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1885/6. 

33,163. szám. 

A jog- és államtudományi kar f é. 480. sz. a. kelt és a 
tanácsnak f. é. 1245. sz. felterjesztésére az első alapvizsgálati 
bizottság elnökéül dr. Óváry Kelemen ny. r. tanárt, a II. alap-
vizsgálati bizottság elnökéül dr. Jenei Viktor ny. r. tanárt, a 
jogtudományi állam vizsgálati bizottság elnökéül dr. Groisz 
Gusztáv ny. r. tanárt és végre az államtudományi államvizsgá-
lati bizottság elnökéül dr. Lindner Gusztáv riy. r. tanárt ezen 
minőségben megerősítem és ugyancsak nevezett bizottságok 
a tanács által kijelölt beltagjainak névsorát tudomásul veszem. 

Budapest, 1885. augusztus 31-én. 
A minister meghagyásából: 

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

19,074. szám. 

Tudomásomra jutott, hogy azon rovatos kimutatások, 
melyek múlt évi szept. 18-án 24.336. sz. a. kelt rendeletem 
szerint a m. kir. pénzügyminister úrhoz, mint illetékes párt-
fogóhoz csakis a buda-váczi kincstári Mária Terézia-féle és a 
jövedék-birsági alapbeli ösztöndíjas tanulókról minden tanév 
elején, továbbá az első és második félév végével külön pél-
dányban beterjesztendők — különösen a jövedék-birsági ösztön-
díjasoknálnem egyenlő, hanem különféle alakokban, sőt némely 
iskolák részéről nem is a rovatos kimutatások, hanem csak 
az iskolai bizonyítványok másolatai terjesztettek be. 

Továbbá tapasztaltatott, hogy ezen a pénzügyministerium-
hpz küldött kimutatásokba — egészben eltérőleg a fent meg-
hivatolt rendeletem világos tartalmától, nemcsak a fent elé-
sorolt kincstári illetve pénziigyministeriumi alapokbeli ösztön-
díjasok, hanem más alapbeli ösztöndíjt élvező tanulók is föl-
vétettek; végűi, hogy ezen rovatos értesítők a tanítóképezdék 
és a népiskolák részéről több tanulóról egyenként lettek bemu-
tatva. 

Igen természetes, hogy ily eljárás mellett, egyrészt az 
illető tanintézetek felesleges munkával terhelik magukat, más-
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részt pedig az ösztöndíjasok helyes nyilvántartása és a könnyű 
áttekintés lehetetlenné tétetik. 

E hiányok okvetlen megszüntetendők, a mi gyökeresen 
csakis egyöntetű eljárás pontos követése által érhető el. 

Ezen czélból a m. kir. pénzügyministerium pártfogósága 
alatt álló ösztöndíjasok kimutatására szintén azon rovatos 
kimutatási ívek használandók, melyek valemennyi ösztöndíja-
sokra használtatnak, s melyek a budapesti egyetemi nyomdá-
ban kaphatók a •/• alatt ide csatolt minta szerint Mihez csak 
azt kell még megjegyeznem, hogy az általános rovatos kimu-
tatás czíméből a következő zárjelezett kitétel (E kimutatásba 
fölveendő jninden ösztöndíjas tanuló, akár nyilvános vagy 
magán alapítványból élvezi ösztöndíját, akár rendes vagy rend-
kívüli alapítványból) kitörlendő és hélyébe. következő irandó: 
»kik a pénzügyministerium pártfogása alatt álló alapokból 
élvezik ösztöndíjukat*. 

Rendelem továbbá, hogy ezen, a pénzügyministeriumhoz 
küldendő rovatos kimutatásba csakis a buda-váczi kincstári 
Mária Terézia-féle és a jövedék-birsági alapbeli ösztöndíjt élvező 
tanulók veendők fel, minden más ösztöndíjasok elhagyásával. 

Az esetben, ha valamely ösztöndíjas tanuló nyugtatványá-
nak a magaviselet és előmenetelnél szóló igazolási záradékkal való 
ellátása megtagadtatott, e megtagadás a rovatos kimutatás észre-
vételi rovatában felemlítendő, valamint az elégtelen előmenetelű 
tanulóknál ugyancsak az észrevételi rovatban megemlítendő 
az is, hogy mely tantárgyakból kapta az elégtelen érdemjegyet. 

Végűi ezen rovatos kimutatás mindenik tanintézet részéről 
minden tanév-elején a beíratások után, azután január és junius 
hó végével pontosan elkészítendő. 

Ezeknek előrebocsátása után felhívom a tanácsot, misze-
rint jelen rendeletemet a szóban forgó ösztöndíjasokról a 
pénzügyministerium számára készített rovatos kimutatás bekül-
désével közvetlen foganatosítsa 

Megjegyzem, hogy jelen intézkedésem által a hozzám 
külön bemutatni szokott s minden alapítványi ösztöndíjasokra 
kiterjedő rovatos kimutatásra nézve eddig követett eljárás 
változást nem szenved. 

Budapesten, 1885. augusztus 17-én. 
A minister meghagyásából: 

T A N Á R K Y G E D E O N S . k . , 
államtitkár. 
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35,401. szám. 

F. évi20,018. számú intézvényem kapcsában további eljá-
rás végett értesítem a Tanácsot, hogy a középiskolai egészség-
tan tanárokat képesítő egyetemi tanfolyamoknak dr. Fodor 
József és dr. Rózsahegyi Aladár tanárok által egyetértőleg 
szerkesztett s nálam közvetlenül bemutatott előadási tervezetét 
helybenhagyom. 

