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CXLV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. juuius 25-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 . 

T á r g y a i : Bemutattatnak : Kassa városa kérvénye a törvényszékek rendezése i r án t ; Szabó I m r e (pápai), Szász Károly, 
Millutínovics Szvetozár, Ramiicher J akab , Joarmovies György lemondása a képviselőségről, minek folytán a megüresedett két jegyzői 
hely betöltése határoztatik ; a kormány határozaú javaslata közösügyi 15-ös országos bizottság kiküldése iránt, mely javaslat tárgya
lása napirendre tűzetik ; Román Sándor interpellátiója Sterka Sulucz Sándor g. k. érsek ügyében ; Eadics Ákos határozati javaslata a 
pest- és alföld-fiumei vasút iránt. A kérvényi és a törvényjavaslatvizsgáló bizottságra történt szavazás eredménye kihirdettetik. A 
kérvényi bizottság jelentése alapján : Soltész Sándor kórvénye a belügy-, Kálmán J a n i s é a honvédelmi, Mészáros Flóriáné az igaz
ságügyi, Técsö városé a pénzügy-, Szarvas városé a belügyminisztériumhoz, Csenkey Vinezeé a miniszterelnökhöz utasíttatik ; Waehs-
mann Vilmoséi részint mellőztetnek, részint a belügyminisztériumhoz utasíttatnak ; id. Mándy Péter javaslatai az igazság- és belügy , 
újvidéki szőlőbirtokosok kérvénye a pénzügyminisztériumhoz, Takács Mihályé a miniszterelnökhöz, Per l Simoné az igazságügyminisz-
teriumhoz u tas í t ta tnak; a tarnóczi kövület, Baán Béla kérvénye folytán, a Nemzeti Múzeumba szállíttatni rendeltet ik: Tisza-Szőlőd 
község kérvénye a pénzügy-, Cseke közságé, T u r d o s i n városé az igazságügy-, Tisza-Földvár községé az igazság- és pénzügy-, Csar-
nata községé, Lator Bálintné s társaié, S J . Lörincz községé az igazságügyminiszteriumhoz utasíttatik ; több állítólagos kath. papé, 
mint koholt aláirásu, mellőztetik ; Sz. Gy. Abrány lakosaié, Winkler Márton és társáé az igazságügy-, néhány árvái községé a bel
ügy-, D'heil Eleonóráé a pénzügy , Antal Jánosnéé, Schöndorf községé az igazságügyminiszteriumhoz u tas í t ta t ik : a Rádl Józsefféle 
alapiivány, Tamássy Károly és Schwarz Imre előterjesztése folytán, a mindenkori belügyminiszter főgondnoksága alá helyeztetik : 
Markó Sámuel kérvénye a belügy-, Czabay Károlyé a pénzügy , Márton Jakabé az igazságügy . Timár községé a pénzügyminisztérium
hoz, Ungár Móré a miniszterelnökséghez, Radovanovics Jánosé, Mülleiibach községé a belügy-, Majovszky Mihályé, Lehoczky Lajosé 
az igazságügyminiszteriumboz, Trajtler Józsefé a miniszterelnökséghez, Izbugya községé a belügy-, Obrovácz községé a pénzügy-, 
Popovics Jánosé az igazságügyi, az újvidéki helv. hitv. egyházé a vallási, Fügersy Gyuláé a belügy-, több baranyai közjégé, Tenge-
ricz, Babarcz és más szomszéd községeké az igazságügyi, Oroszhegyi Szabó Józsefé a miniszterelnökséghez, Bogáros községé a pénz
ügy-, a Pelegrin testvéreké az igazságügyi minisztériumhoz utasí t ta t ik; Schöndorf község ujabb folyamodványa, mint a melynek tár
gyában feljebb már történt intézkedés, mellőztetik ; Perl Simon ujabb kórvénye, Timár községé az igazságügyi minisztériumhoz, a 
buda-pesti honvédek két emlékirata a miniszterelnökséghez tétetik át. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József | 
b., Gorove István, Lónyay Menyhért, Wenckheim 
Béla b.; később Horvát Boldizsár, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik déli 121/i órakor. 

Elnök í Az ülést megnyitom. A jegyzőköny
vet fogja vezetni Dimitrievics Milos jegyző, a 
szólni kivánók neveit jegyzi Horváth Lajos jegyző. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a június 24-
dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Luzsénszky Pál b.: T. ház! Van szeren
csém szab.kir. Kassa városa kérvényét bemutatni; 
s miután ez a törvényszékek elrendezését tár-
gyazza, alázatosan kérném, méltóztassék azt a codi-
ficationalis bizottságnak kiadni. (Fölkiáltások: A 
kérvényi bizottsághoz !) 

Elnök: A kérvényi bizottságnak lesz ki
adandó ; s ha ez majd jelentést íog tenni, és a ház 
szükségét látja annak, hogy a codificationalis bi
zottsághoz tétessék á t , akkor fog oda utasíttatni. 
(Helyeslés.) 

Pápai Szabó Imre, Szász Károly, Millutíno
vics Szvetozár és Rannicher Jakab képviselő' urak, 
a kormány kinevezésétől függő hivatalra emeltet
vén, képviselői állásukról lemondanak. Az illető 
központi bizottságok új választások eszközlése vé
gett föl fognak szólíttatni. 

Joannovics György jegyző és képviselő, kor-
mányi hivatalra levén kinevezve, szintén lemond 
úgy képviselői, mint jegyzői állásáról. 

Joannovics György: T. ház! Miután ő föl-
sége, illetőleg a kormány kinevezésétől függő hi
vatalba léptem : e körülmény kötelességemmé 
tette, hogy a t. képviselőháznak ilyen esetekre 
nézve hozott határozatához képest lemondjak kép
viselői állásomról; miután pedig e lemondásom 
természet szerint magában foglalja a jegyzői tiszt
ségről való lemondást is, rövid fölszólalásom czélja 
az, hogy a jegyzők sorába való fölvételért, e nagy 
kitüntetésért, melyben engem a t. képviselőház an
nak idejében részesíteni, és azon kegyes elnézé
sért, melyet csekély tehetségeimhez mérve tett szol
gálatom egész folyama alatt irántam tanúsítani 
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méltóztatott, élő szóval nyilváníthassam szivem 
mélyéből fakadó hálaérzetemet. (Éljenzés.) Ennek 
kijelentése után magamat a t. képviselőháznak 
további nagybecsű kegyes hajlamaiba ajánlom. 
(Elénk éljenzés.) 

E l n ö k : Lónyay Menyhért pénzügyminiszter 
úr határozati javaslatot kíván a ház elé terjeszteni. 
(Halljuk !) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter; 
T. ház! Van szerencsém a minisztérium részéről 
egy határozati javaslatot a t. ház asztalára letenni 
azon kéréssel, hogy azt felolvastatván, tárgyalá
sára határidőt kitűzni méltóztassanak. 

DilttitrieviCS MÜOS j e g y z ő (olvassa a minisz
teri határozati javaslatot 15 tagú országos bizottság 
kiküldése iránt, mely a közösügyi törvény 18, 19, 20 
és 67-dik szakaszaiban megjelölt tárgyak fölött a 
reichsrath bizottságával előleg értekezzék.) 

Elnök: Ki fog nyomatni és a t. ház tagjai 
közt szétosztatni. !) Méltóztassanak az iránt nyi
latkozni, mikor kívánják napirendre kitüzetni ? 
(Fölkiáltások: Holnap! Mások: Holnapután!) 

G h y c z y K á l m á n : Azt kívánom a t. ház 
figyelmébe ajánlani, hogy ezen határozati javaslat 
oly fontos, és szövege annyira megbírálandó, hogy 
míg az kezünkben nincs, és nem combinálhatjuk, 
lehetetlen arra nézve a házban nyilatkozni és 
iránta határozni. Azt hiszem, ha ily fontos tárgy 
a .holnaputáni ülés napirendjére tűzetik, az még 
egyátalában nem hosszú határidő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ebbe belenyugodni? 
(Helyeslés.) Tehát a miniszteri határozati javaslat 
a holnaputáni ülés napirendjére tűzetik ki. 

Két jegyzői hely üresedett meg. Méltóztassa
nak ezekre nézve tán a holnaputáni ülésben sza
vazati jegyeiket beadni. (Fölkiáltások: Az elnapolás 
után!) Bátor vagyok a t. háznak ajánlani, hogy 
holnapután méltóztassanak megválasztani a két 
jegyzőt. (Helyeslés.) 

Román Sándor képviselő úr kívánja a minisz
tériumot interpellálni. 

R o m á n S á n d o r : Egy interpellátiót akartam 
tenni, de úgy látom, hogy épen most a miniszteri 
padokon senki sincs jelen; az egyetlen miniszter 
úr is, ki még jelen volt, eltávozott: ennélfogva az 
interpellátiót holnapra halasztóm, vagy mikor 
ülés lesz. 

Zsedényi E d e : Én azt tartom, hogy jó volna, 
ha a t. képviselő úr most adná elő interpellatióját, 
mert ha nincs is jelen a minisztérium, értesülvén 
az interpellatióról, a jövő alkalommal azonnal fe
leletet is adhat • ha ellenben interpellatióját hol
napra halasztja, a minisztériumtól nem fog azon
nal feleletet kapni. 

') Lásd az Irományok 126-dik számát. 

Román Sándor: T. ház! (Halljuk!) Jelen 
esetben oly körülmény forog fen, hogy az inter-
pellatió előtt egy kis historicumot kell előrebocsá-
tanom, hogy a t. minisztérium jobban megérthesse, 
miért teszem az interpellátiót; azért igen szeret
ném, ha a t . minisztérium tagjai jelen volnának, 
hogy meghallhassák azon historicumot, a melyet 
elő akartam adni. (Fölkiáltások: Majd megolvassák! 

