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f Oly előadások, molyekre nézve a tanpénzmontesség nem alkalmazható.

A mely tantárgy nincs sommi jegygyei jelölve, azért az egyszerű t a n díj

fizettetik.

Az előadási nyelv ezen tud. egyetem minden karában a magyar,
Az egyetemi könyvtár használatára nézve az utasítást az illető helyre
függesztendő értesítések adják.

Tantárgyak szerinti áttekintés.
I. A jog- és államtudományi Karban.
1., Egyetemes európai jogtörténet; 5 óra; napunkéi]t csütörtököt ki
véve, délelőtt 7 - 8 - i g dr. Óoáry Kelemen ny. r. tanár. I. tan
teremben.
2., Magyar jogtörténet; 3 óra; kedden, csütörtökön, szombaton
d. e. 8 —9-ig dr. óváry Kelemen ny. r. tanár 1. tanteremben.
3., Pandekták; 8 óra; naponként 11 — 12-ig, hétfőn és csütörtökön
12— 1-ig, I. tanteremben, dr. Farkas Lajos ny. r. tanár.
4., Eszjog (állam és nemzetközi jog); 4 óia; kedden, szerdán,
pénteken és szombaton 9 — 10. III. tanterem, Dr. Jenei Vidor
ny. r. tanár.
5., Protestáns egyházjog; különös tokintettel a magyar protestáns
egyházakra, hetenként 4 óra; kedden, szerdán, pénteken és
szombaton, 12—1. III. tanteremben; ugyanazon tanár.
6., Egyházjog; különös tekintettel a magyar egyházra (folytatás),
5 óra; naponként szombatot kivéve 10— 11. Il-ik tanteremben.
Dr. Csiky Vidor ny. r. tanár.
7., A hübérjog rendszere; 3 óra; kedden, csütörtökön és szomba
ton d. u. 5— 6 II. tanteremben. Ugyanazon tanár.
8., Magyar és erdélyi magánjog (folytatás); 5 óra; naponként csü
törtök kivételével d. u. 4 -5 . III. tanterem, dr. Kolozsváry
Sándor ny. r. tanár.
*9., Magánjogi gyakorlatok; később meghatározandó időben. Ugyan
azon tanár, 11. tauterem.
10., Bányajog; 4 óra; hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton, d. e.
8— 9 II. tauterem. Ugyanazon tanár.
11., Ausztriai magánjog (folytatás) 5 óra; naponként csütörtököt
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kivéve d. e. 9— 10. III. tanterem. Dr. Haller Károly ny. r.
tanár.
12., Magyar polgári törvénykezési jo g ; 4 óra; kedden, szerdán és
pénteken d. u. 5 —6-ig és csütörtökön d. e. 11— 12ig. IV. tan
terem. Dr. Plósz Sándor ny. r. tanár.
13., Magyar és erdélyi telekkönyvi jo g ; 2 óra; hétfőn és pénteken“
d. u. 5 —6. IV. tanterem. Ugyanazon tanár.
14. Büntetőjog; (alaki rész, kiváló tekintettel a külföldi törvényho
zásokra is) 5 óra; naponként csütörtök kivételével d. u. 4 —5.
IV. tanterem. Dr. Oroisz Gusztáv ny. r. tanár.
*15., A z alkotandó magyar büntető törvény minő alapelvekre fektettetikf csütörtökön, 12— 1. IV. tanteremben. Ugyanazon tanár.
16., M agyar polgári törvénykezés (folytatás); 4 óra, kedden, szer
dán, pénteken és szombaton d. e. 12— 1. IV. tanterem. Ugyan
azon tanár.
17., Magyarország közjoga, illetőleg a magyar államjog rendszere;
tekintettel a magyar alkotmány történeti kifejlődésére, vizsgála
tokkal (folytatás, az államfő, az állami hatalom gyakorlásának
módja. Magyarország viszonya Ő felsége többi országai és ta r
tományaihoz) ; 5 óra, naponként szombat kivételével d. u. 2—3.
IV. tanterem. Dr. Korbuly Imre ny. r. tanár.
18., Magyar közigazgatási jog; tekintettel a közigazgatási tan elmé
letére és a külföldi alkotmányos államok nevezetesebb közigaz
gatási intézményeire, vizsgálatokkal (folytatás. Beligazgatási jog)
4 óra; hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön d. e. 7— 8. III.
tanterem. Ugyanazon tanár.
19., Magyar pénzügyi törvényisme; (folytatás. A jövedékek és köz
vetett adók rendszere) 3 óra, csütörtökön d. e. 8— 9. II., tan
terem, pénteken 7— 8 és 3— 4. III. tanterem. Ugyanazon tanár.
20., Pénzügytan; 6 óra, naponként d. e. 10— 11. III. tanterem.
Dr. Berde Áron ny. r. tanár.
21., Alkotmánytan; 5 óra, naponként csütörtök kivételével délelőtt
11— 12. IV. tanterem. Dr. Concha Győző ny. r. tanár.
22., A z európai államok statistikája; kapcsolatban a statistika el
méletével; 5 óra, naponként csütörtököt kivéve d. u. 3 —4. IV.
tanterem. Dr. Vályi Gábor ny. r. tanár. .
23., A magyar királyság statistikája; összehasonlítva különösen az
osztrák császárság viszonyaival, 5 ó ra ; naponként csütörtököt
kivéve d. o. 8 —9. IV. tanterem. Ugyanazon tanár.
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*24., Házassági j o g ; a kath. egyházjog szerint. 2 óra, hétfőn és pén
teken cl. u. 5 —G. III. tanterem. Dr. Csiky Vidor ny. r. tanár.
f2 5 ., Allamszámviteltan; 3 óra, héttőn, szerdán és szombaton d. e.
8 —9. III. tanterem. Előadja: Ruzitska Béla királyi pénzügyi
titkár.

