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CLXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 

1867. november 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 . 

Tárgya i : Bemutattatnalc: ifj. Ambrózy Lajos b. kérvénye szabadságért, mely megadatik ; Temesmegyeé vasúti iigy-
tien Trencsén és Turócznaegyeé a nemzetiségi kérdésben ; Sárosrnegyeé a ker. kir. táblák i r á n t ; Vasmegyeé, Brassó város és vidé
ké, Szatmár-Németi városé, Esztergom városé vasúti ügyben ; a b. in. vásárbelyi kerület tanítóié a népnevelés és néptanodák ügyé
ben ; Vrabély Györgyé a szempczi választás i r án t ; Komáromy Károlyé 1849-beli szolgálmánya megtérítéséért; Kolovein Ferenczé 
májusban beadott panasza elintézése iránt ; Szirmay Pálné panasza Matyasovszky István szbiró el len; Fáy Ferenez kérvénye a név
magyarosítást bélyegdíj megszüntetése iránt ; Martinovics Józsefé magyar bankjegyei megtéritése i ráu t ; Angyal József panasza az 
igazságügyminiszterium rendelete el len; Rachler János kérvénye 1849-beli szolgálmánya megtérítéséért; Eozsnyovszky Ferenez pa
nasza Matesiczky Mór főbiró ellen ; Neumann Sámuel és Bugányi Imre pénzügyi terve ; Halász Ignáez panasz i a kincstár ellen ; Ho
nig Frigyes kérvénye 1849-bel i szolgálmánya megtérítéséért ; a magyar szőlögazdák és bortermelök kérvénye a szóló'dézsma meg
szüntetése i r á n t ; Kis-K6'rös városé csatornaügyben. Gajzágó Salamon interpellálja a kormányt az erdélyi törvénykezés iránt, mire a 
kormány felel. Pulszky Ferenez interpellálja a kormányt az örökváltsági szerződések iránt, mire a kormány felel. A királyné köszö
netét nyilváníttatja a ház szerencsekivánatáért. A központi bizottság beadja jelentéseit a hányad, államadósságok és vám- és keres
kedelmi szövetség iránti törvényjavaslatokról, ugy szintén a IX . osztály ettől eltérő véleményeit. A kormány a zsidók egyenjogosítá-
sára s a vasutak és csatornák telekkönyvezésére vonatkozó két törvényjavaslatot nyújt be. A költségvetés novemberre, s a költségvetíi 
bizottság egyéb javaslatai elfogadtatnak. A kérvényi bizottság előterjesztése alapján : Schweiger Henrik, Gutay Péter, Geszti Fe
renez, Strasznoff Sámuelné kérvényei a minisztériumhoz utasíttatnak, Weisz Tivadaré a pénzügyminisztérium különös figyelmébe 
ajánltatik, a pesti csizmadia-, a veszprémpalotai csapó-, a makói és aiberti esizmadia-czéhek, Gergelyi György, Iglay András és tár
sai kérvényei a minisztériumhoz utasít tatnak, Zsigmondy Pálé s Eger városáé a pénzügyminiszter figyelmébe ajánltatüak , Piskó köz
ségé a minisztériumhoz utasíttatik, Tulka községé elutasíttatik, Bágyog község várakozásra s a fenálló törvényekhez alkalmazkodásra 
intetik, Tök község kérvénye a minisztériumhoz, Iloncza község engedelmességre s törvényes bíróság elé utasíttatik, Hadziga és Bri-
cseja községek kérvénye a minisztériumhoz tétetik át, Újvár, O-Telek és Oregfalu községeké mellőztetik, Ireg mezőváros kérvénye a 
minisztériumhoz, Petrovácz mezőváros a feljebbviteli bíróságokhoz, Wallach Mihály és társai el, Márton J a k a b a törvény rendes út
jára utasíttatik, kiskőrösi volt jobbágyok és zsellérek kérvénye az igazságügyminiszterium figyelmébe ajánltatik, Makláry István, 
Hosszumező és Halmi községek, Klein Dávidné, Terney György, Andics Tádé kérvényei a minisztériumhoz tétetnek át, Duna-Szerda-
hely és vele kapcsolatos községeké a pénzügyminisztérium figyelmébe ajánltatik, Sustra község és társai, Krzisch Frigyes, üenicke 
Károly kérvénye a minisztériumhoz, Baranya, Abauj, Sáros megyék s Kassa város kérvényei a eodificatiouaüs bizottsághoz, Szabó 
István, Nagy Gábor, Pap József, Babirád Mátyás, Emberger Károl_y, Kovácsik János, Simay Tódor, Schröder Keresztély, Borbély 
Ferenez, Mészáros Flórián és neje, Domokos János, Pfaff Józsefné, Karczag testvérek kérvényei a minisztériumhoz tétetnek át, Ger
gelyi Tivadaré mellőztetik, Fiedler Gyula, a makói csizmadia-czéh, Glozsán község kérvényei a minisztériumhoz utasíttatnak, Kozárd, 
Kicsind, Nana, Muzsla, Eeseg, Ebed, Szobolin, Bánd, Nyarad, Csurgó-üjváros községek az illető törvény megalkotásának bevárására 
utasíttatnak, Kónyi község, Érsekújvár város és tárjközségei kérvényei a minisztériumhoz tétetnek át . A ház köszönetet mond a M. 
T. Akadémiának nagyterme s egyéb helyiségei átengedéséért. Szavazás másod alelnökre. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy . E l n ö k : Bemutatom az idő közben beérke-
Gyula gr., Eötvös József h., Gorove István, Horvát zett irományokat. 
Boldizsár, Mikó Imre gr. Ifj. Anibrózy Lajos b. képviselő egészsége 

helyreállítása tekintetéből kény tel enittetvén eny-
Az ülés kezdődik d. e. 10í/i órakor. hébb éghajlatúkültartománybantartózkodni, hosz-

szabb időre szabadságidőt kér. Megadatik. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom, Á mai ülés Temes megye közönsége az alföld-fiumei vas

jegyzőkönyvét Gajzágó Salamon jegyző úr fogja utat Fiume magyar tengerparti kikötő-város 
vezetni; a szólani kívánók neveit Dimitrievics j felirata értelmében minél előbb önállólag kiépit-
Miíos jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegy- j tetni kéri. 
zőkönyve fog hitelesíttetni. j Trencsén megye közönsége a nemzetiségi 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa anov. 21-én I kérdésben megállapított átalános elveit felterjeszt-
tartott ülés jegyzökönyvét). j vén, azokat figyelembe vétetni és pártoltatni kéri. 
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Turócz megye közönsége a nemzetiségi kér
désnek a legszabadabb elvű megoldását minél 
előbb törvényhozásilag eszközöltetni kéri. 

