Szepes-Vára: ·a. Szepes n ~ hµ:ahnas iend. \\'eisz Jan 
Szepsi, Abau 111. 8. Byd~skut~ ílc1talan _ . 
Sz9psi-Szt-G·yü -~. Háro rzék n1 22. Beteg Balint, 

OtYes Pál ; 
Széplak,. Biliar_ n1 j 2. K(~css~ Ish án 
Szetb-lttcbe. 101011 ál n1. fíl_~f _\_dorjrln )l;i1 l.on 
Szerdahely. Szeben . 2S:~chin1rnetl ii1ök k Zink -·A 
Szered, Pozsony n1. i)_ Szkrtsák ,Antal 
Szeredn...-e Cng 111 10 t .Tanos 
Sze1encS Zeniplén 1n. 1 ~ óta R iiz\ k \Vídy1-c:J1 S 
SzéU>én\, No!!:rád 111 '/ T.T O\ ic11 )únos I 
Szék. SZo1no1~-Do1Joka ni ;22. llalász T(nö h Péchuj-

fai'usi Plch) József Í 
Széki:,1111id. Biha1 111. 12 i Pen -
Székel{-Ke;eszlni, lJd,·a1J1el~' 1 Jiig-~{ József 
Szókel)-U!h at h<J~, lidy~1hel:; 111. 22 Nag~ soJ~:nioss1 

Konr:z A1111in, Sol~ nio'f'Y Já os , . 
Sztlakna (P.iP1g;-). Hont 1.11 7 P;UP~d1 ,'\1p<Hl 
Szikszó ~\bauj rn 8 Snrnog:~i-._ J.-)idlúl~ 
;;;21 g('1\ a1 So111og1 111 10 Sala.n) G1 ula, \ 1s1 Sándo1 
;..::zJ]as-Balhás. Yi:,szp1en1 111 17 1\~nács lgrr ez 
Sz1lag1-C<.::eh Sz1Jág1 Hl 11 [] '{1 a~El Ka1oh 
Szlla:ry-So1nl\ o Szllag) 111 11 ~aplon1 zav Sánc101, 

1 OZS<l G-1 ula ' 
Sz1JJ Sion10~~ rn 19 ozY Beszedes G1 nlane, k ~lozcssv 

Géza 

Sz111ás, Hm:ood u1 (:í f~unc1 -:\1 \ 11']· 11lS 
Sz111na, Zen1plen m 8 Cs1szá1 Ai pA 1 

'zin1é1~~~~ -~~~~ m 11 -~~'~''_Orion 

i' r(', ~"' ''''" n ' ,, ~·"'""°'::/ Sziyacz (Ó-) Bác · m. 4. J ai:lik6vits János. 
Szliá(s. Zólyo1n n i. Zó .·on1 'fiók.ilk.. 
Szohnincz. 'Cng ni. 10 Cs te .Tózsef 
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Szolnok J -K„-Szol ok 1n 3 Ho1·á11szk\ Ish án Boár 
G1·örg\'. Hrabécz1 11111 e · 

Szol~ va: here~ Hl ·1 En1l er Elek 
Szoinhathe]Y. \ 1as n1. 1'i ·1non G\tlla. Rudolf Alajos. 
. Körmend)~ „ Zoltán · · 

S;.o;(_lJnolnok, Szepes m 9 e1nda József 
Szo,·át, Hajdu 111. 12 ezs'fi József 
Szö1egh, To1ontál n1 1 P, p J. Aladá1 
Szöny (Uj-)„ Kon1á10111 l 1 Steiner Jiiklós 

-s; Szlrajn~:a. Cnp: 111. 10 Öz\'. I-In ·zá1 P-né h }íez11e1 Vihnos 
Sztropkó, Zemplén n1 8. Ft zessy József 

l 
Í' 

:1' 

Szucsán. TJn:.~~·,:l)".. t ·<l „ _} ános. 
t"T& '":- So1nogv "i1i..~l0'.-1;-ré:,::.sev József. 
' Iah ács, S~Cben in. 2'3 Zii-i . Károlv 

'falná ·i. Tolna 111 20 Lakn l Lajos· 
Japolc Zala n1. 19 Glazc Sándo1 
l'a1 csa. 'as 111. 17 Bárdoss Géza 
1arczaL ,rnplén 111 S Hor. áth Innc 

\,1!1 Tat pa Rer _ 111 10. :\-Ionó 1 tván 
V Tasnri.d. Szila·\ 111 11 Dulk F:lek 
, lass Pest 111 ·-:.. Dö1nsÖd fió ja k Ár\ay G)u-la. 
> l'at::i Kon1fi1on1 18 }Jeni h Dénes·, Bischof Lipót 

J ancz, A t<:.cl 111 1 J Kunst J 
T~in~.a, .ze1~pién n1 '. Kiss ilrök. h ZiLald Ia1nás 
Tap10-B1csl.e Pest c1r( Szu sánszk~' Ká1ol: 
hipio-Szelé, Pest 111 .i J. eszi l G~rulct 

1 „ 
r· 

'~ 
1 

IcJ;:e. Kolozs in :2.1.i \Va c1 Jfindor 
1 f'n1etin. Hács 111 f :'.la~ e· 11- ihál_:. 
Jmnesvát. Tc1ncs 11~ 18 Czo er \incze, Jahner Rezső 

Jáhne1 Ká10l), fJa1os G., ~lausmann és Albert. Ir-
g:ahnas Tf'nrl. Duha Gálinf, ig Ferenrz 

f(-'BIJ• Bihar 111 12 L1sz\,a Jrrn or( h Szentn<lny1 Sánd 
1 l'c1egova, Krassq!Sz 1p 12 Olth ~·1encz 

fP(SÚi :\1áuna10~ 10 1'\gostou yula 
1 
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1 
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Iétén,-; -PBst rn„ 1. Pkltnai József 
'Iéth ·G-yör 111 .. 18. ::\Jvák Jg:nácz 
'J inn~ e, Pest 111. 1. D

1
e :\lode1 Dénes 

Tisza-· bád--Sznlók J .i-K.-Szoh1ok rn 3. Kiss Káln1án 
I'isza-, ·02t·. Szabo1cs'\ 111„ 11 Kardos Géza 

'\. .... 

Iisza-Do ~ Szabolcs 111 11. Iisza-Lök fiókja, b. Bodnár 
Antal. 1 

Tisza-Föld ·ár. J -K-Szol11o'k 111 3 :.\Iüh1 Isty
1

án. 
Iisza-fü1ec He\'es in. 3 11aa1 ,!. ÖZ\', k. Srferka G\nla 
fisza-Lök, ._ abolcs n1 11 _Rab József. / -
lisza-Xána t:vts 111 . . ?. E1szdo1fe1 Ká101; 
l'isza-Tloff. J.- -.-Szolnok 111. 3. Rónai Ed7 
lisza-tjlak. Lg csa 1n .10 Ro~;kó \~iktqr 
Iiszolr:z, Cl-Cnnö1 11 (i i)z\ S21niknt. b. Hoffinger Kár. 
IiteL Bács 111. 4- "iz' :lp.hn J. k. Pel1p' its G 
Iolcs\'a, Ze1nplf,n 1. 8 ;Vrits La1_os. , 
Tokaj, Zen1plén 111.' . R~fner Dá\l(_l,_.Czigán~i Béla 
Tolna, Tolna Tl.1 20. xön1y:iüs László · 
Ion1aSe\ácz, Io1onlá.l 1n 11 í Bundy lakab. 
Io1Jánfaha. ·rorda-Ara )ó~ 111. 21 Binder .láno_s 
I_opol~1 a, Bács 111 4. Ra á\1~ örök_, k. Spányi Lajos 
lorna, Ahanj--fo1na 1n. ch\\'a1 z Lajos 
To1nalh a, Gö1nör m. 6 U zin~ i Zsign1ond. 
1'01oczkó., Io1da-Aranvos n~ 2j \Veress 1st\'án 

"'To1ontál-SzéC'sány, Toiontál 1. 14. K\cszk>j lános 
Iorontál-Visá1hely, To1ontá _ 14 A1nb1uzs Nándor 
Iorzsa, Bács n1. 4. Gulwein l~a zló 
Torda, TorLla-t\ranvos in 2U- \Te ·cs Sarnu, \Volff Gábor 

c!:s fta, Gajzágó Róbert. \ \ 
Tót-Ko1nlós. Rékt.s n1 15 Itt\ay Ta103 

1'öl-Pclsöcz. Zúl\0111 rn 7 Z('il\;0111 íió ·ja~ k Le::;kó 1'liksa 
Tüke.-Terc}Jcs, Zcn1plén m S H:i~rt~ <, ~-za 
Iü1;jk-Becsc. To1onl.ál in 1 i izck Ar 1in 
Tö1ük-Ka,nlzsa, Totontcil 111. 1--f D1a~011 Gyula 
Tötök-Szenl.-:'lliklós, J -K.~S;::ol ok n1 3 Récsev Zoltán 

Alexande1 János -
'l'üvis. Also-Fehé.T n1. 21 S\a\'1 o\ÍÜ; -!áczi11t 
[rcnCsén. 1'1cncs6n 111 B B1oe ·ek Nándo1 
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Ver))Ó, N.yitra m. 5. Bo~ok G~za. 
Verebély, Bars 111. J 161 Jozsef 
Ve1 cczk·e (Ahió~). _Bereg ni 10 LápoSS') János 
Ve1ptlét. He\e~;. 111. 0 :'':01nla~' László . 
\!_erespatak_. Alsµ-Fehé1i1n 21 1'lo1do; án L,aJ.?S , 
\ erseez, 'lernEs\ 1n 1p K_üchler BiJa, Eros Aladar, 

tilülle1 Oszkár Hen:.:-Zo~ } e1encz. 
Veszprén1, Yto·szpr 111 1,i7 l<e1encz~ l\_á1 Szili Hot\áth Pál. 
V fszlö Béké:; 111 15. iBakats 1-aJOS 
\]hn')~, Ba1s n1 B,ius-Szt-Kereszl fiókja 

·<'-·-·)l.lttencz. N~ itia n. -,óf }ya\YI_1k. ~· . 
Vilácros, A1ad in. Ö. ,I\_a1ol\1 h.ahnan 
\!illfny, Baran~ a u. ,'20. Ci:\atl1ó G': ula 
Vin!!a." Ie1ntcs Hl :13 ;\ t'.1ess \il1nos 
\isk. ·),lár1naros n1 'O 1{o,áss'i Dezső 
Vissó (Fclsö-)„ °'.\'ÍáTn1 o,; lll 10. Ko\áss': G':·u1a 
\i:;el!..uid, Pest 111. 1. lein Zslg1nond 
\izakna, Alsó-Fehér rn. 21. Kronherg N 
\lö1ÖS\'ár. Pest lll 1. 'Io·ch ö1hk' h roid) 1slxán 
Zala-E{fe1szt:~. Zala 1n. 1 . t~nger örök k Csics ~1iklós, 

Kaszle1 si·r~do1 
Zala-Lö-.,ö. Zala ni ·19 De·~"\a1ics 1s\\án 
Za1athna, 'Alsó-l"eh 111 2 "Nagy Károl) 
Ze1iz_, Ba1s n1 ~ S e')'ltl K, 101~·. , 
Zenta, Bács rn. 4 lfj Hi:1s:zlE1 -l'.'.oltán,. Muts~ )..1enyher t 
Ze1nest t u11a1as ni 23 Cute nu Au1él 
Zichyfal-.,a, "Tutontál ip 1-l }d :erii;.g Ká1_0~) 
Zilah Szilá!!V 111 1 ,1 Un!!.·t1 ( szla\, \\eisz ötök, b 

\id\nszk-.,'-Lúszlli " 
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~solna, T1e1~;sén ni}!_· To1nho1 \ 1cto1 k Ko;:;h ál I 81 
Zson1ho1~a lo1onb.!,l in 14 TTol(z :\Iahcis Rz1ha Kátol\· 

~ /-é'sen_1=~~ !!\<~g,szertá1 · 

Horvát Szlavonország gyógysz~r rai 
Belloval',. G:· 1~,an, I\:ál o:ln l\'aniC, )..{ászl' J 
Bl'ood. :.\Iati VH. ::-i. hiska Riva A 

~< . .IIou~, a Jl ~ Kailó~za. Karlo\Ci) Stas· 
BnnJ, i\ia1s1c :\L ser r. ' 
Bucc3:1_i, ~at,tj ii~ J I\ap10 cza (Kopri\'uica), 
~e!e-.,1c,_ Cve1c.. S1 ·al D, Jaki('. AdoU 
C1:1~ven1ca, Bohc .T Kár·Jyyáros (Kallo\ac\ 
DalJa, Sennerl F. indeis G · 
Daruvár, Kusevicz A. ·10Tvvároo: ;.;:e<,t f 
D~lnicz_e. Je~inek K. '<< ~, iiodi:usán G 
D1akovar (D1akovo)i 'ran- Klanjer, Culot F. A. 

ger 1.1 b. Kn.threin Kostainica, Van der \V ettbA 
~ugos~la, Begna _A Krapina. Döt\\ald l\Iilan 
Erde\v1k, huhc ~ K1api11a-Töplitz, Petzokl r 
Eszék, Bi;ll~rdt J Krizevac (I!orv Kere::;zturl 

<< ~a\1d G)ula Sucbo1nel EdE ' 
cc Kandelk~ J~dolt J~rjz„Vqjníiai, Touiil:ek. z 

. Goh_et~kr J~zse '-utina, Bátho1széky Zsigrn 
r,:iz1n:, Kl1ucec, N utje-..-o, Hor,át 11 
G1u1~~e-., a(, \h.aton. -Szt" L-1 ik:., fürdő, PakHH.: fiókja 
, 0yo1gyJ~ ~nlolk0J 1\: J Lu neg, Kon J. 

C;h1'.aJ II~uhk A; . _ IvI~ri -Uistii(za, Rayrnan J 
(lor1c.~(:'il~'lg)-). Se1 zl<er. b i\ihhol e {Dolnji-). I\:leiks-
Gosp1c. \-ouk P. ner 
Gtadiska(l'.i-),DidnnesDán :'l'litro,\i .,a_, _Czei:sbeige1 J 

Ilok, Lás;dó l 'e1 encz :-lasi{\ :\len rik E, h. H.osEn-

Zirez .. Vesz.pi éni 1nf 1 í Tak:i(8: Ignácz 
Zniö-\áralja. l'uq„c: 1n ~) Pantn~a Béla 
Zúl\0111 Zol\nln•n1. í. Slt.(h Lajo 
Zúl-\on1~LiycSt_iÍúl)o111 rn í Scho .z E1nil 
Zo111ha, Tolna '111 2\ \\ illinge1 1.1ár n 

' Zscí.k:l, Bihat 111 12„ Bo1oss G) u!a ~ 
Zoinbo1 .. H~cs Hi 4 G."j~llé· ... E ... llagc.·lin:i.n L Sal~ Ai1t 
Zsabl-., a, Bac:.s 111 .f. l: n1le1 \ ulor. 

Zsán11Jék, Pest 111 1 E1üs G) .:tla 

GrubiSnopolje:__~-..: hrinj , k .. !\.ish" \ ., Pell'ü\ iC G-i 

India, .Hainisch A f'eld Gy 
lrreg, \Vessely - Novi, Fiurue n1. Kunoyi( E 
h auec. Jáno~ Novska, Drancz1 nski A 11 
lvnnil'< Tolo\i E Ogulin, F'ink T · 
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OTahovica. StosiC M 
OttoCac. Caslek \ 
"PakracZ, Zsiga \" alér 
Pazua (O··) Koziak A~: 
Pétervárad. Deodatto ll,1 
Pehinja. P~natz ·p 
P1 egrUd~ Rilins1ó i_1röl b 

Thie11 v !\. 
Porto1é Catti 1 k Kuhe R 
PoZega. Csi1]ag 'X. l. 

({ Hegl',düs G:-
Ru1nri.. Hondl J. 

(( Koziak Anduls 
Sa1nobor CEosar ~l 
Si(l Koziak Ág 
Slunj. \la1si<": .. J _ . „ •. 

SLu})i<.;a.:L Yor1nasl1u1 orok 
k. G~dl Kázméi. 

Suchopo je \Tetezova{ 1 
Tan1áss·v Anla1 

Su~ak {l'Úln1e in.J, \\rE,1t
hein1s.tcin l \). Tuskán .T 

Szt. -1, án·· Zeli ne, K1·istuf'ek K 
Sziszek) \l(:';rnak S. 

(( Kubán~i Fet. 
S:.'.'.iatina, Gürh í. örök 
Yaipó)Dessáti S 

Vara:sd. Kr1iutetbJüth B. 
(< • llofftnan A 
t< Riedl ·Fer. 

Va1asd- löp1itz, 1violnár I 
\e1lio\ec (\"rbo\ac\ ?\eu-

1nann ?'\ K. 
\;eröcze (\-iroviti< al Be:oz 

e J 
\ iuic.J,. ParapatiC \ iktor 
\ inkO\'Ce, Alleinann L 

<e Kallivoda v. 