II. Az orvosi karban.
1., Leiró boncztan; 5 óra hetenként, d. e. 11 — 12 óráig hétfőtől
péntekig. Dr. Czifra Ferenc z ny. r. ta n á r; a lyceumi helyi
ségekben.
2., Tájboncztan; 3 óra hetenként, 3 —4-ig hétfőn, kedden, szer
dán. Ugyanazon tanár, ugyanott.
3., Boncztani gyakorlatok; d. u. 2— 5 óráig hétfőtől péntekig.
Ugyanazon tanártól, ugyanott, hetenkénti 5 előadási óráért járó
díjért.
4., É letta n ; 5 óra hetenként, d. e. 9— 10. hétfőtől péntekig, az
egyetemi épületben. Dr. Török Aurél ny. r. tanár.
5., Összehasonlító szövettan és górcsöbúvárlati módszertan; 5 óra
hetenként, csütörtökön és pénteken d. u. 4—6-ig, szombaton
d. e. 8 —9-ig. Ugyanazon tanár, ugyanott.
0., Szövettani gyakorlatok a nap világos óráiban; 8 előadási óráért
járó díjért. Ugyanazon tanár, ugyanott.
*7., Fejlődéstan; hetenként 1 óra, később meghatározandó időben.
Ugyanazon tanártól, ugyanott.
8., Gyógyszer hatástan; 5 óra hetenként, d. e. 8— 9-ig hétfőtől
péntekig, az egyetemi épületben. Dr. A jta i Sándor ny. r. ta
nártól.
9., Vényszerkesztéstan; 1 óra hetenként, d. e. 8—9-ig szombaton.
Ugyanazon tanár, ugyanott.
10., Elméleti kórboncztan; 5 óra hetenként, d. e. 11 —12-ig, hétfő,
kedd, szerda, péntek, szombat; az egyetemi épületben. Dr. Genersich Antal ny. r. tanártól.
11., Kórboncztani gyakorlatok és mutatványok; G óra hetenként,
d. u. 2 —4-ig, hétfő, szerda, pénteken a Károlina-kórház boncztermében. Ugyanazon tanár.
12., Kórszövettani gyakorlatok; kedden, szombaton d. u. 2—4-ig az
egyetemi épületben. Ugyanazon tanár által.
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13., Állatjárványtan és állati rendészet; 3 óra hetenként, d. U.
4 —5-ig, hétfő, szerda, pénteken, az egyetemi épületben. I)r.
Mina János ny. rk. tanár által.
14., Különös kór- és gyógytan és kórodat előadások; 10 óra, heten
ként, d. e. 7—9-ig, hétfőtől péntekig, a Károlina-kórházban. Dr.
Machik Béla ny. r. tanár által.
15., Különös sebészeti kór- és gyógytan; 10 óra hetenként, délelőtt
9 —11-ig, hétfőtől péntekig, dr. Brandt József ny. r. tanár ál
tal a Karolina kórházban.
1G., Előkészítő sebészet (kötéstan, eszköztan stb.) 4 óra hetenként,
szombat és vasárnap, d. e. 9 — 11-ig. Ugyanazon tanár, ugyanott.
*17., Gége- és fültükrészet; 1 óra hetenként, vasárnap 1 1 —12-ig.
Ugyanazon tanár, ugyanott.
**18. Sebészi miltéttan; 3 óra hetenként, d. u. 6 — Vz^-ig szerdán,
pénteken. Ugyanazon tanár, ugyanott (6 írtért o. értékben).
19., Elméleti szemészet; 5 óra hetenként, d. e. 12 —1-ig, hétfőtől
péntekig. Dr. Schulek Vilmos ny. r. tanár, a szemgyógy-iutézetben.
20., Gyakoi lati szemészet; (járó betegek kezelése, kórodai betegláto
gatás, műtétek) 5 óra hetenként, d. e. 11 — 12-ig, hétfőtől pén
tekig. Ugyanazon tanár, ugyanott.
21., Elméleti szülészet; bábák számára, 5 óra hetenként, d. e. 7 —8.
hétfőtől péntekig a szülőházban. Dr. Maizner János ny. r.
tanár.
22., Gyakorlati szülészet betegágynál; 5 óra hetenként, d. e. 8 —9.
hétfőtől péntekig. Ugyanazon tanár, ugyanott.
*23 , A női ivarélet körében előforduló élet- és kórtani vérzések; 1
óra hetenként, d. u. 3 —4-ig kedden. Ugyanazon tanár, ugyanott.
24., Orvosi rendőrség; 5 óra hetenként, d. o. 12— 1-ig, hétfőtől
péntekig. Dr. Fodor József ny. r. tanár, az egyetemi épületben.
Jegyzet. A kórvegytan tanszéke betöltetlen.

III. A bölcsészeti karban.
1., Logika; hétfőn, kedden, szerdán d. u. 5—G-ig. 16. tanteremben.
Szász Béla ny. r. tanár.
2., A régi philosopbia elhanyátlósának és az áj philosophia fe lv iradásának története; csütörtök, péntek és szombat d. u. 5— G.
10. tanteremben. Ugyanazon tanár.
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3., Angol philosophiai rendszerek a X IX . században; hétfő, kedd
d. e. 11— 12-ig. 1G. tanteremben. Felméri/ Lajos ny. r. tanár.
4., Összehasonlító paedagogia; (XIX. század) csütörtök, péutok,
szombat d. e. 11— 12-ig. 1G. tanterem. Ugyanazon tanár.
-f-5., Bevezetés K ant transscendental aesthetikájába; hetenként 1-er,
később meghatározandó időben. 15. tanterem. Dr. Meltzl Hugó
ny. r. tanár.
G., Lessing nLavokonu-ának olvasása és fejtegetése; hetenként 1-er,
később meghatározandó időben. 15. tanteremben. Ugyanazon tanár.
II. Történelmi előadások.

7., Európa főbb államai a X V II. században; (folytatás) hétfő, kedd,
szerda d. e. 11— 12-ig. 8. tanteremben. Ladányi Gedeon ny. r.
tanár.
8., A régi Róma történetei', (folytatás) péntek, szombat d. e. 11-től
12-ig. 8. tanteremben. Ugyanazon tanár.
9., Magyarország történelme az aranybulla keltétől Árpád férji-ága
kihaltáig\ (1 2 2 2 - 1301) hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat
d. u. 3—4-ig. 8. tanteremben. Szabó Károly ny. r. tanár.
10., Római magánrégiségek. I. Róma városa helyrajza; szombat ki
vételével minden nap d. e. 8— 9-ig, 15. tanteremben. Finály
Henrik ny. r. tanár.
*11., Keleti népek időszámítása; (folytatás) kedden és csütörtökön
12— 1-ig, 15. tanterem. Ugyanazon tanár.
III. Nyelvészeti előadások.

