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CyXXI. OItSZA(xüS ULES 
1867. május 7-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemuta t ta tnak: Zeyk Károly, Jonesku Demeter, Bay György, Kandó Kálmán, Lipthay Béia b., Mihajlovics 
Miklós, Nagy Elek lemondása a képviselőségről; Pulszky Ferenez , Geczö János , Mikó Iuare gr., Betegh Kelemen, Gorove István, 
Lónyay Menyhért, Eötvös József b . megbízó levele ; panasz Rónay Jáczint megválasztása e l len; Gergelyi Tivadar kérvénye kisza
badí tásáért ; Jaksa János és társaié, Burján Jánosé, Strassnoff Sámuelnéé, Geszti Ferenezé, Guthy Péteré, Tóhelyi Ferenez és társaié, 
Karczag testvéreké 1 8 4 9 évbeli káraik megtérítéséért; Halmi és Hosszumezö lakosaié a dohányegyedáruság megszüntetése i r án t ; 
Hösfy Vilmos honvédzászlóaljak fölállítása, saját alkalmazása és 1849-beli kára megtérítése i rán t ; Krúdi Máriáé Básthy Sándor és 
neje elfogatása i rán t ; Wexlar Aloizia és társaié pörujitásórt; Várady Károly és neje panasza Ardányi Nándor ellen ; Torzsa község 
kérvénye haszonbér elengedéseért; sopronmegyei felvidéki községeké úrbéri ügyben ; Denike Károly hitel- és pénzügyi javaslata; 
Jakubján község lakosainak kérvénye az ellenök elrendelt végrehajtás fölfüggesztése i rán t ; több temesi községé a bajosi uradalom 
elcseréltetése megsemmisítése i rán t ; Grünhut Dávid panasza a körmendi izr. hitközség elöljárói e l len; Bartensehlaeger Ferenez kér
vénye fiainak katonanöveldébe vétele i r án t ; a pestvárosi esizmadiaezéhé a magyar ezredeknek magyar iparosok általi fölszerelése 
i r án t ; Piukovich Dénes csatornaterve ; Brád g. k. vallású lakosainak kérvénye a községi italmérés ügyében; Boér József kérvénye 
Bajcsán Zsigmond és Sztakovies Venczelné panaszai ellen ; szolnoki választóké a képviselőválasztásra kitűzött határidő megváltozta
tása és uj összeirás i rán t ; Vietorisz Jánosé szabadságidőért, mely megadatik. Az elnök jelenti ő felségök holnapi megérkezését. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az ülés végződik d. e. 11 i/i órakor. 

E l n ö k í Az ülést megnyitom. Számos képvi
selő urak még meg nem jelenvén, azt hiszem, a t. 
ház beleegyezésével más tárgyakat elő nem ter
jeszthetek, mint olyanokat, melyek csak tudomá
sul veendők és a melyek határozatot nem kivan
nak, hanem csak előleges intézkedést. (Helyeslés.) 

A jegyző urak közül senki jelen nem lévén. 
a t. ház beleegyezésével azokat Horváth Lajos és 
Tóth Kálmán képviselő urak által helyettesítem, 
(Helyedé*. A nevezett képviselők elfoglalják a jegyzői 
széket.) 

Van szerencsém jelenteni, hogy a szünetelés 
alatt a következő képviselő urak mondtak le kép
viselői állásukról: Zeyk Károly belügyminiszteri 
államtitkár, Jonesku Demeter Zarándmegye fő
ispánja, Bay György belügyminiszteri osztálytit
kár, Kandó Kálmán miniszterelnöki tanácsos, Lip
thay Béla b. Baranyamegye főispánja, Mihajlovics 
Miklós Bácsmegye főispánja és Nagy Elek erdélyi 
főkormányszéki tanácsos. Ú g y ezen képviselő 
urakra nézve, mint a t. ház előtt lemondottakra 
nézve a fölszólitások egy uj választás eszközlése 
végett elküldettek az illető központi választmá
nyokhoz. 