1 alkensh:in J 
\irje, Koszalek E 
\ rhovsko, \"1anii. ~I 
\ uková1, l\iichliauro ö1ök 

k Pola~ek L f\1ajCoviC S. 
Zágráb, :.\Iitte\ha( h Gabriela 

k. ?llittelbach Zsig1nond, 
:.\Jil tler i\_., Pospischill és 
PeCinü\\ sk\1 Katkil: A , 
Kögl A , Pe.csics l : I 01naj 
E 1 lrgalrn .. k._ .:\l'gay L 

Zengg1 Accnrt1 .l\., . 
Zhnon\ Henkor lrests1kF. 
Zlat.ar: Pospisil .J 
Zupanje. Dohrzanski A. b 

l'anács l.I 

Osszesen 161 g) óg') sze1 tá1 
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Tisztviselők, egyletek, testületek 
A magy. kir- belügyininiszterium VI. osztálya (Köz

egészségügyi főosztály.) 

ns:::tdlyfilnöJ,· Grosz Lipót n1in tan' Ol\OS-S{:';b(;s:i::-

tu<lo1, szülé:'í'zn1ester, a 111 o \ ask(nona ~-s Ft:xencz 
Józsei-rt-;ndtk lovagja 

Ktizeqdrsz,,: 1f!J!JOSztdl11 T). 171 Os:.:tdl1111e:.:etö Ha1tl Alajos 
tzün;-; rrnn lan. kit tanácsos 01v-ostudnr. sziHt.sz-
1nestc1 

Tftkd1 ol, I ötincz\ 1 c1encz Sac.ellá1 ~ ~Iiliál~ 
Fogal1nazrí Ba1thÖs József 
J{iJzegé~z.s~qügyi f'e1Iiq,11eUik l ó1, Odi_1n di f eui:1 

Náihán dt, Buzinl;:a) Ká10]~· dr Cseh Kflrol:- dr 

Országos közegészségügyi tanács 
fi]ln1ili. L u1nniczci S<indo1 d1 
A lelu6li Koi án\ i f'tig:yes Ch 
.l('g_1. z·ő Csalú1 ): Lajo~ ·di. 
Rendes tagok Hirse:hle1 Igná<:z d1., fend1assik JcnU d1„ 

Kovács Tóz::;eI d1 , Kés1nárszkY 'l'i\ndar ch., Szonta\;h 
Áb1ahárn dJ., PatJ'uhán~ Gétgei) d1 Scl1culliaue1 UuSz
tá\ dr Than Ká1oh· di Fodoi Józsd d1 , "'.\fülle1 
Kcilln:í.n d1 , K~ti Kciiol~ dr Scln\a1tze1 Oltó d.1 

Az f(j_1JCS 111iiti~·zte1 iumol, 1 és;;61 öl· 

Gxósz Ljpot dr (helüglnüni::;zt.), ~Iarkuso1szk) Lajos 
d1 (YaHás és közokt rniniszt) Tonna; Béla dt (ke1esk„ 
1niniszt ) 

Re11dki-i:iili tagol,, 

Ainb10 János d1, (J1) ze1 Ko111(1 d1 Ju1án)i J,ajos dr 
Kun Ta1nlls dr, Leng) el Enchc d1„ 1'1aiz1it:1 .János d1. 
l\Ia1gö Tii adat d1 Nag) Juzsef ch., Po1lúk Henrik dr, 
Poppe1 József lh·„ H_rízsa~ .lóz.„ef dt „ Sas::> IstYün dt , 
Veszelo1 .:;zlq Kátoh ch l< eke le Aiajos (h., Fekete San1u 
d1. Singc1 J\lülyás dJ. Plichla Sonia dt· .Sch\\C:ige1 
Zsiginond d1 Ilau:o1nan Ló1ánl dt, G1ósz A1hE;tl dl'., 

1 

'I li 
i 
i 
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Bolyó Károly d1., Tauffer \i ilmos dr.. Csdvd.<;si Ki:<;s 
Károli; budapesti gy6gy.„zerfr;z1 Jann); Gyula dr. fhU
róczy Károly dr, Fodor Kállnán di„, Hükó László dL, 
Szontagh }lik1ós dt. Ajthay Sándo1 d1., B1uck Takah 
dr. Pollák lászló dr„ "Páva~ Vajna Gábor dr„ Iíe1tzkk 
Imre dr. -:-.lang·in Károl~ dr Fuchs József di., JózSa 
And1ás d1., Rózsaff': Alajqs dr, Pa\'1ovils Silnon dr., 
Hüg'y"es End1e dr Bók_ay Arp:í.d dr„ Niedennann G':'llla 
dr, Salgó Jakab dJ, \·eszel) József dr 

-Tud eg!J frtnrics Budap~sten 

Rektor : Schulel, Vilrnos dr.. or \ osikaii taná1 
Bölcsészetkari dékán: BeiJthy Zsolt d1. 
Orvoskari dékán: F'odo1 József d[ : prodékán: iJihcti-__; 

kovits Géza d1 

Gyógyszer·észhallgatóknak előadó egyetemi t:i.nárok:· 

a) Budape~teu 

J'ha11 Ká1ol~ 1;cg') t.udo1, a 1 tg:) lan 11) i lanáut. a 
'eg') tani intfzet igazgatója 

Leng!Jel Béla bölcsészettndo1. az ::tlkalniazolt 'eg') tan 
n1 r. tanái a 
b.;abó Józ::;ef bölésészcttudo1 (!.Z ás\ ánJ tan t:o földtan 
n\ t taná1 a 

·Jlaxgó 'Ii1ada1 
!'ii'iilészn1estc1 az 

hölcsfszct- 011 os- es sebÉ-sztudor 
állaltan 1c.s összehasonliló honezt::in. 

n:i 1 taná1 a 
fu1dnj;i L8jos 01\osludo1. a nü1(n~lan t tanflra. a 

kiL eg') etcnii nö\ tnykcrt igazgatoja 
lEiitvU,;: LoHlLl ln. hiilcsf::;zeltnrlo1, a kisft1cli le1111é

szeltan n\ i !anrira 
Hófia11 ~(1p<id 01\ostuclo1 a ~;:U~JSZf'1lan t;s a f!:JO~J

sze1eszi tüI\l~Il\ ck Lanú1a 
Veiulégr izv;ríl(í Dt 1Iolnlil "N á11do1 g)· <"lg l sze1 Lsz 

hJ A'"olo-:~uíi of.f- · 

\-eg1 tan Lanúia: l'alii1111i Rudolf. n~ i taná1 
Álla'ttan tanúra: J<."ul:: Geza dr: 11) t tanár. 
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Á~v~nytan tan~ra: Koch AI].lttl dr., ny. r. tanár. 
N-ovenytan tana1a: Kanit_z Agost di. no,,: r.. taná1 
Tern1észettan taná1a: Abt Anlal dr .' n-.: r tanát 
G~ógyszc1is11ie .taná1a: J:6th Lajos ·ai.: 111- 1. tanár 
\Tendég'lizsgáló: L<Jzekutz Hugó d1, gyógysZe1ész 

Igazságügyi Orvosi tanács 

Elnök: Di. Ko\·ács József, budapesti eg1 ete1ni taná1. 
Tagok: dr Ajtai Sándo1 budapesti tudon1iny-e0"\ eletni 
n!ihános rendes taná1 és kir lötYén-.,széki or\~Üs ·dt 
Plósz Pál egyete1ni nyilYános rendes tanál · dr. l\lÜ.lle1 
Káhnán egyelenü nyilvános icndkivüli tanát és a Szt.
Rókus-kórház igazgatója; d1 RÉ.czev I1nte e(fyetcmi 
nyil,vános ,iendkivuli ta~á1: d1 Nicde.1mann Gy~fa kir 
tanacsa~ ~,s, a budapesti orsz~gos lébol)da igazgatója: 
di. Bako Sandor ; d1 ::\·ioravcs1k E1nó · dr Pertik Ottó : 
dr Siklósy G~ ula egy. in tanár ; d1 SzÓkáés 13éla Rókus~ 
kórházi föorYOS; dr. Sch" aicze1 Olló és di, Szabó Dént;S 
E·gyetiní n1agánlaná1os '!'andcf'tfeg1;zií di Schiirhte1 l.lih'-Sa 
eg~ etc1n1 1nagánlaná1, · 

Gyógysze!'észsegédi vizsgáló bizottságok 

Bu "lape<;;ten 
,ElnUh,: I;eng')tJ Béln dt., eg)cterni. laná1 l'agol. 

Boknl A1pad dr, egleteu1i tanár: Csa\ássi Kiss Ká-
101~, g~óg)sze1ész; dr :\'iolná1 :Xtinclfn, g)og~sze1ész 

11-ol oz.svd 1 ott 

Elnöl. Fahin)i Rudolf d1., eg·:ietuni 
1 uth Laios dt., egy~terni taná1; Szék\ 
szc1ész: \Volff János. g)ógyszerész · 

lanár 
l\liklós 

Magyator-szági gyógyszerész„egylet 

l\.ii;<.,ponti iyaz,gat6sríg Buda,pesle11 

I'agol -
g~'Óg) 

Elnö!.~: Zho1.a) B~1la„. Afelnölc; Kiiegnt;l .G\örgy. '1il
J.~á1 Paksy Bela lenztd1110!._: Urbánn József lga.zg(tlÓ-
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sági tagok, 1 endeseh Radeltscu Ú-J:':Örgy, Vlassek Ede:· 
Török Józset Eiszdo1fer Guszláv. Járma): Gyula dr, 
'Yirn 1ne1t K(noh J\:Iolná1 Nándo1 d1 ., F'ilo János, }Iol
tlo\ án..-i S<í.ndo1: 

1

Nelzasek AtloH. Tist~ Anszk1 Kálrnán, 
:_\fl-'tzD"e1 F'1le. Pótfrrqoh. Tö1ük Sándo1. Ba1na Zsign1ond. 
Csr:h~\ Púl Ba\e1 (\níal l~qyéc.;z. "\lorzsán~i Károl) dr. 
A kö~pontí iga.zgalúsúg ~~ a ~.<l;·~:-:~ igazg·~tqk_ együtt 
kt,pezik az <:g~let tcl]E::s (\agaskuruJ 1gazgatos<Jg<-1\ 

Td1 íÍ'>-lga;:gatJJ. i!b· al1qazgolól 

1-.s(! jd1 d~ Pcst-Pilis·-So1t-Kis-Kunn1eg.~ t :\Jbcrti-11.sá
nül k(pzelt átrncts7.ü \ onalbúl H.ilft:Jt'.,, Igazgató: h1sz
dodf·1 Gu::;zláv nudapestcn a]igazgalú: T_clrrnRi C{~ ula 
d1 Budapeslen. 

:!·-ll· j<ii tfs Pest-Pilis-SoH-Kis-1\un1rJ1c;g\ e d~li ll'S?-e 
Alb<:.1ti~hscitül lEJE:lt;, lgazgato: Katona Zslgn1onct Kecs
kern(~ten: aligaz_gaüí: Lúhas r t:J encz Kiskö1ösön 

'1-i/; já'!d~ Hcícs ti:\ Jász.J\un-Szolnok Hl~:g-)t:k Tg: 
Buzát11 Lajos Egei. alig.; Hole1nan lshán Kis-~'.Jszá)1ás 

4„-;1,, jtí1rf~. Hács-Bod10~ 1neo·\c. Jg: Koszt11k Tanos 
0-Kanizsa alig: G-1ossing<:~1 T\fL°;·(ily l:j\ÍlhJ;:tn. t::> Gallt: 
Fniil Zornbo1ban 

"J-il i<h·á~ N\it1a. Pozson' Cs ::\loson tn('g:e Tg.: 
Heiin \rendll "Po~son1 ban alig· : ilj Ht·in1ici f'1igyes 
Pozson1 han 

U-i/,· 
0

/d1·á.;; Bo1sod i!s Gürnö1 ll1e_g1 ~. lg D1 !'zabó 
C1 nla ihskolczon. alitr : Liszka lozse{ Il11naszon1batban 

·i-iA-Jd1·ás Ba1s, HÜnt, Nóg1;:1d és Zol:on1 inegie Ig.: 
:.\iargócs: János SehnE:czen, alig.: Bc1ktí lslí án lpol~ ságon. 

8--ik jd.rás A]Jauj, Sáro.'3 és Zen1pltn ineg) e lg : 
\\·and1aschek Kfúo]y a]irr.: ~lérra\ Guszlá\ Kassán 

fJ-//, jd1á-; Á1\a;
1

LipÍó, ;.;7.(:;Pt-.~, T1enc.s~:n.és Tu1ócz 
ineg)t:k. lg: hEtöltetlfn. alig.; Ballú La1osL1ptó-SzE·nt-
1iiklóson. 

1U-ik já1d8 Be1eg J\lá1rna1os \ 1 gocsa és lJng n1eg~ék. 
lgazg : Lü.111 Sándor lJng1 tb tt ulig : \la1ossún Alhe1 t 
l\1á1n1a1 os-Szigeten 

1.1 
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11-·ik járds Szabolcs és Szathmá1 ine~nék Igaz~ : 
GEi1be1 Ödön Szin)'éiváralján, alig : ? 

12 ih: jrírás Hajdu és Bihar 1neg-yék lg : R J __ schn~l;;: 
V E1nil dr Debreczenben, tiszteletbeli alig. : 'Irajánov1cs 
Ágost Sa1kadon. alig.: Tan1ássy B8la B.-l:jfaluhan 

<,11-ik jdrds 1'EmEs és K1assó-Szi_irén:: megyék Ig : 
Tfncza\' Ist\án Temes1árott. alig : '? . 

_14-·ik- jd1·d8 Torontál ineg\e. lg : Pac.sn Dö1ne Nagy-
Kikindán, alig : J.1ál) Ján_oS ·sagy-Szent-~'liklóson . 

15-ikJdi ás.- B~kés és Csong1ád intg:·ék. lg : Id Kiss 
fe1cnc:z Szcghalinon. alig: Va1.ságh Gyula B.-Csabcln 

16-ik jd1Yfs !rad és Csanád 1ncgyék. lg.: Rozsn:·ay 
)[át)cís A1adon, ahg: F'EJl_etá1 Bé.la Uj-Szt.„Annán~. 

17-i,'r, .fd1·á.;; Vas és Veszp161n 1neg) e Ig.: h.ültel 
Js,án J{öszerrcn. alig.: Kúsa Gusztáv Jánosházán 

18-i:k já1·ds: Eszteu:ro1n. Fehé1, G1l\r és Kon1á1on1 
ntecr\:ók. lcr. ? alig. :1mfich Viktor Széke<;fohé1várott 

l!i-·ik j'd1 ds So1norrv és Zala n1cg) ék. lg : Kaszter 
'a'ndo1- Zalaerrc1szege~· alig : Körös Lajos S N -Bajon1 
' e • ' S d - 20-ik járds · Tolna és Baranya n1egyék. lp; : zon y 
István Szegzárdon, alig : Sipőcz István Pécsett 

21-ik járás: Kolozs,. Io1da-·A1an:'os, 1\lsó-Feh ér, Hu-
111: ad é~ Szilárrv megvék lg : S7.éky ~Iiklós Ko1ozs~ 
\i1ott. alig.: \.\TÖJff GyUJa dr. Io1dán . . 

22-ik já1·ás Szolnok-Doboka. Bcszlercze-N aszod. i\laros
Torrla. Csik. Kis-Küküllő. Udvarhely 0s Háro.1nszék me
g\ ék lg : Nagy Sándor i\Iarosvásárhelyll. ali9. : ? .. 

·2'3-ilc j1í1·ds · Nagy-Küküllö, Sze.hGn .Brassó ~s Fogatas 
111 egy1:::k lg.: Binder Gnszláv D1sznodon, alig : Platz 
Vilmos Na") szcbenhen 

21-ik Jdi~á~·. Sop1on 1ncg1e lg: Gerr Hugó ~~a9y
l\lártonhan, aligazg : Kokas fllihály Csep1 egei~ lltkar: 
T_,áday Gyözö Sopronban pénzlil1nok: l\1olna1 Lajos 
Sop1cinban 

Budapesti gyógyszerésztestület 
Elnök Jánnay Gyula di 

dor Je.gyző „ Barmos Gyula 
Alelnölc 1io1dován11 i Sán
PJnz'rf1 nok · Ba)'Pl" A.ntal 
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Kö-1yvtá1 nok I\1etzger Ede. Gffüjtel-n<!n~ór 1~olná1 Nán
dor d1 Bizottsá.qi_ t·i,qok: Zbo1aJ' Bela, Vlassek Ede. 
Eiszdo1fe1 Gusztáv. Kuegner G~'örgy, Paksy Béla. 
frszlyánszky Kálmán. Póttag \Vin1111crth Károlj' 

De breczen-bihar megyei gyógyszet észtestület 

Elndkök 1hha1oYits Ist\'án Deb1eczenben és N~'iri 
G-. örg\ :\ag~: \ áiadon 

'rúkár Rothschneck V En1il dr Debreczenben 
:2-od titká1 Hering Sándor "Nag~Yá1adon 
Pénztd1 nok BalázS Ödön Debreczenhen 
J(önyvtd1 nok és j.!.Q.1fZŐ Tólh Béla DeJneczenhen 
Gyógyszerésztestületek \'annak int,g: Pozson~ han, 

I einesvároU, B1 assóhan és Zág1ábban 

Gyógyszerészhallgatók segély- és önképző-egylete 
a budapesti egyetemen 

Tiszfrletbell elnÍik: Iha11 Ká1ol1 dr., eg~ ei taná1 
Az eg1Jlet f'eliigljelöje F odo1 József di , az otvos1 kar 

~~· . Jfrlyette,:; f'elúgyelő Lengyel Béla dt egyet tan<:n .. 
Ti~ztikai 11:390·'91-ie. Elnök Zbora) Gyula Aleln?l 
Bencsik T :tjos„ l'dkdi és f!Jjeg11ző Va1ságh Zoltán _Penz
tárn~k: K~pcs Albert. A!jeg1'ző. Kellner Ká1 oJ~. Köny1J
t ii nok Banclli Fcr E.á1oh·. J?llenfh Ferencz\ }\_ndo1 
Hríz11rtq1; \ Clf b '\ntal L<tptuiló-itó \\ icsnc1 Laios Bt 
zottsd.Qi tagoh D1 oncs A1lúr.. Ft'..nyliahn~ ;\1p'.1d, Kell -
nci E1nil. Rosshe1 ge1 József. Ruttne1 Ka!Jnan . Be~·le 
Gvözö. :\Tak1a1 fóz~el. ".\hna József JankoYits Ann1n, 
}JŰlnáÍ János:· Sc:l1uhc1t A1nolc1 