12., A magyar Eposz története; hétfő, kedd d. e. 10— 11-ig, 15. tan
terem. Imre Sándor ny. r. tanár.
13., A magyar nyelvtudomány a múlt század végétől mostanig;
szerda, csütörtök, péntek d. e. 10—11-ig, 15. tanterem. Ugyan
azon tanár.
14., Az össeehasonlitó mythologia alapelvei s ennek alapján a gö
rög és római főistenek; hétfőn, szerdán és szombaton d. e. 9-től
10-ig. Szamosy János ny. r. tanár. 16. tanterem.
*15., A latin mondattan fo lytatása ; (idő- és módtan) csütörtökön
d. e. 9— 10-ig, 1G. tanterem. Ugyanazon tanár.
16., Cicero de officiit első könyvének magyarázata; kedden és pén
teken 9— 10-ig, 1G. tauterem. Ugyanazon tanár.
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17., A classicus philologia encyclopaediàja; hétfőn, kedden, szom
baton 10 —11-ig. 10. tanterem. Hóman Ottó ny. r. tanár.
18., Pindár ódáinak értelmezése ; szerda 10— 12, péntek 10 —11-ig,
16. tanterem. Ugyanazon tanár.
19., A német irodalom critikai története, U/Jila halálától Luther
haláláig; (ókor) hetenként 3-szor, hétfőn, szerdán, pénteken
4 —5-ig, 15. tanterem. Dr. Meltzl Hugó ny. r. tanár.
20., Közép jelnémet remekírók, névszerint Walther von dér Vogel
weide (Lieder és Spriiche) fejtegetése ; kedden és csütörtökön
4 —5-ig. 15. tanterem. Ugyanazon tanár.
21., Gyakorlatok a közép felnémet nyelvben; héttőn 12— 1-ig, 15.
tanterem. Ugyanazon tanár.
*22., A topica szabályai a román szókötésben ; hétfőn és kedden dél
előtt
— 9-ig, 16. tanterem. Dr. Szilassy Gergely ny. r. tanár.
23., A román nyelvtudomány története, nevezetesen a múlt század
vége óta; szerda és csü'örtököu d. e. 8 —9-ig, 16. tanterem.
Ugyanazon tanár.
24., A román irodalom története az újjászületés korában; (folyta
tás) péntek és szombaton 8—9-ig. I. tanterem. Ugyanazon tanár.
+25., A francéin nyelv elemei kezdők számára; kedden és csütörtö
kön d. u. 5—G óráig. Duret József franczia nyelv tanító.
+2G., A franczia nyelvtan; (folytatva) hétfőn és szerdán d. u. 5— G-ig
Ugyanazon tanító.
+27., Franczia nyelven való társalgás (conversation) ; — pénteken
d. u. 5 —G-ig. Ugyanazon tanító.
+28., A franczia classica irodalom köréből (előadva fraucziául) ; szom
baton d. u. 5 —G-ig. Ugyanazon tanító.
+29., A z angol nyelvtan elemei kezdők számára; hétfőn, pénteken,
később meghatározandó órákon. Kovács János angol nyelv tanító.
+ 3 0 , Angol nyelvtan; (folytatólag) „Anglo-American Progressive Hea
der“ fordítása s irálygyakorlatok ; kedden és csütörtökön, később
meghatározandó órákon. Ugyauazou tanító.
+31., A z angol dassicus irók olvasása', (Hulwer stb.) s irodalom tör
ténet, előadva angol uyelven, szerdán és szombaton később meg
határozandó órákon. Ugyanazon tanító.

IV. A mennyiségtan term, tmloinàiiyi karban.
1.,

Elemi geometria', szombat kivételével naponként 12—1-ig. Dr.
Brassai Sámuel ny. r. tanár.

2., Elemi mennyiség tani gyakorlatok a képezdei tanárjelöltekkel;
kedden és csütörtökön d. u. 3 —4-ig és szombaton 12— 1-ig.
ugyanazon tanár.
3., Egészleti hánylat alkalmazásával együtt a mértanra; csütörtök
kivételével naponként d. e. 9 —10-ig. Dr. M artin Lajos ny. r.
tanár.
4 , Változtatási hánylat (Strauch szerint); kedden és pénteken d. e11 — 12-ig. Ugyanazon tauár.
5., E l e m e r ö m i l t a n (folytatása a téli félévi előadásoknak) hétfőn
és szerdán d. e. 11— 12-ig. Ugyanazon tanár.
*0., A sodrony minták használata a mértani rajz előadásánál kö
zéptanodákon ; (tanárjelöltek számára) szerdán d. e. 11 — 12-ig.
Ugyanazon tauár.
7., Kísérleti természettan, 11. rész fénytan, delejesség és villanyos•
súg; csütörtök kivételével naponként d. e. 8—9-ig. l)r. A lt
Antal ny. r. tauár.
8., Eleitromagnetismus; hétfőn és csütörtökön d. u. 4— 5-ig. Ugyan
azon tanár.
9., Természetiani gyakorlatok a másodéves tanárjelöltek számára;
hetenként 3-szor, később meghatározandó napokon és időben.
Ugyanazon tanár.
10., Általános kísérleti vegytan, II. rész: a szénenyvegyilletek vegy
tana (szerves vegytan); szombat kivételével naponként d. e.
10— 11-ig- Dr. Fleisfher Antal ny. r. tanár.
11., Vegytani gyakorlatok (készítmények előállítása s azok vizsgá
lata); szombat kivételével naponként d. e. 11 —1-ig és d. u.
3 —6-ig. Ugyanazon tanár.
12., (í y ágyszerészét i vegytan (a gy ágyszerkönyvben előforduló vegyi
készítmények előállítás módjai, a fertözmények leipuhatolása) \
szombat kivételével naponként d. e. 7— 8 ig. Ugyanazon tanár.
*13., Válogatott, fejezetek a kísérleti vegytanból (az égés vegytana);
csütörtökön d. u. 5—6-ig. Ugyanazon tanár.
14., Földtan; hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön d. e. 11--12 ig.
Dr. Korh Antal nv. r. tanár.
** 15., Kőzettani gyakorlatok; hétfőn d. u. 3 —5-ig. Ugyanazon tanár.
*16., Ásvány- és földtani conversatorium; csütörtökön d. u. 4 *- 5-ig.
Ugyanazon tanár.
*17., Földtani kirándulások; később meghatározandó időben. Ugyan
azon tanár.
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18., Növényidom és rendszertan, különös tekintettel az orvos- és
gyógyszerész-hallgatókra; hetenként G óra, hétfőn, kedden, szer
dán, csütörtökön d. e. 61/*— 8 ig, Dr. Kánitz Ágoston ny. r.
tanár.
*19., A növénytan Magyarországon a nagyszombati egyetem vjjászervezése ó ta ; csütörtökön d. e. 8—9-ig. Ugyanazon tanár.
20., Növénytani dolgozdai gyakorlatok, különös tekintettel a tanár
jelöltekre s a magyar gyógyszerkönyvben előjövő növényré
szekre; hetenként 5 óra, később meghatározandó napokon s idő
ben. Ugyanazon tanár.
*21., Növénytani conversatorivm; azon hallgatók számára, kik már
növénytant hallgattak, hetenként 1 óra, a dolgozdai gyakorlatok
utáu. Ugyanazon tanár.
22., A puhányok és gerinczesek bonez- és rendszertana; szombat
kivételével naponként d. u. 5 —6-ig. Dr. E ntz Géza ny. r.
tanár.
t
23., Állattani gyakorlatok; hetenként kétszer, d. u. 3 —5 ig, később
meghatározandó napokon. Ugyanazon tanár
A mennyiségtani, természettan tanszéke betöltetlen.

