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TANTÁRGYAK SZERINTI ÁTTEKINTÉS.
I. A jog- és államtudományi karban.
1. Európai jogtörténet', 5 óra, hétfőtől péntekig cl. e. 8 —9. II.
tanterem. Dr. Óvári Kelemen, ny. r. tanár.
2. Magyar jogtörténet; 3 óra, hétfőn, kedden, csütörtökön d. u.
8— 4. Ugyanott, ugyanazon tanár.
3. Római magánjog (folytatás): 8 óra, hétfőtől péntekig d. e.
9 —10 és hétfőn, szeredén, csütörtökön d. u. 4—5; II. tante
rem. Dr. Farkas Lajos, ny. r. tanár.
*4. A római kőtelezési jognak rendszeréről; 1 óra, pénteken d. e.
12—1. Ugyanott, ugyanazon tanár.
5. Hübérjog; 2 óra, hétfőn d. u. 5—G és pénteken d. e. 10—11.
II. tanterem. Dr. Csiky Viktor, ny. r. tanár.
G. A dologi jogok (jura in re) rendszere a római magánjogban-, 3
óra; hétfőn, kedden,szerdán d. o 10—11. II. tanterem. Dr. Kiss
Mór, egyet. m. tanár.
7. Római örökösödési jog (folytatás és befejezés); 1 óra; csütör
tökön d. e. 10—11. Ugyanott, ugyanaz.
8. Exegetikai gyakorlatok a Digesták egyes helyei alapján ; h. 1 óra,
később meghatározandó időben. Ugyanott, ugyanaz.
9. Bölcseleti jogtan; 5 ó ra; szombat kivételével naponként d. e.
9— 10. III. tanterem. Dr. Jenei Viktor, ny. r. tanár.
10. Tételes nemzetközi jo g ; 3 óra; kedden, csütörtökön és pénte
ken d. u. 4—5. III. tanterem. Ugyanazon tanár.
11. Nemzetgazdaságtan (vagyon megosztás és fogyasztás); 5 óra,
szombat kivételével naponként d. e. 11—12. III. tanterem. Dr.
Berde Áron, ny. r. tanár.
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12. Pénzügytan; 5 óra, szombat kivételével naponként, d e. 12—1.
IY. tanterem. Ugyanazon tanár.
13. Magyar magánjog', 5 óra, szombat kivételével naponként d. e.
8 - 9 . III, tanterem. Dr. Kolosvári Sándor, ny. r. tanár.
14. Magyar bányajog; (kirándulásokkal érez- és kőszén-bányák
hoz) Sóra, szerdán, pénteken és szombaton d. u. 3 —4. Ugyan
ott, ugyanazon tanár.
15. Ausztriai magánjog; az erdélyi részekben érvényes alakjában
(kötelmi jog) 5 óra, hétfőtől csütörtökig d. e. 9—10 és szerdán
d. e. 10—11. IV. tanterem. Dr. Hallév Károly, ny. r. tanár.
16. Büntető jog; az eljárás bűnügyekben tekintettel az újabb tör
vényalkotásokra, kiválóan pedig az alkotandó magyar bünfenyitő eljárásnál alapul fektetendő elvekre; 5 óra, naponként
szombat kivételéveld. u. 4—5. III. tanterem. Dr. Oroisz Gusz
táv, ny. r. tanár.
17. A magyar polgári törvénykezési jog rendszere; 8 óra, hétfőn,
kedden, csütörtökön és pénteken d. e. 10—11 és 12— 1. III.
tanterem. Dr. Plósz Sándor, ny. r. tanár.
18. Egyházjog; különös tekintettel a magyar egyház viszonyaira,
5 óra, szombat kivételével naponként d. e. 11 —12. 1Y. tanterem.
Dr. Csiky Viktor, ny. r. tanár.
19. Magyarország és Ausztria statistikája; 5 óra, szombat kivéte
lével naponként d. e. 8 —9. IV. tanterem. Dr. Vályi Gábor,
ny. r. tanár.
•j-20. Az 1880. évi átalános népszámlálásról-, 1 óra, szombaton d.
c. 8 —9. Ugyanott, ugyanazon tanár.
21. Közigazgatástan; 5 óra, szombat kivételével naponként d. e.
10 11. IV. tanterem. Dr. Concha Győző, ny. r. tanár.
*22. A politikai irodalom hazánkban-, a múlt század végétől a je
len korig; 2 óra, szombaton d. e, 11—1 (nb. E leczke az első
félévben a tanár akadályoztatása miatt nem tartatott meg).
Ugyanott, ugyanazon tanár.
23. Magyar pénzügyi jog ; 5 óra, szombat kivételével naponként
d. e. 9—10. I. tanterem. Dr Lindne-r Gusztáv, ny. r. tanár.
24. J örvényszéki orvostan-, 2 óra szombaton d. e. 9 —11. Az
egyetem államorvostani intézetében. Dr. Ajtai Sándor, ny. r.
tanár.
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f25.** Államszámviteltan; 3 óra, hétfőn, szerdán és pénteken d.
u. 2 —3. III. tanterem. Buzitska Béla, m. kir. pénzügyigaz
gatósági titkár, mint előadó,

II. Orvos! karban.
1. Lei' ó boncztan; 5 óra, hétfőtől — péntekig. Január, Feb
ruár hónapokban d. o. 10—11-ig, Márczius, Április, Má
jus hónapokban d. e. 8—9-ig. Dr. Török Aurél, ny. r. ta
nár : a Lyceuin boncztani helyiségében.
2. Tájboncztan; 3 óra hétfőn és kedden d. u. '/a3 -4-ig.
Ugyanazon tanár, ugyanott.
3. Boncztani gyakorlatok; 5 órai dijjal a nap világos órái
ban. Ugyanaz, ugyanott.
4. Kísérleti élettan; (folytatólag) 5 óra, hétfőtől-péntekig d.
e. 9 —10 ig. Dr. Klug Nándor, ny. r. tanár, az élet és
szövettani intézet tantermében.
5. Élet- és szövettani gyakorlatok; 5 óra hetenként, később
meghatározandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
6. Gyakorlati kórboncztan-, 3 óra, hétfő, szerda, péntek d. e.
8—9-ig. Dr. Genersieh Antal, ny. r. tanár, Károlina-kórház bonczhelyiségében.
7. Elméleti kórboncztan; 5 óra, hétfőtől -péntekig d. e. 11—12
Ugyanazon tanár, egyetemi épület, II. emelet, IV. ajtó.
*8. Kórszövettani gyakorlatok: hétfőtől-péntekig, a nap világos
óráiban. Ugyanaz, ugyanott.
*9. Az emberi élösdiek; 2 óra, szombaton d. e. 8—10. Ugyan
az, ugyanott.
10. Gyógyszertan I. Gyógyszerisme-, (Pharmacognosia) 3 óra,
hétfő, kedd, szerda d. e. 10—1 l-ig. Dr. Högyes Endre, ny.
r. tanár. Általános kór- és gyógyszertani intézetben. (Egye
temi főépület, TI emelet.)
11. Gyógyszertan, TI Gyógyszerhatástan (Pharmacologia) 5 óra,
hétfőtől-péntekig, d. e. 9—10-ig. Ugyanaz, ugyanott.
13. Méregisme kísérletekkel; 2 óra, szombaton d. e. 10 —12-ig.
Ugyanaz, ugyanott
'
14. Intézeti gyakorlatok-, hetenként 3 óra, később meghatáro
zandó időben. Ugyanaz, ugyanott.

