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cselekvő alakban óhajtanám így tenni: „addig is, 
míg törvényes intézkedés meg nem változtatja a 
katonai szervezetet." A másik észrevételem az 
j,ideiglena szóra vonatkozik. Én azt hiszem, a föl-
függesztés soha sem lehet más, mint ideiglenes, 
mert különben megszüntetés: azért ezen szót kiha-
gyandónak vélem. í gy óhajtanám a szerkezetet ki
javíttatni . (Maradjon !) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen módo
sítván y t ? (Maradjon a szerkezet!) Ezen határozati 
javaslat elfogadtatván, az Joannovics Gryörgy jegy
ző ur által a mélt. főrendekhez fog átvitetni. 

Most az a kérésem van az inaugurale diploma 
elkészítése végett választott bizottság t. tagjaihoz, 
hogy alakulás végett méltóztassanak holnap d. u. 
6 órakor itt az országházban megjelenni. 

Egyszersmind a kérvényi bizottság t. tagjait 
kérem, hogy holnapután d. e. 10 órakor itt a ház
ban méltóztassanak megjelenni. (Zaj. Fölkiáltások: 
Nem lehet, ünnep van!) A bizottság elnöke kért 

meg a r ra , hogy holnaputánra hívjam meg a t. 
képviselő urakat. Ó figyelt arra a körülményre is, 
hogy ünnep van; azonban ugy találta, hogy ez 
nem akadály arra, hogy néhány bizottsági tag 
összejőjön. (Nagy zaj. Elnök csenget.) Méltóztassa
nak ezen kérdés eldöntését magára a bizottságra 
bizni. 

Egyébiránt (Zaj. Halljuk !) holnapra méltóz
tatott a t. ház kitűzni azt, hogy a közös ügyek tár
gyában a végső szavazás megtörténjék : ennélfog
va kérem a t. ház tagjait, hogy holnap d e. 11 
órakor szavazás végett megjelenni méltóztassanak. 

E g y belső kérdésben kértem volna még a t. 
ház tagjait, hogy zárt ülésre maradjanak itt , de 
ugy veszem észre, hogy már el kívánnának oszlani. 
(Zaj. Fölkiáltások: Maradunk! Maradunk!) Tehát 
méltóztassanak még maradni. Fölszólítom a hall
gatókat a karzatok elhagyására. 

Az ülés végződik d. ?t. 1 órakor. 

1867. május 29-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 : Bemutattatnak Ireg város kérvénye a íaizási törvényes szabályok alkalmazása iránt; Papp Józsefé 1848/9-beli 
Bzolgáhaányai megtérítése iránt; Hadviga és Briestja községek panasza földbirtokbeli károsodásuk miatt. Szavazás a közösügyi tör-
énnyjavaslatra. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József h.. Horvát Boldizsár. Ló-
nyay Menyhért., Miké Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V. órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. Méltóztassanak 
helyeiket elfoglalni. A tegnap működött jegyző 
urak ma is folytatják működésüket. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog fölolvas
tatni és hitelesíttetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a máj. 28-
dikai ülés jegyzőkönyvét.) 

Böszörményi László: A jegyzőkönyvre 
van észrevételem. Ha jól hallottam, kimaradt a 
jegyzőkönyv első pontjában a 3. t. ez.-re vonat
kozólag valami, mit egy szóval ki lehetne pótolni: 
jelesen hogy én, mikor tegnap fölszólaltam . föl-
szólalásom után határozati indítványomat a jegy
zőkönyvhöz esatoltatás végett bemutattam. Ez a 
jegyzőkönyvben megemlítve nincs; nincs meg
említve, hogy általam is adatott be indítvány. 

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . IV. 

ugyan Horváth Lajos jegyző: Beadatott 
az indítvány; de minthogy fölolvasva nem volt, 
megemlítve nincs a jegyzőkönyvben. 

E l n ö k : A módositvány azután adatott be, 
miután már a határozat meghozatott; azért nem 
vétetett föl a jegyzőkönyvbe. 