Gyógyszerészhallgatók segélyegylete Kolozsvártt„ 

Elnök Eszes lin1 e. alelndk. Ft1encz\ TózseL fő-
j"egyző Nits János, aljeqyzö Szele Béla·; jJénzt~J·n'ok: 
Hal:n .Tános1 elle11ő1 Szathmáry lstyán, lc?Jn1p1ta.1·1u>k; 
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-B'~iikö Kálinán. muze1.unór. flaskav Kál nán JTdlaszf„ 
~i-dnyi: tagok 2-od évisek Bllllstsik · Tános. Botos l1n1e, 
R·oz1•ány' Györg~:, Vass Albert 1-ső éne~el,; Csákhy 
László, Gallé G8za Pollá•.;: Adolf. Sc~holtz lenö 

Buda-pesti gyógyszerész-segédek 
J!,1nölt Já11na1: G1 nla <l1 
Gondnok Filó Tállos 

betegápoló egylete 

A budapesti egyetemen 1889190-ben oklevelet nyer
tek és végeztek 

Gyó,qyc;zel' é:c;z-mesterelc Ada1nek Agosl, Adán y 
Tst-,,-án. Amh1us :_\n!al. Aubet Vil1nos. Becker Jrínos 
Dreicha Jitnos Dongó-Lakne1 Gé?;a,Dulka Kálmánl 
~rnánucl Gé7,a._ E1délyj Lajos, Fest Béla .. Fogarasi József
Gaskó László, G-e1ö Odön, Govorkovich Tános„ Griel 
Gyula, Há1npek László, Helft:1 Pál, I-fe1cz Sándor, Ho
dászy íléla Ignác?;. In11c .József. .Teszenszk~' Er1 in, há-
1101 its Sándor, Kieslc1 Yihnüs, Kis Islván, Kocsis Kál. 
n1án, ~{uijcsovics Rezsö, Leho:,zky István., lukács Gj:uJá 
1\f:icz ,\ko"'-, :'.\fayc1 Júzscl., :'.\la~ r Fe1E:ncz. ll'Iersit.t_Aunand 
~\leste1há7,y SándoL '\Iézes J1iháh, l\lusicz Tános., Nau
n1ann fgnácz, 01hán Jáno~·,- Polfák A.Jiksa, Radákovics 
Géza, Rnksányi Zoltán J\!'.';hák Ist1án. Riesz Lajos. Sajó 
Altila G) üigy. Santlu'i Ele1nl1, Sai1ó Sándo1, SárkánJ 
Lászlú, Silnigk István, Se: <;!Hz Béla, Szabados Istlán, 
87,::i,bad\ Vikto1, Sze1nnecz Odün Szél -:IT..tnó. SzilágJi·· 
\Vass Lajos Sándor. Szilcz Fe1encz Szücs Miklós, Táho1 
Gyula. Tóth Béla, Vclcsey IstYári, \Votscl1 Alajos. Ösz-

·-.ií. S7,esen 60. -- Szigo'I'tatccttr:tf:t;·:„ilceresen. letették, 
,;-1--- de segédi idcjök (2 év) ncrn lén tn teljes, oklevelf:iket 
- ' cgyelör~ n1ég ne1n kapták ki a következök: Antal 
: : Gyula, A1pási Ká.l1nán. Barucli G:i:ula„ Benkoviis l\1ihály 
' Hozók)· Béla, Bukovcsich János, I'e1tncz~ G) ula, G·öllne1 
-' Béla, IIasenfeld Ká10J, Hoffen1eick Károly~ IvánitS-Kál-

1
. mán, Jánossy 1\)adá1, Katona ]ó7,SCf, Kiss Károly, Kovács 

··••.h~·. lléla, KreJ:.:sz G6za. Kutasy Dániel, Kulsera A:~al··· Lange 

\1 t 

1 
1 
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VíktoL Lejchtmann Ede„ Leinzinger Gyula, Liszkay 
J:inos, ::\loldován Lajos, }.iuraközy Kálmán-_ Nagy István, 
NeJness Tózsef, Novo1ncszky ln11e1 Pac:,her Jenő. Pollág 
Ottó, Prekopa Gusztáv. Stinncr, Imre Szabó István, 
Széne1 t Aladár, Tóth Dczsö, Tóth Endre, Unger Ulhnahn 
Sándoi. Ungváry József Vörös G~'ula, \"Vertheim Sándoi. 
Összesen 39 (Hivatalos adatok alapján összeállítva) 

A kolozsvári m kir, Ferencz József: tud egyetemen 
az 1889.190. tanévben 

a- 1.:d1etf.,r3z.Ő g1ríqy~zei 1!~·zBl, i11;e1 tel.. oZ:lcre7et 

ti.Jex.ander Dön1e. Bahka "'.lliklós. Batárv IstYáil. Be
nedek Albert, Beretvás Ta1nás. cSanda Eiid1c, Csausz 
Yilmos. Cserníalt ·11pi5t;---m6Tieghy Lajos, Ferenczy 
Arpád, Gargya Béla., Hay Fe1encz, IIai~z Iln1e. Hausz
ler Sándo1, Hédervár) H igó, Hegycsy Arpád .. Jura Pé· 
tcr, Kábelebó Györg)-r, Kliván János, Latzina Vilmos, 
J\lály Gyulft, Nagy Albert, Panajoth Sándor, Papp AurCl, 
Rényi B Arpád, Szöl1ösy Elek, Sükösd. Ferencz, Sta1n-
1ner László, Trajánovits Antal, Vécsey Géza, Veinrich 

Károly 

1890-ben képesitett gyógyszex·észsegédek 

A)· Budapestin 

A1non G)-'Ula_ Pozsony Baranyi István, Lo-.,-ász·· 
patona .„Basch Jenü., Budapest Beer Einil, Ve1secz. 
Bencsik Lajos. Szeged. Be1nolák 1:Iáté. HaLvan Erdei 
Pál Szolnok "E1fn~ i Béla. Hnttka E\es László, T_engycl
lóti. Fanda lstváfl. Sze(':(·:d. l'rnencz)' Zo1Lán, Delncczcn 
r'lcsch Enül. J\1.-0vá1 r·olh· Antal, l\_aposvá1 Gallns 
Jenö, __ Nagy-i\Tárton Giispár Átpád, Nagy-Kanizsa. Gei:Cn·· 
day József, K_nnhegycs. Hajdú E1nö. Ve1ebél)- Hei\'erlh 
Dénes, Pofson~ l-habovszky Rczsö, Zala-Eg;c1sz(g 
Jankovich Annin, Budapest )e11nendy Gusztáv, Pozsony 

' 
·-~ ; 
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~- l)r 'I'l:J,lt2:SZ ,JA.Nos ~ 
hi!.es ~i< ktr1>L iörn'.n.1~·z 11~;-~>< t; a k~tp.1uti ie_j,-,;arnuk 1i!l:inrl1' 1·~~·1frzr 

lllH\J'ESJ \'l, l\l\· .\.fi--l HZ.\. IS !. em 

~X~GYELEMZÉBlllJTÁBLÁZATA. ~ 
~~--

I. Czukoi:gyá:rtás. 
a, ,1 ·re1 8czulm -rolNH.zó·rJ. 

'\,_ 11\etsc...-:ukor \'iz- l.zukoi·· (;; hamutaihtlmáuak 
meghatá1 01á;,a 

A n~'el'Sl'Zttkol' 1iz-, u:nko1- l!amu- (:i' i:adioja 
meghafarozú;;a, \ al_amin[ az IH\ ert-(:znkor jekn-
vagy nem j.:lenlck1wk minoilcl!c kin111latú;,a 
(a1lá:0-Yr.Y!Si alapcknni„, _______ _ 

Az i11YerL-cznko1· lllfllllYilr~·ts kin1ulnlií~a 
.\ rnffino ,i} intghataroz1lsa 

b. Czu /, m ; ·tjJa-e/e;11::á1cJ. 

frt ;r ~ = 

;,.-cJl)ll 
i--:1ü1I 
.J-·:)1)0. 

\_ J1j1ak <ZHk0l'tarialr11a _, ti,zla~áµ:i Í<.Jhmrnk 
meglmtározá»a t 50 ilk 

.\ npa czukortarlalmUnak 111eg·liatat'Oz;\ a c:-ztnw-
tio 1ag·1 dig:Pstio i1tjáii ~DO ;), 

') !úla.~»e-elrmo.úeÁ. 

.\ rndtt~S'.~ fojsuh ;inak mq::lrn1.;irnzúrn. ifl(_aunV: 
A. rncla,;se ~/uk(11 tai·J;iliminak me~hat.i:ruza~a 

,1·. Cso11ü::du-efe)!l-Ui;,.t!Á. 

1- óllllg· ~ 
:< 5n1_i, -

A (so11l.sz,11 \idmtalmú1iak Jll(.·~·hatm·oütsa ___ 1 ·1c:!:íou 
'\.('~011to<zi'.n \i7- holl)ok- ~ s;rc~nlar1almúnak rn<.!:>:-

hat3:n1z<Í>'a _ . ___ _ ;·, - ~no, 

1 eljtw, rnt11n\ ilcrrcs {',-ont.s;- .1l<'l(n1~"' t:!- JO!I" 
A L·.~onlsxc11 >YCll.'-a\"a.~ , .• pho.<0phor.oa1a·' m.u-

~ 1 tEutalm.i:nak nH:!!·halárodt~a -J-~'Jll 

e; l!is!!c:k{i-elem::i!ú·A 
!\. 111Cszkü t,zi.nsa\- és rnós:-- (C:a o 

mcghatározasa 
lel1c~ mcszködrmz1:s 

f; ~ósaJJ-r·km ::ésc!. 

lal'lal111a1tak 

\ sosa\ Jo..isu!\·a- i"s k<.'.11snlarta!nrnnak 
határod1sa_ 

250, 
8 ·- :!c>O• 

e;_ / 
,,-'-_.\_,.\_ \__.\_,\_,\_/,/,j _/ J._,: . ._/~'j~'\__.-\.. ,_.\__." _„_ \ „ -..__ __ ., \ /. _..__/, --_..___. 
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nr TELEISZ ,JÁNOS VEGYELEMZÉSI DIJTÁBLÁZA'TA 

II. SÖ:t:főzés, ken1é11yitő-, szesz- és 
eczetgyártás 

P,m~·nn'.,a. frnge1i. a1pa ·,LIJ lu_1111n')i1.1it:ulaln1a 
nak rnr·.:habl'm:a.~a _ . 

\ nwlat.a r"t1oxl i<tl'lalm<rnak lllé~·hata1·nzuoa 
A nwlátll. e"trac t- 1 i' a.~ C':\.l1a1 t , 1ukod::utalrn;l-

JWk rncg\ial:írozcu,a 
\ 111ahilal1 \ag·~ t·zcfr· -,,~~:t;rl~l111;í11ak nwg

ktt:iroziJ:,a _ --· __ 
\ mala!a], ICIL'.'\" <Zl!1c <.;;-t1aLl t~utalma11ak nir.g 

hal1'.trn~a· a_ · 
\ rnal-i.la (X[Ja. l- rnaltn'c t:ntaimimak llH)!· 

l1at;·,1·n1.a- a ___ _ _ _ _ _______ _ 
Li_i(·dt :nl ~ a<i, knk szc>'zlarl alnl. m~ghallnoz~, a„ 
:::tir \;JL'.'\ má:-: St.!Szt·~ ilal elc11l%t··· ,s1·11·ü~·g: ;il 

kolwl · o:lrad :s l1amu, 
:"ws;-···s ital u -n,a1lartalm(111ak 111c:th<ltainúis:1 
~/Co-7.(~ il«li ko1mu, nlajia \"i;-~_L'.;"1lui 
l\Oi.111"1.' 01:11lll<11nyl!:' -~ lll ·gl1ui-ír,>z;j,oj SYf.SZC~ 

it:iJl„-.11 
1>1.db_'ll a/. '' 1. l,;;t1 l.u!alnm lllf ~·l1abirnz;i.·a 
l'Plir"" (C/.:·Vil'llJY''': ~iírü~(!!;-. rxti·rH.l- >'<l\'- 1·:; 

humu-. \ l1urnic,ib :nk ,·,~ 111. r"td alkati ''ZLkr0 
K<·nl'. l:\ i[i', \ i1tal'lalniár1ak 111t·chatarnút;,u 
l\<'ril niil"' J11ikrnckn1,i:Ji 1Í;,~:1lula lw.n111lur-

tul111;\1rnk lll(·g·ha!'.n<liitoll 
llir., 1 k.1r1 n\ilii1n<·c·lialc'nn1.a~ 

III. Mezőgazdaság, 
:i· l11it1ti.fJ.1·rt~rlemu'.wÁ 

1\1 i ,~1.pl10;,uhn1~a1 i1H _glirdú1n;-:;1·.:i 
'.\. \i.dJ('ll •l,llialo pi10,pho1·.o::n mr1:hat:1rnzu~a 
J., kc11i 111'-•doah'u-nza·'a 
'\. ~Z.'l'\(S le \!.('!1\' nu·~·lial.aro1ii'a 
\·/ a11m11rnia'kl1'~rny m1·ghal:í1n:><0~a 
\ .al l1·om·;:J1 mcg·h~1tú1nní~:i, 
\ rni'1l1·.-1g\ a 111.larla]rnnnak rn: gh::il111 nz:úa 
l\.r. Í1/.itú,;i \\,-Z!é :,· 1a~\ cu ol.Jh:itallun :ilh.at-

1 SZ(k J11qd1n[:Í1(l~;1,:) 

J., ~\Jl· \Íz L-m:ay c·s nldhatall::rn alkafr_„zci 

·i -;'rlOOg' ~ 
2--·:·,110, 

11 

;·,_ 1 

:1.-' 1, 
t"ííl 

1 
1-

' 

~ :~-i~·3oog· ~ 
3-'30u 

-

1 30!1 

$ _i~\~;~· ; 
3--~500· -

~i;)1~g~„ 
:i-!:,oo,. 
•) - :·i(JI), 

2!-l:iOtJ„i'~ 
1 

111cL>:hatal'nzc'1sa___ __ ___ __ __ 

,•' .. ·.·i ___ '_"_''_' j_(~_''_'_nz_.,_:~~l'~k,:;;_<':Oe:'i:<~i'•l:· ,:_:-,:·l.1~'~'~"~''g:'~it~la~p~it~o~l"l","li"j,"-_;...;;;;;;;;;...;,; , •m za~ llHILtl ( -;-ki;ziollé•t:i·k 
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IV. :Élelnü és élvezeti czikkek 

a J:ucl 

A !b.d \ izlo 1 lci.h11anak mqdiataro1:;i a 
A lisd mikrnsko],>íai \j,;,:~·i'J\ata lwH11lct1tal-

ni;!nal' lll< :d1ci.lilrn;:U:' l :!- :-)!)() 

]1; )· 'i$e/r·;ilz-t!.>·eJ. 

A \i'hln nltlntt ;,zil;ircl an~a!J.·ok llll_f'ha(cunúi-a 
,\ \JZ 1·g-y„~[\") ulkalr: '~' 1wk mi11i'•!r_~(~ kin1utal:"1:''1 
A Yiz ii',-~-. mulrtutln : ~ rnarad<1 kvin 111·, ~- i1,k 
mqdialúrn;ú~u _ · 

l;·l.ie~ k111· lonú'o- -1;)1~;1;;_ ~- ;;~,-,\;i;·;i:.-dcmz( -
\) _'Borr,/r-m1:éstJ, 

Do1t kútnrn1fut·_kekt1 'iticllsi11kin:ulal:i' slb 

H(~-1!;~;~i~~~$!.,;r g1-c~~irl~ l;;\'1~- ~Ú~; fi:i -:~-;k·;,; 1 i~R-~:1 l~;j 
Tdjt·:< hn1(:i(·lllz1, ___ _ ______________ _ 
Eg-~-1·;:~ alkatJC~.-: 111uiinilc_~·c,· ki11~11lata---a _ 
X·yr.rs h111k\'1 ho1kiilartU!i1u'111ak 111·_:!,)1atú1oy:1 a 

1_(lnl l;,ubn~-(;e1·n1nnnl llwd~%(l'(' "~L·1inl _ 

V„ Érczel[, fé111ek és fiitőanyagok. 
B;iu„ 1ag~ l'Lmrk!JLJI L:!.\-c;.q alk•!.ln~;_ 111i11"1lc 

g-t;s kin1111.atu~a 
Erez \'U>!:\ f»rnc-kl!c·u l~')-C'i) -,~lknl; ;-:; n;, 1111}i-

lege;; kimulntú:·a _________ -· ____ _ ____ _ 
[ üti'>an ~a~· ha111u tal'lalrn;i 11 ::i k 111< 1~·lo:11 ;1rnzn:- a 

1 --- ::uli' 

„. :mu. 
~ - :\Oli. 

1: t:ililázalhan JllC'!.' lH'lll 11(\(Z( l! ]Jar111il\ a.-: ijllll 
kcl'(·;;kedelem ''' 111cz<„;n_z,]rr~~-P' !dt·n <'li1foidul(, t·1·m,:111 
l'egyi i\:<~J.l'1 ( t{ 11 11( k l~in.111lat~ -;a r 11-n<!ad la lik }, Úal;'rn n; 
tliji<ibLíz;ilnt ·a k{-'l•i< se„ an1an·nk kiiliinf1 le:-·,''! kii1·, llu ~-
léb( n frlúl!itani JH:rn khd · " ,_ 

Az 1go1 tis7.ttft megb17.·H1 suját énle/11i/1brn knetnl, /n
lyts ritlagpr',bá.k 11y~n'sére a lür11mg_:1obb gondot fordilr111i 

Elemzé1·i m~·gbízásd1 i8111N/é~r· e~eté11 lt°'1Jijegl9e11 fe~7.!il
lrtrJft dijak ntimilta.tnal! 

