
185-

5. A mi a takarékpénztári könyvecskéket illeti, megen-
gedtetik, hogy legfelebb egy évre terjedő ügyleteknél, jó hír-
névnek örvendő helybeli vagy kerületbeli takarékpénztárak 
betéti könyvei a pénzügyi hatóságok és hivatalok részéről 
biztosítékúl 5000 frt erejéig névértékben elfogadtassanak. 

Az ezen körrendelettel ellenkező korábbi szabályok és 
rendeletek ezennel hatályon kivűl helyeztetnek. 

A jelen határozatok egész kiterjedésükben a bánatpénzül 
elfogadandó értékpapírokra is alkalmazandók. 

Megjegyeztetik, hogy az osztrák cs. k. pénzügyminister 
f, é. junius hó 3 án 1760./F. M. sz. a. kelt átirata szerint intéz-
kedett, miszerint az 1. és 2. pontban jelzett magyar állam-
papírok és magyar vasúti elsőbbségi kötvények az osztrák 
hatóságok és hivatalok részéről is üzleti biztosítékul elfogad-
tassanak. 

Budapesten, 1882. junius 21-én. 

1882/3. 
27,911. szám. 

A kolozsvári egyetemi gyógyszerésznövendékek egy éves 
önkéntesi katonai szolgálatának helyben leendő teljesítése tár-
gyában f. é. 859. és 950. sz. a. kelt felterjesztésére a tanácsnak 
a közös cs. k. hadügyminister úr ez ügyben hozzám intézett 
válaszát, melyben az ottan kilátásba vett új katonai kórházi 
épület felállítása után helyőrségi gyógyszertárt is berendezni 
hajlandónak nyilatkozik, tudomás s a netalán még szükséges 
további lépések vagy intézkedések megtétele vagy javaslatba 
hozatala végett küldöm el. 

Budapest, 1882. szeptember 14. 
A minister meghagyásából: 

D R . MARIOJSOVSZKY S . k . , 
osztálytanácsos. 

Másolat. 

Kaiserl. königl. Reichs-Kriegs-Ministerium. Abtheilung 14. 
Nro. 2215. Auf die geschalzte Note vom 7. August 1882, Zahl 
19.184 beehrt sich das k. k. Reichs-Kriegs-Ministerium zu er-
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öffnen, dass das selbe geueigt ist, die ini Interesse der in Klau-
senburg studierenden Einjahrig-Freiwilligen Pharmazeuten, so 
wie auch der dortigen Universitat wiederholt beantragte Errich-
lung einer Garnisons-Apotbeke in Klausenburg mit dem Zeit-
punkte zu realisiren, sobald der in Aussicht gestellte Neubau 
des Truppenspitales in Klausenburg vollendet, das neue Spi-
talsgebáude von der k. k. Militár-Verwaltung übernommen 
und die für die Unterbringimg des Garnisons-Apotheke aus-
gexviesene Lokolatitát als_ zwekentsprechend befunden wor-
den sein wird. Wien, am 30. August 1882. Hurter, m. p. 

A másolat hiteléül: 
L A M P E A L A J O S . 

30,399. szám. 
Bokros Andor joghallgatónak tanidő beszámítás. iránt 

benyújtott újabb kérvényét az egyet, tanácsnak f. é. 51. sz. 
a. kelt jelentésére oly felhívással küldöm vissza, hogy folyamo-
dótól az eredeti indexet kívánja be s azzal pótlólag felszerélve, 
újból terjessze ide. Ez alkalommal felhívom az egyetem taná-
csot, útasítsa a jog- és államtudományi kart, hogy jövőre olyan 
kérvényeket, melyek az eredeti index-szel vagy annak teljes 
másolatával nincsenek felszerelve, egyszerűen útasítsa vissza. 

Budapesten, 1882. évi szeptember hó 26-án. 
A miniszter meghagyásából: 

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

1503. eln. szám. 
A m. kir: pénzügyminister úr f. évi szeptember hó 20-án 

50,428. sz. a. kelt átiratával arról értesített, hogy miután a 
Pesti hazai I. takarékpénztár-egyesület, az általa kibocsátandó 
záloglevelek tekintetében, a záloglevelek biztosításáról szóló 
1876: XXXYI. t.-czikkbén foglalt feltételeknek eddig eleget 
tett és különösen a záloglevelek biztosítására szolgáló külön 
alapot kimutatta, nevezett takarékpénztár záloglevelei a neve-
zett minister úr által — a földmívelés-, ipar- és kereskedelmi 
m.-kir. minister úrral egyetértőleg — a közigazgatás minden ága-
zatában üzleti biztosítékul és bánatpénzül elfogadhatóknak 
nyilváníttattak. 
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Miről az egyetem tanácsát f. évi márczius hó 3-án 393. 
eln. sz. a. és ugyanez évi julius hó 29-én 1198. eln. szám alatt 
kelt körinlézvényeim kapcsán tudomás és miheztartás végett 
ezennel értesítem. 

Budapesten, 1882. szeptember hó 29-én. 
T R E F O R T S . k . 

