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                            do roku 1918

                        2) Pokračování a další rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze.
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Zprávu podávají:    Mgr. Milan Vojáček, vedoucí 2. oddělení Národního archivu

                               Mgr. Jaroslav Koláčný, pracovník 2. oddělení tamtéž



Datum vyhotovení:   14. října 2005
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Do Vídně jsme odjeli už v neděli odpoledne, abychom neztráceli čas s ubytováním. Vzhledem ke krátkému studijnímu pobytu (pouze 5 pracovních dní) jsme se chtěli pustit hned v pondělí ráno do práce. Proto jsme si také už předem objednali do badatelny AVA (Allgemeines Verwaltungsarchiv) materiál ke studiu. Jednalo se o personální spisy profesorů právnické a filozofické fakulty pražské univerzity z fondu Ministerstvo kultu a vyučování.
V pondělí ráno v 9 hodin jsme byli pozváni ke generálnímu řediteli Rakouského státního archivu prof. Mikoletzkému. S ním byly také už v loňském roce při jeho návštěvě v Praze pojednány některé otázky náplně našeho studia ve Vídni. Po zdvořilostní návštěvě, během níž jsme předali anglickou verzi jubilejní publikace Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto a také katalog k právě v Národním archivu v Praze probíhající genealogické výstavě, nám bylo vyplaceno stipendium. V odpoledních hodinách jsme ještě krátce navštívili ředitele AVA dr. Theimera. Také jemu jsme předali výše zmíněné publikace. Dr. Theimer nám nabídl jakoukoliv pomoc v případě, že bychom něco potřebovali nebo kdyby došlo k nějakému problému. 
V badatelně jsme měli připraveno osm balíků (cca 16 kartonů) personálních spisů profesorů právnické a filosofické fakulty. Při studiu tohoto materiálu nám šlo o vytvoření si představy o jeho rozsahu a porovnání s materiálem, který je ke stejné problematice uložen v Praze.  V NA jsou ve fondu MKV/R, zcela v duchu delimitace s Rakouskem z let po první světové válce,  uloženy osobní spisy profesorů pražských univerzit z let 1888 – 1918. Ve Vídni pak materiál z let předchozích (až na nepatrné výjimky). Složky věnované jednotlivým profesorům jsou řazeny abecedně a co se rozsahu týká, je různý podle významu a délky působení daného profesora. Vzhledem k rozsahu materiálu se naše studium muselo zaměřit pouze na základní informace. Obecně lze říci, že se jedná o žádosti místodržitelství, děkanátů fakult, resp. profesorských kolegií týkajících se habilitace, jmenování mimořádným a řádným profesorem a také platů. Pokud se č.j. týká více osob, je spis obvykle uložen pod prvním v abecedě, u dalších osob list s odkazem na č.j. a uložení ve spisu jiné osoby se stručným regestem. 
Vedle osobních spisů byl následující dny studován i materiál z fondu Neuer Kultus. Jednalo se o sondy do rozsáhlého materiálu týkajícího se Čech. Je možné konstatovat, že se ve fondu nachází řada zajímavých materiálů k dějinám jednotlivých farností, biskupství, ale také církevních řádů či spolků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Většinou se jedná o povyšování kostela na farnost, řešení personálních otázek, finanční záležitosti či spory, někdy o informaci o mimořádných událostech. 

Další dny jsme trávili studiem v badatelně, bohužel v pátek ve 13 hodin, kdy se badatelna zavírá, jsme museli ještě tři balíky materiálu vrátit, aniž bychom je prostudovali. Vskutku pět dní na tak objemný materiál je  - a to konstatoval i prof. Mikoletzky – nedostatečné. Je pravda, že se vše nedá stihnout ani za dva týdny, ale přece jenom je zde větší šance na solidnější výsledek. Vedle archivního studia navštívil Mgr. Vojáček univerzitní knihovnu a knihovnu historického institutu, kde se věnoval studiu nejnovější a v ČR nesnadno dostupné literatury.
Co se týká studia obou pracovníků Národního archivu, každý měl svůj plán a podle něho se také řídil. Třeba ještě připomenout, že inventář fondu Ministerstvo kultu a vyučování už Národní archiv v kopii má. Nebylo tedy třeba žádat o jeho kopírování. Mgr. Vojáček přes zákaz pořizování digitálních snímků archiválií dostal mimořádné povolení od prof. Mikoletzkého k pořízení několika studijních snímků z fondu Neuer Kultus. Z tohoto důvodu jsme nepožadovali žádné xerokopie.
 Závěrem možno konstatovat, že návštěva proběhla podle předpokladu velmi úspěšně, přispěla k dalšímu prohloubení vzájemných vztahů mezi Národním archivem a Rakouským státním archivem, jakož i mezi jednotlivými osobami. Spolupráce obou archivů bude jistě i nadále pokračovat, což bylo z obou stran potvrzeno. Zároveň očekáváme, že v souvislosti s předpokládaným vydáním archiválií, které zůstaly na území naší republiky po 2. světové válce a jsou uloženy v NA, Rakouskému státnímu archivu dojde k určité kompenzaci z rakouské strany ve formě umožnění pořizování kvalitních digitálních kopií archiválií a přístupu k archiváliím umožňující jejich efektivní využití. S ohledem na současné platné předpisy v Rakouském státním archivu by tato kompenzace pro NA měla být součástí smlouvy o vydání archiválií. Získání těchto výhod by velmi přispělo ke komplexnějšímu poznání vídeňských fondů a jejich provázanosti s fondy uloženými v ČR. Cílem do budoucna by mělo být získání digitálních kopií původních registraturních pomůcek k těm částem centrálních rakouských úřadů, které jsou uloženy v NA na základě delimitace po první světové válce, které by přispěly k orientaci badatelů v některých fondech NA. Výhledově by bylo dobré připravit průvodce Rakouským státním archivem s ohledem na bohemika, který by byl jistě užitečnou pomůckou pro naše badatele a vodítkem pro systematický výzkum.


Příloha I.

Materiál prostudovaný Mgr. J. Koláčným


Ministerium für Cultus und Unterricht

U 2  Sign. 1119  Universität Prag Jus     Professoren K – S

5 Prag Jus Kaizl

Č. 3982/1885
2 listy – děkanát české právnické fakulty o žádosti Dr. Josefa Kaizla o uznání jeho zařazení

Č. 7658/1884
17 listů + tištěná publikace Übersicht über die neuesten Publikationen Deutschlands und des Auslandes
žádost ministerstva o roční plat pro prof. Kaizla 1200 zlatých + příloha k žádosti
odpověď ministertsva financí
děkanát právnické fakulty ministerstvu o žádosti prof. Kaizla o zvýšení platu
žádost prof. Kaizla, mimořádného profesora politické ekonomie ministerstvu
žádost prof. Kaizla o urychlené vyplacení mzdy
děkanát ministerstvu o předešlé žádosti

Č. 4325/1883
12 listů
prezídium místodržitelství ministerstvu, že nemá námitek proti jmenování dr. Kaizla mimořádným profesorem politické ekonomie na univerzitě s českým vyučovacím jazykem
děkanát právnické fakulty informuje ministerstvo o zasedání kolegia profesorů

Č. 21180/1882
22 listů
informace ze zasedání kolegia profesorů 25. listopadu 1882
žádost o jmenování dr. Kaizla mimořádným profesorem předložená kolegiu
jako přílohy recenze článků dr. Kaizla uveřejněných v různých odborných časopisech

Č. 13738/1879
7 listů
český místodržitel informuje o habilitačním aktu dr. Kaizla pro politickou ekonomii na univerzitě v Praze
kolegium profesorů právnické fakulty o kladném rozhodnutí ve věci dr. Kaizla jako soukromého docenta v oboru politické ekonomie a financí 
žádost dr. Kaizla kolegiu včetně životopisu

5 Prag Jus. Kast[e]l

Č. 2963/1854
9 listů
ministerstvo českému místodržitelství o stabilizačním prohlášení ve věci mimořádného profesora dr. Michaela Theodora Kastla
příloha k předešlému prohlášení
kolegium profesorů ministerstvu o ukončení provizoria dr. Kastla

Č. 7983/1850
22 listů
minister Leo Thun o jmenování dr. Kastla mimořádným profesorem na univerzitě v Praze (s císařským rozhodnutím)
místodržitelství v Praze předává ministerstvu protokol ze zasedání kolegia profesorů právnické fakulty v Praze z 12. 2. 1850
prohlášení dr. Fr. Schneidra
stanovisko kolegia
vyjádření dr. Kastla

5 Prag Jus Kleinwächter

Č. 6446/1867
5 listů
kolegium profesorů předkládá ministerstvu žádost soukromého docenta dr. Kleinwachtera o autentickou interpretaci jeho habilitačního oprávnění
reakce ministerstva

Č. 2235/1866
9 listů
české místodržitelství předkládá státnímu ministerstvu habilitační akt dr. Friedricha Kleinwachtera jako docenta politické ekonomie na pražské univerzitě
žádost kolegia ministerstvu o potvrzení habilitace dr. Kleinwachtera soukromým docentem
životopis jmenovaného
dobré zdání školské rady, sekce pro právnické fakulty

5 Prag Jus Krainz

Č. 11332/1871
20 listů
jmenování dr. Josefa Krainze řádným profesorem – podle císařského rozhodnutí z 25.11.1871
zpráva ministra kultu a vyučování o opětné zřízení katedry pro civilní právo
zpráva kolegia profesorů o obsazení katedry vzhledem k penzionování prof. von Chlonau a Schneidera

(5 Prag Jus Krása)

Č. 7577/1857
10 listů
kolegium profesorů předkládá ministerstvu prostřednictvím místodržitelství habilitaci dr. Aloise Krásy

5 Prag Jus Krasnopolski

Č. 3433/1881
12 listů
jmenování dr. Horaze Krasnopolskiho řádným profesorem na pražské univerzitě – podle císařského rozhodnutí ze 7. března 1881
přiznání platu a příplatku
příloha – vyjádření českého místodržitelství ke jmenování Krasnopolskiho
žádost kolegia ministerstvu o jmenování dr. Krasnopolskiho řádným profesorem

5 Prag Jus Kremer-Auenrode

Č. 14420/1874
16 listů
jmenování dr. Huga von Kremer-Auenrode řádným profesorem  německého práva v Praze – podle císařského rozhodnutí z 13. 10. 1874
žádost ministerstva o jmenování dr. Kremera-Auenrode řádným profesorem

5 Prag Jus Liebisch

Č. 11638/1873
3 listy
zpráva místodržitele ministerstvu o žádosti Josefa Liebische na odvolání z úřadu

Č. 3038/1871
6 listů
místodržitelství předkládá ministerstvu zprávu kolegia o přijetí Josefa Liebische jako soukromého docenta na pražskou univerzitu
životopis Josefa Liebische

(5 Prag Jus Makowiczka)

Č. 2438/1850
5 listů
místodržitelství spolu s kolegiem profesorů předkládá ministerstvu žádost dr. Franze Makowiczky o přiznání soukromé docentury 

