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TANTÁRGYAK SZERINTI ÁTTEKINTÉS.
I. A jog- és államtudományi karban.
1. Egyetemes európai jogtörténet; hetenként 5 óra, naponként szom
bat kivételével 8—9-ig. Dr Óvári Kelemen, ny. r. tanár, a
11. tanteremben.
2. Magyar jogtörténet; hetenként 3 óra. hétfőn 12 —1-ig és ked
den, szerdán d. u. F>—6-ig. Ugyanaz, a 111. tanteremben.
3. Római magánjog (folytatás); 8 óra. naponként szombat kivéte
lével 4—5-ig, hétfőn, csütörtökön és pénteken 5—6-ig. Dr.
Farkas Lajos, ny. r. tanár, a 11. tanteremben.
4. Római örökösödési jo g ; hetenként 2 óra, kedden és szerdán
12—1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
5. Hübérjog; hetenként 2 óra, hétfőn és kedden d. e. 9—10-ig.
Dr. Csiky Vidor, ny. r. tanár, a .111. tanteremben.
6. Bölcseleti jogtan; hetenként 5 óra, naponként szombat kivételé
vel 9 —10-ig. Dr. Jenei Vidor, ny. r. tanár, a II. tanteremben7. Tételes nemzetközi jog; hetenként 3 óra, kedden, csütörtökön
és pénteken 12 —1-ig. Ugyanaz, a 111. tanteremben.
8. Nemzetgazdaság. (A javak jorgalma; a nemzeti vagyon megosz
lása); hetenként 5 óra, naponként szombat kivételével 11—12ig. Dr. Berde Áron, ny. r. tanár, a II. tanteremben.
9. Magyar magánjog; hetenként 5 óra, naponként szombat kivéte
lével 8—9-ig. Dr. Kolosvári Sándor, ny. r. tanár, a III
tanteremben.
10. Hazai bányajog; hetenként 3 óra. hétfőn, szerdán és pénteken
4—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
11. *Az állam jogi viszonya az egyházhoz; hetenként 1 óra, csütör
tökön d. u. 5 —6-ig. Dr. Idndner Gusztáv, nv. r. tanár, az
I. tanteremben.
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12. Ausztriai magánjog; (a menynyiben a maros-vásárhelyi kir.
tábla területén gyakorlati érvénynyel bir), névszerint a kötelmi
jog; hetenként 5 óra. naponként szombat kivételével 9— 10-ig.
Di. Hallév Károly, ny. r. tanár, a IV. tanteremben.
18. *Magánjogi gyakorlatok; hetenként 1 óra, szerdán 10— 11-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
.
14. Magyar kereskedelmi és váltójog, tekintettel a külföldi törvény
hozásokra; hetenként 10 óra, naponként szombat kivételével
10 —12-ig. Dr. Nagy Ferencz, ny. r. tanár, az 1. tanteremben.
15. Büntetőjog, (anyagi rész folytatása és az eljárás); hetenként 5
óra. hétfőtől—péntekig d. u. 4 —5-ig. Dr. Groisz Gusztáv,
ny. r. tanár, a IV. tanteremben.
16. Törvényszéki orvostan, joghallgatók számára; hetenként 2 óra,
kedden és szombaton 5—6-ig. Dr. Ajtai Sándor, ny. r. ta
nár, mint előadó. Államorvostani intézet egyetemi épület 1. sz.
17. Egyházjog, különös tekintettel a magyar egyház viszonyaira;
hetenként 5 óra, szombat kivétőlével 10 —11-ig. Dr. Csiky
Vidor, ny r. tanár, a 111. tanteremben.
18. Magyarország és Ausztria statistikája; hetenként 5 óra, szom
bat kivételével d. e. 9—10-ig. Dr. Vályi Gábor, ny. r. tanár,
az I.. tanteremben.
19. Közigazgatástan; hetenként 5 óra, naponként szerda kivételé
vel 11 —12-ig. Dr. Concha Győző, ny. r. tanár, a IV. tan
teremben.
20. Magyar pénzügyi jog; hetenként 5 óra, naponként szombat ki
vételével 8 —9-ig. Dr. Lindner Gusztáv, ny. r. tanár, az I.
tanteremben.
21. Pénzügytan; hetenként 5 óra, naponként szombat kivételével
12 —1-ig. Dr. Berde Áron, ny. r. tanár, a IV. tanteremben.
22. Allamszámviteltan; hetenként 8 óra, hétfőn, szerdán és pénte
ken 2—3-ig. Ruzitska Béla, m. kir. pénzügyi igazgatósági
_
titkár, mint előadó, a III. tanteremben.

II. Az orvostudományi karban.
1. Leiró boncztan; hetenként 5 óra, hétfőtől—péntekig d. e.
10—11-ig. Dr. Dávida Leó, helyettes tanár, a lyeeumban
levő boneztani intézetben.
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2. Gyakorlati boncztan; hetenként 5 óra, hétfőtől —péntekig rl. u.
4—5-ig. Dr. Dávida Leó, helyettes tanár, a lyoeuraban levő
boncztani intézetben.
3. Tájboncztan; hetenként 3 óra, hétfőn és kedden d. n. '/23 —4ig. Ugyanaz, ugyanott.
4. Kísérleti élettan és szövettan; hetenként 5 óra, hétfőtől —péntek
ig d. e. 9—10-ig. Dr. Klug Nándor, riy. r. tanár, az életés szövettani intézetben.
5. Élet- és szövettani gyakorlatok; hétfőtől—szombatig d. e. 10—1ig. Ugyanaz, ugyanott, (heti 5 órai tandíj),
fi. *Élet- és szövettani dolgozatok előhaladottak számára; hétfőtől
—szombatig egész napon át. Ugyanaz, ugyanott.
7. *Társalgás az élettanból; hetenként 1 óra, vasárnapon d. e.
9 —10-ig. Ugyanaz, ugyanott.
8. Rendszeres kórboncztan; hetenként. 5 óra. hétfőtől—péntekig
d. e. 11 —12-ig. Dr. Genersich Antal, nv. r. tanár, egyete
mi épület, II. emelet 4-ik szám.
9. Kórboncztani gyakorlatok; botonként 3 óra, hétfőn, szerdán és
pénteken d. e. 8—9-ig. Ugyanazon tanár, a Károlina-kórházban.
10. *Kórszövettani gyakorlatok; a nap világos óráiban. Ugyanaz,
egyetemi épület II. emelet 4. szám.
11. Mutatványos előadások a kórboncztan köréből; 2 óra, pénteken
d. u. 3—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
Iá. Gyógyszertan, I. Gyógyszerisme {Phannakognosia); hetenként 3
óra, hétfőn, kedden, szerdán d. e. 11 —12-ig. Dr. Hőgyes
Endre, ny. r. tanár. Általános kór- és gyógyszertani intézetben.
13. Gyógyszertan, II. Gyógyszerhatástan (Phavmakologia); heten
ként 5 óra, hétfőtől—péntekig d. e. 12 —1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
14. Gyógyszerészi törvények; hetenként 2 óra, pénteken d. e. 10 —
12-ig. Ugyanaz, ugyanott.
■
15. Intézeti gyakorlatok, (gyógyszerismei gyakorlatok); hetenként 3
óra, később meghatározandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
16. Méregisme kísérletekkel; hetenként 2 óra, szombaton d. e. 10—
12-ig. Ugyanaz, ugyanott.
17. Belgyógyászat; hetenként 10 óra. hétfőtől—péntekig d. e. 7 - 9 ig. Dr. Purjesz Zúgmond, ny. r. tanár, a Károlina-kórliázban.
18. ¡Sebészeti kóroda; hetenként 10 óra, hétfőtől—péntekig d. e.
9 —11-ig. Dr. Brandi József, ny. r. tanár, a Károlina-kórbázban.
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19. Sebészi eszköz- és kötszertan; 5 óra, hétfőn, szerdán d. u. 5—
'/27-ig és pénteken d. u. 5 —7-ig. Ugyanaz, ugyanott.
20. *Nevezetesebb műtétek története; szombaton d. e. 9 —10-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
21. Szemészeti kóroda; hetenként 10 óra, hétfőtől—péntekig d. e.
11 —1-ig. Dr. Szilágyi Ete, ny. r. tanár, a szemgyógyintézetben.
22. Sze^mészeti műtéttan; hetenként 2 óra, szombaton d. e. 9—11ig. Ugyanaz, ugyanott.
23. *Szülészeti kóroda, (bábák számára); hetenként 10 óra, hétfő
től—péntekig d. e. 9—11-ig. Dr. Maizner János, ny. r. ta
nár, a szülészeti kórodán.
24. Gyakorlati szülészet, (orvostanhallgatók részére); hetenként 5
óra, hétfőtől —péntekig d. e. 10 —11-ig. Ugyanaz, ugyanott.
25. *Solagré$ de Benhac „De partu viribus maternis absoluto“ czitnű
müvének ismertetése és magyarázata; hetenként 1 óra, kedden
d. u. 3—4-ig. Ugyanaz, ugyanott.
'
26. Törvényszéki orvostan-, hetenként 5 óra, hétfőtől—péntekig d. e.
9—10-ig. Dr. Ajtai Sándor, ny. r. tanár. Államorvostani in
tézetben.
27. Törvényszéki orvosi gyakorlatok; hetenként 3 óra. később meg
határozandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
28. Bujakórtan; hetenként 3 óra, hétfőn, szerdán és pénteken d. u.
2 —3-ig. Dr. Géber Ede, ny. r. tanár, az országos Karolinakórházban.
29. Himlőoltás; hetenként J óra, kedden d. u. 3—4-ig. Ugyanaz.
ugyanott.
30. Méregisme, különös tekintettel a mérgeknek vegyi úton való k i
mutatására; hetenként 2 óra. hétfőn, szerdán d. u. 3—4-ig.
Dr. Ossikovszky József, ny. rk. tanár, az élet- és kórvegytani
intézetben.
31. Húgyvizsgálat; hetenként 1 óra, kedden d. u. 3 —4-ig. Ugyan
az, ugyanott.
32. Élet- és kórvegytani gyakorlatok; szombat és vasárnap kivételé
vel naponta, ő órai tandíj. Ugyanaz, ugyanott.
33. Kopogtatás és hallgatodzás, tekintettel a mellkasi szervek bántalmainak kórisméjére; 2 óra, kedden és csütörtökön d. u.
2—3-ig. Dr. Büchler Ignácz, magán tanár, a belkórodán. Ér
vényes a tandíj elengedése.
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34. Szülészeti műtéttan, gyakorlatokkal hullán ésphantomon; heten
ként 2 óra, szombaton d. u. 5 —7-ig. Dr. Góth Manó, ma
gántanár, a szülészeti intézetben, esetleg a Károlina-kórház
boncztermében. Tandíjmentesség érvényes.

III. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
karban.
I. B ö l c s é s z e t i e l ő a d á s o k :
1. A régi philosophia története (folytatás); 3 óra, hétfőn d. u. 5 —
7-íg és kedden d. u. 5 —6-ig. Dr. Szász Béla, ny. r. tanár.
XVI. tanteremben.
2. Erkölcstan, az általános rész; 4 óra, később meghatározandó
időben. Ugyanaz, ugyanott.
3. Az oktatás elmélete; 3 óra, april 1-ig kedden, csütörtökön,
szombaton d. u. 4 —5-ig, aprH 1-én kezdve reggel 7 —8-ig.
Dr. Felméri Lajos, ny. r. tanár. Vili. tanterem.
4. Comenius nevelés-elmélete; 2 óra, hétfőn, szerdán d. e. 9 - 1 0 ig. Ugyanaz. XV. tanterem.
II. N y e l v é s z e t i

előadások:

5. A középkori magyar irodalom története; 3 óra, hétfőn, kedden,
szerdán d. e. 10—11-ig. Dr. Imre Sándor, ny. r. tanár. VIII.
tanterem.
6. Magyar nyelvtudomány: Alaktan, nyelvtörténelmi alapon; 3 óra,
csütörtökön, pénteken, szombaton d. e. 10—11-ig. Ugyanaz,
ugyanott.
7. Római állami és magánrégiségek; 3 óra, hétfőn, kedden, szer
dán d. e. 10—11-ig. Dr. Hóman Ottó, ny. r. tanár. VIII.
tanterem.
8. Görög syntaxis (folytatás); 2 óra, szerdán d. e. 11 — 12-ig és
d. u. 4—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
9. Herodot VI. könyvének értelmezése; 2 óra, pénteken és szom
. batou d. e. 1 1 --12-ig. Ugyanaz, ugyanott.
10. A classica philologia történelme a renaissancetól kezdve; 4 óra,
hétfőn, szerdán, csütörtökön, szombaton d. e. 9 —10-ig. Dr.
Szamosi János, ny. r. tanár. IX. tanterem.

