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lyel a m. kir. mérnöki hivatalok bármely tisztviselőjének 
hivatalos közreműködését szándékozik igénybe venni, mindig 
az illető hivatalhoz intézze és czímezze, minthogy a fentne-
vezett minister úrnak eziránt kiadott rendelete értelmében 
oly felhívások, melyek nem a hivatalhoz, hanem egyes, a 
hivatalnál alkalmazott tisztviselőkhöz intéztetnek, ezentúl figye-
lembe nem fognak vétetni. 

Miről is az egyetem tanácsát tudomás és miheztartás 
végett ezennel értesítem. 

Budapesten, 1874. évi szeptember hó 4-én. 
Minister úr meghagyásából: 

T A N I R K Y G E D E O N S . k . , 
államtitkár. 

1874/5. 

34,512. szám. 

A jogtanodák új szervezésére vonatkozó szabályrendelet 
25-ik. §-a az abban felszámlált kivételes esetekre nézve, lehe-
tővé teszi, hogy az államvizsgák különös engedélyem mellett 
magán úton is letétethessenek. 

Minthogy azonban némely jogakadémiai igazgatóságok 
körében kétely merült fel az iránt, ha vájjon az ilyen kivéte-
les engedélyben részesülők kötelezve vannak-e mindkét állam-
vizsgának letételére : szükségesnek láttam elrendelni, hogy mind-
azok, kik az államvizsgának magán úton letehetésére nyernek 
engedélyt, köteleztetnek vagy mindkét államvizsgát letenni, vagy 
a jogi tanfolyamnak azon évét, melynek tárgyaiból nem tesznek 
államvizsgát, nyilvános jogakadémián hallgatni, hogy az illető 
tanári testületnek alkalma legyen meggyőződést szerezni magá-
nak, ha vájjon az illető magán-vizsgát tevő a jogi tanfolyamnak 
minden tárgyában bírja-e a szükséges ismereteket? annyival 

. inkább, mert a nyilvános jogtanulóknál, — kik csak egy 
államvizsgának letételére vannak kötelezve — az illető tanári 
testületnek az évi tanfolyam alatt van alkalma megszerezhetni 
magának az illető tanuló képesítése felől a szükséges tudo-
mást, a mi azokra nézve, kik a jogi tanfolyam rendszeres 
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hallgatása nélkül bocsáttatnak államvizsgálatra, a fennebbi 
módozat nélkül nem eszközölhető. 

Budapest, 1875. január 11-én. 
T R E F O R T S . k . 

922. szám. 

O csász. és apóst, királyi Felsége Budapesten folyó évi 
január hó 5-én kelt legfelsőbb elhatározással a budapesti és 
kolozsvári tudomány-egyetem jog- és államtudományi kará 
nál tartandó tudori szigorlatokra nézve a mellékelt szabályzatot 
jóváhagyni s legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, 
hogy ezen szabályzat kihirdetése után a 25-ik §-ban foglalt 
engedménynyel azonnal hatályba lépjen. 

Miről az egyetem tanácsát a szabályzat néhány. példá-
nyának megküldése mellett oly felhívással értesítem, hogy a 
mennyiben ezen szabályzat következtében a fennálló alap-és 
államvizsgálati szabályzaton némi módosításokat mulhatlanúl 
szükségeseknek vélne, — hogy az összes vizsgálati és tanúimá-
nyi rendszer kellő összhangzásba hozassék, — tegyen ez irány-
ban a jog- s államtudományi kar előterjesztést. 

Budapest, 1875. évi január hó 13-án. 
T R E F O R T S . k . 

SZABÁLYRENDELET 
a jog- s államtudományi egyetemi karoknál tartandó tudorsági 

szigorlatokról. 

1. A jog- s államtudományi karban, a két különböző 
tudománykör szerint, kétféle tudorság nyerhető, u. m.: a jog-
tudorság" és az államtudományok tudorsága. 

2. §. A kik az egyik vagy másik tudori fok elnyeréséhez szük-
séges szigorlatokat óhajtják letenni, a jog- és államtudományi 
kar dékánjánál kötetesek jelentkezni. 

