
154 

1880/1. 

20,725. szám. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató taná-
csának f. évi julius 4-én tartolt üléséből 924. sz. a. kelt felter-
jesztése szerint a kolozsvári ev. ref. főtanoda hivatalos pecsétje 
(mely latin körirattal van ellátva) egy ismeretlen egyén 
által egy kolozsvári metszőnél jogosítlanul megrendeltetett; 
ugyancsak az ottani »Gámán János örökösök« nyomdájában 
húsz darab érettségi bizonyítvány minta is készíttetett. 

A hamisított pecsét magyar körirattal van ellátva s e 
szerint lényegesen különbözik a nevezett tanoda által hasz-
nált hivatalos pecséttől, valamint a bizonyítványi nyomtatvány 
is; a mennyiben a hamisított húsz példány mind szélességre, 
mind hosszára néve jóval kisebb a tanodai bizonyítványok-
nál, homlokzatán csupán »Bizonyítvány« czimet visel s a 
tanoda neve azon nincs nyomtatott betűkkel kitéve, hellen 
nyelv helyett >görög nyelv« kifejezés használtatik, mennyiség-
tan helyett »szám- és mértan« stb. 

Érről az egyetemi tanácsot esetleg történhető visszaélé 
sek meggátlása végett saját hatáskörében teendő intézkedés 
czéljából tudósítom. 

Budapest, 1880. augusztus hó 12-én. 
Minister úr meghagyásából: 

T A N Á R K Y G E D E O N s . k . , 
államtitkár. 

1040. eln. szám. 

A hatóságok és közhivatalnokok által kiállított vagy 
hitelesílett okiratok hitelesítése iránt a német birodalommal 
1880. évi február hó 25-én kötött s az 1880. XXXVI. törvény-
czikkbe foglalt államszerződés IV. czikkének végrehajtása 
tárgyában a kormány által kibocsátott, — s a hivatalos lap-
ban is közzétett hirdetményt •/. alatt másolatban idezárva az 
egyetem tanácsának tudomás és miheztartás végett ezennel 
megküldöm. 

Budapesten, 1880. augusztus hó 17-én. 
T R E F O R T s . k . 
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Másolat 1040—80. eln. számhoz. 

Az osztrák- magyar monarchia legfőbb közös közigazga-
tási hatóságai, továbbá Magyarország legfőbb közigazgatási 
hatóságai és más állami és egyházi felsőbb közigazgatási 
hatóságok, melyek a hatóságok és közhivatalnokok által kiállí-
tott .vagy hitelesített okiratok hitelesítése tárgyában, a német 
birodalommal 1880. évi február hó 25-én kötött, s az 1880. 
XXXVI. törvényczikkbe foglalt szerződés IV. czikkében tekin-
tetbe vétettek és a mely hatóságok áltaj kiállított vagy hitete 
sített okiratoknak további hitelesítése nem szükséges, a követ : 

kezők : 

A) Az osztrák-magyar monarchia közös közigazgatási 
hatóságai. 

I. Közös külügyministerinm. 
II, Közös pénzügyministerium. 

III. Közös hadiigyministerium, ez alá rendelvék : 
á) a bécsi, brünni, gráczi, prágai-, lembergi, budapesti, 

zágrábi és serajevói főhadparancsnokságok ; 
b) a trieszti, innsbrucki, krakói, zárai, pozsonyi, kassai, 

temesvári és nagy-szebeni katonai parancsnokságok. 
c) a polai kikötői tengernagyi hivatal. 

IV. Közös legfőbb számszék. 

B) Magyar és horvát-sziavon közigazgatási hatóságok: 

I. Legfőbb és országos hatóságok. 

1. Valamennyi ministerium. 
2. Az állami számvevőszék. 
3. Horvát-Szlavonországok kormánya. 
4. A zágrábi főparancsnokság, mint határőrvidéki orszá-

gos közigazgatási hatóság. 
5. A fiumei kormányzóság. 

II. Katonai hatóságok. 

6. A honvéd főparancsnokság. 
7. A honvéd kerületi parancsnokságok. 
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III. Közigazgatási és rendőri hatóságok. 

8. Az alispáni hivatalok a megyékben, a polgármesteri 
hivatalok, a törvényhatósági joggal felruházott városokban. 

9. Fiume szabad város és kerület polgármesteri hivatala. 
10. A budapesti rendőri főkapitányság. 

IV. Egyházi, tanügyi, alapítványi hatóságok, tudományos és 
szépművészeti intézetek. 

11. A római kathólikus latin és görög szertartású érsek-
ségek, püspökségek és szent-székék. 

12. A benczés-rendi pannonhalmi főapátság. 
13. Az ágostai és helvét hitvallású superintendentiák. 
14. A görög keleti szerb és román érsekségi és püspök-

ségi hatóságok. 
15. Az erdélyi unitárius egyházkerület. 
16. A magyarországi és erdélyi izraelita autonom ortho-

do& hitfelekezet közvetítő bizottsága. 
17. Az országos izraelita iroda. 
18. A budapesti, kolozsvári és zágrábi tudomány egye-

temeknek és a budapesti József-műegyetemnek rectorai és 
tanácsai. 

