A KOLOZSVÁRI MAGYAR KIRÁLYI

TUDOMÁNY-EGYETEM
TANRENDJE
AZ MDCCCLXXVIII—IX. TANÉV

I-SÖ FELÉRE.

jíOLOZSVÁRT,
NYOMATOTT STE1N J. MAOVAB. KIK EGYETEMI NYOMDÁSZNÁL,

3

Ï

Î

.

4

(

i

v

r

.

r

j

J e g y z e t e k .
* Ingyenes előadások előtt áll.
** Oly előadásokat jelez, melyekért a rendesnél magasabb
fizettetik.
t Oly előadások, melyeknél nincs tandíjmentesség.

tandij

A mely tantárgy nincs semmi jegygyei jelölve, azért az egyszerű
tandíj fizettetik.

Az előadási nyelv ezen
magyar.

tudomány-egyetem

Az egyetemi kfinyvtár használatára nézve az
helyre függesztendő értesítések adják.

B 11756

minden karában

útasítást

a

az illető

TANTÁRGYAK SZERINTI ÁTTEKINTÉS.
1. A jog- és államtudományi karban.
1. Egyetemes európai jogtörténet-, 5 óra, hétfőn, kedden, csü
törtökön és pénteken d. e. 8—9, és héttőn d. u. 3—4. I. tan
terem. Dr. Óvári Kelemen, ny. r. tanár.
.
2. Magyar jogtörténet; 3 óra, kedden, csütörtökön és pénteken
d. u. 3—4 I. tanterem. Ugyanazon tanár.
4. A római jog története, különösen a magánjognak institutioi;
8 óra, hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken d. e. 9—10 és
d. u. 4—5. II. tanterem. Dr. Farkas Lajos, ny. r. tanár.
*4. Vitás kérdések a lómai magánjog köréből-, 1 óra, szomba
ton d. e. 12—1. II. tanterem. Ugyanazon Unár.
ő. Jog- és államtudományok encyclopaediája, kapcsolatban a
módszertannal; 3 óra, hétfőn, szerdán és pénteken d. e. 10—
11, II. terein. Dr. Jeney Viktor, ny. r. tanár.
6. Bölcseleti jog; 5 óra, szombat kivételével naponként d. e. 9—
10. III. tanterem. Ugyanazon tanár.
7. Magyar közjog; 5 óra, szerda kivételével naponként d. e. 10
11. I. tanterem. Torma Károly ny. r. tanár.
8. Némzetgazdaságtan. 6 óra, naponként d. e. 11—12. II. tan
terem. Dr. Berde Áron, ny. r. tanár.
*9. A bankjegyről: 1 óra, szerdán d. e. 10—11. IV. tanterem.
Ugyanazon tanár.
10. Magyar és erdélyi magánjog; 5 óra, szerda kivételével na
ponként d. e. 8—9. III. tanterem. Dr. Kolosváry Sándor, ny.
r. tanár.
11. Hazai protestáns egyházjog; 4 óra, hétfőn, kedden, pénteken
és szombaton d. u, 5—C. IV. tanterem. Ugyanazon tanár.
12. Minő elvek volnának szem előtt tartandók az alkotandó ma
gyar polgári codexben? 2 óra, szerdán és csütörtökön d. u.
3—4, IV. tanterem. Ugyanazon tanár.
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13. Ausztriai magánjog az erdélyi részekben érvényes alakjában,
nevezetesen: családi és örökösödési jog; 5 éra, szerda
kivételével naponta d. e. 0 -1 0 . IV. tanterein. Dr. Haller Ká
roly, ny. r. tanár.
14. A gyámságról és gondnokságról az 1877. X X . t. ez. értel
mében; 2 óra, szerdán d. e. 9—11. Ili. tanterem. Ugyanazon
tanár.
*15. Magánjogi gyakorlatok. 1 óra, szombaton d. e. 10—11-ig.
11. tanterem. Ugyanazon tanár.
16. Váltó és kereskedelmi jog; 7 óra, hétfőn, kedden, csütörtökön
és pénteken d. e. 10—11 ig és hétfőn, kedden, csütörtökön d.
u. 3—4-ig. III. tanterem. Dr. Plósz Sándor, ty. r. tanár.
17. Büntetőjog (anyagi rész) kiváló tekintettel a magyar bűntetőtörvényjavasla'.ra; 6 óra, naponként d. u. 4—5-ig. III. tan
terem. Dr. Groisz Gusztáv, ny. r. tanár.
18. Az európai államok összehasonlító statisztikája; 5 óra, szom
bat kivételével naponta d. e. 12—1-ig. IV tanterem. Dr. Vályi
Gábor, ny. r. tanár.
19. A statisztika elmélete; 2 óra, kedden és pénteken d. e. 9—
10-ig. 1. tanterem. Ugyanazon tanár.
20. Egyházjog különös tekintettel a magyar egyházra; 5 óra,
szerda kivételével naponta d. e. 10—11-ig. IV. tanterem. Dr.
Csiky Viktor, ny r. tanár.
21. Alkotmánytan; 5 óra, szerda kivételével naponta d. e. 11 —
12. IV. tanterem. Dr. Concha Győző, ny. r. tanár.
22. Magyar közigazgatási jog; 5 óra, szerda kivételével naponta
d. u. 5—6-ig. III. tanterem. Torma Károly, ny. r. tauár.
23. Államszámviteltan; 3 óra, hétfőn, szerdán, pénteken d. u.
IV. tanterem. Buzitska Béla, p. ü. ig. titkár.