3. §. Tudori szigorlatokra csak azok bocsáttatnak, kik 
négy évi jog- és államtudományi tanfolyamot, még pedig leg-
alább fele részben hazai jogintézeten, mint rendes nyilvános, 
hallgatók szabályszerűen végeztek be. 
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Azok, kik rövidebb tanfolyamú jogtanodán fejezték be 
a jogtanulmányokat, kötelesek a hiányzó éveket valamelyik 
hazai egyetemen pótolni. 

Ezen felül azok, kik a jogtudományi tudorságot elnyerni 
óhajtják, azt, hogy az államtudományi államvizsgát jó sikerrel 
letették; azok pedig, kik az államtudományi szigorlatokra 
kívánnak bocsáttatni, azt, hogy a jogtudományi államvizsgát 
jó sikerrel kiállották, kötelesek igazolni. 

4. §. Az első szigorlatra rendesen mind a 8 félév befeje-
zése után bocsáttatik a szigorló ; kivételesen azonban a 8-ik 
félév utolsó hat hetében oly egyetemi joghallgatókat is bocsát-
hat szigorlatra a kar, kiket arrá szorgalmuk és előmenetelük 
alapján különösen érdemeseknek talál. 

A) Jogtudorsági szigorlatok. 
5. §. A jogtudori fok elnyerésére három szigorlat kiván 

tátik, melyeknek tárgyai a következők: 
I. aj Bölcseleti jogtan, a tételes nemzetközi joggal. 

b) Római jog. 
c) Egyházi jog 

II. a) Magyar közjog. 
b) Magyar magánjog. 
c) Osztrák polgári jog. 

III. a) Váltó és kereskedelmi jog. 
b) Büntető jog és eljárás. 
c) Magyar polgári törvénykezés 

B) Államtudományi szigorlatok. 
6. §. Az államtudományi tudori fok elnyerésére két szi-

gorlat állapíttatik meg, melyeknek tárgyai a következők, u. m.: 
I. a) Bölcseleti jogtan, a tételes nemzetközi joggal. 

b) Egyházi jog. 
c) Magyar közjog. 
dj Politika. 

II. a) Nemzetgazdaságtan és pénzügytan. 
b) A magyar és osztrák állam statistikája, Európa főbb 

államaira való tekintettel. 
c) Magyar közigazgatási jog, beleértve a pénzügy igaz-

gatási jogot. 
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7. §. A szigorlatok csak ezen meghatározott sorrendben 
és a következő szigorlatok csak azon tudománv-egj'etemen 
tehetők le, melynél a tudorjelölt az első szigoxdatot kiáltotta, 
valamint az ismétlés is csak azon tudomány-egyetemen -történ-
hetik, melynél a ludorjelölt visszavettetett, vagy ismétlésre 
útasíttatott. / 

8. §. Azon jogtudorok, kik ezen szabályzat szerint az állam-
tudományi tudori fokot is óhajtják elnyerni, csak egy szigor-
latot kötelesek letenni, s ennek tárgyait, a politikával együtt, 
a II. államtudományi szigorlat tárgyai képezik. Azon állam-
tudományi tudorok viszont, kik ezen szabályzat szerint a jog-
tudori fokot is elnyerni kívánják, két szigorlatot kötelesek 
letenni, melyeknek tárgyát, a bölcseleti jog, egyházi jog és a 
magyar közjog kivételével, a jogtudományi szigorlatokhoz 
tartozó tantárgyak képezik. 

9. Mindegyik szigorlat két órán át, és pedig mindig 
nyilvánosan tartatik. 

10. §. A vizsgáló bizottság elnöke a jog- és államtudo 
mányi kar dékánja, vagy ennek akadályoztatása esetében a 
prodekán. 

11. §. A vizsgálati bizottság, az elnökön kívül, rendsze-
rint négy tagból áll, kik a szigorlati tárgyaknak rendes vagy 
rendkívüli tanárai, vagy az egyetemnek egyéb oly rendes 
tanárai, kik a szigorlati tárgy előadására fel vannak jogosítva, 
s ezen jogosítványnál fogva abból ténylegesen előadásokat is 
tartanak. 

Ha valamely tárgynak több rendes, rendkívüli vagy jogo-
sított tanára van, ezek a tudori vizsgálatoknál váltakozva 
működnek. 