19. A jogakadémiák. 
20. A középiskolai tanárvizsgáló bizottságok Budapesten 

és Kolozsvárott. 
21. Az érettségi vizsgálati bizottságok. 
22. A tankerületi főigazgatóságok. 
23. Az országos mintarajztanoda és rájztanár-képezde 

igazgatósága. 
24. Az országos zeneakadémia igazgatósága Budapesten. 
25. A bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán, 

a bányásziskolák Szélaknán és Felső-Bányán. 
26. A gazdasági akadémia Magyar-Óváron. 
27. A gazdasági tanintézetek igazgatóságai Keszthelyen, 

Debreczenben, Kolos-Monostoron, Kassán és Kőrösön. 
- 28. A kir. állatorvosi tanintézet Budapesten 

29. A vakok budapesti és a siketnémák váczi kir. inté-
zetének igazgatóságai. 

30. A közalapítványi ügyigazgatóság. 
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31. A közalapítványi gazdasági kerületi főtisztségek. 
32 A magyar tudományos . akadémia Budapesten és a 

délszláv tudományos és művészeti akadémia Zágrábban. 
33. A magyar országos képzőművészeti tanács. 
34. A műemlékek országos bizottsága. 
35. A nyilvános gyűjtemények és könyvtárak országos 

főfelügyelője Budapesten. 
36. A magyar nemzeti múzeum. 
37. A kir. földtani intézet. 

V. Közlekedésügyi hatóságok. 

38. A vasúti és hajózási főfelügyelőség. 
39. A postaigazgatóságok. 
40. A távirdai igazgatóságok. 
41. A veszteg intézetek. 

VI. Pénzügyi, bányászati és a kincstári javakat kezelő hatóságok. 

42. A közpoti állampénztár Budapesten. 
43. Az állarppénztár Zágrábban. 
44. A pénzügyi igazgatóságok. 
45. A horvát-szlavon országos pénzügyi igazgatóság Zág-

rábban. 
46. A kir. lottó-igazgatóság Budapesten. . 
47. A budapesti kir. zálogház igazgatósága. 
48. A kir. bányaigazgatóságok. 
49. A kir. bányakapitányságok. 
50. A fő-fémjelző hivatal Budapesten. 
51. A pénzverde Iíörmöczbányán. 
52. A kir. bányatermény-ügynökség Budapesten. 
53. A kir. bányatermény árudák. 
54. A fémbeváítási hivatalok. 
55. A kir. bánya-hivatalok. 
56. A kir. kohó-hivatalok. 
57. A beszterezebányai rézpőrölvde-hivatal. 
58. A kohó- és kémde-hivatalok. 
59. A bánya és a kémde hivatal Felső-Bányán. 
60, A nagy-bányai fővegyelemző-hivatal és az arany-

idkai kémelde. 



158 

61. A rodnai bánya- és kohó-hivatal. 
62. A zalatnai vegyelemző hivatal. 
63. A kir. vasmű hivatalok. 
64. A sótermelési hivatalok. 
65. Az államnyomda Budapesten. 
66. Az államépületi felügyelőség Budapesten. 
67. Az állami jószágigazgatóságok, az állami főerdőhi; 

vatalok. 
68. A kataszteri igazgatóságok. 
69. Az állami központi mértékhitelesítési bizottság. 
70. A kir. szabadalmi levéltár. 
71. A kir. adófelügyelőség. 

VII Gazdasági államintézetek. 

. 72. A selyemtenyésztési kísérleti állomás Szegszárdon. 
73 A kisbéri, bábolnai, mezőhegyesi és fogarasi állami 

ménes intézetek parancsnokai és gazdásági igazgatói. 
74. A székes-fehérvári, nagykőrösi, debreczeni, sepsi-szent-

györgyi és varasdi állami méntelepek parancsnokai. 
- Minhogy a fentebb elősorolt hatóságok jegyzékei a német 

birodalom kormányával a megerősítési okmányok kicserélése 
alkalmával közöltettek: ennek megtörténte köztudomásra 
hozatik. 

A német birodalom és a többi német szövetséges állam 
ugyanezen tekintet alá eső legfőbb közigazgatási hatóságainak 
jegyzéke pedig a német birodalom kormánya részéről a 
magyar kormánynyal történt közlése után azonnal kézzé fog 
tétetni. 

Kelt Budapesten 1880. évi augusztus bó 6 án. 
T I S Z A K Á L M Á N S . k . 

31,306. szám. 

A »Közoktatás állapotáról az 1879—80 tanévben* az or-
szággyűlés elé terjesztendő kilenczedik jelentés már a sajtó 
alá adatván, miután a kolozsvári tudomány-egyetemet illető 
adatok még fel nem érkeztek, felhívom az egyetem tanácsát, 
hogy azokat egészen a nyolczadik jelentés modorában össze-
állítva, mielébb terjessze fel. 
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Jövőre is a hasonlóan összeállítandó jelentés, minden év 
szeptember hó végéig felterjesztendő lesz. 