Sáros megye közönsége a kir. táblának kerü
letenkinti felosztását a codificationalis bizottság-
véleményével ellenkezőleg a miniszteri javaslat 
értelmében kéri megoldatni. 

Vas megye közönsége a győr-pápa sárvár-
molnári-graczi vasútvonal megállapítását eszkö
zöltetni, és az alföld-fiumei vasút Kottori s Zá
gráb közti kiépítése által összeköttetésűket életbe 
léptetni kéri. 

Brassó város és vidék képviselői a nagyvá
rad-kolozsvári vasútvonalat Kolozsvárról Tövisig 
és Tövistől a Kükülló'völgyön és Brassón át kérik 
a szomszéd Oláhország határáig kiépíttetni. 

Szatmár-Nérneti sz. kir. város közönsége 
Fiume magyar tengerparti város folyamodását az 
alföld-fiumi vasútvonal kiépítése tárgyában pártfo-
goltatni kéri. 

Esztergom szabad kir. város közönsége a 
buda-esztergom-garamvölgyi vasutat a fiumei vas
úttal kapcsolatba hozatni kéri. 

A Csongrád megyébe kebelezett holdmező
vásárhelyi tankerület összes tanítói a népnevelés 
és népiskolák érdekében intézkedni s a néptaní
tókat nyugdíjjal elláttatni kérik. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Vrabély György pozsonymegyei lakos, ifj. 
Zichy József gr. f. é. okt. 17-én történt ujabb 
megválasztása ellen beadott kérvényétől elállván, 
fentartja magának a kárpótlásra nézve kerese
tét. Ezen beadvány az állandó igazoló bizottság
hoz tétetik át. 

Komáromy Károly tokaji lakos az 1849-ki 
hadjárat alatt a hadsereg fölszerelésére kölcsön
zött 100 írtját kéri vissza téríttetni. 

Kol övein Ferencz kismartoni lakos a német 
orvosok és törvényellenes hivatalnokok vissza
éléseinek megbüntetése végett f. é. májusban be
adott panaszát elintéztetni kéri. 

Özv. Szirmay Pálné Matyasovszky Istvánt, 
Szepes megye szolgabiráját hivatalos hatalommal 
visszaélés miatt vizsgálat alá tétetni, és állásától 
azon községekben, a hol birtokai vannak, el-
mozdittatni kéri. 

Fáy Ferencz pesti ügyvéd a névmagyaro-
sitási 5 frt. bélyegdij megszüntetését kéri elhatá
roztatni. 

Martinovics József hevesmegyei gyógysze
rész az általa benyújtott 2825 frt. értékű magyar 
bankjegyeket megtéríttetni kéri. 

Angyal József pozsonyi lakos f. é. okt. 28-án 
a 10722 sz. a. kelt igazságügyi miniszteri rendele

tet sérelmesnek panaszolván, ügyének végleges 
orvosoltatását kéri eszközöltetni. 

Rachler János ló'esei vászonkereskedő a 
magyar hadsereg részére kiszolgáltatott 5057 frt. 
áru vászon árát megtéríttetni kéri. 

Rozsnyovszky Ferencz hontrnegyei báti la
kos Matesiczky Mór főbíró urat hivatali visszaélés 
miatt viszgálat alá vétetni és okozott költségeiben 
elmarasztaltatni kéri. 

Neumann Sámuel és Bugányi Imre bécsi 
lakosok pénzügyi tervet mutatnak be, s azt figye
lembe vétetni kérik. 

Halász Ignácz felsődabasi lakos, mint néhai 
Debreczeni Éva összes örökösei és érdektársai 
képviselője, a n. m. m. kir. kincstárt a vele 1842-
ben kötött szerződés teljesítésére szoríttatni kéri. 

König Frigyes aradi lakos az 1848-ki had
járatban Szent-Andráson felállított országos öntö
de fölállítására fordított 7771 írtját megtéríttet
ni kéri. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz té
tetnek át. 

Somssich Pál képviselő úr kivan szólni. 
Somssicl l P á l : Tisztelt ház ! A magyar 

szőlős gazdák és bortermelők országos értekezlete 
kérvényt kíván a tisztelt ház elé terjeszteni, s 
annak benyújtását rám, mint elnökére bízta. E 
kérvény tárgya nem uj, eléggé ismeretes és már 
mint indítvány a ház asztalára le is tétetett, t. i. 
a szőlőtermésnek bármi tekintetben természetben 
való megdézmálásának megszüntetése. (Helyeslés.) 
Az értekezlet ugyanis ezen fontos nemzetgazda
sági ügyben tanácskozván, ugy találta, hogy azon 
akadályok, melyek miatt a magyar bor a világ-
piaczon nem helyeztetik azon polczra, melyet meg
érdemelne, többfélék: olyanok, melyeket a terme
lőknek, melyeket a közönségnek, és olyanok, me
lyeket a kereskedőknek kell legyőzniük. De vannak 
olyanok is, melyeket egyedül a kormány és a 
törvényhozás szüntethet meg. Ezek közt elő sor
ban áll — a mint már mondám — a szőlőtermésnek 
természetben való megvámolása, megdézmálása. 
(Helyeslés.) Ennek a méltányosság és igazság alapján 
való megszüntetését kéri a bortermelők értekez
let", s ajánlom én a ház figyelmébe, nem csak azon 
okoknál fogva, melyek már Tisza Kálmán tisztelt 
barátom által ugynis előadattak. hanem azon 

i politikai tekinteteknél fogva is, melyek e kérdés 
! megoldásának elhalasztását nem engedik. Kérném, 

hogy ezt kivételesen mielőbb a kérvényi bizottság 
által fölvétetni s annak vélemén}Tét napirendre 
kitüzetni méltóztassék. (Helyeslés.) 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Egy 
kérésem van, t. ház, e tárgyra vonatkozólag-. Mi
vel az úrbéri, hűbéri maradványok megváltására 
vonatkozó törvényjavaslat épen most vau nálam 