12. §. A szigorlat eredménye felett szótöbbség határoz, 
s az: vájjon az elfogadás kitüntetéssel vagy a nélkül, — hogy 
továbbá az elfogadás vagy visszautasítás egyhangúlag vagy 
szótöbbséggel történt-e, jegyzőkönyvileg felveendő. — A vizsga 
elfogadottnak csak akkor tekinthető, ha a tagok többsége az 
elfogadás mellett nyilatkozott. 

13. §. Csak egy szakmából tapasztalt gyengébb készültség 
esetében a szigorlat eredménye felfüggeszthető, mely, ha nem 
sikerűi, az egész szigorlat ismétlendő. Az egy tanszakból való 
ismétlő vizsgálat, az elnökön kivűl két tagból álló bizottság 

6 
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előtt teendő, mely bizottságban a szaktanárnak jelen kell 
lenni. 

14. §. Teljes ismétlésnek csak három hónap, pótismétlés-
nek csak hat hét letelte után lehet helye. 

Ismétlésnek egy és ugyanazon szigorlatra nézve többször, 
mint kétszer, helye nincs; a második ismétlő vizsgálaton tör-
tént visszautasítás esetén a jelölt a hazai egyetemeken az 
illető tudori fokot el nem nyerheti, és netalán más helyütt 
nyert vagy nyerendő ilyen tudori oklevelét itt nem nostri-
ficáltathatja. 

15. § Ugyanazon egy tudori fok elnyerésére elészabott 
egyes szigorlatok közt legalább három havi időköznek kell 
közbejönnie, a mely csak egyhangú, elfogadás esetében szállít-
ható le a tanártestület által hat hétre. Három havi időköz 
kívántatik akkor is, ha az egyik tudori fok elnyerése után, 
az illető a másik tudorság elnyerése végett, az erre kivántató 
szigorlatokra akar bocsáttatni, de ez esetben a három havi 
határidő nem a felavatás, hanem a letett utolsó szigorlattól 
számíttatik, fölmentésnek azonban ezen minimum alól ity ese-
tekben nincs helye. 

16. §. A sikerrel kiállott szigorlatok után a tudorjelöltnek 
egy, az illető szigorlatok valamelyikéhez tartozó tanszakból, 
maga által szabadon választott tárgyról, felavatási értekezést 
(dissertatio inauguralis) kell írásban kidolgoznia. 

17. § Az írásbeli értekezés csak akkor fogadható el, ha 
az, mind béltartalmára, mind kidolgozásra nézve, beható 
tanulmány eredményének mutatkozik. 

18. §. Az értekezést a kar két szaktanár által bíráltatja 
meg. Ha valamely szaknak csak egy tanára van, akkor máso-
dik bírálónak azon szak tanára jelölendő ki, melyhez a bírá-
landó értekezés tárgya legközelebb áll. 

Ha a bírálók véleménye egyező, a dekán azt határozat-
ként közli a tudorjelölttel ; eltérő vélemény esetében a kar az 
értekezést egy harmadik bírálónak adja ki, s a bírálat beérkezte 
után a karbeli tanártestület határoz az értekezés el- vagy el 
nem fogadásáról. 

19. §. A tudori értekezés bírálatának eredményéről a 
jelöltet a kar dékánja értesíti, s az értekezés elfogadása eseté-
ben, egyszersmind felavattatás végett, az egyetem rectorának 
írásban bejelenti. 
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20. §. A tudori oklevélben (diploma) képességi fokozat 
nem tétetik ki. 

21. §. A jogtudorság teljesen pótolja a jogtudományi és 
az államtudományok tudorsága az államtudományi állam-
vizsgálatot. 

22. §. A nagyobb rendekkel biró egyháziak számára fenn-
álló kanonjogtudorság, valamint annak megszerzésére az 1866. 
évi február 23-án kelt legfelsőbb elhatározással elészabott 
módozatok, a kolozsvári egyetemre nézve az 1874. évi már-
czius 6-án 5643. sz. a. kelt ministeri rendelettel megállapított 
módosítással egyelőre további érvényben hagyatnak. 

23. §. A szigorlati díjak, metyek mindenkor előre lefize-
téndők, minden egyes, szigorlatra nézve 25—25 frtban, és az 
írásbeli dolgozat bírálatáért 20 frtban állapíttatnak meg. 