II. Az orvosi karban.
1. Leiró boneztan, s ezt megelőzőleg bevezetés az orvosi tu
dományokba; hetenként 5 óra, hétfőtől-péntekig, d. e. 10—
11-ig. Dr. Genersich Antal. nj. r. tanár mint helyettes, a r.
kath. lyceumban levő boneztani intézetben.
2. Gyakorlati boneztan; hetenként 5 óra, hétfőtől-péntekig, d.
u. 4—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
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3. Tájboncztan; hetenkint 3 óra, hétfő, kedd d. u. i/2o—4-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
4. Élettan; hetenként 5 óra, hétfőtől-póntekig, d. e. 10—11-ig.
Dr. Török Aurél, ny. r. tanár, élettani intézet helyiségében.
5. Szövettani gyakorlatok; hetenként 5 óra, hétfőtől -pénte kig, d.
e. 9—10 ig. Ugyanaz, ugyanott.
5. Élettani kísérletek; hetenként 3 óra, csütörtök és pénteken d.
e 11*/a—1-ig* Ugyanaz, ugyanott.
*7. Fejlődéstan; hetenként 1 óra, szombaton 11—12-ig, Ugyan
az, ugyanott.
8. Elméleti kórboncztan; hetenként 5 óra, hétfötől-péutekig, d.
e. 11—12-ig. Dr. Genersich Antal, ny. r. tanár, egyetemi épü
let, 2-dik emelet, 4 ajtó.
9. Gyakorlati kórboncztan; hetenként 3 óra, hétfő, szerda, pén
tek, d. e. 8- 9-ig. Ugyanaz, a Károlina-kórházban.
*10. Kórszövettani gyakorlatok; a nap világos óráiban. Ugyanaz,
egyetemi épület 2-ik emelet 4-ik ajtó.
*11. A torzokról; hetenként 1 óra, d. e. 8—9, szombatón,
Ugyanaz, ugyanott.
12. Általános kórtan, hetenkint 5 óra, hétfótöl-péntekig, d. e. 9 —
10-ig. Dr. Hőgyes Endre, ny. r. tanár. Általános kór- és gyógy
szertani intézetben.
13. Kórtani kísérletek. Az idegrendszer befolyásáról, az állati
melegre (folytatólag a láz tanához). Hetenként 2 óra, szom
baton d. u. 5—7-ig. Ugyanaz, ugyanott.
14. Kórtani gyakorlatok; hetenként 3 óra, később meghatározandó
időben. Ugyanaz, ugyanott.
15. Belgyógyászati kóroda-, hűenként 10 óra, hétfőtől-póntekig,
d. e. 7—9-ig. Dr. Machik Béla, ny. r. tanár, Károlina kór
házban.
*16. Az idegbántalmakrél; hetenként l óra, szombaton d. e. 9—
10-ig. Ugyanaz, ugyanott.
17. Sebészeti kóroda; hetenként 10 óra, hétfötől-péutekig, d. e.
i)f. Brandt József, ny. r. tanár, Károlina kórházban.
18. Sebészi miítéttan; hetenként 3 óra, hétfőn és csütörtökön d.
u. 5 _ '/ a7-jg. Ugyanaz, ugyanott.
19. Sebészi eszköz- és kottán-, hetenként 4 óra, pénteken d. u‘
5_7.jg és szombaton d. e. 9—11-ig. Ugyanaz, ugyanott.
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Gyakorlati szemészet; hetenként 5 óra, hétfőtől-péntekig d.
e. 11—12-ig. Dr. Szilágyi Ete ny. r. tanár, szemészeti kóroda.
21. Elméleti szemészet; Uetenkint 5 óra, hétfőtől-péntekig d. e.
12—1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
22. Elméleti s gyakorlati szülészet; (szülészeti kóroda) hetenként
10 óra, hétfőtől-péntekig bezárólag d. e. 11 — 1-ig. I)r. Maizner
János, ny. r. tanár, a szülintózet helyiségében.
*23. A gyermekágy kór- és gyógytana ; hetenként 1 óra, kedden d.
u. 3 -4-ig. Ugyanaz, ugyanott.
24. Orvosi rendészet (Közegészségtan); hetenként 5 óra, hétfőtől
péntekig d. e. 11 —12-ig. Dr. Ajtai K. Sándor, ny. r. tanár.
Állaraorvostani intézet.
*25. A ruházkodásról, egészségügyi és orvo»rendészeti szempontból;
hetenként 1 óra, szombaton d. e. 11— 12-ig. Ugyanaz, ugyanott.
26. Bőrkórtan, górcsői készítmények bemutatásával; hetenként 5
óra, hétfőtől-péntekig d. u. 2—3-ig. Dr. Géber Ede, ny. rk.
tanár, az országos Károlina-kórházl an.
27. Élet- és kórvegytan; hetenként 3 óra, hétfő, szerda és péntek
d. u. 3—4-ig. Dr. Ossikovszky József, ny. rk. tanár, lyceum
épület.
28. Élet- és kórvegytani gyakorlatok; szombat és vasárnapot
kivéve a nappali órákban, 5 óráért járó tandíjért. Ugyanaz.
ugyanott.
29. Állatjárványtan és állati rendészet; hetenként 3 óra, kedden,
szerdán és pénteken d. u. 4 —5-ig. Dr. Mina János, ny. rk.
tanár. Egyetemi épület I. emelet 5. sz.
20.

III. A bölcs-, nyelv- és történettudományi karban.
1. B ö l c s é s z e t i el őadások.
1. Bevezetés a philosophiába ; 2 óra, hétfőn, kedden d. u. 5 —
•6 -ig. Szász Béla, ny. r. tanár, XVI. terem.
2. A régi philosophia történetének első fele ; 4 óra, szerdán és
csütörtökön d. u. 5—6 ig és pénteken d. u. 5—7-ig. Ugyanaz,
ugyanott.
3. Neveléstan; 3 óra, hétfőn, kedden, csütörtökön d. u. 4—5-ig.
Felméri Lajos, ny. r. tanár, VIII. terem.
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4. A psychologia főbb kérdései; 2 óra, szerdán és szombaton d.
n. 4—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
II. N y e l v é s z e t i e l őa dá s ok.