Egyúttal a tanács f. évi 460. számú jelentésében hozzám 
intézett kérdés folytán alkalmat veszek jövőre is irányadókig 
oda nyilatkozni, hogy a »szigorló-orvosok« elnevezése alatt a 
tanfolyamra való felvétel szempontjából minden, az orvostudo-
mányi teljes tanfolyamot befejezett ifjak értendők, akár letettek 
már egy vagy két orvosgyakorlati szigorlatot, akár nem ; magá-
tól értetődik azonban, hogy míg egyrészt az első szigorlatok 
előtt álló iijak sem zárandók ki föltétlenül, másrészt az egy 
vagy épen két szigorlatot tetteknek előny adandó, valamint 
egyáltalán a felvétellel megbízott dekán és az illető szaktanár 
egyetértő megállapodásától függ nagyobb számú jelentkezők 
közül az érdemesebbeknek és alkalmasabbaknak kiválasztása. 

Mihezképest a Tanács által követett s jelentése végpont-
jában előadott eljárás teljes helyeslésemet birja. 

Végül megjegyzem, hogy a még függőben lévő kérdések, 
u. m. a tiszteletdíjak, vizsgarend és képesítő okmány iránt a 
tanfolyam folyamában fogok intézkedni. 

Budapest, 1885. évi szeptember 14-én. 
A minister meghagyásából: 

B E R Z E V I C Z Y A L B E R T , S . k . , 
ministeri tanácsos. 

7808. szám. 
1884. 

Múlt 1883/4. tanévi 568. sz. a. kelt felterjesztésére értesítem 
a Tanácsot, hogy a kolozsvári Ferencz József egyetemen rend-
szeresítendő elmekórtani és törvényszéki lélektani tanszék fel-
állítása czéljából a törvényhozás a f. é. költségvetésben a 
szabályszerű tanári, tanársegédi, gyakornoki és szolgai fizetést 
engedélyezte. 

Ennélfogva felhívom az orvostudományi kart, hogy ezen 
tanszéknek miként, azaz pályázat vagy meghívás által leendő 
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betöltésére, nemkülönben arra nézve is terjeszszen fel javas-
latot ezen tanszékkel kapcsolatosan felállítandó, eg}relőre 20 
betegágyra tervezett kórodát hol, mi módon és milj' költséggel 
lehetne ideiglen elhelyezni s a fennálló viszonyok között a 
legczélszerűbben berendezni. 

Tájékozásul megjegyzem, hógy a jövő évi költségvetésbe 
az innen eredő kiadások fedezésére: házbér, felszerelés, élel-
mezés czímén 4400 frtot, valamint öt ápolónak fizetését is 
előirányoztam, mely összegek, ha a törvényhozás által meg-
szavaztatnak, a szóban levő tanszék és kóroda czéljaira fog-
nak fordíttathatni. 

Budapesten, 1885. szeptember 30. 
T R E F O R T S . k . 

43,501. szám. 

A Bécsben székelő kir. olasz nagykövetség a cs. és kir. 
közös külügyministerium útján az iránt keresett meg, eszközöl-
ném ki, hogy a magyar egyetemeken és egyéb felsőbb isko-
lákon közrebocsátott habilitationalis és promotionalis érte-
kezések küldetnének meg a bfiérai (Milano) nemzeti könyvtár 
részére. 

E megkeresésnek eleget teendő, felhívom a Tanácsot, hogy 
a nyomtatott példányokban netán most is készletben levő 
magántanári habilitationalis dolgozatokból és promationalis 
értekezésekből mindjárt most, jövőben pedig mindig azok 
kiadatásakor vagy akár tanévenkint összegyűjtve, egy-egy pél-
dányt a nevezett nagykövetséghez leendő továbbítás végett 
terjeszszen fel hozzám. 

Budapest, 1885. november 7-én. 
A minister meghagyásából: 

B E R Z E V I C Z Y A L B E R T s . k . , 
ministeri tanácsos. 

46,640. szám. 

Az egyetemek gazdasági ügykezelésének s ezzel kapcso-
latban általán az egyetemi administratiónak jelenlegi állapota, 
különösen a természet- és orvostudományok oktatási appara-
tusának rohamos fejlődése folytán, immár halaszthatatlanúl 
reformálandó levén, a felsőbb oktatási ügyek előadásával 
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megbízott ministeri tanácsosomat kiküldtem a hírnevesebb 
német egyetemnek idevonatkozó intézkedéseinek tanulmányo-
zására, s jelentés és javaslattétellel bíztam meg., 

E jelentést a benne foglalt javaslatokkal együtt 5 pél-
dányban •/. alatt, tanulmányozás végett, ezennel megküldöm 
az egyetemi Tanácsnak s közlöm egyúttal, hog)r lehetőleg még 
deczember hó folyamában mindkét egyetem képviselőivel 
értekezletet kívánok tartani ez ügyben, mely értekezlet alap-
ját a mellékelt jelentésben foglalt javaslati pontok fogják képezni. 

Budapesten, 1885. november hó 23-án. 
T R E F O R T S . k . 

47,249. szám. 

Egyetemeinknek kivalóan erdekében áll, hogy egyfelől 
saját működésüket a külföldi főiskolákkal és' tudományos 
körökkel megismertessék, másfelől szemmel kísérjék a külföldi 
egyetemek életét és fejlődését. 

Ennek elérésére az is szükséges, hogy egyetemeink 
az - általuk kibocsátott időszaki kiadványokra, nevezetesen 
tanrendjeikre és almanachaikra nézve menntül kiterjedtebb 

,csereviszonyban álljanak a külföld hasonló intézeteivel. 
E csereviszony - r tudomásom szerint — részben jelen-

leg is fennáll, tovább fejlesztését és kiterjesztését azonban 
gátolja ama körülmény, hogy egyetemeink kiadványai kizáró-
lag magyar nyelven jelenvén meg, a külföldön meg nem 
értetnek s ezért megküldésük - nem minden esetben talál 
viszonzásra. 