Dr l ELBISZ JÁNOS k 11,:l-.<<l1_h11i é~ 1prtn(~g·\'''z 

(;,-. ....,...,...,...,...,...,...,..;...;..:.;,.;...;...;..:.;,...,.;;.;.,.:..;..:.;,.;...,.:.,.;:,.;..;;.;.;...,.:.· ·;__,; 
. ' 
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21R 

GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY 
VII. ÉVFOLYAMÁRA 

A((G\ (.)({\-::JZT::f\..ÉSZt _KUZLUN\ )) () (;ycs iennuJl ,tS'.t 11la 
fol~ ton n.11 a Hhekf.dLtt. hog-~ o!ia~úr igényeit ·•11i1uh1ilw11 
J, ird;:gft.,;r. Sxci ka \ [! 1 ottan i ~1n1;1 ttti a q1;úq1j~::101 é~zdf< l ö~ ~=t -
f/'iqgő tudonui1u;á1ja.k <~~; a .rt!f6g,1;8ze1 lszi qy111.-01 fut ha1ndilsú1 
r·íg~f·k.in111rl kis(:1 (-~ isn1l1te11ninden a hazai g~6g~szP-
1< :-;z i kait l Hi ek 1 ü ü g ~ fc 1 t s e~ekiu J, clfíhh1 (;i;if, 1!:1 e tö1 P !. ·o::il 

:.\ü-·g·clt~;rdcsscl n1rnHl11rtLjnk ll.. liog~ -- i1u1i kiinchl' J:í_-
1nds:lgnt é:-; kiiltsc~rl -- o ha::rri gyá91;sz111!.-;;::i /,.ai J1a1. hoz.::á 
11dlt1í oly -~::al. lr1pot ·n1;1(fl11111. a 11w1y r, lcqe1/i1 eludadottaúli 
!.ii.'fiildirllc1 {_1/!f ,;1111111 lir-ltJ!'Zliit!I Elt:',1lük l-Zl a7. által: 

1 110~\ <:,:;: t\1 Úll'\ la;:'· 1i1\ id idü al::ttl !1t;nn11. le1 jcdelm/t is 
l.1ild1,:2ét t1!1111f.~u; 1ui1i-flii/, irr 11tn,i/ lio111111: 17íifi;:·1·f1:,.; 
d-(]111.rlf (du111ltül. 1(}!11111 

~ l1oq11 (1td1Ji l.O:hin/i1,1J(,/!1l. '::d1na fol/jfoi1 lirt1jl/0(1l!

;11u1.11ol,!; htt; mi! ~2'((},,(1Ndott 111-un!. oflí1 81/f., .>1eqm;111:'<e a ll·tl 
i'-'.\'!-'l1r-7liink s lognnk i~:\t k< zni Plé1ni: 

'.1 l1ug:~ iclpun!~- lrutalnia J·1i\cn \isszaliik1iizi a g:)ug·\
~z11csz(•\ idl1:-;z,1ki f'ejliJd(-,.;i'! a 11a~:~szü111u 11L k·ti !.1iz!1-
111./i1111l·t~11 l.11ii! l lsuu~ndi1 fc111 :1:~uk alapj<ln ki'1zli 111inda?.I 
a 111i1- az idö\ tl hal:ulni ki\ ,·inog\ 1'1g\ Sí'.Cl(Si'. tudni ki\ ú11-
lrn!. 1\liud<-7.l t k,11 lc\1:-;rtink pti.riohis.il 1nclll1t yoll lf.11t1-
s{;fCS ke1cszliil \inni. l\(1jük lr=hnl liogy e JliÍllolá~~11a11 fl 

iü1ül.itn is i(sz( llf:lni :::7ÍYcsk1djt:nek Rl-:szünk1\Jl 0znlc'u1 
i:< :111n fo1:(u11k lii1rk<dni. hoµ:~ lap11nk 111ind(111wn ki1~1rlf'· 
1111 lj( olYas1'1i 1111 F'.(;1(:~_(-·il('::('t. 

A (((-i-\UG)SZEllE:-:-JZT KOZLON) i n1indl'll 111,i~ fliJll\P 

111t" llel L 1n{ µ· a legolcsóbb is a 1nagya1 gyógyszerésZi 
szaklapok között · 
\; ·:ji:lt11 u1i1:11i:11 '111ml1al.1 11, a 1111 IJ 11~1pu11 )1'11i11s:l11 :-:1.l! ii kü11ljiil ~11-~'i 11a~.\' rild;tl111i 

Á1a. egész évre 8 frt, félévre J frt, negyedévre 2 ht 

};_!!.'.I l'1 !'lll i g') 1ig')'szn·t;;;;zl1:1 ll_c;<-1 t ók, ~e_!!,'<\llr I; r~ p:~ a ko1 n11\;0J.: frlii T'í11t l'í'n-
11rll1t' lik rne!.( )!nfalr:'t11)súrn101 1lij1;ll:rnnl l1iti·mik<H ~zin;;;rn l;ii!diiuli 
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GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY 
KIADÓH!Y ,ATALA 

Budapest, IV., Borz-utcza 9. 
l<n f\lheli 1ucg'ke1·e~Hif.:1:l'1·e 1c h i i r'i~osi 1 <"tsnh:kn l fd.,'\ 01 :<an 
szolg:ríl. :\lintl~n \;'ilasz e1 J:tp (]i\fiZ-etiii 1·ö:.;zé1e (fdtal:1n 
(:<;d,; a \;'J]as;b(',I\(~~-': csalolandú _\ nr:·n: cl•ifize!<í k<n
lá1:-;ak szi\e,.,ktclfr~11(-k a lc\rhz(-S l;:iill..;\-;:·(~Jltk 111niiltg 
kel( zt-:-/1r ley1~lhél~1:g.'1:klH•H li" !sz~s sz( t i1di kis( IJIJ ii:.:z
sz1-~·t-:l (s~llolni 

~'íegTentlt•lésekPt szakha,:íg.·ü dol~:okrn. k~u tai salnk
n:lk a fiiY<ÚOSlJ<1n ]( f'o]~!Í SZ:tkiig-j·<:ihr:H nt.ínjfu·fisi 
1neg:hizáf'.ol,;nt c·lJ'o~·ai1 \ l;(b:lKnj·i;:is ki,;t hh l1gy< klJcn 
nliif'iz1~tii rúszé,rc tlij1alnn. (:-;ak 'l k(-;-;zp1 ll!'. ki:-111císnk 
:s?.úniillHLnak lel ~ag~()hh i1g~ckn<:] \:t)!~ kül(Jn 111un

k;l!atokkal jüiú llH':!!.bizások11~íl i"; ·t 1is?-t(ictllij:1J ](--~:-
111t;l ::;( kt~l!(-]JlJck 

Gyógyszertárak eladása és bérbeadására 
1néi:->tk1lt ('iltsih-si dij l1J(llrll nL1sil \c111kct rs hr'.1-
löktl 

Bérbe- és eladásokról 

Segédi állomásokra 
n1i;1s('.:k(-1t 1:,1tcsit(é,si-díj 1nelleH :1j:inllíozukal u!:isit 

Az okleveles és nem okleveles segédeket 
pontns:tn (-;1 U sil i :t lH jcl:~Dl< ll :illrn11:l:~ol~1 oil \lin(/:.;i!\ ln~ 
hc-küldu1diJ it j{-hnlke;u':.;Jl(_I 

\. hi1·1lüiésck laiil'úja a 1(-]J(l(j lqxjtd:tn~o::;:üil1 

i\lindt:z 
(riliT,E'I'I 
J;i\ ltnal1 a 

Ü"\ lclek1 re 1 on1_llk11zo 1cszlclc·k1 rí] 
f:R'i11•:sirrüJ>-11k n\ uit kl\ il'.l~nsilrh;I 
h{n lllí\lltc·~i:ll 1111-gküldünk 

l\ia<loll 
1111_ 1~ el 

2J6 
A 

GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY 
kiadóhivatalánál 111egrendelhetők 

készJJénzért vagy utánvét rnelletí a következö művek és mmtatváuyak:' 
n) Saját lt:iad' ánya.inh:: 

A gy.ógyszerek magyar tudományos, n~p1es és 
tájelnevezései latin jelentésökkel együtt us~z(_álli
tottil J{ lúu lur~zh·11 ('eyzct e;.:·,(_ tcm! tani\1 :-;egéd. oki 
µ:~ o;:r~ s%c1 é~z. E 1nü a g:~ ako1:l~1 1 han. föleg ':IP(_fhfrl. t'~ 
111;akon/.()f.o/, ;1;~::/1-e rsakncn1 1Hlkülii::::11efle11 :233 oldal 
°JO OOO e 1ne\ t;i'.(-;Sscl Ai a füz\ e L fit ;)() Köt\ e 2 fit 

Nén1et gyógyszer nevek latin jelentésökkel Ára i'JO k1 
bc'._1 nienh e ;)ö kt 

A gyógyszereknek a néptől használt iomán el
nevezés~i latin jelentésökkel Öss:1.eá llitotla h."c11de 
]'dtrán Ara 30 ki 

Utmutatás a.z ásványvizek elemzéséhez. Ii 1 a Bu11„ru R 
ro1clitotta J( J{arlor.~zh11 Ge!Jza Áia 30 k1 

Gyógysze1észek évkönyve (Zsi::.h11aptá)- ) llindcnkoi a 
HlC!?felE:J(i (;\fol\an1 ('.\fell<-kkttrl ·1 Aut 1 f1l öO k1 
h0i:Ín . l ítl GO k1 

Segédi bizonyítvány 1 dil1 ö k1 :1 dLlJ J_1ocdun HO ki 
!1finösíivény-tá\Jlá„a,i. joc:i:'il íol) tllil(Jd;-islloz 1 d1h fJ kt 

:l darab po'::'L-!n 30 k1 

Laboratoriunü könyv laho1;1t.u1in1ni n1nnkálatok ln
jeg1 z(s(1c. különiisen a szc_sz Llsz{l111oll1al:i:<a \ 12-g·olt 
:-;%Üks(~~cs :20i\ ki:HEtlt:nülGOk1 öüi\ heköllelhti'JÓJu. 

Jogátruházási kér-vény i11asil;tssal (-:=; inin<lsil\(':n)n\cl 
I_ 1·1 1 20 .ki 

Bekötési táblák a ((G~ ii"~·sz 
dr11ahja .-

Kö:diln\ >> t:,\·fol\ an1ail1oz 
. . iO ki 

\ 1101 küliHfr> m f.:.1('~)7.1'> 111u<c ni_ ,_]öj'(_ )J,okiihföll únié1·l- l>\·1 
lll< ni1'-il.é·- is ,ÍiÍl" :'l I 111c_:rr~ll'1d ·,n1k. lJtai11ck], zil,les11él 111m1,k kc;n1 
l(,~e ajlinlalo~ a ;.zltllilúo i11intli:;· a m1•gnndclő tmüh·c történik: 
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VÉNYMÁSOLÓ KÖNYV 
ii ó }Ntpii O<.OJI 20 11 (i{) /,_ l' _)() iJ ,{ li/1 {] J jl I )f) 1\'1 

A_'ildua/1 a /(jh!J ilhú'/ rfllá kiilctrt (; hés:-:_i/lrldnl„ 

:ri.ragyar gyógyezefészeti műszógyüjten1ény, D1 I1aslc1 
La~z1olú1 1Li'. E\kün: \ n1eHékl1:;le) _ __30 _h_r 

b) Idegen ltLia_d_~ányok: 

Gyógyszerészeti tan~önyy gyakornokok szá1náta. h ta 
c~u•gay Kál!!!(Í11 A:n iülYe i'°} fit. l;:öl\Cc 0 hl GO k:· .. 
~\z eg_";'lPli trrgoknak l f\t. köt\ e L f1 l 60 ki 
Bt.11nenic >0ih.s1 e iO 1d uta h án ~ ozanzlu 

Segédi minősitvény-táblázat 10 {lth 50 kL lH'llllE:Ht\E: 

ajánlottan (-íi':J k1 

Gyógyszerár szabvány : hi \ a t a 1 o,< 

Gyógyszerárszabvány: Eg~lcli hn\1htl 2 hl.) 
hérn1enhc 2 hl 10 ];:1 kiihe· 2 hl. ({J ki. hé1n1entve 
2 ht Gó k1 .:i hedi-oz-111-énycs rí1 un i1dl-ui1h nnn J;aphatú. 

Gyógyszerészi üzletek könyvvitele l ht i"iO k1 ht~1-
n1c11h r;_ 1 tit GO k1 

Dr. ·Jovicza: ;\ tt'.1lo~·alos tkn1zC.s 111ur1s7.<'lcinck µ:~:a~ 
ko1lati alkalnia;;;i:<n. a 111üso\lik kia(l~f:n mn::i.-~;11 ~~ógy
:-;zelkön: \ ben .. :\1a 1 ilt hé.1111cnh t- J f1 ! l:J kr 

Hell : Manuale /, 11,1;<Í!-l!f~2u /s.n 1 (:,,z __ \ 1 ct l \1;;\ r:: i Íl l \i5, 
diszc...;cn kiil\(: 0 !1 l !_:) k1: kiH\<_· Li:<zl:-1 1•ctpi1os heVl!"k
kcl 6 f'1 l 'íO ki 11 A g1JÓ.cfif-•::l'd:~:::1 111ct1r!ki1w1 '\1a 
f'üz\ l: 4 11 t (-)5 ]q küh e__ 5 fit 10 k1 

~ JiJ:;eft'.Cll /t_':lvü.7 JJlC[/l'<JH.(leléH·l'C lJl,(Í·S 

szr.tlt·lo:ö1t!fl' (•o;yy H yo1utatcáu u l>es1:-n1·;,:é ... 
"ét i,, elv{r.llalj itk. 

\ 1 

j 



0 ."t!jdnl/t,ozil.. nlint több !1frne1-·e.f! ~·er111- é.~ TI 
C{IJ'éb ~zal.'~l/J d1 al." ki'zdróla,,r;or; ké;JJ'isclftjr, ö' 

1ninde11 e .~2aln1r!?1a 1-r!(fó f!:<:i!k.~(q?eltl ;Q: 
b /'edezésérc, nii'nt legolcsóbb is ll[/Jl((~(j!Ji~-" a· 

Jzatóbb Kúlj'o1'rds 
'O 

rí 
b 

tí 
ló 
Jj. 

R11 l!!l!ll f 

TOROK JOZSEF 
kiilönlegességek n.agybani raktára 

Budapest, Kfrály-utcza 12 sz 

Ezen 8.:ra-k csakis készpénzfizetésre szólnak. ~A cz::l.k~ 
kek valódiságáét·t jótállást "állalunk 

Azon.tiszteolt 'ágytárs urak, kik nálam négy havi lejá.!'atra. 
szoktak .vásárolni, figyelmf'Ztetnek, hogy szántlájok érté·· 
kéig, a négy hó elmultá.val, az azt követS hó elsején utai.~ 
ványt fogok rájuk kibocsátani, melyet pontosan beváltani 
kétek A külföld ezeu mindkét fél Iész:ére előnyös fiZe·· 

tési módja nálunk is kezd meg·honosu1ni„ 
' /// 

MARIACZELLI GYOMORGSEPPEK 
BRADY KÁROLY, kremsie1i gyógyszeiésztől. 

Ezu1 jJúiiacze1li_ .~: OillOJ csc p11<=-k n;ú1-
dsnütt g: 01s;1n n1eg·1iono~odLak s a leg
kelcn(löbh k1:::zi eladási e.cikket k8pezik 

:Jiag~ llTOI sz ági fú1 aktúr : 

Bcdaiecl Ji)RiiK liliSLI f!Ó!)'7t:'U!a Kinily-!iltrn ll 
Tlf:Lail <::lci<l:isi á; -í-0 k1 

lO Ü\ eg :i1a 
-±0 Ü\ 0gnél (~ kilús l~tla) ll1tge-11lé~L __ 

10() ÜYtgnél 

ht 2 80 
(( ~27 
(( -- 26 

Lü('l::t ing:, en 
Az Cl'f:deh "\fcljeg:1e lig)elni k01l títánzrrtok a tör

Yf:n:· t:1tehn6ben tilcHi?.telnck s B1ac1: Jn1dapesti üg~'
védc 1neg Yan bizya az lltánz<'tlokat felkut;dni s a v-01 .. 
kes0k ellc·ni eljáTást 1ncginditani 



-TŐRÖK -J0Z8EI' kitlönleyes.,;;é.gel.: raktá·ra, 

Dr. GREENSILL Salicylsavas fogvize 
eg~ ik legked \ eltebb iogíájást szün
tető sz:áj' iz és szájhüzt 1neggátlő 
szc1, csinos ü\·e.~ ekben 'lan kiállitYa 
s úgy a közönség1e, inint az elá1u-
sitó1 a igen elönyös. - Egy ii\ err 
deiail ára 30 kr; isniét eladóknak 
20 kr - Ki,-ánal1a Júzományba is 
adjuk, bé1n1entes küldés s ingyen 
csoniagolás n1ell<;H Eg!' 5 kilós láda 

21, tcztOl tartah11az ) 

CtlN ÉS 'fÁISA ké1:1itmtnyal 
So!ution Clin Salyc do Soude detail ár 3 frt 50 
D1 ages fcr Rabuteaut ___ « e< 1 <( 60 
Caps Clin b10111ure de can1plne (( (( 2 (( 50 
Globu!es Linaris tn)llol pur " « 1 « 60 
Pilules Monesette " " 1 « 50 

200/0 enged1nen~ n~ el 

Moll Franzbranntwein. 
i\. ~zeszadó életbeléphh el az árak fele1neltettck 

1 Ü\ cg 
10 (( 
detail á1 

62 k1 
6 fit - (( 

90 (( 

Bu,dapest, J(iPály-utcza. 12 .. sz, 

TÖRÖií JÓZSEF külö1tlegesséyek -raktá1·a 

RIGOLLOT 

MUSTÁRPAPIR. 
-Tud\ a \an. horr\ Ri!!:ollot \Oli. a -n1ustá111api1 fella 

lálója, s á1nbái: ige1l so1~ utánzatia talált, rnég _ inindig 
az övé a legjobb s a gyógyszerészre né;n e legjöve

dehnezöbh. · 
1 szelencze 100 levél frt 346 

Kivánatra czégge! ellátott boritékokat szállítunk ingyen. 

--GÉGE-ECSET E K-:----~ 
Ezek beszE·rzéséi·e kilünö s olcsó fo11ás1a találtunk, 

ugy hog)' szép ezüstözött gége ecseteket JS k1é1t ajánl
hatunk 

MORRHUOL-CAPSULÁK 
(A CSU:KAMÁ.JOLAJ RIVONATA) 

1 üveg 700 szetnet tartalmaz 

Detail ára 2 frt.. 25" 0 engedmény. 