(5 Prag Jus Mauczka)

Č. 4171/1917
14 listů
jmenování prof. dr. Josefa Mauczky řádným profesorem rakouského civilního práva na německé univerzitě v Praze – podle císařského rozhodnutí ze 6. 2. 1917
žádost ministra ohledně jmenování profesorů na universitách a dalších personálních záležitostí
příloha – tabela ministerstva s konečným zněním předkládaných aktů (žádosti a zdůvodnění)

5 Prag Jus Merkel Adolf

Č. 5751/1868
18 listů
jmenování dr. Adolfa Merkela řádným profesorem rakouského trestního práva a právní filozofie na pražské univerzitě – podle císařského rozhodnutí z 11. 7. 1868
žádost ministerstva o opětovné zřízení katedry rakouského trestního práva a právní filozofie na pražské univerzitě
od
kladná odpověď ministerstva financí na požadavek ministerstva kultu a vyučování zvýšit platy profesoru Rulfovi ze Lvova a profesoru Merkelovi

Č. 8390/1868
2 listy
ministerstvo zahraničí postupuje propouštěcí dekret pro prof. Merkela z Giessenu

Č. 10006/1868
2 listy
české místodržitelství  dává ministerstvu k dispozici poplatky za kolky a prokura od prof. Merkela

5 Prag Jus Mischler Ernst

Č. 12527/1886
1 list
poznámka o ukončení soukromé docentury dr. Ernsta Mischlera v souvislosti s jeho odchodem na místo dvorního kocipienta státní ústřední komise ve Vídni
(orig. viz 2 C 1 Privatdocenten)

Č. 5634/1884
7 listů           
děkanát právnické fakulty německé univerzity v Praze informuje ministerstvo o habilitaci Dr. Ernsta Mischlera
životopis dr. Mischlera
program přednášek

5 Prag Jus Mischler Peter

Č. 13003/1857
9 listů
udělení definitivy prof. Mischlerovi na pražské univerzitě – podle císařského rozhodnutí z 30. 7. 1857
žádost ministerstva o jmenování dr. Petra Mischlera řádným profesorem
zpráva kolegia profesorů na pražské vysoké škole ministerstvu ke jmenování dr. Mischlera řádným profesorem

Č. 7919/1855
28 listů
jmenování dr. Petra Mischlera řádným profesorem politické ekonomie v Praze – podle císařského rozhodnutí z 27. 5. 1855
žádost ministerstva o jmenování dr. Mischlera řádným profesorem
české místodržitelství ministerstvu o žádosti dr. Mischlera o schválení platu
děkanát a kolegium profesorů ministerstvu o žádosti dr. Mischlera o schválení platu
žádost dr. Mischlera
kolegiu profesorů ministerstvu ohledně přiznání přiměřeného platu dr. Mischlera a roční dotace na nákup pomůcek pro katedru politické ekonomie spolu s přípisem dr. Mischlera
odpověď ministerstva financí 

Č. 11599/1852
25 listů
jmenování soukromého docenta dr. Mischlera mimořádným profesorem  právnické fakulty v Praze – podle císařského rozhodnutí z 5. l1. 1852
žádost ministerstva kultu a vyučování o jmenování docenta Mischlera mimořádným profesorem politické ekonomie na pražské univerzitě
zpráva ministerstva obchodu, živností a veřejných prací ministerstvu kultu a vyučování
žádost průmyslníka z Čech ministerstvu o zřízení mimořádné katedry pro státní vědu na univerzitě v Praze

5 Prag Jus Mitteis

Č. 7677/1887
17 listů
jmenování ddr. Ludwiga Mitteise mimořádným profesorem římského práva na německé univerzitě v Praze – podle císařského nařízení z 18. dubna 1887
žádost ministerstva o jmenování dr. Mitteise mimořádným profesorem 
zpráva děkanátu týkající se kolegiem profesorů přijatého návrhu o opětovné zřízení katedry římského práva

5 Prag Jus Mor   
    
Č. 17995/1875
9 listů
žádost ministerstva o započtení služební doby řádného profesora dr. Viktora von Mor
žádost dr. Mora adresovaná ministerstvu

Č. 12644/1871
19 listů
jmenování prof. Mora řádným profesorem na pražské univerzitě – podle císařského nařízení z 24. 10. 1871
žádost ministerstva ohledně obsazení katedry finančního zákonodárství na pražské univerzitě
zpráva děkanátu právnické fakulty a kolegia profesorů o jmenování dr. Mora profesorem rakouského finančního zákonodárství
doplnění žádosti dr. Mora o řádnou profesuru
žádost dr. Mora o řádnou popř. mimořádnou profesuru na univerzitě v Praze

5 Prag Jus Ott

Č. 28021/1899
18 listů
souhlas s vyplácením osobního příplatku prof. Ottovi – podle císařského rozhodnutí z 4. 10. 1899
žádost ministerstva o přiznání příplatku k platu řádnému profesorovi na české univerzitě v Praze dr. Emilu Ottovi
žádost prof. Emila Otta ministerstvu o vyměření odškodnění z peněz kolegia a přiznání osobního příplatku
přehledná tabulka týkající se odškodnění za odpadnutou peněžní částku z peněz kolegia vzhledem k řádným profesorům české právnické fakulty + další dvě tabulky s odškodněním související
doložení konečného efektu vyměření odškodnění

(5 Prag Jus Petruschka)

Č. 8825/1849
6 listů
žádost českého zemského šéfa a kolegia profesorů ministerstvu o schválení soukromé docentury dr. Franze Petruschky

5 Prag Jus Pražák

Č. 11363/1884
12 listů
jmenování dr. Georga Pražáka řádným profesorem na pražské české univerzitě – podle císařského nařízení z 11. 6. 1884
zpráva děkanátu právnické fakulty s českým vyučovacím jazykem ministerstvu o rozhodnutí kolegia profesorů předložit žádost na jmenování prof. dr. Paržáka ordináriem 
žádost ministerstva na jmenování dr. Pražáka řádným profesorem rakouského veřejného práva na české univerzitě v Praze

Č. 1672/1881
12 listů
císařské potvrzení prof. Pražáka v učitelské funkci z 2. 2. 1881
žádost ministerstva o definitivní potvrzení dr. Pražáka v učitelské funkci
děkanát právnické fakulty předkládá ministerstvu žádost dr. Pražáka o definitivní potvrzení v učitelské funkci
žádost prof. dr. Pražáka ministerstvu o definitivní potvrzení učitelské funkce za účelem umožnění vykonávat advokacii

Č. 7583/1880
7 listů
spisy týkající se stížnosti prof. Pražáka na rozhodnutí ministerstva postoupit své služební místo prof. Ulbrichovi
přípis prof. Ulbricha ministerstvu
rozhodnutí správního soudu s odůvodněním

Č. 6195/1880
6 listů
zpráva českého místodržitelství o žádosti dr. Pražáka o definitivní potvrzení v učitelské funkci

Č. 15148/1879
1 list
poznámka o jmenování zemského advokáta a soukromého docenta dr. Pražáka mimořádným profesorem rakouského veřejného práva s platem 1200 zl. 
(orig. viz 5 Prag Jus Ulbrich)

Č. 5343/1878
1 list
poznámka o rozsahu venia legendi soukromého docenta pro rakouské správní právo dr. Pražáka v oblasti rakouského ústavního práva
(orig. viz 5 C 3 Prag)

Č. 3892/1875
5 listů
český místodržitel předkládá habilitační akt dr. Georga Pražáka soukromým docentem na rakouské správní právo na pražské univerzitě (stručný životopis)
děkanát právnické fakulty předkládá habilitační akt ministerstvu k potvrzení

5 Prag Jus Randa

Č. 6685/1880
8 listů
císařské rozhodnutí z 30. 4. 1880 o navýšení platu  dr. Antona Randy o 600 zl.
žádost ministerstva o zvýšení platu řádného profesora rakouského civilního práva dr. Antona Randy
reakce ministra financí

Č. 18739/1876
9 listů
císařské nařízení o udělení Řádu železné koruny III. třídy dr. Randovi
žádost ministerstva kultu a vyučování o propůjčení výše uvedeného řádu dr. Randovi
dopis dr. Randy ministrovi v souvislosti s udělením řádu

Č. 1078/1868
11 listů
jmenování dr. Randy řádným profesorem na pražské české univerzitě – podle císařského rozhodnutí z 6. 2. 1868
žádost ministerstva kultu a vyučování  o jmenování dr. Randy řádným profesorem 
děkanát právnické fakulty informuje o protokolárním zasedání ohledně podání dobrého zdání

Č. 5175/1862
25 listů
udělení definitivy soukromému docentovi právnické fakulty na pražské univerzitě dr. Antonu Randovi
žádost ministerstva týkající se obsazení katedry civilního a obchodního práva uvolněné v důsledku rezignace dr. Habietinka, zde jmenován i dr. Randa jako jeden z kandidátů
přípis ministerstva financí státnímu ministerstvu
zpráva prezídia českého místodržitelství státnímu ministrovi o dr. Randovi a dr. Fritschovi
(přiložen i dopis dr. Fritsche) – týká se obsazení katedry civilního a obchodního práva
informace kolegia profesorů o žádosti dr. Randy o propůjčení profesury na pražské české univerzitě

Č. 11534/1860
5 listů
české místodržitelství postupuje habilitační akt dr. Randy, aktuára okresního úřadu v Praze
kolegium profesorů právnické fakulty předkládá ministerstvu prostřednictvím místodržitelství habilitační akt JUDr. Antona Randy

5 Prag Jus Richter

Č. 3258/1873
14 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Carl Thomase Richtera řádným profesorem politické ekonomie na univerzitě v Praze
žádost ministerstva kultu a vyučování o jmenování dr. Richtera řádným profesorem
zpráva českého místodržitele o návrhu na obsazení katedry kanonického práva
děkan a kolegium profesorů předkládají návrh mj. na jmenování dr. Richtera ordináriem

Č: 10693/1871
7 listů
souhlas s udělením definitivy
přípis ministerstva ohledně činnosti dr. Richtera 
děkan a kolegium profesorů žádají o potvrzení definitivy dr. Carlu Richterovi

Č. 6381/1868
12 listů
jmenování soukromého docenta politického institutu ve Vídni dr. Karl Richtera mimořádným profesorem politické ekonomie na pražské univerzitě s platem 1200 zl. – podle císařského nařízení z 30. 7. 1868
ministerstvo kultu a vyučování ohledně jmenování dr. Richtera mimořádným profesorem
děkan a kolegium předkládají na základě žádosti protokol o zasedání s návrhy na obsazení míst

Č. 3377/1867
2 listy
zpráva vídeňského prezídia místodržitelství o dr. Richtrovi podávaná ministerstvu kultu a vyučování

Č. 2321/1867
8 listů
české místodržitelství předkládá habilitační akt dr. Carla Richtera
dobré zdání předkládané radou pro vyučování
kolegium profesorů předkládá habilitaci dr. Richtera ministerstvu k potvrzení
životopis jmenovaného