Ezek folytán olykép szándékozom intézkedni, hogy az 
egyetemeinken mindkét félévben tartott előadások; jeg3rzéke, 
továbbá az egyet, tisztviselők, a tanári kar, segédszemétyzet 
és hallgatóság névkönyvét tartalmazó almanach-— esetleg 
évenkint egy füzetbe állítva össze — lat,in nyelven is közre-
bocsáttassák, s ily nyelvű példányai küldessenek meg, csere-
példány kérése mellett a külföldi egyetemeknek. 

Latin nyelven kívánnám e füzeteket kiadatni azért, mert 
ez mint holt nyelv politikailag teljesen indifferens közegét 
képezheti a szellemi közlekedésnék és azért is, mert az egye-
temek történetileg kifejlett intézményének minden időkben ez 
volt nemzetközileg elismert hivatalos nyelve. 
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Számítva rá, hogy a tanács ezen intentiómat készséggel 
fogja támogatni, s megvalósítását előmozdítani, felhívom: 
miszerint a szóban forgó kiadványok szerkesztésének s köz-
rebocsátásának módozataira nézve mielőbb javaslatot terjesz-
szen elém, s jelentésében egyúttal megjelölje ama külföldi 
intézeteket, a melyekkel kiadványaira nézve állandó csere-
viszonyban áll és azokat, a melyekkel ily csereviszony létesí-
tését különösen kívánatosnak tartja, hogy arra nézve esetleg 
az illető kormány közvetítését is vegyem igénybe. 

Budapest, 1885. november 27-én. 
T R E F O R T S . k . 

47,435. szám. 

A közmunka- és közlekedési ministerium az innen hozzá 
intézett megkeresésre mult hó 27-én 43,946. sz. a. kelt rende-
letével a kolozsvári m kir. államépítészeti hivatalt utasította, 
hogy Mátyás királynak Kolozsvár sz. kir. város közönsége által 
a kormány rendelkezésére ingyen felajánlott születési házát 
egyik szakközegével vizsgáltassa meg, azon czélból, hogy 
ezen épületnek jelen állapotáról és valamely múzeum elhe-
lyezésére alkalmas állapotba és megfelelő karba tételére meg-
kívántató munkálatok költségeiről kellő tájékozás szerez-
tethessék. 

Erről a tanács oly hozzáadással értesíttetik, hogy mivel 
Mátyás király születési házában a régiségtárnak elhelyézése 
javaslatba hozatott, ezen javaslat elfogadása esetén azon mun-
kálatokra nézve, melyek foganatosítandók lennének, a szük-
séges felvilágosítást az államépítészeti hivatal kiküldött szak-
közegének adassa meg, ki e czélból Finaly Henrik egyetemi 
tanárral magát érintkezésbe fogja tenni. 

Budapesten, 1885. évi deczember hó 2-án. 
A minister meghagyásából: 

F O R S T E R G Y U L A s . k . , 
ministeri tanácsos. 

48,281. szám. 

A középisk. orvosok és egészégtani tanárok kiképzése, -
képesítése és alkalmazása tárgyában megállapított s általam 
helybenhagyott szabályzatot a tanácsnak tudomás és mihez-
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tartás végett azzal küldöm el, hívja fel az orvoskari dékánt, 
hogj' a szóban levő vizsgálatoknál a szabályzat értelmében, 
mint elnök közreműködjék, akadályoztatása esetében pedig 
helyettesítéséről gondoskodjék. 

Továbbá hívja fel a közegészségtan tanárát, hogy egyet-
értésben a közegészségtan tanárával a kolozsvári tud. egye-
temen az egészségtan oktatásának tervét a középiskolákra 
vonatkozólag, nemkülönben az utasítást az ott alkalmazandó 
iskola-orvosok és egészségtan-tanárok számára elkészítvén, 
jóváhagyás végett terjessze fel. 

A f. é. tanfolyam végével tartandó vizsgálatokhoz a 
vezetésemre bizott ministerium részéről Páll Sándor kir. 
főigazgatót küldöm ki. 

Budapest, 1885. évi decz. hó 4-én. 
T R E F O R T S . k . 

46,923. szám. 

•A magyarországi fenyőfa termelők folyó évi május 10-én 
tartott orsz. értekezletük alkalmából felhívták a közmunka- és 
közlekedésügyi m. kir. ministerium figyelmét honi fenyőfa ipa-
runk hanyatlására és azon, hazánkra nézve általában szomorú 
körülményre, hogy a fenyőfa behozatala ebbeli kivitelünket 
messze túlhaladja. 

Ezen visszás helyzet orvoslása czéljából a nevezett minis-
ter úr felkérése folytán, felhívom az egyet, tanácsot, hogy min-
den ilynemű beszerzésnél, melyet az egyet, tanács saját hatás-
körében eszközöl, figyelemmel legyen arra, hogy lehetőleg csakis 
honi fenyő-készítmény használtassák. 

Budapest, 1885. november hó 28-án. 
A minister meghagyásából: 

B E R Z E V I C Z Y A L B E R T S. k . , 
ministeri tanácsos. 

48,281. számhoz. 
A középiskolai iskolai-orvosok és egészségtan- tanárok 

kiképzésére, képesítésére és alkalmazására nézve f. é. deczem-
ber hó 9-én 48,281. szám alatt kelt rendeletemmel jóváhagyott 
szabályzat ezen tanfolyam megindítása tárgyában f. évi 20,018. 
sz. a. kelt intézkedéseimtől annyibán térvén el, hogy ebben 
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nem csak a tanfolyam, hanem a Vizsgálat is díjtalannak volt 
jelezve, amabban ellenben (22. §-a) a jelöltek maguk a vizsga-
díj fizetésére köteleztettek, a tanítás minden egyéb költsége 
az állam által fedeztetvén, ezen eltérésre nézve megjegyzem, 
hogy a közegészség emelése érdekében berendezett- ezen új 
tanfolyam tervezésekor, midőn csak a főelvek lettek tüzete-
sen megvitatva, a tanár előtt leteendő egyszerű szóbeli vizsga 
vétetett kilátásba. 