8
11. Tacitus Analese 1. könyvének értelmezése; 2 óra. kedden és
pénteken d. e. 9 —10-ig. Ugyanaz, ugyanott.
Iá. *A görögök nagy nemzeti játékai; 1 óra, csütörtökön d. e.
11 — 12-ig. Ugyanaz, ugyanott.
'
13. A német irodalom kritikai történelme. ( Ujfn. korszak); 5 óra.
a hét első öt napján d. u. 2—3-ig. Dr. Meltzl Hugó,, nv. r.
tanár. IX. tanteremben.
14. Germán philologia encyclopaediája III. rész. Kapcsolatban a
német cultur történelembe, nyelvtudományba és irodalomba való
rövid bevezetéssel. (A tanárjelölteknek szóló 1880-beli „Atrnemeneti intézkedések“ értelmében); 2 óra. később meghatáro
zandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
15. Edda szöveg kritikája (¡-izlandi nyelvgyakorlatokkal. (Saját ma
gyar Edda editioja, Lipcse 1882, alapján); 2 óra. szombaton
d. e. 8—10-ig. Ugyanaz, ugyanott.
16. Héljand ó-alnémet nyelvgyakorlatokkal; 1 óra, szombaton d. u.
2 —3-ig. Ugyanaz, ugyanott.
17. **A Goethe-féle „Weltlitteratur“ {Világirodalom) kritikai fejtege
tése. (Goethe halálának L. évfordulója alkalmával, csak 7 órá
ból álló cyclus). (Magasabb tandíjért 2 frt o. é .); később
meghatározandó időben. Ugyanaz, ugyanott. ,
18. A román irodalom és nyelv történelme az új korban (folytatás
az I. félévből) és a legújabb korban; 3 óra, hétfőn, kedden,
szerdán d. u. 4—5-ig. Dr. Szilasi Gergely, ny. r. tanár. XVI.
tanteremben.
19. Román syntaxis nyelvtörténelmi alapon; 1 óra. csütörtökön
d. u. 4—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
20. A román lyrai költészet kezdetei és fejlődése napjainkig; 1 óra.
pénteken d. u. 4—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
21. Sanskrit nyelv és általános nyelvtudomány; 2 óra, hétfőn és
szerdán d. u. 3—4-ig. Dr. Brossai Sámuel, ny. r. tanár. XV.
tanteremben.
22. A népies müköltészet kora (folytatás); 2 óra, csütörtökön, pén
teken d. e. 11—12-ig. Dr. Ferenczi Zoltán, magán tanár.
XV. tanteremben.
111. T ö r t é n e l m i és f ö l d r a j z i e l ő a d á s o k :
23. A franczia forradalom története; 3 óra, hétfőn, kedden, szerdán
déli 12—1-ig. Dr. Ladányi Gedeon, ny. r. tanár. Vili. tantér.
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24. A középkor története (folytatás); 2 óra. pénteken, szombaton
déli 12 — J-ig. Dr. Ladányi Gedeon, ny. r. tanár. VIII. tan
teremben.
25. A rómaiak történelme (folytatás a császárság) ; 3 óra, később
meghatározandó időben és helyen. Dr. Schilling Lajos, ma
gán tanár. Érvényes a tandíjmentesség.
26. A Hunyadiak és Jagellók kora (1437—1526); 5 óra, hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken d. u. 3—4-ig. Dr.
Szabó Károly, ny. r. tanár. VIII. tanteremben.
27. **4 székelyek eredetéről és régi törvényeiről ; 1 óra. hétfőn d. u.
4—5-ig.» Ugyanaz, ugyanott.
28. Róma városa helyrajza; 3 óra, hétfőn, szerdán, pénteken reg
gel 8—9-ig. Dr. Findig Henrik, ny. r. tanár. XV. tanteremben.
29. Általános ezimertan; 2 óra. kedden és csütörtökön reggel 8 —
9-ig. Ugyanaz, ugyanott.
30. A csendes oczeánon és a sarkköri tengereken létező jelentéke
nyebb szigeteknek leírása; 2 óra. pénteken, szombaton d. e.
9 - 10-ig. Dr. Ferner Adolf, ny. r. tanár. VIII. tanteremben.
31. Ázsia föld- és néprajzának legkiválóbb részei; 3 óra, hétfőn,
kedden, szerdán d. e. 9 —10-ig. Ugyanaz, ugyanott.
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 in a g á n t a n i tó k
előadásai:
32. A franczia nyelvtan kezdők számára; 2 óra, később meghatáro
zandó időben. Dur et József, magáu tanitó. XV. tanterem.
33. A francziany elvtan haladottak számára; 2 óra. később megha
tározandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
34. A franczia irodalom köréből, öszszekötve franczia nyelven való
társalgással (Conversation française); 2 óra. később meghatá
rozandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
35. Angol nyelvtan, különös tekintettel a helyes kiejtésre, kezdők
számára; 2 óra. később meghatározandó időben. Kovács J á 
nos, magán tanitó. XV. tanteremben.
36. Az „Anglo-American Progressive R e a d e r folytatása haladottak
számára ; 2 óra, később meghatározandó időben. Ugyanaz,
ugyanott.
37. Shakespeare darabjainak folytatása és értelmezése; 2 óra. ké
sőbb meghatározandó időben. Ugyanaz, ugyanott^
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IV. Menynyiségtan-természettudományi karban.
1. Geometriára alkalmazott algebra; 5 óra, hétfőtől—péntekig dé
li 12 —1-ig. Dr. Brassai Sámuel, ny. r. tanár. X. tanterem.
2. Gyakorlatok az elemi mathesisből; 2 óra, csütörtökön d. u.
5—6-ig, szombaton déli 12 —1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
3. Egészleti számítás alkalmazással a mértanra; 5 óra, csütörtök
kivételével mindennap d. e. 9 —10-ig. Dr. Martin Lajos, ny. r.
tanár. X. tanterem.
•
4. Variatio számítás; 3 óra. hétfőn, kedden, szerdán d. e. 10 —11ig. Ugyanaz, ugyanott.
5. Astrophysika; 2 óra, pénteken, szombaton d. e. 10— 11-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
6. *A Gauss-féle sorok; 1 óra, hétfőn d. u. 4—5-ig. Ugyanaz.
ugyanott.
7. A másodrendű partialis differentialis egyenletek e's alkalmazásuk
a geometriára; (tandíjmentességgel), 3 óra, később meghatá
rozandó időben és helyen. Dr. Vályi Gyula, magán tanár.
8. Gyakorlatok a partialis differentialis egyenletek egészélésében;
(tandíjmentességgel), 1 óra, később meghatározandó időben és
helyen. Ugyanaz.
9. Általános kísérleti természettan, (hang, fény és villamosság); 5
óra, csütörtök kivételével mindennap d. e. 8—9-ig. Dr. Abt
Antal, ny. r. tanár. Tormészettani intézet.
10. Villamos inductio; 3 óra, csütörtökön d. e. 8 —9-ig, hétfőn
d. u. 3 —5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
,
11. **Természettani gyakorlatok; 4 óra. Ugyanaz, ugyanott.
12. A mechanika elemei; 2 óra, hétfőn, kedden d. e. 11—12-ig.
Dr. Réthy Mór, ny. r. tanár. X. tanteremben.
13. A potential elmélete; 3 óra. szerdán, csütörtökön, pénteken d. e.
11 —12-ig. Ugyanaz, ugyanott.
14. Az elliptikus függvények; 2 órn, hétfőn, kedden d. e. 10—11ig. Ugyanaz, ugyanott.
15. Általános kísérleti vegytan. 111. rész. A fémek vegytana. IV.
rész. A szénvegyek vegytana; 5 óra, hétfőtől —péntekig d. e.
9—10-ig. Dr. Fabinyi Rudolf, ny. r. tanár. Vegytani intézet.
16. Elemző űegytan; a) mindleges elemzés nedves úton, v) menynyi.
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17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.

leges elemzés súly szerint; 5 óra. hétfőtől—péntekig d. 12 —1ig. Dr. Fabinyi Rudolf, ny. r. tanár. Vegytani intézet.
Praeparatumok készítése, (tanárjelöltekkel): 3 óra. később meg
határozandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
A magyar gyógyszerkönyv vegyi készítményeinek előállítása és
vizsgálata; 8 óra, hétfőn, szerdán d. u. 3—4-ig. Ugyanaz,
ugyanott.
Vegytani gyakorlatok (tanárjelöltekkel, orvos és gyógyszerészhall
gatókkal); 30 óra, (fizetéses 10) hétfőtől—péntekig d. e.
10 —12-ig, d. u. 2 —6-ig. Ugyanaz, ugyanott.
Bevezetés a vegytani búvárkodás módszereibe, önálló dolgozatok
kal foglalkozók számára; 48 óra, (fizetéses 25) hétfőtől —
szombatig, reggel 8 —12-ig, d. u. 2—0-ig. Ugyanaz, ugyanott.
Ásványtan (Krystallochemia) és általános földtan; 4 óra, hét
főn, kedden, szerdán és csütörtökön d. e. 11 —12-ig. Dr. Koch
Antal, ny. r. tanár. IX. tanterem.
Jegecztan (Krystallographia) előbbre haladottak számára gya
korlatokkal. egybekötve; 8 óra, hétfőn, kedden d. u. 4 —5 '/2-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
**Ásványtani gyakorlatok kezdők számára; 2 óra, szombaton
d. e. 11 —1-ig. Ugyanaz. Ásványtani intézet.
*Földtani kirándulások; külön meghatározandó időben. Ugyanaz.
Az északi Kárpátok geológiája, nyáron öszszekötve földtani ki
rándulásokkal; 2 óra, később meghatározandó időben. Dr.
Herbich Ferencz, magán tanár. Ásványtani intézet.
Növény- idom- és rendszertan, különös tekintettel az orvosi és
gyógyszerészi növényekre egybekötve demonstratiokkal; 5 óra,
szerdán, csütörtökön, pénteken d. u. 2—3-ig. szombaton d. e.
0— 11-ig. april 2-től kezdve szerdán, csütörtökön reggel *^7 —
8-ig, pénteken, szombaton 7—8-ig. Dr. Kanitz Ágost, ny. r.
tanár. Vili. tanterem.
Növénytani dolgozdai gyakorlatok, különös tekintettel a tanár
jelöltekre és a magyar gyógyszerkönyvben előjövő növényrészek
re; (az indexbe mint 5 órás tantárgy bejegyzendő). Később
meghatározandó időben. Ugyanaz. Növénytani intézet.
Növénytani dolgozdai munkálatok, olyanok számára, kik a nö
vénytan egyes részeivel behatóbban óhajtanak foglalkozni; (az
indexbe mint 30 órás tantárgy bejegyzendő). Az egész hét
világos óráiban, vasárnap kivételével. Ugyanaz, ugyanott.