30* 



236 CLXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS- (Nov. 25. 1867.) 

munkában és néhány nap múlva ba lesz fejezve 
kérem a t. házat, hogy ezen beadványt ne a kér-
vényi bizottsághoz, hanem közvetlenül hozzám 
méltóztassék áttenni, hogy ezen beadványra a 
törvényjavaslat készítésénél a minisztérium figye
lemmel lehessen. {Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény tehát az igazságügyi 
minisztériumhoz tétetik át. 

Gajzágó S a l a m o n : T. képviselőház ! Mi
dőn a képviselőház folyó évi marczius 8-ikán 
tartott 101-ik ülése 692-ik határozatával a minisz
tériumot Erdélyre vonatkozólag a közigazgatás, 
kormányzat és törvénykezés terén szükséges in
tézkedések megtételére mindaddig, mig, tekintet
tel az 1847—48-iki VII. t, ez. 5-ik szakaszára, az 
erdélyi viszonyok rendezésére nézve törvényezikk 
alkottatnék, saját felelősségére és belátására fel
hatalmazta : kétségkívüli szándékát és reményét 
fejezte ki egyúttal, hogy a kormány a rögtöni 
átalakitás veszélyeit kikerülve, a viszonyoknak 
jogszerű és fokozatos fejlesztését hazafiúi köteles
ségéül fogja tekinteni. 

Nem tagadhatni, t. képviselőház, hogy a kor
mány eme megbízatásnak több tekintetben meg
felelt ; azonban az Erdélyben tényleg fenálló 
osztrák polgári törvénykönyvnek különösen az 
örökösödésre vonatkozó, a nemzeti szellemet és 
vagyont fenyegető, következőleg a közérzülettel 
soha ki nem békíthető rendeletei, továbbá az Er
délyben életkérdéssé vált közgazdaságnak primi
tív állapotából kiemelése és javítása körül nem 
történt meg mindaz, a mi minden érdekek szem 
előtt tartásával is — legalább nézetem szerint — 
megtörténhetett volna. 

T. képviselőház! A történelem föladata lesz 
híven ecsetelni azon szenvedéseket , melyeket 
Erdély a lefolyt időszakban ugy köz-, mint ma-
gánjogilag szenvedett. Az e lefolyt napok alatt 
átélt bátor és öntudatos harcz, midőn ez le fog 
Íratni, nem lesz kevésbbé lélekemelő, és nem lesz 
kitartás- és áldozatokban szegényebb , mint 
volt azon korszak, midőn a szabadság lobogói 
ama bérezek felől indultak ki az alföld síkságaira. 

Tekintetteltehát azon fontos állami érdekekre, 
melyeknek megóvását és életerőben tartását ezen 
már magától a természettől Magyarország egyik 
védvárául kijelölt részében a törvényhozás meg
tartani és előmozdítani köteles : röviden és minden 
további indokolás nélkül van szerencsém a t. 
igazságügyi miniszter úrhoz a következő inter-
pellátiot intézni: 

1. Szándékozik-e a kormány intézkedéseket 
tenni, hogy a magyar öröködési törvény, legalább 
szellemében, Erdélyre is kiterjesztessék? 

2. Szándékozik-e a kormány Erdélyre kiter
jeszteni, illetőleg a mennyiben azoknak nyomai 

,Erdélyben is föltalálhatók lennének, ezélszerüb-
ben átalakítani azon törvényeket, melyek a köz
gazdaság alapjául szolgálnak s a birtokviszo
nyok rendezését lehetővé teszik, ugy mint a 
tagosítás, legelő'elkülönzés, a köz helyek arányo
sítása iránti, valamint a mezei rendőrségi törvényt ? 

3. Szándékozik-e a kormány az 1848 kolozs
vári IV. t. ez. szerinti elkülönzött úrbéri törvény
székeket mielőbb fölállítani ? s különösen a szé
kelyföldi úrbéri viszonyok eldöntésére nézve az 
1854 június 21-ről kelt nyiltparancs határozat
lanságát egy az 1848-diki törvényhozás irányának 
megfelelő tiszta értelmezéssel helyre hozni s leh e-
tővé tenni ? 

Ezen kérdésekre vagyok bátor a tisztelt 
igazságügyi miniszter úr válaszát tisztelettel ki
kérni. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Azokra 
nézve, miket a kormány a törvénykezés terén 
Erdélyre nézve részint már tett, részint pedig 
a mik e tekintetben folyamatban vannak, röviden 
a következő felvilágosítást van szerencsém adni. 
(Halljuk! Halljuk!) 

Legelső teendőjének tartotta a kormány, 
hogy a szebeni tartománygyülés határozmányain 
alapuló kolozsvári legfőbb törvényszéket megszün
tetvén, az a magyar kir. curiába beolvasztássék. 
Az erre vonatkozó rendelet, mint a t. ház előtt 
tudva lesz, már megjelent október elején, s ennek 
értelmében a kolozsvári legfőbb törvényszék mint 
ilyen ez év végén feloszlattatván , jövő 1868. év 
január elsejétől kezdve a magyar kir. curia keb
lében egy erdélyi osztály, mint a magyar curiának 
kiegészítő része, fog felállíttatni. 

A mi a mezei rendőrséget illeti, a polgári 
perrendtartást ugy iparkodott a kormány össze
állítani, hogy ez törvény erejére emelkedvén, egy 
úttal Erdélyre is kiterjesztessék. 

E polgári perrendtartásban hivatkozás van 
egyúttal a mezei rendőrségre is, és a mezei rendőri 
törvények azon átalakítással, melyet az erdélyi 
speciális viszonyok követelnek, ugyanakkor fog
nak életbe léptetni, midőn a polgári perrendtar
tási törvény erejére emelkedik. 