• Eötvös József b., Gorove Ltván, Lónyay Menyhért, 
Wenckheim Béla b. visszátérnek a terembe.) 

T. ház ! Midőn f. évi február havában a t. mi
nisztérium bizonyos ügyekben, a melyeket a t. 
ház már ismer . . . . (Minő ügyekben? Tessék vilá
gosan beszélni !) Nincs erős hangom, t. képviselőház. 
Midőn, mondom, a t. minisztérium bizonyos tár
gyakban fölhatalmazást kért, én azon hiedelem
ben voltam, és úgy hiszem, a t. képviselőház is 
azon hitben volt, hogy a magas kormány ott, hol 
szabad kezet kapott, a béke szellemében, bölcse-
séggel és különös tapintattal fog eljárni; különö
sen pedig, hogy ezt Erdélyországra nézve fogja 
tenni. Megvallom, mindjárt eleinte sejtettem, hogy 

; ezen hiedelemben és föltevésben tán csalódni fo-
; gunk. Mert mellőzve azon néhány kinevezést, mely 
] ott történt, egyenesen átmegyek a kir. biztos ki-
| nevezésére. Mondják ugyan, hogy igen jeles állam-
( férfiú, miben én soha sem kétkedtem és nem is 
j kétkedem; de már azon fontos körülmény, hogy 
j az ország legszámosabb népességének nyelvéből 
| egy szót sem tud, igen különösnek tűnik föl eló't-
I tem. Azt hittem azonban, hogy melléje oly egyént 
I fognak kijelölni, ki ezen hiányt pótolhatja, és el-
I lensúlyózhatja azon unilateralis influentiákat, me-
| lyeket elkerülhetetlenül föltételezni kellett. Mindez 
j azonban nem történt. A kir. biztos úr ki volt 

küldve, hogy tanulmányozza Erdélyország hiá
nyait, szükségleteit, és úgy hiszem, különösen az 
unió tárgyában puhatolja ki a közvéleményt, mi
után tudva van, hogy az unió még nem bevégzett 
tény. (Ellenmondás) 1848-ban, midőn az erősza
kolt unió kimondatott . . . . (Zaj. Ellenmondás.) 
Igenis, az volt jelszóul kitűzve: unió vagy halál. 
(Felkiáltások: De nem a,kormány részéről!)) Es tudva 
van az is a világ1 előtt, hogy a románok az utób
bit választották, és hogy ezen erőszakolt uniotör-
vény 40 ezer román vérével van beszennyezve. 
Ugyanazért igen kívánatos lett volna, hogy mind 
a magas kormány, mind a kir. biztos úr azon ma
gas példának nyomdokain, melyet a trónról ad
tak, haladtak és az engesztelődés és béke szelle
mében működtek volna. Azonban mindamellett 
hogy a kir. biztos úr meggyőződhetett kőrútjában 
— igen nagy kiterjedésű kőrútjában, épen oly he
lyeken, a hol legkevésbbé várta, s a hol talán 
mással kecsegtette magát, ép oly székhelyen, a me
lyet ugyan megnevezni nem akarok, mert külön-

38* 
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ben is a t. kormány és t. ház előtt ismeretes — a köz
érzület felől: mindazonáltal és annak daczára a 
kir. biztos úr, midőn a koronázási ünnepélyre fel
jött, ágy találta előadásában föltüntetni a dolgok 
állását, hogy ott egyedül csak egy személy áll a 
kormány politikájának útjában, és ez Sterka Su-
lucz Sándor érsek. Ennek következtében azon szo
morú hír terjedt el, rai már régen pengettetett a 
magyar hírlapokban, hogy mindamellett, hogy a 
kormány azt hiszi, hogy az emiitett érsek erőtel
jesen működik a kormány-politika ellenében, igen 
gyöngének van lefestve mégis egyházi minőségé
ben, és az ezéloztatik — mint mondám, hallomás 
szerint, (Fölkiáltások: Hallomás szerint!) és lapok
ból is tudom — hogy egyházi méltóságától meg-
fosztassék és helyébe eoadjutor neveztessék ki. 
Ezen tekintetben vagyok bátor interpellatiót in
tézni a t. minisztériumhoz, és azt hiszem, hogy épen 
a kormány érdekében teszem ezt. mert nem teszem 
föl, hogy azon tisztes ősz, ki mind a trón iránti 
loyalitásban, mind pedig a haza iránti szeretetben 
egyaránt tündököl, ez által inkább megsértessék, 
mint inkább az emiitett érsek igen számos hivei, 
és harmadfél millió románnak nemzeti és vallási 
érzelmei fognának sértetni, mi mindenesetre meg
történnék, ha ezen tény valósulna. 

Árrá vagyok tehát bátor a t. minisztériumot 
egész tisztelettel fölkérni, adjou fölvilágosítást az 
i ránt : 

1-ször: való-e, hogy Erdéíyországban a poli
tikai helyzet tanulmányozása, a szükségek és hiá
nyok fölfedezése és különösen az uniokérdésre vo
natkozó közérzület kipuhatolása végett kiküldött 
kir. biztos eddigi ott tartózkodása és jelesen kőr
útjában tett tapasztalásai eredményéül azt tüntette 
föl, hogy csak egyedül Sterka Siulutiu Sándor g. 
kath. román érsek ellenzené az erőszakos uniót? 

2-szor: való-e, hogy a t. kir. minisztérium ő 
cs. k. fölségénél Sterka Siulutiu Sándor érseknek 
a római sz. szék által leendő megintését, egyházi 
működésétől leendő elmozdíttatását és egy kineve
zendő eoadjutor által leendő helyettesítését kérel
mezte? 

3-szor: szándékozik-e a t. kir. minisztérium 
mind az unió tárgyában, mind pedig a nevezett 
érsek irányában továbbra is eddigi eljárásában 
megmaradni ? 

Jelen interpellatiót Erdélyország legszámo
sabb lakosainak megnyugtatása és magának a 
kormánynak jól fölfogott érdekében egész tiszte
lettel terjesztem elő. 

Eernáth Zsigmond: Az interpellatiót nem 
értettem, de oly fontosnak tartom, hogy kérem, 
méltóztassanak azt újra fölolvastatni. (Helyeslés.) 

Dimitrieviecs Milos jegyző (fölolvassa az in
terpellatiót.) 

E l n ö k i A minisztérium annak idején fe
lelni fog. « 

Radics Ákos képviselő úr kivan szólani. 
{Halljuk!) 

Radics AkOS : Tisztelt ház ! Ha a magyar 
korona tengerpartjának eddig elhanyagolt érde
keit fölkarolni, ha önálló nemzetgazdasági és ke
reskedelmi fejlődésünknek egyedül ott található 
tényezőit kellőleg értékesíthetni, és ha egy oksze
rűtlen rendszer miatt Magyarország és társorszá
gainaklehetetlenné vált kiviteli forgalmát békóiból 
ki akarjuk szabadítani: akkor mindenekelőtt a ma
gyar tengerpartnak s illetőleg Fiúménak vasúti 
összeköttetéséről kell gondoskodnunk. (Helyeslés.) 
Nem kétlem, hogy nem csak a tisztelt háznak, de a 
koi'mánynak is minden ügy ékezete, minden törek
vése oda lesz irányozva, hogy végre Fiume is oly 
állást foglalhasson el a magyar korona tenger
partján, a minőt jelenleg Trieszt az osztrák örökös 
tartományok tengerpartján foglal el. (Eelyeslés.) 
Mindenki tudja e házban, hogy csakis a pest- és 

• alföld- fiumei vasútnak időveszteség nélkül kiépí
tése ügyében hozandó országgyűlési határozattól 
függ, hogy e czélunkat mielőbb és teljesen elér
hessük. Van szerencsém e tárgyban határozati ja
vaslatot tenni a ház asztalára, azon kérelemmel, 
méltóztassék tárgyalására e hét valamelyik nap
ját kitűzni. (Helyeslés) 

Dimitrieviecs Milos jegyző (olvassa a pest-
l és alföld- fiumei vasút iránti határozati javaslatot.) 
! Gorove István közgazdasági miniszter: 
j Tisztelt ház ! A kormány örömmel nyilatkoztathatja 

ki, hogy mind azt, mi a fiumei vasútvonal fontos
ságára nézve a beadott indítványból kitűnik, 
épen ugy belátja, mint a t. indítványozó úr. A 
vasutakra nézve szándoka levén a kormánynak 
holnap-holnapután határozati javaslatot tenni le a 
ház asztalára, azt hiszem, a kormánynak a vasu
takra vonatkozó határozati javaslatával együtte
sen lehetne e speciális tárgyat is, a majdan kitű
zendő napirend folytán, azon formák közt tár
gyalni, melyeket a ház leghelyesebbeknek fog 
tartani. (Helyeslés.) 

E l n ö k ; A határozati javaslat ki fog nyo
matni ') és a minisztérium által beadandó javaslattal 
együtt fog tárgyaltatni. 

Must a tegnap beadott szavazatok eredménye 
fog kihirdettetni. 

Dimitrieviecs Milos jegyző (olvassa): A 
kér vény í bizottságra beadott 271 szavazat közül 
üres volt 4 ; Ihász Rezső 251, Detrich Zsigmond 
250, Németh Károly 250, Gzorda Bódog 249, 
Thury Sámuel 249, Zsarnay Imre 249, Sulyok 
Mór 248, Boheczel Sándor 244, Csörghe László 

l) Lásd az Irományok 127-dik számát. 
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240, Gál János 236, Wlád Alajos 215, Bernáth 
Zsigmond 207, Ács Károly 200, Tisza László 197, 
Szontagh Pál (nógrádi) 194 szavazatot kapott. > 

A codifieationalis bizottságra beadott 271 
szavazat közül üres volt 8 ; Gozsdu Manó 254, 
Ráth Károly 250, Dósa Elek 248, Horváth Lajos 
248, Horváth Károly 246, Bömches Frigyes 245, 
Dapsy Vilmos 244, Királyi Pál 244, Fülepp Lipót 
242, Vadnay Lajos 242. Kerkapoly Károly 241, 
Manojlovics Emil 208, Bónis Sámuel 202, Várady 
Gábor 195, Tisza Kálmán 158 szavazatot nyertek, j 

E l n ö k : Bánó József, mint a kérvényi bizott
ság előadója, jelentést fog tenni. 