Minthogy azonban a szabályzat megállapítása alkalmával 
meggyőződtem, hogy a kitűzött czélnak jobban felel meg, ha 
a jelöltek nem csak szóbelileg, hanem gyakorlatilag is vizs-
gáltatnak, s a vizsgálat nem csak az előadó tanár által tar-
tatik meg, hanem oly bizottság előtt, melyben az orvoskari 
dekán elnöklete mellett a középiskolai tanítás vezetésénél alkal-
mazott szakférfiú is részt vesz, méltányosnak s az üg}r érde-
mének megfelelőnek találtam, hogy a bizottság tagjai közre-
működésükért némi, habár csekély díjban is, részesíttessenek, 
de ezen díj ne terhelje az állampénztárt, hanem a hajlgatók 
járuljanak annak lefizetésével a tanfolyam által pkozott költ-
ségek fedezéséhez. 

Ha egyébiránt a jelen tanfolyamra beiratkozott hallgatók 
között volnának olyanok, kik a vizsgadíjat lefizetni nem képe-
sek, vagy egyáltalán, tekintettel a kilátásba helyezett vizsga-
díj elengedésre, ezen kedvezményt igénybe venni kívánnának, 
azok a bizottság által a vizsgadíj lefizetése alól felmentendők 
s nekem arra nézve jelentés teendő. 

Miről a Tanácsot tudomás és további eljárás végett érte-
sítem. -

Budapest, 1885. deczember hó 11.. 
. ' - T R E F O R T S . k . 

1227. szám. 

Folyó évi január 8-án 577. sz. ai kelt jelentésére tudósí-
tom a tanácsot további eljárás Végett, hogy miután Keczán 
(Chetianu) Ágoston a Ramonczay félé 84 frtos ösztöndíját..a 
m. év október 21-én 37,656. sz. a. kelt- utalványom szerint, 
mint jogszigorló, tehát mint végzett egyetemi joghallgató .nyerte 
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el és az: 1884. évi.szeptember.18-án 24,336. sz. átkelt körren-
deletem értelmében is a szigorlók ösztöndíj-nyugtatványai, 
a. rendes hallgatók ösztöndíj-nyugtatyányaitól annyiban eltérő 
módon erősítendők meg, hogy azokon csak a feltételek, jel-, 
jesítését kell igazolni, ' ezeknél fogva a nevezettnek: kéí-éhnét: 
teljesítve, megengedem, hogy havi díj nyugtai akadálytalan 
kifizetés czéljából az 1885/86. tanév alatt az illető delíáiiátus 
által 'egyszerű láttamozással és pecséttel erősíttessenek .meg, 
és ezen megerősítés csak az esetben tágadtassék meg, ha.szi-
gorló kötelességének meg nem felelne, illetve, ha a szigorlatot 
melyre készül, sikeresen le nem teszi. 

Ez értelemben a kolozsvári adóhivatalt is értesítem; s a 
kérvényt /. alatt csatolom. ' . • • = ' 

Budapest, 1886. évi január hó 12-éti. 
A minister meghagyásából: 

" B E R Z E V I C Z Y A L B E R T s . k . , 
ministeri tanácsos. 

1552. szám. 

Azon alkalomból, hogy a folyó' tanév megnyitásakor 
tartott beszédek példányai,.melyek a tanács f. é. január 10-én 
587. sz. a. kelt jelentése szerint a tanév elején postára adattak, 
az, iktató tanúsága szerint ide be nem érkeztek, felhívom a 
tanácsot, hogy jövőben minden küldeményt jelentés kíséreté-
ben terjesszen fel hozzám; egyúttal értesítem, hogy a f. hó 
5-én 602. sz. a. kelt rendeletemmel bekívánt 10 példány 
beérkezett. 

Budapest, 1886. január. 15. 
A minister meghagyásából : 

B E R Z E V I C Z Y A L R E R T S. k . 
ministeri tanácsos. 

3141. szám. 

Az egyetemi tanrendnek és almanachnak latin nyelven 
való kiadása ügyében f. é. január hó 20-ról 626. sz. a." kelt 
jelentésére értesítem a Tanácsot, miszerint az egyetemek latin 
nyelvű almanachjait mindenesetre már a f. tanévről is ki-
adatni kívánom. Ezen almanach tartalmát képezendik: 

1. Az egyetemi tanács, a tanári kar, tanársegédek teljes 
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névjegyzéke, a tanszak, szolgálati minőség és ennek megjelö-
lésével. 

2. Az egyetemi intézetek, kórodák és gyűjtemények föl-
sorolása, azok személyzetének megnevezésével, ideértve a 
tanárképző intézetet is. 

3. Az összes vizsgálati bizottságok névsora, ideértve a 
középiskolai tanárvizsgáló bizottságot is. 

4. Az egyetemi segédhivatalok névjegyzéke. 
5. Az I. és II. félévben megtartott összes előadások és 

gyakorlatok felsorolása oly szerkezetben, hogy az ismétlések 
lehetőleg elkerűltessenek. 

6. A hallgatók statistikájának sommás 'összefoglalása. 
A tanács belátására bízom, hogy ezeken kivűl az alma-

nach elején egészen rövid ismertetését adja az egyetem kelet-
kezésének, fejlődésének, jelenlegi szervezetének,, mely ismer-
tetés azonban már a következő almanachokból elhagyható. 