(5 Prag Jus Rieger)

Č. 8321/1851
12 listů
české místodržitelství postupuje dotaz kolegia profesorů ministerstvo kultu a vyučování ohledně žádosti podané Františkem Ladislavem Riegrem o habilitaci soukromým docentem
zpráva právnického kolegia profesorů pražské univerzity o žádosti fr. L. Riegra o habilitaci

5 Prag Jus Rulf Friedrich

Č. 8689/1849
4 listy
české gubernium informuje ministerstvo o žádosti o habilitaci dr. Friedricha Rulfa soukromým docentem

Č. 11201/1872
14 listů
jmenování řádného profesora na univerzitě ve Lvově dr. Friedricha Rulfa řádným profesorem rakouského trestního práva na univerzitě v Praze – podle císařského nařízení z 6. 9. 1872
žádost ministerstva kultu a vyučování na jmenování dr. Rulfa řádným profesorem na univerzitě v Praze
zpráva ze zasedání kolegia profesorů

Č. 19015/1882
8 listů
udělení titulu vládní rada za dlouholetou činnost v oblasti trestního práva a právní filozofie na pražské německé univerzitě dr. Friedrichu Rulfovi
žádost ministerstva o propůjčení titulu vládní rada
zpráva prezídia českého místodržitelství o složení komise pro státní zkoušky

Č. 1561/1885
14 listů
přiznání penzijního příplatku dr. Rulfovi  ve výši 500 zl. ročně – podle císařského nařízená z 25. 1. 1885
žádost ministerstva kultu a vyučování na poskytnutí penzijního příplatku dr. Rulfovi
žádost dr. Rulfa ministerstvu o zvýšení platu
zpráva českého místodržitele ministrovi kultu a vyučování o žádosti dr. Rulfa o zvýšení platu
odpověď ministerstva financí ministerstvu kultu a vyučování

5 Prag Jus Sax

Č. 7213/1883
3 listy
prohlášení dr. Emila Saxe v souvislosti s jeho působením ve Vratislavi

Č. 1739/1880
1 list 
poznámka o jmenování dr. Saxe řádným profesorem politické ekonomie
(orig. viz 5 Prag Jus Inama Sternegg)

Č. 16284/1879
3 listy
děkanát právnické fakulty předkládá ministerstvu návrh katedry národní ekonomie na jmenování dr. Saxe řádným profesorem

Č. 5710/1879
17 listů
jmenování dr. Emila Saxe mimořádným profesorem politické ekonomie na univerzitě v Praze
- podle císařského nařízení z 16. 4. 1879
žádost ministerstva na obsazení katedry politické ekonomie uprázdněné po prof. Richterovi
zpráva děkanátu o obsazení uvolněné katedry politické ekonomie

5 Prag Jus Schier

Č. 17386/1873
poznámka o přenesení přednášek z církevního práva po prof. Schultem na prof. dr. Johanna Schiera   (orig. viz 5 Prag Jur Kirchenrecht)

Č. 1636/1863
19 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Johanna Schiera řádným profesorem – podle císařského nařízení 
žádost ministerstva na jmenování dr. Schiera řádným profesorem
vyjádření se kolegia profesorů k osobě dr. Schiera
stanovisko ministerstva financí

Č. 5537/1859
17 stran
povolení přidělit dr. Schierovi jako druhý předmět německé spolkové právo – podle císařského rozhodnutí z 4. 4. 1859 
žádost ministerstva o zvýšení platu mimořádného profesora dr Schiera
kolegium profesorů žádá ministerstvo o příplatek k olatům mimořádných profesorů
vyjádření ministerstva financí
kolegium profesorů žádá o oznámené povýšení profesorů

5 Prag Jus Schneider

Č. 2524/1869
15 listů
ministerstvo oznamuje započítání doby před jmenováním dr. Franze Schneidera řádným profesorem do jeho penze
vyjádření ministerstva financí
vrchní horní rada a profesor dr. Schneider žádá o započítání doby jeho provizoria do udělení definitivy do výměry penze

Č. 10359/1881
17 listů
jmenování řádného profesora horního práva na pražské univerzitě dr. Franze Schneidera řádným profesorem civilního práva
žádost ministerstva o jmenování dr. Schneidera řádným profesorem rakouského civilního práva
žádost dr. Schneidera ministerstvu o propůjčení katedry všeobecného horního práva spojeném s přednášením horního práva
kolegium profesorů právních a státovědních studií předkládá protokol z porady s návrhem na obsazení katedry

5 Prag Jus Schrott

Č. 4299/1851
7 listů
povolení k udělení definitivy profesoru pražské univerzity dr. Josefu Schrottovi
žádost ministerstva o prohlášení stability mimořádného profesora pražské univerzity dr. Schrotta
žádost dr. Schrotta o definitivu

Č. 1886/1851
30 listů
jmenování profesora lvovské univerzity dr. Josefa Schrotta mimořádným profesorem státního účetnictví na pražské univerzitě – podle císařského nařízení z 26. 2. 1851
žádost ministerstva o jmenování dr. Schrotta mimořádným profesorem na pražské univerzitě
návrh místodržitelství ministerstvu na obsazení uvolněné katedry účetnictví
kolegium profesorů předkládá ministerstvu protokol z porady o obsazení uvolněné katedry
zpráva kolegia profesorů zemskému prezídiu o zprostředkování žádosti prof. Schrotta                                                                                                                                                   
žádost prof. Schrotta o propůjčení katedry na pražské univerzitě

5 Prag Jus Schwach

Č. 3158/1863
28 listů
žádost ministra kultu a vyučování mj.o přeložení prof dr. Schwacha na vysokou školu do Prahy
žádost prof. Schwacha ministerstvu o definitivní přeložení na pražskou univerzitu
žádost státnímu ministrovi o přeložení dr. Schwacha do Prahy

5 Prag Jus Schwanert

Č. 2716/1853
8 listů
žádost ministra kultu a vyučování o propuštění ze služebního poměru prof. dr. Schwanerta

Č. 876/1851
14 listů
jmenování dr. Schwanerta mimořádným profesoremřímského práva na pražské univerzitě – podle císařského nařízení z 28. 1. 1851
žádost ministerstva o jmenování dr. Schwanerta mimořádným profesorem na pražské univerzitě
žádost dr. Schwanerta ministerstvu

5 Prag Jus Slavíček Josef

Č. 10566/1861
35 listů
jmenování dr.  Josefa Slavíčka mimořádným profesorem – podle císařského nařízení z 25. 10 1861
žádost státního ministra o znovuzřízení obou právnických kateder na pražské univerzitě (týká se mj. i dr. Slavíčka)

žádost státního ministerstva ohledně obsazení obou právnických kateder s vyučovacím jazykem českým systemizovaných na pražské univerzitě
zpráva kolegia profesorů s návrhem na obsazení českých právnických kateder adresovaná ministerstvu
žádost dr. Habietinka o propůjčení katedry na pražské vysoké škole
tabela o uchazečích o českou katedru na pražské právnické fakultě

5 Prag Jus Storch

Č. 11128/1885
23 listů
rozhodnutí o navýšení platu dr. Storcha – podle císařského nařízení z 19. 6. 1885
žádost ministerstva kultu a vyučování o navýšení platu dr. Storcha
žádost prof. Gundlinga českému místodržitelství o předložení jeho žádosti ministerstvu o odchodu na odpočinek
zpráva českého místodržitelství o žádosti dr. Gundlinga o jeho odchodu do důchodu
děkanát české právnické fakulty předkládá místodržitelství žádost prof. Gundlinga
popsání služby a průkaz poplatku na odpočinku

Č. 7469/1888 (evidentně chyba, má být 1884)
13 listů
jmenování soukromého docenta dr. Franze Storcha mimořádným profesorem rakouského trestního práva na české univerzitě v Praze – podle císařského nařízení z 17. 4. 1884
žádost ministerstva kultu a vyučování o jmenování dr. Storcha mimořádným profesorem
stanovisko prezídia místodržitelství
děkanát české právnické fakulty informuje o závěrech zasedání kolegia profesorů s návrhem na jmenování dr. Storcha mimořádným profesorem

Č. 9665/1880
4 listy
děkanát právnické fakulty předkládá žádost dr. Storcha na rozšíření venia legendi na oblast trestního procesního práva

Č. 20385/1878
2 listy
ministerstvo války informuje ministerstvo kultu a vyučování o tom, kde by se měl nacházet dr. Storch

Č. 18215/1878
2 listy
děkanát právnické fakulty informuje ministerstvo kultu a vyučování o tom, že dr. Storch vzhledem k mobilizaci ještě nemohl zahájit přednášky

Č. 12582/1878
10 listů
děkanát právnické fakulty informuje ministerstvo o habilitaci dr. Storcha a o jeho žádosti o udělení soukromé docentury
životopis dr. Leopolda Heyrovského
stručný životopis dr. Storcha

(5 Prag Jus Skedl)

Č. 221/1912
10 listů
jmenování prof. dr. Arthura Skedla řádným profesorem rakouského civilního práva na německé univerzitě v Praze – podle císařského nařízení z 2. 1. 1912
tabela s akademickými záležitostmi – např. obsazení katedry (zde i dr. Skedl)

5 Prag Jus Stupecky

Č. 13469/1885
1 list
poznámka o potvrzení prof. dr. Stupeckého ve funkci
(orig. viz 5 Prag Jurid. Bráf)

Č. 335/1882
1 list
poznámka o přeložení prof. dr. Stupeckého na českou právnickou fakultu

Č. 211/1882
1 list
poznámka o jmenování soukromého docenta dr. Josefa Stupeckého mimořádným profesorem rakouského civilního práva a horního práva na české univerzitě v Praze
(orig. viz 5 Prag Jur. Bráf)

Č. 5343/1878
1 list
poznámka o rozšíření venia legendi na oblast rakouského horního práva 
(orig. viz 5 C 3 Prag)

Č. 4898/1876
4 listy
děkanát pražské právnické fakulty předkládá ministerstvu habilitační akt dr. Stupeckého ku schválení 
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5 Prag Phil Ambros

Č. 1455/1872
6 listů
císařské schválení rezignace dr. Wilhelma Ambrose na mimořádnou katedru teorie a dějin hudby a udělení titulu mimořádného univerzitního profesora

Č. 8770/1869
11 listů
jmenování vrchního státního zástupce dr. Augusta Wilhelma Ambrose mimořádným profesorem dějin a teorie hudby na univerzitě v Praze

5 Prag Phil Amerling

Č. 2194/1856
7 listů
žádost dr. Karla Amerlinga o schválení profesury nebo soukromé docentury  fyziokratie na pražské univerzitě

5 Prag Phil Augustin

Č. 1504/1883
15 listů
místodržitel informuje o habilitaci dr. Franze Augustina
program přednášek  - Meteorologie, Klimatologie, Oceanografie
životopis dr. Augustina

5 Prag Phil Bachmann

Č. 9461/1885
12 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Adolfa Bachmanna řádným profesorem rakouských dějin na německé pražské univerzitě