A kérvények nagy számmal levén, talán fö
lösleges minden egyes kérvénynél, a melyre nézve 
a ház a bizottság véleményét elfogadja és ellene 
észrevétel nem tétetik, a határozatot kimondani, 
hanem ily esetben a bizottság véleménye elfo
gadottnak tekintetvén, az előadó úr tovább olvas
hat. (Helyeslés.) 

B á n ó József e l ő a d ó : T . képviselőház! Mi
előtt a kérvényi bizottság jegyzőkönyvét előter
jeszteném, van szerencsém a t. háznak bejelenteni I 
azon körülményt, hogy a kérvényi bizottság 
utolsó ülése még húsvét előtt, april első napjaiban 
tartatott. Minthogy azóta igen sok körülmény 
megváltozott, húsvét után pedig nem lehetett a 
kérvényi bizottságot oly számban összegyűjteni, 
hogy ülést tarthatott volna: a kellő változtatások 
nem történhettek meg a tárgyakban. Ha tehát oly 
tárgyak fordulnak elő, melyek a dolog természe
ténél fogva változást szenvedtek, méltóztassanak 
azokat itt a házban megváltoztatni. 

A másik, a mit bátor vagyok előterjeszteni 
a t. képviselőháznak, az. hogy igaz, a háznak 
szabályai igen hiányosak, de igaz másrészt, 
hogy vannak a háznak oly szabályai, melyek 
megtarthatók, és igen czélszerü volna azo
kat megtartani. Én most, mig előadója voltam 
ezen bizottságnak, tapasztaltam azon érdekessé
get, mely a kérvényi bizottság, az egész országgyű
lés és a képviselőház iránt az egész országban 
mutatkozik • de ha három-négy nap elmúlik a nél
kül, hogy ezen bizottság beadná jelentését, attól 
félek, hogy azon bizalom, mely az egész országban 
nyilvánul a képviselőház iránt, e téren némi tekin
tetben megrendül: azért azt vélem, igen czélszerü 
volna, ha a t. ház elhatározná, hogy a házszabá
lyok 80 és 81-dik szakasza ezentúl megtartassék, 
hogy t. i. minden hónapban választassék uj kér
vényi bizottság, és, mint a házszabályok kívánják, 
minden héten történjék előadás a kérvényi bizott
ság részéről. Ezt vagyok bátora t. ház figyelmébe 
ajánlani. 

BÓníS S á m u e l : Az én vélekedésem szerint 
nem lehet mondani, hogy ha vannak a házszabá

lyok közt olyanok, melyeket meg lehet tartani, 
azok megtartandók: mert a házszabályok minden 
esetre kötelezők, s igy kivétel nélkül megtartandók. 

B á n ó József e l ő a d ó : Én csak czélszerüek-
ről szólottam. 

BÓniS S á m u e l : Ha a házszabályok nem 
czélszerüek, akkor a ház vagy megváltoztatja azo
kat, vagy nem; de mig meg nem változtatja, addig 
mindenkor kötelezők. 

A mint emlékezem, nem egy tárgyat tűzött 
ki a ház olyanul, mely előzetesen elintézendő, s 
ily kikötéssel utasította a bizottsághoz. Már most 
kérdem, tétettek-e intézkedések, hogy az ily tár
gyak előzetesen elláttassanak ? Legalább jöven
dőre nézve óhajtanám, ügyeljen fel az elnökség, 
hogy ez többé ne történjék, s hogy ne heverjenek 
négy hónapig oly tárgyak, melyeknek előzetes 
tárgyalása elhatároztatot. 

B á n ó J ó z s e f e l ő a d ó : Én e részben csak azon 
felvilágosítást adhatom, hogy, a mint már elmondani, 
ötször kisértetett meg, hogy a kérvényi bizottság 
összejó'jön, de minden siker nélkül, 

(Olvassa a kérvényi bizottság jelentését): 
Soltész Sándor szabolcsmegyei nyugalma

zott hivatalnok panaszolja, hogy sz. birói hivatalá
tól csak azért fosztatott meg, hogy a tokaji uradalom
ban 100 ezer és a megyei közmunka-ügyben 50 ezer 
ftra terjedő állítólagos sikkasztásban részt nem akart 
venni s az iránt panaszt emelt és vizsgálatot kért 

j a helytartó tanácsnál Becske Lajos volt alispán, 
I Ábrányi és Aranyosy Sándor ellen, de mind a mai 
I napig se panasza meghallgatva, se vizsgálat ren

delve nem levén, ennek mielőbbi eszközlését kéri. 
Vélemény :Ezen panaszos levél további intézkedés 
végett a belügyminiszterhez tétetikát. (Helyeslés.) 

Kálmán János volt honvéd és ez idő szerint 
szabadkai lakos kiérdemlett fáradalmaínak és 
szenvedéseinek jutalmát kéri, valamint forradalom 
alatt elveszett ingóságainak kárpótlását. Vélemény : 
A honvédelmi minisztériumnak adatik ki. (Helyes
lés) 

Mészáros Flórián és neje, született Prevendár 
Terézia pécsi lakosok panaszt emelnek G oocs Gyula 
és Haasz Károly mohácsi ügyvédek, és a mohácsi 
törvényszék ellen, állítólagos csalásaik és igazság
talanságuk miatt, s ennek megvizsgálására több 
tisztelt képviselő urakból álló vizsgáló bizottságot 
kérnek. Vélemény: Szükségesnek találandó intéz
kedés megtétele végett az igazságügy miniszteri -
umnak kiadatik. (Hely- slés) 

Mármarosmegyebeli Técső koronaváros la
kossága folyamodik a dohánytermelésnek — ha
bár a dohányt termő földtől nagyobb mennyi
ségű adót kellene is fizetni — megadásáért. Véle
mény : Intézkedés végett az országos pénzügymi
nisztériumhoz áttétetik. (Helyeslés.) 
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Békésmegyébe kebelezett, magát még 1845-
ben kiváltott Szarvas városa közönsége az iránt 
folyamodik, hogy kifizetett úrbéri és kisebb kir. 
haszonvételek örökváltságdijában kárpótoltassék. 
Vélemény: Miután az 1848, t. ez. XII . 9. §. ha
sonló természetű ügyek elintézését a minisztériumra 
bízza, e kérelem a belügyminisztériumhoz tétetik át. 
{Helyeslés.) 

Villám Gyula, igazabban Csenkey Vincze, 
pesti ferenczkülvárosi lakos és volt honvéd őrnagy, 
az iránt folyamodik, hogy a képviselőház ó't a ma
gyar minisztériumnak neki alkalmatos állomásra 
ajánlia. Vélemény: Folyamodása a miniszterel
nökhöz tétetik át. (Helyeslés.) 

Wachsmann Vilmos, pesti müvegyész és gyá
ros, panaszkodik, mily embertelenül csukták a té-
bolydába, és folyamodik Rottenbiller Lipót pest
városi főpolgármester, és Tormay Károly városi 
főorvos és társai ellen a hozzá benyújtott, állítóla
gos országosan fontos iratokkal történt visszaélés, 
és a hivatali hatalomnak túllépésével ellene elkö
vetett erőszakoskodás miatt, s ezért ellenök bűn
vádi keresetet kér indíttatni. Vélemény: Miután a 
bűnvádi kereset elrendelése nem az országgyűlés kö
réhez tartozik, folyamodó netaláni jogos panaszát 
az illető hatóság és a törvény rendes útján indítsa 
meg. (Helyeslés.) 

Wachsmann Vilmos még folyamodik az iránt, 
hogy a pénz-és az adóügyre, nem különben az or
szág védelmére vonatkozó munkája tör vény nyé 
emeltessék. Vélemény: Miután nevezett munka a 
folyamodványhoz csatolva nincs, folyamodónak 
kivánsága figyelembe nem vétetik. (Helyeslés.) 

Ugyanezen Wachsmann Vilmos újra folya
modik, hogy miután a pestvárosi elöljáróság el
len még ezelőtt beadott folyamodására 1867. már-
czius l l -kén a képviselőháztól nem kapott kielé
gítő választ, nevezett elöljáróság ellen személye 
és felsőbb parancsok tekintetbe nem vétele miatt 
elkövetett sérelem miatt vizsgálatot kér kikül
detni. Vélemény: Miután vádak, és súlyos vádak 
ismételve adatnak elő, figyelembe vétel végett a 
belügyminisztériumnak kiadatik. (Helyeslés.) 

Idősb Mándy Péter némely bírósági tisztvise
lői és ügyvédeket illető s ezentúl behozandó esz
méket közöl s ezeknek figyelembe vételét ajánlja. 
Vélemény: Lehető fölhasználás végett, vagy a co-
dificationalis választmányhoz átteendő, vagy ha or
szággyűlési határozat szerint ezen választmányok 
megszűnnének, az igazság- és belügyminisztérium
nak kiadandó. (Fölkiáltások: A minisztériumhoz !) 

E l n ö k : E kérvényre nézve tehát a bizottság 
véleményének utolsó része fogadtatik el. (He
lyeslés.) 

B á n ó J ó z s e f e lőadó (olvassa): Több újvi
déki szőlőbirtokos folyamodik, hogy saját termeszt-

l ményű és házi szükségre használt borért fogyasz-
j tási adó ne fizettessék. Vélemény : A pénzügymi-
• niszteriumnak kiadandó. (Helyeslés.) 