LUSE R L 

touriista -tapasza 
Biztos és gyorsan ható szer tyúkszem, 
bütyök, io\.-ábbá a lábtalpon és sa1kon 

. _ elkeményedett bőr, szemölcs i?,s n1inden 
-. _-:- '°" Jnás bőrkinövések ellen .. A hatás hi;:;to·· 
f.~'"11~~ sitYa van 
'C.t!/J t _ Csak egy nagyságban létezik: dobozonkint 
·'~ 60 kr, netto 48 ki. 

B'u.<lapest, KiPály-ittcza 12. sz 

* 



TÖRÖK JÓZSEF különlcge"sséye1c 'raktára 
-1 

lj 

1~éregellencs la.l}dacsok (\~'uTn1pillen). Orsógilisz}ák -
1

• 

strongylus, hélféreg, főképen bögöl·ylar•a ellen Ara 
1 frt 1 HO Kis dobozok GO k1. 

Fél'eg·tokocskák (Gelatin\Yuun-Capseln) kut) áknak Eg1 
· d'oboz ára -fit 1 ··-

G-allentinctur. Pók elleni sze1 Főleg in.:., izület- és csúz, 
pók ellen, ezc,k g~ro1san gömhölJ ű daganatot képez
nek, s iendcsen puhák s nEH1 fájdaln1a~ak.· Rend-· 
szel'es használat ezt g~o1san eltávoJitja A1a frt 1.50. 

Kö1ömpor (Klauenpul•;er) baro111, juh. kecskék s disznók 
szá1ná1a A kö1ö1nhetegség az e111litett állatoknál 
já1ván)ként lép fel s gyo1san te1:jed az egészséges 
állatokra is, ha azok ugyanazon utakon s I?-elyeken 
j<i.l nak„ Ezen por a hajnak g)o1san véget vet. Ata 70kr .. 

Korne~bu~·g'i ina1hapor .. Lovak: szarvas1narha és ,juhok ·>i: 
sza1nara 
Lovaknál. Jóindulatú és\· esz él) es inüig)·nél, náthánál, 
t.01 okbetcgségeknél 
Sza.tfftSm(trh(h1ál A betegesen 1negYáltozoU tejelYá
lasztásnál, n1el1· zava1t e1nésztés által okoztati.k. 
A ke\ és s iossz tej ezen por által ineglepöen javul. 
Továbhá ajánlható Yétf('\jés, inétely és puffadás ellen 

Juhoknál A inéteJy és 1 othadás elháritására és az al
testi S7.Cl' ek mindazon ,betegségeiben, n1elyek telte-· 
tetlenségcn alapulnak A1a '70 kr fél adag 35 kr. 

Kosz és rüholaj, Kosz, rüh és egyéb hö1kiütések ellen 
kutyáknál Egy ü-,,,-eg fit 1..50 

Kösz1ényfol)adék. (Gic:htfluid.) A7. eu1he1 has:;:i;nálatííra 
Köszyény és csűzos hántabnak1 ~ficzatnok, i7.n1ok- és 

JJudapest, Iíi'rály-1J,tcza 12,. sz .. 

. ·---~---.-,-~ 

TŐRÖK JÓZ8EF kiilönlegességek raktára 

idegek 1ne1e-,, sége, \ érbóJ-1;agok, ZŰ7.ások, a bö1 érzé·· 
ketlensé~e, helyi gö1csök, ideghfa,ntalnHtk, hosszas 
g1alogolasok előtt és után stb A1a 1 f~t :)Q_ kr 

Kutya,labd.acs~k já1 \ ány: fé1gek, gö_r(:;sök. 1 üh, széki eke·· 
des, v1datancz és <.:.suz ellen. Ara 1 h:t 

ltiirig,y és g'e1_1)kenőcs (Drüsen und Eiiersalbe) A miTi~ 
&yeknek es a nyaknal~ meg,da9adás~ ellen; jóneinű 
es \ eszedehnes gen~ cdeseknel, ucrvm1nt cren1 uyúladás 
és a gen) 1negkc1nényedése elle~ a ba1?ornná·1 s házi 
állatoknál h.l'a frl 1 25 

Patai~ (Hufsalbe), iideg, tö1;éken~ pata, apró, egyenetlen 
k1cse1cpedések ellen A1a fit 1 25„ · 

PatanJiI-1•0.~„ IJlufsit~hlp~l.\:er) A nyü1othadás köny
nyen elofo1<lul a lo pahtJaban rossz istállók fol\tán s 
ha a ló ned\ es s n·yirkos n1ezőkön s útakon ·hasz
náltalik. Gl orsan elejét veszi ezen po1 a toYáhbter
jedésnek Aia 70 ki 

Pata1agasz· (l\f esterséges pataszaru) pata1epedések, S7.a1 u-
1nél1 edéstk és külső heho1padások, Yala1nint töié- ~ 
ken), ferde, lapos és teli patáknáL 1 darab 80 kr 

Patk~1Q·1né1eg K!· c1 Í!' aalakhan (Railengift) g·i' 91san és 
biztosan hat s kényebnesen alkalmazható Ar<l flO kr 

Phisic Hashajtó labdacsok lo-,,-ak szárr1á1a, székrekedés 
ellen, vé1tisztitó és óvsze1 a kólika ellen A1a 2 frl 

SzeinlíZ (Augeni,, assc1). Lovak~ 1nindenne1nii házi álla~ 
tok sze1ngyuladása ellen. A1a 70 k1 

t·ditő1~.ed1, (Rest.i~u~ions fl1;1id} A lovat ~ legnag) ohb 
e~oltetessel 1a10 n1unkahan a késő kong folytonosan 
T1dá1nan és jó erőben ta1tja. a JJetegségektől meg-

Bt1d<J,pefilt Ki,rály-utcza 12„ ,-,z. 



TÖRÖK JÓZSEF' kill-önleycssé,qelc 1·aktá1·a 

Ó\ja, söt oly bajokat is, n1tlyE::k a sütövasnak, gellJ'
szalagnak és csípős hedörzsöléseknek i:;llentállanak, 
n1int például: lapoczka-, csípö-, ke1 eszt- és\' állcsont-, 
szélhüdés, iokk~ntság, csúz stb g)'Orsan és alaposan 
meggyógyitja Ara frt 1 4D 

Vérhasellenes szer juhoknak. (Ruhnnittel fü,r Schaíe) 
Juhok vérhasánál jónak bizonyult szer Ara 70 kr.i 
fél adag 35 kr 

Virág-gyanta (Blüthenha1z) a házi állatok Lerméket
lensége e1len szá1nos vég1ehajtott kisérlé·t és erröl 
s,zóló bizonyítványok alapján nündig biztosan hat 
A1 : csödöröknek 60 kr - Kanczáknak öO kr. Bir
káknak 60 kr. Teheneknek 50 kr Juh, kecske és 
disznóknak 50 ki. 

A ce1atumok és empl noricu1n egyenletes öntésér·e 
és darabolására szolgáló 

AEQUIFUSOR 
készüléket, melyet könnyű szabatos kezelhetősége min
den eddigi eszköz fölé helyez, vala1nint 

... VÉGBÉLKÚPALAKITÓ -:n!11 
gépecskémet, mely szGp 1.ö1nö1, szabályos kúpokat szol-· 
gáltat, a t kartá1s urak figyeln1ébe ajánlo1n 

Ezen cs. és kir. szabad. biró és Aradon, az alföldi 
és Déln1agyarországi kiállitáson nagy érem s oklevél
lel kitüntetett eszközeim jósága, pontossága és tartós
ságáért felelősséget vállalok. 

Az árak most n1ár utánvétellel bérmentve, csomagolds
sal együtt következők : 

Egy Aequifusor 10 frt. Egy végbélkúpalakitó 4 frt. 
Két e< 19 e~ Két cc 7.50 
~Több darab re17'deiésénél kedvezmény,~ 

TARNAY ISTVÁN gyógyszerész MAKÓN, Csanádm. 

-- --------·--· ----->---------

A t. gyógyszerész 
urak figyelmébe. 

A lapok hii:detéseiböl is a legjobban ismei:·t 

és Iegkei:·esettebb dI LEBOIS-féle FRANCZIA 
SZEMG YÓG YVIZ ( szemessen tia) különlegességre 

azzal hivatik fel a tisztelt gyógyszei:·ész ui:·ak 

figyelme, hogy az 10 üvegenkint a 72 kr. (egyes 

üveg ára 90 ki:·) kapható csak a magyaÍ:;·ox·szági 

föraktái:·ból, nagyobb menro.y:iségben raktárra is .. 

Török József ~yó~yszertá_ra Bnfia]est, Király·u 12., 
es 

Török Sándor gyógyszertára Budapest, Andrássy-ut 29, sz. 

Dr. MOLNÁR NÁNDOR és TÁRSA 
jól felszerelt vizsgálati labo1atórimnában 

BUDAPEST, Vlll , KEREPESI-ÚT 43 SZ. 

Elfogadtatnak 'cg~ \ izsgálat "1ig0tt min fonn01uü tái g) ak 

ásványok, ásványvizek, jé1nek, festé
kek, gyóuyanyagok, d1·oguák, élelmi 
sttePek, tej, bor·, sör, liköi·ök stb. stb. 

a szokásos á1 ak inellctt 

Ugyszinte eszkózüftd1uk urina-uizsgá/atok, és górcsr'íuészeti uizsgá
lato/1 balderiologi!ws teki11tetl.11m stb 

11 

n 
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NEMENCSEK J, ÉS TÁRSA. 
}{egrendtlt-si czlrn: 

BUDAPEST, FŐPOSTA 100. FIÓK. 
„SZUL r ÁNA" 

pipeH; gJógy··nihényszappan az aTcz és kézbörni:,k mcgifjitásáril,. a 
korpa viszkdés eltá\olitá'i'ára. a fogak hófehérségén<:k elöállit<i.sára, 

s a haj egészségrs nö'>'ésének és fényének biz!osil.ására 

Ára egy d.l'bnak 35 ki 3 drb egJ dobozban 1 forint 

\ \akidi Nemencsekaféle .Regeneratox• a le~johh gyógy
Ezer mindenféle szaggatás, csűz és köszvéJJJ\- ellen, felülmulhatatlan 
gyenf!e iz1nok erösitésérc: bármily idült le...:! en a haj, a lcgdividebb 
idő alatt ja,·ulást idéz elő s rendes hannálabní1 gyökerese.n ;,cyógyit, 
ujabb fájrlalmakat eg~-két üvqr elhaszrnilása után egészen mt:g.szün-· 
t.et. Ily !f~ÓgJS:>:ernEk mét;" a lcgEzcgényebb esaládnál sem szabad 
hiányozni. Ara ha:<ználati utasilással együtt: egy ü-...eg 50 kr. 

A valódi Nemeucsek··féle •Flóra• nö\·{mvkcnöcs ment min
den meslerségc~en elöállitott H~~yülé,ktöL tisdán gyó~yfiivekbőI 
ÖlOFZeállitYa bámulatos gyóg1erejü mindenféle ~ebre, búrkiütésrc: 
mint hajkcnöcs páratlan tiszta nö\éllJ'67,aga és puhitó ereje által, a 
hajhullást meggtitol,ia. clfa\olit a fe-jbönöl minckn selJ'. t, gyennf'kek
nél cg) szeri bckenér; után megszünteti a;: "ótva.rl" Ara ha•;ználati 
uta~iláo,~al c~yütt-: 1tégely1 forint. 

A valódi Nemenc&ek-féle •Epeszappan• a legkitiinóbb 
foilette-rnappan. fölülmulhatlan mint gyógyszappan. fejmosáua aCG 
egyedüli különlegesség. eltá\olit minden ~orpát s a hajzatot minden
kor a legfri~sebb fén)'lö szinbr.n tartja Ara haszmilati utasilással 
Cg)- ütt 1 doboz 3 darali l frt, 1 darab 35 kr 

Bátor -...agvok a t. ez. közfö1ségcf. figyelmezlelni, hogy ezen C;>;ik-
kek eddig még. kizáróla~ c.~ak a feltaláló Nemencsek J. és Tá.r~ 
11il.nál, Budapesten Kaphatók s ngy ezek. mint a már ösmert, 
ál~alam gyártott czikkck, 5 t"rton felüli megrendelésnél tökéletesen 
di,Jmentcsen külrlctnck meg 

}Iegjegyzem ezutlal, hogy a t gyógyazez·ész urak cúkkeim 
v~~zontelarlás<i:nál ked\•ezményben részer,ülnck., 25 frtol meghala<ló 
mcgrcndelésuél pedig a szállitm:Jn) dijmentesen küldetik meg 

Becses p:í.rtfogúsát kf.ne, maradok 

mél1 tisztrleltel 

1Vernencsek J. és Társa. 

' NEMEN CSEK J. ÉS TÁRSA 
Budapest, VIII., Köztemetö-ut 2 vagy főposta fiók 100 sz 

Legjobb börkenöcs 
a hires NEMENCSEK-:féle gyártmány 

Fekete börkenöcs bádogdobozokban 1 kilo 1 ftt 20 kr, 
11

2 kilo 60 ki., 1 i„ kiló- 30 ki, 1 / 8 kilo 20 ki. 
Sárga bőrkenöcs bádogdobozokban 1 kilo 1 fi l GO kr, 

1 
1 kilo 80 ki, 1 / 4 kilo 4{) kr, 1/ 8 kilo 25 k1 

Figyeltneztctjük a t közönséget, hogy a ,.alódi s 
eg~ edü1 a legjobb Nen1enci;tk-féle bő1kenöcs ne1n d1á
gáhh 1nint a sokféle után;.;:at, tehát csakis '::tlódl gyá1t
mány has;.;:nálata a legga;.;:daságosabb s a ke1eskedések
ben csakis a Netni:.ncsck-féle kérendő 

Kettős velenczei bőrlack 
a fekete börkenöcscsel ])e' ont bö1 nen1ünek 1 ag's ogó fé
D)' essf, téttlfre 1 lile1es üYcggel 3 frt. 1

'2 1itt1;c:s -1 frt 
fíO kr. 1/4 litE::lCS 80 kr 

Legkitűnőbb padló-fénymázak 
a Nen1encsek-féle gyái[u1ányuk. 

Ken1énJ koczkapadló hec1csztés6H~ és iagyogó'á f.éte
lé1e) betanulás nélkül azonnal használható, 1 kilo.
g1am1nos bádogdobozzal 1 ft t 20 k1 

Puha i1adló beerci:;ztésére (·s fén)esst": tételé1e, 1 kilo
g1 am1nos dobozzal 1 fr l 20 kr 

Legsikeresebben hat a Nemencsek-féle 

~ patkány- és egér-irtószer. ~ 
A legnag\obb gazdaságokböl fs leg'kitei j0dtc:hb ipar

tclepekröl biztosan és gyorsan i1 tja ki a kártckony 
állatokat Szá1nyasoknak nen1 i1l. Fg) p1óhadobozzal 
'1 fit 50 ki nag) doboz 5 fit 
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NEMENCSEK J. ÉS TÁRSA 
Budapest, VlH, KöztemetO·ut 2 vagy főposta fiók 100. sz. 

- - - - -·-WWW WWW WWW 

Valódi amerikai fehér kocsikenőcs 
a iengel~· kenésénél ne1n üt ki, a iengtly inindig olaj
ban fekszik; tizsze1 te ke\ esebh kell belőle rnint 1ninden 
n1ás kocsikénöcshöl, tehát a leggazdaságosabb; 1néter-. 
inázsája 18 fo1int, kilónkint 25 ki 

Poloska-, csótány-és sváb bogár-irtó szer, 
.csndúlatos gyo1s fs biztos hatásu, üvegenkint 50 kr 

BIZONYITYÁNYOK. 
ó: Cl' és Hir Fénsége József fóhenzeg fóuduarmesteti hiuatafá.tóf 

Xrmc:nCS"(;]( J, 1unak nudtqieskn 
Ezennel lihonYHom, hogy <'aját ~1·ál'lmán1 u lifükcnöcsc a fö

hcrczegi bliillók :>ziimára "záliittatik és ?!!falam Jöszerszti.mok hekené
sére használtatni elrendeltetvé11, mindeddi'! jó sikerrel alkalmaztatott 
Cs a lós7crszámok gonJozásáta alkalrnas11ak l>izonyull. 

Kelt 'l.kwulhon, 188~ évi aug hó 28-án Báró Nyáry, üibo1nok 

Ó Nagyméft Horudt- Szfrwon- és Dafmdtorszrigok áánjátóf, gróf Héderuáry
Kiwen Károly urtól 

BlZO~Yl 1 \ _·\.?\'i 
~cmencsek .Jakab g)álos urnak Llurhtpe~fon 
Ezennel bizonyilom, hogy gyártmányai há:zarnnitl lliisznáHatuí.n, 

azok mindrn lskintelbe11 kitii.nőeknrk hizonyultak 
Budapest, 188/ aug 10-én Gróf Khu~n-Héderuáry Károly 

Fó'fdmiue!és~, Ipar- és k6·reskedrdmi magy kir miniszter 
:\cmc1H'Sl?-k L urnak Dudape~ten 

Éi·l.csifem Önt, miszerint az 011 állal "~ ái lott t"r.kcfo hö1b:möcs a 
magya1 kirid\ l 1Jladalini kitenyé„~ziiitézcteklien ki~ét'leiképen l1rtszná
latba yéf0ll-én. a heé!'kezBlt jele11tésck szrrint ngy l1örszerszúrnok é,; 
-csizm;ik puhitá~ára és vizlw.Uuuná tl'\tclél'e, -..·-alarnlnt a kopott ]JÖr 
s~inének lelJri~út~"éJ-c minden eddig ha";:nált hiirkenőcsnél jobbnak 
bizonyult. 