F ü g g e lé k .
A magyar királyi középtanodai tanárképezdében tartandó
.gyakorlatok.
I. A classica philologial szakosztályban.

Vergil pásztói-dalainak magyarázata és görög Írásbeli gyakor
l ó k ; hétfőn, csütörtökön 4 —5. Szamosi János ny. r. tanár.
2. Ruripides Phoenissai (folytatólag) és latin Írásbeli gyakorlatok;
kedden és pénteken 4 —o. Dr. Fiámon Ottó ny. r. tanár.
1.

II. A magyar nyelvészeti szakosztályban.

;i. Magyar igetan Révai és utóbbiak szerint; Magyar prózairók
olvasása a XVI. századból; hetenként 2 óra később meghatáro
zandó napokon és órákon. Imre Sándor ny. r. tanár.
III. A történelem-földrajzi szakosztályban.

A római történelmi források és újabbkori irodalmi iskolák is
mertetéseinek folytatása s a császárság történelmének fejtege
tése; hétfőn és csütörtökön 5 —G. Ladányi Gedeon ny. r. tanár.
5. A A" 1. és XVI , századi hazai történetírók munkáinak ismer
tetése ; szerdán es szombaton 4— 5. Szabó Károly ny. r. tanár.

4.

IV.

A mennyiség- és természettani szakosztályban.

G. Elemi mennyiségtani gyakorlatok: kedden 3 —4., csütörtökön
G—7. és szombaton 12— 1-ig. Dr. lirassai Sámuel ny. r tanár.
7. Felsőbb mennyiségtani gyakorlatok; szerdán és szombaton 3—4.
l)r. Martin fajos ny. r. tanár.
8. Leirati mértani gyakorlatok, a sodronyminták használata az
oktatásnál; csütörtökön 10— 12. Dr. Martin Lajos ny. r. tanár.

9. Gyakorlatok a természettan egyes ágaiból kiszemelt fontosabb
részeknek előadásában és az ide vágd kísérletek végrehajtásá
b a n ; csütörtökön és szombaton V / %— 9. I)r. A lt Antal ny. r.
tanár.
10. Vegytani gyakorlatok; hétfőn, kedden 4—6. Dr. Fleischer An~
tál ny. r. tanár.
V. A természetrajzi szakosztályban.
f

11. Állattani gyakorlatok; csütörtökön, pénteken 3 —5. Dr. Entz
Géza ny. r. tanár.
12. Növénytani gyakorlatok ; hétfőn 2— 5., csütörtökön 2— 3. Dr.
Kánitz Ágoston ny. r. tanár.
13. Ásványtani gyakorlatok; kedden és szerdán 3 —5. Dr. Korh
Antal ny. r. tanár.

A tanárképeidéi gyakorlatok az intézet tagjaira nézve kivétel
nélkül díjtalanok. Nem tagok, mint vendéghallgatók csak az illető
tanárok engedőimével lehetnek jelen. Ezek azonban a gyakorlatoknál
és kísérleteknél általuk elhasználandó anyagokért tartoznak fizetni. Az
összeget esetröl-esetre az illető szaktanár határozza meg.

ÓRÁK SZERINTI ÁTTEKINTÉSE
A

TANTÁRGYAKNAK.
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órák

Jog- és államtudományi
karban.

Orvosi karban.

y,7-s

7-8

7-9

7,8-0

8-9

Magyar közigazgatási jog, tekintetlel
közigazgatási tan elméletére és a
külföldi alkotmányos államok ne- Elméleti szülészet, bábák szántára. Hetenként
vezetesebb közigazgatási intézmé5 óra, hétfő—péntekig, (A szülész háznyeire, vizsgálatokkal (folytatás.
ban.) Dr. Muizner János, ny. r. tanár.
Boligazgatási jog) hétfőn, kedden,
szerdán, csütörtökön. l)r. Koibu/y
Imre, ny. r. tanár.
Magyar pénzügyi törvényisme; (folytatás a jövedék és közvetett adók
rendszere) Pénteken d. e. 7—8
és d. u. 3 — 4 ; és csütörtökön
8—9-ig. Ugyanazon tanár.
Kyyelemes európa: joytörténet; 5 óra,
naponként csütörtök kivételével.
Dr. Óvári Kelemen, ny. r. tanár.

Különös kór és gyógytan, és kórodai előadások. Hetenként 10 óra, h é t f ő - p é n t e k i g .
A Karolina kórházban. Dr. Machik Béla,
ny. r. tanár.

-

A magyar királysáy slatistikája, öszsze- Vényszerkesztéstan;
szombaton , Dr.
Ajtai
basoulitvA különösen az osztrák
Sándor, ny. r. tanár.
császárság viszonyaival: hetenként
5 óra; csütörtök kivételével na- Gyóyyszer hatástani hétiő—péntekig. Ugyanponként, Dr. Vályi Gábor, ny. r. t.
azon tanár.
Magyar jogtörténet; kedden., csütörtökön, szombaton; Dr. Óvári Kele- Gyakorlati szülészet, betegágynál; hétfő—péntekig. (A szülész házban), Dr. Maizner
men, ny. r. tanár.
János, ny. r. tanár.
Magyar pénzügyi törvényisme; (folytatás, a jövedék és közvetett adók
rendszere.) Pénteken d. u. 7—8
ós 3 4-ig; és csütörtökön 8—9-ig.
Dr. Korbuly Imre, ny. r. tanár.

15
Bölcsészeti karban.

Mennyiségtan- s természettudományi
karban.
Növényidom- és rendszertan-, különös tekintettel az orvos ós gyógyszerész hallgatókra; héttő,, kedd, szerda, csütörtök,
Dr. Kanitz Ágost, ny. r. tanár.

Gyógyszerészeti
vegytan
könyvben előforduló
előállítás módja, a
hatolása) , szombat
ként , Dr. Fleischer

;
(a
gyógyszervegyi készítmények
fertőzmények kipukivételével naponAntal, ny. r. tanár

A topica szabályai íi vomáu szókötésben; hétfőn, kedden , Dv. Szilassy Gergely , ny.
r. tanár (ingyen)

A román irodalom története, az újjá születés Kísérleti természettan, II rész fénytan, delejesség és villanyosság, csütörtök kivékorában (folytatás); pénteken ós szomtelével naponként, Dr. Alt A n t a l , ny.
baton, Dr. Szilassy Gergely, ny. r. t a n á r
r. tanár.
A románnyelvtudomány történele, nevezetesen
a múlt század vége ó t a ; szerdán es
csütörtökön, ugyanazon tanár.

16
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j!

8

~9

Jog- és államtudományi
karban.

Orvosi karban.