Č.495/1881
3 listy
zpráva o odvolání prof. dr. Bachmanna z německého gymnázia v Praze

Č. 19538/1880
2 listy
informace místodržitele o dr. Bachmannovi na gymnáziu v Praze

Č. 16787/1880
24 listů
jmenování gymnaziálního profesora a soukromého docenta na univerzitě mimořádným profesorem rakouských dějin  na univerzitě v Praze

Č. 10397/1878
4 listy
děkanát filozofické fakulty předkládá podání soukromého docenta rakouských dějin dr. Adolfa Bachmanna o jeho literární a akademické činnosti

Č. 3570/1875
9 listů
žádost kolegia profesorů o potvrzení dr. Bachmanna jako soukromého docenta rakouských dějin
životopis dr. Bachmanna

5 Prag Phil Bayer

Č. 10808/1870
3 listy
žádost o potvrzení habilitace dr. Josefa Bayera jako soukromého docenta estetiky a novějších dějin německé literatury a povolení přednášet

Č. 7978/1870
11 listů
žádost kandidáta filozofie a docenta pražské polytechniky Josefa Bayera o potvrzení habilitace a přiznání soukromé docentury estetiky a novějších dějin německé literatury

Č. 9229/1870
1 list
informace o žádosti Josefa Bayera o přiznání soukromé docentury

Č. 2971/1865
6 listů
dobré zdání školské rady k žádosti o habilitaci Josefa Bayera

5 Prag Phil Becka

Č. 1503/1883
7 listů
žádost o povolení habilitace dr. Bohumila Bečky jako soukromého docentav oboru astronomie    
stručný životopis a postup přednášek

5 Prag Phil Bělohoubek

Č. 12196/1897
11 listů
žádost o potvrzení habilitace dr. Augusta Bělohoubka jako soukromého docenta chemie uhlíku

5 Prag Phil Benndorf

Č. 1276/1875
6 listů
zvýšení platu řádného universitního profesora dr. Otto Benndorfa

Č. 3307/1872
30 listů
jmenování dr. Otto Benndorfa řádným profesorem klasické archeologie na univerzitě v Praze

5 Prag Phil Biermann

Č. 3317/1883
6 listů
žádost o potvrzení habilitace dr. Otto Biermanna jako soukromého docenta matematiky
stručný životopis 
program přednášek

5 Prag Phil Bippart

Č. 3127/1883
10 listů
žádost o odchod do trvalého důchodu profesora klasické filologie na německé pražské univerzitě dr. Georga Bipparta

Č. 6498/1858
13 listů
jmenování mimořádného profesora klasické filologie na pražské univerzitě dr. Georga Bipparta řádným profesorem

Č. 12743/1852
4 listy
presidiální upomínka, že dr. Georg Bippert byl jmenován mimořádným profesorem klasické filologie na pražské univerzitě

5 Prag Phil Bořický

Č. 13253/1880
1 list
poznámka o jmenování mimořádného profesora mineralogie dr. Emanuela Bořického řádným profesorem (orig. viz 5 Prag Philos. Frič)

Č. 5579/1876
14 listů
zvýšení platu mimořádného univerzitního profesora v Praze dr. Emanuela Bořického
dobrá zdání o publikacích dr. Ladislava Čelakovského a dr. Bořického

Č. 9523/1871
6 listů
žádost kolegia profesorů o povolení působit jako soukromý docent petrografie na filozofické fakultě pro profesora reálného gymnázia v Praze dr. Emanuela Bořického 
životopis dr. Bořického
poznámka o jmenování dr. Bořického mimořádným profesorem mineralogie

5 Prag Phil Brandl

Č. 12843/1887
9 listů
potvrzení mimořádného profesora anglické filozofie na německé univerzitě v Praze dr. Aloise Brandla ve funkci

Č. 11873/1887
9 listů
žádost děkanátu filozofické fakulty německé univerzity v Praze na přeměnu mimořádné katedry anglické filozofie v řádnou a na jmenování dr. Brandla řádným profesorem

Č. 1992/1884
l list
poznámka o jmenování dr. Aloise Brandla mimořádným profesorem
(orig. in 5 Prag Philos. Minor)

5 Prag Phil Brauner

Č. 16660/1886
5 listů
žádost soukromého docenta analytické chemie minerálů na filozofické fakultě dr. Bohuslava Braunera o rozšíření jeho venia legendi

Č. 13905/1883
9 listů
žádost děkanátu české filozofické fakulty o souhlas se zařazením adjunkta chemické katedry dr. Bohuslava Braunera jako soukromého docenta analytické chemie minerálů
program přednášek a životopis dr. Braunera

5 Prag Phil Brunner

Č. 4825/1886
4 listy
informace děkanátu německé filozofické fakulty o převedení venia legendi z dr. Garzarolliho na dr. Brunnera

5 Prag Phil Celakowsky senior

Č. 3215/1849
9 listů
žádost o jmenování F. L. Čelakovského řádným profesorem slovanských literatur na univerzitě v Praze
hlášení o politických postojích F. L. Čelakovského

5 Prag Phil Čelakovsky junior

Č. 12553/1871
1 list
jmenování docenta českého zemského polytechnického institutu dr. Ladislava Čelakovského mimořádným profesorem botaniky

Č. 5579/1876
l list
poznámka o zvýšení platu dr. Ladislava čelakovského
(orig. in 5 Prag Phil Bořický)

Č. 5569/1880
8 listů
jmenování dr. Ladislava Čelakovského řádným profesorem botaniky na české univerzitě v Praze

5 Prag Phil Curtius

Č. 10859/1854
10 listů
žádost o uvolnění dr. Georga Curtiuse z postu profesora klasické filologie na pražské univerzitě

Č. 4973/1851
14 listů 
jmenování mimořádného profesora dr. Georga Curtiuse řádným profesorem klasické filologie na pražské univerzitě

Č. 3043/1849
9 listů
jmenování dr. Curtiuse mimořádným profesorem klasické literatury na vysoké škole v Praze

5 Prag Phil Dastich

Č. 10075/1865
24 listů
jmenování soukromého docenta dr. Josefa Dasticha mimořádným profesorem filozofie na pražské vysoké škole

Č. 3110/1861
6 listů 
zpráva místodržitelství o habilitaci dr. Dasticha

5 Prag Phil Diels

Č. 31141/1911
2 listy
souhlas s uvolněním mimořádného profesora srovnávací jazykovědy dr. Paula Dielse z pracovního poměru na německé univerzitě v Praze

Č. 21385/1909
13 listů
jmenování soukromého docenta dr. Paula Dielse mimořádným profesorem srovnávací jazykovědy na německé univerzitě v Praze

5 Prag Phil Domalip

Č. 13019/1877
5 listů
děkanát filozofické fakulty předkládá habilitaci dr. Karla Domalipa a žádá o přiznání soukromé docentury experimentální fyziky

5 Prag Phil Doubrava

Č. 4812/1883
8 listů
žádost o připuštění k habilitaci dr. Štěpána Doubravy soukromým docentem praktické fyziky
stručný životopis a seznam přednášek

5 Prag Phil Durdik Josef

Č. 24975/1887
9 listů
žádost a rozhodnutí o přiznání osobního příplatku dr. Josefu Durdíkovi, řádnému profesorovi filozofie na české univerzitě v Praze

Č. 4845/1880
1 list
poznámka o jmenování mimořádného profesora dr. Josefa Durdíka řádným profesorem filozofie na české univerzitě v Praze
(orig. in 5 Prag Philos. Marty)

Č. 3277/1880
4 listy
přípis dr. Durdíka ohledně většiny hlasů při hlasování na zasedání kolegia profesorů 22. 1. 1880

Č. 4187/1876
8 listů
žádost o zvýšení platu a císařský souhlas s jeho navýšením na 1200 zl. ročně

Č. 13180/1874
13 listů
jmenování soukromého docenta dr. Josefa Durdíka mimořádným profesorem filozofie na pražské univerzitě s platem 800 zl. ročně

Č. 4317/1873
4 listy
žádost místodržitelství o finanční podporu pro dr. Durdíka na školní rok 1872/73

Č. 3072/1873
1 list
poznámka o povolení remunerace ve výši 600 zl. soukromému docentu dr. Durdíkovi
(orig. in 5 Prag Philos. Philosophie böhm. Vortragssprache)

Č. 413/1873
4 listy
žádost o rozšíření venia docendi dr. Durdíka

Č. 9692/1872
6 listů
žádost dr. Durdíka o podporu ve výši 600 zl.

Č. 5184/1872
2 listy
žádost dr. Durdíka o rozšíření jeho venia legendi o estetiku básnického umění

Č. 4823/1872
4 listy
žádost kolegia profesorů pražské vysoké školy o rozšíření venia legendi soukromého docenta dr. Durdíka na estetiku básnictví

Č. 3381/1872
3 listy
žádost soukromého docenta dr. Durdíka o jmenování mimořádným profesorem

Č. 13298/1870
3 listy
děkanát předkládá habilitační akt dr. Durdíka ke schválení

Č. 11220/1870
10 listů
žádost dr. Durdíka o umožnění přednášet jako soukromý docent na filozofické fakultě univerzity v Praze

Č. 9347/1870
1 list
informace o žádosti dr. Durdíka o umožnění habilitovat se jako soukromý docent dějin novější filozofie na filozofické fakultě pražské univerzity

Č. 9723/1870
2 listy
žádost kolegia profesorů ohledně habilitace dr. Durdíka

5 Prag Phil Durdik Peter

Č. 19335/1887
15 listů
děkanát české filozofické fakulty univerzity v Praze předkládá zprávu v záležitosti habilitace gymnaziálního profesora dr. Petra Durdíka v oblasti gymnaziální pedagogiky
program přednášek a životopis dr. Durdíka

Č. 12750/1887
13 listů
zpráva prof T. G. Masaryka o právně neplatné habilitaci dr. Durdíka

5 Prag Phil Durége

Č. 4557/1869
6 listů
žádost a schválení zvýšení platu o 500 zl.profesoru matematiky dr. Heirichovi Durege

Č. 2435/1869
14 listů
jmenování řádného profesora matematiky na polytechnickém institutu v Praze dr. Heinricha Durege řádným profesorem na pražské univerzitě

5 Prag Phil Dvorak Rudolf

Č. 15210-18295/1884
11 listů
žádost kolegia profesorů o habilitaci dr. Rudolfa Dvořáka na docenta orientálních jazyků
životopis a seznam přednášek dr. Rudolfa Dvořáka

5 Prag Phil Dvorak Vinzenz

Č. 16819/1875
2 listy
soukromý docent fyziky na univerzitě v Praze dr. Vinzenz Dvořák informuje oznamuje svůj odchod do Záhřebu (Agramu)

Č. 16374/1875
2 listy
oznámení chorvatsko-slavonské vlády o císařském jmenování dr. Dvořáka řádným profesorem v Záhřebu (Agramu)