Budapest, 18::!2 s;;epLemhu hó 22„én 

A minisztnr megbizásából: Reiz Frigyes 

_______________ , ___ ·-·--,, 
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EGGER A~F]A 
gyógyszerészi czukorkák és csokoládék gyára 

előbb Eéos-:Cöbli.ng; 

most Bécs-Nussdorf, Bacl!ofenstrasse Nr. 3-5. 
Ajánlja a t gyógyszerész uraknak a téli idényre, 

következö ininden g~'Ógysze1tárba bevezetett és keresett 
czukoráruit, u 111. Succus liqniritiae s. sale ainon. nagy 
vágásu (1nagyar módra) kg„ 2.60. Succus liquiritiae e. 
sale an11non. kisvágásu kg 2 50. Succus liquiritiae nig1a 
cun1 vanilla kg. 2.50. Pasta alhaeae albissiina, jótállás
sal, ·valódi a1ah nrézgáhól, szép, fehér és puha kg 2 80 
Pasta allhaeae rosa, legfinonrabb rózsa izzel kg„ 2.40 
Pasta liqu1itiae flava kg 2 40. Paslilli. gun1n1i ;;;enega·· 
lcnsis candit, iózsaszin és fehér 2 . ....:_ Gelatina lichenis 
caraghcen saccha1ata _ 2.60. 100 pergament zacskócska 
it 80 gnn. Je.t;fin Inandola alaku lllalátaJÜYOllat CZU

ko1kákkal töltve, a 1neg1endelö n1agyar fi1n1ájával; igen 
keresett á1uczikk 6 -. 100 Carton 18--21 gr1n szép 
szalrniaszelE::t tar talo1n1nal _a 1negrendelö signatu1ájá\' al 
nyo1natYa 6.50. Hurutszclctkék kg ---.70. \'-iola Caramel 
- 80 :'.\Ialáta Ca1a1nel -.70. \\Taldn1cish:r Cara1nel k1is-, 
tály cznkor1al kg. -.80. I1ocliisci santonin 0.05. közép
nagy 1000 d1b 6.60 1\ochisci santonini 0.05. közép
nagy .100 <lt11 --:-.70, Angol fodo1n1enla czuko1kák 2 50. 
Gilü:zta-csokoládé a n1egrcnclclö saját ihn1ájával 100 
d1h G -. 11g} ancz, inás - hosszu alakban, használati 
utasitással -- fi1Tnával 4.- Azonkivül nagy raktár 
n1jndennen1ü g~:ógy-· és legfino1nahh sajál ;{yártinányu 
cse1nege ézukorkákhól, ésokoládé desserlekhöl, thea és 
thP.asüt(;n1én)- ekhöl Legfinon1ahh i un1ok és liqucurök 
fő1aktára. Nagy és 1 álas;;:tékos iaktá1 diszdobozokhan. 
Az á1 úk kitünö lninöségéér! felelősséget 1 állal. n1intákat 
és árjeg~·zGktt kivánatra ingyen és bérn1entve küld 

1iszttl(;ttel 
Egger A. Fia. 

l 
t 

FLORENZ J. 
cs kil udvari és föpénz1' erde, mérlegek és srí 

BUDAPEST, Bécsi-utcza 

n 
1 1 

~ 

ajánlja az első és legnagyobb raktá1át szigoru @:YŐg~
szerészeti gramm vényez8, Táraméi:legek es su

lyokban a legolcsóbb bevásárlási árak mellett 

Gyár: Bécs, II. Untere Augartenstrasse Nr. 21. 
Igazitások és áthitelesitések elfogadtatnak és leggyor

sabban eszközöltetnek 
Képes árjegyzékek ingyen és bérmentve killdetnek ... 
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kieszközolnek ó értékesit~nek 1 

R.OSSÉ S. ÉS TARSA 
NEMZETKÖZI 

Y<®----~~®- -~ 
--··---·-. --------- ------·-

SZABADALMI IRODÁJUK 
-·---- --·----------

-----~.@>""€! -- - --@Y._Z 

/875-ik eP óta .s?abadalmi 

üzembem és 5000-nél több .szabada
lom do('/O?tatott ki: 

Eszmék, illetve meg nem érlelt találmányok 
kidolgozá;a, 

VÉDJEGYEK BELAJSTROMOZÁSA STB, ? 
j 

~UJID>A~ lEfil'lr ·-
KERÜLET, AKADÉMIA-UTCZA 

' 1 
iJ 
1 

TÖRÖ1{ JÓZSEF k11lönler1essé,qek 1aktá1'a 

RIGOLLOT 

M U g T Á R P A P I R. 
_Tud\a ,a11 , hogy Rigollot Yolt a in~slárp~yü ~elt~ 

lálója, s áinbár igen sok utánzatra talall~ 1ne'"' rn~~~1g 
az Övé a legjobb s .a gyóg~·szerészre nez\e leg:Jo\e-

dehnezöbh. · J::. 

1 sze/,enoze 100 levél frt 3 40 
Kívánatra czéggel ellátott bo1itékokat sz_állitunk ingyen_. _ 

--GÉ-GE-ECSETEK. 
Ezek beSzcizésé1e kitünö s olcsó fo1rás1a t~láH:i.nk, 

ug) hog) szép ezüstözött gége ecseteket 18 k1e1t a,1anl-
hatunk. ___ _ 

- MÖRRHUOL~CAPSULÁK 
(A CSUKAMÁ.:TOLAJ Ii:IVONATA) 

1 üveg 100 szen1et tartaln1az 

Detail ára 2 frt. 25°10 engedmény .. 

LUSE R L 

tourista~tapasza 
Biztos és g101san ható szer ~yúkszem,. 
bütyök, ioYábbá a láhtal.pon :s si_nkon 
elkeményedett bőr, szemolcs es, n111~den 
n1ás bőrkinövések ellen. A hatas lnzto-

~ siha van„ . 
_ ~Csak eg\ nagyság]Jan létezik: dobozonk1ni 

, :Z- *~ · 60 kr netto 48 la. ---'-' , 
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TÖilÖI{ J()ZSJEF l;,;ü16nlf-:(fcsséflcl>: 1al.tá1a. 

TIMPE-féte TEJPOR 
üs idöktöl fogi a 1 Jcgnag~ohb nehézséget a kisdedek 

tehént'2jjeJ Yaló táplálásc{nál az.:__in kö1ülin0n') okozta: 
hogy a lehtntcjhöl a gyoD101 ban kii áló casein n1eg
en1tsztesére nein válaszl cl elégséges hasn·yálat a kis
ded 1HlSl1) 81-nlirig~ Ezen nehézsóget clláYnlitja ] ünpe 
kés;;;itn1tn~e. n1e1~- Fl tcjliez aiha, pótolja a;;; ann::tk 

n1egc1nésztés61e szükséges panc1eas nech cL 

Egy doboz ára 45 kr. 25% engedmény .. 

Timpe-1éle Erő-dara (Kraftgríes). 
A le:<;jnbh cser:seinötápszerek egJ ike, n1el:,- öszetétel(-

1él Í00:Ya Jü1 ah a \ an n1inden lekintf;then pótolni 8.?.: 
-· an~: afE:jet 

~gr doboz ára 45 és 90 kr. 25 % engedmCi{y. 

fimpe-féle Makk-Kákaó. 
(Eichel-Cacao) 

Eze.i1 ké.t hatáJ~·os elösitö és táps7.el szc1t:ncsés össze
étcle oly szer hirl.ok;í.ha hel~-ez, n1el) nicgbe.csülhetlen 
g~cngc, hel.eges \·agy 1Jelcgslghö1 üclül<'.i. cler1jtJenedelt 

g~ e1 n1ekcknek 

'gy doboz ára 35 és 75 kr 25 O,o engedmény. 

Bu-dapest, J{.'i,'f·ály-1ttcza 12, 8Z 
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TÖRÖK J<)ZSEI' killönlegess4-r1elí. tafi.'tá:1 a-

A. MIGRAIHR CRAYOH LOHSI. 
Ez egtike a legEHe1jcdtE:l1b különleges
ségeknek de igen sok rossz készihnény 
is fo1dul elő hasonló né\en l\Ji csak a 
lohse-fflét taitjuk s ennek árát !l- }Jen
tl1ol csökkenése folytán leszállito tuk; 

1 Juczat 3 flt, 1 da1ah 30 k1. 

llLIOM-1llZ $ LILIOM-$ZApp~N 
LOHSE.től 

A 1nai:r,arc1szácri fö1akt::\.1 nálunk Yan 
s n~~~n át ~trjcdehnesen hiide~jük 

Eau de LJ·S 1 üt_ 05 kr, 12_ Ü\·eg 1~t8lnél 1 fit. Sa1on 
de L' s tuczatia 4 irt bO k1 

G~ön~~Yii<'i.g .illatszet tuczatja 10 hl 80 kr 
Legújabb G\·ön?:~ 1üág Ean de 0o1ogr:e .g\ön.l'ö1_? kiá.Ui
táshan felülmul n1inden eddigi kölru vizel. cczt,Ja 9 frL 

~~\'..it- • 

LOHSES lltrENMILCH··SE!FE. 
z,rt„te Toilett.--Seifo um Ili• Haut 

""'""und 111eiu zu ma:~oo. 

f,GUSTAV 1.0HSE. BERLaj 

45 .JiiBet S!rasse 46. 
"'''""'i'"""!' 
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RÖ_K J6ZSEF l•:ii,lörileyességek ralr,tára 

{ÓGYSZERÉSZI KÉSZITlVIÉNYEK 
Hals Copaivae 1000 datab 

e'iast oljeco-ris as alb-a3 gr .50 db 
(( (( « a1 (,100 (( 
1icini elast as (( 6 ({ 
(( « (( a3 (( 50 « 

" {( « << a 5 << 50 ({ 
Creosoti .. __ 100 (( 

" e. bals. tolu 100 <<.._ 

4 frt óOkr:. 
1 dhz << 90 « 
1 (( 1 (( 10 {( 
1 (( - (( 16 (( 
1 (( - (( 96 (( 
1 (( l (( 35 (( 

" ol Santali 0-'30 100 chb __ 

·_ (( 66 (( 
(( 75 {( 

1 « 20 (( 
1 « óO (( " (( « o·5o 100 « 

1 kilo 
)1 ad ruptnras___ __ 1 írt 40 kr. 

2 (( 50 (( 
- (( 60 (( 

" 
" 

11pl 

" 

" 

" 
" 

anglican. 52 cn1 széles, méter 
<l 12 Couverts 

canthaTid 
cicutae __ 
diac.h) l cornp 
<1iach':'·1 é>i1npl 
hyL1rarg'iTi 
melhloti 
noricu1n 
saponatu1n 

5 (( 40 (( 
1 [( 60 {( 
1 (( - (( 

- (( 85 ((. 
2 (J 40 (( 
1 ([ 70 (( 
1 (( 80 (( 
1 [( 80 (( 

10 gran1mos 5 grammos 
darnbo'kban 

ad ruptinas __ 1 frt 50 kr 1 frt 56 kr. 
cantb.arid . 6 u 60 (( 6 (( 55 « 
cicntae ___ 1 « 5ó (( 1 (< 60 « 
diac.hyl co1n-p. 1 c1 10 1 1< 15 1< 

diacbil sü11pl (( go [( 1< !16 (( 
bydra.Tgyri 2 (< 46 << 2 50 (( 
me Hiloti __ . 1 (( 75 t< 1 << 80 << 

saponahun 1 << 86 (( 1 90 (r 
adhaes linl extens 20 e1n szél 1 m bosszú 36 kr 
bydral'gyri 20 <e (( 80 e< 

(< saponat 20 (( << ____ • ___ 76 << 

B1tdape«;t, J{iP<ily--utcza, 12 .. sz. 

TÖRŐií. JÓZSEF' k-iíUJnleges.o;ér1ek 1 alí.t<i1'a 

En1pl saponat extens. 20 cin szél 40 ..;_____ 
« (( salic\:lic. 20 (( 45.-

Succus liquü· de-p spÍss 1 kilo 2 frt 60.--
Svr.. inoTorum _ _ 1 ki1o fit 1.-

"cc PhvtolaccaB 1 (( <( 1 2Q 
cc rnhi idaei _ _ 100 (< re GO. -

Tinc.tura Coto____ 1 cc (( í -
(< Enca1ypti 1 « << 1. 2& 
<( Opi sin1pl 1 (< (( b -
cc <( crocata _ 1 (< 11 50 
<< Pnlsatillae 1 << « 1 50 
« Quebrac.ho e lign. 1 « \( 1.70 
(< Strophanti 1: 2Ö K 2.00.__ .1 Hekto << -.26-
(< Thnjac ___ ___ . 1 kilo « 2'.~ 

Ungucnt h\drarg'!'ri Ph. H 1 << « 1. 90 

KÜLÖNLEGESSÉGEK 
(( 36.-Allens T-Iair·-Resto1e1 1 ü--.;eg frl 810; 12 i,ive-g 

Anatherin száj-'á7., Popp __ --
10 na!!.'V üverr <.( 10 -
10 kö;ép {( '" --- (( '/ 501 

io kis ((__ (< 3„80 
Antropho1 iá- cin 1 doboz cc 1 02 

\( 18«1« ((16() 
(( 22 1 (( (( 1..7G 

Andel tenge1 eniuh Tov a1po1a--25, 50. 75~-frt -i. 1. 25 .'30 o/0 

Antvc.oriza Bruneau, nil-lha elleni szer '10 üv'.c<; 8 -
Bajtlszpedrő, tiszanjlaki 10 nag;y dol)oz___ _ __ "' (( 2 801 

(( (( 10 kis doboz___ (< 1. 60 
Balsa1n Se0hoffe1 10 llveg ___ (< 150--
Bastler cho1erac:Se]Jpek 1 üveg___ ({ -.66 
Bencdic.t.ini szájvíz: kis Ü\cg 1 ht1 közép Ü\Tcg; << 2.-
Bock PccloHtl cletail 60 k1 10 doboz_ - 4_ 50 
D1 Botta n1osdó--.;iz 10 üveg " D1 Botta a1czkenöcs 10 nag) tégel-y __ . 

« <( 10 kis tégely_ 
fit 



hou a1on1atisé an~~;ol 12 doboz 
snles (le Gou1hon °Gu,,-ot 10 Ü"YCfr 
(( lllatito 1 1iYe;<: ___ · 
(( Santal 11.ricl) 1 ih eg· _ 

a plas1ne L.eliev1 e 1 csornag 6 da1ab1)al_ _ 
na1Jo1 Oss1an IIenr\ 1 ü,,-eg ___ -·-
nacsoko1ád6 Rozsn\aY 100 darab_ 
nat_znko1kcik (( ' ·' 100 
.na héj-olaj Ha1tung: 10 Ü\ cg 
na-\asszi.hp G1iinanlt 10 1heg· _ 

\ asbo1 (( 1 nagy 1h 0g· 
( (( Ossian 1 Ü\ eg 
ina-\ asbo1 Kric~ne1 1 kis 1h q; 

(( ((- 1 nag~ üveg 
,lo1al-pt:1lé Liinousin 1 hYeg.: 
21lan C1 eosot tokocskái 10 iheg _ 
uka111ájolaj ~·íauger 1 Ü\ eg 

11ölle1 1 (( 
inii'c1cns111ü Bilinc1 1 (( 
icao-po1 hollancli Blooker 1 nag:) szelencze 

(( (( {( 1 közép (( 
(( << 1 kis 

O('l_'Ul1 pasztilla 1--loudC 10 doboz 
ocabo1 10 nag\ Ü\' ug 

(( 10 közép 
(( 10 kis (( 

,ondu1angol101 SclH::iing 1 Ü\ eg 
:onife1insp1il Diltne1 10 (( 
Já, id lbr::n 10 ( sornag 
)enlin s:i:áj1 iz, 10 i.i"\ eg __ 
)ag;ée:::; F1 gotinc Bonjcctn 10 kis u, crr 

(( (( (( 10 _na[!;~ ü'\ eg 
~g1 i 'i?: Kölne1··Íf·lE- ' az IrgahnasokLól 10 Ü'\ 
ilixi1 GuillL 1 Ü\ cg-

(( Pohh101nü l\·on 1 lhcg 

B1tda1>est, Ki-rály-Ú,tcza _12„ sz. 
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" 
" " 
" 
" 
" 
" 
" 

2±0 
9 50 
140 
1 '70 

-- /i} 
j 60 
3.-
3.
G..i-0 

1"-
2 25 
2 05 
128 
2 4D 
110 
7 50 

-~ 70 
--.íil 
-60 

190 
1.05 

-60 
13.50 
22 50 
11 25 

6.6.'l 
1-
G-
120 

~u 
12 ,_ 

1.85 
160 
340 

1 

t 
1 

TŐRÖJ( JOZSEF T.:ti1önlegességek J'akixi'ra 

Ető-dara (K1aftgiies) 10 kis doboz__ frL 340 
(( (( 10 nag':· dohdz (( 6 7ó 

Eucah ptus f>záj\iz Iahc1 1 üyeg·__ (( -·90 
Ean llc Botot 10 kis Ü\Pf'; _ <( D -

<t (( (( 10 köz6p _ (( 12.50 
Eau t\tht::nienne Société Hygicnique 10 ÜYC:J <e 10.-
Eau cle Qninjnc 1 kis Ü\ cg 85 kr„ 12 ü1 e,~- << 9 60 
Eau de, 1~enfhc 10 Ü\cg__ {< 7 50 
Fe1 B1a\'ais 1 nag': ÜYe::;__ (( 190 

(( (( 1 kis ü'e~-- (( 125 
Fom.1aszta Bouten1a1d ÍO íl.ata]; __ (( 2 6ö 

(( Pfeffe1 nun111 10 tégel~ <( 7 50 
Fog·yíz Kothe (_2ö fr.,:eg 20 fl:t) 10 üveg « 2 60 
F orÜ-[é]c schlapasz 10 kis da1 ah « 3 -

<e << 10 közé]J darab <( 4 2ii 
(( (( 10 na~\" l1arah__ (< 850 

Fra1u:lnfln1ll\\ cin 1\ioll 1 ü,"=~g ((- - 62 
(( 10 {( (( 6-

'Fjakerpol lO üoJ)oz__ cc 2-
Fog:g~öng~ök (AnodJn0 ?Xcclace) __ (( 1.i'íO 
Gt::hhaidt nihén~szap1)an 10 darab (( 2GO 
Geraufi.E-l pasztilla. 10 clohoz "- (( 8 -
Gh cc1 in c1G1ne K1ell«111se1 10 Ü\ cg (( 7 -

·(e (e Sa1·gh 10 i.h eg (( 3 60 
Grecnsil ~.i:rij,·.tz 10 Ü\eg (( 2.i'íO 

(( fogpot 10 doho;:r, cc 2 50 
Gölis élpor 10 11--.:'l.g~ clo1ioz (( 9 50 

(< (( 10 kis doboz (( 6.30 
Gmundeni sze~z 10 nru~·'\ ÜYcg « 8 -

(( (( 10 ki.s
0 

' - (( 2.80 
Guta\ íz~ kis ü\--eg· _ 

(( közé1J Ü\ -cg 
(< nagy Ü\ cg: „-_ --

Gua.11.u1q. Grirnanlt 1 cloboz 
Gyo11101só Schaun1an 10 doho:. 
G\011101szelelkék an~ol 1 Kilo_ 

B1ril<ipe'!lf,, K'i1·ály-utcza. 