V á l l y i J á n o s : T. ház! A jegyzőkönyvben 
többször van egy másik kifejezés, mely azt mond
ja, hog)^ eme vagy ama törvényjavaslat a tárgya
lásnál észrevétel nélkül fogadtatott el. Ezen kité
telt a jegyzőkönyvben hűnek nem találom, azért 
azt kihagyatni kérem : mert észrevétel csakugyan 
történt, és többször nyilvánult is ; a jegyzőkönyv
nek pedig a tárgyalások hű kifejezésének kell lenni. 

E l n ö k : En ugy tudom, hogy észrevétel nem 
tétetett ezen pontra nézve, s a jegyzőkönyvnek 
neheztelt kitétele csak azon pontra vonatkozik, 
melyre észrevétel nem történt. 

Horváth Lajos jegyző: A nemzetőrségi 
törvényjavaslat tárgyalásakor vita nem volt: azért 
tettem bele a jegyzőkönyvbe, hogy észrevétel 
nélkül fogadtatott e!. (Zaj. Fölkiáltások: Maradjon!) 
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P a t a y I s t v á n : De nem maradhat ugy, mert 
a jegyzőkönyvnek hűnek kell lenni, észrevétel pe
dig csakugyan történt. (Zaj. Elnök csönget.) 

DedillSZky JÓZSef: A tárgyalások alatt nem 
történt észrevétel. (Zaj. Felkiáltások: Maradjon!) 

Madarász József: T. ház! (Zaj. Elnök csön
get.) Én azt hiszem, hogy a jegyzőkönyvben soha 
sem kell olyas valaminek előfordulni, mi a tárgy
nak erősséget nem ad, és másokban mégis aggo
dalmat okoz. Azt hiszem, ha sokszor volna is ész
revételünk átalánosságban , nem teszszük meg azt 
azért, mert a részletekben óhajtjuk megtenni; de 
ebből nem következik, hogy egyátalán az átalá-
nos vitánál ne volnának észrevételeink, hanem a 
ház iránti azon tekintetből elhallgatjuk, mivel a 
részleteknél ugy is előadjuk. A hü kifejezés véle- j 
menyem szerint az : „hogy átalános tárgyalás alap- | 
jául elfogadtatott." Ez helyes, ezen senki sem I 
akadhat fön. Méltóztassék tehát azon szótól, mely 
némelyeknek aggodalmat okoz, elállani. ! 

Horváth Lajos jegyző: Méltóztassék az: 
„észrevétel" sző helyett a „vita nélkül" kifejezést j 
elfogadni. A naplóban . mely a tárgyalásnak hű 
kifejezése, meglesz azon jelenség , hogy vita nem j 
történt. Nekem teljesen mindegy; teszem: „váltó- I 
zás nélkül." 

ManOJlOViCS E m i l : Véleményem szerint se j 
nem árt, se nem használ, de minthogy némelyek
nek megnyugtatására szolgál, ki lehet hagyni. 

Horváth Lajos jegyző: Ezen szó helyett: 

tehát: „észrevétel nélkül", tétetni fog: „változta
tás nélkül/ ' 

Böszörményi László ur indítványára nézve, 
a mely szóval adatott be , méltóztassék a t. ház ; 

határozni. 
E l n ö k : Akkor adatott be Írásban, mikor a ! 

kérdés már el volt döntve; különben szóról szóra 
benne lesz a jegyzőkönyvben. 

Horváth Lajos jegyző: Utasítást kérek, j 
hogy miután nem olvastatott föl az indítvány, be- ! 

letétessék-e Böszörményi képviselő ur fölszólalása I 
a jegyzőkönyvbe, és szóról szóra-e vagy csak ki- ! 

vonatilag? 
K e g l e v i c h B é l a gr . : Az nincs helyesen j 

mondva: „változtatás nélkül" a részletes tárgya
lás alapjául, mert „változtatások" a részletes tár
gyalásnál történnek. Egyszerűen azt kell mon
dani: „elfogadtatott a részletes tárgyalás alapjául." 

Horváth LajOS j e g y z ő : Az átalános tár
gyalásnál nem tétetett észrevétel; én tehát azt tet
tem: „észrevétel nélkül." E helyett már most, mi
után fölszólalás történt, tettem : „változtatás nél
kül. u Most pedig Böszörményi László határozati 
módositványát szóról szóra be fogom vezetni a 
jegyzőkönyvbe. 