Ezen díjak visszavettetés esetében az egész szigorlat 
ismétlésekor újra megfizelendők. Pótismétlés esetében, midőn 
a vizsgálat csak egy-tanszakra terjed ki, a szigorlati díj 15 
frtban állapíttatik meg. 

Az szigorlati díjakból az elnököt és a vizsgálatnál tettleg 
részt vett tanárok mindegyikét egyenlő rész illeti. 

Az írásbeli dolgozat'bírálatáért járó díj a kar tagjai közt 
egyenlően osztatik fel. 

24. §. A felavatásnál (promotio), tiszteletbeli tudorságnál, 
a jubiláris oklevél kiszolgáltatásánál, s az idegen egyetemeken 
nyert tudori foknak a belföldön érvényesül elismerese (nostri-
ficatio) iránti eljárásnál, további intézkedésig, az eddigi szokás, 
illetőleg szabályok tartatnak fen. 

25. §. Ezen szabályzat, kihirdetése után, azonnal hatályba 
lép; kik azonban egy vagy két szigorlatot bármikor ezelőtt 
már letettek, és még egy vagy két szigorlatuk hátra van, vagy 
kik 1875. végéig a szigorlatokra jelentkeznek, az eddig fenn-
állott szigorlati rendhez alkalmazkodhatnak; azonban ezekre 
nézve, ha Mózesvallásúak is, a kanonjogból, és valamennyire 
nézve, kiknél a jogtörténelmi szigorlat hiányzik, a magyar 
közjogból való szigorlat kötelező; minden fel nem avatott 
szigorló végre az írásbeli értekezésre nézve a 16. és 17. §§. 
intézkedése alá esik, és felavattatását csak a 19. §-ban kivánt 
feltétel esetében nyerheti meg. 

6* 
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35,408. szám. 

Több eset fordúlván elő, hogy a folyamodványok bélyegei 
részint a rosz ragasztás következtében, részint érőszakkal le-
tépettek s ezzel úgy egyesek, mint különösen az államkincstár 
megrövidíttettek, ennek kikerülése czéljából felhívom az egyetemi 
tanácsot, hogy minden általa felterjesztendő kérvényén levő 
bélyeget saját hivatali stanpigliájával lássa el annál is inkább, 
mert az a nélkül beterjesztett kérvény bélyegének bárhol törté-
nendő leszakítása esetében, ha a tettes ki nem puhatoltathat-
nék, az egyetemi tanács leend köteles a károsúlt kérvényezőt 
kárpótolni. 

Budapesten, 1875. évi január 14-én. 
Minister úr meghagyásából: 

M É S Z Á R O S F E R E N C Z S . k . , 
ministeri. tanácsos. 

1841. szám. 

A közös cs. kir. hadügyminister folyó évi január 16-ról 
14/12. sz. alatt kelt átirata szerint, sok orvos, ki már 1869. és 
1870-dik évben mint katonai orvos-gyakornok a tanfolyam 
IV. vagy V.' évében egy évi önkéntes szolgálatát végezte, 
mindeddig tartalék-orvossá leendő kinevezése végett a fent 
nevezett ministeriumnál lépéseket nem tett, mely körülmény 
oda látszik mutatni, hogy az illetők közül egynémelyek az 
orvosi pályát elhagyták, mások talán orvosi oklevelet még 
nem szereztek, vagy ennek birtokában is, tartalék-orvosokká 
leendő kineveztetésöket különféle okoknál fogva nem szorgal-
mazzák. 

Minthogy pedig a hadsereg kormányzata érdekében lénye-
gesen fekszik biztos tudomással bírni arról, hogy szükség ese-
tében hány szolgálatköteles orvosra lehet egész megnyugvás-
sal számítania: a fent tisztelt ministerium megkeresése folytán 
felhívom az egyetemi tanácsot: hogy az 1869, 1870, 1871, 
1872, 1873 és 1874. évben az egyetemen felavatott valamennyi 
osvosnak, illetőleg orvos-sebész-tudornak, sebésznek, vagy 
sebészmesternek névjegyzékét, a születéshely és felavatási nap 
nak megemlítésével, az ide mellékelt minták nyomán készít-
tesse el és terjessze fel. 
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Egyúttal arra is felhívom: hogy jövőben minden év 
január havában a legközelebb múlt év folyama alatt felava-
tott orvos-sebésztudorok, illetőleg az összes orvosi tudomány 
tudorainak neveit, hasonló jegyzék alakjában mutassa be. 

