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CL1V. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Okt. 1. 1867.) 

rem a t. házat, méltóztassék egy 15 tagból álló bi
zottságot választani, melylyel a kölcsönre vonat
kozó minden részletes adatokat és föltételeket kö
zölvén, annak jelentésével együtt a kölcsön iránti 
törvényjavaslatot benyújthassam. (Atalános he
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az inditványt elfogad

ni? (Elfogadjuk!) Ennek következtében méltóztas
sanak a holnap 11 órakor tartandó ülésbe a 15 
tagú bizottság tagjaira a szavazati czédulákat be
hozni . 

Most egyéb tárgy nem levén, az ülést be
zárom. 

Az ülés végződik d. e. 10h/i órakor. 

CLIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 1-én 

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 : Bomutattafuak: Hertelendy Kálmán, Eaunieher Jakab, Trifunácz Pál és Kazinczy István megbízó levelei ; panasz 
Papp Mór választása ellen ; székesfehérvári lakosok kérvénye az 184%-d ik i magyar papirpérz forgalomla tétele vagy megtérítése i r án t ; 
a brassói keresk. és iparkamaráé a hitel- én pénzintézetek kamatmentessége iránt ; Weisz Sándort! a réz árának emelése iránt. Szavazás 
a vaeutkölcsöni bizottság tagjaira. Németh Károly módosítási inditványt ad be az igazságügymiuiszteri törvényjavaslathoz, s azt azon
nal vieszu is veszi. 

A koi mány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyida gr., Eötvös József b., (Jorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. ll1/i órakor. 

Elnök: Az ülés megnyilt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Radics Ákos jegyző ur fogja vezetni, a 
szólani kivánók neveit Csengery Imre jegyző ur 
fogja jegyezni. A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a szept. 30-
dikai ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: Hertelendy Kálmán Zalamegye 
szentgróti választó kerülete, Rannicher Jakab Sze-
benszék és város, Trifunácz Pál Torontálmegye 
basahidi választó kerülete, és Kazinczy István 
Zemplénmegye nagymihályi választó kerülete 
képviselője, beadják megbízó leveleiket, Az állan
dó igazoló bizottsághoz tétetnek át. 

A jászladányi választó kerület több választó
ja Papp Mór megválasztatását megsemmisíttetni 
kéri. Szintén az állandó igazoló bizottsághoz téte
tik át. 

Székes-Fehérvár városának több lakója az 
1848/9-ben forgalomban tett jegy éknek forgalomba 
tételét megengedtetni, vagy kárpótlást kérnek. 

A brassói kereskedelmi és iparkamara a hi
tel- és pénzintézetek üzleteit a törvény által kimon
dott kamatok alól fölszabadittatni kéri. 

Weisz Sándor pozsonyi polgár a réz beváltá
si árát fölemeltetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Most méltóztassanak beadnia 15-ös bizottság 
tagjaira szóló szavazó czédulákat. 

Radics Ákos és Horváth Lajos jegyzők 
(fölváltva olvassák a képviselők névsorát, kik egyen
kint beadják szavazati jegyeiket a vasúti kölcsön tár
gyában kiküldetni határozott lő tagú bizottságra.) 

Elnök: A jegyző urak össze fogják számita-
ni a szavazatokat és az eredmény a holnap d. e. 
11 órakor tartandó ülésben fog közöltetni. 

Németh képviselő ur folyamodványt kivan 
beadni. (Halljuk!) 

Németh K á r o l y : Az igazságügyi magas mi
nisztérium törvényjavaslata a törvénykezési rend
tartás érdemében hozott határozat folytán e ház
nak minden egyes tagjai közt nyomtatott pél
dányokban ki levén osztva, közeledik az idő, mely
ben ez az osztályok tárgyalása alá leszen "bocsá
tandó, és el is érkezett már másrészt a zon idő, 
melyben a hivatkozott törvényjavaslat el^ eni in
dítványok beterjesztendők, mert különben az osz
tályok ezen indítványok tárgyalása nélkül hozná
nak határozatokat. Mint az ország képviselője, ki
ben választói kerületének képviselete is pontosul, 
kötelességemnek tartom ezen választóim s illetőleg 
vidéküknek érdekét is előmozdítani mind azokban, 



OLV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Okt. 2. 1867.) 