12
29. Az állatok részletes boncz- fejlődés- és rendszertana,; 5 óra,
szombat kivételével naponként déli 12 —1-ig. Dr. Entz Géza,
ny. r. tanár. Állattani intézet.
30. *A fajok keletkezésének elmélete; 1 óra, szombaton déli 12 — 1ig. Ugyanaz, ugyanott.
31. Állattani gyakorlatok; 4 óra, később meghatározandó időben.
Ugyanaz, ugyanott.
32. Az izlábií állatok fejlődési és biológiai viszonyai; 2 óra, később
meghatározandó időben. Dr. Szaniszló Albert, magán tanár.
Gazdasági tanintézet főépület, 1. omelet 18. szám.
A m en ny is égt an -t er més zet t udo mányi kar
működő m a g á n t a n i t ó e l ő a d á s a i :

mellett

33. Daguerre, Talbot és Niepce fényképészeti tanulmányainak kísér
letekkel való ismertetése; 1 óra, minden pénteken d. u. 3 - 4 ig. Veress Ferencz, magán tanító. Sétatérutcza 16. szám.

ÓRÁK SZERINTI ÁTTEKINTÉSE
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Órák

Jog- és államtudományi
karban

Orvosi karban

'1,7—3

7—8

7—9

8—9

8—10

8—12

Belgyógyászat.;
10 óra,
d. e. 7—9 ig. Dr.
ny. r. tanár.

hétfőtől — péntekig
Purjesz
Zsigmond,

Egyetemes európai jogtörténei;
heten- Kórboncztani
gyakorlatok:
8 óra, hétfőn,
ként 5 óra, naponként szombat
szerdán, pénteken d. e. 8—9-ig. Dr.
kivételével £—9-ig. Dr. Óoári
Genersich Antal, ny, r. tanár.
Kelemen, ny. r. tanár, a II. tanteremben.
Magyar magánjog;
hetenként 5 óra,
naponként szombat
kivételével
8—9-ig. Dr. Kolosvári
Sándor,
ny. r. tanár, a III. tanteremben.
Magyar pénzügyi jog; hetenként 5 óra,
naponként szombat
kivételével
8—9-ig. Dr. Lindner
Gusztáv,
ny. r. tanár, az I. tanteremben.
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Mennyiségtan-természettudományi karban
Növény- idom- és rendszertan; különös tekintettel az orvosi és gyógyszerészi
növényekre , összekötve demonslraliokkal
és növény-meghatározási gyakorlatokkal; 5 óra,
april 2-től kezdve szerdán, csütörtökön,
reggel
7—8-ig, pénteken, szombaton,
7—8-ig, april 2-ig szerdán, csütörtökön,
pénteken d. u. 2—3-ig, szombaton d. e.
!)—11-ig. Dr. Kanilz Ágost,, ny. r. tanár. VÍII. tanterem.

At oktatás elmélete-, 3 óra, april 1-én kezd- Növény- idom- és rendszertan;
5 óra, april
2-tól kezdve pénteken, szombaton, regve kedden, csütörtökön, szombaton reg
gel 7—8-ig, szerdán, csütörtökön 1 / s 7—8gel 7—8-ig, april 1 - i g d . u. 4—5-ig. Dr.
ig, april 2-ig szerdán, csütörtökön pén-|
Felméri Lajos, ny. r. tanár. VIII. tanteken d. u. 2—3-ig, szombaton d. e j
terem.
3—11-ig. Dr. Kanitz Ágost, ny. r. tanár. VIII. tanterem.

Róma városa helyrajza; 3 óra, hétfőn, szer- Altalános kísérleti természettan;
5 óra, csüdán, pénteken. Dr. Findly Henrik, ny. r.
törtök kivételével mindennap. Dr. Abt
tanár. XV. tanterem.
Antal, ny. r. tanár. Természettani int.
Altalános ezimertan;
2 óra, kedden és csü- Villamos inductio; 3 óva, csütörtökön reggel
8—9-ig, hétfőn d. u. 3—5-ig.
Ugyanaz,
törtökön. Ugyanaz, ugyanott.
ugyanott.

Edda szöveg kritikája
ó-izlandi
nyelvgyakorlatokkal. (Saját magyar E d d a editioja,
Lipcse 1882, alapján 2 óra, szombaton.
Dr. Mellzl Hugó, ny. r. tanár. IX. tanterem.

Bevezetés a vegytani búvárkodás
módszereibe,
önálló dolgozatokkal foglalkozók
számára;
48 óra, hétfőtől—péntekig reggel 8 - 1 2 és d. u. 2—6-ig. Dr. Fabinyi
Rudolf
ny. r. tanár. Vegytani intézet.
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Orák

Jog- és államtudományi
karban

Bölcseleti jogtan,
hetenként 5 óra,
naponként szombat
kivételéve'
9—10-ig. Dr. Jenei Vidor, ny. r
tanár, a II. tanteremben.
Ausztriai magánjog, (a menynyiben a
maros-vásárhelyi kir. tábla területén gyakorlati érvénynyel bir)
névszerint a kötelmi jog, hetenként 5 óra, naponként szombat
kivételével 9—l()-ig. Dr. Daliéi
Károly, ny. r. tanár, a IV. tan9—10
teremben.
Hűbérjog, hetenként 2 óra, hétfőn és
kedden d. e. 9—10-ig. Dr. Csiky
Victor, ny. r. tanár, a III. tanteremben.
Magyarország és Ausztria
statistikája;
hetenként 5 óra szombat kivételével d. e. 9—10-ig. Dr. Vdlyi
Gábor, ny. r. tanár. I. tanteremben.

9—11

Orvosi karban
Kísérleti élettan és szövettan ; 5 óra, h é t f ő t ő l péntekig d. e. 9 - 1 0 - i g . Dr. Klug Nándor, ny. r. tanár.
* Társalgás az élettanbál-, 1 óra, vasárnap
d. e. 9 —10-ig. Ugyanaz.
* Nevezetesebb miitétek története; 1 óra. szombaton d. e. 9—10-ig. Dr. Brandt
József, ny. r tanár.
Törvényszéki orvostan; 5 óra, hétfőtől—péntekig d. e. 9—10-ig. Dr. Ajtai Sándor,
ny. r. tanár.

Sebészeti kóroda; 10 óra, hétfőtől—péntekig
d. e. 9—11-ig. Dr. Brandt József, ny. r.
tanár.
Szemészeti műtéttan;
2 óra. szombaton d. e.'
9—11-ig. Dr. Szilágyi Ete, ny. r. tanár. 1
* Szülészeti kóroda. (bábák számára): 10 óra,
hétfőtől—péntekig, d. e. 9—11-ig. Dr.
Maizner János, ny. r. tanár.

*Magánjogi gyakorlatok;
hetenként 1 Gyakorlati szülészet, (orvostanhallgatók részéóra, szerdán 10—11-ig. Dr. Halre) ; 5 óra, hétfőtől—péntekig. Dr. Maizler Károly, ny. r. tanár, a IV.
ner János, ny. r. tanár.
tanteremben.
Leiró boncztan;
5 óra, hétfőtől—péntekig
d. e. 10—11-ig. Dr. Dávida Leo, helyettes
Egyházjog, különös tekintettel a magyar
10—11
egyház viszonyaira;
hetenként 5
tanár.
óra, naponként szombat kivéte•
lével 10—11-ig. Dr. Csiky Victor,
ny. r, tanár, a III. tanteremben.

