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1875/6. 

1440. szám. 

Az 1873. évi II. t. cz. értelmében igazolványnyal ellátott 
s ekként polgári alkalmazásra jogosúlt altisztek névsorát, m. é. 
junius hó 16-án 745. eln. sz. a. kelt rendelvényem kapcsán 
tudomásúl, s a . netán beadható hamisítványok könnyebb fel-
ismerhetése végett •/• a lá zártan az egyetem tanácsának azon 
megjegyzéssel küldöm le, miszerint a mellékelt kimutatás az 
imént idézett rendelvényemmel közlött kimutatásnak folytatá-
sát képezi, s ez okból jelen kimutatásnak sorszáma az 1874. 
évi 18. számmal veszi kezdetét, mely sorszám egyúttal az 
igazolványra is, a honvédelmi minister iktatói szám alá jegyez-
tetik, — és ez iktatói szám a mellékelt kimutatás utolsóelőtti 
rovatában található. 

Ugyanezen rovatban azon körülmény van kitűntetve, 
hogy a polgári alkalmazásra alkalmasnak nyilvánított altiszt 
mily mintájú igazolványt nyert, és pedig C., D., E. vagy F. 
mintájú igazolványt; nevezetesen : 

a C. mintájú (fekete nyomás vörös alapon) igazolván}' 
oly igényjogosúlt számára állíttatik ki, miként az 1873. évi 
november 18-án 1756. eln. sz. a. kelt rendeletemmel közlött 
»Ötasításból« is kivehető, ki nem hivatalnoki állomásokra, 
hanem csak egyéb alkalmazásra alkalmasnak találtatott, de az 
életkor 37. évét még be nem töltvén, nem az állam által 
fizetett szolgálati állomásokra is van igénye (1873. évi II. 
t. cz. 17. §. d) ponl); 

a D. mintájü (kék nyomás vörös alapon) igazolvány oly 
altisztek számára, kik hivatalnoki állomásokra is alkalmasak-
nak találtattak, és kik szintén koruk 37. évét még be nem 
töltötték; 

az E. mintájú igazolvány (kék nyomás zöld alapon) 
pedig oly altisztek számára, kik hivatalnoki állomásokra is 
alkalmasaknak találtattak, és koruk 37. évét már betöltötték, 
ennek folytán az 1873. évi II. t.-cz. 17. § a ertelmében — az 
állam által nem fizetett állomásokra való igényüket már el-
vesztették; és végül 
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az F. min táj n (fekete nyomás zöld alapon) igazolvány 
azon altisztek részére, kik szintén az életkor 37-ik évét már 
betöltötték, és nem hivatalnoki, hanem csak más, fenntartott 
alkalmazásokra képesítetteknek találtattak. 

így tehát az igazolvány első megtekintése után felismer-
hető, hogy annak tulajdonosa általában mily képességgel bir. 

Ami pedig valamely állomás eluyeréseért folyamodó, 
igazolványnyal ellátott altiszt egyéb, a nyelvismeretek, számo-
lásbani jártasság, valamely kézművességnek tudása, erkölcsi 
magaviselet, egyéb természeti észtehetségek, vagy netán ter-
mészeti hiányok és elkövetett vétségekre vonatkozó kitünteté-
sét illeti, — e körülmények kiderítése, hosszadalmasságnál 
fogva, a mellékelt kimutatásba fölvehető nem volt, — hanem 
mindezek részletesen az illető altisztek felől szóló minősítvényi 
táblázatokban és büntetési lajstrom kivonatokban kitüntetvék, 
— mely okmányok az 1873. évi 1756. eln. sz. a. kelt itteni 
rendelettel közlött útasítás 5-ik pontjának utolsó kikezdése 
szerint: az illető parancsnokságok (katonai hatóságok, inté-
zetek) részéről az altiszteknek nyújtandó alkalmazással rendel-
kező hatóságoknak, ezeknek esetenkénti megkeresésére azon-
nal kiszolgáltatandók, sőt a honvédelmi ministeriumtól is 
másolatban megszerezhetők. 