Budapest, 1880. október hó 28. 
A minister úr meghagyásából: 

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

26,624. szám. 

Az egyetem tanácsának f. évi szeptember hó 7-én tar-
tott I rendes üléséből 934. sz. a. kelt felterjesztésére helyesel-
vén a tanácsnak az évközben engedendő szünnapok megszo-
rítására és pontosabb meghatározására irányzott törekvését, 
hozott határozatát azon változtatással hagyom helybe, hogy 
a 2. pontban »Husvéti vacatid* czim alatt a húsvétot meg-
előző nagyhét és azt követő csonkahét helyett •virágvasár-
naptól húsvétot követő szerdáig bezárólag« tétessék s ehhez 
képest az úgynevezett csonkahét csütörtökjén az előadások 
már megkezdessenek; kijelentem egyszersmind, hogy az 5. 
pont alatt »a kath. naptár vörösbetűs ünnepei« közé, a némely 
naptárban szintén vörössel jelzett szökőnap és kántorbőjtők 
nem értendők. 

Az ennek megfelelő szabályozás az egyetem tanulmányi-, 
fegyelmi- és leczkepénz-szabályzatának 115. §-ába beiktatandó. 

Budapesten, 1880. évi deczember hó 4-én. 
T R E F O R T S . k . 

t 
727. szám. 

Ő cs. és apóst. kir. Felsége múlt évi deczember hó 19-ről 
35,389. szám alatt kelt legaláz. előterjesztésemre folyó évi 
január hó 4-én kelt Iegf. elhatározásával legkegyelmesebben 
megengedni méltóztatott, hogy a kolozsvári tudomány-egye 
tem részére, a bemutatott tervezet szerinti alapító oklevél — 
a királyi rendeletek szokott alakjában kiállíttassák és kiadassák. 

Ezen alapító oklevél, hivatkozással az 1872 évi XIX 
törvényczikkre, az ez állal felállított s az 1872—3. tanévvel 
tényleg megnyílt kolozsvári m. kir. tudomány-egyetemnek az 
azon törvényczikkben megírt ideiglenes szervezetét s abban 
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adott jogait és kiváltságait ujolag is megerősítvén s ezen tudo-
mány egyetemet minden jövendő időkre nézve megalapítód-
nak és megerősítettnek nyilvánítván, megengedi egyszersmind, 
hogy az jövőre »Ferencz-József« m. kir tudomány egyetem 
czímet viselhessen s e czímet az általa kiadandó hivatalos 
iratokban és oklevelekben, valamint hivatalos pecsétjében is 
használhassa. 

Miről az egyetem taTiácsát 1876. évi január hó 19-éről 
199. és 1880. évi deczember hó 5-éről 363. szám alatt kelt 
fölterjesztésére örvendetes tudomásul kivántam értesíteni addig 
is, mig az alapító oklevél a maga módján kiállítva megkül-
dethetnék. 

Budapest, 1881-ik évi január hó ll-én. 
TREFORT-s. k . 

3398. szám. 

A budapesti tud. egyetem jog- és államtudományi kará-
nak indokolt és azon egyetem tanácsa által pártolólag felter-
jesztett javaslatára elrendelem, hogy jövőre a joghallgatók 
által leteendő államvizsgálatok .eredménye is, az elnökök által 
a leczkeköny illető lapjaira bevezettessék, a mi eddig csak az 
alapvizsgálatokkal történt. ° 

A miről a tanácsot miheztartás végett azzal értesítem, 
bogv ezen intézkedésemet a rendelkezésem alatt álló kir. jog-
akadémiákra is kiterjesztettem, a felekezeti jogakadémiák 
hatóságait pedig ezen intézkedésemről értesíttettem. 

Budapest, 1881. évi február hó 12-én. 
T R E F O R T S . k . 

5364. szám. 

Az egyelem tanácsának f. é. január hó 29-én tartott 
rendes és február hó 4-én tartott hitelesítő üléséről szerkesz-
tett s így az egyetem rectorának f. é. fe ruár hó 11-ről kelt 
jelentésével föllerjesztett jegyzőkönyvel, valamint az előbbi 
jegyzőkönyv 7. pontjában foglalt határozat s az utóbbi (hite-
lesítő illési) jegyzőkönyv ellen dr. Ajtay Sándor orvoskari és 
dr. Ováry Kelemen jogkari dékánok által benyújtott, általok 
helytelenül fellebbezésnek is nevezett különvéleményt, s a 
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mellékleteket azzal küldöm vissza, hogy a tanácsnak Laczko-
kovics Lajos I. éves végzett orvoskari hallgatóra nézve hozott 
fegyelmi büntetését helybenhagyó tudomásul veszem; miután 
nevezett hallgatónak bűnügyi eljárás alá esett és jogerejű Íté-
lettel befejezett vétségét az egyetem fegyelmi hatósága által 
új elbírálás alá vehetőnek s új ítélet tárgyalását képezhető-
nek nem tarthatom; azon kivűli s fegyelmi eljárás alá eshető 
vétsége levén csak az, a mi fölött az egyetemi tanács érdem-
legesen Ítélhetett, minélfogva a benyújtott ellenvéleményt, 
lényegére nézve, tekintetbe nem vehettem. 