Č. 11690/1874
7 listů
žádost o habilitaci asistenta katedry fyziky dr. Vinzenze Dvořáka

5 Prag Phil Emler

Č. 5618/1872
6 listů
žádost o habilitaci dr. Emlera soukromým docentem paleografie, diplomatiky, sfragistiky a heraldiky na filozofické fakultě
program přednášek a životopis dr. Josefa Emlera

Č. 11338/1879
20 listů
jmenování archiváře pražského městského archivu a soukromého docenta na pražské univerzitě dr. Josefa Emlera mimořádným profesorem pomocných věd historických na téže univerzitě

Č. 11970/1887
16 listů
jmenování mimořádného univerzitního profesora a archiváře pražského městského archivu dr. Josefa Emlera řádným profesorem pomocných věd historických na české univerzitě

Č. 20549/1882
8 listů
žádost o potvrzení mimořádného profesora dr. Emlera v jeho postavení

5 Prag Phil Hirschfeld

Č. 9778/1872
17 listů
jmenování soukromého docenta na univerzitě v Göttingen dr. Heinricha Otto Hirschfelda řádným profesorem starých dějin na univerzitě v Praze

Č. 14214/1873
10 listů
povolení ku zvýšení platu dr. Hirschfelda

Č. 16201/1872
3 listy
dopis dr. Hirschfelda ministru kultu a vyučování

5 Prag Phil Hlasiwetz

Č. 9353/1849
zpráva filozofického kolegia profesorů v souvislosti s požadovanou docenturou dr. Heinricha Hlasiwtze

5 Prag Phil Hochegger

Č. 14789/1859
12 listů
jmenování dosavadního suplenta na univerzitě v Pavii Franze Hocheggra řádným profesorem klasické filologie na pražské vysoké škole

5 Prag Phil Höfler

Č. 7928/1882
8 listů
žádost a souhlas s odchodem do trvalého důchodu řádného profesora    dějin na pražské univerzitě  dvorního rady  dr. Constantina rytíře von Höfler

Č. 16156/1880
3 listy
děkanát filozofické fakulty oznamuje, že dvorní rada Constantin von Höfler dovrší v roce 1881 sedmdesátého roku svého života

Č. 5386/1879
7 listů
propůjčení titulu dvorního rady řádnému profesoru dějin na pražské univerzitě dr. Constantinu rytíři von Höfler

Č. 10070/1851
11 listů
jmenování dr. Konstantina Höflera řádným profesorem dějin na pražské univerzitě
seznam tištěných děl dr. Höflera

5 Prag Phil Hornstein

Č. 685/1883
4 listy
zpráva děkanátu filozofické fakulty o úmrtí profesora a ředitele hvězdárny dr. Karla Hornsteina

Č. 340/1883
3 listy
stejná zpráva jako v č. 685/1883

Č. 9146/1863
15 listů
jmenování řádného profesora matematiky na univerzitě v Grazu dr. Karla Hornsteina profesorem pražské univerzity

5 Prag Phil Hostinsky

Č. 25819/1886
11 listů
potvrzení definitivy mimořádného profesora estetiky na české univerzitě v Praze dr. Ottokara Hostinského 

Č. 23098/1885
16 listů
souhlas se zvýšením platu mimořádného profesora estetiky dr. Ottokara Hostinského
žádost o jmenování dr. Hostinského mimořádným profesorem estetiky

Č. 17468/1883
5 listů
jmenování soukromého docenta dr. Ottokara Hostinského mimořádným profesorem estetiky na české univerzitě 

Č. 1008/1883
4 listy
děkanát o žádosti dr. Hostinského o rozšíření jeho venia legendi

Č. 11109/1877
3 listy
vyjádření profesora dr. Ed. Hanslika o hudebněvědeckých pojednáních dr. Hostinského

Č. 10037/1877
4 listy
žádost děkanátu o potvrzení habilitace dr. Hostinského soukromým docentem estetiky a dějin stavitelství
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5 Prag Phil Garzarolli

Č. 7109/1886
3 listy
děkanát žádá o zachování venia legendi dr. Garzarolliho von Thurnlackh

Č. 4825/1886
1 list
poznámka o zachování venia legendi dr. Karlu Gazarollimu von Thurnlackh
(orig. in 5 Prag Philos. Brumer)

5 Prag Phil Frič

Č. 13253/1880
11 listů
jmenování mimořádného profesora zoologie dr. Antona Friče řádným profesorem na české univerzitě v Praze

Č. 5579/1877
poznámka o zvýšení platu mimořádnému profesorovi dr. Antonu J. Fričovi
(orig. in 5 Prag Philos. Bořický)

Č. 12553/1871
10 listů
jmenování docenta českého polytechnického institutu v Praze dr. Antona Johanna Friče mimořádným profesorem na pražské univerzitě

5 Prag Phil Förster

Č. 13790/1876
7 listů
souhlas s odstoupením profesora románské filologie a literatury dr. Wendelina Förstra z funkce

Č. 7860/1876
10 listů
jmenování mimořádného profesora románské filologie na pražské univerzitě dr. Wendelina Förstra řádným profesorem

Č. 13331/1874
19 listů
jmenování gymnaziálního profesora ve Vídni dr. Wendelina Förstra  mimořádným profesorem románské filologie na univerzitě v Praze

5 Prag Phil Fauvin

Č. 17188/1879
3 listy
zpráva policejního ředitelství v Praze ohledně povolení přednášek abbé Leona Fauvina o francouzském jazyce a literatuře na pražské univerzitě

Č. 16884/1879
2 listy
místodržitelství sděluje, že k dosavadnímu životu abbé Fauvina nebylo nic nepříznivého zjištěno

Č. 12351/1879
4 listy
informace ohledně politických postojů abbé Fauvina

Č. 9745/1879
6 listů
žádost abbé Leona Fauvina o povolení přednášet o francouzském jazyce a literatuře na pražské univerzitě  


5 Prag Phil Gintl

Č. 3191/1868
7 listů
žádost o potvrzení soukromé docentury asistentovi chemie dr. Wilhelmu Gintlovi

5 Prag Phil Geitler

Č. 7621/1873
8 listů
místodržitelství předkládá habilitaci dr. Leopolda Geitlera soukromým docentem srovnávací indoevropské jazykovědy na české univerzitě v Praze
životopis dr. Geitlera a program přednášek

5 Prag Phil Gebauer

Č. 9312/1873
5 listů
místodržitelství předkládá žádost o habilitaci dr. Jana Gebauera soukromým docentem českého jazyka na pražské vysoké škole

Č. 13681/1874
12 listů
udělení titulu mimořádného univerzitního profesora  profesoru na reálce a soukromému docentu na univerzitě v Praze dr. Johannu Gebauerovi

Č. 17513/1874
4 listy
místodržitelství předkládá dopis dr. J. Gebauera o provedení přísahy jako mimořádného profesora na univerzitě

Č. 8064/1875
6 listů
žádosti o finanční vypořádání za uplynulý rok

Č. 489/1880
10 listů
jmenování dr. Gebauera mimořádným profesorem slovanských jazyků a literatur na univerzitě v Praze

Č. 10049/1881
5 listů 
jmenování dr. Gebauera řádným profesorem slovanských jazyků a literatur na univerzitě v Praze 

5 Prag Phil Grün

Č. 22230/1885
14 listů
souhlas s odchodem řádného profesora geografie na německé univerzitě v Praze  Dionyse rytíře von Grün do trvalého důchodu

Č. 16975/1876
24 listů
jmenování mimořádného profesora geografie na univerzitě v Praze Dionyse rytíře von Grün řádným profesorem

Č. 15980/1874
3 listy
udělení Řádu železné koruny III. třídy Dionysi von Grün za zásluhy při výuce korunního prince

5 Prag Phil Gruss

Č. 52651/1914
9 listů
souhlas s odchodem řádného profesora astronomie na české univerzitě v Praze dr. Gustava Grusse do trvalého důchodu

5 Prag Phil Francesconi

Č. 20633/1858
23 listů
potvrzení definitivy učiteli italského jazyka na pražské univerzitě Felixi Francesconimu

Č. 5519/1856
14 listů
souhlas se zvýšením platu učiteli italského jazyka na pražské univerzitě Felixi Francesconimu

5 Prag Phil Hansgirg

Č. 16421/1884
9 listů
žádost české filozofické fakulty o potvrzení usnesení na povolení docentury algologie dr. Antonu Hansgirgovi

Č. 1202/1885
5 listů
žádost o povolení habilitace v oboru kryptogamie a rostlinné fyziologie dr. Antonu Hansgirgovi

5 Prag Phil Hahn

Č. 7719/1849
9 listů
jmenování dr. K. A. Hahna řádným profesorem německého jazyka a literatury na pražské univerzitě

5 Prag Phil Hatschek

Č. 12351/1885
16 listů
jmenování soukromého docenta dr. Bertholda Hatscheka řádným profesorem zoologie na německé pražské univerzitě

5 Prag Phil Hattala

Č. 4351/1861
17 listů
jmenování mimořádného profesora slovanské filologie na pražské univerzitě Martina Hattaly řádným profesorem

Č. 3597/1858
9 listů
udělení definitivy mimořádnému profesorovi slovanské filologie na pražské univerzitě P. Martinu Hattalovi

Č. 14002/1854
14 listů
jmenování kněze Martina Hattaly mimořádným profesorem slovanské filologie na pražské univerzitě

Č. 8578/1854
2 listy
místodržitelství ohledně habilitace Martina Hattaly v oblasti filologie jako soukromého docenta slovanských jazyků

5 Prag Phil Janitschek

Č. 11375/1881
8 listů
souhlas s uvolněním řádného profesora dějin umění na pražské univerzitě dr. Huberta Janitschka z rakouské státní služby

Č. 9485/1880
7 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Huberta Janitschka řádným profesorem dějin umění na pražské univerzitě

Č. 3093/1879
14 listů
jmenování kustoda rakouského Muzea umění a průmyslu a soukromého docenta na vídeňské univerzitě dr. Huberta Janitschka mimořádným profesorem dějin umění na pražské univerzitě

5 Prag Phil Jireček

Č. 12010/1877
6 listů
žádost o potvrzení habilitace dr. Constantina Josefa Jirečka soukromým docentem etnografie a dějin balkánských zemí ve středověku a novověku
životopis a program přednášek dr. Jirečka

Č. 2721/1884
17 listů
jmenování prezidenta bulharské školské rady dr. Constantina Jirečka řádným profesorem obecných dějin na české univerzitě v Praze

5 Prag Phil Hilberg

Č. 11841/1879
16 listů
jmenování dr. Isidora Hilberga mimořádným profesorem klasické filologie na univerzitě v Praze

5 Prag Phil Jüthner

Č. 10 204/1897
8 listů
místodržitelství ohledně habilitace dr. Julia Jüthnera v oboru klasické filologie na německé filozofické fakultě v Praze
životopis a seznam přednášek dr. Jüthnera

5 Prag Phil Jodl

Č. 6688/1885
14 listů
jmenování soukromého docenta dr. Friedricha Jodla řádným profesorem filozofie na německé univerzitě v Praze