" B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : De még sincs ki

mondva a jegyzőkönyvben, hogy Böszörményi 
László ezt meg ezt indítványozta volna. 

Horváth Lajos jegyző: Szóról szóra be fo
gom vezetni. 

E l n ö k : Méltóztatik tehát a jegyzökönyvet 
igy elfogadni ? (Elfogadjuk!) Hitelesíttetik. 

Idő közben a következő kérvények érkez
tek be : 

Tolnamegye Ireg mezővárosa lakosai az úr
béri fáizási robotszolgálatok tárgyában hozott tör
vényes szabályokat viszonyaikra alkalmaztatni 
kérik. 

Papp József, debreczeni szűcsmester, a ma
gyar hadsereg számára készített nyeregbundákért 
esett összeget törlesztetni kéri. 

Hadviga és Briestja turóczxnegyei községek 
elöljárói a földesurak által osztott, földbirtokban 
megkárosodásukat panaszolván, vizsgálatot és or-
vosoltatást kérnek eszközöltetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Most a közös viszonyok tárgyában készült 
törvényjavaslat szerkezete, ugy a mint a t. ház 
megállapította, jegyző ur által föl fog olvastatni. 
Azután következik a szavazás. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa az elfogadott 
törvényjavaslatot a közös ügyek tárgyában.) 

Elnök : Két részről adatott be kívánság a 
név szerinti szavazásra, nézve. Jegyző ur föl fogja 
olvasni. 

Joannovics György jegyző .- Név szerinti 
szavazást kérnek egyfelől: Ivácskovics György, 
Millutinovics Szvetozár, Dellimanics István, ifj. 
Rudies József báró, Szász Károly , Karácsonyi 
Ferencz , Rónay János , Bránovácsky István, 
Lator Gábor, Molnár Pá l , Szabó Imre , Botka 
Mihály, Jekelfalussy Lajos, Berzeviczy Tivadar, 
Sümeghy Ferencz, id. Zichy József gr . , Hor
váth Antal, Szabó Sámuel, Hunvalvy Pá l , Iván
ka Zsigmond; másfelől : Kállay Ödön, Vállyi Já
nos, László Imre, Domahidy Ferencz, Almássy 
Sándor, Pap Pál, Böszörményi László, Lukynich 
Mihály, Luzsénszky Pál b., Kende Kanut, Szent-
kereszthy Zsigmond báró, Pétery Károly, Szilády 
Áron, Bárányi Ágoston, Soldoslmre, Salamon La
jos, Gubody Sándor, Hevessy Bertalan, Deáky 
Lajos, Markos István, Patay István, Szluha Be
nedek, Széky Péter, Halász Boldizsár, Gábriel 
István. 