1485. eln. szám. 
Az államszolgálatban álló tisztviselők személyi, szolgálati 

és egyéb viszonyai, továbbá a családjukról való gondoskodás 
azon esetre, ha a közös hadseregben,, a hadtengerészetnél, a 
honvédségnél, vagy pedig a népfelkelésnél tényleges hadiszol-
gálatot teljesítenek, meglehetősen előnyös módon vannak sza-
bályozva, a mennyiben a magyar ministereluők által az ösz-
szes magyar kormány nevében 1878-ik évi julius hó 18-án 
kiadott és a Budapesti Közlöny ugyanazon évi 167-ik számá-
nak »Hivatalos rész«-ében közzétett: »A hadköteles állami és 
megyei tisztviselők és szolgák személyi és szolgálati viszo-
nyainak hadkötelezettségük lerovása tekintetéből való ideig-
lenes szabályozásáról szóló »Szabályrendelet« az ily tisztvise-
lőknek polgári állását és hivatalát, továbbá a szolgálati időnek 
folytatólagos beszámítását a katonai szolgálat tartama alatt is 
biztosítja, nemkülönben a polgári államhivatal után esedékes 
illetékeknek teljes vagy részbeni folytatólagos élvezetét is meg-
állapítja, eltekintve attól, hogy a kérdésben levő tisztviselők 
e mellett még a katonai rendfokozatuk után esedékes, s az 
»Illeték szabályzat által megbatározott mindennemű katonai 
illetékben és járandóságban is részesíttetnek. 

Ezen körülményeknél fogva feltehető, hogy általános 
mozgósítás esetén, midőn a hazafias érzületnek tényekkel való 
bebizonyítása fokozottabb értékkel bir, némely volt hivatás-
beli katonatiszt, valamely hadi szolgálatra való alkalmaztatása 
czéljából, a tiszti jelleg" visszanyerése után törekedni fog. 

Másrészt azonban a fegyveres erő érdekei is kétségtele-
nül megkövetelik, hogy mindazon segélyforrások, melyek álta-
lános mozgósítás esetén számításba jöhetnek, már béke idején 
is biztos számításba vétethessenek. 

E tekintetben különösen kívánatosnak mutatkozik az 
alkalmas elem fokozott szaporítása és pedig annyival inkább, 
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mert a rendelkezésre álló nyugállománybeli és »szolgálaton 
kívüli* viszonyban levő tisztek sorából tudvalevőleg a had-
erőnek legszorosabb tiszti szükséglete is alig levén fedezhető, 
az előreláthatólag beállandó fogyaték pótlására tartalék ren-
delkezésre nem álland. 

Ezen, úgy a közös hadseregben, valamint a honvédség-
geknél, kiválólag pedig a magyar honvédségnél fennálló viszo-
nyok, az általános mozgósítás lényleges bekövetkezésénél, a 
csapattisztek állományában kártékony apasztást fognak előidézni. 

Ezen körülmények folytán a m. kir. bonvédelmi minister 
úr f. évi szeptember hó 12-én 48(58. eln. sz. a. kelt átiratában 
azon megkereséssel fordult hozzám, hogy a vezetésem alatt 
álló minisztérium hivatalos hatáskörében alkalmazott mind-
azon volt hivatásbeli (tettleges állományban szolgált) tisztekhez, 
kik mint tisztviselők polgári, állam-, vagy ezzel egyenlőnek 
tekintett szolgálatban, valamint az állam kezelése, illetve ellen-
őrzése alatt álló nyilványos intézeteknél és alapítványoknál 
alkalmazva vannak, felszólítás intéztessék az iránt, hogy a 
katonatiszti jellegnek a szolgálaton kivűli viszonyban való 
újbóli adományozásáért folyamodjanak és magukat egyúttal 
valamely általuk közelebb megjelölendő katonai szakmában, 
csakis általános mozgósítás esetén, teljesítendő szolgálatra 
kötelezzék. 

A jelentkezők ebbeli folyamodványai, melyek a katona-
tiszti kilépti bizonyítványnyal felszerelendők, azok által, kik 
a tiszti jelleget a m. kir. honvédség szolgálaton kívüli viszo-
nyában elnyerni óhajtják, a m. kir. honvédelmi ministerhez, 
azok által pedig, kik a jelzett tiszti jellegnek a közös hadse-
regnél vagy a hadtengerészetnél való adományozásáért folya-
modnak, a közös hadügyministerhez lesznek közvetlenül inté-
zendők, mire megfelelő tárgyalás után kineveztetésiik végett, 
a legalázatosabb felterjesztés fog tétetni. 

Midőn ezek után felhívom Nagyságodat, hogy a vezetése 
alatt álló intézet illető közegeihez a jelzettem irányban fel-
szólítást intézzen, nem mulaszthatom el, — a m. kir. honvé-
delmi minister úr kérelméhez képest — a m. kir. honvédség 
kedvezőtlen tiszti állomány viszonyait különös hangsúlyozás-
sal kiemelni, s Nagyságod figyelmét kiválólag ezen viszonyokra 
irányítva, a nevezett minister úr azon óhajtásának adni kife-
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jezést, hogy a folyamodók, különösen ha az illetők előbb a 
gyalogság vagy lovasság állományában akár a közös hadse-
regnél, akár a honvédségnél szolgáltak, a m. kir. honvédség 
kötelékébe való felvételre buzdíttassanak. 

Budapesten, 1882. október hó 20-án. 
T R E F O R T S . k . 

34,292. szám. 

A belügyminister úr a kolozsvári országos- Karolina-kór-
ház szolgálata érdekében czélszerű és szükségesnek tartotta, 
hogy addig is, a mig az intézet kormányzatára nézve érdem-
leges változás, esetleg annak a vezetésemre bizott ministerium 
ügykörébe való átengedése tényleg bekövetkeznék, az ügyeire 
való közvetlen felügyelet egy ott helyben működő bizottságra 
ruházlassék. Ezen kórházi alapfelügyelő bizottságnak, valamint 
a vele kórház- és egyetemi kórodák feladatai körül közreműködő 
orvosi tanácskozmányoknak ügyköre a központi'állandó bizott-
ságban tárgyaltatott, s az idezárt rendeletek értelmében meg-
állapíttatván, a két érdekelt m. kir. ministerium által jóváha-
gyatott. 