törvények-, 2 óra, pénteken
Magyar kereskedelmi
és váltójog, te- Gyógyszerészi
d. e. 10—12-ig. Dr Högyes Endre, ny. r.
kintettel a küljöldi
törvényhozátanár.
sokra-, hetenként 10 óra, napon2 óra, szombaton
ként szombat kivételével 10—12- Méreg isme kísérletekkel;
10—12
d. e. 10—12-ig. Ugyanaz.
ig. Dr. Nagy Ferencz, ny. r. tanár, az I. tanteremben.
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•i'omeniu* neveié» - elmélete; 2 óra. hétfőn, Egészleii számolás, alkalmazássál a mértanra;
5 óra, csütörtök kivételével mindennap,
szerdán. Dr. Felméri Lajos, ny. r. taI
nár. XV. tanterein.
Dr. Martin Lajos, ny. r. tanár. X. tan
J classira philologia történelme a renaissanterem.
retól kezdve, i óra. liétfőn, szerdán. .Általános kisérleli vegytan III. rész. A Jérnek
!
esttl il'tökön, szombaton. Dr. Szamosi Jávegytana. IV. rész. A szénvegyek vegytanos, ny. r. tanár. IX. tanterem.
na; 5 óra, hétfőtől—péntekig. Dr. Fa
Tavit,!,, Annalese I. könyvének értelmezése; 2
binyi Rudolf,
ny. r . tanár. Vegytani
óra, kedden és pénteken,
Ugyanaz,
intézet.
ugyanott.
A csendes oezeánon és a sarkköri
tenyereken
létező jelentékenyehl,
szigeteknek
leírása:
2 óra, pénteken, szombaton. Dr. Terner
Adolf, ny. r. tanár. VIII. tanterem.
Ázsia Jöld- és néprajzának legkiválóbb részei;
3 óra, hétfőn, kedden, szerdán. Ugyanaz, ugyanott.

Fövény- idom- és rendszertan;
5 óra, apri
2-ig szombaton d. e. 9—11-ig, szerdán
csütörtökön, pénteken d. u. 2—3-ig. apri
2-tól kezdve szerdán, csütörtökön reg-'
gel l /»7—8-ig, pénteken, szombaton 7—
, 8-ig. Dr. Kantit
Ágost, ny. r. tanár,
VIII. tanterem.

Vuriatio számítás;
3 óra, hétfőn, kedden
A középkori magyar irogalom
történelme,
szerdán. Dr. Martin Lajos ny. r. tanár.
óra, hétfőn, kedden, szerdán. Dr. Imre
X. tanterem.
Sándor, ny. r. tanár. VIII. tanterem.
Magyar nyelvtudomány.
Alaktan
nyelvtörté- Astropbysie.a; 2 óra. pénteken, szombaton,
Ugyanaz, ugyanott.
nelmi alapon; 8 óra, csütörtökön, pénAz ellipticus függvények;
2 óra. hétfőn, kedteken, szombaton. Ugyanaz, ugyanott.
den. Dr. Rétiig Mór, ny. r. tanár. X
Római állami és magánrégiségek: 3 óra, hét
tanterem.
főn, kedden, szerdán. Dr. Hóman Oltó,
ny. r. tanár. VIII. tanterem.

Vegytani gyakorlatok, tanárjelöltekkel, orvos- és
gyógyszerész hallgatókkal; 30 óra, hét
főtől—péntekig d. e. 10—12-ig és d. u
2—6-ig. Dr. Fabinyi Rudolf, ny. r. tanár. Vegytani intézet.
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Orvosi karban
-

É'et-

és szövettani gyakorlatok;
18 óra, hétfőtől—szombatig d. e. 10—l-ig.
Dl.
Klug Nándor, ny. r. tanár.

• Nemzetgazdaság, (a javak forgalma, o Gyógyszerisme (Pharmakoqnosia);
3 óra, hétnemzeti vagyon megoszlása);
liffőn, kedden, szerdán d. e. 11—12-ig. Dr.
tenként. 5 óra, naponként szóm
Högyes Endre, ny. r. tanár.
hat kivételével 11—12-ig. Dr Rendizeies
kórhoneztan;
5 óra, hétfőtől—
lie.rde Aron, ny. r. tanár, a ií
péntekig d. e. 11—12-ig. Dr. Genersieh
¡11-12 j
tanteremben
|
Antal, ny. r tanár.
' Kí'z qazqatástan; hetenként 5 óra, naponként szerda kivételével 11—
12-ig. Dr. Cone.ha Gynzö. ny. r. i
tanár, a IV. tanteremben.

Szemészeti kóroda; 10 óra, hétfőtől—péntekig d. e. l t — l - i g . Dr. Szilágyi Ete, ny.r.
tanár.
11—1

Maqt/ar jogcörténet.
hetenként 1 óra, Gyógyszerhatdstan
(Pharmakologia);
5 óra,
hétfőn 12—l-ig. Dr. rí „ári Kelehétfőtől—péntekig d. e. 12—1 ig. Dr
men, ny. r. tanár, a ÍII. tanteHögyes Endre, ny. r. tanár.
reuiban.
Római örökösödési jog; hetenként 2
óra, kedden és szerdán 12—l-ig
Dr. Farkas Lajos, ny. r. tanár,
a II. tanteremben.
Tételes nemzetközi jog; hetenként 3
óra, kedden, csütörtökön és pénteken. Dr. Je.nei. Victor, ny. r.
tanár, a III. tanteremben.
Pénzügytan;
hetenként 5 óra, naponként szombat kivételével 12—1ig. Dr. Berdt Aron, ny. r. tanár,
a IV. tanteremben.

3 óra, hétfőn, szerdán, pénteAllamszdmvitelt'ip;
hetenként 3 óra, Bujakórtan:
ken d. u. 2—3-ig. Dr. Géber Ede, ny. r.
hétfőn, szerdán és pénteken 2—
tanár.
3-ig. Ruzitsko Dél a, m. kir. pénzügyi igazgatósági titkár, mint elő- Kopogtatás és hallgatódzás; 2 óra, kedden és
csütörtökön d. u. 2—3-ig érvényes a
adó, a III tanteremben.
2—3
tandíjmentesség. Dr. Büchler
Igndcz,
magántanár.
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*.'l görögök nagy nemzeti játékai;
1 óra, csü- A mechanika elemei; 2 óra, hétfőn, kedden.
törtökön. Dr. Szamosi János, ny. r. taDr. liéthy Mór, ny. v. tanár. X. tantér.
nár. IX tanterem.
A patenttal elmélete; 3 óra, szerdán, csütörGörög syu taxis (folytatás): 2 óra, szerdán
tökön, pénteken. Ugyanaz, ugyanott.
d. e. 11—12-ig, d. u. 4—5-ig. l)r. Hó Ásványtan (Krystatloehemia) é.s általános földman Ottó, ny. r. tanár. VIII. tanterem.
tan; 4 óra. hétfőn, kedden, szerdán és
Herodot VI. könyvének értelmezése.; 2 óra,
csütörtökön. Dr. Koch An'.al, ny. r. tapénteken, szombaton. Ugyanaz, ugyanott.
nár. IX. tanterem.
A népies milköltészet kora (folytatás); 2 óra,
csütörtökön, pénteken. Dr. Ferenczi Zoltán, magántanár. XV. tanterem.
** Ásványtani gyakorlatok kezdők számára; 2
óra, szombaton d. e. 11— l-ig. Dr. Koch
Antal, ny. r. tanár. Ásványtani intézet

n

A franczia forradalom története; 3 líra, hét- Elemző vegytan a) minőleges elemzés nedves
úton, h) menynyileges elemzés súly szerint;
főn, kedden, szerdán. Dr. Ladányi Ge5 óra, hétfőtől—péntekig. Dr.
Fabinyí
deon, ny. r . tanár. VIII. tanterem.
Rudolf, ny r. tanár. Vegytani intézet.
4 középkor története (folytatás); 2 óra, pénGeometriára alkalmazott algebra; 5 óra, h é t
teken, szombaton. Ugyanaz, ugyanott.
főtől—péntekig. Dr Brossai
Sámuel
ny. r . tanár. X. tanterem.
Gyakorlatok
az elemi muthesisböl;
2 óra
szombaton d. e. 12—l-ig, csütörtökön
d. u. 5—6-ig. Ugyanaz, ugyanott.
Az állatok részletes bonnz-, fejlődés- és rendszertana;
5 óra, szombat kivételével
mindennap. Dr. Enlz Géza, ny. r. tanár. Állattani intézet.
A fajok keletkezésének elmélete; 1 óra, szombaton. Ugyanaz, ugyanott.