Bányajog-, hétfőn, szerdán, pénteken Összehasonlité szövettan, és górcső buvárlati
és szombaton, Dr. Kolozsvári Sánmódszertan; szombaton d. e. 8—9. ós
dor. ny. r. tanár.
csütörtökön és pénteken 4—6-ig, Dr. Török Aurél, ny. r. tanár.
Állam számviteltan; hétfőn, szerdán és
szombaton, Ruzitska Béla , kir
pénzügyi titkár.

Ausztriai magánjog; (folytatás), napon- Élettan; hétfő'ól—péntekig, Dr. Török Aurél,
ny. r. tanár.
ként csütörtök kivételével, Dr.
Haltéi- Károly, ny. r. tanár.
9-10
Észjog; (állam és nemzetközi jog),
kedden, szerdán, pénteken ós szombaton, Dr. Jenei Victor, ny. r.
tanár.

Kii/önös sebészeti kór-, és gyógytan, Hétfőtől
—péntekig, Dr. Brandt József, ny. r.
tanár. (Károlina kórház).

j 9-11

Előkészítő sebészet, (kötóstan, eszköztan, stb.)
szombaton ós vasárnap. Ugyanaz. Ugyanott.
t

Pénzügytan; naponként, Dr. fíerde Áron
ny. r tanár.
1 0 - 1 1 Egyházjog, különös tekintettel a magyar egyházra, (folytatás), naponként szombat kivételével, Dr. Csiky Victor, ny. r. tanár.

Alkotmánytan; csütörtök kivételével na- Leíró boncitan. Hétfőtől—péntekig, Dr, Czifponként, Dr. Concha Győző, ny.
ra Ferencz. ny. r. tanár.
r. tanár.
Gyakorlati szemészet, (járó betegek kezelése,
kórodai beteg látogatás, műtétek), hét1 1 - 1 2 Pandekták: naponként 11—12 és hétfő—péntek, Dr. Schulek Vilmos, ny. r.
főn ós csötörtökön 12—1, Dr.
tanár.
Farkas Lajos, ny. r. tanár.
Elméleti kórboncztan ; csötörtök kivételével
Magyar polgári törvénykezési jog; ked.
naponként, Dr. Qenersich Antal, ny. r.
den, szerdán és pénteken d. n. 5 —0,
tanár.
és csütörtökön d. e. 11—12-ig. Dr. Gége és füitükrészet;
vasárnap, Dr. Brandt
PUm Sándor, ny. r. tanár.
Józsof, ny. r. tanár, (ingyeu.)

17
Bölcsészeti karban.

Mennyiségtan- s természettudományi
karban.

Római magánrégiségek x I. Róma városa hely- A növénytan Magyarországon a nagyszombati
egyetem újjá születése óta; csütörtökön ,
rajza. Szombat kivételével minden nap.
l>r. Könitz Ágost, ny. r. tanár (ingyen).
Pináig Henrik ny. r. tanár.

öszszehasonlitó mythologia alapelvei és Egészleli hánytat alkalmazásával a mértanra.
Csütörtök kivételévol naponként, Dr.
ennek alapján a görög és római főMartin Lajos, ny. r. tanár.
istenek. Hétfőn, szerdán és szombaton.
Szamosy János ny. r. tanár.
A latin mondattan folytatása (idő és módtan) ; csütörtökön, ugyanazon tanár
(ingyen). _
Cicero de officiis első könyvének magyarázata;
kedden és péntekon, ugyanaz.
Az

A magyar Eposz történele-, hétfőn és kedden. Általános kísérleti vegytan,
II. rész, a széImre Sándor ny. r. tanár.
nenyvogyülotek vegytana (szerves vegyA magyar nyelvtudomány a mult század vétan) , szombat kivételévol naponként,
gétől mostanig : szerdán , csütörtökön,
Dr. Fleischer Antal, ny. r. tanár.
pénteken, ugyanazon tanár. _
A classicus phylologia encyclopaediája ; hétfő ,
kedd, szombat. Dr. llóman Ottó, ny.
r. tanár.
Pindár ódáinak értelmezése-, pénteken 10—11
és szerdán 10— 12-ig, ugyanaz.
A sodronyminták
használata a mértani rajz
Angol philosopliiai rendszerek a XIX századelőadásánál középtanodákon (tanárjelölban; hétfőn ós kedden. Eelméry Lajos,
tek számára); szerdán, Dr. Martin Lajos
ny. r. tanár.
ny. r. tanár (ingyen).
Oszszeliasonlitó paedagogia (XIX század); estitől tök , péntek, szombat, ugyanazon Változtatási hánytat (Strauch szerint); kedden
és pénteken , ugyanazon tanár.
tanár.
Európa fóbb államai a XVII.
században Elemző erömiitan (folytatás); hétfőn és szer(folytatás), hétfő, kedd, szerda. Ladányi
dán, ugyanazon tanár.
Gedeon, ny. r, tanár.
Földtan-, hétfőn, kedden, szerdán, csütörA régi Róma történetei (folytatás): péntek és
tökön , Dr. Koch Antal, ny. r. tanár.
szombat, ugyanazon tanár.
2
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Jog- és államtudományi
karban.

Orvosi karban.

11-1

Magyar polgári törvénykezés; (folytatás) Elméleti szemészet; hétfő — péntekig, Dr.
Schulek Vilmos, ny. r. tanár (a szemkedd, szerda, péntek és szombat.
gyógyintézetben).
Dr. Gro'isz Gusztáv, ny. r. tanár.
Az alkotandó magyar büntető törvény Orvosi rendőrség; hétfő—péntekig, Dr. Fodor
minő alapelvekre fektettetik ? csüJózsef, ny. r. tanár.
törtökön. Dr. Groisz Gusztáv, ny.
r.
tanár,
(ingyen).
i 12-1
Protestáns egyházjog, kiváló tekintettel
a magyar protestáns egyházakra,
kedd, szerda, péntek, szombat, 1 >r.
Jeney Victor, ny. r. tanár.
Pandekták: naponként 11—12 ós hétfőn és csütörtökön 12—l-ig, Dr.
Farkas Lajos, ny. r. tanár.
Magyar és erdélyi telekkönyvi jog ; hétfőn és csütörtökön, Dr. Plósz Sándor, ny. r. tanár.

2-3

2-4

Magyarország közjoga, illetőleg a magyar államjog rendszere, tekintettel a magyar alkotmány történeti kifejlődésére vizsgálatokkal;
(folytatás, az államfő; az állami
hatalom gyakorlásának módja. Magyarország viszonya ó felsége többi országai és tartományaihoz);
szombat kivételével naponként,
Dr. Korbuly Imre, ny. r. tanár.
Kórbonestani
gyakorlatok
és
mutatványok;
hétfő, szerda, péntek, Dr. Gencrsich
Antal, ny. r. tanár (Károlina kórházban).
Kórszövettani gyakorlatok ; kedd és szombat,
ugyanazon tanár.