Takács Mihály, pomázi uradalmi tisztartó, fo
lyamodik Rajner Gyula pesti ügy véd és 1861-diki 
pest-pilisi járási alkotmányos esküdt, jelenleg 12 

J évre elitélt politikai fogolynak jótállás mellett 
szabad lábra állításának kieszközléseért, indokol
ván ezt különösen a jogegyenlőséggel 'azon szem
pontból, hogy ha 20 évre, sőt halálra ítéltek sza
badságukat visszanyerték, a 12 évre ítéltek annál 
inkább kérhetik. A politikai foglyok iránt a ház 

j által többször föliratilag is kijelentett kivánatához 
í képest reméli a ház, hogy a minisztérium ezen po-
; íitikai fogolynak szabadon bocsáttatását is mielőbb 
| eszközölni fogja, s ez okból jelen folyamodás át-
i adandó a miniszterelnöknek. 

E végzés természetesen megváltoztatandó, 
miután átalános amnestia adatott. Azért az indo
kolásnak el kellene maradnia. 

E l n ö k : Néhány nappal ezelőtt a lapokban 
is fölszólalás történt ugyanezen fogoly miatt: azért 
a folyamodás mégis csak a miniszterelnöknek adat
hatnék ki. (Helyeslés.) 

B á n ó Józse f e lőadó (olvassa) : Perl Simon 
kassai lakos folyamodik Abaujmegye csereháti 

1 járása szolgabirája, Lehoczky Lajos ellen, mint a 
ki hivatalával visszaélt és megvesztegethető, és mel
lékesen Márfy Károly törvényszéki ülnök ellen, ki 
nevezett szolgabíró elleni vizsgálatában kíméletes 
és részrehajló volt. Folyamodó kéri még a muni-
cipiumok helyreállta előtt nevezett szolgabírót 
minisztérium utján elmozdíttatni és bűnvádi eljá
rás alá vonatni. Vélemény : A hivatalok lelkiis
meretes hezelése az országnak különösen érdeké
ben levén, figyelembe vétel végett az igazságügyi 

j minisztériumnak kiadatik. (Helyeslés.) 
JBaán Béla nógrádmegyei tarnóczi lakos in

tézkedést kér tétetni az iránt, hogy az európai 
hírű tarnóczi kövület, mely a közbirtokosság által 
a Nemzeti Múzeumnak ajánltatottföl, és már egé
szen ki is van ásva, nehogy ez által az idő viszon
tagságának és így rongáltatásnak tovább is ki le
gyen téve: országos költségen vagy beépíttessék, 
vagy a Nemzeti Múzeumba áthelyeztessék. Véle
mény : Ezen hazafiúi felszólítást a képviselőház 
szíves tudomásul vévén, nevezett kövületnek or
szágos költségen a pesti Nemzeti Múzeumba át
szállítása elrendeltetik és ennek eszközlése az illető 
minisztériumra bizatik. (Helyeslés.) 

Tisza-Szőlős község elöljárósága sürgősen fo
lyamodik, hogy számukra eddig a m. kincstár ré
szére a dohánytermelésre összesen 310 holdnyi 
engedélyt mintegy 560 holdnyi mennyiségre sza
porítani kegyeskedjék, s ez által érdeklett több sze
rencsétlen lakosainak módot nyújtson az adót és 
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tiszaszabályozási költséget könnyebben fizethetni. 
Vélemény: Elintézés végett az országos pénzügy
minisztériumnak adatik át. (Helyeslés.) 

Szatmármegyebeli Cseke községnek úrbéres, 
majorsági és kisbirtokos lakosai előadják, hogy 
volt földesuraik már 1835-ben szándékoztak a ha
tárt urbérileg szabályozni és tagosítani, de kerese-
töktó'l elmozdíttattak; későbben azonban uj kisér* 
letet tevén, az úrbéri elkülönítés és tagosítási eljá
rás végrehajtásba is vétetett, de azon pör. melynek 
ítéletei 1855-ben föloldattak, s melyben jogaik 
legfelső helyen is elismertettek, elrejtetett, ugy 
hogy nyomára akadni sem bírnak, holott azon 
perből és a hozzá csatolt okmányokból kiderül, hogy 
80, most mindenéből kivetkőztetett család folyto
nosan úrbéri bánás alatt állott, és az 1848. IX. t. 
ez. alá tartozván, törvénytelenül, és telkeik termé
szetének kellő megvizsgálása nélkül vétettek el tő-
lök külsőségeik, és nyilváníttattak egyedül csak 
belső telkeik megválthatóknak ; panaszkodnak to
vábbá, hogy a közlegelő, ámbár a tagosító pert a 
kir. tábla kétszer küldötte vissza, és az osztályo
zók meg voltak választva, a hely szinén osztá
lyozva nincs, a tagosító perben hozott ítéletek ve-
lök csak akkor közöltettek, mikor a bíróságot 

kir. tábla utasította, kihirdetésüknek alkal
mával pedig éles töltésekkel ellátott pandúrok ál
líttattak föl elíenök, békés polgárok ellen, hogy a 
Tisza, Szamos és Túr árjainak kitett határukban 
a tagosítás csaknem lehetetlen, könyörögnek: in
tézkedjék a t. ház, hogy az ellenök hozott Ítéle
tek végrehajtása felfüggesztessék ; ha pedig a vég
rehajtás az e végre hozandó törvények alkotásáig 
mégis megtörténnék, az visszarendeltessék. Véle
mény : Megvizsgálás és intézkedés végett az igaz
ságügy minisztériumhoz utasítandó. (Helyeslés). 

Arvamegyébe kebelezett Turdossin mezővá
ros elöljárói és volt úrbéri jobbágyai előadják, 
hogy mezővárosuk határában az árvái uradalom, 
egy vendégfogadót és rétecskét kivéve, semmivel 
sem bír, ellenben a város az oraviczai pusztában, 
egyTököliféle, 1659. évben kelt adománylevélnél, 
fogva, évenkint fizetendő 246 forint adó fejében 
örök időkre bírja azon területet rétekkel, erdőkkel 
és havasokkal együtt, mely azelőtt Bisztra elpusz
tult helység határát képezte. A város az árvái ura
dalommal 1763-ban örök szerződést kötött, mely 
szerint neki mindennemű regálék, sőt még a va
dászati jog is átengedtetvén, évi tartozása, az ora
viczai adó betudásával. 820 ft. 25 krban állapítta
tott meg. Később az uradalom, urbérileg kívánván 
a várost szabályozni, attól a helytartó tanács 1771-
diki intézménye által eltiltatott. Az 1832/6. törvé
nyek értelmében a város 1838-ban szántóföldeit 
és rétjeit, a megye és uradalom közbejöttével, föl
méretvén, összesítette, tagosította és a megtörtént 

kiosztás után a hitelesített telekkönyvet és térké
pet át is vette. Megszűnvén 1848-ban az úrbéri vi
szonyok, az uradalom a megszűnt úrbéri tartozások 
fejében 21900 ft. kármentesítést kapott, de ezzel 
meg nem elégedve, 1857-ben határszabályozási 

i pörbe fogta a várost, mitől azonban az első folya-
: modásu bíróság által annál fogva utasíttatott el, 

hogy a határszabályozásnak már 1771-ben hely 
nem engedtetett, 1838-ban a határszabályozás tör-

i vény szabta módon már megtörtént, az uradalom 
a határban se erdőt, se pedig legelőt nem bírt, 
és nem bír, se pedig- azoknak közös használa
tában nem volt. és jelenleg sincs. Ezen törvényes 

| indokok ellenére azonban a felső törvényszékek 
! a szabályozást azon indokoknál fogva elrendelték, 
j hogy azt az 1763-diki úrbéri örök szerződés nem 

gátolja, minek következtében a mérnök nem 
csak bevezettetett, de a város, ellenszegülésének 
daczára, a kézi és szekeres munkák kiadására is 
szoríttatott. Mindezeknél fogva könyörögnek : mél
tóztassék a t. ház városuk és más hasonló törvény
ellenes állapotban levő mezővárosok sorsát orszá
gos ótalom alá fogadva, eszközölni, hogy a volt 
jobbágyokra nagyobb terhek ne háramoljanak, 
mint a milyenekkel 1848 előtt nyomattak, és erre 
tekintve az úrbéri törvények némely homályos 
czikkeinek világosabb magyarázatot adni. Véle-

| meny: A folyamodók nem jelölik ugyan szaba-
j tosabban ki az 1832/6. törvények azon czikkeit, 
I melyeket magyaráztatni kívánnak; miután azon-
! ban az általok előadott esetre csak az 1832/6 : X. 
; t. ez. 6. §. a) pontja és a 8. §. vonatkozhatik, ezek 
' elsejében pedig világosan ki van mondva, hogy azon 

határok, melyek a telkek összesítése, ugy a telki 
állománynak és legelőnek elkülönzése mellett, már 
ezelőtt rendbeszedettek, vagy a jelen törvény sza-

| bálya és elvei szerint ennekutána rendbeszedetni 
! fognak, ily rendbeszedés alá nem eshetnek; az 
I utóbbi pedig, a kézi és szekeres munkák kiszolgál

tatásának terhét azon esetre szorítja, ha a rendbe-
! szedést a jobbágyok kívánták: a bizottság törvény

magyarázásnak helyét nem látja; a mennyiben azon
ban a folyamodók az ellenök követett eljárás ál
tal kárt vagy rövidséget szenvedtek volna, annyi
ban a jelen kérvény vizsgálat és netalán szüksé
ges orvoslásnak eszközlése végett az igazságügyi 
minisztériumhoz utasítandó. [Helyeslés) 