15. Különös kór- és gyógytan, és kórodai előadások 10 óra,
hétfőtől-péntekig d. e. 7—9-rg. Á kinevezendő tanár; egye
temi belkóroda, Károlina-kórház.
16. Különös sebészi kór- és gyógytan; 10 óra, hétfőtől-péntekig, d. e. 9—11-ig Dr. Brandt József, ny. r. tanár, egye
temi sebészi kóroda, Károlina-kórház.
17 Sebészi eszköz- és kötszertan', 4 óra, szerdán és pénteken d.
u. 5— 7-ig. TJyyanaz, ugyanott.
*18 Nevezetesebb műtétek története; 1 óra, hétfőn cl. u. 5 —6-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
19. Elméleti szülészet; bábák számára; 5 óra, hétfőtől-péntekig,
d. e. 9 — 10-ig. Dr. Maizner János, ny. r. tanár a szül.
kórodán.
20. Gyakorlati szülészet; bábák számára, 5 óra, hótfötől-péntekig. Ugyanaz, ugyanott.
21. Szemészi kóroda; 10 óra, hétfőtől-péntekig, d. o. 11 — 1-ig.
Dr. Szilágyi Ete, ny. r. tanár, a szemgyógy-intózetben.
22. Szemészi műtéttan; 2 óra, szombaton d. o. 9—11-ig. Ugyan
az, ugyanott.
23. fénytörési és alkalmazkodási anomáliák; 1 óra, vasárnap, d.
12—1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
24. Törvényszéki orvostan; 5 óra, d. e. 11— 12-ig. Dr. Ajtói K.
Sándor, ny. r. tanár, egyetemi főépület I-ső emelet. Allamorvostani intézet.
25. Bujakórtan; 3 óra, hétfőn, szerdán és pénteken, d. u. 2—3ig. Dr. Géber Ede, ny. r. tanár, Károlina-kórház.
26. Himlő-oltás ; 1 óra, kedden d. u. 3—4-ig Ugyanazon tanár, a
szülintézetben.
27. Minőleges hugyvizsgálat; különös tekintettel a hugyutak
bántalmainak kórisméjére, 2 óra, kétfőn. kedden d. u. 3 —4ig. Dr. Ossikovszky József, ny. rk. tanár, Lyceumi-épület,
az élet- és kórvegytani intézetben.
28. Mennyileges hugyvizsgálat; 1 óra, szerdán d. u. 3—4-ig
Ugyanaz, ugyanott.
29. Méregisme, különös tekintettel a mérgek vegyi utón való
kimutatására; 2 óra, csütörtök és péntek d. u. 3—4-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
30. Elet- és kórvegytani gyakorlatok; vasárnapot kivéve a nap
pali órákban, 5 órai tandíj mellett. Ugyanaz, ugyanott.
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31. Allatjárványtan; (o félévben nem adatik elő.J
32. A kopogtatás és haligatodzás; tekintettel a mellkasi szervek
bántalmainak kórisméjére; 2 óra, kedden és csütörtökön d.
u. 2 3-ig. Dr. Büchler lgnácz, m. tanár, Belgyógyászati
kóroda.
33. Szülészeti műtétttzn gyakorlatokkal; hullákon, és phantomon;
hetenként 2 óra; később meghatározandó időben, a szűlintczetbcn. Ur. Góth Manó, magántanár.

III. A bölcsészet, nyelv- és történettudomá
nyi karban.
I. B ö l c s é s z e t i e l ő a d á s o k .
1. Logika-, 3 óra, hétfőn d. u. 5—7 és kedden d. u. 5—6ig. Szász Béla, ny. r. tanár. XVI. terem.
2. A philosophia története Aristotelestől az új philosophia fölvirradtáig) 4 óra, szerdán és csütörtökön d. u. 5—6-ig, pén
teken d, u. 5—7-ig. Ugyanaz, ugyanott.
3. A paedagogia történelme ("XIX. század): 3 óra, kedden,
csütörtökön és szombaton d. u. 4 -5 -ig . Felméri Lajos, ny. r.
tanár. VIII. terem.
4. A franczia iskolázásról; 2 óra, hétfőn, szerdán d. e. 9—10ig. Ugyanaz, ugyanott.
II. N y e l v é s z e t i e l ő a d á s o k .
5. A magyar irodalom történelme a XVI11. században 1711—
1790)3 óra, hétfőn, kedden, szerdán d. o. 10— 11-ig Imre
Sándor, ny. r. tanár. VIII. t.
6. A magyarnyelv és nyelvtudomány történelme a XVILI. X IX .
században-, 3 óra csütörtökön és pénteken d. e. 10— 11-ig
és pénteken d. 12-1 -ig . Ugyanaz, ugyanott.
7. A philol. critika elmélete gyakorlati példákkal) 2 óra, hét
főn és kedden d. e. 10—11-ig- Br. Hóman Ottó, ny. r. ta 
nár. IX. teremben.
8. A eláss, philologia encyclopaediája (folytatás); 1 óra, szerdán
d. e. 10—11-ig. Ugyanaz, ugyanott.
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9. Terentius Andriájának értelmezése; 3 óra, szerdán, pénteken
és szombaton cl. o. 11—12-ig. Ugyanaz, YIII. sz. t.
10. Latin mondattan; 3 éra, hétfőn, kedden, szerdán, d. o.
9 —10-ig. Szamosi János, ny. r. tanár. IX. terem.
11. Sophocles Antigonéjának értelmezése; 3 óra, csütörtök, péntek,
szombat d. e. 9— 10-ig. Ugyanaz, ugyanott.
12. A német irodalom kritikai történelme III. és IV. rész (ca.
870-1349. évig); 5 óra, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, pén
tek d. u 2—3-ig. Dr. Meltzl Hugó, ny. r. tanár. IX. t.
13. Iléljand, ó-alnémet nyelvgyakorlatokkal; 2 óra, szombaton d.
u. 2—4-ig. Ugyanaz, ugyanott
14. Edda krit. olvasása ó-izlandi nyelvgyakorlatokkal] 4 óra (fize
téses 2) később megh. időben.
**fl5. Schopenhauer: Vierfache wurzel dessatzes vöm zureichenden
grunde krit. olvasása; 1 óra (öt forintért) később meght.
időben. Ugyanaz, ugyanott.
16. A román irodalom és nyelv történelme a legújabb korban; 3
óra, hétfőn, kedden és szerdán d. u. 4 —5-ig Dr. Szilasi
Gergely, ny. r. tanár. XYI. terem,
17. A román nyelv szókötése nyelvtörténelmi alapon] 2 óra, csü
törtökön és pénteken d. u. 4 - 5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
18. A nyugati és keleti aramaeus (syr és chaldaeus) nyelv elemei,
tekintettel a többi sémi nyelvekre s elemzésekkel és fordítási
gyakorlatokkal; hetenként 2 éra, később meghatározandó idő
ben. Ugyanaz, ugyanott.
III T ö r t é n e l m i é s f ö l d r a j z i e l ő a d á s o k .
19. A X V lI-ik század történelme-, 5 óra, hétfőn, kedden, szerdán,
pénteken, szombaton d. 12—1 ig. Ladányi Gedeon ny. r.
tanár. VIII. terem.
20. A vezérek és Szent István kora, 5 óra, hétfő, kedd, szerda,
csütörtök, péntek, d. u. 3 - 4-ig. Szabó Károly, ny. r. tanár.
V ili. terem.
*21. A hazai nyomdászat történelme ; hetenként 1 óra, hétfőn d.
u. 4—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
22. Erdélyi érmészet; 3 óra, hétfőn, szerdán, pénteken d. e 8—9ig. Finály Henrik, ny. r.tanár. XV. terem.
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23. Atalános czimertan ; 2 óra, kedden
ig. Ugyanaz, ugyanott.
24. Amerika föld- és néprajza; 3 óra,
d. c. 9—10-ig. lerner Adolf, ny. r.
25. A néprajz fővonalai; 2 óra, péntek,
Ugyanaz, ugyanott.

