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1877/8, 

21,973. szám. 

Miután az egyetem orvosi karánál üresedésben levő két 
szolgai állomásra hirdetett pályázat határideje határozatlanul, 
vagyis annak a hivatalos lapban való első megjelenésétől lévén 
kitűzve: a kir. honvédelmi minister úr azt f. é. augusztus hó 
23-tól számítandó négy hétre állapította meg. 

Miről a tud.-egyetemi tanácsot tudomás és jövőben szoros 
miheztartás végett értesítem. 

Budapest, 1877. évi augusztus hó 30-án. 
Minister úr meghagyásából: 

S T A U D I N G E R B E N E D E K s . k . 
osztálytanácsos. 

3486 szám. 

A kolozsvári bábaösztöndíj tárgyában 1876. évi 228. sz. 
a. kelt felterjesztése folytán az orvoskari tanártestület azon 
javaslatát, hogy az ösztöndíj-állomások száma ezentúl is 21 
legyen; továbbá, hogy az útazási költség megszüntetése mellett 
az ösztöndíjas növendékek napi 50 kr., illetőleg havi 15 frtnyi 
segélyben, tekintet nélkül a hónapok különböző hosszára, része-
síttessenek s a fennmaradó összegből 100 frt oly tanító díjazá-
sára fenntartassák, ki a bábanövendékeket átalán az olvasás-
ban, írásban és számolásban fogja oktatni, ezennel helyben-
hagyom. 

Ellenben a fölvételi időt január 20 ig bezárólag meg-
bosszabbítandónak vélem; a fenn kitett költségek levonása 
után még megmaradó 100 frtot esetleg felmerülhető szükség-
letekre visszatartom s a szigorlati és felavatási díjakat az 
ösztöndíjas bábákra nézve 12 frtban állapítom meg akként, 
hogy ezen összegből a bélyeg 1 frtot tévén, a dékánnak a 
szigorlatért 2 frt, az esketésért 1 frt, a tanárnak 3 frt, a jegy-
zőnek 2 frt, a házipénztárba az oklevél anyaga fejében 2 frt, 
a díjnoknak az oklevél kiállításáért 1 frt fizettessék; ezenkívül 
pedig az ösztöndíjas növendékek semmi más kiadással ne 
terheltessenek, a tanároknak és tanári testületnek mindamel-
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lett szabadságában álljon, tekintettel szegénységükre, szorgal-
mukra és egyéb körülményekre úgy az ösztöndíjas, mint pedig 
más bába-növendékeket is a díjak lefizetése alól fölmenteni, 
illetőleg azokat nekik — a bélyeg és irnoki illeték kivételével 
— részben vagy egészen elengedni. 

Midőn erről az egyetem tanácsát tudomás- és további 
intézkedés végett értesítem, egyszersmind a legközelebbi tan-
folyamra vonatkozó a hatóságoknak egyúttal megküldött kör-
levelemet mellékelem s felhívom az orvostanári testületet, 
hogy megbízható írómesterről gondoskodjék s azt havi díj 
mellett egyelőre a legközelebbi félévre azzal alkalmazza, hogy 
sikeres működése esetében továbbra is fog igénybe vétetni. 

Budapest, 1877. évi október hó 9-én. 
T R E F O R T s . k . 

25,729. szám. 

Az egyetem tanácsa folyó évi 1001. sz. a. kelt felterjesz-
tésében azon javaslatot hozta indítványba, hogy az egyetemi 
vizsgák alkalmával a képesítésnél használatban levő meg 
jelöléseknél az egyes tárgyakból való kitüntetés is emeltessék ki. 

Ami az egyetem tanácsa által felhozott aggodalmakat 
illeti, ezekre nézve meg akarom jegyezni, hogy a 6 alap- és 
államvizsgálatoknak és az ezekre vonatkozó bizonyítványoknak 
nem az a rendeltetésük, hogy a jogtanulónak az egyes tudo-
mányokban való részletes ismereteiről nyújtsanak kezességet (ez 
csak szakvizsgálatoknak lehelne hivatása), hanem csak képes-
ségéről további tanúlmányok sikeres folytathatására vagy pedig 
mint az az államvizsgálatoknál az eset, képességéről a jogi 
vagy politikai közpályán haszonnal szolgálhatni és ezen szem-
pontból a vizsgáltaknak egyáltalában egyszerű vagy kitűnő 
képesítése, vagy pedig ennek teljes hiánya bírnak jelentő-
séggel. 