Semmi esetre sem látom szükségét annak, hogy a rec-
tori beszéd kivonata, a tanárok irodalmi működése és az 
előfordult pályázatok is közöltessenek. 

Felhatalmazom a Tanácsot, hogy az ily szerkezetű alma-
nach elkészítése és kiadása iránt már a folyó tanév végén 
intézkedjék s az ezáltal támadó költségek fedezéséről tárczám 
költségelőirányzatában gondoskodni fogok. 

Megjegyzem azonban, hogy az egyetemi nyomda által 
szerkesztett megközelítő költségvetés szerint ezen almanach 
kiadása 300 példányban aligha kerülend többe, mint 150frtba, 
s jövőben a magyar almanach ennek megfelelően valamivel 
csekélyebb számú példányokban lesz kiadható. 

Végül felhívom, hogy azon egyetemeknek, a melyekkel 
már csereviszonyban áll, ezen almanachot közvetlenül küldje 
meg, ellenben azok számára, melyekkel csereviszonyba kíván 
lépni, az illető egyetemek teljes névjegyzéke kíséretében meg-
felelő számú példányokat küldjön be hozzám. 

Ezekhez latin nyelven írt kísérőlevél is mellékelhető ; 
egyébiránt e példányokat az illető kormányok útján szándé-
kozom az egyetemeknek megküldeni, ugyancsak a kormányok 
közbenjárását kérvén ki az állandó csereviszony megalapí 
tására. 

Budapest, 1886. márczius 1-én. 
T R E F O R T S. k . 
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85. ein. szám. 

. Támaszkodva a m. kir ministertanácsnak múlt évi decz. 
hó 13-án 30. m. t. szám alatt hozott határozatára és illetőleg 
az 1885. évi XXVII. t.-cz. 2. §-ában nyert felhatalmazásra, a 
m. kir. pénzügyminister úr folyó évi január hó 7-én 73,795: 
szám alatt valamennyi pénzügyi hatósághoz és hivatalhoz 
intézett és velem is közölt rendeletében kijelentette, hogy a 
temes-béga-völgyi vízszabályozó társulat által az idézett t.-czikk 
alapján fölvett 12 millió frtos kölcsön fejében kibocsátott 5% 
és 50 év alatt törlesztendő 100, 1000 és 5000 frtos kötvények 
a pénzügy minden ágazatában üzleti biztosítékúl és az 1882. 
évi junius hó 27 én 33,062. sz. alatt kiadott és általam ugyan-
azon év szeptember hó 29-én. 1198. ein. szám alatt közölt 
rendeletének 8-ik bekezdése értelmében bánatpénzül is elfo-
gadhatók. 

Miről az egyetem tanácsát tudomás és miheztartás végett 
értesítem. 

Budapesten, 1886. évi márczius hó 3-án. 
- T R E F O R T S. k . 

46,299. szám./ex. 1885. 

Oly czélból, hogy a joghallgatók nagyobb szorgalomra 
buzdíttassanak, — a jog- és államtud. karoknál tartott alap-
és államvizsgák, illetőleg szigorlatok amúgy is nyilvánosak 
levén — elhatároztam, hogy a vizsgálatok- vagy szigorlatoknál 
kitüntetéssel képesített joghallgatók illetőleg szigorlók nevei a > 
félévi hivatalos jelentések alapján — melyekben tehát ezek 
ezentúl névszerint felsorolandók lesznek — úgy a »Budapesti 
Közlöny«-ben, mint a közoktatás állapotáról az országgyűlés 
elé terjesztendő évi jelentésben közzététessenek. E mellet a 
jog- és államtud. kar dékánjának szabadságában áll a kitünte-
tettek névsorát, a kincstár terheltetése nélkül, s miután az a 
hivatalos lapban már közöltetett, szabadon választandó hír-
lapban vagy hírlapokban közzétenni. 

Miről a Tanácsot miheztartásúl értesítem. 
Budapest, 1886. évi márczius hó 19 én. 

T R E F O R T s . k . 
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14,063. szám. 

0 cs. és ap. királyi felsége f. é. márczius hó 31-ikéről kelt 
legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy a 
kolozsvári Ferencz József .tudomány-egyetem jogi karán a 
pándekta-jog számára külön tanszék létesíttessék, s e tanszékre 
nyilvános rendkívüli tanári minőségben, a rendszeresített 
illetményekkel dr. Kiss Mór nagyszebeni jogakad. tanárt mél-
tóztatott legkegyelmesebben kinevezni. 

Miről a Tanácsot, a rector f. é. január 8-áról 575. sz. a. 
kelt felterjesztésére hivatkozzással, miheztartásul értesítem s a 
kinevezési okmány •/. alatt kézbesítés czéljából küldöm meg, 
egyúttal pedig felhívom a tanácsot, hogy nevezett tanár tiszti 
esküjét vegye át s az arról szóló okmányt illetményeinek 
folyórithatása czéljából hozzám terjeszsze fel. 

Végül, midőn a rector fentemlített és a f. év január 15-ről 
608. sz. a. kelt felterjesztéseivel bemutatt összes iratokat és 
nyomtatványokat továbi eljárás czéjából •//. alatt szintén viszsza-
küldeném, figyelmeztetnem kell a Tanácsot arra, hogy az 
egyet, ügyviteli szabályok, de az egyetemi intézmény természe-
téhez képest is, oly fontos kari előterjesztések, melyek egy új 
tanszék létesítésére vonatkoznak, jövőben nem elnökileg á 
rector által, hanem tanácsülésben folytatott szabályszerű tár-
gyalás alapján s a tanács indokolt véleményével együtt lesz-
nek elém terjesztendők. 

Budapesten, 1886. évi ápril hó -7-én. 
T R E F O R T S. k . 

14,378. szám. 

A kolozsvári m. kir. tud. egyetem tanácsának foganato-
sításra kiadatik. 