Midőn ezen rendeleteket, valamint a belügyminister úrnak 
az alapfelügyelő bizottságnak összeállítására vonatkozó, Kolozs 
piegye és Kolozsvár varosa főispánjához intézett leiratomat az 
egyetem tanácsának tudomás s az illetők miheztartása végett 
elküldöm, egyszersmind felhívom az orvostudományi kart, hogy 
javaslatát azon két tagra nézve,, kik a nevezett kórházi bizott-
ságban, a vezetésemre bizott ministeriumot képviselni lesznek 
hivatva, mihamarább terjeszsze fel. 

Felhívom továbbá az orvosi kart, különösen pedig az 
illető tanárokat arra, hogy valamint eddig az egyetem felvirá-
goztatása érdekében a kórházügyekben szívesen közreműköd-
tek, úgy ezután is a jelenben megállapított rendeletek értelmé-
ben a kórintézet humánus és tudományos czéljait, legjobb 
képességűk szerint előmozdítsák, nemkülönben az alapfelügyelő 
bizottságot feladatának minél sikeresebb teljesítésében, úgy az 
orvosi tanácskozmányokban'előforduló tárgyak czélszerű elin-
tézése, mint a vezetésökre bizott intézetek szabályos kezelése 
állal kitclbelőleg támogassák. 

Budapest, 1882. november hó 4-én. • 
T R E F O R T S . k . 
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38,951. szám. 

A m. kir. honvédelmi minister úrnak f. é. 44,230. sz. a. 
kelt megkeresése folytán a véderőről szóló 1808. évi 40-ik tör-
vényezikk némely szakaszainak módosítása tárgyában hozott 
1882. évi 39-ik törvényezikk és az ehhez csatolt útasítás 5 pél-
dányát azzal küldöm meg a tanácsnak, hogy azt, s jelcsen a 
törvény azon szakaszait, melyek az egyévi önkéntesekről szóla- -
nak. tudomás és miheztartás végett az egyes karokkal közölje 
és általuk a szokott módon azonnal tétesse közzé. 

Budapest, 1882. deczember hó hó 8-án. 
A minister meghagyásából: 

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

1407. szám. 

A budapesti egyetem jog- és államtudományi kara kér- ' 
dést intézvén hozzám, vájjon az államvizsgálatok eredmé-
nyeinek a leczkckönyvbc való bevezetésénél akkor is hasz-
nálandó-e 15 kros bélyeg, midőn az államvizsgálat eredmé-
nyéről külön, 1 frtos bélyeggel ellátolt bizonyítván}' is állít-
tatik ki vagy csak akkor, midőn ily külön bizonyítvány nem 
adatik ki az ez ügyben illetékes pénzügyministernek f. évi 
69/186. szám alatt kelt átirata értelmében, az államvizsgála-
tok eredményének a leczkekönyvbe való bejegyzése, tekintet 
nélkül arra, vájjon a szóban forgó államvizsgák letételéről 
külön bizonyítvány vagy rendelvény kiállíttatott-e, vagy 
sem, az illetéki díjjegyzék 21. tétel c) ponljáníik rendeléseihez 
képest mindig-15 kros bélyekilleték alá esik. 

Miről az egyetemi tanácsot tudomás és miheztartás 
végett értesítem. 

Budapesten, 1883. évi január hó 25-én. 
A minister meghagyásából: 

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

143. szám. 

Az 1882. évi január hó 30 án 4567. sz alatti rendeletem-
mel kiadott és a tanácsosai közlött ^Szabályzat a középisko-
lai (gymnasiumi s reáliskolai) tanárvizsgálatra* 3-ik a »vizs-
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gálati szakcsoportokéról szóló szakaszát, a budapesti kir. 
tudomány-egyetem bölcsészeti karának, illetve az orsz. közép-
iskolai tanárvizsgáló bizottságnak előterjesztései alapján és 
tekintettel arra, hogy az iskolai tanítás érdeke igen ajánla-
tossá teszi, hogy a gramatikai tanítás az alsóbb osztályokban 
lehetőleg egy kézben legyen és egy értelemben adassék: 
szükségesnek találtam a következő új csoportokkal kiegészíteni: 

• Magyar és német nyelv és irodalom, kapcsolatban a 
latin nyelvvel és irodalommal, mint segédtárgygyal«. 

•Magyar és franczia nyelv és irodalom, hasonlóképen 
kapcsolatban a latinnal, mint segédtárgvgyal«. 

• A latin nyelv és irodalom ezen csoportosításban csupán 
az alapvizsgálatnak teszi ugyan tárgyát, azonban oly mérték-
ben, hogy a jelöltet a latin nyelv grammatikai tanítására 
képesíthesse, mely körülmény a képesítő oklevélben is fel-
tüntetendő*. 

Erről a tanácsot tudomás, a fentebbi két új csoportnak 
hivatalos példányában jelen rendeletemre való hivatkozással, 
leendő beiktatása s további eljárás végett tisztelettel értesítem. 

Budapesten, 1883. évi február hó 8-án. 
T R E F O R T s . k . 

1606/882 eln. szám. 

A közmunka- és közlekedésügyi ni. kir. minister úrnak, 
1882. évi október hó 10-én, 10054. sz. a. kelt átirata szerint 
a kalonati hatóságok nyomtatványok beszerzésénél, kisebb 
árak elérhetése czéljából, úgy szoktak szerződni, hogy a ren-
delt nyomtatvány elszállítását a rendelő magára vállalja, 
minek folytán a szállító a nyomtatvén}rokat ezen megjelö-
léssel • hivatalos felszólításra portómentes* a postára adja, 
hol a szállítás díjmentesen történik. 