és szombaton d. e. 8—9hétfőn, kedden, szerdán
tanár. VIII. sz t.
szombat, d, e. 9—10-ig.

IV. A b ö l c s é s z e t i k a r m e l l e t t m ű k ö d ő m a g á n 
tanítók előadásai.
26 A rómaiak története a karthagói háborúktól a köztársaság
végéig; 3 óra, hétfőn, kedden, cuitörtökön d. e. 11— 12-ig.
Dr. Schilling Lajos, magán tanár.
27. A franczia nyelv elemei, kezdők számára; 2 óra, később
meghat, időben, Luret József, m. tanító, XV. terem.
28. A franczia nyelv, haladottak számára-, 2 óra, k. mh. időben.
Ugyanaz, ugyanott.
29. A franczia class, irodalom köréből, összekötve franczia nyel
ven való társalgással íconversation française)-, 2 óra, k. mh.
i. Ugyanaz, ugyanott.
30. Az angol nyelvtan irálytani gyakorlatokkal (folytatás) 3 óra,
később meghat, időben. Kovács János, m. tanító XV. t.
31. Maculay miiveinek fordítása és magyarázata (folytatás) ; 2
óra, később meghatározandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
32. Angol nyelven való társalgás (English conversation) összekötve
magyarból angolra leendő fordításokkal, 1 óra, később rab.
j. Ugyanaz, ugyanott.

IV. A mennyiségtan térin, tudományi karban
1. Analytica geometria', 5 óra, hétfőtől-péntekig, d. 12 1-ig.
X. tanterem. Dr. Brossai Sámuel, ny. r. tanár.
2. Gyakorlatok az elemi mathesis terén; 2 óra, csütörtökön d.
u. 3 -4 -ig és szombaton d. 12—1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
3. tígészleti számítás alkalmazással a mértanra ; 5 óra, csütörtök
kivételével mindennap d. c. 1 0 —11-ig. Dr. Martin L«jos,
ny. r. tanár. X. tanterem.
4. Variatio számítás; 3 óra, csütörtökön, pénteken és szómbatón, d. e. 11—12-ig. TT.......ÍL
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51 A sorok elmélete; 2 óra, kedden d. u. 3 —4-ig és csütörtö
kön d. e. 10— 11-ig- Ugyanaz, ugyanott.
6. Kísérleti természettan. Hang, fény és villanyosság; 5 óra,
csütörtök kivételével minden nap d e. 8 - 9-ig. l)r. Abt
Antal, ny. r. tanár. Természettani intézetben.
7. Electromagnetismus és földdelejesség; 3 óra, hétfőn d. u. 3 - 5 ig és csütörtökön d. e. 8—9-ig. Ugyanaz, ugyanott.
**8. Természettant gyakorlatok; 4 óra, később meghatározandó
időben. Ugyanaz, ugyanott.
9. Nehézkedés, magnetismus, electricitás és hydrodynamica; 5
óra, csütörtök kivételével mindennap d e. 8—9-ig. Dr. Bétliy
Mór, ny. r. tanár. X. tenterem.
*10. Analytica optika (folytatás); 1 óra, pénteken d. c 9 —10-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
11. Általános kísérleti vegytan I. 2. a fémek vegytana. Ezen rész
befejezése u tá n : 11. A szénvegyületek elméleti és részletes vegy
tana; 5 óra; hétfőtől-péntckig, d. c. 9—10-ig. Dr. Fabiny
Rudolf, ny. r. tanár. A vegytani intézetben.
12. Gyógyszertani vegytan. A magyar gyógyszerkönyv vegyi
praeparatumainak előállitásáról és kémleléséről; 5 óra, hétfőtől-péntekig, később meghatározandó órákban.
13. Elemző vegytan. II. Mennyileges vegyelemzés. A térfogati és
súlyelemzés módszerei; 5 óra, hétfőtől-péntekig d. 12—1ig. Ugyanaz, ugyanott.
14. Vegytani gyakorlatok. Gyógyszerészettanhallgatók és tanár
jelöltek számára; 30 óra, hétfőtől-péntekig, d. e. 10—12ig és
d. u. 2—6-ig; (fizetéses 10 óra). Ugyanaz, ugyanott.
15. Bevezetés a vegytani biivárkodás módszerébe. Önálló kutatá
sokkal foglalkozni szándékozók számára; 48 óra (fizetéses
25) hétfőtől-szombatig d e. 8—12-ig és d. u. 2—6-ig. Ugyan
az., ugyanott.
'
16. Általános földtan', 4 óra, hétfőn, kedden, szerdán, csütör
tökön d. e. 11 — 12-ig. Dr. Koch Antal. ny. r. tanár. IX. te
remben.
17. Erdély mineralogiája; 3 óra, hétfőn és kedden d. u. 4 —'/a6ig. Ugyanaz. Az ásv. földtani intézetben.
**18. Ásványtani gyakorlatok; 2 óra (kétszeres áron) szombaton
d. e. 11—1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
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19. Földtani kirándulások, külön meghatározandó és kihirde
tendő időben. Ugyanaz
20. Növény-, idom- és ren hze tan, különös tekintettel az o>-vo$
és,gyógyszerész hallgatókra; 5 óra, április 2-ig, szerdán, csü
törtökön és pénteken d. u. 2 —3-ig és pénteken d. e 9 11ig; ápril 2-tól kezdve szerdán és csütörtökön r. 61/.,—8-ig,
pénteken és szombaton r. 7—8-ig. Dr. Km itz Ágost, ny. r
tanár. VIII. tanterem.
21. Növénytani gyakorlatok, tekintettel a kari hallgatókra s a
magyar-gyógyszerkönyvben előjövő növényrészekre, (az indexbe
5 órás tantárgyul jegyzendő). Az intézet nyitva áll szerda,
csütörtök, péntek és szombat délutánjain. Ugyanaz, a nö
vénytani intézetben.
*22. A legegyszerűbb növényszervezetek és azok szerepe a természet
ben>; 1 óra, később meghatározandó időben. Ugyanaz, VIII.
terem.
23. Az állatok részletes boncz- és rendszertana; 5 óra, szombat
kivételével mindennap d. 12 - 1-ig. Dr. Entz G ’za, ny. r.
tanár. Az állattani intézetben.
24. Állattani gyakorlatok; 4 óra, később megh, időben. Ugyanaz,
ugyanott.
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i