{( 2.60 
" 4.25 
(( 7 60 
" 115 
(( 5 50 
[{ 5,60 

n .. 



. --·~··-~--- ---,-, -

7_1ÖRÖK J6ZSEJ:.-., k·illönlegessigek 1·(<,'/(:tá'l'·a 

vennek-tápszer Löflund 1 üveg.__ ___ frl -70 
{liszt.a-csokoládé Krör;zcr 10 darab__ (( 1 iJö 

(( {( Sipőez 10 <r___ <e - 50 
off malátaczukor 10 doboz (( -.60 

(( (( 1.4 .zacskó 10 zacskó (< 1. 20 
1< <( 1/ 2 zacskó 10 zacskó <( 2-„íű 
(( (( jt (( 10 (( (( \-i.80 

0 . .. k 1S 'ú'.30 
<< malátakivonat 1 kis Ü\' ( kic~i~o: k~!ftY tisz~ \< 

0 20 <e <( (< 10 nagy '1 Í ta állaputban vii,z. rr v 
u malátasör 10 Ü>'eg szavetetnek (( 4 80 

Hölg\por Bouquet 10 doho~-- cc 7 50 
;1 Leíchne1 10 doboz ___ (( 6 --
<e Párisi Kiclbau!3er 10 doboz___ ___ (( R30 
(< BlalHi.né (Pontfre <le Serail) 10 doboz << 4.-
c< l{erbert 10 dobol (( 6 ~ 

Hydropsin 10 üveg___ « 8.-.-
Indiai fofi:kivonat 10 kis üveg __ (( 3 ~ 
lnjectio Bro,u 10 üveg 13 50 1 üveg « 1.40 

'' ~iatico 1 .üveg ___ (( 115 
Jasper kreosotlahdacsok 10 aohoz __ (( 3. 50 
Jeruxsale1ni balsan1 12 üveg___ ___ -- 80 
Gh cerincréme Kielhauser 10 üveg (( 7 -

re Sargh 10 << (< 2 60 
Ka.1la na11htolszappan 10 üveg ({ 7 -
Kalodont fog11ép Sarghtól 10 d1h __ 1c 2.50 
Kieso\Y €k.tessenczia 10 nagy tlveg. 7 20 

« (( lO kis üveg (< 2 60 
Kö;;;zvényfo1yadék K\vizda 1 üve.i 76, 10 üveg ct 7 20 
Köszvény-gyapot Palf1son 10 n::igy csoJnag --- 5 50 

(( (( \( 10 l1:1s « 3.-
Köszvéns-v<iszon cg;~szc1ü 1 c8ot11<1.g__ (< -.84' 

(< « kettős ercjü 1 <:sornag __ ~ << 1 68 
Ktahl fo1yékonv vasczukor 1 kis üveg 1' -- .45 

u <( ' « 1 nagy üveg (( -.85 
Karlshadi só 1 kilo '!, kilús üvegben -, __ " 6 20 
KaTlsbadi pé7.sgöpor 10 doboz 15 frt_.10 kis doboz (< 4.50 

B'uda.pcst_, Ifirály-utcza 12. sz 

TÖRÖK ,JÓZ~EF lr.ii,lön_,legessé_qek 1··af.t<Í1''a 

Kornpointner inéhf'akasztó kenőcs 10 doboz 
« növénvlabdacs 10 doboz --· 

frt 12 ~ 
({ 4.-

Ko1neubu1gi inarhatáppor 1 kis csoinag 
Koxneuhurgi n1arhatáppor 1 nagy csornag -

'/Kárpili nö.-é.nykivonat 1 Ü> eg t Fa -y kis s 
i (< thea 1 cso1nag j 

(( -.25 
({ --50 
(( -„60 

-.20 
-\Koronaszesz Beringnier 10 -kis üveg 
l ;1 <( 10 nagy üveg 

" 5,70 
(( 940 

KTeosoHabdacsok Jasper 10 doboz __ " 3ó0 
7 50 
'/ óO 

o: tokocskák Clertan 10 üveg 
(( cc Som1ne1hrod 10 doboz " Le-.;asseur asthma-c.ígaretták 1 doboz ({ 120 

Lohse szerei: -
Eau de Lys 1 üveg (12 üvegnél) fit 1-- << 105 
Poudre V eioutine 1 doboz___ e< 1 50 
Pondre Po1npadonr 1 doboz-~- << 1.ö-0 
Savon de Lys ___ tucz. (( 4.80 
J\1aiglöckchell illatszer 1 ilveg (( - 90 

Labdacsok: Blancard 10 kis ü\eg <( 8.-
" 10 nagy üYeg u 15 -
(( Bland 1 kis üveg ({ 110 

(( 1 nagy üveg cc 2 -
Brandt 10 doJ1oz ({ 190 
Catarrh Voss' 10 doboz___ ö.50 
Canvin 10 doboz « 6 llO 
D1dw.ut 10 u {( 8 GO 

" Erzsébet 10 doboz 'r 110 
(( 1 tekercs _ t( -.78 

Kár piti 1 l( « ·~ 80 
· ( !1-Iorison I H. szin1u :l <loho:z (( ·- 55 

~
\ <~ (( (( (( H 10 (( (( Ő .30 

ü Pserhofel' 1 tckcTcs 6 doho?.zaL__ « - 80 
t< Seigel 10 doboz (< ~ 71) 

Ieichncr Fetlpl\dcr 10 da1ah ___ „_ (( 6.-
« {( sáJga dobozokban 1< 3 75 

Lehois sze111viz 10 üveg t( 7 .20 

" 

B·urla.pe,i;;t, I{i1Yily--utcza. 12„ sz„ 

---1·· 

I 
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TÖRÓH J6ZSEF k:ülönlegess~gelt 1 aktára 1 
S) rup Qn1nq fe1rug1neaux __ _ (< 125 

cr raifort 1odé 1 uveg {( 1 70 
e< h1pophosph. co1np. Fellü"n 1 u\eg___ <l :l 60 
cr sarsapari11a Herhabny 10 Ü\·cg _ ___ 6 80 

Spit.Zl\'eg···e.rich bonhons Victo1 Schntidt 10 doh e( 2 .. 3

1
0 .· 

Salicyl fogpaszta 10 tég,cl y( (( 4 20 ! 
1 

(( fogpo1 10 doboz . . (( 3 60 
cc hintőpoi 10 << K1elhausc1 e< 3 _ ·-
(( száj-.;-íz 10 Ül' eg 4 2 

.Sa1sa1Ja1illian Richter 1 üvcff (( 1-35

1
, 

0 ' 

BERGER-féle szappanok _ _ ! 
Benzoe-szappan 10 darab frt 2 7f1 
Bo1ax-szappan 10 (( cc 1.9M 
Carnphoi-szappan 10 (( « 19~ 
Carbol-szappan 10 << (( 2 7fu 
Creolin-szappan 10 << e< 3.7~ 
Csukan1ájolaj-szappan 10 da1ab cc 1„9ffl 
Epe-szappan 10 darah__ << 19, . , __ . 
Glyce1in-szappan (átlátszó) 10 da1ah ___ « 1.9; 
Glsceiin-kátrány-szappan (5°:' 0 kátrány, 350;0 

GJ)ce1in) 10 darah ______ -·-- ___ (( 2 3~ , 

Gyanta-szappan (Harzseife) 10 da1ah .. _ (( 2.·~- ·_ -. 
Hornok-·szappan (Sandseife) 10 (( « 1 9' /; 1 

IchLiol-szappan 10 da1ab (( 5 7,· '' 
Jódkaliun1-;;>zappan 10 da1ab (( 31i ~ 
Jó~-~én-szappan 10 da1al~ . ___ cc 2 9· f~, 
Katian'y-szappan (40°/o kahany) 10 daJab (( 2 _--' 
Káhán-y-kén-szappan (i0°/0 kál1ány 100/o kén) .; 

10 da1ab ____________ ·--· (< 2.~ :e 
Kén-szappan 13 da1ab ___ ___ ___ ___ (t 1.9 : i 
Kénhon1ok-szappan (Sd1\yefelsand) 10 da1ah (( 1.~. i 
Kéntcj-szappan (Sch>vefehnilch) 10 <lai ab <r 2. 1 
Napthol-szappan 100;0 10 da1aü ___ ___ (( 3. , ~- \ 
Napthol-kén-szappan (10°/0 napthol, 10o;o kén) 

10 darab e< 3.4 \ 

Bttda'[.Je.st, I{iPály-utcza 12„ sz„ ' 

lH 

'- /--------

1'ÖRÖI{ .TÓZSEF ki'tlö1tlegessé,qek ·raktár·a. 

Növén)-Szaµpan 10 darab __ _ 
Salic) 1-szappan 10 
Sper1nacet-szappan 10 r< 
Sto1ax-szappan 10 
Tannin-szappan 10 << ··-- __ • 

Ihy1nol-szappan (4°/0 tyhn10J) 10 darab __ 
Iojássá1ga-szappan (Eie1dotte1) 10 darab __ _ 
Vas-szappan (folyékony) 10 darab 

flt 1.95 
(( 2.75 

2.35 
(( 2 45 
(( 2.15 
(( 3 95 
(( 195 
" 2 95 

J'Iog) 01ó-olaj-szappan Lcde1 testyé1ektöl 10 db<( 1„90 
<< << (( 4 db eg~ cson1aghan 10 csornó « 6 40 

Olajbogyó-szappan 10 darab___ ___ --· ___ r< 2.65 
Sclrwün1ne1 naphtinkátiányszappan 10 drh ({ 4.-

(< salic) Izinkszappan 10 « « 4.„-

Átlcirison, illatszeTei ___ icztja frt 10.-
<11 Eau de Cologne Atkinson 1 Ü'i'eg ::.1c 
' " " " " 1 " 1.30 ,, 

" " " vis a vis dem .Julichsplat?. 

' " " " " " " " 
" " " ZUl Stadt ru1in 

'' " " " " " " '• " " " 1 is a' is den1 RudolfSplafz 

' " " " " " " " " " " " Lohse (gy·öng) 'i iiág) 

fan1a1 Indien G1 illon 1 doboz 
l'ejpor (l\1ilc.hpuhe1) lO dohoz 
Thé Cha1nba1 d 1 doboz __ . 
\Tin Pepton 1 ü\ eg: 
Voss Kata1rhphillen 
Tainalinda pasztillák 1-lelL_ 
Touiisla-·tapasz___ ·- ___ _ __ 
Utifü-czukorkák Sclunidt Vikto1 10 doboz 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

B'udape.st, 1(i1><ily„utcza 12„ sz. 

" 24-

" 14 DO 

" 11-

" 6.-

" 9.50 
" 4 80 

" 9.-

" 4.SO 

" 9 .. -

(( 1 05 
(( 3„40 
(( -„50 

2.10 
(\ 5„50 
(( -.55 
(( -„48 

2.30 



']'()RÖlí J()Z8EF h:iílünlegesséyek 1'ali:,tdTn 

lJtifüki\onat 10 üveg __ 
\\la111<~1 Saíc Cn1c 10 Ü>;q:; --· 
\Ya1ne1 Salc Pi1s 10 do1Joz 
\-in dc Vial 
Vinai~1c (1c B11ll"'i 10 i_h eg 

fri. 8 óO 
(( 1ó.-
" ö.30 
(( 2„40 

\Vilheln1 \ t'.:t tisztüó thGa (( 
8-

-7& 

f eJké1 jük azon !f'iÓg··ysze1ész u1ak~t, ;'-ik?ek nálunk 
szá1nl:ijuk van, ineg1'cndclésükct úg). inlez~t,_ ho?_Y az 
legalább frt 10 -- üz forintot teg;;cn k1 ;. ennel esc~e1:cl?h 
ös~zcy a könv\--vczctés f~\szc1üs1tl<->e yc:gclt czcntul utan. 
fo_f ~Ó_!_etni · · _ _ _____ _ 

KWIZDA FER. J. 
konenburgi gyógyszerész 

ÁLLATGYÓGYÁi\ZATl KEi\Z!TMÉNYEL 
~lagY ar otsz ági Hn aktái 

Török József gyógyszertára Budapest, KiráJy.utcza 12 s:. 
Baroinfipor (Geil~igc1pnlver) c.sükék, },acsa, liba, "t)úk 

hatl~'Ú stb. szokott betegségei ellen Egy csomag oO kr. 

R11ri.a1Jef;t. J{11·ály-1rtcza 12. „.;;z„ 

e1~~~~~~~--~1a 

Watt~rich · Arn~ld·nál 
BUDAPEST 

VI KER, DOHÁNY-UTCZA 1 SZÁM 

az itt következők kitünö minőségben és jutányos 

áron kaphatók, u. in 

Reetifi:kált spíritus, illatszerek, 

filrdőszivaesok, párisi szivacsok, 

folyékony arany és ezüst 

aranyozáshoz vagy ezüstözéshez, ! 

aranyozott vagy ezüstözött tár„ 

gyak renoválásúra .. 

Továbbá: naphtalin, féregpor, migrain 

elleni kúpok, köszvény elleni lemezkék, 

illóolajok, aether, carbolkészitmények, 
dugók orvosságüvegekhez és palaczkokhoz 

• • 
·1_. ·--· -----·-·--------- '' '-' 



10 ELSŐRENDÜ K1ÁLLl1ÁS1 ÉREM. 

SA VANYU-KUT 

„STEf AHIA" 
korunahercze~nö forrás. 
------ - -- - - -~---~----

TRIESZ'T 1882 ARANY ÉREM 
~------- ------- ------' 

A KlRÁLYI CSALÁD 

kedvencz itala. 
Kapható mindenütt 
Magyaromi\g imutili főriiktára : 

~AUER LAJOS e~ TE~TVÉRE 
·lf BUDAJ>Eí\'l' ·!!· 

Arany János-uicza 9. sz. 

-~ .. ~ 

i 

l 

STERNBERG ÁRMIN 
KAN GSZER· 1 PARTELEPE, 

Bud11pest, lerepesi·llt 86. sz. 
-~--

Ajá:i;i-lja saját készitményü mindenn .. 
vonos,ver6- fa-és réz fu·,,,.ö-hangsze:~~ 

azok alkatr·észeit és kellékeit 

Képes árjegyzéket ingyen és bérmentve 
küld. 

Ha1·moniká.t·ól külön ár.jegyzék ii?réndő 
Javitások pontosan eszk"' ··11 t ozo e nek; . 

&1~~~1l!!ll~ OOJ~~]I@~ 
GYÓGYFŰSZER- ÉS NAGY·GYÓGYNÖVÉNY·KERESKEDő 

BlJDAPEST, in• 

IV. KERÜLET, HATVAN!-UTCZA !HK SÍ.A;;, 
. . ·.·· ..... , .. ,M. 

, Kéri.<:'~ túizt~~t ~fyógy.~;z 'UJralc min.td~ 
' z~~ta7anJataithazánlobanSzedett ó -

1 .. 
nov.ényelc és t'1ménl'elc.ből "a thl!Y_dl!Y. 

, .7 '· v1 Ti ari est 
a legjobb napi drban elfogad 

Q-4 Bő.,."ebb ér·-t,esités levélil~g" 
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IlEGKERT ÉS HOMOLKA . 
VILLANY·MÜSZAKI (electro technikai) INTE~ETE 

BUDAPEST 
V. ker„ Dorottya-utcza S. 

-~ :EÉCS +-
IV., Fa-vo11tenstrasse 34, 1 Kiirnthner$trasse 46 

Ajánlják kitűnően készitett) 1egolcsólib villan-y
gyógyászati készülékeiket, különösen a szab. 
Pürthne:i:·-féle egy irányban működő inductio
áramra szervezett uj inductio-készüléket, dr. 
Spamer fölytonos árammal biró telepeit, továbbá: 
folytonos s inductio-áramra minden segédeszközzel 
ellátott hordozható készülékeiket, melyek 200,000 
Ohm-ig menő ellenállásra beosztott, legujabb szer
kezetű szelencze-áramfekezőkkel birnak: mikro
Ampéxemetereiket legé:!'zékenyebb áramÓk méré
sére ; Eulenburg„ Stein dr.. Schleicher tanárok 
utasitásai szerint készitetf villanyos fürdöiket, 
villany-viligitásu laryngoskopjaika,t (gégevizs".' 
gálókat), kitűnö képességű massir-ké$ZÜlékeiket 
stb. stb ; szintugy ajánlják különleges gyártmá·· 
nyaikat há.zi távirók-, telefonok-, mikrofonok-, 
villámháritókban és villanyvilágitási készü-

lékeiket 

<! KÉPES ÁRJEGYZÉKEK INGYEí<. ~ 
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IWALLA JÓZSEF 
j„ czement.-áru gyára 

épitési anyagok raktára. 

"\'11 kel',., 

Rottenlii!ler-u. 
13. sz. 

