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S z e r i 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 : Miké Mihály lemondása a képviselőségről; Forster György kérvénye alkalmazásért; Neubauer 
Ábrahámé s Salzmann Ignáczé 1849-beli szolgálmányaik megtérítéséért; Illéssy Sándorr, az Illésy Jánosnak járt képviselői dijak kifi
zetése iránt; Búzna Lajosé úrbéri jogsérelmek orvoslásaért; félegyházi lakosoké, képviselőválasztási ügyök iránti határozatért, mire 
nézve az illető vizsgáló megigéri, hogy jelentését még ez ülésszak alatt beadja. A reichsrath küldöttjeivel tanácskozandó küldöttség 
ügyének tárgyalása holnapra halasztatik. Szavazás két jegyzőre. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Mikó Imre gr., Lónyay Meny
hért, Wenckheim Béla 6.; későbben Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik déli 12 /'4 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Horváth 
Lajos fogja vezetni, a szólókat Csengery Imre 
jegyzi föl. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesí
tés végett fölolvastatni. 

DimitrieviCS MlOS j e g y z ő (olvassa a jun. 
26-dikán tartott ülés jeggzökÖnyvének még nem hite
lesített pontjait.) 

Eínöfc: Mikó Mihály képviselő úr főkirálybi-
róvá levén kinevezve, képviselői állásáról lemond. 
Az illető központi bizottság új választás eszközlé
sére fog fölszólíttatni. 

Forster György, veszprémmegyei enyingi 
lakos, az 1848/49-dik évi szabadságharczban részt 
vett és itt tetemesebben megsérült vagyontalan csa
ládapa, honvédőrmesteri kivatalbeli alkalmazást 
kér. 

Neubauer Ábrahám pesti lakos az 1848/49-
évben az alsó honvéd sereg részére átadott 200 
pesti mérő zabért kárpótlást kér. 

Salzman Ignácz debreczeni lakos és keres
kedő az 1848-diki magyar kormány s illetőleg 
hadsereg részére szállított ruhanemüekért járó 
22,042 ft 45 krt kifizettetni kéri. 

Illéssy Sándor, mint Illéssy János volt kép
viselőnek örököse, nagybátyjának a képviselőház 
pénztárából lakbér és napidijak fejében járó 
1228 ft. 50 krnyi összeg egy részét magának utal-
ványoztatni kéri. 

Búzna Lajos, mint Érsekújvár és több község 
meghatalmazottja, a primási uradalom s a megye 
tisztviselői által elkövetett úrbéri természetű'jogsé
relmeket orvosoltatni kéri. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186% rv. 

Mindezen folyamodványok a kérvényi bizott
sághoz utasíttatnak. 

Somssieh Pál képviselő úr kivan szólani. 
S o m s s i c h P á l : T. ház! Kún-Félegyház vá

rosának két szavazatképes lakosa tisztelt meg 
engem tegnap azon fölhívással, hogy adjak át egy 
kérvényt, melyben 302 választóképes lakosa e 
városnak panaszolkodik, hogy e város már két 
éve legszebb politikai és polgári jogaitól meg van 
fosztva, t. i. nincs a törvényhozásban képviselve. 
Ennek oka, mint tudjuk, az, hogy a kiküldött vizs
gálat irántmég a ház nem határozott. Ok e határoza
tot egész tisztetette] várják; készek újra választani; 
csak azt kérik, hogy fejeztessék már be ezen ügy , 
és ne fosztassanak meg azon joguktól, melyet ne
kik a törvény ad. En e keresőket igazságosnak 
és törvényesnek találván, ajánlom a t. ház figyel
mébe. 

E l n ö k : E tárgyban a t. ház e napokban ho
zott egy határozatot, melyben az illető képviselő 
úrnak meghagyja, hogy adja be jelentését. Nincs 
tehát egyéb hátra, mint e jelentés beadására hatá
rozott napot kitűzni. 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T . ház ! Tökéletesen 
alaposnak találom az illető választó kerület aggo
dalmait, és azzal szemben kötelességemnek tartom 
kinyilatkoztatni, hogy a miben eddig rósz egész
ségi állapotom mellett zaklató teendőim gátoltak, 
azt pár nap alatt teljesíteni fogom. 

Elnök: Tehát képviselő úr e részbeli jelen
tését még ez ülésszak alatt be fogja adni. 