Ami pedig azt a nézetet illeti, hogy a kitüntetési osztály-
zatnak egyes tantárgyakból való osztogatása a tanulási kedv 
élesztése érdekében kívánatos, ezen érvet nem tartom oly 
nyomósnak, hogy az a készültség egyoldalúsága és a képesí-
tés megítélésében könnyen támadható nagy különbség veszélyeit 
ellensúlyozni képes lenne. 
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Mindezeknél fogva időelőttinek tartom az egyetem tanácsa 
által tett javaslatokat, legalább addig, míg a tapasztalás nem 
nyújt több alapot annak megváltoztatására, további tárgya-
lásba venni, s erről az egyetem tanácsát tudomás végett érte-
sítem. 

Budapesten, 1877. évi október hó 17-én. 
A Minister úr meghagyásából: 

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

Ad 28,942 szám. 
Az újabban életbeléptetett középiskolai rendtartás 45. §-a 

szerint a tanúimányi előmenetel jelzésére négy fokozat u., m. 
jeles, jó, elégséges és elégtelen alkalmaztatván, ennek meg-
felelőleg az érettségi bizonyítványban is az illető jelesen vagy 
minden hozzátétel nélkül csak egyszerűen érettnek nyilvánít-
tatik, s az eddigi jelzés »ki tűnőén érettnek nyilváníttatik« egé-
szen elmarad. ~ . 

Evvel összhangzólag az egyetemi tanúimányi-, fegyelmi- és-
leczkepénz szabályzatában is a középiskolai tanulók előmene-
telének kitűnő jelzése helyett mindenhol jeles teendő és jele-
sen a 68-ik §-nak második pontozata a tandíjmentességért 
folyamodókra nézve oda módosítandó, miszerint: »Tanúlmányi 
idejük első félévében csak azok folyamodása vétethetik tekin-
tetbe, kik az érettségi vizsgálatot jeles sikerrel tették le«. 

Budapest, 1877. november 25-én. 
A Minister úr meghagyásából: 

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

3559. szám. 

A kolozsvári m. kir. tudomány-egyetem 1872/3., 1873/4., 
1874/5. és 1875/6. tanévi rectori, továbbá, 1872/3, 1873/4. quaes-
tori, úgyszintén az 1873 évi IV. negyedévi, 1874. egész évi, 
1875. egész évi és 1876. I., II. és III. negyedéről bemutatott s 
további hivatalos használatra itt tartott számadásainak vizsgá-
lata folyamatban van ugyan, minthogy azonban a rectori, 
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quaesturai és gondnoki számadásoknak — melyeknek egymással 
kapcsolatos összefüggésben kellene lenniök — szerkesztési 
módja oly bonyodalmas, különösen a quaesturai oly "hiányo-
san van készítve, hogy azoknak szabályszerű ' megvizsgálása 
nagy nehézségekkel jár, és mert a gondnoknak 1876. évi IV. 
negyedéről szóló számadása — mely nélkül az 1876. évi szám-
adás teljesnek nem tekinthető - még ez ideig be nem érke-
zett — a z említett számadásoknak végeredménye s esetleg, a 
felmentvény csakis annak beérkezése után megejtendő vizsgá-
lat befejeztével lesz a tekintetes tanácscsal közölhető. 

Minthogy továbbá a számadásoknak ilynemű szerkesztési 
módja kizárja az egyenként kiutalványozott összegeknek egész-
beni pontos ,és világos áttekintését, a pénzmaradványok s eset-
leges túlkiadások ellenőrzését pedig .majdnem lehetetlenné 
teszi, van szerencsém ennélfogva a tekintetes tanácsot hivata-
los tisztelettel megkérni, hogy az egyetem számadásait" az 1877. 
évtől kezdve a következőkép szíveskedjék szerkesztetni: 

1. Az irodai és hivatali szükségletek .fedezésére 1873: évi 
30,548. sz. a rendelettel utalványozott' 600 frtnvi összeg egész-
ben s nem részben, mint eddig, egyedül a gondnok .által 
számolandó el — egy önálló, minden egyéb bevételtől és ki-
adástól elkülönített, számadásban. 