5 Prag Phil Gindely

Č. 8403/1874
5 listů
žádost řádného profesora rakouských dějin na pražské univerzitě dr. Antona Gindelyho o zvýšení platu

Č. 2180/1867
15 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Antona Gindelyho řádným profesorem rakouských dějin na pražské univerzitě

Č. 11407/1862
12 listů
jmenování učitele české vyšší reálné školy v Praze dr. Antona Gindelyho mimořádným profesorem rakouských dějin na univerzitě v Praze

Č. 9548/1861
10 listů
souhlas s udělením dovolené na historické bádání a dokončení práce dr. Gindelyho

5 Prag Phil Jakubec

Č. 39676/1914
14 listů
propůjčení titulu řádný univerzitní profesor mimořádnému profesoru dějin české literatury dr. Johannu Jakubcovi

5 Prag Phil Kachler

Č. 10538/1874
10 listů
místodržitelství předkládá habilitaci adjunkta pražské chemické univerzitní laboratoře dr. Josefa Kachlera v oboru technické chemie
program přednášek a životopis

5 Prag Phil Kämpf

Č. 24060/1885
9 listů
žádost penzionovaného mimořádného profesora semitských jazyků na německé pražské univerzitě dr. Saula Isaaka Kaempfa o zvýšení penze

Č. 537/1873
18 listů
žádost o jmenování mimořádného profesora semitských jazyků na pražské univerzitě dr. Kaepfa řádným profesorem

Č. 8600/1872
3 listy
žádost dr. Kaempfa o povýšení mimořádné katedry semitských jazyků na řádnou

Č. 8594/1871
6 listů
žádost mimořádného profesora semitských jazyků dr. Saula Isaka Kämpfa o jmenování řádným profesorem

Č. 4496/1868
17 listů
žádost o souhlas s platem mimořádného profesora semitských jazyků a literatur na univerzitě v Praze dr. Samuela Isaaka Kaempfa

Č. 3331/1863
8 listů
udělení definitivy mimořádnému profesorovi dr. Kämpfovi

Č. 18151/1859
15 listů
jmenování soukromého docenta dr. Kaempfa mimořádným profesorem semitských jazyků na pražské univerzitě

Č. 792/1850
6 listů
žádost dr. Saula Isaka Kämpfa o místo soukromého docenta starohebrejského jazyka na pražské vysoké škole

5 Prag Phil Kalosek

Č. 24061/1885
12 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Josefa kalouska řádným profesorem českých dějin na české univerzitě v Praze

Č. 2441/1883
11 listů
žádost univerzitního profesora dr. Josefa Kalouska o započítání deseti služebních let na střední škole k jeho služební době na univerztě

Č. 9305/1871
7 listů
místodržitelství předkládá habilitaci dr. Josefa Kalouska soukromým docentem českých dějin na české pražské univerzitě

5 Prag Phil Kantor

Č. 24796/1887
2 listy
žádost dr. Seligmanna Kantora o jmenování mimořádným profesorem matematiky

Č. 1547/1883
žádost o souhlas s působením soukromého docenta dr. Seligmanna Kantora na německé univerzitě
životopis a program zamýšlených přednášek

5 Prag Phil Kaubek

Č. 9325/1853
12 listů
žádost o pokračování výuky v polském jazyce na pražské univerzitě

Č. 13 listů
přidělení katedry polského jazyka na pražské univerzitě dr. Johannu Kaubkovi

5 Prag Phil Kaulich

Č. 5847/1868
l list
informace o jmenování soukromého docenta dr. Kaulicha mimořádným profesorem
(orig. in 5 Lemberg Philos. Philosophie

Č. 10254/1867
3 listy
žádost soukromého docenta dr. Wilhelma Kaulicha o jmenování mimořádným profesorem filozofie

Č. 20303/1856
6 listů
místodržitelství ohledně habilitace soukromého docenta dr. Kaulicha na pražské univerzitě

5 Prag Phil Keller

Č. 14164/1881
9 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Otto Kellera řádným profesorem klasické filologie na pražské univerzitě

5 Prag Phil Kelle

Č. 3475/1868
10 listů
žádost profesora německého jazyka a literatury na univerzitě v Praze o převedení do vyšší platové třídy

Č. 13682/1857
1 list
 souhlas s navýšením služební taxy profesora dr. Johanna Kelleho

Č. 4521/1857
4 listy
jmenování dr. Johanna Kelleho řádným profesorem německého jazyka a literatury na pražské univerzitě

5 Prag Phil Košuth

Č. 4938/1879
6 listů
žádost Jaromíra Košutha o habilitaci soukromým docentem etiopštiny, arabštiny a turečtiny
životopis a program přednášek

5 Prag Phil Kovař

Č. 18080/1886
8 listů
žádost o habilitaci dr. Eman. Kováře sokromým docentem v oboru všeobecné a srovnávací jazykovědy
životopis a program přednášek

5 Prag Phil Kraus Ludwig

Č. 6491/1881
6 listů
děkanát filozofické fakulty předkládá k potvrzení habilitaci dr. Ludwiga Krause soukromým docentem v oboru matematika


Příloha II.

Materiál prostudovaný Mgr. M. Vojáčkem

Ministerium für Cultus und Unterricht, Wien

Allgemein
Profesoren Jur. Prag (A-Z)
F 1118 (cca 2 kartony)

Bráf Albín

N. 10.304.77
20. Juli 1877, , (fol. 1-13),dep. IV  (Priora 7530.77, 3378.79)
Dekanat der rechts und staatswirtschaflich. Fakultät der Universität Prag
Zulassung des Dr. Albín Bráf als Privatdocent für politische Ökonomie
- životopis, nar. 27. února 1851, 1869 absolvent gymnázia na starém městě v Praze, právnická fakulta – rigorosum 20. července 1874, krátká praxe u Landesgerichtu, učitel na české klasické obchodní akademii
Karl Janka als Privat dozent für öster. Staatrechte
	nar. 24. dubna 1837, 1861 promován dr. Práv

podrobný vlastní životopis Dr. Janka
podrobný vlastní životopis Dr. Bráfa

N. 211.82
2. ledna 1882, , k.k. min. dep. IV
Jmenování Bráfa, Josefa Stupeckého a Leopolda Heyrovského mimořádnými profesory na universitu v Praze  s českou řečí (böhmischer Vortragssprache)– B. pro politickou ekonomii, S. pro rakouské civilní a horní právo, H. pro římské právo
S účinností od 1. dubna 1882, s ročním platem 1200 zl. + příplatek 420 zl., ministr Sigmund Freiherr Conrad von Eybesfeld.

N. 13469.85
19. Juli 1885
	definitivní ustanovení profesorů Bráfa, Stupeckého a Heyrovského – 


Bělohradský Jan

N 14233.83
Děkanát žádá potvrzení habilitace dr. Bělohradského pro obor soudní lékařství.
„Program ku přednáškám o soudním lékařství. Dr. Bělohradský“
mimořádné přednášky: Systematické pojednání o sebevraždě, Systematické pojednání o vraždě a zabití.
Vlastní životopis. nar. 14. ledna 1844 v Tursku, 1866 maturitní zk. na novoměstském gymnáziu, studium medicíny, 1872 dr. lékařství v Praze, všeobecná nemocnice v Praze do 1875, 1875-1879 asistent při stolici pro lékařství soudní a státní, bibliografie


Brinz Alois,
Jmenování profesorem římského práva1857, prosba o ukončení služby 1866

Brunner Heinrich
1887.72 – ukončení služby (Austritte aus der österreichischen Staatsdienste)
14623.71 – žádost o zvýšení platu
Buhl Eduard
2052.52 oznámení ČM o habilitaci – soukromý docent
20545.56 – habilitace – docent pro právní filosofii

Čelakovský Jaromír
5375.83 – habilitace, vlastní životopis, přehled přednášek
6794.86 – jmenování mimořádným profesorem
22277.87 – žádost o stanovení platu (1 200 zl. ročně)

Chambon Eduard
10.011.53 – znovuobsazení stolice římského práva po prof. H. Schwanertovi – jmenování řádným profesorem
10.381.53
5265.57 – odstoupení z funkce

Chleborád František Ladislav
6423.69 – pokus o habilitaci docent pro politickou ekonomii
12278.69 – dtto pro národní ekonomii

Czyhlarz Carolus
3984.58 – habilitace soukromý docent
10672.63 – jmenování mimořádným profesorem
9623.66 – potvrzení mimořádné prof.
1353.69 – řádná prof. pro římské právo
66.78 – propůjčení řádu železné koruny III. třídy
9805.81 – žádost o zvýšení platu (ročně o 600 zl.)

Demelius Gustav (půjčeno – Schenkl)

Frankl Otto
2685.83 – děkanát německé univerzity – jmenování soukromým docentem

Fritsch Josef
8119.48 – petice posluchačů práv, aby byly Fričovy české přednášky uznány za oficiální
10566.61 – jmenování soukromého docenta do funkce neplaceného profesora
7858.65 – žádost  o definitivní potvrzení profesorské stolice
3367.75 – odchod do penze

Geyer August
14792.57 – habilitace – soukromý docent – rakouské trestní a trestně procesní právo
3089.60 – žádost o habilitaci  pro obor právní filosofie a encyklopedie právních věd

Gleispach Wenzel (geb. 1876, Graz)
11052.06 – žádost o udělen prof. na německé univerzitě (dosud učil ve Freiburgu), životopis
42274.07 dtto

Günthner  Franz
8489.50 – habilitace – docent pro obor lékařství pro posluchače práv
4831.54 – jmenování mimořádným profesorem
7966.70 – žádost o zvýšení platu (na 1200 zl.)
1214.83 – německá univerzita – 30. ledna 1882 dosáhl věku 70. let – žádost o ponechání ve službě
9927.84 – odchod do penze

Grünwald Wendelin
302.49 – ustanovení soukromým docentem s českou vyučovací řečí s platem 600 zl.
2666.50 – zvýšení platu na 800 zl
11721.51 – žádost o mimořádnou profesuru

Gulden Franz – pouze košilka spisu 6018.49

Gundling Eduard
6408.61 – soukromý docent – Strafrecht
702.68 – mimořádná, neplacená profesura, je zároveň zemským advokátem, přednáší v češtině
6903.69 – žádost o plat ve výši 800 zl.
pouze košilky:
335.82 – „Übernahme an die böhm. juris. Fakultät“
11128.85 – odchod do penze

Habietinek (2001 půjčeno Lagers)

Haněl Jaromír (nar. 7. dubna 1847)
5059.74 – habilitace – soukromý docent
pouze košilky:
4167.84 – jmenování profesora univerzity v Agram Dr. Jaromíra Haněla řádným profesorem v Praze
335.82 – převzetí na českou univerzitu

Hašner Leopold, von Artha
7195.49 – jmenování mimořádným profesorem filosofie práva
12514. 52 – definitivní potvrzení na stolici v souvislosti s nobilitací

Heyrovský Leopold – pouze odkazy na Bráfovy spisy

Inama Sterneg Karl Theodor, von
1739.80 –jmenování Dr. Karla Theodora von Inana Sterneg řádným profesorem politického hospodářství v Innsbrucku
jmenování Dr. Emila Saxe řádným profesorem politické ekonomie v Praze

Janka Karl
odkaz na 10304.77 uložené pod Bráfem – jmenování soukromým docentem pro rakouské hmotné státní právo
9842.84 – jmenování mimořádným neplaceným profesorem na německé univerzitě v Praze
14622.85 – žádost o plat – císařem udělen roční plat 1200 zl. od 1. října 1885
14635.87 – definitivní potvrzení stolice trestního práva

John Vincenz (geb. 1838)
11426.84 – žádost o potvrzení docenta univerzity v Bernu Vincenta  Johna na místo soukromého docenta na pražské německé univerzitě – obor politická ekonomie, finance, hospodářství a statistika.