Minthogy pedig az altiszteknek alkalmazást nyújtott ható-
ságok, — a többször idézett 1873. évi 1756. eln. számú rende-
lettel közlött »Utasítás» 11. pontja ellenére sem a kinevezése-
ket mindenkor fel nem jelentik, sem- pedig a kinevezettek 
igazolványait visszaélés elkerülése tekintetéből mindig fel nem 
terjesztik: lehetetlenné vált a kinevezések folytan időközben 
érvényességüket vesztett igazolványokról hivatalos kimutatást 
állítani össze. 

Szigorúan útasítom ennek folytán az egyetem tanácsát, 
hogy a tettleg történt kinevezéseket (ha ezt mindeddig nem 
tette volna) légkésőbb f. évi október 15-ig közvetlenül a hon-
védelmi m. kir minister úrnak jelentse fel, és egyúttal a ki-

. nevezettektől az igazolványokat átvéve, azokat is hasolókép-
pen azonnal terjeszsze fel a nevezett minister úrhoz; s jövő-
ben előforduló minden ilynemű kinevezéseknél ezen szabályt 
pontosan tartsa szem előtt. 

Budapesten, 1875. évi október hó 1-én. ™ 
I R E F O R T s . k . 
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26,077. szám. 

A gymnasiumi és reáltanodai tanárok képesítésére nézve 
— ezen tanintézetek czélját és feladatát tekintve — egyforma lévén 
a mérv, mely a tanárok ismeretének köre és terjedelmére 
nézve mindkét taninézetnél kívántatik, nemcsak czélszerűnek 
hanem a képesítés körüli eljárásnak egyforma szigorral való 
alkalmazása végett múlhatlanúl szükségesnek mutatkozik, hogy 
miután a gymnasiumi és reáltanodai tanárjelöltek elméleti és 
gyakorlati kiképzésére nézve külön fennállott tanárképezdék 
a fentebb előadott okoknál fogva már tényleg egyesíttettek, 
ezen tanárjelöltek megvizsgálása is egy bizottság által eszközöl-
tessék s e czélból mindkettőre nézve egyforma eljárási sza-
bályzat alkalmaztassák. 

A vizsgálat körüli eljárás szabályzatát a melléklet szerint 
állapítottam meg, melynek több példányát az egyetemi tanács-
nak azon megjegyzéssel küldöm meg, miszerint annak életbe-
léptetésére nézve, különösen az átmenetet illetőleg, a követke-
zőket rendelem: 

Mindazok, kik az új szabályzat kihirdetésekor már vagy 
vizsgálat alatt vannak, vagy vizsgálatra jelentkeztek, még tel-
jesen a régi szabályzat szerint, s a régi vizsgáló-bizottságok 
előtt tehetik le a vizsgálatot. 

Azok, kik majd a folyó iskolai év folytán fognak jelent-
kezni, és tanulmányaikat az 1871/5. évben végezték, még a 
régi szabályzat alapján ugyan, de már az újonnan kinevezett 
vizsgáló bizottság által vizsgáltatnak. * 

Az 1875/6. iskolai év elteltével az új szabályzat minden 
irányban lép életbe. 

Az új szabályzat azon pontja, mely az eddigi vizsgálati 
bizonyítvány helyett képesítő oklevélnek kiszolgáltatását rendeli 
el, azonnal foganatba vétetik. 

A tanárképesítő vizsgálatok tartására évenkint két idő-
szak szabatik meg oly módon, hogy a jelentkezésre julius, 
október és márczius hó második fele (15—31-ig), magukra a 
vizsgálatokra pedig január és junius egész hava tűzetik ki, 
bogv ily módon a vizsgálati dolgozatok elkészítésére és meg 
ítélésére elegendő idő jusson, és a középiskolák azon szükség-
letének is meg legyen felelve, hogy a rendelkezésre álló új 
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erők rendes időben az iskolaév betölte előtt tehessék vizsgá-
latukat. 

Miről az egyetemi tanácsot tudomás és közzététel végett 
értesítem. 

Budapest, 1875. október 28-án. 
T R E F O R T s . k . 

27,573. szám. 

