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ház határozatát kimondta, ezen szóval éltem: „szü
netelés." 

Ráday László gr. jegyző: Nem tudom, jó 
magyarságu-e e kifejezés: „a ház üléseivel szü
netel ?" 

BÓniS Sámue l : Engedelmet kérek. Talán 
azzal a szóval lehetne élni: „fölfüggesztetik." De 
ha talán gyöngébben akarná a ház magát kifejezni, 
úgy tehetnők, hogy „addig a napig, addig a bizo
nyos ideig az üléseket megszünteti, mikorra a mi
nisztérium az öszszehivást szükségesnek látja." 
(Közbeszólások: Tehát megszünteti!) 

Vadnay LajOS: A jegyzőkönyv utolsó szavai, 
melyeket ismételve mondott Pest belvárosa érde
mes képviselője, kivánnám, hogy megmaradjanak. 
t. i. május elejéig, de hozzátéve, hogy amennyiben 
a viszonyokat, a megyék, a törvényhatóságok hely-
reállitásának körülményeit a minisztérium tudja 
legjobban, azt az elnökséggel tudassa, ki aztán 
hívja össze a képviselőket. (Közbeszólások : Kér
jük még egyszer a jegyzőkönyv ezen pontját fölolvas
tatni !) 

Ráday László gr. jegyző (oka ssa a jegyző

könyvnek e határozatot magában foglaló pontját. Köz
beszólások: Helyes! Maradjon!) 

E l n ö k : Úgy vagyok értesülve, t. ház, hogy 
a inéit, főrendek holnap a mai ülés tárgyát tanács
kozás alá vévén, azt alkalmasint be is fogják vé
gezni: tehát holnap 12 órakor czélszerü lenne az 
ülést megtartani. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Engedelmet kérek. 
A mélt. főrendek 11 órakor szokták tartani ülésö-

\ ket, s mig a tárgyalást befejezik, 12 óra lesz; az-
; tán a jegyzőkönyv szerkesztésére is szükséges leg-
: alább fél óra. (Közbeszólások: Holnaj délután 3 óra-
j kor! Mások: Egykor!) 

E l n ö k : Azt hiszem, ha a mélt. főrendeknek 
I tudomásukra esik , hogy 1 órakor lesz a képvise-
I lőház ülése, megtörténhetik, hogy 10 órakor fog
ják tartani ülésöket: ennélfogva délután 1 órakor 
megtarthatja ülését. (Helyes!) 

Kérem a költségvetési bizottság tagjait ma 
délután 5 órakor tanácskozás végett az elnökség 
szobájában megjelenni. 

Az ülés végződik d. u, 1 órakor. 
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Tárgyai : Szápáry Gyula gr., Dánffy Károly és Tóth Vilmos lemondanak a képviselőségről. Bemntat tatnak : Semler J á 
nos panasza az ellene rendelt vizsgálat miatt 5 Nagy Mihályé vagyona elárveiése mia t t ; Szombathy József kérvénye a Langrand-Du 
roonceau ellen beadott keresete elintézése iránt. A költségvetés april havára elfogadtatik. A gyorsiroda kérvényének elintézése ké 
sőbbre halasz tátik. Radakovics Ferencz kérvénye mellőztetik. A főrendek üzenik , hogy a képviselőház határozatát a horvát ügy 
ben mBgokévá tették. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b.. Gorove István. 

Az ülés kezdődik d u. 1 órakor. 

Elnök : A mai ülés jegyzőkönyve hitele
sítve lévén, uj hitelesítés szüksége nem forog fen. 

A mai ülés jegyzőkönyvét vezetni fogja Ocs-
vay Ferencz, a szólni kivánók neveit jegyzi Joan-
novics György. 

Szápáry Gyula gr. Hevesmegye főispáni hely
tartójává neveztetvén ki, képviselői állásáról le
mond. Dánffy Károly gyulafehérvári képviselő 
családi viszonyai miatt képviselői állásáról szin-
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tén lemond. Az illető megyék központi választmá
nyai uj választás elrendelésére fognak fölszólittatni. 

Tóth Vilmos jegyző szólni kivan. 
Tóth Vilmos jegyző: Mélyen tisztelt ház ! 