2-5

3-4

Boncztani gyakorlatok ; hétfőtől—péntekig ,
Dr. Czifra Ferencz, ny. r. tanár (5 előadási óráért járó díjért).
Az európai államok itatistikája;
kap- A női ivarélet körében előforduló élet és kórcsolatban a statistika elméletével,
tant vérzések; kedden, Dr. Muizner Jácsütörtök kivételével naponként,
nos, ny. r. tanár. (A szülószházban.)
Dr. Vályi Gábor, ny. r. tanár
Tájboncztan; hétfő, kedd, szerda, Dr. Czifra
Ferencz, ny. r. '.anár.

19
Bölcsészeti karban.

Mennyiségtan- s természettudományi
karban.
Vegytani gyakorlatok; készítmények előálli
tása s azok vizsgálata, szombat kivéte
lével naponként, d e. 11—1, és d. u.
3—6-ig, Dr. Fleischer Antal, uy. r. t.

Keleti népek időszámítása (folytatás), kedd és Elemi geometria; szombat kivetelével naponcsütörtök, Finá'y Henrik , ny. r. tanár,
ként , Dr. Brossai Sámuel, ny. r. tanár
Gyakorlatok a középfelnémet nyelvlen; hétfőn, Elesni mennyiségtani gyakorlatok a képezdei
Dr. Meltzl Hugó, ny. r. tanár.
tanárjelöltekkel, kedden és csütörtökön
3—4 d. u. Szombaton 12—l-ig, ugyanazon tanár.

Magyarország történelme az aranybulla kelté- Elemi mennyiségtani gyakorlatok a képezdei,
tanárjelöltekkel, kedden és csütörtökön
től Árpád férfi-ága. kihaltáig (1222—
3—4 d. u. Szombaton 12—l-ig, Dr.
1301.), csütörtök kivételével naponként,
Brassói Sámuel, ny. r. tanár.
Szabó Károly , uy. r. tanár.

2*
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Jog- és államtudományi
karban.

Orvosi karban.

3-5

3-6

4-5

Büntetőjog, (alaki rész, kiváló tekinés állati rendészet; hétfő,
tettel a külföldi törvényhozásokra Állat járványtan
szerda, péntek, Dr. Mina János, ny. rk.
is); naponként csötörtök kivétetanár.
lével, Dr. Groisz Gusztáv uy. r.
tanár.
Magyar és erdélyi magánjog, (folytatás), csütörtök kivételével naponként, Dr. Kolozsvári Sándor, ny.
r. tanár.
»

4-6

Összehasonlító szövettan, és górcső buvárlati
módszertan; szombaton d. e. 8—9, és
csütörtökön és pénteken 4—6-ig, Dr.
Török Aurél, ny. r. tanár.

Házasságjog,
a katli. egyházjog szerént: hétfőn és pénteken, Dr.
Csiky Victor, ny. r. tanár.
5-6

A hűbérjog rendszere; kedden, csütörtökön és szombaton, Dr. Csiky
Victor, ny. r. tanár.
Magyar polgári törvénykezési jog; kedd,
szerda, pénteken d. u. 5—6-ig, és
csütörtökön d. e. 11—12-ig, Dr.
Dr. Plóst Sándor, ny. r. tanár.

; Később meghatározandó időben

5-7,7

Sebészeti miitéltan; szerdán és pénteken. (Karolina kórház), (6 frtórt o. ó.-ben). Dr.
Brandt József, ny. r. tanár
Magánjogi gyakorlatok, Dr. Kolozsvári/ Szövettani gyakorlatok ; a nap világos óráiban,
Sándor, ny. r. tanár, (ingyen).
(8 előadási óráért járó díjért), Dr. Török
Aurél, ny. r. tanár.
Fejlődéstan,

ugyanazon tanár, (ingyen).

¥
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Bölcsészei 1 k a r b a n .

Mennyiségtan- s t e r m é s z e t t u d o m á n y i
karban.
Állattani gyakorlatok , később meghatározandó napokon, Dr. Entz Géza, ny. r. t.
Kőzettani
gyakorlatok;
h é t f ő n , Dr. Koch
A n t a l , ny. r. tanár.
Vegytani gyakorlatok:
készítmények előállítása s azok vizsgálata, szombat kivételével naponként, d. e. 11—1, és d. u.
3—6-ig, Dr. Fleiacher Antal, ny. t. t

A német, irodalom criticai története,
Ulliln
halálától Luther haláláig (ókor); hétfő, Ásvány- és .földtani conversatorium;
csütörtöszerda, pénteken, Dr. Meltzl Hugó, ny.
k ö n , Dr. Koch A n t a l , ny. r. tanár.
/• )a,nar' .
, . „
,
Electromagnetismus;
hétfőn, csütörtökön, Dr.
Közép Jelnémet remekírók, névszennt Walter
Ántal ny r. tanár,
von der Vcgelweide (Lieder und Sprüche)
fejtegetése;
kedden
és csütörtökön,
ugyanazon tanár.

Logica;
h é t f ő n , k e d d e n , szerdán, Szász Válogatott fejezetek
a kisérleli vegytanból faz
Béla, ny. r. tanár.
égés vegytana); csütörtökön , Dr. FleiA régi philosophia e/hanyatlásának
és az iij
acher A n t a l , ny. r. tanár (ingyen).
philosophia felviradásának
története; csü- .
. ,
, .
,
,
t ö r t ö k , péntek és szombat, ugyanazon t. A Villányok és gennczesekbonczés rendszerAfranczia
nyelv elemei; kezdők s z á m á r a ,
>ana • nombzt
kivételevel n a p o n k é n t ,
Dr
kedden, csütörtökön, Duret József, ny. tan.
- K n ' x G o z a > n y- r " t a l l a r
A franczia
nyelvtan;
folytatva, hétfőn és
szerdán, ugyanazon tanitó.
Franczia nyelven való társalgás (conversation);
pénteken, ugyanazon tanitó.
A franczia classica literatura köréből (előadva
francziául); szombaton, u. a. tanár.

Bevezetés Kani Iransscendental
aestheticájába;
Dr. Meltzl Hugó, ny. r. tanár.
Lessing „Lavokon'-ának
olvasása és fejtegetése-, ugyanazon tanár.
Az angol nyelv elemei-, kezdők számára, hétf ő n , pénteken, Kovács János nyelvtanító.
Angol nytlvtan (folytatólag); Anglo American
Progressive „Reader* fordítása s irályi
g y a k o r l a t o k , kedden és csütörtökön,
ugyanazon tauitó.
A* angol classicus ii-ók olvasása (Bulwer stb.)
s irodalom t ö r t é n e t , előadva angolnyelven ; szerdán és szombaton, u. a tanitó.