Minthogy a nyomtatványok azon tárgyak közé tartoz-
nak, melyek portómentes szállítása ' meg van engedve s a 
mennyiben a szállítás költsége az állampénztárból lett volna 
fedezendő: a nevezett minister úr nem emelt kifogást ezen 
eljárás ellen, hanem inkább szabályozta azt akként, hogy a 
polgári halóságok is hasznát vehessék. 
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A többször nevezett minister úrnak másolatban ide 
mellékelt rendeletében meg vannak állapítva azon módoza-
tok, melyek alatt a rendelt nyomtatványok portómentesen 
szállíthatók. Önként értetik, hogy a portómentesség a nyom 
tatványokra szorítkozik és oly tárgyakra, mint pl. spanyol-
viasz, spárga, gyertya, ruha és efélékre, mint a melyek a por-
tómentességből ki vannak zárva, ki nem terjed. 

Miről az egyetem tanácsát tudomás végett ezennel 
értesítem. 

Budapesten, 1883. évi február hó 15-én. 
T R E F O R T S . k . 

10054./882. szám. 
A »Postai Rendeletek Tára* számára. 

Föltétlenül portómentes polgári vagy katonai hatóságok 
hoz szóló nyomtatványok portomentessége : 

Feltétlenül portómentes polgári vagy katonai hatóságok 
által egyes magánüzletekben rendelt nyomtatványok, ha a 
réndelő hatóságoknak a posta útján küldetnek meg, egyen-
ként a húsz kilogramm súlyt meg nem baladják, értéknyilvá-
nítással ellátva nincsenek és úgy a göngyöleten mint a szál-
lítólevélen, mint »hivatalos felszólításra porlómentes* jelöltet-
nek meg, portómentesen kezelendők. Budapesten, 1882. októ-
ber hó 10-én. 

333. eln. szám. 

Miután a közös külügyminister úrnak f. hó 11-én 2084. 
sz. a. kelt és a in. kir. Ministerelnök úr által velem közölt 
átirata szerint gyakrabban előfordult azon eset, hogy a bel-
földi hatóságok a Belgrádban létező osztrák-magyar Consu-
lalus közreműködését oly ügyekben is igénybe veszik, melyek 
annak működési körén kivűl esve, az ugyanott levő cs. és 
kir. követség ügykörébe tartoznak, szükségesnek tartom me-
jegyezni, hogy Szerbia részére a berlini szerződés értelmében 
egy külön követségnek szükségessé vált felállítása következ-
tében, az ügybeosztás és azon élv szerint változott, hogy 
mindazon ügyek, melyek a szerbiai külügyminsterium útján 
az oltani központi kormánynyal tárgyalandók, a cs. és kir. 
követséghez útaltattak és csakis a tárgyuknál fogva aCousulá-
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tusok ügykörébe tartozó ügyek, kiváltképeu oly kérdések, 
melyek a helyi hatóságokkal közvetlen érintkezést szükségei-
nek, intézendők el a Nisben és Belgrádban székelő conkulá-
tusok által; ilyenek például a szorosabb értelemben vett köz-
igazgatási s a kereskedelmi ügyek, magánjogi kérdések stb. 

Ézen alkalommal egyszersmind megemlíteni kívánom, 
hogy .Romániában is hasonló ügybeosztás lévén, oda is a 
hivatalos levelezések, tárgyukhoz képest, vagy a consulátusok 
egyikéhez, vagy a bukuresti követséghez intézendők. 

Miről az egyetem tanácsát tudomás és miheztartás végett 
ezennel értesítem. 

Budapesten, 1883, márcz. hó 17-én. 
T R E F O R T S. k . 

693. eln. szám. 

A m. kir. ministerelnök úrnak f. évi april hó 9í-én 1126. 
sz. a. kelt átirata szerint versenytárgyalásoknál aMagy. országos 
központi takarékpénztár betéti könyvei, tekintettel az általam 
is múlt évi julius hó 29-én 1198. eln. sz. a. kelt rendeletem-
meT közlött 33,062. sz. pénzügyminiszteri rendelet 5. pontjára, 
egy évnél hosszabb időre nem terjedő ügyleteknél 5000 frt. 
erejéig, névértékben, a közigazgatás minden ágazatában üzleti 
biztosííékúl az államkincstár részéről elfogadhatók. 

Miről az egyelem tanácsát 1882. évi szeptember 29-én 
1503. eln. sz. a. kelt körintézvényem kapcsán tudomás és 
miheztartás végett ezennel értesítem. 

Budapesten, 1883. évi április hó 22-én. 
T R E F O R T S. k . 

11,630. szám. 

Az egyetemi jog- és államtudományi karbeli tanúimányi 
és vizsgálati rendnek, a köztisztviselők minősítéséről szóló 
1883. évi I. törvényczikk életbe lépte állal elodázhatlanúl 
követelt módosítása tárgyában áltálam megindított tárgyalá-
sok, melyekre nézve könnyebbség s egyöntetűség okából csak 
a budapesti egyelem jog- és államtudományi karát s nehá?i3r 

szakértőt hallgattam meg, oda czélozlak, hogy a jelenleg 
13 
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fennálló tanúimányi és vizsgálati rendszer, beleértve a szigor-
lati rendet is, a tisztviselők minősítéséről szóló törvénynyel 
összhangzásba hpzassék. 