Gondja volt továbbá a kormánynak arra is, 
hogy a hitel forrásait Erdélyre nézve megnyithassa, 
Mivel ennek egyik fő postulatuma a telekkönyvi 
intézmény, intézkedett a kormány, hogy a telek
könyvi intézmény mielőbb Erdélybe is behozassák. 
E czélból a helyszinelési munkálatok még ez év 
folyamában meg fognak kezdetni, s a telekkönyvi 
igazgatóság már jövő héten székhelyét el fogja 
foglalni Kolozsvárott. 

Gajzágó t. képviselő ur az úrbéri törvények
re nézve is kivan felvilágosítást. Ezeket két részre 
osztom: anyagi és alaki részre. 
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A mi az anyagi részt illeti, a t. képviselő 
úr, ugy hiszem, nem kívánja, hogy e részben lé
nyeges módosítások történjenek. Ezt magasabb 
politikai okok tiltanák. Az eddigieknél kevésbbé 
kedvező elveket a t. képviselő' úr bizonyosan nem 
fog fölálittatni akarni; kedvezőbb elvek fölállítása 
pedig káros visszahatást, nyugtalanságot és izga
tottságot idézne elő azoknál, kiknek határaiban az 
úrbéri rendezés az eddigi elvek alapján megtörtént. 

Azonban, a mi az úrbéri maradványokat és 
átalában a hűbéri szolgálmányok megváltását ille
ti, a melyekről ezen szabályrendeletek nem intéz-
kiedtek, erre nézve, mint már előbb is említettem, 
külön törvényjavaslat van az igazságügyi minisz
térium kebelében készülőben, mely, ha törvény 
erejére emelkedik, Erdélyre is ki fog terjedni. 

Az úrbéri törvények anyagi részében csak 
egyetlen egy pont van, mely bővebb megoldásra 
vár, és ez a siculica haereditas kérdése. Ezen kér
dés épen most van az igazságügyi minisztériumban 
tárgyalás alatt, és talán még ezen év folyamában 
fog vég megoldást nyerni. (Tetszés?} 

A mi azonban az úrbéri törvények alaki ré
szét illeti, erre nézve kijelenthetek annyit, hogy 
a minisztérium, az ottani viszonyok tekintetéből, 
czélszerünek véli külön úrbéri bizottságok fölál
lítását, a melyek talán már néhány hét múlva ala
kítva és életbe lesznek léptetve : (Helyeslés) ki lesz 
egyúttal mondva, hogy az úrbéri rendezéssel össze
függő arányositási és tagositási tárgyak ezen kü
lön úrbéri törvényszékek által legyenek megoldha
tók , mi által az eddigi úrbéri szabályok rendele
tének egyik legnagyobb hiánya pótolva lesz. Gon
doskodni fog a kormány arról is, hogy ezen úrbéri 
törvényszékek előtt az eljárás minden esetre gyor
sabb és könnyebb legyen, mint az eddigi rende
letek szerint volt. (Tetszés.) A városokat illetőleg 
a minisztérium nem találja indokolhatónak, hogy 
azok egy czélszerübb gazdasági rendszer áldá
saiból kirekesztve maradjanak ; és miután e téren 
a törvényhozásnak kellő intézkedései mind Ma
gyarországra, mind Erdélyre nézve eddig hiányoz
nak, a minisztérium külön törvényt akar javas
latba hozni arra nézve, hogy a tagosítás és arányo
sítás a városokban is, a községi vagy ónnak megtá
madása nélkül, eszközölhető legyen. De mielőtt a 
minisztérium e munkába bocsátkoznék, szükséges
nek tartotta a magyar és erdélyi városokat e tárgy
ra vonatkozó nézeteik és kívánalmaik közlésére 
fölszólítani. Mihelyt e fölszólitásra a városok vá
laszolni fognak, a kormány nem fog késni, azon 
nyilatkozatok méltányos tekintetbe vétele mellett, 
az érintett törvényjavaslatot egybeállítani s a ház 
tanácskozása alá bocsátani. (Tetszés.) 

A mi végre az örökösödési rendszert illeti, 
igen óhajtanám, ha a Magyarországban fönálló 

örökösödési rendszert ki lehetne terjeszteni Erdélyre 
nézve is. Azonban az örökösödési rendszer Magyar
országban, ugy a mint van, fon nem tartható, és 
én mint igazságügyi miniszter semmi esetre sem 
vehetem magamra azon felelősséget, és ez iránt 
teljes nyíltsággal és őszinteséggel szólok, hogy 
addig, míg külön örökösödési rendszer mind Ma
gyarországra,, mind Erdélyre nézve megállapítva 
nem lesz, az ottani örökösödési rendszer fölbontas-
sék és egy provisorium állítassák, talán egy vagy 
másfél évre, a mi a magánjogi viszonyokban tö
mérdek zavart fogna előidézni. (Helyeslés.) 

Egyébiránt, mivel az örökösödési törvény a 
polgári törvénykönyv keretébe tartozik, a polgári 
törvénykönyv egybeállítása pedig hosszabb időt 
igényel: hogy Erdély e részbeli méltányos kívá
nalmai mielőbb kielégíthetők legyenek, intézked
tem az iránt, hogy az örökösödési rendszer, ugy 
a mint Francziaországban is történt, külön javas
lat alakjában munkába vétessék és a polgári tör
vénykönyvet megelőzőleg emeltessék törvény 
erejére. (Helyeslés.) Ezen örökösödési rendszer azu
tán később a polgári törvénykönyvbe lesz illeszt
hető. Ha ez létesül, Erdélynek egyik legnagyobb 
vágya teljesedésbe megy, és megvagyok győződ
ve arról, hogy az erdélyiek hazafiusága és bölcse-
sége inkább türelemmel lesz e téren még egy 
ideig, semmint az örökösödési rendszer rögtön
zése vagy egy ujabb provisorium behozása által a 
magánjogi viszonyok ott megzavartassanak. (Elénk 
tetszés.) 