Ehez képest, a mennyiben Laczkovics Lajos a jelen 
félévre beiratkozott volna, vagy ha ügyének függőben léte 
miatt be-nem iratkozhatott, de az előadásokat addig is hall-
gatta volna, utólagos beiratkozását annál inkább megengeden-
dőnek találtam, mivel a beadott külön vélemény, a tanács 
végzésének érvényre emelkedését a jelen esetben meg nem 
akadályozhatta. Egyszersmind, mellőzvén az ügy objectiv tár-
gyalását sajnosan • zavaró személyi dolgokat, az ügykezelés 
érdekében ez alkalomból a következőket kívánom megjegyezni. 

I. Azon esetek, melyekben a karok, illetőleg a tanács 
végérvényesen határoz, a szabályokban külön fel vannak 
említve; ezeknél fellebbezésnek csak alaki hiba czímén lehet 
helye. 

Minden más esetben és így különösen a fegyelmi kihá-
gások büntetése tárgyában fellebbezésnek lehet helye, akár a 
kartól a tanácshoz, akár a tanácstól a vallás és közoktatás-
ügyi ministerhez; de a fellebbezés, a hozott határozat, vagy 
ítélet végrehajtását csak azon esetekben akaszthatja meg, 
melyekben a végérvényes határozat világosan a ministerium-
nak van fentartva. Történhetik ezen fellebbezés az egyetemi 
hallgatók részéről a szabályzat 127., 128. és 129. §-ai értel-
mében ; a tanárok és tanácstagok részéről pedig az ügyrend-
tartás 24. § a szerint »külön vélemény« alakjában, mely vagy 
az ülés jegyzőkönyvébe szószerint vétetik föl, vagy irásba 
foglalva, úgy a mint az illető által beadatott, felterjesztetik. 

II. Az ülési jegyzőkönyvek visszaküldése alkalmával a 
ministerium részéről tett azon kijelentés, hogy észrevétel nem 
forog fenn, csak magára a jegyzőkönyv alaki mivoltára vonat-
kozván s nem lévén érdemleges elintézése az abban elősorolt 

11 
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valamennyi tárgynak, ennélfogva nem csak azon ügyek, 
melyekben a ministerium közvetlenül intézkedik, hanem azok 
is, a melyekben vagy helybenhagyása kivántatik meg, vagy 
melyek lényegükre nézve a fellebbezés jellegével bírnak, külön 
felterjesztésssel mutatandók be. 

III. A külön véleményben rendesen csak azon érvek 
foglaltatnak ugyan, melyek már az ügy tárgyalása alkalmával 
az illetőt vagy illetőket arra indították, hogy a többségtől 
eltérő nézetben legyenek, s melyek az ülésben szóba hozattak, 
ha azonban a külön véleménynek írásban beadásakor, meg-
győződésük szerint abban még más érveket is hoznának föl, 
— azt tenni jogukban van. 

IV. A hitelesítő ülés tárgyát csak a jegyzőkönyv szöve-
gezésének hűsége képezi s erre annál ritkábban lesz szükség, ~ 
minél szabályszerűbben állíttatik az ki, baloldalán a tanács-
kozási tárgyak rövid tartalma adatván elő, jobb oldalán pedig 
az ülésben végleg megállapított határozatok jegyeztetvén föl. 

Ha a különvélemény oly új érveket tartalmazna, melye-
tót az egyetemi hatóság (kar vagy tanács) a maga részéről, 
az ügy fontossága és tisztázása érdekében és a minisztérium 
kellő tájékoztatása végett szó nélkül nem hagyhat, azok tár-
gyalása nem eshetik a hitelesítő ülés körébe, hanem - külön 
rendkivűli ülés hívható össze. 

Ennek szüksége azonban, az ügyek objectiv tárgyalása 
mellett, a legritkábban merülhet föl, — a budapesti egyete-
men emlékezet óta ily eset nem fordult elő, — az elnökség 
a hiányt, a mennyiben az a ministerium tájékoztatására 
netalán szükséges, könnyen kipótolhatván. 

V. A külön véleményezők nem követelhetik a kartól 
vagy tanácstól a véleményök támogatására általok alkalma-
saknak vélt ügyíratok kiadatását. Midőn azokra külön véle-
ményökben hivatkoznak, a ministeriumnak módjában van, 
ha szükségesnek találja, azok felterjesztését utólag bekívánni. 

Ezeket, az ügykezelés érdekében, jövőre nézve megje-
gyezni szükségesnek találtam. 

Az elől felemlített rendes ülési jegyzőkönyv többi pont-
jaira észrevétel nem forog fenn. 

Budapest, 1881. márczius hó 4 én. 
T R E F O R T S . k . 
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5365. szám. 