5 óra, szerA német irodalom kritikai történelme, (Ujfn. Növény- idom- és rendszertan;
dán, csütörtökön, pénteken d. u. 2—3korszakok); 5 óva, a két első öt napján.
ig, szombaton d. e. 9—11-ig, april 2-tól
Dr. Mellzl Hugó, ny. r. tanár. IX. tankezdve szerdán, csütörtökön '/ a 7—8-ig,
terem.
pénteken, szombaton 7—8-ig. Dr. Kanitz
Héljand ó-alnémet nyelvgyakorlatokkal;
1 óra.
Ágost, ny. r. tanár. VIII. tanterem.
szombaton. Ugyanaz, ugyanott.
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karban

Orvosi karban

*

2—6

•

7.8-4

3—4

3—5

4—5

Tájhonr.ztan; 3 óra. hétfőn, kedden d.
V a 3—4-ig. Dr. Dávid a Leo, helyettes
tanár.

Himlő oltás; 1 óra, kedden d. u. 3—4-ig
Dr. Géher Ede. ny. r. tanár.
Méregisme; hetenként 2 óra, hétfőn, szerdán
(1. u 3—4-ig. Dr. Ossikovszky
József,
ny. rk. tanár.
So'agrés de Renhae > De partu viribut maternis absoluto" cziiníi müvének ismertetése és magyarázata:
hetenként 1 óra,
kedden d. u. 3 4 ig. Dr. Maizner János, ny. r. tanár.
Uugyvizsgálni; hetenként 1 óra, kedden 3—
4-ig. Dr. Ossikovszky József,
ny. rk.
tanár.

Mutatványos előadások a kórbonczlan köréből;
2 óra, pénteken d.' u. 3—5-ig. Dr. Genersieli Antal, ny. r. tanár.

líazoi bányajog, hetenként 3 óra, hét- Gyakorlati bonczlan; 5 óra, hétfőtől—pénfőn, szerdán és pénteken d. u.
tekig d. u. 4—5-ig. Dr. Dávid a Leo,
4—5-ig. Dr. Kolosvári
Sándor,
helyettes tanár.
ny. r tanár, a III. tanteremben.
Büntetőjog, f (anyagi rész folytatása és
nz eljárás); hetenként 5 óra, hétfőtől—péntekig d. u. 4—5-ig. Dr.
Groisz Gusztáv, ny. r. tanár, a
IV. tanteremben.
Római magánjog (folytatás); 8 óra,
naponként szombat kivételével.
Dr. Farkas Lajos, ny. 1\ tanár,!
a II. tanteremben.
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Mennyiségtan-természettudo* I U } i l l y i karban
Vegytani gyakorlatok, tanárjelöltekkel, orvos és
gyógyszerész hallgatókkal-, 30 óra, hétfőtől—péntekig d. u. 2—6-ig és d. e.
10—12-ig. Dr. Fabinyi Rudolf,
ny. r.
tanár. Vegytani intézet.
Bevezetés a vegytani búvárkodás
módszereibe,
önálló dolgozatokkal foglalkozók
számára:
48 óra, hétfőtől—szombatig d. u. 2—6-1
ig és d. e. 8—12-ig. Ugyanaz, ugyanott.'

(

A Hunyadiak és Jagellók kora
(U3T—'lb26); Daguerre, Talbot és Niepce fénykévészeti ta5 óra, hétfőn, kedden, szerdán, csütörnulmányainak
kísérletekkel
való ismertetökön, pénteken. Dr. Szabó
Károly
tése; 1 óra, minden pénteken. Veress,
ny. r. tanár. VIII. tanterem.
Ferenoz, magán tanító. Sétatérutcza 16.
Saaskrit nyelv és általános
nyelvtudomány;
szám.
2 óra, hétfőn, szerdán Dr. Brassói Sámuel, ny. r. tanár. XV. tanterem.

•

Villamos inductio; 3 óra, hétfőn d. u. 3—5ig és csütörtökön reggel 8—9-ig. Dr.
Abt Antal, ny. r. tanár. Természettani
intézet.

Az oktatás elméiele; 3 óra, april l-ig ked- *A
den, csütörtökön, szombaton d. u. 4 - 5 ig, april 1-től kezdve reggel 7—8-ig.
Dr. Felméri Lajos, ny. r. tanár. VIII.
tanterem.
Görög syntaxis (folytatás); 2 óra, szerdán
d. u. 4—5-ig és d. e. 11—12-ig. Dr.
Hóman Ottó, ny. r. tanár. VIII. tanterem.
székelyek eredetéről és régi tői vényeiről;
1 óra, héttőn. Dr. Szabó Károly, ny. r.
tanár. VIII. tanterem.
A rámán irodalom és nyelv történelme az vj
korban (folytatás az I. félévből) és a legújabb korban; 3 óra, hétfőn, kedden,
szerdán. Dr. Szilasi Gergely, ny. r. tanár. XVI. tanterem.

Gauss-f éle sorok;
1 óra, hétfőn. Dr
Martin Lajos, ny. r. tanár. X. tantér.
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Órák

Jog- és államtudományi
karban

Orvosi karban

4—5

4-5'/,

5—6

Római magánjog, (folytatás); 8 óra,
hétfőn, csütörtökön és pénteken
5—6-ig. Dr. Farkas Lajos, ny. r.
tanár, a 11. tanteremben.
Magyar jogtörténet;
hetenként 2 óra,
kedden és szerdán 5—6-ig. Dr.
Óvári Kelemen, ny. r. tanár, a
III. tanteremben.
Törvényszéki
orvostan ; joghallgatók
számára, hetenként 2 óra, kedden és szombaton 5—6-ig. Dr.
Ajtai Sándor, ny. r. tanár, mint
előadó. Államorvostani intézet,
egyetemi épület 1. szám.
*Az állam jogi viszonya az egyházhoz;
hetenkint 1 óra, csütörtökön 5—
6-ig. Dr. Lindner Gusztáv, ny. r.
tanár, az I. tanteremben.

5-7,7

Sebészi eszköz- és kötszertan: 5 óra, hétfőn,
szerdán d. u. 5—-'/,7-ig és pénteken
d. u. 5—7-ig. Dr. Brandt József, ny. r.
tanár.

5—7

Szülészeti műtéttan gyakorlatokkal;
hetenként
2 óra, szombaton d u. 5—7-ig érvényes
a tandymentesség. Dr. Góth Manó, magántanár.

A nap világos óráiban

t
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Bölcsészeti karban

Mennyiségtan-tcrmészettudo •
mányi karban

Román synlaxis nyelvtörténelmi alapon.; 1 óra,
csütörtökön. Ugyanaz, ugyanott.
A román lyrai költészet kezdetei és fejlődése,
napjainkig;
1 óra, pénteken.
Ugyanaz,
ugyanott.

Jegeeztrn (Krystallagrnphia)
elöhbrehaladoUak
számára,
gyakorlatokkal
egybekötve;
3
óra, hétfőn, kedden. Dr. Korh Antal.
ny. r. tanár. IX. tai terem

az elemi mathesishöl;
2 óra,
-4 régi phitosuphia
története (folytatás), 3 Gyakorlatuk
csütörtökön d. u. 5—6-ig, szombaton d.
óra, kedden d. u. 5—6-ig és hétfőn
12—l-ig. Dr. Brassai Sámuel, ny. r.
d. u. 5—7-ig. Dr. Szász Béla, ny. r. tatanár X. tanterem.
nár. XVI. tanterem.

-

A régi philosophia
története (folytatás); 3
óra, hétfőn d. ú. 5—7 ig és kedden
d. u. 5—6-ig. Br. Szász Béla, ny r. tanár. XVI. tanterem.
Növénytani
dolqozdai
munkálatok,
olyanok
számára, kik a növénytan egyes részeivel)
behatóbban óhajtanak
foglalkozni;
(az
indexbe mint 30 órás tantárgy bejegyzendő). Az egész hét világos óráiban.
(Vasárnap kivételével). Dr. Kani'z Ágost,
ny. r. tanár. Növénytani intézet.