Heves-szolnokmegyei Tisza-Földvár községe, 
aíáirással el nem látott folyamodásában, előadván, 
hogy az 1846-ban örök váltságra kölcsön vett 
összegből még 18,365 fr 13 kr, takarékmagtárba 
10,956 fr 37 k r , tisza-szabályozási költséggel 
28,679 fr 46 kr, 1863-iki ínséges kölcsönnel 
27,148 fr 02 kr ,hátra levő adó fejében 67,040 ft. 
19 kr, összesen 152,189 fr 18 krig van tartozás
ban, következőleg oly teher által nyomva, melyet 
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a mostani élő nemzedék letisztázni képes nem levén, 
még gyermekei számára sem hagyhat koldusbotnál 
egyebet, a tavalyi májusi fagyok által is nagy 
mértékben sújtva, könyörög: méltóztassék a tisz
telt ház örökváltsági tartozását az 1848. 9 t. ez. ér
telmében a nemzeti közbeesület védpaizsa alá ren
delni, az 1863. évi megbirhatlan inségi országos-
kölcsönt pedig elengedni. Vélemény : Az 1848. 12. 
9. §. szerint az addig kötött úrbéri örökváltsági 
szerződésekre nézve a törvény alapján, a körülmé
nyekhez képest, a minisztérium levén hivatva az 
igazság és méltányosság szerint intézkedni, a 
mennyiben a jelen kérvény az örökváltsági összeg 
megtérítésére vonatkoznék, az igazságügyi, az adó
elengedést illetőleg pedig a pénzügyiminiszteri-
umhoz lenne utasitandó. (Helyeslés.) 

Baranyamegyébe kebelezett Csarnota község 
előadja, hogy úrbéri tartozásainak és adózásainak 
örökösen leendő megváltása végett 1844. január 
l-jén akkori földesurával, gr. Batthyány Gusz
távval szerződést kötött ugy, hogy a váltságösszeget, 
16,100 frtot, 20 év folyta alatt tartozzék a szerint 
lefizetni, mint körülményei engedik ; a folyamodók 
azonban, hogy váltsági ügyökkel mielőbb tisztába 
jöhessenek, 15,800 ftot kölcsön vévén fel, a többit 
pedig magok erejéből állítván ki, volt földesurukat 
kielégítették ugyan, de a kölcsön felvett összeggel 
csekély terjedelmű határuk terméketlensége miatt 
annak kamatait is alig birván fizetni, mai napig 
is tartoznak, hitelezőik által azonban végrehajtások
kal folyvást zaklattatván, igavonó barmaiktól, in
góságaiktól, sőt ingatlan javaik egy részétől is meg
fosztva, már-már koldusbotra jutottak. Énnek kö
vetkeztésében, mivel az 1848 : 1 2. 9. §. rendeli, 
hogy az addig kötött úrbéri szerződésekre nézve a 
körülményekhez képest a minisztérium intézkedjék, 
azl853-évimarcz. 2-án 39 • SE* cl kelt földtehermente-
sitési nyilt parancs 16. és 17. §§-aiszerint is a mago
katkiváltott községeknek, ha a kikötött szerződési 
feltételek, kihirdetése napjáig egészen teljesítve nem 
voltak, a kötelezettségeik alól való felmentésre, vagy 
a közjövedelmekből leendő megtérítésre igényök 
volna; folyamodók pedig azt hiszik, hogy habár 
volt földesurok kielégítve lenne is, mivel az ösz-
szeg, melylyel e kielégités történt, kifizetve még 
mai napig sincs, és így a szerződési föltételek sem 
volnának teljesítve, azért az idézett törvényezikk 
és nyilt parancs jótékonyságát jogosan igénybe 
vehetnék: könyörögnek, méltóztassék a képviselő
ház ügyöket vizsgálat alá vétetni, és az 1853. évi 
marcz. 2-ig ki nem fizethetett 15,100 pfrtnyi úrbérj 
örökváltsági öszegnek az állam pénztárából leen
dő megtérítését elrendelni. Vélemény : Az idézett 
1848. 12. 9 §. értelmében teendő intézkedés végett 
az igazságügyi minisztériumhoz lenne átteendő.(iZe-
lyedés.) 

Kovácsi Erzsébet Lator Bálintné, mármaros-
megyei szigeti lakos és több vérrokona előadja, 
hogy ő és több érdektársai, mindnyáján Debre-
czen Erzsébetnek Kölcsey Lászlónénak örökösei, 
Brusztura és Mokra mármarosme gyei helységek
ben bizonyos zálogos részjószág iránt még 1803ban 
a királyi fiseus, mint a zálogos birtokosokkal tett 
csere következtében akkori tettleges birtokos ellen 
Mármarosmegye szbirói széke előtt zálog-váltó-pert 
kezdvén, ezen per 1839-ben mind az elöljáró bí
róság, mind a megyei törvényszék által részökre 
kedvezőleg fejeztetett be, a zálog kibocsátása meg
ítéltetvén és a végrehajtás elrendeltetvén, a kir. 
fiscusnak a fölebbvitel csak birtokon kivül en
gedtetvén meg ; ezen Ítéletek alapján 1842-dik 
évben a végrehajtást foganatba vétetni meg is 
kezdették, és ennek egy közöttük és akir. fiseus 
között a végrehajtó biróság előtt kötött 
egyesség lett eredménye, minek következ
tében a fiseus folyamodóknak 17,500 pftot kötelez
tetett volna fizetni, ha az ak i r . kamara által jóvá
hagyatok ; ezen egyezség azonban a kir. udv. ka
marának 1844 évi febr. 14-dikei rendelete által 
helyben nem hagyatván, e szerint a végrehajtás 
ismét folyamatba tétetett, befejezése azonban el
húzódott 1848-évig, ugy, hogy azt az ősiségét meg
szüntető törvény bevégzetlenül találta; a közbe
jött országos zavarok és egy ujabb egyesség meg
kísérlése által az ügy ismét elhúzódott 1854-dig, 
midőn tovább folytatása végett általok ismét újó
lag lépés tétetett, a mikor egyszersind akir . fiseus 
is szavatosai ellen azon bírósághoz folyamodott 
és mindkettejök részére a végrehajtás foganatosí
tása bíróilag megállapittatott, a nélkül, hogy a 
végrehajtás folytathatása ellen a kir. fiseus által 
észrevétel tétetett volna. Idő közben behozatott 
az osztrák polgári törvény és perrendtartás, és eze
ket a kir.fiscus a biróság illetősége és a végrehaj
tás folytathatósága elleni kifogásra használta föl, 
minek következése az lett, hogy a végrehajtás fo
ganatosítása előtt folytathatóságának eldöntése vé
gett ezen ügy ismét a megj^ei törvényszék elé ke
rült, mely azt folytathatónak találta, a kerületi 
cs. k. fő és legfőbb törvényszékek ellenben azt az 
ősiségi pátens 27. és 30. §§-ai szerint megtagad
ták; mivelpedigaz ősiségételtörlő 1848.15. az olyan 
pereket, melyek végitélettel befejeztettek, bárha az 
ősiségi viszonyokból vették is eredetűket, foly
tatandóknak és igy végrehajthatóknak jelentette 
ki, keresetök az idézett törvény keletkezése előtt 
már itéletileg eldöntetett, a birtokon belüli fölebb
vitel a fiscustól megtagadtatott, és a végrehajtás 
elrendeltetett, a kir. fiseus ezen ítélet ellen semmi 
jogorvoslattal nem élt. amegkezdett végrehajtásnak 
folytathatóságát a pátens szerint is elismerve, maga 
is szavatosait végrehajtásra idéztetve, többször 
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egyezkedési kísérleteket is tett: hiszik a folyamo
dók, hogy a végrehajtása pátens 30. §. 6. pontja 
szerint sem volt megtagadható. Könyörögnek azért: 
méltóztassék a ház előadott kérelmüket tekintetbe 
venni, és ügyüknek folytathatóságát törvényhozás 
ixtján kimondani. Vélemény: Az igazságügyimi-
niszteriumhoz intézkedés végett átteendó'. (He
lyeslés.) 

Tolnamegyébe kebelezett Sz. Lőrincz községe 
azon változások elősorolása után, melyeken úrbéri 
birtokuk az 1795 és 1827-dik években, volt földes
uraik Apponyi Rudolf és Gyula grófok eszközlése 
folytán, keresztülment, előadván, hogy ugyanazon 
volt földesuraik ellenök 1856-ban határszabályo
zási, tagosítási, legeló'elkülönzési, és a maradék
földek megváltása iránti úrbéri pert kezdettek, azt 
minden bíróságnál keresztülvitték, és ámbár a 
folyamodók mindent elkövettek, mit védelmökre 
hasznosnak Ítéltek, meg is nyerték: panaszkodnak, 
hogy tagosítás helyett, mely lehetséges lett volna, 
szétszórt apróbb területeket és rósz csucskákat 
kaptak, az úrbér behozatala óta használt legjobb 
szántóföldeik és rétjeik elvétettek, legelőt minden 
úrbéri telek után csak 6 holdat, és így nem elég
ségest, és azt is rósz minőségűt kaptak, úrbéri 
szántóföldeik helyett nem purificált legelő hasitta-
tott ki, az úrbéri per átalában hiányosan hajtatott 
végre, az uj állapotú birtok hitelesítése a kihasi-
tás és egyéb mérnöki munkálatok tényleges be
fejezése előtt rendeltetett el, végre, hogy a maradék
földek megváltása fejében 7,302 ft. 75 krnyi ösz-
szegben marasztaltattak el, holott azokból az 1836. 
10. 7. §-a szerint uj telkek lettek volna alkotandók. 
Mindezeknél fogva könyörögnek : méltóztassék a 
ház az úrbéri törvényeket akként egészíteni ki, 
hogy minden, folyamodásukban kimutatott ha
sonló tények fölmerültével a megkárosítás, csel-
szövény, roszul irányzott képviselet és pör folyama 
alatt meg nem szerezhetett okmányok elő nem 
mutathatása miatt vesztesekké lett felek, ha később 
perdöntő okmányok birtokába jutnak, igazaikat 
ne csak úrbéri kiigazítási, hanem egyenes birtok
perrel is toties-quoties érvényesíthessék, szóval, 
úrbéri perekben is egy nóvumnak hely adassék, 
hogy az úrbéri, és úrbéri maradékföldek jöven
dőben miképen leendő megváltásáról törvény-
czikk alkottassák, végre, hogy az e tárgyban ho
zandó törvények még ezen országgyűlésnek fo
lyama alatt szentesítés alá terjesztessenek. Az igaz
ságügyminiszterhez átteendó'. (Helyeslés.) 