Midőn az ösztöndíjas hallgatókról az 1880/1. tanév első 
felének végével szerkesztett és az egyetemi tanács f. évi febr. 
16-án 616. sz. a. kelt jelentésével felterjesztett rovatos értesít-
vényeket itteni használatra megtartom, a dekánatusok jelen-
téseinek visszaküldése mellett az egyetemi tanácsot további 
kellő itézkedés végett tudósítom, miszerint azon indítványát, 
hogy az ösztöndíjasokról szóló rovatos értesítvények a tanév 
első félének végével többé ne kívántassanak be, hanem hogy 
ezeknek bemutatása csakis két időszákra, azaz a tanév kez-
detére és annak végére szorítkozék, el nem fogadhatom, mert 
a rovatos értesítvényeknek a tanév első felének végével eddig 
szokott bemutatatása — főképen gyakorlati szempontból szük-
séges, a mennyiben t i. a nagyszámú alapítványi ösztöndíjak 
illetményei félévi utólagos részletekben szoktak kifizettetni és 
a pénztári kezelésnek, valamint az adóhivatali átszámítások 
megbírálhalásának ez irányban zavar nélküli folytatása sok-
szor csak ezen adatok alapján tekinthető biztosnak, de sok-
szor ezen adatok az évközben előforduló alapítványi előlép-
tetéseknél is a főtámpontot nyújtják. 

Ezen okoknál fogva tehát a kolozsvári egyetemre nézve 
az eddig szokott eljárástól eltérés megengedhető nem lévén, 
felhívom az egyetemi tanácsot, miszerint az ösztöndíjas hall-
gatókról szóló rovatos értesítvényeket jövőre is háromszor és 
pedig minden tanév elejére, legfeljebb október 15-ig, minden 
tanév első felének lefolyta után legfeljebb február 25-ig és 
minden tanév végével, legfeljebb julius 25-ig, pontosan ide 
juttassa. 

Budapest, 1881. február 27-én. 
A minister meghagyásából: 

SZÁSZ K Á R O L Y s . k . , 
ministeri tanácsos. 

6482. szám. 

Folyó évi február hó 4-éről 561. és február hó 27-éről 
653. sz. a. kelt jelentései elintézéséül értesítem a tudomány-
egyetemet, hogy ámbár az egyetemnek »Ferenez József tudo-

tt* 
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mány-egyetem« czíme fölvételével s a kiállítandó tudori s egyéb 
okmányokon használatba vételével czélszerübb lett volna a 
kir. oklevél kiállítását és tényleg kiadatását bevárni, miután 
azonban ő császári és apostoli kir. Felségének f. évi január 
hó 4-én kelt legfelsőbb elhatározásával e czím fölvétele már 
megengedtetett s erről az egyetem tanácsa f. évi január hó 
l l éről 727. sz. a. kelt intézvényemmel értesíttetett, a »Ferencz 
József egyetem* név fölvételét lényeges akadályba ütközőnek 
nem tekintem s a tudomány egyetemnek ez irányban tett lépé 
sét tudomásul veszem. 

Budapest, 1881. márczius hó 9. 
T R E F O R T S . k . 

339. eln. sz. -

A törvénytár, törvénygyűjtemény és rendeletek tárának 
előállítása, s ezen kiadványoknak elárusítása iránt Légrády 
testvérek, budapesti könyv- és kőnyomda tulajdonos czéggel 
1878. évi február hó 4 én kötött szerződés a kiadványok elő-
állítására vonatkozó részét illetőleg az 1880. évi deczember 
hó végével érvényét vesztvén : a m. kir. belügyminister úrnak 
f. é. február hó 1-én, 4511. sz. a. kelt értesítése szerint a törvénytár, 
törvénygyűjtemény és rendeletek tárának kiadásáról és elárusí-
lásáról szóló 1880. évi LIII. törvényezikk végrehajtásából folyó-
lag, mely törvez. 2-ik §^ának rendelkezéséhez képest a kiadás 
és elárüsítás módozatait a belügyminister állapítja meg: az 1881. 
évi január hó 1-től kezdve számítandó három évre a törvény-
tár, törvénygyűjtemény és rendeletek tára, valamint egyes 
törvényeknek és rendeleteknek előállításával a pesti könyv-
nyomda részvénytársaság, mint pályázat útján legelőnyösebb 
vállalkozó bízatott ineg a nevezett minister úr által. 

Miről Nagyságodat tudomás és miheztartás végett ezen-
nel értesítvén, szükségesnek látom egyúttal megemlíteni, miként 
különös gond fordíttatott arra, hogy az 1880. évi Lili. törv. 
czikkben érintett kiadványok ugyancsak a törvény rendelke-
zéséhez képest a lehető legolcsóbban előállíttassanak, miért 
is az ezen kiadványokért a megelőző években megszabva volt 
árak, az országos törvénytár (Corpus juris) kivételével, mely-
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nek árát a kiadvány díszesebb kiállításánál fogva az állam-
pénztár megkárosítása nélkül, leszállítani nem lehetett, tete-
mesen leszállíttaltak. E szerint az 1880. évi LIII. törv -czikkben 
érintett kiadványok 1881. évi január l-jétől kezdve a követ-
kező alak és minőségben, és a következő árak mellett fognak 
megjelenni: 