Budapest, 1886. ápril hó 8-án. 
T R E F O R T s . k . 

SZABÁLYRENDELET. 

A jog- és államtud. karok tanulmányi és vizsgálati rend-
jét meghatározó 1883-,iki szabályzat 18., 19. és 36. §§-ainak 
értelmezése körül kérdés merült fel az iránt, vájjon azon jog-
hallgatók, kik a jogtud. államvizsgát sikerrel letették: az állam-
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tud. államvizsgálaton a magyar közigazgatási jogból vizsgá-
landpk-e, viszont.pedig a 36. §-ban adott kedvezmény továbbra ; 
is fentartandó-e? 

Tekintettel arra, hogy az idézett szabályzat oly esetekre, 
midőn valaki — már az új vizsgarendszer életbeléptetése utáni 
időben — mindkét államvizsgálatot letenni kívánja, csakugyan 
nem intézkedik: e szabályzatot magyarázólag elrendelőnek 
találtam, hogy mindazok, kik akár jogtudományi, akár az 
államtud. államvizsgálatot előzőleg már letették, a másik állam-
vizsgálaton a magyar közigazgatási jogból nem kérdezendők ; 
hangsúlyoznom kell azonban azt, hogy a magyar közigazga-
tási jog a jogtud. államvizsgálat tárgyai közt is főtárgyul 
levén felvéve, itt ép oly behatóan és tüzetesen kérdezendő, 
mint az államtud. államvizsgálaton; azon tananyag pedig, 
mely az államtudományi államvizsgálat tárgysorában a köz-
igazgatási joggal kapcsolatban van 'femlítve, a jogtud. állam-
vizsgálatnál úgyis két főtantárgy alkatrészeit képezi. 

Budapest, 1886. ápril hó 8-án. 
T R E F O R T S . k . 

16,671. szám. 

A nagybányai főgymnasiumnak a nyilvánossági jogot az 
1885/6. tanévre is megadtam. 

Miről a Tanács tudósíttatik. 
Budapest, 1886. évi április 15-én. 

T R E F O R T s . k . 

19,410. szám. ' . . 

. Többször előfordúlt azon eset, hogy felsőbb tanintézetek 
építésénél minden előleges bejelentés illetőleg jóváhagyásom 
kikérése és kinyerése nélkül s nem ritkán az építkezésnél 
rendelkezési joggal nem is biró közegek közbejöttével oly 
munkák is foganatosíttatnak, a melyek az építési költség-

- vetésben előirányozva nincsenek s a melyeknek utólagos 
elfogadásánál azután nem annjúra a szoros szükségességi és 
czéíszerűségi tekintetek, hanem a teremtett bevégzett tények 
döntők. 
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Minthogy a tanintézetek építésénél szorosan megóvandó 
paedagogiai és egyéb tekintetek az arra hivatottak részéről 
az építési terv és költségvetés készítése alkalmával emelendő 
érvényre s ebből kifolyólag a jóváhagyásommal ellátott épí-
tési terv- és költségvetéstől eltérésnek csak külön hozzájárulásom 
mellett lehet helye: ennélfogva a több- és pótmunkák készít-
tetésénél eddig előfordúlt s fentebb érintett szabálytalan eljá-
rást annyival inkább betiltandónak találtam, minthogy az ily 
munkák foganatosításánál, az építési költségeknek esetről-esetre 
számszerint történő megállapításánál fogva, a pénzügyi tekintetek 
is szigorúan szem előtt tartandók. 

Ehez1 képest felhívom a Tanácsot, hogy az előforduló 
építkezéseknél jóváhagyásom előleges kikérése és kinyerése 
nélkül a jóváhagyott terv- és költségvetéstől történő eltéréstől 
s bármi néven nevezendő pót- vagy több munka foganatosít-
tatásától személyes és vagyoni felelősség terhe alatt tartózkodjék. 

Felhívom egyúttal a Tanácsot, közölje jelen rendeletemet 
tudomás és miheztartás végett az egyetem tanári karával. 

Megjegyzem egyúttal, hogy az állami építészeti hivatalokat 
egyidejűleg utasítottam, hogy azon több- vagy pótmunkák 
költségét, a melyekre nézve az illető vállalkozó engedélyemel 
kimutatni nem tudja, a kereseti kimutatások- és kiviteli vég-
számlákból törüljék s a felülvizsgálati jegyzőkönyvben, a 
felelősség megállapítása végett, a felmerült költség számszerinti 
kitétele mellett, névszerint nevezzék meg azok megrendelőjét 

Budapest, 1886. május" hó 20 án. 
T R E F O R T S. k . 

24,725. szám. 
Mielőtt az 1886/7. tanévre egybeállított államvizsg. bizott-

ságok az egyetem tanácsa f. é. jun. 22-ről 1153. sz. a. kelt fel-
terjesztésében javaslatba hozott kültagjainak kinevezése iránt 
intézkedném, m. é. aug. 31-ről 33,163. sz. a. kelt rendeletem 
kapcsán felhívom az egyetem Tanácsát, hogy az alapvizsgálati 
elnökök és tagok névsorát is hozzám jelentse fel, a jövőben 
pedig az összes vizsgálati bizottságok névsorát mindig együttesen 
mutassa be. 

Budapest, 1886. évi junius hő 25-én. 
A minister meghagyásából: 

D R . M A R K U S O V S Z K Y S . k . , 
ministeri tanácsos. 
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1132. eln. szám. 

Ismeretes a tud. egyetemi Tanács előtt, hogy. a Romániával 
fennállott szerződéses viszszonyunknak folyó évi május hó 31-én 
való megszűnése, és az ennek folytán alakúit viszonyok nagy-
veszélylyel fenyegetik határszéli iparosainkat, kik eddig készít-
ményeiket majdnem kizárólag Romániában értékesítették. 