2. Hasonlókép lesz elszámolandó az 1874. évi 1908. sz. a. 
rendelettel házi szükségletekre engedélvezett.6000 frtnvi átalány 
összeg is, szintén a gondnok által; — megjegyezvén, hogy ez 
utóbbi összegről, úgy mint az a budapesti m. kir. tud -egye-
temnél is szokásban van, negyedévenként mutatandó; be a 
számadás. 

3. Minden egyéb akár állandó, akár esetleges bevételek-
ről szintén külön-külön számadás szerkesztendő s mutatandó 
be azon hivatal által, a mely a pénzkezeléssel meg van bízva. 

4. Miután a számadások szerkesztését, a pénzek kezeié 
sét és elszámolását azon eddigelé követett eljárás is nehezíti 
meg, hogy a pénzek a rector kezeiből a quaesturába és csak 
innét a gondnokhoz jutnak, anélkül hogy ezen eljárásra szük-
ség volna, a pénzek három hivatal kezén mennek keresztül, 
minek következtében ugyanegy összegnek három számadás-
ban kellene előfordulnia, ha azok rendesen volnának vezetve: 

Az ily hátrányos elszámolási módnak megszüntetése végett 
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a f. 1877. évtől kezdve a quaestura közvetítő szerepe mellő-
zendő, és a rector által felvett átalányok közvetlenül a gond-
noknak adandók át vagy egészen, vagy negyedévi vagy a 
szükséghez képest félévi — s nem mint eddig történt, tetszés 
szerinti részletekben, ki a szerint azután szerkesztendi szám-

/ adását. 
I 5. A gondnok által átvett átalány-összegekből csak annyi 
I tartandó a házi pénztárban, amennyi a napi szükségletek fede-
| zésére elegendő, a többi kamatozás végett folyó számlára a 
\ takarékpénztárba helyezendő el, mely időnként a szükségletek-

hez képest vehető ki. 
6. A questura által ellenben csak az általa beszedett tan-

és beiratási díjak kezelendők- és számolandók el. 
7. Ami továbbá a számadásoknak, ideértve az átalány-

számadásokat is — okmányokkali felszerelését illeti, erre nézve 
megjegyeztetik, hogy a számadáshoz csakis az illető iparosok-
nak és kereskedőknek kellően bélyegeit nyugtái, számlái, 
jegyzékei (Nota) stb. csatolandók, a melyek a kiadott pénz-
összegekre vonatkoznak, ennélfogva a kifizetést elrendelő, 
valamely munkálatot helybenhagyó rectori intézvények, vala-
mint a gondnoknak aprólékos kimutatásai, mint a számadás-
hoz szoros értelemben nem tartozó mellékletek, jövőben a 
számadásokban mellőzendők lesznek. 

8. Végre, hogy az egyetem rectora által az egész tanév 
alatt kezelt összegek egybefoglalva legyenek, a •/. alá csatolt 
minta szerint egy általános kimutatás szerkesztendő, mely ki-
mutatásban előtüntetett végeredménynek egyeznie kell a rectori 
hivatal átadása és átvétele alkalmával mutatkozó pénzmarad-
ványnyal. 

Mindezekről a tekintetes tanácsot vonatkozással 1875. 
évi október 31-én 109. sz. a. 1876. évi junius 10-én 585. sz. a. 
és 1877. évi ápril hó 10-én 684. sz. a. kelt becses átirataira, ez 
értelembeni intézkedések megtétele végett oly megkereséssel 
van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy az 1876. évi IV. 
negyedévi gondnoki számadást mielőbb bemutatni szíveskedjék. 

Budapesten, 1878. évi február hó 11-én. 
H A N Z É L Y J Á N O S s . k . , 

királyi tanácsos, számvevőségi igazgató. 
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9439. szám. 