Az orvosi karban

6 '/,-8
•

co
1
!
7—9

8 -9

Különös kór és gyngytan és kórodni előadá
sok; hetenként Í0 óra. hétfőtől péntek
ig, a kinevezendő tanár által. Egyetemi
belkóroda. Károlina kórház,
Egyelem*» európai jogtörténet; 5 óra,
szombat kivételével naponként dél
előtt 8 —9-ig, II. tanterem. Dr
Óodri Kelemen, ny. r. tanár.
Magyar magánjog; 5 óra, szombat ki
vételével naponként d. e. 8 —9ig, III. tanterem. Dr. Kolosodéi Leíró boneztan; hetenként 5 óra, hétfőtől
Sándor, ny. r. tanár.
péntekig, Január és február hónapokban
Magyarország és Anniiia stalintikája;
10—11-ig. Martius, Április, Május hó
napokban d. e. 8 -9 -ig . Dr. Török Alt
5 óra, szombat kivételével napon
iét. ny. r. tanár. Lycenm honczteni he
ként d. e. 8 -9-ig, IV. tanterem.
Dr. Yályi Gábor, ny. r. tanár.
lyiségében.
Az 188U-H évi általános népszámlálás Gyakorlati kórboneztan; hetenként 3 óra, hét
ról; 1 óra, szombat d. e. 8—9-ig.
fő, szerda és péntek. Dr. Genersich An
tat, ny. r. tan. Károlina kórházban.
Ugyanott, ugyanazon tanár.

8 -1 0

*Az emberi élösdiek; hetenként 2 óra, szom
bat d e. 8 —10-ig. Ugyanaz, ugyanott.

8— 12
•

Bölcsészeti kaiban

Mennyiségtan-természettudo
mányi karban

Növény-, idom- é» rendszertan; 5 óra, april 2ig szerdán és csütörtökön regg. 6 '/,—8ig, és pénteken, szombaton regg. 7 - 8 april 2-ig szerdán, csütörtökön és pén
teken d u. 2—3-ig és szombaton d. e.
9 —11-ig Kanitz Ágost, ny. r. tan. VIÜ,
tanterem.
!
Sövény , idom- és rendszertan; 5 óra, april
2-tól pénteken, szombaton regg- 7—8-ig,!
szerdán, csütörtökön regg. 6‘/2—8-ig;
april 2-ig szerdán, csütörtökön és pén
teken d. u 2 —3-ig és szombaton d. e.
9 —11-ig. Ugyanaz, ugyanott.

Kísérleti természettan; 5 óra, csütörtök kivé
telével mindennap. Dr. Aht. Antal, ny. r.
tan. Természettani intézet.
Nehézkedés, magnetismus, eleclrieitás és hydro
dynamica; 5 óra, csütörtök kivételével
mindennap. Dr. Réthy Mór, ny. r. tan.|
X. tanterem.
|
Erdélyi cr meszel; 3 óra, hétfőn, szerdán, péu- Kleetromaynetismás és földdele ¡esség; 3 óra,l
csütörtökön regg. 8 —9-ig és szerdán'
^ tekeu. Fhály / / , ny. r. tan. XV. tant
d. u 3 —5-ig. Dr. Al>t Antal, ny. r. tan
Általános czimertan; 2 óra, kedden, szomba
Terin, intézet.
ton. Ugyanaz, ugyanott.

Bevezetés a vegytani búvárkodás módszereibe;
48 óra, héttőtől szombatig regg. 8 - 1 2 ig és d. u. 2 —6-ig. Dr. h'ábiny R. ny. r.
tanár. Vegytani intézet.
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Az orvosi karban

Római magánjog (folytatás); 8 óra
hétfőtől péntekig cl. e. 9 —10-ig
és hétfőn, szerdán, csütörtökön
d. u. 4—5-ig, II. tanterem. Dr
farkai Lajos, ny. r. tanár.
Bölcseleti jogtan; 5 óra, szombat ki
vételével naponként d. e. 9 - 1 0 - Gyógyszertan, II. Gyógyszerhaláslan (PliarIII. tanterem. Dr. Jenei Viktor,
macologia); hetenként 5 óra, hétfőtől
ny. r. tanár.
péntekig. Dr. Hügyes Endre, ny. r tan.
1»—10 Ausztriai magánjog ; az erdélyi részek
Általános kór- és gyógyszertani inté
ben érvényes alakjában (kötelmi
zetben.
jog) 5 óra, hétfőtől szombatig Kísérleti élettan • (folytatólag) hetenként 5
d. e. 9 - 10-ig és szerdán d. e.
éra, hétfőtől péntekig d. e. 9 10-ig
10 —11-ig. IV. tanterem. Dr. Ilit
Dr. Khiy Sándor, ny. r. tan Az életKároly, ny. r. tanár.
és szövettani intézet tantermében.
Magyar pénzügyi jog ; 5 óra szombat Elméleti szülészet; bábák számára, hetenként
kivételével naponként d. e. 9 —105 óra, hétfőtől péntekig d. e. 9 —10-ig.
ig. I. tanterem. Dr. Lindner Gusz
Dr. Maizner János, ny. r. tan A szü
táv, ny. r. tanár.
lészeti kórodán.
Különös sebészi kór- és gyógylan; hetenként
10 óra, hétfőtől péntekig d. e 9 —11-ig
Törvényszéki orvostan; 2 óra, szomba
Dr. Brandt József ny. r. tan. Egyetemi
9 -1 1
ton d. e. 9—11-ig. Az egyetem
sebészi kóroda, Karolina kórház.
államorvostani intézetében. Egye Szemészi mliléitan ; hetenként 2 óra, szomba
temi épület I. emelet 1. szám.
ton d. e. 9 —11-ig. Dr. Szilágyi Ele
Dr. A)tai Sándor, ny. r. tanár.
ny. r. tan. A szemgyógyintézetben.
Hübérjog, 2 óra, hétfőn d u. 5 - 6-ig
és pénteken d. e. 10—11-ig. II.
tanterem. Dr. Csiky Vidor, ny. r.
tanár.
A dologi jogok (jura in re) rendszere
a római magánjogban, 3 óra, hét
főn, kedden, szerdán d. e. 10 -11ig. II. tanterem. Dr. Kiss Mór,
egyetemi m. tanár.
Római örökösödési jog (folytatás és
befejezés); 1 óra, csütörtök d. e.
10—11-ig. Ugyanott, ugyanaz.
Ausztriai magánjog; az erdélyi részek
ben érvényes alakjában (kötelmi
1 0 -1 1
jog), 5 óra, hétfőtől csütörtökig
d. e. 9 —10-ig és szerdán d. e.
10—11-ig. IV. tanterem. Dr. Hal
ler Károly, ny. r. tanár.
A magyar polgári törvénykezési jog Gyógyszertan ; 7. Gyógyszerisme (Pharuiacognosia) hetenként 3 óra. hétfő, kedd,
rendszere; 8 óra, hétfőn, kedden,
szerda d. e. 10 —11-ig. Dr. Högyts Endre
csütörtökön és pénteken délelőtt
ny. r. tan. Általános kór- és gyógyszer
1 0 -1 1 . és 12 —1-ig. III. tanterem.
tani intézet.
.
Dr. Plosz Sándor, ny. r. tanár.
Közigazgatásion; 5 óra, szombat kivé Leíró bonczlan ; 5 óra, Január és Február
hónapokban d. e. 10 —11-ig. Dr. Török
telével naponként d. e. 1 0 -1 1 Aurél, ny. r. tan. Lyceum boneztani
ig. IV. tanterem. Dr. Concha Győ
helyiségében.
ző, ny. r. tanár.
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Mennyiségtan-természettudo
mányi karban