E végből mindenekelőtt ki kellett mondani, hogy 
miután az említett törvény az államtudományi s részben a 
jogtudományi államvizsgálatot is, -valamint mind a két szigor-
latot magában is minősítő jelleggel ruházza fel, ebből múl-
hatatlanul következik : 

először az, hogy az államvizsgálatok bármelyikének a 
tanfolyam befejezte előtt való letehetése továbbra nem-köve-
telhető s a negyedik évre való felvételnek, illetőleg a VII. és 
VIII. félévek beszámításának feltételét nem képezheti, hanem 
csakis a tanfolyam (nvolcz félév) teljes befejezte után enged-, 
hető meg; 

másodszor az, hogy az államvizsgálatok magok is birván 
minősítő jeleggel, nem lehetnek tovább az ellenkező irányú 
szigorlatok előfeltételei; hanem a pályavégzettnek szabadsá-
gában álland bármelyik államvizsgálatra vagy szigorlatra 
jelentkeznie; de következik végre 

harmadszor az is, hogy mind az állámvizsgálatoloit, 
mind a szigorlatokat egyfelől a törvény által megállapított 
minősítő jellegüknek megfelelően ki kell egészíteni azon tan-
tárgyakkal, melyek belőlük eddigi czéljuk és jellegöknél fogva 
netalán hiányozhattak, de jövőre nem hiányozhatnak, épen 
önállóan minősítő jellegüknél fogva; s másfelől az állam-
vizsgálatokat nevöknek és jellegöknek megfelelően valóban 
államiakká tenni és szigorítani is szükséges. 

E szempontokból kiindulva, az államvizsgálatok, vala-
mint a szigorlatok tárgyain s azok csoportosításán némi lénye-
ges változtatások váltak szükségessé s az ezek szerint újra 
szövegezendő szabályrendeletek Ó Felsége legfelsőbb helyben 
hagyása alá fognak terjesztetni. 

Mivel azonban az idő előrehaladottsága miatt ez már 
nem várható oly időben, hogy a jelen tanév végén tartandó 
állam vizsgálatok határideje előtt az új szabályzatok kihírdet-
hetők legyenek, az 1883. I. t.-cz. pedig már tényleg életbe 
lépett s hatályban van: szükségesnek tartom felhívni a taná-
csot, úlasítsa a jog- és államtudományi kart, hogy a jelen 
tanév végén s a jövő tanév elején, a most III. évet végzett 
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joghallgatókat már államvizsgálatra ne bocsássa,.miután jövőre 
az államvizsgálat csak a tanfolyam teljes befejezte után lesz 
letehető ; továbbá, hogy a pályavégzettek ha szigorlatra jelent-
keznek, erre az államvizsgálatok bármelyikének letétele nél-
kül is bocsáthatók, valamint az előbb már egyik államvizs-
gálatot tettek nem csak az ellenkező irányú, de bármelyik 
szigorlatra is akadály nélkül bocsátandók. 

A további intézkedések iránt a tanács annak idején 
veendi az utasítást. . 

Budapesten, 1883. évi május hó 18-án. 
T R E F O R T s . k . 

38,228. szám. 

A tanács múlt évi 733. szám alatt kelt előterjesztésére, 
melyben megengedtetni kéri, hogy az egyetem számára kiutal-
ványozott összegek esetleges kamatai, — a mennyiben azon 
összegek a folyó szükségletekre nem igényeltetnének — a •di-
ploma alap* helyébe léptetett »tanácsi rendelkezési alap« ba 
folyjanak: értesítem, miszerint a fennálló szabályrendeletek nem 
engedik meg azt, hogy a költségvetési törvényben engedélye-
zett évi javadalmak vagy azok esetleges kamatai bármily czélú 
pénzalap gyűjtésére használtassanak ; minélfogva csakis az egye-
temi questura által kezelt tan- és egyéb díjak után netalán 
befolyó kamatok volnának a szóban forgó tanácsi rendelke-
zési alap gyarapítására fordíthatók, mig az egyetem czéljaira 
utalványozott költség-átalányokból vagy egyéb javadalmakból 
netán rendelkezésre-álló nagyobb (1000) egyezer forintot meg-
haladó összegek, ha azt a körülmények engedik és ha az min-
den koczkáztatás kizárásával lehetséges, takarékpénztáriig 
szinte elhelyezhetők, de csak oly feltétel alatt, hogy az ily 
összegek után befolyó kamatok jövőre feltétlenül a gondnoki 
gazdasági számadásban bevételezendők. 

Budapesten, 1883. évi junius hó 2-án. 
A minister meghagyásából: 

D R . M A R K U S O V S Z K Y , S . k . , 
ministeri tanácsos. 

13* 
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937. eln. szám. 

A m. kir. pénzügyminister úr folyó évi május hó 22-én 
28,958. sz. a. kelt átiratával arról értesített, hogy miután a 
Pesti m. kereskedelmi bank, a Magyar jelzálog hitelbank és a 
Pesti hazai I-só' takarékpénztár egyesület czímű részvénytár-
saságok záloglevelei és illetőleg az azok fedezésére és biztosí-
tására szolgáló alapok az 1876.XXXVI. t.-cz. egyes határozmá-
nyainak megfelelnek, említett pénzintézetek záloglevelei a neve-
zett minister úr által — a földmívelés-, ipar- és kereskedelmi 
m. kir. minister úrral egyetértőleg — a közigazgatás minden 
ágazatában üzleti biztosítékúl elfogadhatóknak nyilváníttatlak. 

Miről az egyetem tanácsát f. évi april hó 22-én 693. eln. 
szám alatt és illetőleg múlt évi szeptember hó 29-én 1503. eln. 
szám alatt kelt körintézvényeim kapcsán tudomás és mihez-
tartás végett ezennel értesítem. 

Budapesten, 1883. évi junius hó 2-án. 
T R E F O R T S . k . 

22,623. szám. 