a) az »országos törvénytár« (Corpus juris) negyedrétben 
ciceró betűs szedéssel, regal papiroson, íve nyolcz (8) kr.; 

b) magyar szövegű törvénygyűjtemény, nyolczadrétben, 
finomabb papiroson, ciceró betűs szedéssel, íve öt (5) kr. ; 

c) magyar szövegű törvénygyűjtemény, nyolczadrétben, 
selejtebb papiroson, ciceró betűs szedéssel, íve három (3) kr.; 

d) magyar szövegű törvénygyűjtemény, tizenhatodrétben, 
selejtebb papiroson, garmond betűs szedéssel, íve négy (4) kr.; 

e) német szövegű törvénygyűjtemény nyolczadrétben, selej-
tebb papiroson, ciceró betűs szedéssel, íve hat (6) krajczár; 

f) tótszövegű törvénygyűjtemény, nyolczadrétben, selej-
tebb papiroson, ciceró betűs szedéssel, íve hat (6) krajczár; 

g) román szövegű törvénygyűjtemény, nyolczadrétben, 
selejtebb papiroson, ciceró betűs szedéssel, íve hat (6) kr.; 

li) olasz szövegű törvénygyűjtemény, nyolczadrétben, selej-
tebb papiroson, ciceró betűs szedéssel, íve hat (6) krajczár; 

i) rendeletek tára, kizárólag magyar szövegben, nyolczad-
rétben, finomabb papiroson, ciceró betűs szedéssel, íve hat 
(6) krajczár; végűi 

j) rendeletek tára, kizárólag magyar szövegben, nyolczad-
rétben, selejtebb papiroson, ciceró betűs szedéssel, íve négv 
(4) krajczár. 

Az 1881. évi január Tjétől kezdve megjelenendő olasz 
szövegű törvénygyűjteményt illetőleg megjegyzem, hogy abba 
az 1880. évi augusztus 10-én 35. sz. alatt hozott ministertanácsi 
határozat alapján, csak azon törvények fognak felvétetni, me-
lyeknek hatálya Fiume városára is kiterjed. 

A törvények és rendeletek tárának szerkesztésével az 
eddigi gyakorlathoz képest, a »Budapesti Közlöny« és •Tör-
vénytár* szerkesztősége lett megbízva, ellenben a törvénytár, 
törvénygyűjtemény és rendeletek tárából az egyes ministeriu-
mok, valamint az azoknak alárendelt hatóságok részéről szük-
ségelt hivatalos példányoknak szétküldése, 1881. évi január 
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l-jétől kezdve eltérőleg az eddigi gyakorlattól, nem a »Buda-
pesti Közlöny* és »Törvénytár« szerkesztősége, hanem köz-
vetlenül a m,. kir. belügyministerium részéről fog eszközöltetni. 

Ugyanazért, hogy a nevezett ministerium ideje korán ala-
posan tájékozva legyen, vájjon hány példány lesz a törvény-
tár, törvénygyűjtemény és rendeletek tára 1881. évi folyamá-
ból, úgy Nagyságod, minfaz alárendelt közegek számára 1881. 
évi január l-jétől kezdve megküldendő: felhívom Nagyságo-
dat, hogy a vezetése alatt álló intézel részéről szükségelt pél-
dányok mennyiségét, — az egyes kiadvány alakjának és minő-
ségének megjelölése mellett, — jelen körlevelem keltére és 
számára való hivaztkozással, — mielőbb, de mulhatlanul f. évi 
márczius hó végéig közvetlenül a m kir. belügyminister úr 
tudomására hozza, hogy a többször említett kiadványok egyes 
füzetei, megjelenésük után, azonnal megküldethessenek. 

Figyelmeztetem továbbá Nagyságodat, miszerint a tör-
vénytár, törvénygyűjtemén}' és rendeletek tára 1881, 1882 és 
1883. évi folyamaiból, a hatóságokat s testületeket megillető 
hivatalos példányok szétküldése után fenmaradó s terjesztés 
útján a közönség számára szolgáló példányok elárusításával, 
az -1881. évi január l-jétől kezdve számítandó három évre, a 
belügyministerium által szerződésileg Nagel Ottó budapesti 
könyvkereskedő bízatott meg, mint főbizománvos, ki az 1880. 
évi LIII. t. cz. alapján a törvénytár, törvénygyűjtemény és 
rendeletek tárából 1881. 1882. és 1883. években államilag elő-
állítandó kiadványokat szerződésileg köteles, az idézett t. cz. 
2. §-ának rendelkezéséhez képest, a belügyminister által meg 
határozott és a szóban levő kiadványok egyes füzeteinek borí-
tékain közzéteendő árak mellett elárusítani. 

Ezen fölül köteles főbizományos, a szerződés aláírásától 
számítandó hat hét alatt, a belügyministerium előtt szerződé-
sekkel, illetőleg az azokat pótló eredeti kereskedelmi levelekkel 
hitelesen igazolni, miszerint a fővárosban több, a vidéken 
pedig az ország minden tekintélyesebb városában, legalább 
egy-egy könyvkereskedő czéggel, a törvények és rendeletek 
fent elősorolt gyűjteményes és önálló kiadásainak albizományba 
adása iránt, közvetve, vagy közvetlenül szerződésre, illetve 
összeköttetésbe lépett. 