E l n ö k : A szavazás tehát név szerint fog tör
ténni a következő kérdés fölött: a közös viszonyok 
tárgyában készült törvényjavaslat jelen szerkeze
tét elfogadja-e a t. ház vagy nem ? A képviselő 
urak neveit olvasni fogja Csengery Imre jegyző 
ur, ki egyszersmind a jelen nem levők neveit 
jegyzi; az igennel szavazók neveit Horváth 
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Lajos jegyző', a nemmel szavazókét pedig Jo-
annovies György jegyző fogja jegyezni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a képviselők 
névsorát. Ez alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., ifj. Amb-
rózy Lajos b., Andrássy Gyula gr., Andreánszky Boldi
zsár, Apponyi György gr., Armbruszt Péter, Balomiri 
János,Bartal György, Bartal János, Barinyay József, 
Bay György, Bánffy Albert b., Bánó József,Bánó Miklós, 
Bencsik György, Berényi Ferencz gr., Berde Mózes, 
Berzeviczy Tivadar, BeszeJános, Bethlen Farkas gr., 
Bethlen János gr., Bethlen Sándor gr., Bezerédj László, 
Binder Mihály, Bittó István, Boér János (udvarhely-
városi), Botka Mihály, Botka Tivadar, Branovácsky 
István, Bujanovics Sándor, Borcsányi János, Betegh 
Kelemen, Bohatielu Sándor, Buócz Kálmán, Bernáth 
Lajos, Üebrián László gr., Conrád Mór, Császár József, 
Csengery Imre, Csik András, Csörghe László, Cséry 
Lajos, Dapsy Vilmos, Dani Ferencz, Dániel Pál, Deák 
Ferencz, Dedinszky József, Dellima7iics István, Detrich 
Zsigmond, Dobóczky Ignácz, Domokos lAszló, Dózsa 
Dániel, Dósa Elek, Draskóczy Gyula, Drottlef Tamás 
Vilmos, Dékáni Károly, Eltel Frigyes, Eötvös József 
b., Eötvös Tamás, Erős Lajos, Faragó Ferencz, Fá
bián Gábor, Fehdenfeld Frigyes, Fejér János, Fest 
Imre, Fisser István, Frideczky Timót, Földváry Mik-
lés, Gqjzágó Salamon, Gál János, Gál Miklós, Geczö 
János, Geduly Lajos, Glacz Antal , Gorove István, 
Gozsdu Manó, Gyene Károly, Hedry Ernő, Horváth 
Antal, Horvát Boldizsár, Horváth Döme, Horváth 
Károly, Horváth L,ajos, Hosszú József, Hunfalvy Pál, 
Huszár István, Huszár Károly b., Ihász Rezső, Inkey 
József, Ivacskovics György, Ivánka Zsigmond, Jan-
kovich Antal, Jekelfalussy Lajos, Jendrassik Miksa, 
Joannovics György, Justh József Kacskovics Ignácz, 
Kalauz Pál, Karácsonyi Ferencz, Kardos Kálmán, 
Kautz Gyula, Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor b., 
Kemény Zsigmond b. 

Nemmel szavaznak: Almássy Sándor, Angyal 
Pál, Ács Károly, Bárányi Ágoston, Beliczey István, 
Beniczky Gyula, Beniczky Ödön, Bernáth Zsig
mond, ifj. Bethlen Gábor gr., Bogyó Sándor, Bónis 
Sámtiel, Böszörményi László, Cseh Sándor, Csiky Sán
dor, Darvas Antal, Deáky Lajos, Dessewffy Ottó, De-
genfeld Gusztáv gr., Domahidy Ferencz, Döry Ádám, 
Eöry Sándor, Eszterházy István gr., Gábriel István, 
Gál Péter, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász 
Boldizsár, Hevessy Bertalan, Horváth Elek, Ivánka 
Imre, Jámbor Pál, Jókai Mór, Kállay Ödön, Károlyi 
Ede gr., Keglevich Béla gr., Kemény István b. 

Zaj. Hogy szavazottf Hogy szavazott?) 
E l n ö k : Igennel vagy nemmel szavazott kép

viselő ur ? 
K e m é n y I s t v á n b . : Bocsánatot kérek, t. 

ház! Én igennel akartam szavazni, de tévedés
ből nemet mondottam. (Nagy zaj. Ezt nem fogad-

hat'mk el!) Már bocsánatot kérek, de nagy volt a 
zaj, és a ház akustikája, mint tudni méltóztatnak, 
igen rósz; nem értettem tehát, midőn fölhivat
tam, s tévesdésből nemet mondottam, noha igennel 
akartam szavazni. (DeriiMség. Nagy zaj. Elnök 
csönget.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Azt hiszem, senki sem 
fogja ezen fölszólalásomból azt következtetni, hogy 
azon szavazatot magunknak, a baloldalnak kíván
nám tulajdonítani. (Nagy zaj. Fólkiáltások: Szavazás 
közben nem szabad szólani! Elnök csönget.) De a ház
szabályok szerint a szavazatot semmiféleképen, és 
semmi körülmények között motiválni nem szabad : 
ezt mindig fen kell tartani. (Zaj.) 