5. A középkori magyar irodalom történelme; 3 óra, hátfőn, ked
den, szerdán d. e. 10—11-ig. Imre Sándor, ny, r. tanár, VIII.
terem.
ti. A középkori magyar nyelv rendszere; 3 óra, csütörtök, pén
tek és szombaton d. e. 10—11-ig. Ugyanaz, ugyanott.
7. Tudományos görög syntaxis; 3 óra, hétfőn, kedden és szerdán
d. e. 10 —11-ig. Dr. Hóman Ottó, ny. r. tanár, XVI. terein.
8. Plautus Pseudolusának értelmezése: 3 óra, szerdán, pénteken
és szombaton d. e. 11 —12-ig. Ugyanaz, ugyanott.
9. A római irodalom történelme 509 Kr. u .; 4 óra, hétfőn, szer
dán, csütörtökön és szombaton d. e. 9—10-ig. Szamosi János,
ny. r. tanár, IX. terem.
10. Demosthenes 111 Philipinkájának értelmezése; 2 óra, kedden
és pénteken d, e. 9—10-ig. Ugyanaz, ugyanott.
11. A német irodalom krit. történelme; VII. és V ili. rész:
Pseudoclassicismus (folytatás); 5 éra, szombat kivételével min
dennap d. e. 12—1-ig. Dr. Meltzl Hugó, ny. r. tanár, IX.
terem.
.
12. Otfrid ó-felnémet nyelvgyakorlatokkal; 1 óra, szombaton d.
12—1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
13. Edda Saemundina Atli-dalok kritikai olvasása ó éjszaki
nyelvgyakorlatokkal-, 2 óra, később meghatározandó időben.
Ugyanaz, ugyanott.
*14. Scheffel József Győző és Ekkehardja; 1 óra, később megha
tározandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
15. A román irodalom és nyelvtörténete az ó, közép és új korban;
3 óra, hétfőn, .kedden és szerdán d. u. 4—5-ig. Dr. Szilasi Ger
gely, ny. r. tanár. XVI. t«rem.
16. A román nyelv hangtana és helyesírása, kapcsolatban a ré
gibb és újabb román helyesírási ekek kritikájával; 2 éra, csü
törtökön és pénteken d. u. 4—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
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*17. Conversatorium a román elbeszélő költészet, néoleg a meseirók
fölött; 1 óra, szerdám!. 12-lig. Ugyanaz, ugyanott.
*18. Sanskrit nyelv elemei, nyelvészeti hasonlításokkal kisérve, 2
óra, melyek annak idején fognak kiszabatni; Dr. Brossai Sámuel
ra.-t.'kari ny. r. tanár, X. terem.
III. T ö r t é n e l mi és f ö l d r a j z i e l őadás ok.
19. Egyetemes miveltségtörténet; 3 óra, hétfő, kedd, szerdán d.
12—1-ig. Ladányi Gedeon, ny. r. tanár, Vili. terem.
20. Középkor történelme; 2 óia, pénteken és szombaton d 12—
1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
21. Magyarország történelme 11. és 111. Ferdinánd korában
(1619—1657); 5 óra, szombat kivételével mindennap d. e. 11
12-ig. Szabó Károly, ny. r. tanár, VIII. terem
*22. X V I. századbeli magyar írók élet- és jellemrajzai; 1 óra, csü
törtökön d. 12— l-ig. | Ugyanaz, ugyanott.
23. Őskori régiségek; 2 óra, hétfőn és csütörtökön d. e. 8—9-ig.
Finály Henrik, ny. r. tanár, XV. terem.
24. Római magánrégiségek, (család, háztartás, nevelés); 2 óra,
szerdán és szombaton d. o. 8 —9. Ugyanaz, ugyanott.
25. Ókori érmészet (Numi regum, populorum, urbium); 2 óra,
kedden és pénteken d. e. 8—9-ig. Ugyanaz, ugyanott.
26. Az osztrák-magyar monarchia földleírása ; 5 óra, csütörtököt
kivéve mindennap d. o. 9—10. Terner Adolf, ny. r. tanát,
VIII. terem.
27. A földrajz módszere; 2 óra; szerdán és szombaton d. u. 5—
6-ig. Ugyanaz, ugyanott.

IV. A b ö l c s é s z e t i

kar mel l et t mű k ö d ő m a g á n t a n i t ó k
előadásai.

f28. A franczia nyelv elemei kezdők számára; 2 óra, később meg
határozandó időben. Duret József, m. tanító, X. terem.
|29. Franczia nyelv haladottak számára ; 2 ói a később megha
tározandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
|3 0 . Egy franczia eláss, színdarab felolvasása, összekötve a szin-
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költészet fölötti conversátoriammal; 2 ír a, kés. megh. időben.
Ugyanaz, ugyanott.
f31. A franczia eláss, irodalom köréből; 1 óra, kés. megh. idő
ben, Ugyanaz, ugyanott.
f3?. Az angol nyelvtan elméletileg és gyakorlatilag, kezdők szá
mára ; 3 óra, hétfőn, szerdán és pénteken d. u. 5—6 ig, Ko
vács János, m. tanító, XV. terem.
|33. A jelesebb angol írók müveinek fordítása, s irálytani gyakor
latok ; 2 óra, kedden és szombaton d. u. 5—6-ig. Ugyanaz
ugyanott.
f34. Angol nyelven való társalgás. (English Conversation); 1 óra,
kés. mega. időben Ugyanaz, ugyanott.
f35. Levelezési gyorsírás kezdők számára; 3 óra, kés. megh. idő
ben. Géléi József, m. tanító.
f36. Vitagyorshás kiváló tekintettel a parlamenti praxis igé
nyeire; (haladottak számára): 2 óra, kés. megh. időben és
helyen. Ugyanaz, ugyanott.
|37. Gyorsírászati conversatoriuin (főként rendszeri s történelmi
fejtegetések) kés. megh. időben és helyen. Ugyanaz.

IV. A mennyiségtan-természettudományi karban.
1. Algebra, planimetria és stereometria; 5 óra, hétfőn, kedden,
szerdán, csütörtökön és pénteken d. 12—1-ig. Dr. Brossai Sá
muel, ny. r. tanár, X. terem.
2. Külzeléki számítás, alkalmazással a mértanra; 5 óra, hétfőn,
kedden, szerdán, pénteken és szombaton d. e. 11 12-ig. Dr.
Martin Lajos, ny. r. tanár, X. terem.
3. Külzeléki egyenletek elmélete; 3 óra, csütörtökön, pénteken,
szombaton d. e. 1 0 - 11-ig- Ugyanaz, ugyanott.
4. Gömbcsillagászat, tekintettel a mathematicai geographiára ; 4
óra, hétfőn, kedden, pénteken, szombaton d. u. 3 -4-ig. Ugyan
az, ugyanott.
*5. Csillagászati müszertan és csillagászati gyakorlatok; hét. 2szer, időjárás szerint esti órákban, később meghatározandó na
pon. Ugyanaz.

10
6. Lineáris transformatiok elmélete; 2 óra, később megh. idő
ben. Dr Schmidt Ágoston; m. tanár, X. terem.
7. Másodrendű felületek elemző mártana; 2 óra, később megh.
időben. Ugyanaz, ugyanott.
8. A geometria újabb haladásai; 1 óra kés. megh.időben. Ugyanaz,
ugyanott.
9. Kísérleti természettan, 1. rész, a testek mozgása és egyensú
lya. A hö. 5 óra, csütörtök kivételével naponként r. 8—9-ig
Dr. Abt Antal, ny. t. tanár. Természettaui intézetben.
10. A fény méréséről (photometría), a visszaverődésről (reflexió)
és töréséről (refractió); 2 óra, hétfőn 3—4-ig és csütörtökön
d. e. 8—9-ig. Ugyanaz, ugyanott.
**11. Természettant gyakorlatok; 4 óra, később meghatározandó
időben. Ugyanaz, ugyanott.
12. Elméleti mechanica; 6 óra, naponként r. 8—9-ig és csütör
tökön 9—10-ig. Dr. Béthy Mór, ny. r. tanár, X. terem.
*13. A hő mechanikai elmélete; 1 óra, hétfőn d. e. 9—10-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
14. Általános kísérleti vegytan; 5 óra, szombat kivételével min
dennap d. e. 9—10-ig. A kinevezendő tanártól, vegytani in
tézetben.
15. Elemző vegytan (minőleges és mennyileges módszerek); 5 óra,
szombat kivételével mindennap 12—1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
16. Vegytani gyakorlatok; 25 óra, szombat kivételével mindennap
d. e. 10—12-ig és d. u. 3—6-ig. Ugyanaz, ugyanott.
17. Ásványtan; 5 óra, szombat kivételével mindennap d. 1 1 -1 2 ig. Dr. Koch Antal, ny. r. tanár. IX. terem.
18. Válogatott fejezetek a földtani hatások tanából; 3 óra, hét
főn, kedden, szerdán d. u. 5—6-ig. Ugyanaz, ugyanott.
**19. Ásványtani gyakorlatok; 2 óra, szombaton d. e. 11—1-ig.
Ugyanaz, az ásványtani intézetben.
20. A kárpátok geológiája, elméletileg és gyakorlatilag; 2 óra,
később meghatározandó időben és helyen; Dr. Herbich Ferencz,
m. tanár.
21. Növény boncz-, fejlődés- és élettan, egybekötve demonstratiokkal, különös tekintettel az orvos- éi gyógyszertanhallgatókra;
5 óra, szerdán, csütörtökön és pénteken d. u. 2—3-ig és szom
baton d. e. 9—11-ig. Dr. Kanitz Ágost, ny. r tanár, Vili.