Gajzágó Salamon *. Azok után, miket a t. 
igazságügyminiszter úr előadott, részemről telje
sen megnyugtatva érzem magamat; megnyugtatva 
különösen az által, hogy az örökösödési törvényre 
nézve, mely jelenleg Erdélyben fenáll, és pedig 
bármikép vegyük és értelmezzük ezen dolgot, Er
délynek véghetetlen sérelmére és közérzületének 

I megsértésével áll fön, a t. miniszter úr kijelen-
I tette, hogy nem várva be az átalános codificatiot, az 
| örökösödési törvény Erdélyre nézve szintúgy, mint 
S Magyarországra nézve előzetesen íog megoldatni: 

e részben is teljes megnyugvással vagyok és nincs 
| mit óhajtanom, mint az, hogy ezen törvények, 
; melyek csakugyan Magyarországnak megszilárdí

tására fognak szolgálni, mielőbb a ház asztalára 
I letétessenek. 

Ivánka I m r e : T. ház! Az országnak azon 
része, melyet egy oldalról a pest-szegedi vasút, 
más oldalról a Duna, a harmadikon egy vonal kör-

• nyez, melyet Szegedtől Tolna felé méltóztassanak 
I képzelni, ezen része az országnak közlekedés dol-
! gában a lehető legroszabbul áll, és a jelen, szőnye-
j gen levő combinatiokból is egészen kimaradt. 

Ennek következtében Kis-Kőrös városa általam egy 
, kérvényt intéz a t. házhoz, melyben azért folya-
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módik, hogy a tervben levő pest-csongrádi, vagy 
pest-szegedi csatorna építése alkalmával e csator
na ezen város felé vezettessék. Nem ismerem any-
nvira a vizarány helyi viszonyait, hogy ez iránt 
véleményt mondhatnék; de arra mégis bátor vagyok 
figyelmeztetni a t. házat, hogy azon a vidéken, ha 
máskép nem, egy csatorna-ág által, mely Kis-Kőrös 
feléés onnan Kalocsának aVajas érbe vezetne és ugy 
a Dunába szakadna, közlekedés dolgában segíteni 
igenis lehet, és el lehet látni azon vidéket egész
séges vizzel, a melynek nagy hiányában van, to
vábbá le lehetne csapolni temérdek posványos te
rületet. E kérvényt vagyok bátor pártolólag a t. 
ház asztalára letenni. 

E l n ö k : E kérvény a kérvényi bizottsághoz j 
utasittatik. 

Pulszky Ferencz képviselő' úr interpellátiot 
adott be, melyet jegyző úr föl fog olvasni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa Pulszky 
Ferencz interpellátioiát): „Interpellátio az igazság-
ügy miniszterhez. Miután az 1848, XII, t. ez. 9-ik 
§-a viságosan a minisztérium kötelességévé teszi 
io-azság s méltányosság szerint intézkedni azon 
úrbéri örökváltsági szerződésekre nézve, melyek 
1848 előtt köttettek: kérdeztetik az igazságügy-
miniszter, mikor szándékozik ezen törvény rende
letének eleget tenni ?" 

H o r v á t Bold izsár igazságügyéi*: Tisz
telt ház! Pulszky képviselő társam interpellatio-
jára azon felvilágosítást adhatom, hogy az erre 
vonatkozó törvényjavaslat munkában van, mint 
egyik kiegészítő része azon törvényjavaslatnak, 
mely az úrbéri maradványok kérdésének megol
dásáról rendelkezik; és mihelyt a fontosabb tár
gyak, melyek a t. ház asztalára már letétettek, meg-
áldást fognak nyerni, akkor ezen törvényjavasla
tot szerencsés leszek a t. ház asztalára letenni. 
(Helyeslés.) 

P u l s z k y Ferencz : Tökéletesen meg vagyok 
nyugtatva az igazságügyminiszter úr felelete által. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: A 
t. ház határozata következtében azon megbízásban 
részesülvén, hogy ő felsége a királynénak neve 
napja alkalmából a ház szerencsekivánatát és hó
dolatát fejezném ki, van szerencsém jelenteni, 
íiogy e megbízásban eljárván, a királyné nekem 
kegyesen megparancsolni méltóztatott, hogy a 
iiáznak ő felsége szíves köszönetét fejezzem ki. 
(Elénk éljenzés.) 

Elnök: Örvendetes tudomásul vétetik. 
A központi bizottság részérő] az előadó urak 

jelentést fognak tenni. 
Csengery Antal előadó (olvassa a központi 

bizottság jelentését azon törvényjavaslatról, mely az 
arányt állapítja meg, a mely szerint a magyar koro
na országai és ö felsége több'' orszáaai az 1867-dik 

évi XII. t. cz-ben a pragmatica sanctio folytán közö-
: seknek ismert államügyek költségtit ezentúl viselik.) 

K e r k a p o l y K á r o l y e lőadó (olvassa a köz
ponti bizottság jehutését az államadóssági törvényja
vaslat tárgyában?) 

Pulszky Ferencz előadó (olvassa a központi 
' bizottság jelentését a vám- és kereskedelmi szerződés tár-
; g;,ában beadott törvényjavaslatról.) E jelentéshez van 
', mellékelve hosszú jegyzéke mind azon irományok-
í nak, okmányoknak, törvényeknek és szerződések-
• nek, melyek, mint hallom, már a ház levéltárába 

letétettek. 
E l n ö k : A vám- és kereskedelmi szerződésre 

vonatkozó iratokat Gorove miniszter ur beküldöt-
te, és intézkedtem, hogy azon külön szekrény, 
melyben foglalva vannak, a ház irodájába letétes
sék. (Közbekiáltások: A levéltárba teendő!) A ház 
levéltára az irodában van, és az országgyűlés be
fejezése után az országos levéltárba fog áthelyez
tetni. 