Vonatkozólag f. évi ápril hó 10 én 658. sz. a. kelt jelen-
tésére, tudósítom az egyetem tanácsát, miszerint azon feltétel, 
hogy f. évi márczius hó 6-án 25,160—1877. sz. a. kelt rende 
leiemmel külföldi ösztöndíjakban részesített folyamodók, úta 
zásuk eredményeiről szóló jelentést tegyenek, az idézett rende-
letemből nem tévedésből maradt ki, mert feltételezvén, hogy 
az illető tanférfiak a, nyert állami segélyt a kitűzött czéluk 
elérésére, azaz szaktudományaikban való bővebb kiképezte-
tésükre lelkiismeretesen és egész odaadással fogják úgy is fel- . 
használni és mert e feltétel eddigelé csak egyes folyamodók-
nál kívántatott, különösen azért, a mennyiben ily jelentés ha 
hasonló segélyt még egy további évre is óhajtottak megnyerni, 
ennek újbóli megadásánál megnyugtató alapúi szolgált és szol-
gálhatott. Egyébiránt Vályi Gyula és dr. Dezső Béla e segélyt -
első izben élvezvén, Csíki Ferencz pedig már ebben másodízben 
részesíttetvén, a fentebbi szempontból igen kívánatosnak mutat-
kozik, hogy azok utazásuk eredményeiről az útazási időnek 
eltelte után jelentéseiket az egyetemi tanács útján és pedig az 
illető karnak véleménye kíséretében ide juttassák, miért is a 
nevezettek ez értelemben utólagosan utalandók. 

Budapesten, 1878. évi ápril hó 15 én. 
Minister úr meghagyásából: 

SZÁSZ K Á R O I . Y S . k . , 
ministeri tanácsos. 

6031. szám. 

Folyó évi 558. sz. a. kelt felterjesztése folytán megenge-
dem, hogy' dr. Ossikovszky József, ny. rendkívüli tanár, a 
vegytani tanszék betöltéseig ezen tudományból az orvostudori 
szigorlatoknál vizsgálóképen közreműködjék. 

A második gyógyszerészi szigorlatnál leendő alkalmazá-
sára nézve megjegyzem, hogy miután annak lényeges részét a 
jelöltek által a vegytani intézetben, igazgatójának felügyelete, 
esetleg clausura mellett teljesítendő munkálatok képezik, volta-
képen csak ezen intézeti főnök végezheti czélszerűen a vizs-
gálatot. 

Minthogy azonban a mennyiség és természettudományi 
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kar jónak találta a vegytani tanszék helyettesítését nem a leg-
közelebbi rokon szakma nyilvános tanárára, hanem a tanár-
segédre bízni a nélkül, hogy őtet egyszersmind vizsgáló minő-
ségben is alkalmazná s erről, úgylátszik, az orvosi kart nem 
értesítette, s vele ez ügyben nem érintkezett, mi — tekintettel 
arra, hogy a vegytant.mind a két kar növendékei közösen 
hallgatják s a vegytanár az orvoskari szigorlatoknál is közre-
működik, helyén lelt volna az ügy jelen előhaladott szakában a 
pótvizsgálónak megválasztását ezen gyógyszerészi szigorlatnál 
is az orvostanári testületre bízom. 

Továbbá megemlítendőnek tarlom, hogy a .budapesti 
egyetem orvosi karánál bevett szokás szerint, azon egyén, ki 
valamely tanszék helyettesítésével az ez irányban fennálló 
szabály értelmében, tudniillik annak megüresedése, vagy a 
rendes előadónak hosszabb ideig, legalább egy tanfélévig, tartó 
akadályozása esetében megbízatott s ezen helyettesi minőség-
ben a kormány által megerősíttetett, egyútal az általa előadott 
tudományból mindennemű vizsgálatoknál is közreműködött, 
.mely eljárás tekintettel arra, hogy a vizsgálathoz nagyobb 
képzettség nem kívántatik, mint a tanításhoz s hogy a szigor-
latok a dekán ellenőrzése mellett és nagyrészt nyilvánosan 
tartatnak, az új szigorlati rend illető 7-ik §-ban szabálylyá emel-
tetett. 