A Mártonffy — Koncz-féle alapítványi ösztöndíj mikénti 
adományozása ügyében f. évi junius hó 16-án 1011. sz. a. kelt 
jelentésére tudósítom a tanácsot, a csatolmánynak visszakül-
dése mellett, hogy miután a Mártonffy — Koncz-féle ösztöndíj-
alapítványról rendelkező alapító okirat 3. pontja szerint az 
ösztöndíjjal a Mártonffy néven nem levő növendékek hiányá-
ban a kolozsvári tudományosegyetemlegérdemesebb szegényebb 
sorsú növendéke jutalmazandó; ezen, az egyes karokra nézve 
külön nem intézkedő és épen ennélfogva általános egyetemi 
alapítványt képező ösztöndíjaknak az egyes karbeli növendé-
kek között sorrend szerinti részeltetése tehát az alapítvány 
általános természetét sem meg nem változtatja, sem nem módo-
sítja s így az alapító intentióját nem is sérti, sőt az egyes 
karok szerinti sorrendtartás által a különböző karbeli növen-
dékeknek egyformán történendő részeltetése biztosíttatik, ille-
tőleg abból egy karbeli növendék sem szoríttathatik ki, ennél-
fogva a kolozsvári egyetem tanácsának f. évi május 26-án 79. 
sz a. kelt határozatát, dr. Ajtai K. Sándor prorector külön 
véleményének mellőzésével, ezennel megerősítendőnek találom. 
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Egyébiránt, minthogy az ezen alapítványra vonatkozó 
alapítólevél a ministerium részéről a jóváhagyási záradékkal 
még el nem láttatott, a tanács, midőn az előbbi határoza-
tom értelmében leendő eljárásra felhívom, egyúttal arra is 
felszólítom, hogy az alapítvány adományozására és kezelésére 
vonatkozólag tüzetes szabályzatot dolgozzon ki és: azt az ala-
pító levélnek utólagos jóváhagyása végett ide terjeszsze be; 
önként értetődvén, hogy a mennyiben az alapítónő még élet-
ben volna, ezen szabályzat ő általa is aláíratandó. 

Budapesten, 1883. évi julius hó 13 án. 
T R E F O R T S . k . 

'21,623. szám. 
A gyógyszerészet hallgatók számára külön tartandó elő-

adások tárgyában a budapesti egyetemhez f. évi junius 2-án 
18,556. sz. alatt intézett rendeletem másolatát azzal küldöm 
el az egyetemi tanácsnak, hívja fel a bölcsészeti kart, hogy 
szemmel tartván az orvosok, gyógyszerészek és tanárjelöltek 
kellő kiképeztetésének kívánalmait s figyelembe vévén a kolozs-
vári egyetemen is ez irányban valószínűen tapasztalt hiányo-
kat, törekedjék a szóban levő szaktudományok tanítását már 
a legközelebbi tanévben szintén aképen berendezni és kezelni, 
hogy fennidézett rendeletem czélja, ott, a hol szükséges, a 
hallgatók elkülönítésével, telhetőleg eléressék. 

Felhívom továbbá a bölcsészeti kart, hogy a kolozsvári 
egyetem viszonyaihoz képest ez irányban már jelenben szük-
séges s általuk alkalmasnak talált előadási berendezést velem 
közöljék, a jövőre nézve pedig a budapesti egyetemhez inté-
zett rendeletem értelmében, egyetértőleg az orvosi karral, 
mielőbb terjeszszenek fel javaslatot a szóban levő tudomá-
nyok előadásaik oly berendezésére, mely úgy átalán a tudo-
mánymívelés feltételeinek, mint a gyakorlati élet kívánalmai-
nak megfeleljen. 

Egyszersmind tudomására hozom, hogy a budapesti egye-
tem bölcsészeti kara körében oly intézkedés történt, mely 
szerint a jövő 1883/4-ik tanévben az első évet gyógyszerész-
növendékek számára az alább megnevezendő szakokból külön 
előadások fognak tartatni és pedig az 1859. évi junius 14-én 
8759. sz. alatt kelt ministeri rendelettel megállapított s jelen-



198-

ben is érvényes gyógyszerész tanúimányi szabályzat nyomán 
hetenkénti öt órai előadás: az I -ső télévben: 1. a kísérleti ter-
mészettanból dr. báró Eötvös Loránd ny. r. tanár által; 2. 
az ásványtanból dr. Szabó József ny. r. tanár által. 

A Ilik félévben: 1. az állattanból dr. Margó Tivadar ny. 
r. tanár által; 2. a növénytanból dr. Jurányi Lajos ny. r. 
tanár állal, továbbá mind az első, mind a második félévben 
az általános szerveilen és szerves vegytanból dr. Thau Károly 
ny. r. tanár által. 

Budapesten, 1883. évi julius hó 14-én. 
T R E F O R T S . k . 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. minister f. é. junius 
hó 2 án 18,556. sz. a. kelt s a budapesti egyetemi tanácshoz 
intézett rendeletének mása: 