Mindezen jelentések ki fognak nyomatni és a 
tisztelt ház tagjai közt szét fognak osztatni. ') 

Prugberger József előadó: Tisztelt ház! 
Mint a IX. osztálynak a középponti bizottságba 
megválasztott előadója, a IX. osztály véleményét a 
központi bizottságban előterjesztettem; de miután 
ott annak lényeges pontjai kisebbségben marad
tak, a házszabályok 3-ik szakaszában foglalt 26-
dik §-ra hivatkozva, bátor leszek az osztály elté
rő nézeteit az épen előterjesztett törvényjavasla
tok iránt itt a ház előtt is előadni. (Hulljuk!) 

A mi a közös költségek aránya tárgyában 
előterjesztett törvényjavaslatot illeti, a IX. osztály 
ezen törvényjavaslatot csak akkor kivánja szente
sítés alá terjeszteni, ha ezen törvényjavaslat tar
talma, a közös költségek fedezésének aránya és a 
XII . t. czikknek alapjai a birodalmi tanácsban 
képviselt tartományok és országok által is el lesz
nek fogadva. 

A mi az államadóssági járulék tárgyában elő
terjesztett törvényjavaslatot illeti, a IX. osztály 
szükségesnek látja, hogy mielőtt azon összeghez 
hozzászólana, melynek elfogadása által az örökös 
tartományokra háramlandó terheken könnyíteni 
akarna, vele ne csak az államadósságok járulékai
nak összege, hanem az államadósság összege is 
közöltessék, mivel e nélkül nem látja magát képe
sítettnek arra , hogy méltányosság- szempontjából 
annak megfeleljen, hogy Magyarország összeros** 
kadása nélkül az örökös tartományok terhein köny-
nyítsen. 

A mi a harmadik törvényjavaslatot illeti, t, i. 
a vám- és kereskedelmi szövetséget: a IX. osztály 

. ezen törvényjavaslatot, az ország anyagi jóllétének 

^ Lásd az Irományok 158, 159. és 160-ik számait. 
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fejlesztése és jövendő felvirágzásának eszközölhe-
tése tekintetéből, legfontosabbnak tartja, és épen 
azért annak alapos megbirálását kívánja; alapos 
megbiráláshoz pedig szakavatottságot mellőzhet-
lennek tart. Ennek következtében felkérendőnek 
véli a házat, hogy mielőtt ezen törvényjavaslat a 
ház előtt tárgyaltatnék, küldessék ki egy 15 tagú 
bizottság, mely az ország különböző részeiből, 
kereskedők és iparosok testületei és a gazdasági 
egyletek által saját körükből választandó szakfér
fiakat megfúván, ezek véleményét nyilvános ülés
ben meghallgatván , ennek folytán szerkesztendő 
javaslatot terjeszszen a ház elé, mely javaslat a ház 
által az osztályokhoz utasíttatván, ajelen törvény
javaslat ezzel kapcsolatban tárgyaltatnék az osz
tályokban. (Helyeslés a hal oldalon.) A IX. osztály 
ezt annál inkább véli ajánlandónak a háznak, 
minthogy ezen törvényjavaslat ezelőtt idegen álla
mokkal kötött : számos kereskedelmi, vám-, ár
szabályozási szerződéseket tartamuk egész idejére 
nézve érvényre, törvény által kötelező erőre akar 
emelni, ezen okmányok okvetlen szükséges meg
vizsgálását pedig csak szakférfiak és kereskedelmi 
testületek által véli eszközölhetni. Á IX. osztály 
meg van győződve, hogy a vám- és kereskedelmi 
törvényjavaslatot a ház egyes tagjai csak akkor 
fogadhatják el . ha meg lesznek győződve arról, 
hogy ennek minden egyes tételei a haza érdekei
nek előmozdítására szolgálnak: a mit ismét csak 
szakavatottak véleményezése után tart elérhetőnek. 

Ennek következtében engem megbízott, hogy 
ezen eljárását a ház figyelmébe ajánljam és egy
szersmind az osztálynak eltérő nézeteit írásban is 
a ház asztalára letegyem. (Helyesl's a hal oldalon. 
Átadja a IX. osztálynak a három törvényjavaslatra 
vonatkozó véleményét.) 

E l n ö k : Mindezek kinyomatni és a t. ház tag
jai közt ki fognak osztatni. l) 

Méltóztassanak nyilatkozni, mely napot kí
vánják a tárgyalás megkezdésére kitűzni ? (Felki
áltások : Szomhat! Mások: Csütörtök! Még mások: 
Hétfő!) 

BÓniS S á m u e l ; Bátorkodom figyelmeztetni 
a t. házat, hogy vagy méltóztassék ugy rendelni, 
miszerint a tanácskozás határnapja akkor tűzessék 
ki, midőn már az irományok ki lesznek nyomat
va és kiosztva, vagy pedig méltóztassék hosszabb 
időt adni% (Helyeslés. Fölkiáltások: Szomhat! Többen: 
Hétfő!) Én a hétfői napra kérem e tárgy kitü-
zetését. 

E l n ö k ; U g y veszem ki, hogy szombat és 
hétfő közt van a kérdés. A t. képviselő uraknak 
egyik része hosszabb időt. t. i. hétfőt kívánja. 
Bátorkodom ajánlani, hogy ezen igen nevezetes 

J) Lásd az Irományok 161, 162. és 163-ik számait. 

dolog tárgyalására — hogy mindenki meg legyen 
nyugtatva — hosszabb időt tűzzön a ház. (Helyes
lés.) Ennélfogva a tárgyalások mához egy hétre, 
vagyis deczember 2-kán fognak megkezdődni. 
(Helyeslés.) 

Andrássy Gyula gr. minszterelnök: T. 
ház ! Miután az osztályok a jelenleg napirendre 
kitűzött tárgyakra nézve jelentéseiket már beadták, 
a tárgyat magát pedig jövő hétfőre méltóztattak 
napirendre tűzni, azt gondolom, hogy az osztálvok 
ez alatt nem lesznek elfoglalva, és így azt hittem, 
hogy azon törvényjavaslatok közöl, melyeket a 
kormány a t. ház elé terjeszteni ígért, azokat, me
lyek már jelenleg elkészültek, rögtön a t. ház elé 
terjeszthetem. {Helyeslés.) Van tehát szerencsém a t. 
ház asztalára két törvényjavaslatot letenni. {Hall
juk!) Az első az izraeliták polgári és politikai 
egyenjogositására vonatkozik ; {Elénk helyeslés) a 
másik a magyar korona területén levő vasutak és 
csatornák telekkönyvezését tárgyalja. Méltóztas
sanak elhatározni, hogy mindkét törvényjavaslat 
itt felolvastatván, kinyomassék és az osztályok ál
tal azonnal tárgyalás alá vétessék. (Helyeslés.) 