Tarcsányi Gábor, Szmercsák János, Tulka 
Géza, Podlenszky Pál és Norosád György róm. 
kath. áldozárok, zólyommegyebeli Felső-Miesi-
nyén múlt 1866-dik évi június 8-kán kelt s Ma
darász József, a fehérmegyei sárkereszturi választó 
kerület képviselője által ugyanazon évi nov. 29-

KÉPV. n. EAPLÓ i86 s /7 ív. 

kén a képviselőház elé bemutatott folyamodvá
nyukban a róm. kath. papi nó'tlenségnek eltörlését 
indítványozzák, s indítványuk kivitelét a magyar 
országgyűlés működésébe ajánlják, a 6282 római 
katholikus lelkésznek nősülése által már a legelső 
nemzedék idejében is a népesedés mintegy 25,128 
lélekkel fogván szaporodni. Vélemény: Az aláírás 
koholt, azért a folyamodás tárgyalás alá nem vé
tethetik s visszaadatik. 

Madarász József: T. ház! Én voltam az, 
ki ezen folyamodást a t. képviselőház asztalára le
tettem. Elismerem, hogy én azon egyéneket, a ki
ket az aláírás mutat, s kik e kérvényt hozzám pos
tán küldöttek, nem ismerem, s igy nem is igény-

, lem magamnak, hogy azon kitétel ellen szólaljak 
föl, hogy hamisaknak bizonyultak be az aláirt 
nevek, mert jót állani értök nem merek, noha, ha 
nem bizonyíttatik be, hogy valósággal igaz-e az 

i aláírás, vagy nem, ezt mondani nem lehet. Én kö-
I telességem szerint szintén vevény által fölszólítot
tam azon egyént, a ki hozzám az iratot postai ve-
vény mellett küldötte, de az nekem nem felelt. 
Enmagam iránti kötelességemből ez alkalomra 
hagytam föl nyilatkozatomat, hogy magam is a 
tárgyat olyannak kivántam tekinteni, mint a mi-

I lyet, ha tudom, hogy legkevesebb roszakarat nyi
latkozhatnék benne a hozzám küldés által, be nem 
adtam volna a képviselőházhoz. Minden képvise
lőnek azonban szabadságában áll, hitem szerint, 

) minden hozzá intézett kérvényt — a nélkül, hogy 
! annak alaposságáról, vajon azon egyén létezik-e 
I vagy nem, meggyőződnék — beadni, magában ér-
i tetődvén, hogy a ki beadja, osztja azon elvet, mely 
! benne ki van fejezve. Midőn azt most magam ré-
[ széről is elfogadom, hogy az tárgyalás alá ne vé-
: tessék, én csak azt kérem, méltóztassék azon kité-
I telt, a mely positive nincs bebizonyítva — mert 
1 meghiszem, hogy azok valótlanok, de positivitás-
sal az bebizonyítva nincs — méltóztassanak ezen 
indokból a határozaton azon változást tenni, hogy: 
fölhozatott ellene a gyanú, hogy aláírásai nem valók, 
és ezen gyanú el nem oszlatott, azért tárgyalás alá 
nem vétetett. Visszaadni az iratot nem lehet, véle
ményem szerint, mert visszaadni csak nekem lehet, 
a ki beadtam. Azért kérem a t. házat, ne hozzon 
oly végzést, melynek következménye nem érné 
utói azt, a mit óhajt. íme nekem szabadságomban 
áll, azt mondani: Azon kérvényt, mert elvben pár
tolom, magamévá teszem, és azt azután nem 
lehetne visszautasítani. De miután én fölhívtam 
azon egyént, ki hozzám küldte, és miután ezen 
fölhívásomra nem válaszolt, nem akartam e folya
modványt magamévá tenni. Annak idejében majdan 
élni fogok e részben képviselői jogommal; most csak 
fölkérem a kéviselőházat a kitételre vonatkozó 
kérésem teljesítésére, — hiszen a következés ugyan-

39 
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az lesz. Én csak a végzést óhajtanám a szerint vál
toztatni, hogy: a kérvény aláíróinak valósága el
lenében gyanú támadván, a képviselőház ennek 
tárgyalását nem tartotta szükségesnek. (Fölkiáltá
sok: Maradjon a vélemény!) 

E g y k é p v i s e l ő : En, tisztelt ház, nehogy ha 

mindig nyitva állván, kérelmezők kivánsága itt 
tekintetbe nem vétethetik s az igazságügymíniszter-
hez küldetik át. [Helyeslés.) 

Árvamegye néhány községe folyamodik a 
Gömörmegyében elfogott Zoch, Bakulini, Stefan-
csok, Homola, Gálay szabadon bocsáttatása ér-

sonló esetek ismét előforduljanak, indítványozom, j dekében. Vélemény: A belügyminiszternek adandó 
hogy jövőre, ha valami kérvény beérkezik — kér- ! át. (Helyeslés.) 
désen kivül mindenkinek van joga kérvényezni 
— a kérvény csak úgy legyen elfogadható, ha az 
illető választó kerület képviselője aláirta, hogy 
csakugyan kerületéből való. (Ellenmondás.) 

Zsedéliyi E d e : Nekem Madarász úr előa
dása ellen nincs szavam; de van egy megjegyzése 
ellen, az ellen t. i., hogy, mint ő mondja, a képvi
selőnek, ki folyamodványt nyújt be, semmi bizto
sítást nem kell nyújtania a ház irányában. Ez nem 
áll. Nézetem szerint a képviselő semmiesetre be 
nem nyújthat oly folyamodványt, melynek aláírá
sát s aláirása hitelességét nem ismeri. Már abban, 
hogy képviselő nyújtja be a folyamodást, a ház 
biztosítékot lát. (Helveslés.) 

E l n ö k : Tehát a szóban forgó kérvényre 
nézve elfogadja a ház a bizottság véleményét ? (El
fogadjak!) 

Bánó Józse f e lőadó (olvassa): Szabolesme-

lakosai, magokat nem majorsági zselléreknek, nem 
contractualistáknak, hanem valódi úrbéreseknek 

Sárosmegye Bártfa városában lakó D'heil 
Eleonóra, már a magyar minisztérium kinevezése 
után, azaz 1867. febr. 27-kén reá szabálytalanul 
kivetett és 1441 ft. 8 7 % krt tevő hagyatéki adót 
vagy illetéket a még fenálló osztrák szabályok 
szerint is 148 ft 25 krra leszállíttatni kéri. Véle
mény : Az országos pénzügyminisztériumhoz téte
tik át. (Helyeslés.) 

Szabolcsmegyében fekvő budai-ábrányi lakos 
Antal Jánosné szül. Horvát Sára gyújtogatás gya
núja miatt 4 évre elítélt férjének, Antal Jánosnak 
a minisztérium útján szabadon bocsáttatásának 
eszközlését kéri. Vélemény: Folyamodó az igaz
ságügyminiszteri umhoz utasíttatik. (Helyeslés.) 

Temesmegyei Schöndorf község lakosai múlt 
évi június 3-kán 310. el. sz. alatt beadott kereső
ket, melyben a Maros folyásának változása által. 
a kamara foglalása következtében legjobb rétjeik

és már 
többször 
szólván, 

gyében fekvő Szent-György-Abrány község több j tol és földjeiktől régen történt eiestöket, 
tett siker nélküli folyamodásukat pana-
megujitják s részrehajlatían küldött

állítván, folyamodnak : a) adassanak nekik vissza I s ég kinevezését kérik. Vélemény: Az igazságügy-
az 1848. év előtti jogaiknál fogva bírt és az ura
ság által elvett szántó, kaszáló földeik és legelő 
réteik ; b) semmisíttessék meg az 1862. év június 
28-kán köztök és a birtokosság közt létre jött 
egyességlevél; c) szűntettessék meg az ujabb törve-

i.'S 

minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 
Debreczenben lakó Támássy Károly 

Schwarz Imre, mint néhai Rádl József alapítványi 
tömege gondnokai, a kezelésökre bízott hagyatéki 
tömegről, melynek kamatjai legnagyobbrészt a 

nyék szerint már megszűntetett úri szolgálat ná- i végrendelkező kivánsága szerint Magyarország 
lok is, és legyenek a haza többi lakosaival egyen- | hazafiúi érzelmű és szerencsétlenség által sújtott 
lők; d) Wuvermann Ferencz földesurok által a | szegényei közt osztandók el, szóló jelentésöket a 
közlegelőből háztelkeknek örök áron eladott föld | magyar képviselőház, mint az alapító által kine-
tétessék előbbi helyzetébe vissza, vagy annak ára J vezett végrendelkezési fővégrehajtó testület elé 
fordittassék községi czélokra; végre e) hogy az i terjesztik, és ennek az alapítványi tömeget illető 
1852,53, 54. években általok házaik- és telkeikért 
kivetett, és telekadó fejében ki is fizetett 367 ft. 
10 kr. összeg jövő évi tartozásaikba tudassék be. 
Vélemény: Folyamodók netaláni jogaikat rendes 
per utján érvényesíthetvén, folyamodásuk egysze
rűen az igazságügyminiszteriumhoz tétetik át. (He
lyeslés.) 