Budapest, 1875. évi január 23-án. 
Minister úr meghagyásából: 

M É S Z Á R O S F E R E N C Z s . k . , 
ministeri tanácsos. 

2656. szám. 

Tekintve, hogy az 1874. évi XXXIV. t. cz. életbe lépte-
tése által azon magántanulók, kik felsőbb engedély alapján 
élvezték ezen kedvezményt, ügyvédi oklevél elnyerhetésétől el 
vannak zárva, mennyiben a fennálló szabályok alapján jog-
szigorlatra nem bocsáthatók, — ennek folytán kivételesen meg-
engedem, hogy az ilyen magántanulókat ezen tudomány-egye-
tem jogi kara az illetők indokolt folyamodása alapján, esetről-
esetre jogszigorlat letelietésére bocsáthassa — ezen jogi kar 
saját hatáskörében megszabván azon föltételeket, melyek alatt 
a magántanulói minőségben töltött idő az egyetemi tanfolyamba 
beszámítható s az illető jogszigorlatra bocsátható; — meg-
jegyezvén, hogy hasonló kedvezmény csak azon esetben ad 
ható, ha5 tanúimányi idő összevonása nem forog fenn. 

Szolgáljon ez az egyetemi tanácsnak miheztartásul. 
Budapest, 1875. évi február hó 5-én. 

T R E F O R T s . k . 

4268. szám. 

Az ezen ministerium, illetőleg az alattas közegek és más 
hatóságok vagy magánfelek között kötött adás-vevési haszon-
bér vagy egyéb szerződéseknél mostanáig a legritkább eset-
ben történt, hogy a másodpéldányokon az eredeti szerződésre 
ragasztott bélyeg értékének nagysága, vagy a mennyiben 
illetékfizetés alá esik, ennek megtörténte meg lett volna 
említve; nehogy tehát az ebbéli mulasztás a bélyeg- és illeték-
törvények és szabályok 69-ik tételszáma, vagy azok 248 §-ának 
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2-ik pontja értelmében büntetés aíá essék; felhívom az egyé-
tem tanácsát, hogy az ily okmányoknak kellő bélyeggel tör-
tént ellátás után vagy az első példány szerződést terjessze fel, 
vagy a mennyiben ez eszközölhető vagy szükséges nem volna, 
a másodpéldányra vezetendő záradékban világosan tegye ki, 
hogy az első példány mekkora értékű bélyeggel lett ellátva, 
avagy mily illeték fizetés alá esett. 

Budapesten, 1875. évi márczius hó 9-én. 
Minister úr meghagyásából: 

M É S Z Á R O S F E R E N C Z S . k . , 
miuísteri tanácsos. 

8940. szám. 

ü Felségének 1868. évi ápril hó 21-én kelt legfelsőbb 
elhatározása értelmében, biztosíték letételére kötelezett polgári 
állam hivatalnokok tiszti biztosíték gyanánt rendes évi fizeté-
sük kétharmadát tartoznak letenni és pedig kivétel nélkül, 
készpénzben. Ezen biztosíték azonban, ha letevőiig}' kívánja, 
fizetésbeli levonások által 36 egyenlő havi részletben is lefi-
zethető. 

A tiszti biztosítékképpen befolyó készpénzbeli összegek 
„mihelyt azok az 50 frtot megütik, gyümölcsözően elhelyeztet-
nek és azoktól az állam azon időponttól kezdve 5% tóli kama-
tot fizet a letevőnek. 

Miről az egyetem tanácsát f. évi 107. sz. a. kelt fölter-
jesztésére további eljárás végett azzal értesítem, hogy az 
ottani pénzkezelő hivatalnokokat név szerint: a gondnokot, 
quaestort és ellenőrt a biztosíték letételére utasítsa. 

Budapest, 1875-ik évi április hó 17-én. 
Minister úr meghagyásából : 

M É S Z Á R O S F E R E N C Z S . k . , 
ministeri tanácsos. 

8862. szám. 

Az egyetem tanácsának 371. szám alatt kell fölterjeszté-
sében felhozott indokok tekintetbe vételével ezennel útasítom, 
miszerint az egyetemi intézetekben tanczélokra elfogyasztott 
gázmennyiség jövőre az illető intézetek dotatiójából fedeztes-
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sék, nem pedig, mint eddig, a házi szükségletekből, s hogy a 
már e czítnen a házi szükségletek átalányából e folyó tanév-
ben előlegezett összegek az illető dotatiókból visszatéríttes-
senek. 