Az egyetem részéről beérkezett jelentésekből értesültem, 
hogy a hallgatók száma a természetrajzi szakok, valamint a 
physika és vegytan előadásánál 3—4U0ra, s szinte már annyira 
megszaporodott, hogy a tantermekbe nem férnek. A hallgatók 
ily nagy száma, bármely tantárgynál is, a sikeres tanítás előr 
nyére nem lehet, a demonstratio és kísérleti szakoknál pedig 
a tanulók egy részére legalább csaknem lehetetlen. Hozzá-
járúl az okvetlenül megkívánt kiképeztetés ezen akadályához 
még azon körülmény, hogy a fennemlített szakok hallgatói 
-úgy előkészűltség, mint tanulmányuk czélja tekintetében egy-
mástól lényegesen különböznek s midőn az egyik rész, jelesen 
a gyógyszerészek, a hiányos előkészűltség miatt a tantárgy 
egyetemi tudományos előadását egyátalán nem követheti, s 
abból ennélfogva bármily csekély haszna is alig lehet, addig 
a másik előkészűltebb rész, amazok jelenléte által munkássá-
gában zavarlatik és helyéből kiszoríttatik. A szóban levő sza-
kok ezen előadása úgy nekem, mint az illető tudománykarnak 
kötelességévé teszik ezen viszás s a tanárok és tanítók törek-
véséhez nem illő állapoton telhetőleg akként segíteni, hogy az 
egyetemi tanítás a fennemlített szakokban is úgy a tudomány 
előbbvitele, mint a gyakorlati életpályára készülő szakembe-
rek kiképeztelése igényéinek, a mennyiben azt körülményeink 
megengedik, megfeleljen. Ennélfogva . felhívom a bölcsészeti 
kart, intézkedjék arra nézve, hogy a gyógyszerésznövendékek 
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számára már a legközelebbi tanévben a fennjelzett tantár-
gyakból külön előadások tartassanak úgy, a mint az a gyógy-
szerismére nézve már a jelen tanévben történt, s a Ill-ik egye-
tem ügyében tartott értekezlet alkalmával az ott jelenlevő 
Than és br. Eötvös tanárok is helyesnek találták; továbbá 
felhívom arra, hogy egyetértőleg az orvostudományi karral, 
véleményes jelentést, illetőleg javaslatot mutasson be a jövő 
tanévben mihamarább a tekintetben, miként volna a szóban 
levő tudományokban az elméleti és gyakorlati tanítás a ren-
delkezésre álló tanerők és helyiségek mellett, vagy szükség 
esetén azok szaporításával is, legczélszerűbben berendezendő 
és kezelendő, s mily intézkedéseket -lehetne a folytonos hala-
dás és a tudománymívelés fejlesztése érdekében a jövőre 
nézve kilátásba venni. 

A másolat hiteléül: 
L A M P E A L A J O S S . k . 

22,212. szám. 

A belügyminister úr közölvén velem O cs. és "ap. kir. 
Felsége és a német császár 0 Felsége közt 1882. évi szep-
tember hó 30-án Berlinben, a mindkét határ területén lakó 
orvosok, sebészek, állat-orvosok és bábák gyakorlata tárgyá-
ban létrejött egyezmény másolatát: azt ugyancsak másolatban 
a tanácsnak tudomás s az orvosi karral leendő közlés végett 
küldöm el. 

Budapesten, 1883. évi julius hó 12-én. 
A minster meghagyásából: 

ministeri tanácsos. 

30,085. számhoz. Másolat 2536/9. An das löbl kön. unga-
rische Ministerium des Innern in Budapest. Das Ministerium 
des Aussern beehrt sich dem löbl. kön. ung. Ministerium des 
Innern in der Anlage Absehrift einer zwischen Sr. k. u. k 
Apóst. Majestát und dem deutschen Kaiser am 30-ten Sep-
tember 1882 zu Berlin abgeschlossenen Uebereinkunft zum 
Zwecke der gegenseitigen Zulassung der in den beiderseitigen 
Grenzgebieten wohnhaftén Árzte, Wundarzte, Thievárzte und 
Hebammen zur Ausiibung ihrer Berufsthiitigkeit in den in 
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der Náhe der Grenze gelegenen Orten deren Ratifikationen 
am 4-ten d. M. in Berlin ausgelauscht wurden, zur gefálligen 
Kenntnissnahme zu übersenden. Wien am 16-ten Mai 1883. 
Für den Minister des Aussern Szögyény s. k. — Übereinkunft. 
Nachdem Seine Majestát der Kaiser von Österreich Iíönig 
von Böhmen etc. und Apostolischer König von Ungarn und 
Seine Majestat der deutsche Kaiser König von Preussen es 
íür niitzlich befunden habén, gegenseitig die in der Nahe 
der Grenze wohnhaften Árzte, Wundarzte, Thierárzte und 
Hebammen zur Ausiibung ihrer Berufsthatigkeit zu ermách-
tigen, habén Allerhöchst dieselben den Abschluss einer dies-
falligen Übereinkunft beschlossen und zu diesem Besuche zu 
Bevollmáchtigten ernannt. Seine Majestat der Kaiser von 
Österreich, König von Böhmen etc. und Apostolisch König 
von Ungarn: Allerhöchste Ihren Geschaftstrager Marius 
Freiherrn von Pasetti-Friedenburg. Seine Majestat der deut-
sche Kaiser König von Preussen, Allerhöchst Ihrer Unterstaats-
Sekretár im Auswártigen Amte wirklichen Geheimen Lega-
tionsrath Dr. Clemens August Busch, welche auf Grund der 
ihnen ertheilten Vollmachten über folgende Artikel überein-
gekommen sind. Artikel 1. Die deutschen Árzte, Wundarzte, 
Thierárzte und Hebammen, welche in der Nahe der deutsch 
österreichischen Grenze "wohnhaft sind, sollen das Recht 
habén, ihre Berufsthatigkeit auch in den österreichischen in 
der Nahe der Grenze belegenen Orten in gleichem Maasse 
wie ihnen dies in der Heimath gestattet ist, auszuüben vorbe-
haltlich der im Artikel 2 enthaltenen Beschránkung und umge-
kehrt sollen unter gleichen Bedingungen die öster. Árzte, 
Wundarzte, Thierárzte, und Hebammen, welche in der Nahe 
der öster.-deutschen Grenze wohnhaft sind, zur Ausiibung 
ihrer Berufsthatigkeit in den deutschen in der Náhe der Grenze 
gelegenen Orten befugt sein. Artikel 2. Die vorslehend bezeich-
neten Personen sollen bei der Ausiibung ihres Berufes in 
dem andern Lande zur Selbstverabreichung von Arzneimit-
teln an die Kranken, abgesehen von dem Falle drohender 
Lebensgefahr nicht befugt sein. Artikel 3. Die Personen, wel-
che in Gemássheit des Artikels 1. in den in der Náhe der 
Grenze belegenen Orten des Nachbarlandes ihren Beruf 
ausüben, sollen nicht befugt sein sich dort dauernd nieder 
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zu lassen, oder ein Domizil zu begründen, es sei denn, dass 
sie sich der in dicsein Lande geltendem Geselzgebung und 
namentlich nochmaliger Prüíung unterwerfen. Artikel 4. Es 
gilt als selbstverstandlich, 'dass die Árzte, Wunderárzte, Thier-
iirzte und Hebammen eines der beiden Lander, wenn sie 
von der ihnen im Artikel 1 dieser Übereinkunft zugestande-
nen Befugnis Gebraucb maehen wollen, sich bei der Ausübung 
ihres Berufes in den in der Nahe der Grenze belegenen Orten 
des andern Landes den dort in dieser Bezieliung geltenden 
Gesetzen zu unterwerfen habén. Ausserdem wird jede der 
beiden Begierungen ihren Medicinalpersonen anempfehlen, 
bei den in Rede stehenden Anlassen, die in dem anderen 
Lande bezüglich der Ausübung der betrefenden Berufsthátig-
keit erlassenen Adminisrativ Vorschxáften zu befolgen. Artikel 
5. Die gegenwartige Übereinkunft soll zwanzig Tage nach 
beiderseits erfolgter Publication derselben in Iíraft treten 
und 6 Monate nach etwa erfolgter Iíündigung seitens einer 
der beiden Regierungen ihre Wirksamkeit verlieren. Sie soll 
ratifizirt, auch die Ratifikationen sollen sobald als möglich 
in Berlin ausgewechselt werden. Zur Urkund dessen habén 
die Bevollmachtigten dieselbe unterzeichnet und ihr Siegel 
beigedrixckt. In zweifacher Ausfertigung vollzogen zu Berlin 
am 30-ten September 1882. (L. S.) Posetti rn. p. (L. S.) Busch 
m. p. A másolat hiteléül Gaiba Gyula hivataltiszt. 