Elnök : Bocsánatot kérek. Igaz, hogy a sza-
| vazatot motiválni nem szabad ; de szavazás közben 

szólam sem szabad. (Nagy zaj. Elnök csönget. Tisza 
Kálmán és Károlyi Ede gr. fölkelnek és szólni kivan
nak.) Bocsánatot kérek, még nem fejeztem be, a 
mit mondani akartam. A mi a kérdés alatti szava
zatot illeti : én azt hiszem, nem az számit, a mit 
képviselő ur mondani akart, hanem az, a mit mon
dott. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n (Nagy zaj) : Nekem magához 
j a szavazat kérdéséhez nincs semmi szólásom, mert 
I épen azt óhajtom, hogy minden szavazó szándéka te
kintetbe vétessék, ha netalán nyelvhibából mást 
mondott volna i s ; nekem azon megjegyzés ellen van 
kifogásom, hogy szavazás közben ne lehessen fölszó
lalni : mert, engedelmet kérek, van egy eset, mi
kor lehet fölszólalni, akkor t i , , ha a ház szabályai
ra történik hivatkozás. Ez történt a jelen eset
ben is : azért szabad fölszólalni. 

GajzágÓ S a l a m o n : Tisza Kálmán képviselő 
társunk véleményét elfogadom; de azt nem foga
dom el, hogy a jelen esetben a ház szabályai ellen 
történt volna vétség, miután Kemény István b. 
nem motiválta szavazatát, hanem csak azt akarta 
megjegyezni, hogy tévedett. (Nagy zaj. Fólkiáltá
sok : Rendre!] 

E l n ö k (csenget) : Folytassuk a szavazást. 
Csengery Imre j e g y z ő (folytatja a képvise

lők névsorának olvasását, s ez alkalommal: 
Igennel szavaznak: Kerkapoly Károly, Királyi 

Pál, Kiss Jakab, Kovách László, Kuba János, Kud-
lik István, Kvassay László, Láng Gtisztáv, Lator Gá
bor, Lónyay Gábor, Lónyay Menyhért, Lázár Sán
dor, Lázár Kálmán gr., Madocsányi Pál, Majthényi 
József b.,MádayIjajos, Mátyáss József, Melas Vilm)s, 
Mihályi Péter, Mikó Imre gr., Mikó Mihály, Mittuti-
novics Szvetozár, Miske Imre b., Moldován János, 
Molnár József, Molnár Pád, Nagy Károly, Németh 
Károly, Ocsvay Ferencz, Ónossy Mátyás, Öpicz Sán
dor, Orczy Béla b., Papp Zsigmond, Perezel Béla, 
Perényl Zsigmond b., Pethe András, Pilhr Gedeon. 
Puskariu János, Pulszky Ferencz, Paizs Andor, 
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Rannicher Jakab, Ráth Péter, Reviczky István, Ró
nay János, Rónay Lajos, Rónay Mihály, ifj. Ru-
dics József b., Rudnyánszky Flórián, Rónay Já-
czint, Sebestyén László, Semsey Albert, Siklóssy Ká
roly, Simay Gergely, Simon Pál, Siskovich József 
Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, Sihneghy Ferencz, 
Szabó Imre (pápai), Szabó Imre, Szabó Sámuel, 
Szakái Lajos, Szász Károly, Szentiványi Adolf, Szé
chenyi Béla gr., Széles Dénes, Szilágyi István, Szir-
may Géza, Szirmay Pál, Szitányi Bernát, Szolga Mik
lós, Szabó Miklós, Szlávy József, Szontagh Pál (gö-
möri), Stoll Károly, Szemző István, Tnry Sámuel, 
Tvlnay Gábor, Tóth Lörincz, Tóth Vihnos, Török 
Sándor. Trauschenfels Emil, Trifunácz Pál, Tiúbás 
János, Urbanovszky Ernő, Vadász Manó, Vadnay 
Lajos, Wass Sámuel gr., Vecsei Oláh Károly, Vito-
lay József Vojnics Lukács, Wlad Alajos, Vodianer 
Albert b., Vucsetics István, Zerdahel/yi Incze, Zeyli 
József, Zeyk Károly, Zichy Antal, Zichy Jenő gr., id. 
Zichy József gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Nándor 
gr., Zsarnaylmre, Zsámbokréthy József , ZsedényiEde. 