terem.
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*22. Növénytan Magyarországon Clusins Károlyig; 1 óra, csütör
tökön r. 8 —9-ig. Ugyanaz, ugyanő't.
23. Növénytani gyakorlatok ; különös tekintettel a kari hallga
tókra és a magyar gyógyszerészkönyvben előjövő növényrészekre
(az indexbe mint 5 órás tantárgy lejegyzendő) ; 5 őrá, később
megh. időben.' Ugyanaz, a növénytani intézetben.
24. Általános állattan; 5 óra. szombat kivételével mindennap
d. 12—1-ig Dr. Entz Géza, uy. r. tanár. Az állattani in
tézetben.
25. Állattani gyakorlatok; 4 óra, később meghatározandó időben.
Ugyanaz, ugyanott.
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|

Az orvosi karban

7-9

Belyyógyászuti koroda; hetenkiut 10 őra, hétfőtől péntekig d. e. 7—9-ig Dr. Machik
Béla ny. r. tanár a Károlina kórházban

8-9

Egyeteme» európai jogtörténet;
5 óra
hétfőn, kedden, csütörtökön és Oynkorlati kórboncztan; hetenkiut 3 óra. Hétpénteken d. e. 8—9-ig, és hétfőr
fő, szerda ós péntek d. e. 8—9-ig, Dr.
ó u 3 - 4 - i g , I. tanterem. Dr
Genersieh Antal ny. r. tanár, a Károlina
Óoáry Kelemen ny. r. tanár.
kórházban.
Magyar ét erdélyi magénjog;
5 óra *A Torzok; hetenkiut 1 óra, szombat d. e
szerda kivételével naponkint d.e
8—9-ig Dr. Genersieh Antal ny. r tanár
8—9-ig, III. tanterem, Dr. Ko
egyetemi épület 2-ik emelet, 4. ajtó.
lotráry Sándor ny. r. tanár.

A atatistika elmélete; 2 óra. Kedden és
pénteken. I. tanterem. Dr. Vályt
Oábor ny. r. tr.
A romai jog története, különösen a magánjognak instilutiói, 8 óra. Hétfőn, kedden, csütörtökön, pénte Szövettani gyakorlatok;
hetenkint 6 óra, hétken d. e. 9—10-ig és d. u. 4—
főtől péntekig d. e. 9—10-ig, Dr. Török
5-ig. II. tanterem. Dr. Farka» L.
Aurél ny. r. tanár, az élettani intézet
ny. r. tanár.
helyiségében.
Bölcseleti jog • 5 óra. Szombat kivéte- Általános kórtan; hetenkint 5 óra. Hétfőn,
9-10
lével naponként d. e. 9—10-ig,
kedden, szerdán, csütörtökön és pénteIII. tanterem. Dr. Jeney
Vidor
ken d. e. 9—10-ig, Dr. Högyes
Endre
ny. r. tanár.
ny. r. tanár, az általános kór- és gyógyszertani intézetben.
Ausztriai magánjog az erdélyi részek
ben érvényes alakjában, nevezetesen:
családi és örökösödési jog. 5 ó.
Szerda kivételével naponkint d.
e. 9—10-ig, IV. tanterem. Dr.
Haller Károly ny. r. tanár.
Sebészi kóroda; hetenkint 10 óra. H é t f ő t ő l A gyámságról és gondnokságról az 1877.
péntekig d. e. 9—11-ig, Dr. Brandt J.
ny. r. tanár. Károlina kórházban.
XX. t. cz. értelmében; 2 óra. Szerdán d. e. 9—11-ig. III. tanterem. Sebészi eszköz- és tcöltan; hetenkint 4 őra.
9-11
Péntek d. u. 5—7-ig, ós szombaton d.
Dr. Haller Károly ny. r. tanár.
e. 9—11-ig. Ugyanazon tanár ugyanott.
Jog- és államtudományok
encyclopaediája
kapcsolatban
a módszertannal;
3
óra. Hétfőn, szerdán és pénteken
d. e. 10—11-ig. II. tanterem, Dr.
Leiró boncz'an;
hetenkint 5 óra. H é t f ő t ő l Jeney Vidor ny. r. tanár.
péntekig d. e. 10—11-ig, Dr. Genersieh
1 0 - 1 1 Magyar közjog ; 5 óra, szerda kivéteAntal ny. r. tanár, a r. kath. lyceumban
lével naponkint d. e. 10—11-ig.
lévő boueztani intézetben.
I. tanterem, Torma Károly ny.
Élettan; hetenkint 5 óra. Hétfőtől—péntekig
r. tanár.
d. e. 10—11-ig, Dr. Török Aurél ny. r.
*A bankjegyről;
1 óra. Szerdán d. e.
tanár, az élettani intézet helyiségében.
10—11-ig. IV. tanterem. Dr.Berde Áron ny. r. tanár.
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Őskori régiségek-, 2 óra, hétfőn és csütörtökön, Fináty Henrik ny. r. tr. XV. tanterem.
Római magánrégiségek;
2 óra, szerdán és
, szombaton, u. a. u. o.
Ókori érmészet; 2 óra, kedden és pénteken
U. a. u. o.