WinklerMárton és Algáiéi* Gáspár, Pozsony
inegye külső járása Német-Diószeg községének la
kosai, folyamodnak, hogy az Ungar György járási 
szbiró által ellenök hozott ítélet a törvényszék ál
tal újból vizsgáltassák meg és igazságosabban 
intéztessék el , addig pedig lefoglalt 4 tehe-
nök elárvereztetése betiltassék. Vélemény: Ne
taláni sérelmek ellen orvoslást kérni a per rendes 

intézkedéseit elvárva, magokat erről értesíttetni 
kérik. Vélemény: Miután 'a végrendelkező a leg
nemesebb czélt tűzte ki hagyatékának s ennek fő-
végrehajtójául Mag}^arországnak országosan egy
begyűlt képviselőit kéri föl, a képviselőház ezen 
tőke fó'gondnokául a mindenkori belügyminisztert 
bízza meg, s tőle az e részbeli számadást minden 
évben megvárja. (Helyeslés.) 

Markó Sámuel, mint Torda városa volt taná
csosa, folyamodik, hogy miután főhadnagyi hiva
talától még 1863. évi april 8-kán felsőbb rendelet 
nyomán fölmentetett, de tanácsossági hivatalától 
nem, és e részbeli fizetését a főispáni helyettes 
Züllich István tőle szintén elvonta, nevezett volt 
főispáni helyettes, ki jelenleg Kolozsvár városa 
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törvényszékének elnöke, legyen oda utasítva, hogy 
4 évi tanácsosi fizetését, mely f. évi máj. 4-keig 
1600 ftot tesz, neki fizesse ki, mint olyannak, a ki 
igen szegény s ezen hivatalvesztés által teljesen 
ínségre jutott. Vélemény: A belügyminisztérium
hoz utasíttatik. (Helyeslés.) 

S i m a y G e r g e l y : Minél tovább hallgatom a 
kérvényi bizottság előadásait, annál inkább meg
győződöm, hogy a kérvények jelen kezelési módja 
nem csak nem czélszerü, hanem tökéletes idővesz
tegetés. (Helyeslés.) Kevés kivétellel még eddig 
minden tárgyat a kérvényi bizottság vagy egyik 
vagy másik minisztériumhoz utasított. Igen termé
szetes, hogy mindezt egyszerre el lehetne végezni 
akkor, midőn a t. ház elnöke a kérvényeket a ház
nak bejelenti, ha olyan tárgyak, melyekre nézve 
azonnal föltűnik, hogy eme vagy ama minisztéri
umhoz tartoznak, egyenesen oda utasittatnának. 
Jelenleg is azon igen nevezetes hátrány merül föl 
a kérvényekre nézve, hogy több hónap óta a kér
vényi bizottság keze alatt hevernek, és csak jelen
leg utasíttatnak vagy a bel-, vagy az oktatásügyi, 
vagy egyéb minisztériumhoz, holott egyszerre a 
bejelentésnél utasittathatnának oda. (Fölkiáltások: 
Menjünk tovább!) 

BánÓ Józse f e lőadó (olvassa): Czabay 
Károly pesti magánzó, nővére özv. Radácsy Fe-
renczné, szül. Czabay Jozefa nevében is, folyamo
dik, hogy még 1848—49-ben a magyar kincstár 
részére szállított gabonától járó, és mindeddig fize-
tetlen 3847 ft és 48 kr. p . p . neki kárpótoltassék, 
vagy segélyező összeg rendeltessék. Vélemény: 
Az országos pénzügyminisztériumhoz tétetik át. 
(Helyeslés.) 

G h y c z y I g n á c z : Az előadásokban, vala
hányszor a pénzügyminiszter említtetik, mindany-
nyiszor azon hozzátétel fordul elő: „országos pénz- j 
ügyminiszter, t í mig a többi minisztereknél csak ugy j 
van: „belügyminiszter" stb. Ezt a különbséget nem 
értem; azonban bátor vagyok a ház figyelmébe 
ajánlani annyiból, hogy a lajtántúli német tarto
mányokban is szokásossá vált a birodalmi minisz
tert „Reichsminiszter^-nek, a magyarországi mi
nisztert pedig „Landesfinanzminiszter<<-nek ne
vezni : nehogy tehát ez által valami elismerés tör
ténjék, bátor vagyok ajánlani a t. háznak, hogy a 
határozatokba is országos pénzügyminiszter he
lyett egyszerűen csak pénzügyminiszter tétessék. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

BállÓ JÓZSef e l ő a d ó : A mint a t. ház hatá
rozni méltóztatik, ugy fog történni; hanem fölvi-
lágositásul bátor vagyok azt mondani, hogy a 
48-iki törvényekben igy v a n : „országospénzügy
miniszter ; u azért vélte a kérvényi bizottság igy 
kifejezendó'nek. (Fölkiáltások: Tovább! Tovább!) | 
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Madarász Józse f : Kérem alásan! Tökéle
tes igaza van előadó úrnak annyiban, hogy a tör
vényben ott, hol a miniszterek előszámláltatnak, 
a pénzügyminiszter országos pénzügyminiszter 
nevezete alatt fordul elő. De méltóztassanak meg
engedni, hogy ha, midőn egyes miniszterekről 
van szó, a pénzügyminiszter cziméhez hozzátesz-
szük, hogy országos, ezt a többinél is hozzá kel
lene tenni, és a többit is, például országos honvé
delmi, országos bel-, kereskedelmi stb. miniszter
nek nevezni. De mivel a minisztériumok megneve
zésénéle szó: „országos" a kérvényi bizottság elő
adásaiban a többi miniszter cziméhez nincs hozzá
téve, bátor vagyok — az előttem szólott képviselő
társam által emiitett aggodalmat osztva — azon 
óhajtást nyilvánítani, hogy az „országos" czim, 
valamint a többi minisztereknél, ugy a pénzügy
miniszternél is elhagyassák. Hiszen az által ugy 
sem ártanak önök semmit az elfogadott közösügyi 
munkálatnak, ha országos pénzügyminiszter he
lyett egyszerűen csak „pénzügyminiszter" hasz
náltatik. (Felkiáltások: Maradjon!) 

E l n ö k : Kívánja-e a t. ház a bizottság által 
használt kitételt megtartani? (Fölkiáltások: Ma
radjon!) Tehát méltóztassék az előadó úr tovább 
olvasni. 

S i m o n y i La jo s b .: Mi határoztatott tehát a 
megtámadott kitételre nézve ? 

E l n ö k : U g y vettem észre, a többség azt meg 
akarja tartani. (Fölkiáltások: Szavazzunk!) 

G h y c z y K á l m á n : Nézetem szerint nem le
het az szavazás tárgya, a mi a kérvényi bizottság 
jelentésében foglaltatik. Arról, hogy ezen kitétel a 
kérvényi bizottság jelentéséből kitöröltessék-e,vagy 
ne, nézetem szerint nem szavazhatunk. Itt nem 
történt egyéb, mint észrevétel ezen kitételre nézve. 
Jövő alkalommal hihetőleg a kérvényi bizottság 
által ez nem fog ugy használtatni. Én elégnek tar
tanám azt, hogy az észrevétel megtétetvén, e tárgy 
elejtetnék, mert szavazás által nem lehet azt eldön
teni. (Helyeslés.) 

B á n ó JóZSef e lőadó (olvassa) : Márton Ja
kab, biharmegyebeli szoklostelki lakos panaszko
dik, hogy ámbár ő Szoklostelken a Kalotay csa
ládtól curialis telket s ezzel együtt szabad kocs-
máltatási jogot vett, ebben az uraság által akadá
lyozva levén, csász. kir. rendelvény és helytartó
tanácsi intézvény által visszahelyeztetett; most 
mégis jogának ezen gyakorlatában a földesuraság 
által újra háborittatik, minek orvoslását és kárai
nak visszatérítését elrendelni kéri. Vélemény: Az 
igazságügymmiszteriumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Szabolcsmegyebeli Tímár község összes lako
sai a tokaji kamarai uradalomhoz tartozó timári 
földesúri birtok örök áron megvételét, illetőleg ré
szökre történhető eladatását kérik eszközölni, fo-
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lyamodásukat azzal indokolván egyrészt, hogy a 
l e ly ség földrajzi fekvése oly szerencsétlen, hogy
ha a czélbavett összesítés oly módon sikerül, mint 
azt az uraság minden áron akarja, akkor ők kol
dusbotra jutnak és elvándorolni kénytelenek, 
másrészt pedig, hogy a kamarának ezen birtok 
most vagy semmit, vagy igen keveset jövedelmez, 
holott az általok fizetendő' összeg kamatai teteme
sen fölülmúlják az eddigi jövedelem összegét. Vé
lemény: A netalán előnyös intézkedhetés végett 
az országos pénzügyminisztériumnak adatik ki. 
(Helyeslés.) 

Ungar Mór képzett izr. tanító, volt pesti légiói 
tag és most sziráki lakos, kéri magát, mint egye
dül honfi ragaszkodása miatt állomásáról leszorí
tott volt honvédet, képzettsége és szakavatottsága 
alapján valami üres állomásra ajánltatni. Véle
mény : Folyamodása a miniszterelnökségnek ada
tik át. (Helyeslés.) 