Herbst Eduard
5230.58
Smrtí Dr. Norberta Schnabela 24. října 1857 se uvolnilo místo profesora právní filosofie a trestního práva na pražské univerzitě.
- Žádost kolegia profesorů pražské právnické fakulty o jmenování mimořádného profesora W.Weselého řádným profesorem trestního práva ze 4. listopadu 1857.
- Žádost Eduarda Herbsta, řádného profesora právní filosofie a trestního práva na univerzitě v Lembergu, o převedení na univerzitu v Praze ze 4. listopadu adresovaná ministerstvu .
- Stanovisko kolegia profesorů k Herbstově žádosti (23. prosince 1857) – trvají na Weselém
- Thun doporučil přijetí Herbsta (5. března 1888) - císař vyhověl Herbstově žádosti (27. března 1888) – jmenování od 1. října 1888

8973.65 Herbstova žádost o povolení zapsat se jako obhájce při vrchním zemském soudu
	vzato na vědomí 


Jonák Eberhard

8090.49 Besetzung der Lehrkanzele der Politik der politischen und österreichischen finanz Gesetzkunde und Statistik an der Prager Universität 
Min. kultu a vyučování Lev Thun panovníkovi, 2. října 1849, rozhodnutí Františka Josefa I. z 10. října:
Dr. August Novák (nar. 8. srpna 1795) jmenován řádným profesorem der Theorie der Politik
Dr. Johan M. Chlupp (nar. 1822) jmenován řádným profesorem der öster. finanzgesetzkunde
Dr. Johann Schier (3. listopadu 1811) jmenován mimořádným profesorem der öster. Verfassungsrechtes und Verwaltungsgesetzkunde
Dr. Eberhard Jonák (nar. 1820) jmenován mimořádným profesorem der Statistik

Přílohy: Tabelle über die Bittwerber (úřední životopisy)
	   Žádosti jednotlivých petentů jejichž součástí vlastní životopisy

783.53 Žádost o potvrzení Schiera a Jonáka – schváleno panovníkem

12494.60 Jonákovo jmenování řádným profesorem statistiky

10074.65 Jonákovo jmenování profesorem politických věd a přenesení stolice Statistiky na prof. Chluppa (dosud stolice finanzkunde und oberfinanzrecht- nadále statistiky)


Ministerium für Cultus und Unterricht, Wien

Allgemein
Profesoren Jurid. Prag (A-Z)
F 1120 (cca 1 karton), (zbytek fasciklu – různé záležitosti viz inventář)

Talíř Mathias (nar. 20. září 1835)
7702.69 – potvrzení soukromé docentury (Finanzgesetzkunde), životopis
odkaz na12644.71 – jmenování mimořádným profesorem (Finanzgesetzkunde) s českou vyučovací řečí
3686.73 venia legendi des Prof. Talíř auf Statistik
14081.77 – zvýšení platu na 1200 zl.
5209.80 - zvýšení platu na 1400 zl.
335.82 – odkaz na převedení na českou univerzitu
11719.82 – jmenování řádným profesorem (Finanzgesetzkunde und Statistik)

Tuna Franz
9529.49 – jmenování Tuna řádným profesorem rakouského civilního práva v Praze. Dosud působil v Lembergu. Jeho plat 2000 zl. nezměněn.

Ulbrich Josef (nar. 23. října 1843)
1792.76 – soukromý docent pro obecné státní právo, životopis
15148.79 – jmenování mimořádným profesorem pro Ulbricha a také Jiřího Pražáka, plat 1200 zl.
11364.87 – jmenování řádným profesorem

Ullmann Dominik (nar. 25. července 1835)
7769.62 – soukromý docent Gerechtlichesverfahren ausser Streitsachen, životopis
5341.68 - jmenování mimořádným profesorem, plat 1300 zl.
2466.72 - jmenování řádným profesorem


Ullman Emanuel
4886.67 – soukromý docent
5526.68 – dtto, životopis
7454.70 – prodloužení venia legendi
465.72 - jmenování mimořádným profesorem, plat 1200 zl.

Unger Josef (nar. 2. července 1828)
7835.53 – jmennován mimořádným profesorem  des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, plat 900 zl.
	příloha – žádost s vlastním životopisem


Vavřínek František
9486.15 – jmenování řádným profesorem obecného a rakouského státního práva na české univerzitě (od 12.února 1909 mimořádný profesor)
	propůjčení čestného doktorátu teologie univerzity v Innsbrucku biskupovi ze st. Gallen Robertu Buerklerovi

propůjčení čestného doktorátu teologie pražské německé univerzity apoštolskému vikáři saského království Franzi Xaveru Loebmannovi a konovníkovi u sv. Petra v Budišíně a představenému benátského semináře v Praze Anselmu Rotzingerovi.

Vering Fridrich
11302.79 – jmenování dosavadního profesora univerzity Czernovitz na místo řádného profesora církevního práva na pražské právnické fakultě

Waniorek Vinzenz
14053.63 – povolení působení na univerzitě v Praze  pro dosavadního mimořádného profesora na bratislavské právní akademii
713.64, 1873.64, 3608.64, 3886.64, 4394.64, 4473.64, 5695.64 – nenastoupil, neshody, žádost o penzionování

Weber Anton
1643.51 – soukromý docent pro der gerechtlichen Verfahrens ausser Streitsachen
750.54 – žádost o rozšíření působnosti

Wellner Maxmilian
7659.62 – potvrzení habilitace

Wieser Friedrich von
16873.84 – jmenování mimořádným profesorem politické ekonomie na německé univerzitě
22626.89 - jmenování řádným profesorem politické ekonomie na německé univerzitě
5127.95 – žádost o změnu vyučovacích povinností a renumeraci

Wessely Wolfgang
4095.51 jmenování mimořádným profesorem pro státní právo (dosud mimořádný profesor pro hebrejský jazyk a literaturu na filosofické fakultě v Praze)
3100.53 – potvrzení ve funkci
7924.61 jmenování řádným profesorem pro státní právo

Zielonacki Josaphat von
14161.55 – jmenování dosavadního řádného profesora římského práva na univerzitě v Innsbrucku pro týž obor v Praze
	Fridrich Bernhard Maassen mimořádný profesor římského práva na univerzitě v Pešti, jmenován do Innsbrucku

Eduard Schvab profesor církevního práva na univerzitě v Olomouci je přeložen do Pešti

Zucker Alois
5473.70 – jmenování soukromým docentem rakouského trestního a trestně procesního práva
9675.74 - jmenování mimořádným profesorem
4844.80 – potvrzení mimořádné prof.
10072.81 - jmenování řádným profesorem
odkaz na 335.82 – převedení na českou právnickou fakultu



Neuer Kultus 1849-1946

Sig. 18 – Bruderschaften u. Vereine nach Ländern

Karton 52 – Böhmen – digifoto cca 350 snímků

(někdy pouze informace ze strany prezídia místodržitelství resp. ministerstva vnitra)

19633/1857 Behandlung der Prager Katholiker Vereines
6749/1858 Errichtung von filialen durch den Katholiken Verein in Prag
21302/1858 Höreditöt (Verein) der Kleinen Muter dem Schutze des heiligen Carolus Borromeus
7810/1870 Bagräbniskosten der Kosmonoser Gewerbsgenossenschaft
2316/1877 Verhandlung des Katolischpolitischen Vereins für das Königreich Böhmen.
6298/1877 Katolische Partei – „Národní a katolický program“
6605/1877 dtto
6936/1877 dtto
9188/1877 demonstrace na Žižkově
12460/1877 Apostelverein – min. vnitra informuje o nové sektě
12750/1877Generalsammlung des katolischpolitischen Vereins
19537/1877 dtto
638/1879 dtto
3129/1879 dtto
4183/1879 dtto
12513/1882 Verein Betania – biblické přednášky
896/1883 zákaz shromáždění lidu k náboženským cvičením na Smíchově
628/1886 Pfarr-Cyrilus-Verein in Gurein
3106 a 4111/1886 Spolek křesťanských mladíků v Čechách
3562/1886 Verein zur Erbauung einer kath. Kirche in Frankenhammer
6476/1886 Katholisch politische Casino in Schmiedeberg
8468/1886 Křesťanský spolek mladíků v Čechách
12355/1886 Verein zur Instandhaltung und Verschönung der Filialkirche in Spandorf
15682/1886 Jednota katolických tovaryšů
19999/1886 Untersagung des kathol. Vereines in Biela
21052/1886 Verein zur Förderung des Kirchenbauesin den Königl. Weinbergen
24143/1886 Schumburger Kirchenbauverein
53/1887 Spolek pro vystavění chrámu páně v VII. čtvrti pražské
1867/1887 Spiritistická ústřední jednota v Čechách
3320/1887 dtto
3891/1887 Corporis-Christi-Bruderschaft
4550/1887 Spiritistisches Verein
6378/1887 Jednota katolických tovaryšů v Krucemburku
6885/1887 Volksverein für Eger
7423/1887 Leserverein für Tetschen und Umgebung
10536/1887 Spolek katechetů v Čechách
15062/1887 Katolická jednota Svatováclavská 
16155/1887 Katolisch-politischen Lese und Geselligkeitsverein im Weipert
16928/1887 Spolek katechetů v Čechách
17678/1887 dtto
24724/1887 dtto
24836/1887 Patronatrecht Čistá
47333/1910 Humanita Praha
38175/1912 Deutsche theosophische Seminarbaugesellschaft
40.669/1912 dtto

Sig. 24 – Stiftungen

Karton 63 – Bohmen 1849-1912
Celý karton – mimo jiné:
1846/1859/ 25. duben 1853 – Thuns Stiftung für die Lauretanische Kapelle zu Hajek
12379/1854, 19233/1854, 12424/1855 Statuen Restauration auf der prader Brücke

Sig. 31 – Bistümer

Karton 130 Bistum Pilsen – digifoto – 7 snímků
2676/2389/1850 – Errichtung
798/692/1851 – Errichtung


Sig. 45 – Pfarren Böhmen

Většinou povýšení na faru, finanční příspěvky, personální záležitosti. Ministerstvo reaguje na žádost místodržitelství.