A másolat másolatának hiteléül : 
L A M I ' E A L A J O S S . k . , 

aligazgató. 

1223. eln. szám. 

A m. kir. pénziigyminister úr f. évi junius hó 27-én 
38,274. sz. alatt kelt átiratával arról értesített, hogy miután a 
Kisbirtokosok országos földhitelintézete az általa kibocsátott 
záloglevelek tekintetében a záloglevelek biztosításáról szóló 
1870. XXXVI. t.-czikkben foglalt feltételeknek eddig eleget tett 
és különösen a záloglevelek biztosítására szolgáló alapot kimu-
tatta, nevezett földhitelintézet záloglevelei a m. kir. minister-
tanács e i'észbeni elvi megállapodása értelmében a közigaz-
gatás minden ágazatában üzleti biztosítékul és bánatpénzül 
elfogadhatóknak nyilváníttattak. 
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Miről az egyetem tanácsát f. évi junius hó 2-án 937. eln. 
sz. alatt kelt körintézvényem kapcsán tudomás és miheztartás 
végett ezennel értesítem. 

Budapesten, 1883. évi julius hó 17-én. 
T R E F O R T S . k . ' 

1883/4. 
28,291. szám. 

0 csász. és apostoli kir. Felsége f. évi augusztus hó 20-ról 
kelt legfels. elhatározásával a m. kir. egyetemek és jogaka-
démiák tanulmányi és vizsgálati rendjére, valamint az egye-
temi jog- és államtudományi karoknál tartandó szigorlatokra 
vonatkozó módosított szabályzatokat legkegyelmesebben jóvá-
hagyni s megengedni méltóztatott, hogy azok azonnal életbe 
léptettessenek. 

Ezen szabályzatoknak 1000—1000 példányát az egyetem 
Tanácsának f. évi 11,630. sz. a. kelt rendeletem kapcsán oly 
felhívással küldöm meg, hogy azokat a jog- és államtudományi 
karnak a további szükséges intézkedések megtétele végett 
kézbesítse. 

Ezen, az alap- és államvizsgálatokra vonatkozó módo-
sított szabályzat az alapvizsgálatoknak eddigi iskolai vizsgálati 
jellegét és mint a harmadik, illetőleg ötödik és következő 
félévek beszámításának feltételeit nem érinti és a vizsgálati 
bízottságok szervezetét is fentartja, s csak annyiban estek 
ezen vizsgálatok változás alá, a mennyiben az első alap-
vizsgálat egyik tantárgyának a római jognak vizsgálatánál, 
annak a pandecta jogra vonatkozó része és a Il-ik alapvizs-
gálatnál az észjog történelmi része mellőztetett. Ezenfelül a 
pénzügytan az utóbbi vizsgálat tárgyai közé vétetett be oly 
módon, hogy az a nemzetgazdasággal együtt vizsgáltassák. 

Az államtudományi államvizsgálat eddigi tárgysorozata 
kibővíttetett azon tárgyakkal, a melyeknek ismerete a közig, 
tisztviselőktől múlhatlanúl megkívántatik; milyenek : a peren 
kivűli eljárás és a büntető jognak a kihágásokra vonatkozó 
része, az azokra vonatkozó eljárással együtt. 

Hogy ezáltal azonban ezen vizsgálat túl ne terheltessék, 
annak eddigi tárgyai közül a pénzügytan, mint említém, a 


