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Most a költségvetési bizottság részéről fog 
jelentés tétetni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költség-
vető bizottság véleményes jelentését a képviselőház 
októberhavi költségei tárgyában; ugyanazon bizott
ság jelentését a közösügyi országos bizottság tiz tag
jának augusztus és szeptember havára az elnök által 

fölvett és részökre a ház határozata folytán kiszolgál
tatott 3005 fit. p. p. tárgyában; az igazságügyi mi
niszter törvényjavaslata tárgyában kiküldött 13 tagnak 
szeptember 16-dtól szeptember 28-ig járó 910frt.p.p. 
tárgyában; Kovách Lászlónak az országház terme 
átalakítása körül a szünetelés három hónapja alatti 
elfocjlaltatásaért háromhavi háznagyi illetménye 
900 ft. p. p. tárgyában', Nemes Ádám elnöki irodai 
írnoknak a szünetelés alatti munkálkodásaiért juta
lomképen kiszolgáltatandó 100 0. é. forint, és Kor-
inendy Ferencz irodai írnoknak ugyancsak a szüne
telés alatti fáradozásaiért jutalomképen utalványo
zandó 60 0. é. forint tárgyában; végre Böszörményi 
László kiküldött biztos által a házhoz beadott 1 frt 
8 krt illetőleg, mely pénzt a költségvetö bizottság, 
miután a vizsgálati költségek Félegyháza városa 
választói részéről a képviselőház pénztárába teljesen 

lefizettették, e választóknak visszaküldetni véleményez. 
Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház tehát a költségve tő 
bizottság jelentését egész terjedelmében elfogadja, 
s az elnökség a szerint fog intézkedni. 

Még egy kérvényt van szerencsém bemutatni 
a tisztelt háznak, t. i. Regele János képviselőházi 
irnok kérvényét, ki szintúgy fáradott, mint azon 
írnokok, kiknek a tisztelt ház a szünetelés alatt 
jutalmat méltóztatott rendelni. En ó't is ajánlom a 
t. háznak, kérvén, hogy részére is 100 frtnyi ju
talmat méltóztassanak engedélyezni. (Helyeslés.) 

Már kijelentettem ugyan, hogy a 11-es bizott
ságuk a holnap reggeli 10 órakor tartandó ülésbe 
méltóztassanak behozni a szavazati jegyeket ; mint
hogy azonban ezt több képviselő úr nem hallotta, 
ismételve felhívom a tisztelt képviselő urakat, hogy 
szavazati jegyeiket a holnap 10 órakor tartandó 
ülésbe méltóztassanak elhozni. 

A 3dk osztály tagjai méltóztassanak délután 
4 órakor tanácskozásra összegyülekezni. 

Az ülés végződik d. 121/í órakor. 

CLXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 22-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: a ház tisztjeinek folyamodványa lakbérért; Gyéres községé belkormányzati joga ügyében; 
Ráoafaln és Bolmány községek panasza fóldadójok kétszeres megvétele miatt; Német-Gencs községé kérvénye megválaszt ott tanítója 
megerősítése iránt. Szavazás a Böszörményi László sajtópöri ügyében kikiildendö bizottság tagjaira. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Mikó Imre 
gr.; később Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Dimitrievies Milos jegyző 
u r fogj9, jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa az okt. 
21-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A ház tisztjei beadott folyamodvá
nyukban lakbér-illetéket kérnek. A költségvetési 
bizottsághoz utasittatik. 

Tordaniegyében levő Gyéres község belkor
mányzati jogában magát megerősíttetni kéri. 

Ráezfalu és Bolmány baranyamegyei helysé
geken 1852-ik évben a földadó kétszer vétetvén 
meg, azok orvoslást kérnek eszközöltetni. 

Vasmegyében levő Német-Gencs község lakói 
Kovács Istvánt közakarattal néptanítónak választ* 
ván meg és e választás a szombathelyi sz. széktől 
megsemmisíttetvén, Kovács Istvánt hivatalában 
megerősíttetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Méltóztassanak most a 11 tagú bizottságra 
szavazataikat benyújtani. 

R a d i c s Á k o s és Gajzágó S a l a m o n j e g y 
zők (fölváltva olvassák a képviselők névsorát, kik 
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egyenkint beadják szavazati jegyeiket. Almásy Sándor, 
Baranyai Ágost, Csiky Sándor, Deáky Lajos, Halász 
Boldizsár, Fehéry Mikl6s,Lászl6 Imre,Madarász József, 
Pap Pál, Pétery Károly, Széky Péter, üjfalussy Lajos, 
Vállyi János, Soldos Imre, Luzsénszky Pál b. és Sala
mon Lajos kijelentik, hogy nem szavaznak.) 