Egyszersmind van szerencsém bemutatni a 
következő képviselők megbízó leveleit, melyek a 

szünetelés alatt érkeztek b e : Szentes városa részé
ről egyhangúlag megválasztatott Pulszky Ferenez 
(Éljenzés); Csík-Szereda városában újonnan megvá
lasztatott Gecző János ; Mikó Imre gr. miniszter 
úr_ Kolozsvár városában újra megválasztatott 
(Éljenzés); Betegh Kelemen Belső-Szolnokmegye 
alsó választókerületében képviselőül választatott; 
Gorove István miniszter úr egyhangúlag újonnan 
képviselővé választatott (Éljenzés); Lónyay Meny
hért miniszter úr újonnan képviselővé meg válasz
tatott ( Éljenzés]; Eötvös József b. miniszter úr egy
hangúlag lőn ismét megválasztva. (Éljenzés.,) Mind
ezek megbízó levelei az állandó igazoló bizottság
hoz utasíttatnak. 

A győrmegyei peri választó kerület több vá
lasztója Rónay Jáczint képviselő választása ellen 
kifogást tesz, és azt megsemmittetni kéri. E kér
vény szintén az állandó igazoló bizottsághoz téte
tik át. 

B á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (elfoglalja a jegy
zői széket.) 

Elnök : A szünetelés alatt a következő fo
lyamodványok érkeztek be. 

Gergelyi Tivadar, sopronmegyei birtokos és 
elitélt politikai fogoly, a péterváradi fogságból ki
szabadítását kéri eszközöltetni. 

Jaksa János, Szách József és társai, laczházi 
lakosok, a 1849-ik évi hadjáratban szenvedett 1657 
frt 32 krra rugó káraikat megtéríttetni kérik. 

Burján János, nagyváradi lakos, a magyar 
álladalom részére 1848-ban kölcsön adott 1700 
pfrtért részére kiszolgáltatott tizenhét darab ma-
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gyár állami 100 forintos utalványokat kamatostul 
kifizettetni és a magyar állami birtokokon felsőbb 
gazdatisztképeni alkalmaztatását kéri eszközöltetni. 

Özvegy Strassnoff Sámuelné, Zsenger mező
városi szabómesterné, az 1849-iki hadjáratban a 
magyar kincstár részére kiállított honvédruhá
kértjáró 387 ft 45krnyi munkadíj kifizettetését kéri. 

Geszti Ferenez újvidéki lakos a Jellasich csa
patai által felgyújtott lakházának 600 pfnyi érté
két kifizettetni kéri. 

Guthy Péter újvidéki lakos szintén a Jella
sich csapatai által felgyújtott lakházának értékét 
és egyéb kárait 800 pfttal kárpótoltatni kéri. 

Tehelyi Ferenez budai lakos, Csipkai Náthán 
és Majovszky Mihály örökösei nevében is, az 1848 
—1849-dik évben a magyar kincstár részére ki
szolgáltatott szuronyok- és fegyvergyári felszere
lésekért járó 5527 ft 44 krnyi követelését kifizet
tetni kéri. 

Karczag testvérek pesti kereskedők az 1849-ik 
évben a magyar kincstár számára kiszolgáltatott 

honvédcsákókért járó 4679 frt 18 kr p. p. köve-
telésöket kifizettetni kérik. 

Ugocsamegyei Halmi és Hoszszumezö koro-
rsaváros lakosai a dohányegyedáruság megszün
tetését és a szabad dohánytermelés iránti engedélyt 
kérik ki eszközöltetni. 

Hősfy Vilmos mohácsi lakos honvédzászlóal
jak felállítását és eddigi rangja mellett honvéd
tiszti alkalmaztatását és az 1849-dik évben elkob
zott 400 pftnyi értékű vagyonának kárpótoltatá-
sát kéri eszközöltetni. 

Krúdi Mária budai lakos Básthy Sándort és 
nejét Kaszap Máriát több. bűnvádi kereset alá tar
tozó tettök miatt elfogatni és elitéltetni kéri. 