A frnurzia oskotázásról; 2 óra, hétfőn, szer
dán. Felméry L., ny. r. tan. VIII. tant.
Lalin mondattan-, 3 óra, hétfő, kedd, szerda
Szamosi J., ny. r. tan. IX. tanterem.
Sophocles Antigonéjának értelmezése; 3 óra,
csütörtök, ))éntek, szombat. Ugyanaz,
*Analylika optika; 1 óra, pénteken. Dr. Rélhy
ugyanott.
Amerika, föld- és néprajza; 3 óra, hétfő, kedd, , Mór. ny. r. tan. X. tanterem.
szerda. Temer A., ny. r. tan. VIII. t. Általános kísérleti vegytan; 5 óra, szombat
A néprajz főbb vonalai ; 2 óra, péntek, szom
kivételével mindennap. Dr. Fabiny R.,
ny. r. tan. Vegytani intézet.
bat. Ugyanaz, ugyanott.
Növény-, idom- és rendszertan; 5 óra, april
2-ig, szombaton d. e. !) —ll.ig és szer
dán, csütörtökön és pénteken délután
2—3-ig; april 2-től szerdán és csütörtö
kön regg. (i‘/.2—3-ig és pénteken, szom
baton regg. 7—8-ig. Dr. Kanitz Ágost,
ny. r. tan. VIII. tanterem.

A magyar irodalom történelme a XVIII. szá
zadban 1711—1790 -, 3 óra, hétfő, kedd,
szerda. Imre S., ny. r. tan. VIII. tant.
A magyamyelv és nyelvtudomány történelme a
XVIII. és XIX. században; 3 óra, csü
törtök és pénteken d. e. 10 —11-ig és
pénteken déli 12—1-ig. Ugyanaz, u. o. Egészleli számítás, alkalmazással a mértanra;
5 óra, csütörtököt kivéve mindennap.
A philologiai kritika elmélete gyakm-lati pél
Dr. Mariin Lajos, ny. r. tan. X. tant.
dákkal ; 2 óra, hétfő, kedd. Dr. Ilóman
A sorok elmélete; 2 óra, csütörtökön délelőtt
0., ny. r. tan. IX. tanterem.
10—11-ig és kedden d. u. 2 — 0-ig.
A eláss, philologia encyclopaediája; 1 óra,

szerdán, Ugyanaz, ugyanott.

Ugyanaz, ugyanott.

,

^
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Jog- és államtudományi
karban

Az orvosi karban
Gyógyszerészeti törvények', heteuként 2 óra,
péntek d. e. 10—12-ig. Dr. Högyes End
re, ny. r. tan. Gyógyszertani intézetben.
Méregisme kísérletekkel; hetenként 2 óra,
Szombaton d. e 10—12-ig. Ugyanaz,
ugyanott.

Nemzetgazdaságion (vagyon megosztás
és fogyasztás); 5 óra, szombat
kivételével naponként d. e. 1 1 -1 2 - Törvényszéki orvostan; hetenként 5 óra d, e
11 —12-ig. Dr. Ajtai K. Sándor, ny. i‘.
ig. 111. tanterem. Dr. Be) de Áron,
1 1 -1 2
tanár. Egyetemi főépület I. emelet. Alny. r. tanár.
lamorvostani intézet.
Egyházjog. különös tekintettel a magyar
egyház viszonyaira; 5 óra, szom Elméleti kárbon eztán: hetenként 5 óra, hét
főtől péntekig d e. 11 —12-ig. Dr. Gebat kivételével naponként délelőtt
nertich Antal, ny. r. tan Egyetemi épü
11 —12-ig. IV. tanterem. Dr. Csiky
let II. emelet, IV- ajtó.
Viclor, ny. r. tanár.
*A politikai irodalom hazánkban a múlt
század végétül a jelen korig; 2
óra, szombaton d. e. 1 1 —1-ig,
1 1 -1
(NB. E leczke az első félévben a
a tanár akadályoztatása miatt nem Szemészi károda: hetenként 10 óra, hétfőtől
péntekig d. e. 11 — 1-ig. Dr. Szilágyi
tartatott meg). IV. tanterem Dr.
Ete, ny. i" tan. A szemgyógyintézetbeu.
Concha Győző, ny. r. tanár.
*A római hitelezési jognak rendezésé
ről; 1 óra, pénteken d. e. 12—1ig. II. tanterem. Dr. Farkas La
jos., ny. r. tanár.
Pénzügytan; 5 óra, szombat kivételé
vel naponként d. e. 12 —1-ig. I.
1 2 -1
tanterem. Dr. Berde Áron, ny. r.
tanár.
A magyar polgári törvénykezési jog
rendszere; 8 óra, hétfőn, kedden,
csütörtökön és pénteken délelőtt Fénytörés és alkalmazkodási anomáliák; 1
óra, hetenként vasárnap déli 12 —1-ig.
10—11 és 12—1-ig. III. tarterem.
Ugyanaz, ugyanott
Dr. Plosz Sándor, ny. r. tanár.