Növénytani dolgozdai gyakorlatok
különös tekintettel a tanárjelöltekre
s a magyar
gyógykönyvben előjövő növényszerckre;
hetenként 5 ó r a , Dr. Kánilz Ágost, ny
r. tanár
Növénytani
conversatorium
azon hallgatók
számára, kik már növénytant hallgattak ; hetenként 1 ó r a , a dolgozdai gyakorlatok után, ugyanazon t. (ingyen).
Földtani kirándulások; Dr. Koch Antal ny. r.
t a n á r (ingyen).
Természettani
gyakorlatok,
a másodéves tanárjelöltek s z á m á r a ; hetenként három-,
szor, Dr. Alt A n t a l , ny. r. tanár.

Tanárok szerinti áttekintés.
-wa&'Eífr-

I. A jog- és államtudományi karban.
Dr. Berde Áron na. t. a. tag.

Dr. Concha Győző:
Dr. Csiky Victor:

Dr. Farkas Lajos:
Dr. Groisz Gusztáv:

Dr. Haller Károly:
Dr. Jenei Victor:
Dr. Kolozsvári Sándor:

Dr. Korbuly Im re :

Dr. Óvári Kelemen:
Dr. Plósz Sándor:
Dr. Vályi Gábor:

Ruzitska Béla:

Pénzügytan hetenként G éra.
Alkotmánytan h. 5 é.
Egyházjog, h. 5 ó.
Házasságjog, h. 2 é.
Hiibérjog rendszere h. 3 ó.
Pandecták h. 8 ó.
Büntetőjog h. 5 é.
Az alkotandó magyar bűnt. törvény
minő alapelvekre fektettetik? h. 1 é.
Magyar polg. törvénykezés h. 4 ó.
Ausztriai magánjog, h. 5 ó.
Észjog, h. 4 ó.
Protestáns egyházjog, h. 4 é.
Magyar és erdélyi magánjog, h. 5 é.
Magánjogi gyakorlatok, h. 1 é.
Bányajog, h. 4 ó.
Magyarország közjoga, h. 5 é.
Magyar közigazgatási jog, h. 4 é.
Magyar pénzügy i törvényisme, h. 3 ó.
Egyetemes európai jogtörténet, h. 5 ó.
Magyar jogtörténet, h. 3 ó.
Magyar polg. törvénykezési jog, h. 4 ó.
Magyar és erdélyi telekkönyvi jog, h. 2 ó.
Az európai államok statistikája, h. 5 ó.
A magyar királyság statistikája, h. 5 ó.
Államszám viteltan, h. 3 ó.
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II. Az orvosi karban.
Dr. Ajtai Sándor :
Dr. Brandt József:

Dr. Czifra Ferencz:

Dr. Fodor József:
Dr. Genersich Antal :

Dr. Machik Béla:
Dr. Meizner János:

Dr. Mina János:
Dr. Schulek Vilmos:
J)r. Török Aurél:

Gyógy szorhatástan, h. 5 ó.
Vényszerkesztéstan, k. 1 ó.
Különös sebészeti kór- és gyógytan, h. 10 ó.
Előkészítő sebészet, h. 4 <5.
Gége és fiiltükrészet, h. 1 ó.
Sebészeti műtéttan, k. 3 ó.
Leiró boncztan, h. 5 ó.
Tájboncztan, h. 3 ó.
Boncztani gyakorlatok, b. 15 ó.
Orvosi rendőrség, h. 5 ó.
Elméleti kórboncztan,
5 ó.
Kórboncztani gyakorlatok, h. 6 ó.
Kórszövettani gyakorlatok, h. 4 6.
Különös kór- és gyógytan, h. 10 ó.
Elméleti szülészet, h. 5 ó.
Gyakorlati szülészet, h. 5 ó.
A női ivarélet körében előforduló vér
zések, b. 1 ó.
Állatjárványtan és állati rendészet b. 3 ó.
Elméleti szemészet, b. 5 ó.
Gyakorlati szemészet, h. 5 ó.
Élettan, b. 5 ó.
Összehasonlitó szövettan, b. 5 ó.
Szövettani gyakorlatok, b. 8 ó.
Fejlődéstan, b. 1 ó.

III. A bölcsészeti karban.
Felméri Lajos :
Finály Henrik m. a. tag
Dr. Hóman Ottó:

Imre Sándor m. a. tag.

Angol philosophiai rendszerek, b. 2 ó.
Összehasonlitó paedagogia b. 3 ó.
Kómái magánrégiségek, h. 5 ó.
Keleti népek időszámitása, b. 2 ó.
A classicus pbilologia encyelopaediája, b. 3 ó.
Pindar ódáinak értelmezése, h. 3 ó.
A magyar Éposz története, b. 2 ó.
A magyar nyelvtud. története, b. 3 ó.

Ladányi Gedeon m. a. tag

Európa főbb államainak története, h. 3 ó.
A régi Kóma történetei, h. 2 ó.

l)r. Meltzl Hugó:

Szabó Károly m. a. tag

Bevezetés K a n t transcendental aestheticájába, h. 1 ó.
Lessing „Lavokon“-ának olvasása és
fejtegetése, h l ó .
A német irodalom critikai története,
b. 3 ó.
Közép felnémet remekírók fejtegetése,
h. 2 ó.
Gyakorlatok a közép felnémet nyelv
ben, h. 1 ó.
Magyarország történelme, h. 5 ó.

Szamosi János:

Az összehasonlító mythologia, h. 3 ó.
A latin mondattan, b. 1 ó.

Szász Béla:

Dr. Szilassy Gergely:

DurotJózsef ni. ny. tanító:

Cicero de officiis első könyvének ma
gyarázata, h. 2 ó.
Logica, b. 3 ó.
A régi pkilosophia elhanyatlásának és
az új philosophia felviradásának tör
ténete, h. 3 6.
A topica szabályai a román szókötés
ben, b. 3 ó.
A román nyelvtudomány története,
b. 2 ó.
A román irodalom története, b. 2 ó.
A franczia nyelv elemei, h. 2 ó.
A franczia nyelvtan, h. 2 ó.
Franczia uyelven való társalgás, b. 1 ó.

Kovács János ni ny. tanító:

A franczia classica literatura köréből,
h. 1 ó.
Az angol nyelvtan elemei, ü. 2 ó.
Angol nyelvtan, h. 2 ó.
Az angol classicus írók olvasása s
irodalomtörténet, b. 2 ó.