Kitér leti természettan; I. rész : a testek mozgása és egyensúlya. A hő. 5 óra, csütörtök kivételével mindennap, Dr. Abt
r.ntal ny. r. tanár, természettani intézet.
A fény méi étéről, a visszaverődésről és törésről
2 óra, csütörtökön d. e. 8—9-ig és hétfőn d. u. 3—4-ig u. a. u. o.
Elméleti mechanica-, 6 óra, mindennap 8 — 9 ig és csütört. 9—10-ig, Dr. Réthy Mór
ny. r. tanár X. tanterem.
*) Növénytan
Magyarországon
Clusius
Kdrolyig. 1 óra, csütürtököu. Dr.
Kanitz
Ágost ny. r. tanár. VIII. tanterem.

A római irodalom történelme 500 ig Kr. u. Elméleti mechanika-, 6 óra, csütörtökön 9 —
4 óra Hétfőn, szerdán, csütörtökön és
10-ig és mindennap 8—9 ig. Dr. Réthy
szombaton. Szamosi J. ny. r. tanár IX.
Mór ny. r. tanár X. tanterem.
tanterem.
*A hő mechanikai elmélete; 1 óra, hétfőn, u.
Demosthenes 111. Philippikájának
értelmezése;
a u. o.
2 óra, kedden és pénteken u. a. u. o. Általános kisérleli vegytan;
5 óra. Szombat
Az osztrák magyar monarchia fnldirata5 óra.
kivétel :ve mindennap. A kinevezendő
Csütörtök kivételével mindennap. Terner
tanártól. Vegytani intézet.
Adolf ny. r. tanár. VIII tanterem.

Növény honcz- fejlődés- és élettan egybekötve
demonstratiokkal;
5 óra. Szombaton d.
e. 9—11 ig és szerdán, csütörtökön, pén
teken d. u. 2 - 3 - i g . Dr. Kanitz Ágost
ny. r. tanár, VIII. tanterem.

A középkori magyar irodalom történelme;
3
óra, hétfőn, kedden, szerdán. Imre Sándor ny. r. tanár, VIII. tanterem.
Külzeléki egyenletek elmélete; 3 óra, csütörtöKözépkori magyar nyelv rendszere; 3 óra, csükön, pénteken, szombaton, Dr. Martin
törtökön, pénteken, szombaton. U. a. u. o.
Lajos ny. r. tanár. X. tanterem.
Tudományos
görög synlaxis;
3 óra, hétfőn,
kedden, szerdán. Dr. Hóman Ottó ny. r.
tanár. XVI. tanterem.
I

i i
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* Magánjogi gyakorlatok;
1 óra, Szombaton d. e. 10— U - i g . 11. tanterem, T)r. Haller Károly ny. r.
r
tanár.
Váltó- én kereskedelmi jog ; 7 óra. Hét!
főn. keddeD, csütörtökön, pénteken d e. 10—11-ig és hétfőn,
1
kedden, csütörtökön d. u. 3—4-ig
10-11
III. tanterem, Dr. Plóst Sándor
ny. r. tanár.
Egyházjog, különös tekintettel a magyar
egyházra-, 5 óra. Sze~da kivételével naponta d. e. 10—11-ig. IV.
tanterem. Dr. Csiky Vietor ny. r.
tanár.

10-12

Nemzetgazdaságtan;
6 óra. Naponta d.
e. 11—12-ig. II. tanterem. Dr.
Berde Aron ny. r. tanár.
1 1 - 1 2 Alkotmánytan; 5 óra. Szerda kivételével naponta d. e. 11—12-ig. IV.
tanterem. Dr. Concha Oyözö ny.
r. tanár.

•

12-1

* Fejlődéstan; lietenkiut 1 óra, szombaton d.
e. 11—12-ig, Dr. Török Aurél ny. r. tanár, az élettani intézet helyiségében.
Elméleti kórboncztan;
hetenkint 5 óra, hétf ő t ő l - p é n t e k i g d. e. 11—12 ig. Dr. Oenersich Antal ny. r. tanár, egyet, épület
II. em. 4. ajtó.
*A ruházkodásról;
egészségügyi és orvosrendészeti szempontból, hetenkint 1 óra, d.
e. 11—12-ig Dr. Ajtai K. Sándor ny. r.
tanár, az államorvostani intézetben.
Orvosi rendészet;
(közegészségtan) hetenkint
5 óra. Hétfőtől—péntekig d. e. 1 0 - 1 1 ig, Dr. Ajtai K. Sándor ny. r. tanár,
az államorvostani intézetben.
Gyakorlati szemészel; hetenkint 5 óra. Hétfőtől—péntekig d. e. 11—12 ig, Dr. Szilágyi Ete, ny. r. tanár, a szemészeti kórodán.

Elméleti s gyakorlati szülészet; hetenkint 10
óra, hétfőtől—péntekig bezárólag d. e.
1 1 — l - i g , Dr. Maizner János ny. r. tanár, a szülészeti intézet helyiségében.
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/

1
Vegytani gyakorlatok,
25 óra. Szombat kivételével minden nap d. e. 10— 12-igés
d. u. 3—G i g ; a kinevezendő tanártól,
a vegytani intézetben.

Plaulns Pseudulusdnak
értelmezése:
3 óra. Külzelékí számítás alkalmazással a mértanra;
5 óra, csütörtök kivételével mindennap,'
Szerdán, pénteken és szombaton. Dr. IdóDr. Martin Lajos ny. r. tanár, X. tanman Ottó ny. r. tanár, XVI. tanterem.
terem.
Magyarország történelme 11. és 111. Ferdinánd
5 óra, szombat kivételével minkorában (1619—1657.)-.
5 óra, szombat Ásványtan;
dennap, Dr. Koch Antal ny. r. tanár, IX.
kivételével mindennap. Szabó Károly ny.
tanterem.
r. tanár, VIII. tanterem.

**Ásványtani gyakorlatok;
2 óra, szombaton,!
Dr. Koch Antal ny. r. tanár, az ásvány-'
tani intézetben.

2
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karban

1-ig

2-3

27.-4

3—4

Az orvosi karban
i
Élettani kísérletek; hetenkint 3 óra, csütörtökön és pénteken d. e. '/ a 12— l - i g , Dr.
Török Aurél ny. r. tanár, az élettani intézet helyiségében.

7,12-

12-1

y

* Vitás kérdések a római magánjog köréből ; 1 óra, szombaton d. e.
12—1 ig. II. tanterem, Dr. Farkas Lajos ny. r. tanár.
Az európai államok összehasonlító
sta- Elméleti szemészet; hetenkint 5 óra, hétfőtől
tistikája;
5 óra, szombat kivéte—péntekig d. e. 12—l-ig, Dr. Szilágyi
lével naponta d. e. 12 —l-ig,
Ele ny. r. tanár, a szemészeti kórodán.
IV. tanterem, Dr. Vályi Gábor
ny. r. tanár.