Ellenben a törvénytár, törvénygyűjtemény és rendeletek 
tára 1878, 1879 és 1880. évi folyamainak hivatalos kiadásban 
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vaíó előállítása, valamint ezén kiadványoknak bizományképen 
áruba bocsátása iránt Légrády testvérek budapesti könyv- és 
kőnyomda-lulajdonos czéggel 1878 évi február hó 4-én három 
évre kötött szerződésnek, — a kiadványok előállítására vonat-
kozó része, — 1880. évi deczember hó végével hatályon kivűl 
helyeztetvén és ezen szerződésnek csakis a főbizományosságra 
vonatkozó része, 1881. évi január hó 1-től számítandó három 
évre, azaz 1883. évi deczember hó 31-ig meghosszabbíttatván, 
a meghosszabbított szerződés tartamára, a törvénytár, tör-
vénygyűjtemény és rendeletek tárából általa az 1878, 1879 és 
1880. években előállított kiadványoknak elárusításával a fent 
említett három évre újból a nevezett czég bízatott meg a m. 
kir. belügyminister úr által. 

A szerződés jelzett részének meghosszabbítása azon körül-
ményt vonja maga után, hogy a törvénytár, törvénygyűjte-
mény és rendeletek tárának 1878, 1879 és 1880. évre vonatkozó 
hivatalos és hiteles kiadványai a szerződésileg megállapított, 
s minden egyes kiadvány füzeteinek borítékán közzétett árak 
mellett, csakis fennevezett czég útján szerezhetők be. 

Végezetül még megjegyezni kívánom, hogy az 1881. évi 
január 11 tői 1883. év végéig alkotandó törvényekről és kor-
mányrendeletekről csakis azon törvénytár, illetve törvénygyűj-
temény és rendeletek tára tekintendő az 1880. évi LIII. t.-cz. 
alapján államilag előállított kiadásnak, mely a pesli könyv-
nyomda részvénytársaságnál fog megjelenni és a metynek fczím-
lapján nyomtatva az állam czímere és ezen megjegyzés áll: 
• kiadja a m. kir. belügyministerium*, s hogy végűi az 1880. évi 
LIII. törvény rendelkezéseinek ellenére jogosulatlanul kiadott 
vagy árúba bocsátolt kiadványokat ezen törvény 7. §-a értel-
mében, a belügyminister közigazgatásilag lefoglaltathatja. 

Budapesten, 1881. márczius hó 24-én. 
T R E F O R T S . k 

9449. szám. 

A kolozsvári m. k. tud. eg}retemi tanácsnak f. évi már-
czius hó 24-én 740. sz. a. kelt jelentésére, további eljárás végett 
azzal küldetik vissza, hogy a kérelemnek hely nem adatott. 
Nem hagyhatom szó nélkül ez alkalommal, hogy folyamodó-
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nak érdekében első alapvizsgálata letéteteléről következő 
értelmetlen bejegyzés foglaltatik: »alapvizsgálata alapjában 
általában képesítettnek nyilváníttatott*, föltéve, hogy az »alap-
jában* szó, tollhibából áll »alapján* helyett, felhívom a taná-
csot annak kellő módon kijavítására ; az »általában« szó pedig 
legalább is felesleges s félreértésekre adhat alkalmat, mintha 
a jelölt csak általában bizonyította volna képesítettnek magát, 
és a vizsgálat egyik vagy másik tárgyában vagy részében nem. 
Ily kifejezések a bejegyzésekben mindenesetre kerülendők. 

Budapest, 1881. évi márczius hó 29-én. 
A minister meghagyásából: 

Szisz K Á R O L Y S. k., 
- ministeri tanácsos 

16,009. szám. 

Folyó évi márczius 24 én ,742. sz. a. kelt felterjesztése 
folytán tudomás és szoros miheztartás végett tudósítom az 
egyetemi tanácsot, hogy az ez ügyben illetékes m. kir. pénz-
ügyministernek f. évi 22,486. 24,921. és 35,415. sz. a. kelt átiratai 
szerint: 

1. az alapvizsgák letételére vonatkozó, a leczkeköny 
vekbe vezettetni szokott záradékok 15 kros bélyeg alá esnek; 

2. ha az állam vizsgálatok letételéről szóló bizonylatok 
csak a leczkekönyvbe záradékkép ikktattatnak be, szinte csak 15 
kros bélyeg használandó; ha azonban külön bizonyítvány 
alakjában állíttatnak ki, akkor 1 frtos bélyegilleték alá esnek; 

3. a végbizonyítványok (absolutorium) után pedig szinte 
1 frtnyi bélyegilleték jár. 

Végül megjegyzem még, begy az e tekintetben szükséges 
egyöntetű eljárás létesítése czéljából mind a budapesti kir. 
tud. egyetemet, mind pedig a kir. jogakadémiákat és a fele-
kezeti- jogi tanintézeteket is egyúttal a fennebbi értelemben 
tudósítottam. 