De miután a többi tudománykarok tudori szigorlatairól 
szóló-szabályzat erre vonatkozó §-ai ez irányban miként intéz-
kednek s ehhez képest oly esetekben, midőn valamely tanszék 
helyetteses tanára nem egyúttal nyilvános rendes vagy rend-
kívüli tanár, helyettesi minősítésén felül külön feljogosítás a 
szigorlatokbani részvétre szükségesnek mutatkozik, felhívom 
az egyetemi tanácsot és az illető tudománykarokat, hogy ily 
helyettesítési esetek alkalmával erre figyelemmel legyenek s a 
helyettesítés jóváhagyására vonatkozó felterjesztéseknél egy-
.úttal a vizsgálatokbani részvétre nézve is indokolt javaslatot 
mutassanak be. 

Budapest, 1878. évi május hó 11-én. 

T R E F O R T S . k . 



113 

708. eln. sz. 

Minthogy a jelenleg folyamatban levő részbeni mozgósí-
tás alkalmából a vezetésem alatti vallás- és közoktatási minis-
terium alantas közegeitől folytonosan érkeznek be oly felter-
jesztések, melyekben egyes hadköteles egyéneknek a hadi 
szolgálat alól leendő felmentetése kéretik; sőt a kir. honvé-
delmi minister úrnak folyó évi junius hó 20-án 3324. eln. sz. 
alatt kelt átirata szerint ilynemű kérvények még közvetlenül 
a közös hadügyminiszter úrhoz is intéztetnek; azon körül-
ményre való tekintettel, hogy a véderőről szóló 1868. évi 40. 
t. czikk 26-ik §-ában a mozgósítás esetén polgári alkalmazá-
sukban való meghagyásra jogosítottak felmentése éveként 
csakis január és íebruár hóban történik, a mikor is mindig 
körrendeletileg szólíttatnak fel az összes alantas közegek- a 
felügyeletök alatt álló intézetek s illetőleg testületeknél alkaL-
mazott hadköteles egyénekről szerkesztett kimutatások felter-
jesztésére : miheztartás és illetőleg tavábbi értesítés végett ezen-
nel felhívom az egyetem tanácsát, hogy oly nemű kérvénye-
ket, melyekben a f. évi hadi szolgálat alól való felmentés 
kéretik, annyival kevésbbé terjesszen fel, minthogy azok többé 
tekintetbe vehetők nem lesznek. 

Budapesten, 1878. juDius hó 29-én. 
T R E F O R T s . K 

516. eln. szám. 

Oly czélból, hogy az alapítványi alapok törzstőkéi ezen-
túl magyar aranyjáradék kölcsön-kötvényekbe is legyenek 
helyezhetők; ezek is legközelebb szelvény nélküli, névre szóló 
kötvényekre fognak átírattathatni; a félévi kamatok pedig, 
úgy mint az A •/. betűs földtehermentesítési kötvények, minden-
kor az illető adóhivataloknál lesznek felvehetők. 

Felhívom ennek folytán az egyetem tanácsát, hogy mind-
azon esetekben, midőn a vezetése alatt álló tanintézetnek 
intézeti kezelés alatt levő törzsvagyona hagyomány, ingatlanok 
eladása, vagy bármi más körülmény által gyarapodnék, ille-
tőleg új alapítvány tétetnék, avagy meglevő értékpapírok kisor-
solása által újabb tőkésítés válnék szükségessé, az eddig vásá 
roltatni szokott földtehermentesítési, szőlő-dézsmaváltsági, — 

8 



114 

továbbá államilag biztosított ezüst elsőbbségi vasúti kötvénye-
ken kívül ezentúl lehetőleg magyar arany járadék-kölcsön 
kötvényeket vásároljon s azokat névre szólókra leendő átíra-
tás végett, közvetlenül az egyidejűleg útasított kebelb. szám-
vevőségnek küldje meg. 

Budapesten, 1878. évi julius hó 13-án. 
T R E F O R T S . k -

19,074. szám. 