Bujakór tán; hetenként 3 óra, hétfőn, szer
dán és pénteken d u. 2 —3-ig. Dr. Gé
bet- Ede, ny. r tan. Károlina kórházban.
2—3
Y':*Allamszánu itellan; 3 óra, hétfőn, Kopogtatás és haltgntodzds: tekintettel a melkasi szervek bántalmainak kórisméjére;
szerdán és pénteken d. u. 2 - 3 hetenként 2 óra, kedden és csütörtökön
ig. III. tanterem, liazitska Béla,
m. k. pénzügyi igazgatósági tit
d. u. 2—3-ig. D r Biichler Ignácz, ma
kár, mint előadó.
gán tanár.
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Mennyiségtan-természettudo
mányi kazbau

Vegytani gyakorlatok; 30 óra, hétfőtől pén
tekig d. e. 10 —12-ig és d u. 2—6-ig.
Dr. Fabiny B., ny. r. tanár. Vegytani
intézet.

Terentius Andriajdnalc értelmezése ; 3 óra,
szerda, péntek, szombat, Dr. Hómon 0.
ny. r. tan. VIII. tanterem
A rómaiak története a kartháqói kóboruktól
a köztársaság végéig; 3 óra, hétfőn, ked Általános földtan; 4 óra, hétfőn, kedden,
szerdán, csütörtökön. Dr. Koch Antal, ny.
den, csütörtökön. Dr. Scliil'ing L. ma
rendes tanár. IX. tanterem.
gán tanár. VIII, tanterem.

**Ásványtani gyakorlatok; 2 óra, szombaton.
Dr. Koeh Antal, ny. r. tan. Ásványtani
intézet.

Analytica geometria; 5 óra, hétfőtől péntekig.
Dr. Brassói Sámuel, ny. r tan- X. tant
A magyarnyelv és nyelvtudomány történelme a Gyakorlatok az elemi mathesis terén: 2 óra,
szombaton déli 12—1-ig és csütörtökön
XVIII. és XIX. században; 3 óra, pén
d. u. 3 —4-ig. Ugyanaz, ugyanott.
teken déli 12—1-ig és csütörtökön, pén
teken d. c. IC—11-ig. Imre S. ny r. Elemző vegytan; 5 óra, hétfőtől péntekig. Dr.
Fábiny B., ny. r. tan. Vegyt. intézet.
tanár Vili. tanterem.
A XVII. század történelme; 5 óra, hétfőn, Az állatok részletes boncz- és rendszertana; 5
óra, hétfőtől, péntekig. Dr. Entz Géza,
kedden, szerdán, pénteken, szombaton.
ny. r. tan. Állattani intézet.
Ladányi G., ny. r. tan. VIII. tanterem.

Növény , idom- és rendszertan; 5 óra, április
2-ig, szerdán, csütörtökön és pénteken
d. u. 2-^3-ig és szombaton d e. 9 —11ig- április 2-tól, szerdán és csütörtökön
regg. 6Va—8-ig és pénteken,, szombaton
A német irodalmit krit történelme; 5 óra,
regg. 7—8-ig. Dr. Kanitz Ágost, ny. r.
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek.
tan. VIII. tanterem
Dr. Meltzl Hugó, ny. r. tan. IX. tant.

1
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2 -4

2-6

7*3—4

3 -4

Tájbonczlan ; hetenként 3 óra, hétfőn és
kedden d. u. x/a3 —4-ig. Dr. Török Au
rél, ny. r. tan. Lyceum boneztani he
lyiségében.
Minöleges hugyvizsgálat, különös tekintettel a
hugyutak bántalmainak kórisméjére; he
tenként 2 óra, hétfőn, kedden délután
3 —4-ig. Dr. Ossikovszky József, ny. r.
tanár. Lyceum épület, élet- és kórvegy
tani intézetben.
Magyar jogtörténet-, 3 óra, héttőn, ked Mennyileges hugyvizsgálat; hetenként 1 óra,
den, csütörtökön d. u. 3 -4 -ig
szerdán d. u. 3 —4-ig. Ugyanaz, ugyanott.
II. tanterem. l)r. Óoári Kelemen, Méregisme; különös tekintettel a mérgek ve
ny. r. tanár.
gyi utón való kimutatására j 2 óra, csü
Magyar bányajog (kirándnlásokkal érez
törtök, péntek d. u. 3—4-ig. Ugyanaz
és köszénbányákhoz); 3 óra, szer , ugyanott.
dán, pénteken és szombaton d. u. Elet- és kórvegytani gyakorlatok-, vasárnapot
3—4-ig. III. tanterem. Dr. Kolos
kivéve a nappali órákban, 5 órai tandíj
vári Sándor, ny. r. tanár.
mellett. Ugyanaz, ugyanott.
Himlőoltás; hetenként 1 óra, kedden d. u.
3—4-ig. Dr. Giber Ede, ny. r.

3 -5

3—5*/2

4 -5

Római magánjog (folytatás); 8 óra,
hétfőtől péntekig d. e. 9—10-ig
és hétfőn, szerdán, csütörtökön
d. u. 4 —5-ig. II. tanterem. Dr.
Farkas Lajos, ny. r. tanár.
Tételes nemzetközi jog ■3 óra, kedden,
csütörtökön és pénteken délután
4 —5-ig. III. tanterem. Dr. Jenei
Victo ■, ny. r. tanár.
Büntetőjog; az eljárás bűnügyekben,
tekintettel az újabb törvény al
kotásokra, kiválóan pedig az al
kotandó magyar bünfenyitő eljá
rásnál alapul fektetendő elvekre;
5 óra naponként szombat kivéte
lével d. u. 4—5-ig. 111. tanterem.
Dr. Oroisz Gusztáv, ny. r. tanár.
V
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Hé/jand ó-alnémet nyelvgyakorlatokkal-, 2 óra,
szombaton. Dr. Mellel Hugó, ny. r. tan.
IX. tanterem.
Vegytani gyakorlatok; 25 óra, hétfőtől pén
tekig d. u. 2—6-ig és d. e 10—12-ig,
Dr. Fáliny R., ny. r. tan- Vegyt. int.
Bevezetés a vegytani búvárkodás módszereibe;
4 óra, hétfőtől szombatig d. u. 2—6-ig
és d e. 8—12-ig. Ugyanaz, ugyanott. '

Gyakorlatok az elemi mathesis terén; 2 óra,
csütörtökön d. u. 3—4-ig és szombaton
déli 12—1-ig. Dr. Brossai S., ny. r. ta
nár. X. tanterem.
'
A vezérek ét Szt. Irtván kora: 5 óra, hétfő, A sorok elmélete; 2 óra, kedden d. u. 3 - 4 ig és csütörtökön d. e. 10—11-ig. Dr.
kedd, szerda, csütörtök, péntek. Szabó
Martin L., ny. r. tan. X. tanterem.
Károly, ny. r. tan. VIII. tanterem.
Electromagnetismus és földdelejesség; 3 óra,,
hétfőn d. u. 3—5-ig és csütörtökön dél
előtt 8—9-ig. Dr Abt Antal, ny. r. ta-i
nár. Term. intézet.
|
Erdély mineralogiája; 3 óra, hétfőn és ked
den- Dr. Koch Antal, ny. r. tan. Ásv.
földtani intézet.