VÁLLALKOZIK: 
GRANI TERAZZO, 
BETONIROZÁSOK, 
CSATORNÁZÁSOK, 
SZÖKŐKU rAK, 
CZEMENTLAPOK ÉS 
MOZAIK LAPOKKAL I 

KÖVEZÉSEK 
ELKÉSZI!ÉSÉRE S!B 

RAKTÁRT TART: 
KERAMIT LAPOK, 
KELHEIMI LAPOK, 
METTLACHI LAPOK, 
!ERRACO r r A-ÁRUK, 
KŐFEDÉLPÉP, 
TÜZÁLLÓ TÉGLÁK, 
KÉMÉNY RAKVÁ-

NYOKBÓL STB 

Gyí1ri raktára a gartenaui Po1·tlandi czement és 
· l'izhatlan 1nészgyárnak 

l 

t 



·y·.;,u.; .;.;.;.; .;.;.;.;.;.;.; .;.;.;.;.;.;.;.;.; ~ f 
+ + + + + + + + 

i i i Uj aranyozó ! I 
1 melylyel elavult tükör- és képrámát, i 
• f szobrot, virágasztalt, faragott tár- Í 
+ + . :t gyakat mindenki ujjá aranyozhat. :t 
+ + 
+ + :t + 
:t Egy üveg ecsettel 80 kr. i 
+ + + + + • , + 

j KERTESZTODOR Í 
i BUDAPESTEN, t ,+ + 

f \1., Dorottya-utcza 1. sz. I+ 
:t + + . .. . + + •••_'111_c•~--G1•_~1 esOtGi•_-_ao121118c_a1aicG!•(:: 

:t 't't't't 't't't't 't't~'t't't-í'~ 't't't't't 't't't't :t 
~ 
...... ..._ ""i""" 
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<t ALAPITT.ATOTT 1852-!K ÉVBEN +;- ~: 

Mindennemü 

JIG YllB/OfHÁK 
és felszerelési czikkek 

p,gyéve.s örikén„tesek, /'iivataln,olcok, tarta
lélcos tisztelcnek legjutányo<>abban_, k-6-

szittetnek 

SPITZ BERN.ÁT 
szabó--mesternél, 

a csász„ és ki:r·„ hadsereg szállitójánál„ 

BUDAPEST1 FÜRDŐ·UTCZA 7. 
Árjegyzékek 

1 ' 

I 

I~ 

Cs kir szabadalmazott 

BIZTOSI ró-TÁRSA.SÁG * ÉLETB1Z ros1 TÓ··T ÁR SASÁG 

OSZTRÁK PHÖNIX BÉCSBEN 
I„~ WIPPLbíGERSIRA.SSE 43 

Magy:nországi vézérképviselöség: 

Budapesten, Mcfil-utcza 3 és haió·utcza 2 (saját házaibau). 
~ társaság befizetett rész1ényfu1:éje s egyéb biitositékai meghaladják a 

4 1
/2 millió o. é. frtot ~ 9 millió o„ é. frtot. 

~'\.. tál'.sasá.g elvállal biztositásokat: 
a) oly károk ellen, melyek : az ember életére a szoká 

tüzvé,,;z Yagy villámcsapás álta~ 1 sos összes módozatok szerint, 
· güz- és gázrobbanáso l<. követ- 1 u. n;. : haláleseti biztositáso

kcztében, továbbá melyek oltás, 
1 

kat, melyek a biztositott el. 
rombolás s kiürités által lak- · halálozása után azonnal ki
és gazdasági épületekell, gyá- fizetendők a visszamaradot· 
:rakon, gépeken, ingóságokon s taknak vaii:y egyéb kedvezmé
mindenne1nü szerelvényeken, Il'iczettcknek: halikseli biz·· 
áru-raktárakon, állatokon, me- tosHásokat s vegyes bi:>:t-0sitá
zőgazdasági eszközökön s kész- sokat a dijfizetéstöli felmen· 
leteken okoztatnak: - b) oly téssel és éle~áradékkal kere-· 
károk ellen melyek tii.z- 'iag;y setképtelensegesetében: élet
villá1ncsapá's áHal az arat.as eseti bi?.tositásokat, ugy agg
ideje alatt a mezf~i vagy réti korról való gondoskodá;: mint 
termesztvényekd a csűrökben gyerrnekkiházasitás czéÍjából, 
vagykazalokban~rik - e) azon a melyek bizonyos kor el
káruk ellen, melyekP,t jégverés éré!Oekor magának a liiztosi. 
a földi terrnényckcn okoz : - tottnak fizetendök; jára.Mk· 
d) a,wn veszélyek ellen, melyek biz1.ositá~okat, özvegyi nyug
az áruszállitással ugy vízen, dijakat és ne\'eléú Járadékot 
mint szárazon egybekötvék. A a lr.goluoóbb dijak és legmél
baleset elleni biztositás még tányosabb feltételek mellett, 
njnts felvéve s a1. e téreni mü- mely utólibiak között foglal
kődés megkezdése a közönség- tatik a biztosítási kötvények 
nek n1ég idejekorán tudtára fog megtámadhatatlansága 
adatni 
Az osztrák··magyar monarchia minden aárosában s jefentélleny 
l!ö"zségében léteznek fő- 'll /lerü/eti dgynöhségek, melyek keszséggd 
szolgálnak fe/ui/ágositással, ingyen adnak ajánlati lueket s dijtaó
/ázatos kónyuecské/let, s átveszik a teend(} bi ,tosltási ajánlatokat 



Ha van szándéka 

forduljon bizalommal 

HOTTELMANN Á. 
mű-óráshoz. 

BUI>APE&TENi Y., YÁCZI-KÖRUT 28;G SZ 
és kérje 

lea·ujabb .képes árjeg·~-zékének 

ingyen és bérmentes megküldésé' 

Ugya:nott 

4 EREDETI ALKALMI AJÁNDÉKOK lf· 
beszen:8sére kínálkozik nagy-.;JJaszteku 

~~~~~! ~~ ®~]rnill]~ „ 1!,\~~1 
:rak~ára„ 

~ X:::J:TÜNÓ TÉ:.A. "~ 
J 125.250 Cs 5-- fr1os csomagokban 

1. Legfinomabb chinai tusfesték 
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A TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSITÓ TÁRSAS, 
•ASSICí!RAZIONI GENERAlI< 

ALAPllTATOT'T 1831. ALAPITTATO'TT 1l 
A társaság, mely a károk előzékeny megii.IlapitUsa és pontos kii 

tése állal általii.n,1s bizalmat keltett maga iránt az 1889 évi deczembe> 
31-ról kf'lt mérleg szerint 
alapl.ökében és készpénzbeli tmtalékban 4-0 758 23~ frt 41 krral rende!ke Naptár a;: .. itlSi (\'r2 
A fent.em.lit~tt é".ben f.~véi;iyben. levö élet·· . _ . , . l t 'kek 

TARTALOM 

osztaly1 tokeb1ztos1tásainak össze11e __ .116 904,648 irt 39 kraJczart tesz Belyeg1l e e --
A tüzbiztositási or,::ztáiyban későbbi evek- .-.lf'"ldi pénzér·tékek 

Oltla.l 

Len esedékes dijakróJ. szóló dijkötelezv„ 23.544,053 frl 22 krra rugnak. Ku. 0 · 
Fenn~llá~a óta ~árok.f~jében... . .2?7.3'i1i94~ frt 22 kr~ fize\ett ki - , l k és méx·tékek: , , ~· ~úh ah1ak 

" ~ s~amok b1zony1t;ak, h_ogy '.'Z -Ass1o::uraz10~1 Genei:a11• I?eg a l Su yo . . . ,_. e~eknek és .a m~teri_en~l~zE:r ~0.-. ..,:zúság:- Hl 
elov1gyi;i,zatosabb gazdanak ~s tel1es .. megnyugt_ata10t _nyuJt~t es hogl lléÚ ono'i:'l .. s~l~Oli. ·"k\i?:elitli n1é;~ekek urmertekek h ~" o-- 2Q 
nagy bizalom, melynek a tarsasag orvend, telJesen igazolt 1s. össce_hason~1ta„a · n~g· l'siert.ári s\uyok --- -- ·;;sze~·tar·i- arai 22 

Eizto~it.ások elfogadtatnak: roértekek ide;e:i gbU ~el nem uett gyógyszerek gyóg~ 
A) Iüz··, villámcsapás-, légszcsz- és gözkazánrobbanás által okozott~ A bőuitett ársza uany 

rok ellen: mindennemü ingó és ingatlan tárgyak Tábl::l.zatok. . , 11 ., 28 
H) A tiszta haszon és bérjövedelemnek laképiileteknél tüzkár folytán YI _ " ·ek maxinui.l··dóú»ainak ta J aJa bb ltdagjai 2B 

e.'.rr;ar~dása ellen. , .. .. _ .. „ , . A hn~tal</3 _7.e~rlis hatásu gyóg~sz~reh legnagyo -· ___ __ ~- 34 
C) fo~e~ al!.al ?ko.zott karok el~en: ~ukú~ es ~.uk,?rüve_gt~blak: Nem hl_va~a'.~8· da,·ok úllatok szamara, ~--1 , i·~ iin;s:imah\ó:lisok 
D) Szalhtmany1 karok ellen: v1zen es szarazfoldon szall1tott iavak. Ie 11ax1m~1:-. a .!' v"-zerkön~\ek_ben hna a 0 ~ - S6 

~eren szállitott áruk is biztosittatnak. Ki.\h),~bozo J~~og:.~ · --- - r12 
E) Tóklire vagy életjil.radlikra, hatal vagy eletlis esetére, ugy, hogy öFs;:.<eJ;as.onlnas:ö\ ·· . _. -· _ ·- . ~9 

biztositott iisszeg azonnal, vagy pedig ugy, hogy bizonyos megszabo üldaH llil~";·;bl'Ú;_ _ - -· - -- 60 
határidöben fizettetik_ ki. Az el:.n1et_"'b '\z.tti.B-á --~ ,.;.:,:o,·n·-~k ·~ts;~~nil&sa··a ráf_;_úl):_i~_a - 62 

... Különösen l!-iánlható~ az. élet~iztositások _nycremér,iyben va.!ó rész Az e.1eine„_ .1: 0;raeomete1· " ... "" " ö3 
sulessel. Az eddig felosztasra kerult nyeremenyosztalck 1852·tol 1890- A J--kanmc_ f~. rta\ma ___ --· ·. , --, - . · nva 6!< 
évenkint átlag 28 frt. 34 krt tett ki, minden 100 frt befizetett dij után üstyato:o~u~~áTito\t g)'óg-ya11:'agok stÜ'i\lS-~~ · ____ „ _, --; 68 

Az eképen biztositott személy a reá eső nyereményt: A nyetribl~s ______ --·. ; . -_-· . . „: ;~k_ tcihiec.ssül·yaik ~·::; alkolo 
1 készpénzben felveheti_; .va~y 2. ~ ~i~tc;sitott t?ke _szaporltására, vag \s~1~iasználtabb ~héirnai kesntmen) ___ .- . _______ „ „- l\9 

3 az ev1 d!J leszállitásara ford1that;a . ' .. _ g.1_ pnczentie1 -- -·-- --
A mé~sékelt dijakon és n~gy osztalékokon feliil az ezen osztályba rl:~zei-. ," . ndeletek gyiijteinénye 

a_z uj feltetelek mellett b1ztos1totta1':~~· kiJve~~e7;ö_ktiUv..i~m.ények 19ari;;1 Tür·vé:o:yelr es "Xe . , „ 1 .. ~~ 
hr?ztatn!Lk: DJ-0gt~IIl1Ldhat.laJ!.Ok a kotvenye~ ot .e\•1 fenn_allasu~ ~tar:.u~ ._. H ,(szsl·.g:üg~ r0i;deztse~~. :-:. ,-· -~- _ __ 93 ~yllkoss&g, parbaJ stb. eseteben ; nem vesz1thetlk el telJesen ervenyokt A K0

7 ft nr•izs]ás. G)' o~:·szcr.eszcti. ng::rdeke~ §~·ok 94 
kölcsö1;ni::e:ites k~tv;én'(7k há~o~ _évi. fo_nn~llás ?tán; l!: blz~sitot.tJl.a) TO\'i..bbi ll gyógyszeresu0 18 0 

.. - '__ _ 95 
egeszse~1 allapo~~töJ -fuggetlenul, ismet -~,n-·en.Ybeleptethetok h~rom honf KözpDnt ___ -;· -- - , -;·. :· .1 -· __ ___ „-: --· „ -~ ---
pon beliil oly kotvenyek, melyek a d1;fizetesnck elmulasztasa folytá1 S b"J,·rendele\. a f',yogys 7eita;;~ro. -é~·e vonatkozo sz11.JialFOl- 103 érvényüket_ ves~t~tték; _n~pfiHk~l~ ese!én dljpótlé_k nélkül érvénybeJ 'za ~-~vszn·cszi:n·akornokok ki epres _, ___ ·-· ___ -·.- -· · 
marad a b1ztosit.as egy ev1 lennállasa után 15,űOO fonnfot meg nem halad<> ~ {{ 0" · ... - . __ --- --- --'.- .1\ bizott.sá" üg) l'en<lie --; 109 

összeg erejéig \ oc <' , • ~~ze~-~~zg','akornokokat vusga (j kikeJizt~érc vo11atkozo , 
, _ .. E~yazerü bizto~i1ás ba~álel!'etr~: ~ Po'i?g·,szeTés7;gyakornokok egyetem __ _ __ - 11 ~ 

Evi d1J minden 1000 frt utan, ha a b1zt?s1tott :éle\kora: ! ·~ e)1 ~~ndeld. tervezl;te - - .„ ·-· 
25 év frt 19. 30, 30 év frl 21.80, 35 év frt 24.90, 4ű ev frt 28. 901 45 év frt 34.30 ~za •,i 'i r - k 

F) Jég ellen: a ~Magya~ jég- é~ viszontbizt?sitó ~és~vénytárs'.tsRii• _által Ujabb törvényei! .és rell~el.:~e ' 
(Iroda, Budapest, Gizella-ter 7 , az •Ass1curaz1on1 Generah• hazaban Egyéves önke11tessegio 

G) Baleset ellen : az • Első oszt.r általános biztosító-társaság. által. (Irod · Az influenzáról -
Budapest Dorottya-utcza 10„ sz., az •Assicurazioni Generali• házábar 

A .tri~sti ált;i,l~os Lizt.osiiÓ··társaság (Assicurazioni Gen.erali) iiodaja 
Budapest~ Doirot;;7~te&a 10„, _az int6zet aaj6t bá116ba 

___ . --·----------------
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Pótlás Magyarország gyógyszertárai 

névsorához. 
(A nyomás alatt bejelentett változások.) 

Elek„ Béilö Kudar Lajos 
HanUsfaluán nine:,s gyógy-szertá1 
Hédervár. Pintér Barna 
Oláh-T'oplicza. Bétlő Szini Albert. 
PozsOny-Szt -György. Schőn Zsigmond„ 
Suchopolje (Ho1 vátország) Tamássy Antal (meghalt.) 
Szt.-Elek Kezelő Simli Dezső„ 
Temesvár„ Duha Bálint bérbeadta gyógyszertárát. 
Varsány„ Kezelő Kappa! Frigyes 
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Magyarország legrégibb és Jegjobbhirü 

nadálykereskedése 
az 1844 óta fennálló 

STEINBEK J. FIAI 
czég 

Euet.apest~ Xirály-u tc.za~ 

ajánlja a t.. gyögyszerés;.; uraknak hires 
tavaibol naponta frissen fogott kitűnő 
tónadályait (Medicin hirudines) olyan leg
olcsóbb áron, a mely nemcsak minden 
versenyt kizár, de sehol sem szolgálnak 
ilyen kitűnő, tartós és szivókedvű, leg
szebb minöségü nadályokkal A házunktól 
nyujtott előnyök felülmnlnak minden más 
igéretet, anélküL hogy a t 'evölne a na
dályok kilószáinra vételét ráeröszakolnák 
Mint ismeretes, ez állatok csak akkor 
szivókedviiek, ha kis részletekben tőlünk 
lesznek vásárolva. 

Minden vevőt biztosítunk tehát nem
csak a legteljesebb megelégedésről, de 
a netán eldöglött állatok teljes pótlásáról 
is. Elfogadunk '/„ '/2 vagy egécz évi fize
téseket Kitünéí eltartási módunk minden 

'' gyógyszerész úrnak díjmentesen áll ren-

j 'll;;;•d•el•k•e•zé.s8ér.e~,------------------------~ 
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MAGYAR A~ZFALT RÉ~ZVÉNY-TAR~. 
saját bányái: 

F •. -DORNÁN (BIHARMEGYE). 

Iroda:. 

Budapest, VI. k., Andrássy-út · 30„ sz. 
elvállalja: uj ~})itkezéseknél az alapfalaknak Ú.ed-_ 
vesség-elkülönitő aszfalt -réteggeli_ befedését, járdák, 
udvar,;k, kapubejáratok, folyosóR. ko1~yhák,_ 1nészár
székek, vágóhidak, u1agtára.k, raktárak; istállók, 
terraszok, kerti utak, sétányok, szeszgyárak, ipai·-
telepek, gyárhelyiség·ek, mültelyt>k, tanter1neJ1:, utczai 
átjáratok, kocsiutak; tekepályák, bérkotsi-állom"ás-
. helyek stb. stb„ t~r1nészetcs, legjobb 

aszfalttal burkolását 
tÓvábbá eszközli: 

ned-Ves falak, lakások, boltok, raktárak, stb. gyö
keres szárazzá.tételét - jótállás_ n1ellett, - leg

olcsóbb árakon 

_.- Felrilágositás kesZséggel adatik s nagyobb 
munkák -vidéken is elválialtalnak ; - anyag, uta-

sítással vidékre is szállittatik . 

... A 4"Ílagyar ászCalt-réSzyény társaság'~ 
bányatermékei -a: tavalyi brüszelt nem;r,etlrözi li:iál- · 
1itáson-- n legnagyobb:- kitüntetésben (Di!jzoklevél) 

részesültek. 
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