E l n ö k : A szavazatok beadása be van fejezve. 
Nem tudom, hogyan kívánja a t. ház: vajon fel-
függesztessék-e az ülés most, és számíttassanak 
még ma össze a szavazatok ? vagy pedig a holnap 
10 órakor tartandó ülésben hirdettessék ki a sza
vazás eredménye'? 

BÓniS Sámuel ; Nem tudom, mi adna rá 
okot, hogy a rendes szokástól eltérjünk. Hifezen 
minden osztálynak annyi teendője van, hogy bi

zony nem vesztünk vele, ha ma összeszámittatván 
a szavazatok, holnap hirdettetnek k i , ez alatt 
pedig az osztályok dolgoznak. (Helyeslés.) 

ElnÖ*k:Ennélfogva,haat.házbelenyugszik,hol-
nap 10 órakorfog a szavazás eredménye kihirdettetni. 

Kérem az osztályok tagjait, különösen az 
V-dik osztály elnöke kéri, hogy ülés után méltóz
tassanak itt maradni. Azután pénzügyminiszter úr 
kéri az osztályok elnökeit, méltóztassanak ülés után 
itt az elnöki szobában megjelenni, a hol ki fogja 
jelenteni, hogy felvilágositásadás végett melyik 
osztályban mikor fog megjelenni. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. e. 111/t órakor. 

CLXV. ORSZAvrOS ÜLliS 
1867. október 23-dikán 

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: Péter Imre és Kocsis József kérvénye föld- és vizbér alóli fölmentésök i ránt ; Seregélyi Sándor 
és Bacsinazky Istváné nemzetiségi kérdésben. A Böszörményi László sajtópöri ügyében kiküldendö bizottság tagjaira történt sza 
vazás eredménye kihirdettetik. Mauojlovics Emil az 1848 . XX. t. ez. pontos megtartása, Bobory Károly a két pénzügyminiszter 
közt marcz. 8-án kötött egyezmény közlése iránt interpellálja a kormányt. Ugyancsak Bobory Károly a fogyasztási adóra nézve hatá
rozati javaslatot nyújt be. 

A kormány részéről jelen vannak : Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 '/4 órakor. 

Elnök : A mai ülés jegyzőkönyvét Horváth 
Lajos jegyző úr fogja vezetni, a szólani kívánók 
neveit Dimitrievics Milos jegyző úr jegyzi föl. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitelesítés 
véget* fölolvastatni. 

RadíCS ÁkOS jegyző (olvassa az október 
22-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

SoniSSicll P á l : A jegyzőkönyvben foglalt 
ezen szók elé : „indíttatni kívánt." a következő sza
vakat kérem tétetni: „a közvádló által", mert a 
pör nem absolute kívántatik indíttatni. (Helyeslés.) 

Elnök: A jegyzőkönyv e szerint fog kiiga-
zittatni. 

Péter Imre gerényesi és Kocsis József dombói 
malomtulajdonosok magokat föld- és vizbér fize
tése alól,meghatározandó bérváltság mellett,felmen
tetni kérik. Folyamodásuk a kérvényi bizottság
hoz utasittatik. 

Ategnapi szavazás eredm énye fog kihirdettetni. 

RadíCS ÁkOS j e g y z ő : Beadatott 204 sza
vazati jegy, 7 szavazati jegy üres volt. Bónis Sá
muel nyert 195, Gozsdu Manó 192, Várady Gábor 
192. Fülepp Lipót 189,Perczel Mór 189, Horváth 
Lajos 188, Madoesányi Pál 188, Vadnay Lajos 
186, Botka Tivadar ÍS5, Fábián Gábor 184 és 
Kemény Gábor b. 184 szavazatot. 

BÓniS S á m u e l : T. képviselőház! A képvi
selőház határozata rám nézve mindenkor kötelező, 
habár ellenvéleményben bozatik is a határozat 
azon nézeteimmel, melyeket tolmácsoltam. Azonban 
bocsásson meg a tisztelt képviselőház, ha jelenleg 
kijelentem, hogy én a törvénykezési bizottságban, 
a nemzetiségi bizottságban és az osztályokban ugy 
el vagyok foglalva, hogy alig marad időm több teen
dőre. Tudom, hogy minden időmmel rendelkezhe
tik a t. képviselőház, hanem ezt mégis figyelmébe 
ajánlom. A mellett boesásson meg a t. képviselő
ház, hogy személyemet illetőleg még egy őszinte 
nyilatkozatot tehessek. Régibb kor embere vagyok; 
a régibb kor erkölcseit, szokásait nem tudom min
denben levetkezni. Igaz, a képviseleti rendszer a 
régi követi rendszertől egészen különbözik; azon-

i ban én abban éltem le életem legkedvesebb nap-