Deák Ferencz : U g y hiszem, ezen két tör
vényjavaslatot, ha ki lesz nyomatva, azonnal át 
lehetne adni az osztályoknak tárgyalás végett; és 
csak ha azok elkészülnek a munkával, akkor lehet 
azokat itt a házban végleges tárgyalásra kitűzni. 
Addig is jó lesz kiadni az osztályoknak minden 

| további bejelentés nélkül. {Helyeslés.) 
GajzágÓ Sa lamon j egyző {olvassa az izrae

liták egyenjogositására vonatkozó törvényjavaslatot, 
melynek mindkét pontját a ház átalános helyesléssel 
kiséri.) 

E l n ö k : A vasutak és csatornák bekeblezé-
séről szóló törvényjavaslat 50. §-ból áll: ezt talán 
a ház nagy terjedelménél fogva felolvasottnak te
kinthetné '? (Helyeslés.) 

Mindkét törvényjavaslat még ma ki fog nyo
matni ') , szét fog osztatni s az osztályok által ezen 
napokban, midőn a ház üléseket nem fog tartani, 
tárgyalás alá lesz veendő. 

Beniczky Gyula képviselő űr fog jelentést 
tennni a költségvetési bizottság részéről. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költség-
vetö bizottság jelentéséi november havára. Továbbá 
Illéssy Sándor azon folyamodása tárgyában, melyben 
néhai nagybátyját, Illéssy Jánost, a jászladányi kerület 
volt képviselőjét napidijak és lakbér fejében állítólag 
illető 1228 frt öOkr. utalványoztatását kéri. Á bizottság 
az irodaigazgató által előterjesztett adatok nyomán 
51 frt 15 krt vél megállapitandónak. Ezután Tassy 
Károly irodaigazgatói segédnek a nyári szünetelés 
alatt teljesített munkálatokért 100 frtot kérő folga-

*) Lásd az Irományok 164. és 165-dik számát. 
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modása tárgyában. A bizottság e kérést méltányosnak 
tekintvén, rendkívüli dijai 100 forintot vél utalvá-
nyozandónak. A ház tiszti személyzetének, az élelmi 
czikkek és a lakbér drágulása folytán lakbér-illet
ményt kérő folyamodását a bizottság méltányosnak 
tekintvén, a ház tisztviselőinek és szolgáinak fizetését 
20 százalékkal fölemelendönek javasolja és a jelenévi 
október és november havára e tekintetből azoknak 620 
frt 26 krt véleményez tbtalvdnyozandónak. Benics 
József levélhordónak a képviselőháznál fölállított 
postahivatalnál a bizottság havonkint 5 frtot, október 
havától kezdve, véleményez utalványoztatni. He
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a költségvetési bizott
ság javaslatait elfogadni? (Helyeslés.) Ennélfogva 
az elnökség megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Szontagh Pál úr a kérvényi bizottság részé
ről fog tenni jelentést. (A képviselők oszladoznak.) 
Kérem a t. képviselő urakat, ne méltóztassanak 
eltávozni. Jobb, ha e tárgyat most elvégezzük, 
mintha külön ülést tartanánk felette. (Helyeslés.) 

Szontagh P á l e lőadó (nógrádi, olvassa a 
kérvényi bizottság jelentését): Schweiger Henrik pesti 
polgár hentes kéri a pénzügyminisztérium által a 
folyamodó atyja Schweiger Bálint által a kincs
tár ellen, a miskolczi serfőződe haszonbérletéből 
származott kárának megtérítése végett indított kár
térítési ügyből folyamodót illető 36932 frtot kifi
zettetni. Vélemény : Ezen magánjogi öszletből szár
mazó kártérítési kérvény megvizsgálás és a ki-
fejlendőkhöz képest leendő elintézés végett a m. 
k. pénzügyminisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Grutay Péter újvidéki lakos panaszolván, 
hogy a mig ő a nemzeti kormány felhívására 
1848-ban elhagyta tűzhelyét, mint honvéd védte 
az alkotmányt, az alatt az Újvidéket elfoglalt^Jel-
lasich zsoldosai házát kirabolták s felgyújtották, 
ő maga pedig a fegyverletétel után a cs. k. sze
kerészek közé besoroztatott, s csak két évi szolgá
lat után bocsáttatott haza, hol most nyomorban 
tengeti életét: kéri 800 frtra becsült kárát elole-
geztetni, s az e végre kijelölendő alapból annak 
idején megtéríttetni. Folyamodó kérvénye elintézés 
végett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Geszti Ferencz újvidéki lakos előadván, hogy 
a mig ő 1848-ban a magyar kormány felhívására 
elhagyta tűzhelyét, a hazát mint honvéd szolgálta, 
az alatt az Újvidékre betört Jellasich zsoldosai 
házát kiraboltak s felgyújtották, később pedig a 
fegyverletétel után 6't magát a cs. k. szekerészek 
közé besorozták, s csak 10 havi szolgálat után bo
csátották haza, hol most 55 éves korában keze mun
kájával keresi mindennapi kenyerét: kéri 600 
frtra becsült kárának az e végre kijelölendő nem-
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zeti alapból leendő megtérítését eszközöltetni. Fo
lyamodó kérvénye elintézés végett a pénzügy-