Ennek folytán minden rendelkezésünkre álló eszközt fel 
kell használnunk arra nézve, hogy ezen komoly veszélyt lehe-
tőleg elhárítsuk és a román piaczok elvesztése folytán válsággal 
fenyegetett iparosaink készítményei számára új fogyasztási 
piaczokat szerezzünk. 

Az e részben teendő intézkedések tárgyában egybehívott 
értekezlet ismételve és sürgősen hangsúlyozta azon kérelmét, 
hogy az állami hivatalok mindennemű szükségleteiket, mint 
különösen: posztó, pokrócz, bőrárú. (czipő, csizma, szíjgyártó-
árú stb.) papír, kötélj zsinag, vászon, (közönséges házi és 
csomagoló vászon) kefe, seprő stb. stb. szállítása határvidéki 
iparosaink segélyezése czéljából, ezen iparosoktól mielőbb 
szerezzék be. 

Ennek folytán felhívom az egyetem Tanácsát, hogyhivatal-
beli beszerzéseknél a fönti értelemben járjon el. 

Megjegyzem egyúttal, hogy a brassói, kolozsvári és aradi 
kereskedelmi- és iparkamarák utasítva lettek, hogy a meg-
rendelések eszközölhetése végett állami hivatalok s egyéb köz-
intézetek által kívánt felvilágosításokat haladéktalanul megadják. 

Budapesten, 1886. évi julius hó 14-én. 
- T R E F O R T S . k . 

1463. eln. szám. 

A mármarosi sóvasút részvénytársaság elsőbbségi kötvé-
nyei, tekintettel a mármarosi só vasútat illetőleg fennforgó kivé-
teles körülményekre, valamint tekintettel a kérdéses elsőbbségi 
részvényeknek a szerződésszerű sószállítások által biztosított 
jövedelmezőségére, a közigazgatás minden ágazatában üzleti 
biztosítékúl elfogadhatók. 

Miről az egyetem Tanácsát tudomás és miheztartás végett 
értesítem. 

Budapesten, 1886. évi julius hó 19-én. 
T R E F O R T S. k . 
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32,541. szám. : 

Monarchiánk' és Svájcz között a határszélen lakó orvosi 
személyek gyakorlatára vonatkozólag létrejött és a cs. és kir. 
közös külügyminister úr által megküldött egyezményt az egye-
tem tanácsának másolatban tudomás és az orvosi karral köz-
lés végett ezennel megküldöm. 

Budapesten, 1886. augusztus hó 19-én. 
A minster helyett: 

B E R Z E V I C Z Y A L B E R T S. k . , 
• államtitkár. 

ad 4391 szám. _ 
~~ 9: . . . 

Másolat. 
Abschrift der mit der Schwéiz am 29-tén October 1885. 

abgeschlossenen Übereinkunft, betreffend die gegenseitige 
Zulassung der Médicinal-Personen zúr Aúsübung ihrer Praxis 
im Grenzgebiet und der hierüber zu Wien am 12. November 
desselb. Jahres erfolgten Ratiíication. 

Wier Franz Josef I. etc. etc. etc. thun kund und beken-
nen hiemit; , 

Nachdem zwischén Unserem Bevollmáchtigten innerseits 
und dem. Bevollmáchtigten des Bundesrathes der schweizeri-
schen Eidgenossenschaft andererseits, zum Zwecke der gegen-
seitigen Zulassung der in dén beiderseitigen Grenzgebieten 
wohnhaften Árzte, Wundarzte, Thierárzte und Hebammen 
zur Ausübung^ ihrer- Berufsthátigkeit eine Übereinkunft am 
29-ten October 1885. zu Wien abgeschlossen und unterzeichnet 
worden ist, welche von Wort zu Wort lautet: 

Seine Majestat der Kaiser von Österreich, König von 
Böhmen etc. und Apostolischer König von Ungarn und der 
Bundesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft habén, 
um die in der Nálie der Grenze wohnhaften Árzte, Wünd-
árzte, Thierarzte und Hebammen gegenseitig zur Ausübung 
ihrer Berufsthátigkeit zu ermaclitigen, den Abschluss einer 
diesfalligen Übereinkunft beschlossen und zu diesem Behufe 
zu Bevollmáchtigten ernannt : 

- Seine Majestat der Kaiser von Österreich, König von 
Böhmen etc. und Apostolischer König von Ungarn, den 
Herrn Grafen Gustav Iíálnoky, Ajierhöchst Ihren wirklichen 
Geheimen Rath, Minister des kaiseríichen Hauses und des 
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Aussern, Grosskreuz des.St. Stephans-Ordens, Ritter des Leo-
pold-Ordens etc. und der hohe Landesrath der schweizeri-
schen Eidgenossenschaft den Herrn Arnold Ottó Aepli, aus-
•serordentlichen Gesandten und bevollmáchtigten Minister der 
schweizerischen Eidgenossenschaft,. welche nach dem sie sich 
ihre Vollmachten mitgetheilt- .und dieselben in guter und 
gehöriger Form befunden habén, über folgende Artikel iibcr-
eingekoinmen sind. 

Artikel I. 

Die schweizerischen Árzte, Wundarzte, Thierárzte und 
Hebammen, welche in der Nahe der schweizerisch-österr. 
Grenze wohnen, sollen das Recht habén ihre'.Berufsthátigkeit 
auch in den österreichischen ; in der Nahe Mer Grenze gele-
genen Orten in gleichen Masse, wie ihnen dies in der Heimat 
gestattet ist, auszuüben und umgekehrt sollen unter gleichen 
Bedingungen die österreichischen Árzte, Wundárzté, Thierárzte 
und Hebammen, welche in der Náhe der ö'sterr.-schweizeri-
schen Grenze wohnen, zur Ausübung ihrer Berufsthátigkeit 
in den schweizerischen in der Náhe der Grenze gelegenen 
Orten befugt sein. 