Miheztartás végett a tanácsot ezennel értesítem, misze-
rint a protestáns név szerint: az eperjesi, pápai, kecskeméti, 
debreczeni, mármaros-szigeti és sárospataki jogakadémiák 
azon igéret mellett, hogy tanintézeteiknek négy éves tanfo-
lyamra átalakítását a folyó tanév elejéig végre fogják hajtani, 
a múlt 1874/5. tanévben régi tanszervezetükben meghagyattak. 

Miután mindezen jogakadémiák a folyó 1875/6. tanévtől 
kezdve, négy éves tanfolyamra szervezték be magukat, azon 
átmeneti intézkedések, melyek a múlt tanévben a királyi 
jogakadémiák számára kiadott szervezet V-ik szakaszában 
ezen jogakadémiákra nézve elrendeltettek, a folyó tanévre 
nézve az évszám változtatásával, a fennírt protestáns jogaka-
démiáknak múlt tanévben volt hallgatóira nézve alkalmazan-
dók az azon tanintézeteken hallgatott tárgyak és az ott eltöl-
tött idő beszámítása érdekében, teljesen úgy, mint a királjd 
jogakadémiáknál gyakorlatban volt. 

Budapesten, 1875. évi november hó 13-án. 
Minister úr meghagyásából: 

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

30,446. szám. 

Az eddig augusztus és szeptember havakban tartott nagy 
szünidő a ministerium közvetlen rendelkezése alatt álló fő- és 
középtanodákban ezentúl, azaz f. 1875/6. tanévtől kezdve, 
julius és augusztus hónapokban fog tartatni, ehhez képest 
tehát a tanév ezentúl az 1876/7. évtől kezdve szeptember 1-én 
kezdődik és junius havában végződik. 

Ennek következtében tehát az első félév szeptember hó 
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1-én kezdődik és január. 10-én végződik; megjegyeztetvén, hogy 
deczember 24-től. kezdve január 10-ig a tanárok az aláírások 
kiszolgáltatásán kivűl egyéb rendes teendőkre nincsenek 
kötelezve. 

A félévközi szünidő ezentúl elesvén, ennek felhaszná-
lása junius hó második felére állapíttatik meg, és így a 
második félév január hó 11-én kezdődvén, ezen félév illetőleg a 
tanév junius 15-én berekesztetik. 

A többi kisebb szünidőket illetőleg: a karácsony ünnepei 
a megelőző köznappal, — az újév napja és azt megelőző 
köznap, — a nagyhét és az eddig is szokásban levő egyes 
szünnapok továbbra is fentartatnak. 

A f. 1875/6. tanév, mely október hónapban kezdődött, 
kivétel alá esvén, átmeneti intézkedéskép szem előtt tartandó, 
hogy ezen tanév első fele 1876. február 29-én végződvén, a 
második félévre a beíratások márczius hó 1-én veszik kezde-
tüket, és e félév 1876. junius 15-én fejeztetik be ; megjegyez-
tetvén miszerint a leczkekönyvek aláírása junius 1-je előtt 
meg nem kezdethetik, a többiben pedig a tanúlmány-szabá 
lyok érintetlenül maradnak. 

Miről az egyetemi tanácsot í. é. deczember hó 5-én 188. 
sz. a. kelt fölterjesztés folytán, miheztartás és további intéz-
kedés végett oly hozzáadással tudósítom, miszerint az egye-
temi tanácsra bízatik, hogy a f. tanfélévben netán szükséges-
nek mutatkozó aláíratási időtartama iránt, úgyszinte az ujab-
ban életbe léptetett tanúimányi és fegyelmi rendnek változást 
szenvedő §§-ai módosítása tekintetében saját hatáskörében 
intézkedhessék; ez utóbbi íránybani jelentése annak idején 
el váratván. 

Budapest, 1875. évi deczember hó 10-én. 
T R E F O R T s . k , 

30,694. szám. 

Az ottani egyetemi rectori hivatal átadására és átvéte-
lére vonatkozó jegyzőkönyvet, kimutatást és leltárt tudomásúl 
vévén, későbbi használatra visszatartottam. Mivel pedig az 
átadási okmány szerint az 1872/3., 1873/4. és 1874/5. tanévben 
befolyt tandíjak után járó 5%-os százalék, valamint a helyette-
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sített tanszék utáni tandíj összegek mindez ideig a tárcza 
javára be nem lettek szállítva; ennélfogva útasítom az egye-
tem tanácsát, hogy a quaesturai pénztárban a fennebbiek fejé-
ben visszatartott 1515 frt 91 krt az ottani m. kir. adóhiva-
talnál haladéktalanúl fizesse le s az arról szóló adóhivatali 
nyugtát terjessze fel, jövőre pedig a kérdéses díjakat minden 
félév végével a tárcza javára az adóhivatalba pontosan be-
szállítani kötelességének ismerje. 