A paedagogia történelme; 3 óra, kedd, csü
törtök, szombat. Felméri L., ny. r tan.
VIII. tanterem.
A román irodalom ét nyelv történelme a leg
újabb korban; 3 óra, hétfő, kedd, szerda.
Dr. Szilati 0., ny. r. tan. XV. tant.
A románnyelv tzókötéte, nyelvtörténelmi ala
pon; 2 óra, csütörtök, péntek. Ugyanaz,
ugyanott.
_
*4 hazai nyomdászat történelme; 1 óra, hét
főn. Szabó Károly, ny. r. t. VIII. tant.
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Az orvosi karban

üübérjog; két óra, hétfőn d. u. 5 - 6 ig és pénteken d. e. 10—11-ig.
II. tanterem. Dr. Csiky Victor,
ny. r. tanár.
Kxegetikai gyakorlatok a Digesták egyes *Nevezetesebb műtétek története, hetenként 1
óra, hétfőn d- u, 5 —6-ig. Dr. Brandt
helyei alapján; 1 óra, késó'bb
József, ny. r. tan. Sebészi kóroda. Kámeghatározandó időben. Dr. Kiss
rolina kórház.
Mór, egyetemi magán tanár.

5 -7

Később meghatározandó időben

' Délután

Sebészi eszköz■ és kottán; hetenként 4 óra,
szerdán és pénteken d. u. 5 -7-ig.
Ugyanaz, ugyanott._________________

Elet- és szövettani gyakorlatok-, hetenként 5
óra, később meghatározandó időben. Dr,
Klug Nándor, ny. r. tan. Élettani inté
zet iantermében.
Szülészeti mütéttan gyakorlatokkal, hullákon
és Phantomon: hetenként 2 óra, később
meghatározandó időben. Dr. Góth Manó,
magán tanár.
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Mennyiségtan-természettudo
mányi karban

Bölcsészeti karban
logika; 3 óra, kedden d. u. 5—6-ig és hét
főn 5 —7-ig. Szász Béla. ny. r. tanár »
XVI. tanterem.
A philosophia története Aristotelestöl az
philosophia fölvirradtáig; 4 óra, szerdán 1
csütörtökön d. u. 5 —6-ig, pénteken dél
után 5—7-ig. Ugyanaz, ugyanott.

Logica, 3 óra, hétfőn d. u. 5 —7-ig, kedden i
d. u. 5 —6 ig. Szász Béla, ny. r. tanár
!
VIII. tanterem.
A philosophia története Aristotelestöl oz uj
philosophia fölviradtdig; 4 óra, pénteken
d. u. 5—7-ig és szerdán, csütökön d. u
5 —6-ig. Ugyanaz, ugyanott.
Növény'ani gyakorlatok; szerdán, csütörtökön
pénteken, szombaton. Dr. Kanitz Ágost.
ny. r. tan. Növényt, int.
Edda. krit. olvasása ó-izlandi nyelvgyakorla **Természettani gyakorlatok; 4 óra Dr. Abi
Antal, ny. r. tan. Terin, intézet.
tokkal; 4 óra (fizetéses 2.) Dr. Meltzl Hu
Gyógyszerészeti vegytan; 5 óra. Dr. Fabiny
gó, ny. r. tan. IX. tanteeem.
B., ny r. tan Vegyt. intézet.
Schopenhauer: „ Vierfache wurzél ecl“
krit. olvasása. 1 óra (öt frt). Ugyanaz Földtani kirándulások. Dr. Koch A., ny. r. t.
*4 legegyszerűbb növényszervezetek s azok^ sze
ugyanott.
.
4 nyugati és keleti aramaeus nyelv elemei, te repe a természetben. 1 óra. Dr. Kanitz Ágost,
kintettel a többi sémi nyelvekre; 2 óra. , ny. r- tan. VIII. tanterem.
Állattani gyakorlatok; 4 óra. Dr. Enlz Géza,
Dr. Szilasi G., ny. r. tan. XV. tant.
ny. r. tan. Állattani intézet,
A franczia nyelű elemei kezdők számára; 3 Ó.
Duret J., magán tanító. XV. tanterem.
A frangzianyelv a haladottak számára; 2 óra
Ugyanaz, ugyanott.
,
A franczia eláss, irodalom köréből; 2 óra.
Ugyanaz, ugyanott.
Az angol nyelvtan irálytani gyakorlatokkal;
3 óra. Kovács J., m. tan. XV. tant.
Macaulay müveinek fordítása és magyarázata;
2 óra. Ugyanaz, ugyanott.
Angolnyelven való társalgás; 1 óra. Ugyan
az, ugyanott.

TANÁROK SZERINTI ÁTTEKINTÉS.
T. A jogi karban.
Dr. Berde Áron:
n
11
Dr. Csiky Viktor:
m
*•
Dr. Concha Győző:
n
n
Dr. Farkas Lajos:
n
ii
Dr. Groisz Gusztáv:
Dr- Haller Károly:
Dr. Jenei Viktor:
n
Ti
Dr. Kolosvári Sándor:
n
n
Dr. Lindner Gusztáv;
Dr. Óvári Kelemen:
*

»

Dr. Plósz Sándor:
Dr. Vályi Gábor:
n
n
Dr. Kiss Mór:
»
n
y> «
Dr- Ajtai Sánder:
Buzitska Béla:

Nemzetgazdaságtan, hét. 5 óra.
Pénzügytan, hét. 5 óra.
Hűbérjog, hét. 2 óra.
Egyházjog, hét. 5 óra.
Közigazgatástan, hét. 5 óra.
A politikai irod. hazánkban, hét. 5 ó.
Római magánjog, hét. 8 óra.
A római kötelezési jog, hét. 1 óra.
Büntető eljárás, hét. 5 óra.
Ausztriai magánjog, hét. 5 óra.
Bölcsészeti jog, hét. 5 óra.
Tételes nemzetközi jog, hét. 3 óra.
Magyar magánjog, hét. 5 óra.
Magyar bányajog, hét. hét. 3 óra.
Magyar pénzügyi jog, hét. 5 óra.
Egyetemes európai jogtörténet, h. 5 ó.
Magyar jogtörténet, hét. 3 óra.
Magyar polgári törvénykezési jog. h. 8 ó.
Magyarország és Ausztria statist. h. 5 ó.
Az 1880. általános népszámlálásról h. 1 ó.
A római dologi jogok rendszere, h. 3 ó.
Római örökösödési jog, hét. 1 óra.
Exegetikai gyakorlatok, hét. 1 óra.
Törvényszéki orvostan, hét. 2 óra.
Allamszámviteltan, hét. 3 óra.