Artikel II. 

Die Personen, welche in Gemásslieit des Artikels I, in 
den in der Náhe der Grenze gelegenen Orten des Nachbar-
landes ihren Beruf ausüben, sollen nicht befugt sein, sich 
dórt dauernd niederzulassen oder ein Domizil zu begründen, 
es sei denn, dass sie sich der in diesem Lande geltenden 
Gesetzgebung und namentlich nochmaliger Prüfung unter-
werfen. 

• • Artikel III. 

Es gilt als selbstverstándlich, dass die Árzte,-Wundárzté, 
Thierárzte und Hebammen eines der beiden Lánder). wenn 
sie von der ihnen im Artikel I dieser Übereinkunft .zugesfan-
denen Befugniss Gebrauch machen wollen, sich bei der Aus-
übung ihres Berufes in den in Mer Náhe der. Grenze gelege-
nen Orten des anderen Landes den dort in dieser Beziehung 
geltenden Gesetzen und Administrativ-Vorschriften zu unter-
Werfen habén-
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Artikel IV. 

Die gegenwártige Übereinkunft soll 20 Tage nach bei-
derseits erfolgter Publikation derselben in Kraft treten und 6 

•Monate nach etwa erfolgter Kundigung Seitens einer der bei-
den Regierungen ihre Wirksammkeit verlieren. Sie soll ratifi-
cirt und die Ratifikationen sollen sobald als möglich in Wien 
ausgewechselt werden. Zu Urkund dessen habén die Bevoll-
máchtigten die gegenwártigen Übereinkunft unterzeichnet 
und ihre Siegel beigedruckt. 

So geschehen zu Wién am neunundzwanzigsten October 
des Jahres Eintausendachthundertfünfundachtzig. 
( L . S . ) K Á L N O K Y m . p . ( L . S . ) A . O . A E P L I m . p . 

So haban wir nach Prüfung sammtlicher Bestimmungen 
dieser Übereinkunft dieselbe gutgeheissen und versprechen 
zugleich auch mit Unserem kaiserlichen und königlichen 
Worte dieselbe ihnen ganzen Inhalte nach getreu zu beobach-
ten und beobachten zu lassen. 

Zu Urkund dessén habén Wir die gegenwártige Urkunde 
eigenhándigt unterzeichnet und derselberj Unser kaiserliches 
und königliches Insiegel beidrucken lassen. 

So geschenen zu Wien am 12-ten des Monats November 
im Jahre des Heites Eintausendachthundertfünfundachtzig, 
Unserer Reiche im siebenunddreissigsten. 

F P . A N Z J O S E F m . p . 

(L. S.) 
K Á L N O K Y m . p . 

Auf allerhöchst eigenen Befehl Seiner k. und k. Apos-
tolischen Majestát. 

A D O L F v o n P L A S O N m . p . , 
k. nnd k. Sektionsrath. 

A másolat hiteléül. A cs. és kir. közös külügyministerium 
részéről. P. H. Bécs, 1886. julius 20-án Lukasievicz Ádám, 
aligazgató. 

A másolat hiteléül: 
L U P T Á K ISTVÁN s . k . , 

aligazgató. 
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32,882. szám. 

Eddig fennálló szabály értelmében a a tanintézetek az 
ösztöndíjas tanulókról szóló rovatos kimutatásokat minden 
tanév elejére, továbbá minden tanév első felének befejeztével 
és a tanév végével tartoztak hozzám beterjeszteni. 

Azon czélból, hogy a tanintézetek kezelési menete némi-
leg megrövidíttessék és megkönnyíttessék, azon rovatos kimu-
tatásoknak beterjesztését, melyeket az ösztöndíjas tanulókról 
eddig minden tanév első felének befejezte után eddig ide 
bemutatni kelletett, az 1885/6. tanév végével ezennel meg-
szűntnek nyilvánítom, ellenben rendelem, hogy az 1886/7. 
tanév kezdetétől az ösztöndíjas tanulók rovatos kimutatásai 
mindig a tanév elejére és a tanév végével szerkesztessenek 
és hogy a tanév elejére szólók minden év október 31-ig, — a 
tanév végére szólók pedig minden év julius 31-ig a külön 
sürgetést szorgosan kikerülve — a legnagyobb pontossággal 
hozzám beterjesztessenek. 

Hogy pedig a ministerium az ösztöndíjas tanulók elő-
meneteléről és viseletéről kellő tudomással bírjon : rendelem, 
hogy a rovatos kimutatások illető rovataibán az ösztöndíja-
sok előmeneteléről és érdemességéről szóló adatok mindig a 
legnagyobb pontossággal beiktattassanak. 

Végül kívánnom kell, hogy az ösztöndíjas tanuló által a 
tanév közben esetleg tanúsított elégtelen előmeneteléről, collo-
quálások elmulasztásáról, rosz erkölcsi viseletéről, — továbbá 
előforduló halál — vagy kilépésről, általában minden oly körül-
ményről, mely az ösztöndíjnak ideiglenes felfüggesztését vagy 
végleges megszűntetését maga után vonhatja az illető tanin-
tézeti igazgatóság által, a felfüggesztés, illetve megszűntetés 
időpontjának tüzetes kijelölése mellett, hozzám a külön jelen-
tés és indokolt véleményes jelentés nyomban beterjesztessék. 

Midőn a Tanácsot ezekről tudósítom, egyidejűleg felhí-
vom, hogy azok értelméhez képest járjon el. 

Budapest, 1886. augusztus hó 23-án. 
A minister helyett: 

BERZEVICZY A L B E R T s . k . , 
államtitkár. 