Radovanovics János, újvidéki köz- és váltóügy
véd, Bács-Borog törvényesen egyesült megyében 
nagy kiterjedése miatt Zomboron kivül Újvidé
ken második megyei törvényszéknek felállítását 
kéri elrendelni. A belügyminisztériumhoz tétetik 
át. (Helyeslés) 

Szepesmegyében fekvő Müllenbah helység 
folyamodik, hogy az 1841-dik évben kölcsön vett 
tőkékkel a község által volt földes dr Csáky Ká
roly gróftól magához váltott 2 1 % jobbágy telket és 
9 házas zsellérségettevőúrbériség, az 1848. évi IX. 
és XII. t. ez. értelmében való kártalanítását il
letőleg a 9450 o. é. ftnyi tőke és annak az 1848-
dik évi május 1-tői járó kamatjai kiadását a föld-
tehermentesitési alapból a képviselőház elrendelni 
kegyeskedjék. Vélemény: Miután az 1848. XII . t. 
ez. 9. §. hasonló természetű ügyek elintézését a 
minisztériumra bizza, ezen folyamodás a belügy
minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Krassómegyében lakó Majovszky Mihály fo
lyamodásában előadja, hogy Jankovieh János 
krassómegyei szolgabíró, egy általa Dognáeskán 
lakó Hagyia Florentina ellen indított szóbeli pert 
három év óta nem tudott, vagy nem akart befejezni; 
azért kéri a képviselőházat, hogy Krassómegye 
útján nevezett szolgabirót ezen ügy leggyorsabb 
befejezésére szorítsa. Az igazságügyminiszterhez 
tétetik át. (Helyeslés.) 

Lehoczky Lajos, Abaújmegye cserháti járása 
szolgabirája nyomozás útján eszközlendő törvényes 
elégtételt kér bizonyos Perl Simon izraelita kas
sai lakos irányában a miatt, mert ellene, t. i. Le
hoczky Lajos ellen az országgyűléshez panaszos 
folyamodványt nyújtván be, hivatalától elmozdít-
tatását és bűnvádi kereset alá vonását kérte. Perl 
Simon folyamodásaival együtt at igazságügymi-
niszteriumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Bártfai lakos Trajtler József kérelme, misze
rint 1848-ig sz. k. Bártfa városában városi nyil
vános tanitó levén, az 1848-diki hadjáratban pedi<r 
hazafi kötelességének tartván állomását elhagyni 
és honvéd lenni, előbbeni állásába visszahelyez
tessék, s addig is, míg ez megtörténik, részére ne
vezett városnál segély utalványoztassék. Folya
modása a miniszterelnökséghez tétetik át. (He
lyeslés.) 

Ung- és Zemplénmegyébe kebelezett Izbu-
gya község elöljárósága és birtokos lakosai folya
modnak az iránt, hogy a község egészen Zemplén
megyébe kebeleztessék, kérelmüket azzal indokol
ván, hogy a geographiai fekvés, a községnek egy 
bíró alá helyheztetése s a terheknek könnyebb vise
lése ezt kívánják. A belügyminisztériumnak ada
tik át. (Helyeslés.) 

Bácsmegyei Obrovácz községe a dohányter
melési engedélyért már azelőtt folyamodván, de 
mindeddig semmi választ nem kapva, ezen kérel
mét megújítja. Az országos pénzügyminisztérium
hoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Popo%dcs János bácsmegyei lakos Van-
czák József pesti ügyvéd ellen folyamodik az 
iránt, hogy ez utóbbi még 1853-dik évben behaj
tás végett által vett értékes kötelezvényeket vissza
tartja s azokat panaszló megkárosításával kiadni 
vonakodik. Ezen folyamodvány nem a képviselő
házhoz, hanem az igazságügyiminiszteriumhoz le
vén intézve, oda tétetik át. (Helyeslés.) 

Az újvidéki helv. hitv. egyház elöljárói és 
hivei az 1849-dik évben a hazáért elpusztult 
egyházukat és tanodái épületöket újból fölépíttetni 
s illetőleg azt befejezni képesek nem levén, országos 
segedelmet kérnek. A vallás- és közoktatási minisz
terhez tétetik át. (Helyeslés.) 

Bács-Bodrogmegyében fekvő Új-Sóvé községe 
jegyzői segéde Fügersy Gyula volt pénztárnoki 
ellenőr abbeli folyamodása, hogy 26 évi szolgála
tának méltánylásául a képviselőház hivatalra aján
laná a bács-bodrogmegyei alkotmányos kormány
zatnak, a belügyminisztériumnak adatik át. (He
lyeslés.) 

Baranyamegye siklósi járásának több köz
sége folyamodása, hogy az úrbéri maradékföldek 
helytartóságilag rajok rótt 1848 ótai kamatoknak 
fizetésétől oldassanak föl, az igazságügyminisz-
teriumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Hasonlótárgyban folyamodnak—de az aláírá
sok se hitelesítve, se a helység pecsétjei által meg
erősítve nincsenek, se keresztvonások nem fordul
nak elő — Egerszeg, Monyorosd, Tengericz, Ba-
barcz, Szőlős és Hegy-Szent-Márton. Ez a folya
modvány is az igazságügyminiszteriumhoz tétetik 
át. (Helyeslés.) 
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Cyprus szigetén lakó "ottomán ezredorvos, 
orvostudor Oroszhegyi Szabó József hazánkfia, a 
külföldön s különösen Európa keleti részén tartóz
kodó magyarországi alattvalók érdekében, a szom
széd keleti birodalmakban és országokban magyar 
consulatus fölállításának elhatározását, másutt pe
dig szintén a cs. osztrák és m. kir. lobogó ótalmá-
nak kihirdetését és ellenőrzését kéri. A közösügyi 
törvényjavaslat úgy is nem sokára a képviselőház 
elé fogván terjesztetni, addig is ezen figyelmeztető 
kérelem a miniszterelnökségnek adatik át. (He
lyeslés) 

Torontálmegyében fekvő' Bogáros község, 
megfogyatkozott lakosai jóllétének és a nagy adó 
könnyebb fizethetésének tekintetéből, határán 200 
holdra dohány termelési engedélyt kér. Az orszá
gos pénzügyminisztériumnak adatik át. {Helyeslés) 

Abaujmegyei Csecs helységben" hét osztatlan 
s részben kiskorú testvérek, u. m. Pelegrin István, 
János, Anna, Mária, Borcsa, József, András, Marsó 
Pál abaujmegyei szepsi ügyvéd, jelenleg tornai 
törvényszéki elnök, és Korányi Károly kassai la
kos és ügyvéd által Sándor István elleni 216 
forint tőke behajtásánál kizsarolt 118 forint ügy
védi dij s perköltség, e mellett az elveszett. 217 ft. 
tőke s kamatai, s 33 ft. 95 kr. saját költségeik
nek ideszámítása miatt, nevezett ügyvédek s eset
leg társaik ellen a nyomozást elrendelni s őket 
megfenyíttetni kérik. Különös figyelembe vétel vé
gett az igazságügyminiszteriumhoz tétetik át. (He
lyeslés.) 

Temesmegyei Schöndorf községe ujabb fo
lyamodványának ügye feljebb már elintéztetvén, 
mellőzendő. (Helyeslés.) 

Perl Simon kassai lakos újabb folyamodásá
ban Lehoezky Lajos abaujmegyei esereháti szol
gabíró ellen már azelőtt vizsgálatot kérvén kikül
detni, most azt kéri, hogy egy idegen, más megye
beli által és jelenlétében történendő vizsgálat ren
deltessék. Az igazságügyminiszteriumhoz tétetik 
át. (Helyeslés.) 

A tokaji kincstári uradalomhoz tartozó Timár 
község az iránt folyamodik, hogy miután ott min
den telkes az uradalom részére egy öl fát vágni és 
azt saját erejéből az uradalom részére beszállítani 

1 is tartozott, a miért viszont nevezett úrbéreseknek 
az uradalmi erdőben faizásuk volt, de ez tőlök 
1864. év óta minden e részben tett kérésök elle
nére megtagadtatott, most 34 és Ys telek után 
1865-től kezdve az 1867. év végéig adassék ki. 
Az igazságügyi minisztériumhoz tétetik át. (He
lyeslés.) 

A Buda-Pesten lakó volt honvédtisztek két 
rendbeli emlékiratot nyújtottak be az elhunyt hon
védek özvegyei és árvái segélyezése, a rokkantak 
ellátása, a száműzöttek hazatérhetése és a munka
képeseknek alkalmazása érdekében. Miután ezen, 
az összes hazát érdeklő ügyben, már több képvi
selő által aláirt törvényjavaslat adatott be a kép
viselőházhoz, jelen emlékiratok tárgya, kapcsolat
ban a beadott törvényjavaslatokkal, fog a képvise
lőház által tárgyalás alá vétetni, s addig is az em
lékiratok a miniszterelnökséghez tétetnek át. {He
lyeslés.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház a tárgyalást ma 
folytatni, vagy holnap ? (Ma ! Holnap ! Halljuk!) 
Azt hiszem, a még hátralevő kérvények közt érde
kes dolgok vannak, melyeket a jelen nem léve/ 
képviselő urak is hallani kívánnának: azért talán 
holnap lehetne a tárgyalást folytatni ? (Helyeslés.) 

Csiky S á n d o r : Csak arra kérném a t. elnök 
urat, hogy korábban méltóztassék az ülést össze
hívni. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, oly körülmények 
jöttek ma közbe, hogy lehetetlen volt korábban 
összehívni; holnap azonban — ha úgy kívánják 
— 10 órakor jöhetünk össze. Két tárgya van a 
holnapi ülésnek: az egyik a központi bizottság je
lentésének tárgyalása, s ha a tisztelt ház beleegye
zik, ezzel lehet kezdeni az ülést, mert úgy sem sok 
időt igényel; {Helyeslés) azután következik a kér-
vényi bizottság folytatólagos jelentésének tágya-
lása. {Helyeslés) 

Még egy kérésem van. A nemzetiségi ügyben 
kiküldött nagy bizottság tagjait kérem, méltóztas
sanak ma délután 4 órakor itt az országházban 
tanácskozás végett megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 1 % órakor. 