Budapest, 1881. junius hó 2-án. 
A minister meghagyásából: 

K Á R F F Y T J T U S s . k . , 
ministeri tanácsos. 
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725. eln. szám. 

A halóságok és közhivatalnokok által kiállított vagy 
hitelesített okiratok hitelesítése iránt, a német birodalommal 
1880.. február hó 25-én kötött, s az 1880: XXXVI. törvény-
czikkben foglalt államszerződés IV. szakaszának végrehajtása, 
illetőleg a német birodalomban létező legfőbb és legfelsőbb 
közigazgatási hatóságokat tartalmazó jegyzék kihirdetése tár-
gyában a m. kir: ministerelnök úr által kibocsátott, s közzé-
tétel végett a ^Budapesti Közlönynek* és »Rendeletek Tárának* 
is megküldött rendeletet •/. alatt másolatban idezárva az egye-
tem Tanácsának mult évi augusztus hó 17-én 1040. sz. a. kelt 
intézvényem kapcsán tudomás és miheztartás végett ezennel 
megküldöm. 

Budapesten, 1881. május 24-én. 
T R F . F O R T s . k . 

22,221. szám. 

F. évi április hó 20-ról 686. sz. a. kelt felterjesztésére 
értesítem az egyetemi tanácsot, hogy miután a tud. egyetem-
nél véglegesen alkalmazott szolgák, fizetés és lakpénz illetmé-
nyeiket nem egyenlő módon nyerik, szükségesnek találtam 
elrendelni, hogy ez illetmények jövőre egyenlő módon és 
pedig a lakpénzek a m. kir. ministerlanács 1873. évi február 
16-án hozott határozata értelmében előleges évnegyedes rész-
letekben, s miután a tanintézetek összes személyzete a lak-
pénzt naptári évnegyedek szerint kapja szinte a naptári év-
negyedek szerint; a fizetések a szabályszerű előleges havi 
részielekben és mint ez a véglegesen kinevezett államszolgákra 
nézve általánosan szokásban van, láttamozás nélküli nyugták 
iránt fizettesenek, s ily értelemben a kolozsvári m. kir. adó-
hivatalt egyidejűleg utasítottam is. 

Megjegyzem, hogy a szolgák illetményeinek láttamozott 
nyugták iránti utólagos kiszolgáltatásának a fenálló rendszer 
szerint csak az ideiglenesen alkalmazott szolgákra nézve van 
helye, s hogy a kincstár valamint az illető intézetek érdeke 
eléggé meg lesz óva, ha az illető egyetemi tanács a szolgai 
állomások végleges betöltésénél a kellő" szigorral és óvatos-
sággal fog eljárni, s ha érdemesült és teljesen megbízható 
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egyének hiányában, addig, mig megfelelő végleges intézkedés 
tétethetnék, csak ideiglenes szolgákat, kiknek napi vagy havi 
bére utólagosan és láttamozott nyugták iránt fizetendő, s kik 
nyugdíj- vagy végkielégítési igény nélkül bármikor elbocsát 
hatók, fog alkalmazni, mire az egyetemi tanácsot alkalmazko-
dás végett oly hozzáadással figyelmeztetem, hogy az ideigle-
nesen alkalmazott szolgák részére soha lakpénzt javaslatba 
ne hozzon, s ha ilyet jelenleg valamely ideiglenes szolga élvezne, 
azt további intézkedés végett jelentse fel. 

Budapest, 1881. augusztus 18. 
A minister meghagyásából: 

S Z Á S Z K Á R O L Y S. k . , 
ministeri tanácsos. 

1881/2. 

1308. eln. szám. 

A német birodalom kormánya által pótlólag a szász 
királyság területén létező azon hatóságok jegyzéke közöltet-
vén, a mely hatóságok által kiállított vagy hitelesített okira-
toknak további hitelesítése az 1880. XXXVI. törv. czikk 4. 
szakasza értelmében nem szükséges, — az ezen jegyzék kibír 
detése iránt a m. kir. ministerelnök által kibocsátott s köz-
zététel végeit a »Budapesti közlöny* és a »Rendeletek tárái-
nak is megküldött rendeletet /. alá csatoltan az egyetem taná-
csának t. é. május hó 24-én 725. eln. sz. a. kelt intézvényem 
kapcsán tudomás és miheztartás végett ezennel megküldöm. 

Budapesten, 1881. szeptember hó 12 én. 
T R E F O R T S. k . 

A német birodalom kormánya a hatóságok és közhiva-
talnokok által kiállított vagy hitelesített okiratok hitelesítése 
iránt, a német birodalommal 1880. évi február hó 25-én 
kötött és az 1880. évi 36. törvényczikkben foglalt szerződés 
4. szakaszának megfelelőleg egy pótjegyzékben közölte a 
magyar kormánynyal a szász királyságnak azon hatóságait, 
a mely hatóságok által kiállított, vagy hitelesített okiratoknak 
további hitelesítése nem szükséges. 