IV. A mennyiségtan-természettudományi karbau.
Dr. Abt Antal:

Dr. Brassai Sámuel:
Dr. Entz Géza :

Dr. Fleischer A n ta l:

Dr. Kánitz Ágoston:

Dr. Koch Antal'

Dr. Martin Lajos:

Kísérleti természettan, h. 5 <5.
Electromagnetismus, k. 2 ó.
Természettani gyakorlatok, h. 3 ó.
Elemi geometria, h. 5 ó.
Elemi monnyiségtani gyakorlatok, h. 3 ó.
A puhányok és gerinczesek ,boucz- és
rendszertana, h. 5 é.
Álattani gyakorlatok, h. 4 ó.
Általános kísérleti vegytan, h. 5 ó.
Vegytani gyakorlatok, h. 25 ó.
Gyógyszerészeti vegytan, h. 5 ó.
Válogatott fejezetek a kísérleti vegy
tanból, h. 1 ó.
Növényidom és rendszertan, h. 6 ó.
A növénytan Magyarországon, h. 1 ó.
Növénytani dolgozdai
gyakorlatok,
h. 5 ó.
Növénytani conversatorium, k. 1 ó.
Földtan, h. 4 ó.
Kőzettani gyakorlatok, h. 2 ó.
Ásvány- és földtani conversatorium,
földtani kirándulások, h. 1 ó.
Egészleti hánylat k. 5 ó.
Változtatási hánylat, h. 2 ó.
Elemző erőműtan, k. 2 ó.
A sodrony-minták használata, h. 1 ó

—

I.

—

K ö n y v t á r.

Szabó Károly, kőnyvtárnok.
Bedö Dániel, segéd könyvtárnok.
Szolga: László József.

II. Orvoskari intézetek és gyűjtemény tárak.
Leiró és tájboncztani intézet. (Lyceumi épület.)
Igazgató: Dr. Czifra Ferencz.
Segéd: Sigmund József.
Szolga: Bállá Sámuel.

*'■

Sebészeti intézet. (Karolina kórház.)
Igazgató: Dr. Brandt József.
Segéd: Dr. Stand Kálmán.
Szolga: Bálás Ferencz.
Állam orvostani intézet. (Egyetemi épület.)
Igazgató: Dr. Fodor József.
Segéd: Dr. Tótfalusi Gyula.
Szolga: Sándor József.
Eórboneztani intézet. (Egyetemi épület.)
Igazgató: Dr. Genersich Antal.
Segéd: Dr. Szlovák Pál.
Szolga: Majer János.
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Belgyógyászati kóroda. (Károlina kórház.)

Igazgató: Dr. Macink Béla.
Segéd: Dr. BUchler lynácz.
Szolga: (Nincs rendszeresítve.)
Szülészeti kóroda. ('Serház-utcza 7. szám.)
Igazgató: Dr. Maizner János.
Segéd: Dr. Goth Manó.
Egyetemi tubába: Özv. Szász Lörinczné.
Szemészeti kóroda. (Barátok tere és Vizutcza sarkán )

Igazgató: Dr. Schulek Vilmos.
Segéd: Dr. Feuer Nátháméi.
Szolga: (Nincs.)
Élet- és szövettani intézet. (Egyetemi épület.)
Igazgató: Dr. Török Aurél.
Segéd: Pollák József.
Szolga: Horváth József.

■

Általános kór-, gyógy- és gyógyszertani intézet. (Egyotomi épület.)
Ig a.'g a ^ : Dr. A jtai Sándor.
Segéd :' Lencsó Ferencz.
Szolga: Strotz József.
Állatjárványtani intézet. (Egyetemi épület.)
Igazgató: Mina János.
Segéd: (Nincs.)
Szolga: Sándor József.
Élet- és kórvegytani intézet. (Lyceumi épület.)
Igazgató: (Betöltetlen.)
Segéd:
„
Szolga:
„

III. Bölcsészeik ári gyűjtemények.
Érem és régiség tár. (Egyetemi épület.)
Igazgató: Finály Henrik.
Orsegéd: Tillier Ferencz.

A-vAi..
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IV. Mennyiségtan természettani intézetek és gyűj
temény tárak.
Természettani intézet. (Egyetemi épület.)
Igazgató: Dr. Abt Antal.
Segéd: Wagner Alajos.
Szolga: Jelen József.
Vegytani intézet. (Egyetemi épület.)
Igazgató: Dr. Fleischer Antal.
Segéd: Lengyel Alajos.
Laboráns: Tattias Menyhért.
Szolga: Simonyis Jakab.
Ásványtani gyűjteménytár. (Egyetemi épület.)
Igazgató: Dr. Koch Antal.
Segéd: Knöpfler Gyula.
Szolga: Eperjesi Antal.
Csillagászati gyüjteménytár.
Igazgató: Mártin Lajos.
Segéd: (Nincs.)
Állattani s állatboicztani intézet és gyűjtemény tér. (Muzeum kert.)

Igazgató : Dr. E niz Géza.
Segéd: Hene József.
Szolga: Simon Sándor.
Növénytani intézet és növényiért. (Muzeum kert.)

Igazgató: Dr. Kanitz Ágoston.
Segéd: Knapp József.
K ertész: Valtz Lajos.
Szolga : Farkas Kálmán.

Egyetemi hivatalok.
Rector: Dr. Schulek Vilmos.

»
jegyző: Dr. Concha Győző.
Orvoskari décan: Dr. Török Aurél.
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Orvoskari választott jegyző: Dr. Ajtai
Sándor.
Bölcsészetkari decan: Ladányi
Gedeon.
Bölcsészetkari jegyző : Dr. Szilassy
Gergely.
Mennyiségtan terrn. tud. kari d e c a n : Dr. Entz
„

n

Géza.

jegyző: Dr. Koc/i Antal.

Egyetemi segédhivatalok.
Egyetemi központi rectori iroda.

N a g y János, egyetemi tanács jegyző; 1. Széchenyitér (>4. szám.
Csiki József, egyetemi irnok; 1. Középutcza 19. szám.
Botár Ferencz, jogkari díjnok; 1. Kül-Tordautcza, Toroczkai-ház.
Vajda György, orvoskari d í j n o k ; 1. Kül-Tordautcza, Gönczi-féle ház.
Jámbor Gyula, bölcsészet kari díjnok; 1. Kül-Tordautcza, 4. szám.
Balogh János, mennyiségtan-természettudomány kari díjnok; 1. Főtér,
Tauffer-féle ház.
Irodaszolga: Izsák János.
Q u a e s t u r a .

Tamási

János,

egyetemi quaestor.

Balázs

Károly,

quaesturai ellenőr. •

Gazdászati gondnokság.

Láposy

Márton,

gazdászati gondnok.

P e d e l l u s .
Benedek Ferencz.
K a r i

Beteg Ferencz,

s z o l g á k .

jogkari szolga.

Orbán János, orvoskari
„
Jordaki Lajos, bölcs, kari szolga.
Kontz

György,

menny, terrn. tud. kari szolga.