A közmunka- és közlekedésügyi minister úr folyó évi 
9235. szám alatt hozzám intézett átiratával tudomásomra 
hozza, hogy az iskolai útitársaságok kedvezményezése a hazai 
vasútak igazgatói értekezletén folyó évi junius havában tár-
gyalás alá vétetvén, abban történt átalános megállapodás, 
hogy a hazai vasútak — a déli vasút kivételével, azon közép-
vagy felső-tanodai tanulóknak, vagy nevelő intézetbeli növen-
dékeknek, a kik tanító vezetése alatt legalább is 10 főre 
menő csoportokban kirándulásokat tesznek, 50°/0 vitelbér 
mérséklést engedélyeznek, és hogy az illető tanintézeti elöljá-
róság, az illető vasút igazgatóságához tett bejelentés alapján, 
a szükséges utalványt akadály nélkül meg fogja kapni. A déli 
vasút pedig kijelenté, hogy az utazók minimális számának 
meghatározása nélkül ugyan, de csak 3373% vitélbér-niérsék-
lést hajlandó engedélyezni. 

Ezen kedvezményekkel a hazai vasútak, ügyvivő igaz-
gatóságuk kijelentése szerint, oly általános elvet kívántak fel-
állítani, melylyel az engedmények szélső határáig mentek és 
melylyel különösen a tudományos czélú kirándulásokat jelen-
tékenyen megkönnyítvén, közoktatásügyünk érdekében elisme-
résre méltó áldozatkészségét tanúsítottak. 

Szolgáljon ez a magyar királyi tudomány-egyetem Taná-
csának kellő mihez tartásúl. 

Budapesten, 1878. évi julius 26-án. 
A minister úr meghagyásából: 

Szisz K Á R O L Y S. k., 
ministeri tanácsos. 
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19,100. szám. 

A tanácsnak folyó évi márczius 18-án 605. szám alatt 
kelt jelentésében kifejezett azon kérelmére, hogy az egyetemi 
építési bizottságot utasítással lássam el, s hogy a bizottság 
tagjává az egyetemi gazdászati gondnokot is nevezzem ki, 
megjegyzem, hogy miután az egyetemi építkezések részletes 
felvétele, tervezése s azok foganatosítása körül ezentúl is egy-
részt az egyetemi gondnok, más részt a magyar királyi mérnöki 
hivatal vannak hivatva szolgálati útasításaik értelmében el-
járni, nem forog fen sem annak szüksége, hogy az építési 
bizottság számára külön útasítást adjak ki, sem pedig annak 
szüksége, hogy az egyetemi gondnokot, kinek javaslatait épen 
az építési bizottság van hivatva első sorban megbírálni, és a 
kivel a bizottság, mint az egyetemi épületek kezelőjével és 
felügyelőjével, különben is folyton rendelkezhetik, ugyanazon 
bizottság tagjává nevezzem ki. 

Miről a tanácsot tudomás és miheztartás végett értesítem. 
Budapesten, 1878. évi julius '27-én. 

Minister úr meghagyásából. 
SZÁSZ K Á R O L Y S . k , 

ministeri tanácsos. 

3263. szám. 

Az osztrák egyetemeken tanulmányaikat végzett és orvos-
tudorokká felavatott s magyarországi egyetemeken a sebész-
tudori fok elnyerése végett jelentkezők irányában, a tanórákra 
nézve követendő eljárás tárgyában 1877. évi november 7-én 
226 sz. a. kelt felterjesztése folytán, az egyetem tanácsának a 
budapesti egyetemi orvostanári testület ez ügyben bemutatott 
véleményes jelentését azzal küldöm el, hogy a kolozsvári 
egyetemi orvosi kar hasonló esetekben annak értelmében 
járjon el. 

Budapest, 1878. augusztus 20-án. 
A minister úr meghagyásából: 

MARKUSOVSZKY S . k . , 
osztálytanácsos. 