Budapesten, 1875. deczember 14-én. 
Minister úr meghagyásából: 

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

30,697. szám. 
S 

Az egyetem tanácsát f. évi október 31 én 115. sz. a. kelt 
fölterjesztése folytán ezennel útasítom, hogy miután az 1868 ki 
XXII. t.-cz 2-ik § a értelmében, az állami és kormány épüle-
tek, továbbá a nyilvános tanintézetek és iskolák stb. adómen-
tesek, s ennétfogva a kolozsvári m. kir. egyetemi épületért, 
mint nyilvános tanintézetért adó nem fizetendő: az illetékte-
lenül fizetett ház-, vagy telekadó leírása s illetőleg visszatérí-
tése iránt tegye meg a szükséges lépéseket. 

Budapesten, 1875. deczember 14 én. 
Minister úr meghagyásából: 

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

251. szám. 

A jelenleg uralkodó pénzviszonyok parancsolva követe-
lik, hogy még áldozatok árán is azon kiadásokban, melyek 
nem okvetlenül szükségesek, vagy egyidőre legalább mellőz-
hetők megtakarítások eszközöltessenek. Ily megtakarítások 
eszközölhetők a. kolozsvári egyetem hivatalnokai létszámá-
ban, minthogy a tanulók aránylag csekély száma miatt 
sem szorosan vett irodai, sem tanpénz-kezelési tekintetben 
nem fordul elő annyi teendő, a mennyi az összes hivatalno 
kokat teljesen elfoglalná, mihez járul még az is, hogy a mi 
például a budapesti semmivel sem több hivatalnokkal ellátott 
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egyetemnél ezek teendőinek egy nagy részét teszi: az egye-
temi kórodák administrativ és gazdászati ügyeit Kolozsvárt 
az orsz. kórház saját hivatalnokai végzik 

Szándékom ennélfogva a legközelebbi 1876/7-ik tanévtől 
kezdve a gondnoki és quaestori, úgyszinte a tanáosjegyzői 
és ellenőri teendőket egy-egy személyben egyesíteni, s ezen 
utóbbi állomásnál az eddigi 600 frtnyi évi fizetést 200 frttal 
javítva 800 frtra fölemelni, a gondnok-quaestori állomásnak 
fizetése az eddigi 800 frt maradván ; mihez képest felhívom 
az egyetem tanácsát, hogy az ekkép egyesítendő állomásoknak 
a jelenlegi egyetemi hivatalnokok köréből leendő betöltése 
iránt mihamarább tegyen javaslatot, hogy a kinevezés a jövő 
tanév, kezdetéig megtétettessék, s egyszersmind a fölöslegessé 
vált eddigi hivatalnokok szabályszerű elbánása iránt is gon-
doskodni lehessen. 

Budapest, 1876. évi január hó 9 én. 
T R E F O R T s . k . 

195. sz. -

Miután az 1874. évben 6017. sz. a. kelt kiadott rendelet-
nek visszaható ereje nincsen, azok elleti, kik a magántanulást 
az 1870. évi 28,532. sz. a. kiadott rendelet alapján élvezték, s 
miután az 1875. évi 2656. sz. a. kiadott rendelet az egyete-
meket felhatalmazta a magántanulók szigorlat letevésére vonat-
kozó kérvényei felett határozni: Thuri Ignácznak a múlt évi 
deczember 31-én 316. sz. a. fölterjesztett folyamodványát azzal 
küldöm vissza, hogy ezen utóbb említett rendeletem értel-
mében saját hatáskörében intézze el. 

Budapesten, 1876. évi január 14-én. 
Minister úr meghagyásából: 

M É S Z Á R O S F E R E N C Z S . k . 
* minidteri tanácsos. 

5860. sz. 