Allamszdmvileltan;
3 óra, hétfőn, szerdán és pénteken d. u. 2—3-ig,
Ruzitska Béla p. ü. ig. titkár.
IV. tanterem.

Börkórtan górcsői készítmények bemutatásával ;
hetenkint 5 óra, hétfőtől—péntekig d.u.
2 —3-ig, Dr. Géber Ede, ny. r. tanár, a
Karolina kórházban.
l'ájboneztan; hetenkint 3 óra, hétfő, kedd d.
u. 2 ' / . — 4 - i g , Dr. Genersich Antal ny.
r. tanár, mint helyettes, lyceumi épület.

Egyetemes európai jogtörténet,- 5 óra,
hétfőn, kedden, csütörtökön és
pénteken d. e. 8—9-ig és hétfőn
d. u. 3 —4-ig, -I. tanterem, Dr.
Őuáry Kelemen ny. r. tanár.
Magyar jogtörténet;
3 óra, kedden, csü*A gyermekágykórés gyógytana;
hetenkint
törtökön és pénteken d. u. 3 - 4 1 óra, kedden d. u. 3—4-ig, Dr. Maizig. Ugyanaz I. tanterem.
ner János ny. r. tanár, a szülészeti inMinő elvek volnának szem előtt tartantézet helyiségében.
dók az alkotandó magyar polgári
Elet- és kórvegytan; hetenkint 3 óra, hétfőn,
codexben? 2 óra, szerdán és csüszerdán és pénteken d. u. 3 - 4 - i g , Dr.
törtökön d. u. 3—4-ig, IV. tanOssikovszky József ny. r. tanár. Lyceumi
terem Dr. Kolosváry Sándor ny.
épület.
r. tanár.
Váltó- és kereskedelmi jog; 7 óra, hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken d. e. 10—11-ig és hétfőn,
kedden, csütörtökön d. u. 3—4-ig
Dr. Plósz Sándor ny. r. tanár.
III. tanterem.
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A német irodalom kritikai történelme, VII. ét
VIII. rész; 5 óra, szombat kivételéve
mindennap, Dr. Meltzl Hngo ny. r. ta
nár, IX. tanterem.
Algebra, Planimetria és Slereometria : 5 óra,
Ot/ried , ¿felnémet nyelvgyakorlatokkal;
1 óra
szombat kivételével mindennap, Dr.Brosszombaton, ugyanaz ugyanott.
sai Sámuel ny. r. tanár, X tanterem.
Egyetemes mioeltségtörténet;
3 óra, lié'főn Elemző vegytan; (minőleges és mennyileges
kedden, szerdán, Ladányi Gedeon ny. r
módszerek:) 5 óra, szombat kivételével,
tanár, V i l i . tanterem.
minden nap, a kinevezendő tanártól, a
Középkor történelme; 2 óra, pénteken és szomvegytani intézetben.
baton ugyanaz, ugyanott.
Általános állattan; 5 óra, szombat kivételé*XVI. századi magyar irók élet és jellemrajzai,
vel minden nap, Dr. Enlz Géza ny. r.
1 óra, csütörtökön. Szabó Károly ny. r.
tanár, az állattani intézetben.
tanár, VIII. tanterem.
* Conversatorium
a román elbeszélő költészet
fölött; 1 óra, szerdán, Dr. Szilassy Gergely ny. r. tanár. XV. tanterem.
Növény lonez- fejlődés- és élettan eggbekötvé
demonslratiokkal;
5 óra. Szerdán, csütörtökön és pénteken d. u. 2—3-ig, szombaton d. e. 9 —11-ig, Dr. Kanitz Ágost
ny. r. tanár, VIII. tanterem.

Gömtcsillagdszat,
tekintettel a math. geographiára ; 4 óra, hétfőn, kedden, pénteken
és szombaton, Dr. Martin Lajos ny. r.
tanár, X. tanterem.
A fény méréséről, a visszaverődésről
és törésről; 2 óra, hétfőn d. u. 3—4-ig és csütörtökön d. e. 8—9-ig, Dr. Abt
Antal
ny. r. tanár. Természettani intézet.

2*
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3-6

4-5

5-6

5-VJ

5-7

A római jog története, különösen a magánjognak institutiói; 8 óra, hétfőn,
Gyakorlati boncztan; heteukint 5 óra, héttőkedden, csütörtökön, pénteken d.
től—péntekig d. u. 4—5 ig, Dr. Genere. 9 —lOig, és d. u. 4 - 5 - i g . II.
aic/i Antal ny. r. tanár, mint helyettes.
tanterem, Dr. Farkas Lajos ny.
Lyceumi épület.
v. tanár.
Állatjárványtan
és állati rendészet; hetenkint
Büntető jog (anyagi része) kiváló tekin3 óra, kedden, szerdán és pénteken d.
tettel a magyar iilntetö-törvény jau. 4 —5-ig, Dr. Mi na János ny. rk. tavaslatra- 6 óra, naponkint d. u.
nár, egyetemi épület, I. em. 5. sz.
4—5-ig, III. tanterem. Dr. Groisz
Gusztáv, ny. r. tanár.

Hazai protestáns egyházjog ; 4 óra, hétfőn, kedden, pénteken és szombaton d. u. 5—6-ig, IV. tanterem
Dr. Kolosváry Sándor ny. r tr.
Magyar közigazgatási jog; 5 óra, szerda
kivételével naponta d. u. 5—6-ig
III. tanterem. Torma Károly ny.
v. tanár.

Sebészi műtéttan; hetenkint 3 óra, hétfőn és
csütörtökön d. u. 5—'/ 2 7-ig, Dr. Brandt
József ny. r. tanár, Karolina kórház.

Sebészi eszköz- és köttan; hetenkint 4 óra,
pénteken d. u. 5—7-ig és szombaton d.
e. 9 —11-ig, Dr. Brandt J. ny. r. tanár.
Kórtani kísérletek az idegrendszer befolyásáról
az állati melegre (folytatólag a láz tanához),
hetenkint 2 óra, szombaton d. u. 5 - 7 ig. Dr. Högyes Endre ny. r. tanár, ált.
kór- és gyógyszertani intézetben.
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Vegytani gyakorlatok; 25 óra, szombat kivé
telével mindennap d. e. 10— 12-ig és d.
u. 3—6-ig, a kinevezendő tanártól. Vegytani intézet.

Neveléstan; 3 óra, hétfőn, kedden, csütörtökön. Felméri Lajos ny. r. tanár VIII 1
tanterem.
A psychologia Jübb kérdései; 2 óra, szerdán
ós szombaton. Ugyanaz ugyanott.
A román irodalom és nyelv történele: 3 óra
hétfőn, kedden, szerdán; Dr.
Stilassy
Gergely ny. r. tanár, XV. tanterem.
A román nyelv hangtana és helyesírása ', 2 óra,
csütörtökön és pénteken, u. a. u. o.