Karton 543, Klattau

18317/1857 zvýšení platu na 80 zl. schváleno

18. 10. 1857, Statthalterei 48319/1857 – žádost o zvýšení platu pro pátera Franze Tonnera (Superior an der fürsterzbischöftlichen Stiftung und Religionslehrer im Gefangehause zu Klattau) z 60 zl. na 80 zl. ročně u příležitosti jeho 40leté služby.

18937/1858 zvýšení platu na 100 zl. schváleno

25.10. 1858, Statthalterei 53112/1858 - žádost o zvýšení platu pro pátera Franze Tonnera z 80 na 100 zl. ročně – byla zřízena Gefangenhauskapelle, která vystupuje při nedělních a svátečních bohoslužbách.

2002/1861  stížnost na obsazení místa klatovského děkanského beneficia Páterem Josefem Koblerem – zamítnuta

20. 2. 1861, Statthalterei 132/1861 – reakce na stížnost klatovských občanů  Matyáše Spora, Johanna  Brosche a Johanna Noska na ministerstvu vnitra proti obsazení místa Koblerem. 
Klatovské děkanské beneficium je podřízeno patronátu der Stadtgemeinde Klattau a obsazení místa se dosud dělo rozhodnutím magistrátu, jako zástupce této Gemeinde. Právo přímé volby nebylo nikdy použito.
V listopadu 1859 zemřel děkan Jelínek, správa přešla na tehdejšího kaplana pátera Johanna Rosypala. Tehdy vznikla městská frakce, která chtěla beneficium obsadit právě kaplanem. Za tím účelem svolali schůzi, na které měl být zvolen. Zasáhla městská rada a nakonec byla svolána volba na schůzi 12. dubna 1860, kde byl zvolen páter Josef Kobler z Předsalvi, kandidát biskupské konzistoře.
Výše zmínění si přesto stěžovali na postup a také na starostu Klatov Dr. Johanna Nausche a další. Páter Kobler byl jmenován děkanem od 14. dubna 1860.

7250/1865 žádost Superiora Franze Tonnera o penzi resp. odpovídající renumeraci – udělena roční penze 100 zl.

1. 8. 1865, Statthalterei 41563/1865 – Tonner ve službě od roku 1815, nejříve jako kaplan, pak Superior, Vyučoval náboženství v bývalém Kriminal-Trohnfeste nyní gefangen- und Strafhause zu Klattau.

3471/1875 stížnost děkana Ferdinanda Císaře na Readjustierung Pfründenfassion
13206/1875 dtto

11094/1879 – odkaz na stížnost  soudního adjunkta Johanna Januse na děkana Ferdinanda Císaře kvůli Stoltax Pragerwirung ? (viz 67 kk. Klattau)

4231/1880 – plat Josefa Poppa – udělena dotace 50.zl

11. 3. 1880, Statthalterei-Präsidium 403/1880 – žádost o dotaci  z náboženského fondu na plat pro pátera Josefa Poppa (Superior, Gefangenhaus-Seelsorger in Klattau) – má mít plat 396 zl., mohou mu platit 350 zl., žádají o 50 zl. ročně

žádají pak ještě další roky 

18179/1910 – žádost děkana Franze Hodana o příspěvek na vodu (ročně 119 K.), příspěvek vypočten v roce 1904 poté, co byly zrušeny studny ve městě a byl zaveden městský vodovod. Výpočet nabyl stanoven dle skutečné spotřeby, ale podle rozlohy budov…

Karton 551, Modletín

3362/1857 – povýšení na faru, 13 vsí se 1656 katolíky, nárok na 400 zl. – schválen příspěvek 80 zl. (3. 3. 1857)

24. 2. 1857 Statthalterei- Präsidium 9373/1857 – potvrzení povýšení na faru žádost o příspěvek na plat 88 zl. ročně pro faráře z náboženského fondu.

Karton 552, 

Unter Neuern - digifotokopie

3025/1870 – stavba zvonice u kostela v Dolním Nýrsku
137/1871 dtto

Statthalter 13841/1870 – informuje o stížnosti obce Nýrsko na rozhodnutí Statthalter 63417/8.ledna 1870 – vlastník Bystřické domény není povinen přispět na stavbu zvonice při kostele v Dolním Nýrsku, protože mu nenáleží patronátní právo ke kostelu

Podání obce z 28. dubna 1869 – patronátní povinnost knížete Hohenzollern-Sigmaringen

Neuern- digifotokopie

15105/1876 – exp. 21.9.1876 – Statthalt. – Aushilfpriester
5000 farníků, Filialschule mit 7 Schulklasse – z důvodu nemoci vypomáhá páter Josef Chramosta od 27. července  - uznána dotace 210 zl.

Statthalterei 42616/ 7. září 1876 – žádost o Interiuskooperator pro faru v Nýrsku během nemoci faráře Franze Lehrmanna – plat 619 zl. má být pokryt z náboženského fondu

8865/1887 – exp. 17.5.1887 Statthalt. 

Statthalterei 15145/ 30. duben 1887 – Rekurs P. Jakoba Kubernata, faráře a okresního vikáře v Nýrsku proti nové úpravě Congrua dle zákona  z 19. dubna 1885 – viz rozhodnutí z 19. prosince 1886, č. 95136


Sig. 100 – Mannsklöster Böhmen

Karton 1101

Generalien 1851-1881 – digifotokopie
ad 2413/1874 – ad Statth. 21122-1873 – Ausweis über jene Ordens-Convente oder Klöster, welcher aus öffentlichen fonden oder Mitteln Subventionen oder Beiträge beziehen
	Ausweis über den Numerus fixus und faktischen Personalstand


ad 4311/1856 – Ausweis über die in den Prowinz Böhmen aufgehobenen Männer- und Frauenklöster und ihres nach den damaligen Inventarien dargestellten vermögens

Augustiner
Benigna, Sv. Tomáš v Praze, Schlüsselburg, Tábor, 

Barmherzigen Brüder
Kukus, Prag

Dominikaner
Ausig 1849-1872
Budweis 1872-1914
Eger 1852
Leitmeritz 1852-1885
Písek 1860
Prag 1853, 1859, 1913

Franziskaner
in genere 1849-1908

	14683/1856 – Unterstützung der Böhm. Mähr. Ordens Klöster – Ausweis über der Personalstand der franziskanerklöster in Böhmen und Mähren mit Angabe jener Ordenspriester, welche ausser dem Kloster verordnet werden, Anno 1856 - digifotokopie

Arnau 1859-84
Eger 1852-1883
Horowitz 1886
Heindorf 1880 – odkaz na Sig. 45 – Heindorf
Kaaden 1876,1882, 1885
Neuhaus 1871-1887
Pilsen 1862-87
Prag 1856-1911
Tachau 1871, 1872, 1878 

Jesuiten 

in genere 1850-1872
Odkazy na Sig. 92 Jesuiten (1968/1873, 2497/1873 – Schutz der geistl. Orden
 2062/1853 – Einführung in Böhmen
  
Jesuiten in Klattau

17269/1877  (priora 958/1876) Exjesuiten in Klattau Gebäudeverbücherung – die Eintragung des k.k. Aerars als Eigentümers zu erwirken. (přílohy přikládají zpět) – exp. 31.3. 1879

Statthalterei 53100/1877, 10. října 1877, budova bývalé jezuitské koleje č. 59, parcela 495 o rozloze 1 Joch 50  zapsaná jako Cavallerie-Casernen. Tuto budovu chce užívat Studijní fond – podle finanční prokuratury je nutné jednání s vojskem
2 přílohy – 14465, 21. května 1875 – k.k. Finanzprokuratur – Jezuité z Jindřichova Hradce
	23988, 19.srpen 1877 – k.k. Finanzministerium


Jesuiten in Komotau
3368/1877 – Übersendung der Akten betr. Die Aufhebung des Jesuitencollegiums in Komotau und ‚Ubergab dieses Collegiumsgebäudes an Studienfond, exp. 12.6. 1877 Statthalter
11219/1877 a 17382/1877 – dtto

Jesuiten in Königgrätz 1863-1877
Převzetí budovy gymnázia

Jesuiten Krumau
16757/1876 – Eigentums Vershreibung – opět jde o bývalou kolej x kasárna

Jesuiten in Maria Schein
3012/2550/ červenec 1853 – Wiedereinführung

Jesuiten in Neuhaus 1853-1875
4296/3639/ exp. 20. září 1853 Statthalter – Wiedereinführung und Übergabe des Gymnasiums und Knabensseminars (také další č.j.)

Jesuiten in Prag
6673/1972/ duben 1856 – koupě domu č. 505 v Praze jezuitským řádem
7900/1866 – Residenzerrichtung, 5529/1866 dtto

Sign. 100 – Nonnen Böhmen

Karton 1104

Schulschwestern de Notre Dame in Klattau
22236/1887  (priora 6837/1887) Niederlassung, exp. 27. 2. 1887, Statthalt., příloha vrácena – překlad z češtiny baron Villani na referátník

Statthalterei 76991/ 28. října 1887 wegen Genahmigung einer Niederlassung von 4 Mitgliedern der Congregation der armen Schulschwestern de Notre Dame aus dem Horaždovitzer Mutterhause zu Klattau

Generální představená kongregace v Horažďovicích žádala 29. srpna 1887   propuštění 4 členek kongregace, aby mohly odejít do Klatov. „Die genannte Congregation habe sich durch  Annahme eines Vermächtnisses der Eheleute Braüner in Klattau verpflichtet mit Beginn des Schuljahres 1887/8 daselbst eine Lehr- und Beziehungsanstalltung zu eröffnen, wozu selbe auch bereits mit Anlass des k.k. Landesschulrathes vom 18. 3. 1887 Z. 3251 die Erlaubnis erhalten habe.“
- kongregace vlastní domy č. 12 a 13 (N.Kat. 546 a 547), zahradu (N.Kat. 76) a pole (78)
	kongregace převezme od Klatovské obce odkaz manželů Braünerových – pole 6 Joch 535 – pronajaté za 182 zl, dále hotovost u klatovské spořitelny 3250 zl. a kapitál uložený u klatovské obce ve výši 2000 zl.

pro potřeby sester bude využíváno školné (Schulgeld), které budou platit žačky, pokud to nebude stačit, zřídí kongregace v Horažďovicích fond pro tuto klatovskou filiálku.


Barmherzige Schwestern in Chudenic
4417/1883 – Niederlassung, exp. 12. 3. 1883, Statthalt.

Statthalterei 86228/ 1. března 1883 - Žádost o propuštění 2 sester z Institutu milosrdných sester z Humpendorfu  ve Vídni do Chudenic, kde mají vést azylový dům pro předškolní děti resp. praktickou školu (Arbeitsschule) pro dívky již školou nepovinné. Mají dostávat 200 zl na rok a podporu paní hraběnky Fanny Czernínové roz. kněžny Schönberg.

383/1884, exp. 23.1. 1884 + Statthalterei Z. 91533 – zřízení domu v Chudenicích