8* 
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Másolat. 
169. sz. A budapesti kir. egyetem orvoskari tanártestülete 

dékáni hivatalától. — A kir. magy. vallás- és közoktatásügyér 
úr Ő Nagyméltóságának Budapesten. — Nagyméltóságod 1877. 
nov. 16-án kelt 29,038 sz. a. véleményes jelentéstétel végett 
leküldé a kolozsvári orvoskari tanártestület felterjesztését, mely-
ben az javasolja, hogy egyforma eljárás állapíttassák meg azon 
tantárgyak járásának kötelezett óraszámára nézve, melyek a 
sebésztudori szigorlatokon előfordulnak. Ezen orvosi karnál 
többször fordulnak meg szigorlók, kik tanfolyamukból egy, 
vagy több félévet az osztrák vagy németországi egyetemeken 
végeztek, s minthogy a különböző egyetemeken ugyanazon 
tantárgyak különböző óraszámon át adatnak elő, ezen tanár-
testület a tanuló által hallgatott tantárgyak beszámításánál 
mindig csupán adélévek számát tekintette, s nem egj'szersmind 
azon heti órák számát, melyek alatt az illető tantárgy elő-
adatott, s ezt járni lehetett. Ekként a bécsi egyetemen egy 
féléven át hallgatott eszköz- és köttan mindig egy félévnek 
számíttatott, habár a heti órák száma négynél nem volt több. 
S ilyen esetek más tárgyaknál szintén előfordultak, mint pél-
dáúl az élettannál, melynek 4 órás félévét beszámítottuk fél-
évnek, ha az illető tárgy az egyetemen egy félév alatt csak 
4 órán át adatott is elő. — Ezen tapasztalatok indítottak min-
ket arra, hogy az új szigorlati tervezet készítése alkalmával 
a kötelezett tantárgyaknál csak a félévek számát soroljuk fel, 
tekintet nélkül az egyheti órák számára, s ezen javaslatunkat 
Nagyméltóságod kegyes volt elfogadni. — Ezeknél fogva véle-
ményünk az, hogy a kolozsvári egyetem tanártestülete azoknál, 
kik a tudori szigorlatokra jelentkeznek, mindig egyedül azt 
vegye tekintetbe, vajjón az illető a kötelezett tantárgyakat 
hallgatta-e annyi féléven át, mint ez szabályaink értelmében 
megkívántatik. A heti óraszám pedig mellőzendő. Budapest, 
1877. deczember 18-án. Az orvoskari tanártestület III ik rendes 
üléséből. Rupp N. János s. k., e i. dekán. — Balogh s. k. 
jegyző ® 

A másolat hiteleül: 
H Í R T J Á N O S s . k . , 

aligazgató. 
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13,114. száni. 

A math. természettudományi karának f. évi VII. rendes 
ülésére vonatkozó f. évi 163. sz a. felterjesztett jegyzőkönyvét 
tudomásul vettem s annak 165-ik pontjára megjegyezvén, hogy 
az állami és közalapítványi épületek tűzkár elleni biztosítása 
rendesen mellőzendő s csakis különös esetekben kivételképen 
engedhető meg, -— az egyetem tanácsának további eljárás 
végett visszaküldöm. 

Budapest, 1878. augusztus hó 20-án. 
A minister úr meghagyásából: 

M A R K U S O V S Z K Y s . k . , 
osztálytanácsos. 

1878/9. 

802. eln. sz. 

A magyar ministertanács f. é. julius hó 17-én tartott 
ülésében, a hadköteles állami és megyei tisztviselők és szol-
gák személyi és szolgálati viszonyainak szabályozása tárgyá-
ban a következő határozatot hozta, u. m.: 

A hadsereg egy részének mozgósítása alkalmából a had-
köteles és tényleges katonai szolgálatra behívott állami és 
megyei polgári tisztviselők és a szolgaszemélyzet irányában 
ezen katonai szolgálatuk tartama alatt, úgy személyi mint 
szolgálati viszonyaik tekintetében követendő eljárásra nézve 
addig is, mig a törvényhozás e részben intézkednék, a m. kir. 
ministertanácsnak f. évi julius hó 17-én kelt határozata alap-
ján következők rendeltetnek : 

1. Az állam vagy megye szolgálatában álló polgári tiszt-
viselő vagy szolga, a mozgósítás folytán teljesítendő tényleges 
katonai szolgálat alatt hivatalát és állását megtartja, e szol-
gálat sem a magasabb állásra való kinevezést vagy megválasz-
tatást, sem az ezzel járó illetmény élvezetét nem akadályozza, 
sem a magasabb fizetési fokozatba jutásra nézve meghatáro-
zott szolgálati időt nem szakítja meg. 