Bevezetés a philosophiála;
2 óra, hétfőn és
kedden. Szász Béla ny. r. tanár, XVI.
tanterem.
A régi philosophia történetének I-söfele; 4 óra,
szerdán és csütörtökön d. u. 5 — 6 - i g és
Válogatott fejezetek a földtani hatások tanából,
pénteken d. u. 5—7-ig, u. a. u. o.
3 óra, hétlőn, kedden, szerdán, Dr. Koch
A földrajz módszere; 2 óra, szerdán és szomAntal ny. r. tanár. IX. terem.
baton. Terner Adolf ny. r. tanár, VIII.
tanterem.
Angol nyelv kezdölcnek; 3 óra, hétfőn, szerdán, pénteken, Kovács János magánta
nitó, XV. tanterem.
Jelesebb angol irók müveinek fordítása
stb. ,2 óra, kedden és szombaton, u. a, u. o.

A régi philosophia
történetének
1-sö fele ; 4
óra, pénteken d. u. 5—7 ig, és szerdán
ós csütörtökön d. u. 5 — 6 ig Szász Béla
ny. r. tanár, XVI. '.anterem.
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Orvosi karban
Kórszövettani
gyakorlatok;
Dr. Gentrsich A.
ny. r. tanár, egyet. ép. 2. em. 4. ajtó.
Elet- ós kórvegytani gyakorlatok;
szombat és
vasárnapot kivéve a nappali órákban, Dr.
Ossikovszky J. ny. rk. tanár, lyceumi
épület.
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Kórtani gyakorlatok;
hetenkiut 3 óra, később
meghatározandó időben Dr. Högyes E.
ny. r. tanár, ált. kór- és gyógyszertani
intézetben.
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Edda Saemundina Atli dalok krit.
olvasása *Csitlagászati müszertan és csillagászati gyakorlatok; bet. 2-szer, időjárás szerint azi
stb. 2 óra, Dr. Meltzl Hugó ny. r. ta
esti órákban, Dr. Martin Lajos ny. r.
náí, IX. tanterem.
tanár.
*8cheffel József Gyözö és Ekkehardja; 1 óra, u
Lineáris transformatiok
elmélete; 2 óra, Dr.
a. u. o.
Schmidt Ágoston m. tanár, X. tanterem.
*Sanskrit nyelv elemei; 2 óra. Dr. Brossai S.
Másodrendű felületek elemző mértana;
2 óra,
ny. r. tanár, X. tanterem,
u. a. u. o.
t J'ranczia nyelv elemei kezdőknek; 2 óra, DuA geometria ujabb haladásai; 1 óra, u.a.u.o.
ret J. m. tánitó X. tanterem.
4 óra, Dr. Abt A.
fí'ranczia
nyelv halndottaknak;
2 óra. u.a.u.O. Természettani gyakorlatok;
ny. r. tanár, Természettani intézet.
fFranczia class. színdarab felolvasása; 2 óra,
A Kárpátok geologiája ; 2 óra, Dr. Herbich
u. a. u. o.
Ferencz m. t. később meghatározandó
tFranczia class. irodalom köréből; 1 óra, u.
helyen.
a. u. o.
Kanitz
\Angol nyelven való társalgás; 1 óra, Kovács Növénytani gyakorlatok ; 5 óra, Dr.
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ny. r. tanár Állattani intézet.
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2 óra, u. a.
f Gyorsírászati conversatorium ; 1 óra, U. a.
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TANÁROK SZERINTI ÁTTEKINTÉS.
I- A jog- és államtudományi karban.
Nemzetgazdaságtan, hetenként 6 óra.
A bankjegyről, hetenként.! óra.
n
w
Dr. Concha Győző: Alkotmánytan, hetenként 5 óra.
Egyházjog, hetenként 5 óra,
Dr. Csíki Victor:
A
romai jog története és institutioi, hét. 8 óra.
Dr. Farkas Lajos:
Vitás kérdések a romai magánjog köréből, he
fí
JÍ
tenként 1 óra.
v>
n
Dr. Groisz Gusztáv: Büntetőjog, hetenként 6 óra.
Dr. Haller Károly: Ausztriai magánjog, hetenként 5 óra.
A gyámságról és gondnokságról, hét. 2 óra.
W
»
Magánjogi gyakorlatok, hét. 1 óra.
n
Encyclopaedia, hetenként 3 óra,
Dr. Jeney Victor:
„
„
Bölcsészeti jog, hetenként 5 óra.
Dr. Kolosvári Sándor: Magyar és erdélyi magánjog, hetenként 5 óra.
Hazai protestáns egyházjog, hetenként 4 óra.
ti
Az
alkotandó magyar polgári codex, hét. 2 óra.
»
n
Dr. Óvári Kelemen: Egyeteme^ európai jogtörténet, hét. 5 óra.
Magyar jogtörténet, hetenként 3 óra.
»
»
Váltó és kereskedelmijog, hét. 7 óra.
Dr. Plósz Sándor:
Magyar
közjog, hetenként 5 óra.
Torma Károly:
Magyar közigazgatási jog, hét. 5 óra.
7)
»
Az európai államok összehasonlitó Statistikája,
Dr. Vályi Gábor:
hetenként
5 óra.
•n
n
A
statistika
elmélete, hét. 2 óra.
n
»
Államszámviteltan, hetenként 3 óra,
Buzitska Béla:

Dr, Berde Áron:
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II. Az orvosi karban.
Dr, Ajtai K. Sándor. Orvosi rendészet: (Közegészségtan), hetenként
5 óra.
A ruházkodásról, egészségügyi és orvos rendé
szeti szempontból, hetenként 1 óra.
Sebészi kóroda, hetenként 10 óra.
Dr. Brandt József.
Sebészi műtéttan, hétenkint 3 óra.
fi
77
Sebészi eszköz- és kottán hetenként 4 óra.
n
77
Dr. Genersich Antal. Leiró boncztan, s ezt megelőzőleg bevezetés az
B
orvosi tudományokba, hetenként 5 óra.
Gyakorlati
bonctan, hetenként 5 óra.
77
n
Tájboncztan,
hetenként 3 óra.
»
77 *
Elméleti kórboncztan, hetenként 5 óra.
77
77
Gyakorlati kórboncztan, hetenként 5 óra.
fi
Kórszövettani gyakorlatok, a nap világos óráiban.
7>
r>
A
torzokról, hetenként 1 óra.
n
ff
Bőrkórtan górcsői készítmények bemutatásával,
Dr. Géber Ede.
hetenként 5 óra.
7)
7)
Dr. Hőgyes Endre.
Általános kórtan, hetenként 5 óra.
„
„
Kórtani kísérletek. Az ideg rendszer befolyásáról az állati melegre (folytatólag a láz taná
7»
77
hoz) hetenként 2 óra.
77
77
Kórtani gyakorlatok, hetenként 3 óra.
r>
77
Belgyógyászati kóroda, hetenként 10 óra.
Dr. Machik Béla.
Az
idegbántalmakról, hetenként egy óra.
77
n
Dr. Maizner János. Elméleti és gyakorlati szülészet (szülészeti kóro
da) hetenkint 10 óra.
17
77
*A
gyermekágy-kór
és gyógytana, hét. 1 óra.
n
77
Dr. Mina János.
Allatjárványtan és állati reudészet, hét. 3 óra.
Dr. Ossikowsky József.ÉIet- és kórvegytan, hét. 3 óra.
„77
„77
Élet- és kórvegytani gyakorlatok, szombat és
vasárnapot kivéve, a nappali órákban.
77
77
Gyakorlati
szemészet, hét. 5 óra.
Dr. Szilágyi Ete
Elméleti szemészet, hét. 5 óra.
ff
77
Élettan, hét. 5 óra.
Dr. Török Aurél
Szövettani gyakorlatok, hét. 3 óra.
77
fi
Élettani
kísérletek, hét. 3 óra.
77
"7
^Fejlődéstan, hét. 1 óra.
77
r>
77
7)
Ti

77
»
“
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III. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
k a rb a n .

Felméri Lajos:

Neveléstan, hét. 3 óra.
A psyehologia íőbb kérdései, hét. 2- óra.
Finály Henrik :
Őskori régiségek, hét. 2 óra.
Iiómai magánrégiségek, hét. 2 óra.
n
n
Ókori érmészet, hét. 2 óra.
V
”
Tudományos görög syntaxis, hét. 3 óra.
Dr. Hóman Ottó:
Plautus
Pseudulusának értelmezése, hét. 3 óra.
V
V
Középkori magy. irodalom történet, hét. 3 óra.
Imre Sándor:
„
„ nyelv rendszere, hét. 3 óra.
rí
rt
Ladányi Gedeon: . Egyetemes miveltségtörténet, hét. 3 óra.
Középkor történelme, hét. 2 óra.
Német irod. krit. története, hpt. 5 óra.
Dr. Meltzl Hugó:
Otfrid ó-felnémet nyelvgyakorlatokkal, h. 1 ó.
■n
r>
Edda Saemundina Atli dalok krit. olvasása,h.l ó.
n
n
*Scheffel J. Gy. Ekkohardja, hét. 1 óra.
n
v
Magyarország történelme II. és III. Ferdinánd
Szabó Károly:
korában (1619 --1657), hét. 5 óra.
n
n
*XVT.
sz.
magyar irók élet- és jellemrajza, hét. ló.
v
n
Kómái irodalom történelme, hét. 4 óra.
Szamosi János:
Demosthenes III. Philippikájának értelmezése,
v
w
hét. 2 óra.
V
íí
Bevezetés a philosophiába, hét. 2 óra.
Szász Béla:
A régi philosophia történetének I-ső fele, h. 4 ó.
Dr. Szilasi Gergely: A román irodalom és nyelv történelme, h. 3 ó.
„
„
A román nyelv hangtana és helyesírása, h. 2 ó.
*Conversatorium
a román elbesz. költ. fölöft, h.ló.
W
»
Osztrák-magyar monarchia földleírása, h. 5 ó.
Terner Adolf:
A földrajz módszere, hét. 2 óra.
n
v
Brassai Sámuel:
Sanskrit nyelv elemei, hét. 2 óra.
Duret József m, tanító: Franczia nyelv kezdőknek, hét. 2 óra.
„
„
„
„
„ haladottaknak, hét. 2 óra.
E
eláss, színdarab olvasása, hét. 2 óra.
„
„
„
„
„ irodalom köréből, liet. 1 óra.
Kovács János m.tanitó: Angol nyelv kezdőknek, hét. 3 óra.
r
„
■ „ Jelesebb angol irók műveinek fordítása, h, 2 ó
„
„
„ Angol nyelven való társalgás, hét. 1 óra.
•fí

W
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Géléi József m. tanító: Levelezési gyorsírás, hét. 3 óra.
„
„

„
■„

„
„

Vitagyorsirás, hét. 2 óra.
Conversatorium, hét. 1 óra.

A mennyiségtan-természettudományi karban.
Dr. Abt Antal:

Kísérleti természettan, hét. 5 óra.
„ „
„
A fény méréséről, a visszaverődésről és tö„ „
n
réséről, hét. 2 óra.
„ „
„
Természettani gyakorlatok, hét. 4 óra.
Dr. Brassai Sámuel: AIgebra, Planimetría és Stereometria, h. 5 ó.
Általános állattan, hét. 5 óra.
Dr. Entz Géza:
Állattani gyakorlatok, hét. 4 óra.
n n
n
Növény böncz- fejlődés- és élettan, hét. 5 óra.
Dr. Kanitz Ágost:
Növénytan Magyarországon Clusiusig, h. 1 ó.
Növénytani gyakorlatok, hét. 5 óra.
Ásványtan, hét. 5 óra.
Dr. Koch Antal:
A földtani hatások tanáról, hét. 3 óra.
Ásványtani
gyakorlatok, hét. 2 óra.
U n
n
Külzeléki számítás, hét. 5 óra.
Dr. Martin Lajos;
Külzeléki egyenletek elmélete, hét. 3 óra.
Gömbcsillagászat, hét. 4 óra.
Csillagászati műszertan és gyakorlatok, h. 2-szer.
fi
ff
n
Elméleti
mechanica, hét. 6 óra.
Dr. Róthy Mór:
„
„
„
A hő mechanikai elmélete, hét. 1 óra.
A kinevezendő vegytanártól: Általános kísérleti vegytan, hét. 5 óra.
„
„
„ Elemző vegytan, hét. 5 óra.
„
„
„ Vegytani gyakorlatok, hét. 25 óra.
Dr.HerbichFerencz m- t. A kárpátok geológiája, hét. 2 óra.
ff

n

n

n

n

n

»

ff

n

ff

n

ff

ff

n

'

n

Dr. Schmidt Ágoston:.
dl

„
„

, ,
tciHcir •

A

,

Lineáris transformatiok e melete, hét. 2 óra.

„
Másodrendű felületek elemző mártana, h. 2 ó.
» A geometria újabb haladásai, hét. 1 óra.
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