Wexlár Aloizia és társai budai lakosok Mille 
Katalin és társai győrmegyei lakosok elleninditott 
örökösödési keresetökben perujithatási engedélyt 
kérnek kieszközöltetni. 

Várady Károly és neje tornamegyei lakosok 
Ardányi Nándor főügyész és neje által elkövetett 
jogtalan birtokfoglalást panaszolván . kártalanítá
sért esedeznek. 

Torzsa bácsmegyei község lakosai, mint a kulai 
kincstári uradalom haszonbérlői, a múlt évi fagy 
által szenvedett tetemes káraikat figyelembe vétet
ni, és annak értékéig az általok fizetendő haszon-
béri összeg két harmadának, vagyis 3297 frt 76 
kr. elengedtetését kérik kieszközöltetni. 

Sopronmegye Fölvidékének több községe la
kosai a volt földesurasággal kötött örök váltsági 
szerződésüket az 1848-diki 9.t. ez. kedvezményé 
ben kérik részesittetni. 

Denike Károly stájerországi lakos az összes bi

rodalom hitel- és pénzügyi viszonyainak emelését 
tárgyazó javaslatát bemutatván , azt figyelembe 
kéri vétetni. 

Jakubján szepesmegyei község összes volt úrbé
res lakosai a maradvány földek megváltási tőkéje 
után rajok rótt terhes kamatok rendezését és az e 
miatt ellenök elrendelt bírói végrehajtás fölfüg-
gesztését kérik kieszközöltetni. 

Szasztra, Iktár és több temesmegyei község 
lakosai Bajos magyar kir. kincstári uradalomnak 
Ambrózy Lajos b. részére lett elcseréltetését meg
semmisíttetni kérik. 

Grünhut Dávid, Nógrádmegye lakosa, a kör
mendi izraelita bitközség elöljáróinak önkénye 
által elkövetett sérelmét orvosoltatni kéri. 

Bartenschlaeger Ferenez, torontálmegyei lakos, 
János és Ferenez nevű két fiának valamely katona-
növeldében leendő ingyen fölvételét kéri eszközöl
tetni. 

A pestvárosi csizmadiaczéh tagjai a magyar
országi ezredeknek Magyarország iparosai által 
fölszereltetését kérik. 

Piukovicb Dénes bácsmegyei bikiti községi 
plébános egy általa készített csatornázási tervet 
nyújt be és azt pártfogoltatni kéri. 

Brád zarándmegyei község g. k. egyházi kö
zönsége a községi italmérési jog ellen fölállított 
hatósági intézkedéseket sérelmeseknek panaszol
ván, orvosoltatást kér eszközöltetni. 

Boér József Komárommegye volt főügyésze 
az ellene Bajosán Zsigmond és Sztakovics Ven-
czelné által 610. sz. a. beadott panaszokat alapta
lanoknak nyilvánítván, mint hamis vádlók ellen 
elégtételt kér eszközöltetni. 

Mindezen folyamodványok akérvényi bizott
sághoz utasíttatnak. 

Hevesmegye szolnoki választó kerületének 
számos választói az uj képviselő választására kitű
zött f. é. maj. 13-kai határnapot megváltoztattatni és 
egészen uj összeírást eszközöltetni kérnek. E kér
vény az állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Vietorisz J ános, Trencsénmegye első alis
pánja és az illavai választókertilet képviselője, ügyei 
rendezése végett f. é. maj. hó végéig szabadságidőt 
kér magának adatni. Megadatik. 

Több tárgy nem lévén, az ülést befejezem, vé
gül még azon örvendetes körülményt jelentvén a 
t. háznak, hogy ő felségök holnap d. u. 3 — 4 óra 
közt megjelenésökkel a fővárost meg fogják örven
deztetni. Ámbár ő fölségök minden hivatalos fo
gadtatást mellőztetni kivannak, mind a mellett 
kérem a t. képviselő urakat , méltóztassanak a 
fogadásnál a pályaudvarban megjelenni. 

Az ülés végződik d. e. 111/2 órakor. 