és államtudományi
karban

Orvosi karban
* Elet- és szövettani dolgozatok,
elöhaladoltak
számára. Dr. Klug Nándor, ny. r. tanár.
*Kórszövettani
gyakorlatok ; a nap világos
óráiban. Dr. Genersich Antal, ny. r.
tanár.
Klet- és kárvegytani gyakorlatok ; 5 órai dij.
szombat és vasárnap kivételével naponta. Dr. Ossikovsky József, ny. rk. tanár.

Gyógyszerismei
gyakorlutok;
3 óra, később
meghatározandó időben. Dr.
Hegyes
Endre, ny. r. tanár.
Törvényszéki
orvostani gyakorlatok;
3 óra
később meghatározandó időben. Dr. Ajtai Sándor, ny. r. tanár.
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Mennyiségtan-természettudományi karban

Erkölcstan, az általános rész ; 4 óra, Dr. Szász
Béla, ny. r. tanár. XVI. tanterem.
Germán philologia Encyclopaediája
III. rész
Kapcsolatban a német cultur történelembe,
nyelvtudományba
és irodalomba való rövid here—té-,et. 'A tanárjelölteknek szó
ló 1880-beli „Átmeneti Intézkedések"
értelmében) ; 2 óra. Dr. Meltzl Hugó,
ny. r. tanúr. IX. tanterem.
4 Goethe-Jéle „Weltlilteratur"
(Világiroda
lom) kritikai fejtegetése. (Goethe halálának L. évfordulója alkalmából, csak 7
órából álló cyclus). Magasabb tandíjért
2 frt o. é. Ugyanaz, ugyanott.
4 rómaiak történelme (folytatás a császárság)
3 óra. Dr. Schilling Lajos, magántanár.
4 /ranczia nyelvtan kezdők számára;
2 óra.
Duret József, magántanító. XV. tanterem.
4 franczia nyelvtan haladottuk számára,
2
óra. Ugyanaz, ugyanott.
4 franczia irodalom köréből, öszszekötve jranczia nyelven való társalgással
(Conversation française) ; 2 óra. Ugyanaz, u. o.
Angol nyelvtan, különös tekintettel a helyes
kiejtésre, kezdők számára : 2 Óra. Kovács
János, magán tanitó. XV. tanterem.
Az „ Anglo-American
Progressive
Reader"
folytatása,
haladottak számára;
2 óra.
Ugyanaz, ugyanott.
Shakespeare
darabjainak
fordítása
és érlel
mesése; 2 óra. Ugyanaz, ugyanott.

Növénytani dolgozdai gyakorlatok; (az index-,
be 5 órás tantárgynak jegyzendő be.)
Dr. Kanitz Agvst, ny. r. tanár. Növénytani intézet.
I'raeparatumok
készítése tanárjelöltekkel;
3
óra. Dr. Fabinyi Rudolf, ny. r. t a n á r
Vegytani intézet.
Földtani kirándulások. Dr. Koch Antal, ny. r.
tanár.
4 Kárpálok
geulogiája, nyáron
öszszekötve
földtani
kirándulásokkal;
2 óra
Dr.
fler'iich Ferencz, magán tanár. Ásványtani intézet.
Természettani, gyakorlatok;
4 óra. Dr. Ibi
Antal, ny. r. tanár. Természettani int.
Állattani gyakorlatok; 4 óra. Dr. Entz Géza,
ny. r. tanár. Állattani intézet.
Az liláim Allatok fejlődési és biologiai viszo-,
nyai; 2 óra. Dr. Szaniszlá Albert, ma-'
gántanár. Gazdasági intézet főépület íJj
emelet 18. szám.
4 másodrendű partialis
Jijfetenlialis
egyenletek és alkalmazásuk,
a geometriára;
8
óra. Dr. Váhji Gyula, magán tanár.
Gyakorlatok a partialis
differentialis
egyen
letek egészelésében; 1 óra. Ugyanaz.

TANÁROK SZERINTI ÁTTEKINTÉS.
I. A jog- és államtudományi karban.
Nemzetgazdaság; hetenként 5 óra.
Pénzügytan; hetenként 5 óra.
n
»
Hűbórjog; hetenként 2 óra.
Dr. Csiky Viktor:
Egyházjog:
hetenként í> óra.
V
”
Dr- Ooncha Győző: Közigazgatástan : hetenként ő óra.
Római magánjog (folytatás); hetenként 8 óra.
Dr Farkas Lajos:
Római örökösödési jog: hetenként 2 óra.
n
n
Dr. Groisz Gusztáv: Büntetőjog (anyagi rész) folytatása és az el
járás ; hetenként ö óra.
Dr. Haller Károly: Ausztriai magánjog (a menynyiben a maros
vásárhelyi kir. tábla területén gyakorlati ér
vénynyel bir) névszerint a kötelmi jog : heten
ként 5 Óra.
„
„
^Magánjogi gyakorlatok ; hetenként 1 óra.
Dr. Jenei Viktor:
Bölcseleti jogtan; hetenként 5 óra.
„
„
Tételes nemzetközi jo g ; hetenként 3 óra.
Dr. KoJosvári Sándor ; Magyar magánjog: hetenként 5 óra.
„
„
Hazai bányajog; hetenként 3 óra.
Dr. Lindner Gusztáv: *Az állam jogi viszonya az egyházhoz: heten
ként 1 óra.
„
„
Magyar pénzügyi jog: hetenként ö óra.
Dr. N agy Ferencz: Magyar kereskedelmi és váltójog, tekintettel
a külföldi törvényhozásokra: hetenk. 10 óra.
Dr- Óvári Kelem en: Egyetemes európai jogtörténet ; hetenk. 5 óra.
»
„
Magyar jogtörténet ; hetenként 3 óra.
Dr. Vályi Gábor:
Magyarország és Ausztria statistikája; heten
ként 5 óra.

Dr. Berde Áron:

27
Dr. Ajtai Sándor;
Ruzitska Béla;

Törvényszéki orvostan joghallgatók s zámára
hetenként 2 óra.
Allamszám viteltan; hetenként 3 óra.

II. Az orvosi karban.
Törvényszéki orvostan; hetenként 5 óra.
Törvényszéki
orvosi gyakorlatok; liet. 3 óra.
»
n
Sebészeti kóroda; hetenként 10 óra.
Dr. Brandt József:
Sebészi
eszköz- és kötszertan; hetenk. <5 óra.
n
«
'■^Nevezetesebb
műtétek története; hét. 1 óra.
?5
í;
Dr. Genersich Antal: Rendszeres kórboncztan; hetenként 5 óra.
Kórboneztani gyakorlatok; hetenként 3 óra.
55
^Kórszövettani
gyakorlatok; naponta, a nap
n
55
világos óráiban.
Mutatványos előadások a kórboncztan köréből ;
?5
55
hetenként 2 óra.
Bújakórtan; hetenként 3 óra.
Dr, Géber Ede:
Himlőoltás; hetenként 1 óra.
•?
55
Dr- Högyes Endre: Gyógyszertan. 1. Gyógyszerisme (Pharmakognosia); hetenként 3 óra.
Gyógyszertan. II. Gyógyszerhatástan (Phar>>
i? •
inakologia); betonként ő óra.
Gyógyszerészi törvények; hetenként 2 óra.
55
*5
Intézeti gyakorlatok (gyógyszerismei gyakor
n
latok) ; hetenként 3 óra.
Méregisme, kísérletekkel; hetenként 2 óra.
55
”
Kísérleti élettan és szövettan; hetenként 5 óra.
Dr. Klug Nándor:
Élet- és szövettani gyakorlatok; hét. 18 óra.
5)
55
*Elet,- és szövettani dolgozatok, előhaladottak
55
55
számára; naponta egész napon át.
^Társalgás az élettanból: hetenként I óra.
•5
15
Dr. Maizner János: Szülészeti kóroda (bábák számára); heten
ként 10 óra.
Gyakorlati
szülészet (orvoshallgatók számára) ;
55
55
hetenként 5 óra.
Solagrés de Renhac ,,[)e partu viribus rna55
55
ternis absoluto" ozimü müvének ismertetése
és magyarázata; hetenként 1 óra.