A jelen országgyűlés kezdetén a tisztelt ház ke
gyességéből a ház jegyzővé megválasztatván, nem 
ismertem kellemesebb kötelességet, mint e házat 
szolgálhatni és parancsait teljesíthetni, és szívesen 
megvallom, hogy a másfél év, mely alatt e helyet 
elfoglaltam, életem legszebb szakát képezendi, an
nál is inkább, mert nekem jutott a szerencse, ha
zánk alkotmányának visszaállítását jegyzőkönyvbe 
foglalhatni. Most azonban személyemre vonatkozó 
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oly körülmények állottak elő, melyek mellett e 
tisztet, tovább nem viselhetem. Midőn tehát a mé
lyen t. háznak irányomban tanúsított kegyessé
geért leghálásabb köszönetemet nyilvánítom, ma
gamat úgy e ház elnöke, valamint e ház összes 
tagjainak kegyes emlékébe ajánlva, jegyzői ál
lomásomról ezennel lemondok. (Elénk éljenzés.) Kö
telességemnek tartom továbbá kijelenteni azt, hogy 
a magyar kir. belügyminiszter előterjesztése foly
tán ugyancsak e minisztériumhoz miniszteri taná
csossá neveztetvén ki, a képviselőháznak f. é. jan. 
12-ikei 574. sz. a. hozott határozatához képest ma
gamat ujabb választásnak vetvén alá, képviselői 
állomásomról is ezennel lemondok. (Elénk éljenzés.) 

E l n ö k : Bemutatom az idő közben beérkezett 
irományokat. 

Semler János, tanitó Kassán, az ellene Ber-
csinszky Alajos plébános, Ardényi Pál törvény
széki ülnök és Aranyossy Sándor szolgabíró által 
törvényellenesen eszközölt vizsgálatot megsemmi
síttetni, s részrehajlatlan ujabb vizsgálat után igaz
ságot szolgáltatni kér. 

Nagy Mihály, pestmegyei Tótfalubeli lakos, 
vagyonának törvénytelen elárvereztetését pana
szolván, sérelmét megvizsgáltatni s orvosoltatni 
kéri. 

Szombathy József, mint aDorozsma és Majsa 
községben" vállalkozók meghatalmazottja, a Lang-
rand-Dumon ceau ezéget viselő brüsseli bank-tár
sulat ellen beadott keresetét mielőbb elintéztetni 
kéri. 

Mindezen folyamodások áttétetnek a kérvé
ny! bizottsághoz. 

A költségvető bizottság előadója jelentést fog 
tenni. 

Beniczky Gyula előadó {olvassa a köluég-
vetö bizottság jelentését a képviselőház aprilhavi költ
ségvetését illetőleg. Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a költségvető bi
zottság jelentését. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költség-
vető bizottság jelentését as országgyűlési gyorsiroda 
abbeli kérvénye tárgyában, hogy 'havidijai addig is, 

mig az iroda végleg szerveztetnék, az elnapolás tarta
ma alatt és az egyes ülésszakok között kifizettessenek. A 
bizottság e kérvény iránti véleményét, minthogy a mos
tani szünetelés alatt a dijak amitgy is kijárnak, ké
sőbb fogja a ház elé terjeszteni. Olvassa továbbá a bi
zottság jelentését Radakovics Ferencz volt országházi 
teremör !tá,romhavi fizetését, mint vég kielégíttetést kérő 
folyamodványa tárgyában. A bizottság úgy véli, hogy 
e kérvénynek hely nem adható. Hdyeslés.j 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a költségvető bi
zottság e javaslatait. 

Apor Sándor b., a mélt. főrendek jegyzője, a 
mólt. főrendek részéről üzenetet fog hozni. 

Apor Sándor b. főrendi j e g y z ő fa ház
nagy által bevezetve az elnöki szék elé áll): Mélt. el
nök úr ! tiszt, képviselőház! A Magyarország és 
Horvát-, Dalmát- és Tótországok közötti kapocs 
megállapítása tárgyában ezen országgyűlésnek 
első szakaszában kiküldött országos küldöttség 
jelentése tárgyában e házban hozott liatározat a 
főrendek házával közöltetvén, az mai napon tár
gyaltatott. Van szerencsém, megbízásomhoz képest, 
az ott kelt határozatot méltóságodnak átadni. [Él
jenzés.) 

E l n ö k : Azonnal föl fog olvastatni. 
Joannovics György jegyző (fölolvassa a 

főrendi ház határozatát, melylyel a képviselőház horvát 
ilgybeli határozatát magáévá teszi.) 

E l n ö k : A t. ház ezt tudomásul veszi. 
Kivánja-e a t. ház, hogy a mai ülés jegyző

könyve most hitelesíttessék? (Fölkiáltások: Kíván
juk !) Ennélfogva az ülést 10 perezre fölfüg
gesztem. 

(Tizperez múlva:) 
A mai jegyzőkönyv fog hitelesíttetni. 
Ocsvay Ferencz j e g y z ő (olvassa a jegyzö

könyvet) 
Elnök : A legközelebbi ülésig, melynek napja 

a t. ház tagjainak tudtul fog adatni, a lehető leg-
\ jobb kívánságok kíséretében bucsut veszek. (Elénk 
\ éljenzés.) 

! Az ülés végződik d. u. 11/2 órakor. 