II. Az orvosi karban.
Dr. Ajtai K. Sándor:
Dr. Brandt József:

Törvényszéki orvostan, hét. 5 óra.
Sebészi kóroda, hét. 10 óra.
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Dr. Brandl József;
Sebészi eszköz- és kottán, hot. 4 óra.
»
n
*Nevezctcsebb műtétek történőié, h. 1 ó.
Dr- Genersich Antal : Gyakorlati kórboneztan, hot. 3 óra.
Elméleti kórboneztan. hét. 5 óra.
»
n
^Kórszövettani
gyakorlatok.
»
»
*Az emberi élösdiek, hot. 2 óra.
Dr. Géber Ede;
Bujakórtan, két. 3 óra.
Ilimlő-óltás, hét. 1 óra.
»
»
Dr. Hőgyes Endre '
Gyógyszerisme, hét, 3 óra.
Gyógyszerhatástan, hét. 5 óra.
»
n
Gyógyszerészi törvények, hét. 2 óra. '
n
n
Méregisme kísérletekkel, hét 2 óra.
»
»
»
n
Intézeti gyakorlatok, hét 3 óra
A kinevezendő tanár: Különös kór- és gyógytan, hét. 10 ó.
Dr. Klug Nándor:
Kísérleti élettan, hét. 5 óra.
n
»
Elet- és szövettani gyakorlatok, h. 5 ó.
Dr. Maizner János.'
Elméleti és gyakorlati szülészet, bá
bák számára, hét. 10 óra.
Dr. Ossikovszky József: Minőleges hugyvizsgálat, hét. 2 óra.
„
„
Mennyileges hugyvizsgálat, hét. 1 ó.
Méregisme, hét. 2 óra.
»
n
Elet- és kórvegytani gyak. hot. 5 ó.
W
n
Szemészeti koroda, hot. 10 óra.
Dr. Szilágyi E te :
Szemészi műtéttan hét. 2 óra.
•J
»
Fénytörési
és alkalmazkodási anomáliák,
ff
))
hetenként 1 óra.
Leiró boneztan, hét. 5 óra.
Dr. Török Aurél:
Tájboneztan, hét. 3 óra.
»
»
Boncztani gyakorlatok, hét. 5 óra.
A kopogtatás, és hallgatodzás, h. 2 ó
Dr. Biichler Ignácz;
Szülészeti műtéttan, hét. 2 óra.
Dr. Góth Manó:

III. Bölcsészet, nyelv és történettudományi
karban.
Felméri Lajos:
Finály Henrik;
n
”

A paedagogia történelme, h. 4 óra.
A franczia iskolázásról, h. 2 óra.
Erdélyi érmészet hét. 3 óra.
Atalános czimertan, hét. 2 óra.
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A philol. kritika elmélete, hét. 2 ó.
A eláss, philologia cncyclopaediája h. ló .
Tcrentius Andriájának értelmezése h. 1. ó.
A niagy. irod. történ. 1711 —1799. h. 3ó.
A magyar nyelv és nyelvt. tört. h. 3 ó.
A XVII. század történelme, h. 5 óra.
A német irodalom krit. tört. h. 5 óra.
Iléljand ó-alnémet nyelvgyakor. h. 2 ó.
Edda krit. olvasása, h. 4 óra.
**f Schopenhauer „Vierfaclie W urzel“ 1 ó.
A vezérek és Szt. István kora h. 5 ó.
*A hazai nyomdászat története, h. 1 ó.
Latin mondattan, h. 3 ó.
Sophocles Antigonéjának értelmezése 3. ó.
Logika, hot 3 óra.
A philosophia története Aristotelestől az új
philosophia felvirradtáig hét. 4 óra.
Dr. Szilasi Gergely : A román irod. és ny. tört. h. 4 ó.
A román nyelv szókötése hét. 2 óra.
»
n
A nyug. és kel. aramaeus nyelv ele. h. 2 ó.
»
n
Amérika föld- és néprajza, h. 3 ó.
Terner Adolf:
A néprajz fővonalai, h. 2 óra.
*
»
Dr. Schilling Lajos : A rómaiak történelme a kárthágoi háborúk
tól a köztársaság végéig, h. 3 ó.
A francia nyelv elemei'kezdők számára h. 3 ó.
Duret József :
„
„ haladottak számára h. 2. ó.
»
»
„
eláss. irod. köréből, h. 2 ó.
w
»•
Az angol nyelvtan, hét. 3 óra.
Kovács János
Maeaulay müveinek fordítása, li. 2 ó.
»
n
Angol nyelven való társalgás, h. I ó.
»
.

Dr. Hóman Ottó:
»
»
n
n
Imre Sándor:
Yl
W
Ladányi Gedeon:
Dr. Meltzl Hugó:
»
W
n
n
51
»
Szabó Károly:
»
v
Szamosi János:
»
n
Szász Béla :
»
»

IV. A nieiiiiyiscgtau-természettudomáiiyi karban.
Dr. Abt Antal:
„
„
n
„
Dr. Brassai Sámuel:
„
„

Kísérleti természettan, hét. 5 óra.
Electromagnetismus és földdelejesség 3 ó.
Természettani gyakorlatok, hét. 4 óra.
Analytica geometria, hot. 5 óra.
Gyakorlatok az elemi mathesis terén 2 ó.
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űr. Entz Géza:

Az állatok részletes boncz- és rendszertana,
bet. 5 óra.
Állattani
gyakorlatok, bet. 4 óra.
”
n
Di\ Fabiny Rudolf: Általános kísérleti vegytan, h. 5 óra.
Gyógyszerészeti vegytan, bet. 5 óra.
»
»
Elemző
vegytan, bet. 5 óra.
;;
Vegytani gyakorlatok, bet. 10 óra.
”
r
Levezetés
a vegytani búvárlatok módsze
»
«
reibe, bet. 25 óra.
Növény-idom -és rendszertan, h. 5 óra.
űr. Kanitz Ágost:
Növénytani gyakorlatok, bet. 5 óra.
*A legegyszerűbb növényszcrvezelekről, b 1 ó.
Általános földtan, bet. 4 óra.
űr. Kock Antal:
Erdély mineralogiája, bet, 3 óra.
y>
v
^Ásványtani
gyakorlatok, bet. 2 óra.
t*
v
Földtani
kirándulások.
.
«
Egészleti számítás alkalmazással a mérűr. Martin Lajos:
tanra, hét. 5 óra.
Variatio
számítás, hét. 3 óra.
n
v
A sorok elmélete, hét. 2 óra.
»
w
Nehézkedés, magnetismus, electricitás és hyŰr. Réthy Mór:
drodyn amika, hét. 5 óra.
*Analitika optica, bet. 1 óra.
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