Budapest, 1875. ápril. 17-én. 
Minister úr meghagyásából: . } 

M É S Z Á R O S F E R E N C Z S . k . , 
ministeri tanácsos. 

23,476 szám. 

Múlt 1874-ik év augusztus 13-áról 1307. szám alatt a 
kórház és a kórodák ügyében tett fölterjesztése folytán tudo 
mására juttatom, hogy miután a Karolina-kórháznak kérel-
mezett átadása az idő szerint kivihetőnek nem mutatkozott, 
feutemlített intézetek érdekében a bel- és közoktatásügyi 
ministerium között a következő megállapodás jött létre: 

1. Az országos közkórház rendes jövedelmén felül úgv 
a kórházi, valamint a tanügyi szempontból felmerült és fede-
zetlen, nemkülönben még felmerülendő költségtöbblet a kór-
ház újjáépítésére szánt >Erdélyi himlőoltási alap« kamataiból 
lesz fedezendő; a" fel nem használt kamatösszeg ezen alap 
tőkésítésére fordítandó, ennek eszközölhetésére pedig O Felsé-
gétől a legmagasabb beleegyezés az érdekelt kél minister által 
közösen aláírandó legalázatosabb fölterjesztéssel kikérendő. 

2. A kölcsönös további megállapodásig az országos 
kórház kezelése s igazgatása az eddigi módon a belügymi-
ministerium kezén marad, azon megjegyzéssel, hogy a tan-
czélból felmerülendő fölszerelések és beszerzések szükségessége 
a bel- és közoktatásügyi ministeriumok által egyetértőleg fog 
ezentúl megállapíttatni. 

Ő cs. és apóst. kir. Felsége f. é. január 17-éről kelt leg-
felsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megengedni mél-
tóztatván, hogy a kolozsvári országos kórház újjáépítésére 
szánt alap kamatjai a tett javaslat módozatai szerint a kórház 
fedezetlen folyó költségeire fordíttathassanak: felhívom az . 
orvoskari tanártestületet, illetőleg a kórodai tanárokat, hogy 
a kórodák tanszükségleteire nézve a fenn előadott megálla 
podás értelmében járjanak el, ez iránybani indítványaikat 
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további tárgyalás végett ide terjeszszék fel, s e meílett úgy a 
kórháznak és tudománynak érdekét, mint az ezek fenntartá-
sára rendelkezésre álló költséget figyelembe vegyék. 

Budapest, 1875. május 7-én. 
Minister úr meghagyásából: 

M É S Z Á R O S F E R E N C Z s . k . , 
miuísteri ianácsos. 

16,494. szám. 

A nagy szünidőnek augusztus és szeptember helyett 
julius és augusztus hónapokra leendő áttétele már több ille-
tékes helyről sürgettetett, s legközelébb nemcsak Erdélyben, 
a többi tanintézeteken kivűl a kath. hitfelekezeti tanodákban 
is és a lajthán-túli tartományokban rendeltetett el, hanem a 
legutóbbi országgyűlés tanügyi bizottsága ezen határozatot a 
gymnasiumi és reáliskolai oktatásról szóló törvényjavaslatba 
is fölvette. 

Minthogy azonban, főkép némely tanintézeteket illetőleg 
az eddigi gyakorlat fenntartása mellett is érvényesíthetők figyel-
met érdemlő indokok, — mielőtt ez ügyben érdemlegesen hatá-
roznék,— felhívom az egyetemi tanácsot, hogv ez ügybeni nézetét 
az annak támogatására szolgáló indokok elősorolása mellett 
mielőbb jelentse fel, hogy az eddigi gyakorlat megváltoztatása 
esetére a tanításnak s előadásoknak ehhez képesti berendezése 
iránt még a tanév kezdetén intézkedni lehessen akként, hogy az 
átmenet köjetkeztében a tanítás és előadások menetében és 
tartamában minden háborítás vagy megrövidítés lehetőleg 
elkerültessék. 

Budapest, 1875. évi julius hó 16 án. 
T R E F O R T S . k . 