a mikben ezek az ország érdekével ütközésbe nem 
jönnek, és előmozdítani annyival inkább akkor, 
midőn a kerület érdekei az országéival bizonyos 
lényeges irányban még szoros összeköttetésben is 
állnak és az elsőre nézve mintegy életkérdést is 
képeznek. I ly viszonyok közt látván magamat, az 
igazságügyi magas minisztériumnak törvényja
vaslata egyik pontjára nézve kénytelen vagyok 
ennek módosítása czéljából egy alázatos indokolt 
indítványt beterjeszteni, és jelesen ennek a bírósá
gi szervezetre vonatkozó 1. fejezetebeli 2. §. 3-dik 
pontjának akkénti módosítását kérelmezni, hogy a 
királyi táblai székhelyül ugyanott kitűzött Nagy-
Szombat városa helyébe sz. kir. Pozsony városa 
jelöltessék ki. S minthogy az általam is nagy tiszte
letben tartott házszabályok mellett szándokomban 
nem állhat, már ezúttal is bővebb, sőt kimerítőbb 
szóbeli indokolással is tartóztatni a t. házat, van 
szerencsém ezen módosítási indítványomat egye
lőre csakis legalázaiosb átalános ajánlatom kí
séretében a ház asztalára letenni, és ezúttal kéré
semet abban pontosítani, hogy egyrészt ennek 
mielőbbi kinyomatását és szétosztását elrendelni, 
másrészt pedig az iránt méltóztassék intézkedni, 
hogy ez mind az osztályoknál, mind pedig e ház
ban is a törvényjavaslattal együtt tárgyaltassék. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! Ha az igen tisztelt képviselő ur ezt mint 

kérvényt nyújtja be, akkor nagyon természetes, 
hogy a kérvényi bizottsághoz kell utasítani; ha 
pedig ugy tekinti, mint módosítási indítványt, ak
kor ennek csak azon idó'ben lesz helye, midőn 
maga a törvényjavaslat fog tárgyalás alá kerülni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem tudom, milyen formában kí
vánja a t. képviselő ur ezt benyújtani: azért mél
tóztassék ez iránt nyilatkozni. 

Németh K á r o l y : Én módosítási indítvány
ként nyújtom b e , melynek helyét azért látom 
most, mert törvényjavaslat van a ház elé terjesztve. 

HÓniS S á m u e l : J ó volna, ha t. képviselő 
ur ezen módosítási inditványát — vagy hogy ne
vezte — jelenleg visszavenné: mert ha kérvény, 
akkor ennek helye van most; ha pedig módosit-
vány, ugy addig, mig a tárgy a ház asztalára le 
nincs téve. helye nem lehet. (Helyeslés.) 

Elnök: Leg- yen tehát szives a t. képviselő 
ur módositási inditványát visszavenni s a törvény
javaslat tárgyalásakor beadni. 

Németh K á r o l y (visszaveszi indítványát.) 
E l n ö k : A délutáni órákban a mai szavaza

tok össze fognak számittatni, s a holnap 11 órakor 
tartandó ülésben a szavazás eredménye ki fog hir
dettetni. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

CLY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 2-án 

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 . 

Tárgyal: Bemutattatnak : Noszlopy Antal, Halmossy Endre és Gull József megbízó levelei; Mészáros Flórián és neje, 
Domonkos János és özv. Pfaff Józsefné panasza a mohá-öi törvényszék ellen; Fiedler Gyula kérvénye elkobzott pénznek az ország szá
mára visszaszerzése iránt. A ház szerencsekivánatait nyilvánítja ő felsége neve napja alkalmából. A vasutkölcsöoi bizottság tagjaira 

történt szavazás eredménye kihirdettetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove Irtván, Horvát 
Boldizsár, Miké Imre gr., Wenckheim Béla &., később 
Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 11'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Csengery Imre fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit Radics Ákos jegyző ur fogja je
gyezni. A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

BadíCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa az október 1-
jén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A sopronmegyei csornai vál. kerü
let részéről képviselőnek választott Noszlopy An
tal, a szintazon megyei nagy-baromi vál. kerület 
részéről megválasztott Halmossy Endre, és a se
gesvári vál. kerület részéről megválasztott Grull 
József képviselők beadták megbizó leveleiket: 
ezek az állandó igazoló bizottsághoz fognak átté
tetni. 

Mészáros Flórián és neje a mohácsi törvény
szék által elkövetett üldözéseket és igaztalanságo-