Az egyetem tanácsát 539. sz. a. kelt fölterjesztése alap 
ján, az egyetemi hatóságok ügyrendlartási szabályzata 18. §.-sá-
nak értelmezése ügyében ezennel értesítem, hogy olyan esetben, 
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midőn valamely ügy eldöntése titkos szavazással eszközöltetik, 
s szavazás folytán a szavazatok egyenlőleg oszlanak meg: az 
elnök, kinek szavazata nyilvános szavazásnál különben is ily 
esetben határoz, újabb nyilvánosan gyakorolt szavazata által 
dönti el a függőben levő ügyet. 

Budapest, 1876. évi márczius 17-én. 
Minister úr meghagyásából: 

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

741. eln. szám. 

A földmivelési-, ipar-és keresk/m. kir. minister úr f. évi 
május hó 20-án 9666. sz. a. arról értesít, miszerint gyakoriak, 
a panaszok, hogy hivatalos levélpostai küldemények posta-
szállítás közben összerongyoltatnak; ezen körülménynek oka 
nevezett minister úr átirata szerint abban keresendő, hogy az 
illető feladó hatóságok küldeményeiket nem csomagolják a 
küldemény súlyának és a szállítási út hosszának megfelelőleg. 

Ezen panaszoknak egyszersmindenkorra elejét veendő, a 
következő csomagolási szabályzatot hozta be, ú. m.: az 50 
gramm súlyt meghaladó iromány-küldemények erős csomagoló 
papírba göngyölve zsineggel kötendők át ; míg a 2 klgrm. súlyt 
meghaladó iromány-küldeményeket göngyölő vászonba kell 
bevarrni, mivel csak ilyen csomagolási eljárás nyújt biztosí-
tékot az iránt, hogy a postai küldemény útközben meg ne 
sérüljön. 

A nyomtatványokat tartalmazó küldemények csomago-
lására nézve, miután alakjuk sokkal egyöntetűbb, mint az iro-
mányoké, az eddigi csomagolási módozat érintetlenül marad. 

Miről is Nagyságodat tudomás és ez értelemben leendő 
további intézkedés, illetőleg alattas közegeinek útasítása végett 
ezennel értesítem. 

Budapesten, 1876. évi junius hó 9-én. 
T R E F O R T s . k . 
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907. eln. szám. 

A véderőről szóló 1868. évi XL. t.-cz. 26. §-a értelmében 
mozgósítás esetén állomásukon meghagyandó egyéneknek mi-
ként eszközlendő nyilvántartása tárgyában, >a m. kir. honvé-
delmi ministeriumban f. évi márczius 4-én, valamennyi m..kir. 
ministerium és a horvát-szlavon-dalmát kormány képviselőinek 
hozzájárulásával hozott, s ministertanácsilag is megerősített 
határozat értelmében: mozgósítás esetén az illető szakminis-
terek ajánlatára Ő császári és apóst kir. Felsége eogedelmé 
vei alkalmazásban meghagyandó hadköteles egyének-számára 
a legfelsőbb engedély nem a mozgósítás perczében, hanem azt 
megelőzőleg, és pedig évenként kérendő ki oly czélból, hogy 
ezen eljárás által lehetővé tétessék, az illető szakministerek 
részéről a támadó hiánynak helyettesítések által való pótlása; 
a közös hadügyér és a honvédelmi minister. urak pedig annak 
tudomására juthassanak, hogy mely egyénekre nem számít-
hatnak háború esetén; végre, hogy az alkalmazásukban meg-
hagyandó egyének a mozgósításkor való bevonulási kötele-
zettség alól felmentethessenek 

Ezen czél elérésére szükséges lévén évről-évre tudni az 
ezen miuisterium alattas közegeinél alkalmazásban lévő összes 
hadköteles egyének névsorát, felhívom Nagyságodat, hogy a 
vezetése alatt álló intézetnél, illetőleg hivatalban alkalmazott 
valamennyi hadköteles egyénről a •/. alá zárt minta szerint 
névjegyzéket készítvén, azt 15 napi záros határidő alatt ide 
terjessze léi. 

Budapesten, 1876. évi julius hó 10-én. 

T R E F O R T S . k . 
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