Nemmel szavaznak: Kende Kamu, Kiss Lajos, 
Kiss Miklós, Kupricz Imre, László Imre, Luksich 
Bódog, Lukynich Mihály, Luzsé?iszky Pál b., Lükö 
Géza, Madarassy Mór, Madarász József, Makray 
László, Manojlovics Emil, Markos István, Moróthy 
János, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, Milkovics 
Zsigmond, Nagy Ignácz, Nánássy Ignácz, Nikolics 
Sándor, Nyáry Pál, Odescalchi Gyula hg, Oláh Mik
lós, Papp Lajos, Pappt Pál, Pap Simon, Patay Ist
ván, Perezel István, Pétery Károly. Podmaniczky 
Frigyes b., Prónay József Ráday László gr., Ruttkay 
István, Salamon Lajos, Soldos Imre, Somossy Ignácz, 
Szaplonczay József, Szentkereszthy Zsigmond b., Szilá-
dy.Aron, SzluhaBenedek,Szontagh PálfnógrádiJ.Széky 
Péter, Thalabér Lajos, Thúry Gergely, Tisza Kál
mán, Tisza László, Újfalu ssy Lajos, Varga Antal, 
Vállyi János, Várady Gábor, Véghsö Gellért, Vidacs 
János, Zsitvay József. 

Nincsenek jelen: Ányos István, Babes Vincze, 
Batthyány Géza gr., Békássy Lajos, Binder Lajos, 
Bobory Károly, Boczkó Dániel, BmieaZigmond,Balo-
miri Simon, Csanády Sándor, Csengery Antal, Cser-
novics Péter, Csiky István, Czorda Bódog, Damaszkin 
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János, Dimitrievics Müos, Dobrzánzky Adolf, Eszterházy 
Kálmán gr., Fáy Guztáv, Füleppj Lipót, Fehér Miklós, 
Fabritius Károly, Ghyczy Ignácz, Éertelendy György, 
Hodossiu József, Holíán Ernő, Ibrányi Lajos, Illéssy 
János, Justh Kálmán, Karácsonyi János, Koüer 
Antul, Komáromy György, Kossuth Pál, Kurcz György, 
Lázár Dénes, Lehoczky Egyed, Lovassy Ferencz, Lu
kács György, Maceüariu Élés, Maniu Aurél, Médán 
Endre, Miletics Szvetozár, Miskolczy Lajos, Mocsáry 
Lajos, Mocsonyi András, Mocsonyi Sindor, Mor-

I scher Károly, Paczolay János, Peley Lajos, Pethes 
József, Podmaniczky Ármin b., Popovics Desseanu 
János, Popovics Zsigmond, Prugberger József, Petyko 

i Lázár, Román Sándor, Simonyi Lajos b., Sipos Or
bán, Somssich Imre gr., Sidyok Mór, Svastics Gábor, 
Szabadfy Sándor, Szemző Mátyás, Széchenyi Imre 
gr., Székács József, Székely Gergely, Sztraümirovics 
György, Szelestey László, Sipos Ferencz, Teleki Domo
kos gr., Teutsch György, Tolnay Károly, Tóth Kál
mán, Trefort Ágoston, Varga Flórián, Varró Sá
muel, Vay Béla b., Vietorisz János, Vojnics Barna
bás, Vay Sándor b., Zámory Kálmán, Zichy-Ferraris 
Viktor gr., Zimmermann József András. 

Besze JánOS: Mégis elszomorító dolog, hogy 
ily fontos tárgyban 82 képviselő nincs jelen köteles
sége teljesitésére.Inditványozom tehát, hogy aképvi-
seló'kkötelességök teljesítésére elnökileg fölszólittas-
sanak. {Helyeslés.) Ha valaki nem akar eljönni, mond
jon le. 

| E l n ö k : Ki fog hirdettetni a szavazás ered-
í menye. 
I Csengery Imre jegyző: Igennel szavazott 
i 209 képviselő; nemmel 8 9 ; je lennem volt 83 j 
j egy, az elnök nem szavazott. 

E l n ö k : Ennek következtében a ház a közös 
viszonyok tárgyában készült törvényjavaslatot el
fogadta, s azt a mélt. főrendek legközelebbi ülé
sébe Joannovics György jegyző át fogja vinni. 

Más tárgy nem lévén, az ülést bezárom. 
Holnap az ünnep miatt ülés nem lesz ; a többi 

törvényjavaslatra nézve a szavazás holnapután d. 
e. 11 órakor fog megtörténni. 

Az ülés végződik d. u. 12 V2 órakor. 