Zsedényi E d e : Miután csak a jelentés bea
dásától függ, hogy e tárgy elintéztessék, azt hi
szem, szükséges volna képviselő úrnak, mint ki
küldött biztosnak a jelentés beadására hat napi ha
táridőt kitűzni. (Hisz maga Böszörményi két nap alatt 
igcri /) 
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E l n ö k : Miután a szünetelés már küszöbön 
áll, a hat nap tán hoszu határidő is volna; azért 
inkább azt kellene kimondani, hogy a képviselő
ház a kérdéses jelentés beadását hétfőre elvárja. 
(Helyeslés) 

A mai napra van kitűzve a minisztérium ál
tal beadott 10 tag választása iránti javaslat tár
gyalása. De mielőtt e tárgyhoz hozzá fognánk, 
ugy vagyok értesülve, hogy Mikó Imre gr. mi
niszter úr szólaui kivan. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Miniszterelnök urat hivatalos teendői távol tartván 
a mai üléstől, miután ő igen óhajtana az e tárgy 
fölötti tanácskozásokban részt venni, a kormány 
arra kéri a t. házat, méltóztassék a tárgyalást hol
napra halasztani, midőn már miniszterelnök ur is 
jelen lesz. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak beleegyezni? (Beleegye
zünk!) Ennélfogva ez ügy tárgyalása a mai nap
ról holnapra tétetik át. (Helyeslés.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Továbbá, t. ház! a kormánynak szándéka a t. ház 
elé előterjesztést adui, mely fölötti előleges érteke
zés végett óhajtana zárt ülést tartatni. Ennélfogva 
kérném elnök urat, hogy zárt ülést tartani méltóz
tassék. 

Elnök: Az ülés befejezése után zárt ülés fog 
tartatni; de előbb még a két jegyzőre nézve a sza
vazatok beadása van napi renden. Méltóztassanak 
"tehát ezekre a szavazatokat beadni. 

SoniSSic l lPál : T. ház! Talán kevesebb fárad
sággal járna, ha holnap választanok meg a jegyző
ket ? (Ma !) 

Elnök: Bocsánatot kérek, de a szavazás ha
tározatikig van a mai napra kijelölve. Csengery 
Imre jegyző ur fogja a névsort olvasni. A jelen nem 
levők neveit Ráday László gr. jegyző ur fogja je
gyezni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a névsort, 
és a képviselők egyenkint beadják szavazati jegyeiket.) 

E l n ö k : A szavazatok beadása megtörténvén, 
délután a jegyző urak össze fogják számítani, és 
az eredményt a holnapi ülésben bejelentik. 

A tegnapi ülés végén kértem a kérvényi bizott
ság tagjait, hogy alakulás végett méltóztassanak 
ülés után itt maradni ; azonban akkor már részben 
eltávoztak, részben nem hallották felszólításomat: 
ennélfogva most kérem az illető urakat, méltóz
tassanak a mai zárt ülés után itt maradni és meg-
alakulni. 

Most egyéb tárgy nem levén, az ülést bezá
rom. Holnap délelőtt 10 órakor fog az ülés meg
nyittatni. 

Tisza K á l m á n : Arra akarom fölhívni a t. ház 
figyelmét, hogy ha az ülés órája nyilvánosan kitü-
zetik, az tartassák is meg, mert igen kellemetlen, 
hogy az ember más nap, midőn már az ülésbe jő'f 
tudja meg hogy az ülés órája idő közben meg
változott. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek a t. háztól, hogy a 
mai ülésre nézve kénytelen voltam kivételt tenni. 
Igaz, hogy a tegnapi ülésben 10 órára tűztem ki 
a mai ülést; de oly körülmény jött közbe, mely 
az ülés megtartását a kitűzött időben lehetetlenné 
tette, azért voltam kénytelen az ülést 12 órára 
tenni. 

Hány órakor kivánja a t. ház a holnapi ülés 
megtartását? [Fölkiáltások: 11 órakor!) 

Tehát holnap 11 órakor fog az ülés megtar
tatni. 

MoCSOliyi Sándor: Mielőtt az ülés zárt 
üléssé alakulna, bátor vagyok azon észrevételt 
tenni, hogy a nemzetiségek tárgyában kiküldött 
választmány albizottságának kinyomatott és ma 
szétosztott jelentésében öt melékletről tétetik em
lítés, melyek azonban kinyomatva nincsenek. (Föl
kiáltások : Nem is szükséges!) U g y hiszem, hogy e 
tárgy tanulmányozhatása érdekében volna, ha 
ezek is kinyomatván, szétosztatnának a t. ház tagjai 
között. 

E l n ö k : Intézkedés fog tétetni, hogy amaz 
öt melléklet kinyomassák és szétosztassák. 

Most következik a zárt ülés. Fölszólítom a 
karzati közönséget, hagyja el a karzatokat. 

Az ülés végződik d. «. 1 órakor. 