Dr. Ajtai Sándor:

*

Dr. Purjesz Zsigmond: Belgyógyászat; hetenként 10 óva.
Dr. Szilágyi Ete:
Szemészeti kóroda ; hetenként 10 óra.
,,
„
Szemészi műtéttan; hetenként ,2 óra.
Dr. Oasikomky József: Méregisme; hetenként 2 óra.
,,
„
Húgy vizsgálat; hetenként 1 óra.
Elet- és kórvegytani gyakorlatok ; naponta.
Leiró
honoztan; hetenként 5 óra.
Dr. Dávida Leó:
Bonoztani gyakorlatok; hetenként 5 óra.
Tájboncztaip; hetenként 3 óra.
Dr- Biichler Ignácz: A kopogtatás és hallgatodzás: hetenk. 2 óra.
Szülészeti műtéttan gyakorlatokkal hullán és
Dr. Góth Manó;
phantomon; hetenként 2 óra.
55

55

55

55

M

5*

III. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
kariban.

Dr. Brassai Sám uel: Sanskrit nyelv és általános nyelvtudomány;
hetenként 2 óra.
Az oktatás elmélete: hetenként 3 óra.
Comenius
nevelés-elmélete; hetenként 2 óra.
51
55
Finály Henrik: Róma városa helyrajza; hetenként 3 óra.
Általános czimertan; hetenként 2 óra.
>5
55
Római
állami és magánrégiségek; hét. 3 óra.
Hóman Ottó:
Görög syntaxis (folytatás); hetenként 2 óra.
55
55
Herodot VI. könyvének értelmezése: heten
55
55
ként 2 óra.
A középkori magyar irodalom története; he
Imre Sándor:
tenként 3 óra.
Magyar
nyelvtudomány. Alaktan nyelvtör
55
55
ténelmi alapon : hetenként 3 óra.
Ladányi G edeon : A franczia forradalom története; hét. 3 óra.
A középkor története (folytatás); hét. 2 óra.
J5
15
A német irod. krit. történelme; hét. 5 óra.
M eltzl Hugó:
Germán philol. eneyclopaediája III. rész; he
55
5*
tenként 2 óra.
Edda szöveg krit. ó-izlandi nyelvgyakorlatok
55
5)
kal; hetenként 2 óra.

Dr. Felm éri Lajos:
Dr.
Dr.

Dr.

DrDr.

29

űr. Meltzl Hugó:
V

ü

Gr- Szabó Károly:
3*

;?

Gr. Szamosi János:

i?
íí
Gr. Szász B é la :
.

íí

Gr. Szilasi Gergely:

Héljand ó-alnémet nyelvgyakorlatokkal ; he
tenként 1 óra.
A Goethe-féle ,;\Veltlitteratur:‘ (Világiroda
lom) krit. fejtegetése : 7 órából álló cyclus.
A Hunyadiak és Jagellók kora (1487 —1523) ;
hetenként 5 óra.
*A székelyek eredetéről és régi törvényeiről ;
hetenként 1 óra.
A eláss, philologia tört. a ronaissancetól
kezdve; hetenként 4 óra.
•
Tacitus Annalese I. könyvének értelmezése:
hetenként 2 óra.
A görögök nagy nemzeti játékai ; hét. 1 óra.
A régi philosophie története (folytatás) ; he
tenként 3 óra.
Erkölcstan, az általános rész; hetenk. 4 óra.

A román irodalom és nyelv történelme; he
tenként 3 óra.
Román svntaxis nyelvtört, alapon; hét. 1 óra.
A román lyrai költészet kezdete és fejlődése ;
hetenként 1 óra.
A csendes oczeánon és a sarkköri tengereken
Gr. Terner Adolf:
létező jelentékenyebb szigeteknek leírása ; he
tenként 2 óra.
Ázsia föld és néprajzának kiválóbb részei :
»•
ír
hetenként 3 óra.
A
népies műköltészet kora (folytatás) ; heten
Gr. Fereuczi Zoltán:
ként % óra.
A
rómaiak történelme (folytatás a császár
Gr. Schilling Lajos:
ság) ; hetenként 3 óra.
A
franczia nyelvtan kezdők számára : heten
Duret József:
ként 2 óra.
A franczia nyelvtan haladottak számára; he
?í
íí
tenként 2 óra.
A franczia irodalom köréből, öszszekötve fran
czia nyelven való társalgással (conversation
française) : hetenként 2 óra.
Angol
nyelvtan kezl ' k számára; bet. 2 óra.
Kovács János:
íí

?r

3*

V

30

Kovács János:
55

5'

Az „Anglo-American Progressive Reader!i
folytatása; hetenként 2 óra.
Shakespeare darabjainak fordítása és értel
mezése ; hetenként 2 óra.

IV. A menynyiségtan-természettudományi
karban.
Általános kísérleti természettan hét. 5 óra.
Villamos inductio; hetenként 3 óra.
Természettani gyakorlatok; hetenként 4 óra.
L)r. Brassai Sámuel: Geometriára alkalmazott algebra; hét. 5 óra.
Gyakorlatok az elemi mathesisből; hot. 2 óra.
Az
állatok részletes boncz-. fejlődés- és rend
Dr. Entz Géza;
szertana ; hetenként 5 óra.
A fajok keletkezésének elmélete; hét. 1 óra.
Állattani gyakorlatok; hetenként 4 óra.
Dr. Fabinyi Rudolf: Általános kísérleti vegytan; hetenként 5 óra.
Elemző vegytan hetenként 5 óra.
Praeparaturaok készítése; hetenként 3 óra.
A magyar gyógyszerkönyv vegyi készítmé
nyeinek előállítása: hetenként 3 óra.
Vegytani gyakorlatok hetenként 30 óra.
Bevezetés a vegytani búvárkodás módszerei
be; hetenként 48 óra.
Növény- idom- és rendszertan; hét, 5 óra.
Dr. Kanitz Á gost:
Növénytani dolgozdai gyakorlatok hét. 5 óra.
Növénytani dolgozdai munkálatok hét. 30 óra.
Ásványtan, általános földtan; hetenk. 4 óra.
Dr. Koch Antal:
Jegecztan; hetenként 3 óra.
Ásványtani gyakorlatok hetenként 2 óra
Földtani kirándulások.
Egészleti számolás; hetenként 5 óra.
Dr. Martin Lajos:
Variatio számítás hetenként 3 óra.
Astrophysiea hetenként. 2 óra.
A Gauss-féle sorok hetenként 1 óra.
A mechanika elemei; hetenként 2 óra.
Dr. Réthy Mór:
A potential elmélete; hetenként 3 óra.

Dr. Abt Antal:

,

55

55

55

55

r

55

55

55

55

55

55

55

55

5;

55

55

55

55

55

;

;

55

55

55

55

55

55

55

>5

55

55

55

55

55

55

55

55

:

;

;

;

;

;

.

Hr. Réthy Mór:
Az elliptikus függvények: hetenként 2 ér».
Rr. Rerbich Ferenc'/.: A Kárpátok geológiája; hetenként 2 óra.
Rr. Szaniszló Albert: Az izlábú állatok fejlődése és biológiai viszo
nyai; hetenként 2 óra.
Hr. Yályi Gyula:
A másodrendű partialis differentialis egyen
letek; hetenként 3 óra.
,,
..
Gyakorlatok a partialis differentialis ogyenletek egészelésében; hetenként 1 óra.
Veress Fereuzz:
Daguerre, Talbot és Niepce fényképészeti ta
nulmányainak kísérletekkel való ismertetése r
hetenként 1 óra.