1 minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Strasznoff Sámuel özvegye szatmármegyei 
csengeri lakos előadja, hogy férje 1849-ben a ma
gyar honvédhadsereg számára egyenruhákat ké
szített, de ezeket, mielőtt a magyar had felszerelési 
bizottságának átadhatta volna, a cs. kormány kö
zegeifoglalták el anélkül, hogy 387 ft 45 kr. sza
bó munkabérét megfizették volna. Igazolja ezeket 
az A—E alatt mellékelt okmányokkal, s miután 
az A A. B B. alatt a cs. k. pénzügyminisztérium
hoz s ő felségéhez felterjesztett folyamodásai is 
sikeretlenek maradtak, kéri a fentebbi 387 ft 45 
kr. munkabérnek az országos pénztárból leendő 
kifizetését eszközöltetni. Folyamodó kérvénye elin
tézés végett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Fölvétetett WeisE Tivadar pozsonyi polgár 
és rézgyáros folyamodványa, melyben előter
jeszti, hogy a bécsi minisztérium a magyar kincs
tár tulajdonát képező beszterczebányai rézhámor
ban készített, s annak pesti telepében is árult 
rézgyártmányok árát a nyers réz árának változat
lanul meghagyása mellett múlt 1866-dik évi okt. 
18-án kelt rendelete által 5 frttallejebb szállította, 
s noha a kérvényező azóta a magyar minisztéri
umhoz intézett kérelme alkalmával ezen rendsza
bálynak az egyes gyáriparosokra nézve ártalmas
sá vált horderejét kimutatta, mégis a minisztéri
um egy mázsa réz után csak 2 fttal emelte fölebb 
az árt, mely fölebbemelés azonban egyátalában 
nem elegendő arra, hogy a magán réziparosok a 
kincstárral a versenyt kiállhassák. Mert mig a 
a kincstárnál a nyers réz mázsája a vevőnek en
gedni szokott százalék levonása után 57 ft 50 kba 
kerül, a kazánréz mázsája csak 69 frtot, a rézpléh 
ára pedig 65 frt 50 krt tesz, mely arány a kazán
réznél 11 frt 50 kr., a rézpléhnél pedig 8 forint 
gyártási árkülönbséget eredményez. Ezen összeg 
az egyes iparosok munkadíjazására oly csekély
ség, hogy a mellett üzletök pangásba jő, sőt enyé
szetbe sodortatik. Hogy ez ne történjék, szüksé
gesnek tartja a kérvényező, hogy a kincstári réz
gyártmányok ára az 1866-ik évi okt. 18-ka előtti 
állapotba helyeztessék vissza, annyival is inkább, 
mivel az ő véleménye szerint a kincstár a kazán
réz-gyártmány mázsájánál 5 frt 13kr. , a rézpléh-
gyártmányok mázsájánál ellenben 1 frt 63 kr kárt 
vall, ide nem számítva a 6% tüzfogyatékot, a késa 
gyártmányok eladásánál a 3 % jutalékot, s ezen
fölül a készfizetőnek a szokásban levő 1 V4 °/0 el
engedést. A pénzügyminisztériumnak ajánltatik 
egy részről, hogy megvizsgálván azon okokat, me
lyeknél fogva a bécsi kormány a nyers réz nem 
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változott árai mellett, az abból készülő rézgyárt
mányok árát múlt 1866-ik évi októberben Beszter-
czén és Pesten 5 frttal lejebb szállította, s meggyő
ződvén, vajon az illető rézgyártmány ezen leszál
lított, később azonban 2 frttal emelt árak mel
lett nem szenved-e veszteséget ? a gyári árszabá-' 
lyozatot vegye bírálat alá; más részről, hogy va
lamint a szóban forgó, ugy minden eg}7éb állami 
gyár üzletének számadásai részletes és világos 
alakban, az egyes szakokat (mint ez esetben, a 
nyers réz üzletét a további gyártásból kikerülő 
kazánréz- és rézlemez-üzletektől) elkülönítve a hi
vatalos lapokban alkotmányos ellenőrzés tekinte
téből évenkint közzé tétessenek. (Helyeslés.) 

A pesti csizmadia-czéh előadván, hogy ed
digelé a hadsereg számára szükségelt lábbeli szál
lítása — egy vagy egy és fél millió párnyi meny-
nyiségben — egyes üzérekre bízatott, s ezek fel
használva az iparosok szorultságát, a szükségletet 
igen lenyomott árakon állíttatták ki a legszegé
nyebb iparüzők által, zsebre rakván ezúton a rop
pant, egy millió pár lábbeli után legalább 200,000 
írtra számitható hasznot, kérik a bonvédelmi mi
nisztérium utján eszközöltetni, hogy a magyar 
ezredek felszerelése , az ipar és belforgalom eme
lése s a kincstár érdekében, kisebb mennyiségben 
is árlejtés utján a hazai iparos czéhekre bizassék. 
Ezen kérvény a honvédelmi minisztérium figyel
mébe ajánltatni s oda áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

A veszprémmegyei palotai csapóczéh előad
ván, hogy a magyar hadsereg részére 1849-ben, 
"/. és 2/. alatti szerződések alapján, '"/. alatti tanu-
ságaként 10,655 V, rőf halina-posztőt szállított, 
s ennek pgő 10,912 frt 53 kr. árából csak 1510 
pfrtot kapott, kéri a hátralevő pgő 9,402 ft 53 kr 
kifizetését eszközöltetni. Folyamodó czéh kérvé
nye elintézés végett a pénzügyminisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Fekete András és Ménesi András makói csiz
madiamesterek, több czéhtársaik nevében is, elő
adván, hogy 1849-ben a honvéd-hadsereg számá
ra, az •/. alatti szerződés alapján, •//. szerint 755 
pár huszárcsizmát szállítottak, s ezek pgő 4620 ft 
36 kr árából csak 360 frtot kaptak, kérik a hátra 
íevő pgő 4260 ft 36 kr kifizetését annyival inkább 
eszközöltetni, mert a birtokosok elkobzott javaikat \ 
már visszanyerték s a szegények is hasonló igaz-
ságot követelhetnek. Folyamodók kérvénye elin
tézés végett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Az alberti csizmadia-czéh elöljárósága meg
említvén a lefolyt 18 évi önkényes uralomnak a 
hazai iparos osztályra nehezedett súlyát, s a meg
változott viszonyok között a törvényes kormány
zat helyreállítása folytán reményét fejezvén ki 
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egy jobb jövő iránt, kéri a képviselőház által 
eszközöltetni. hogy a magyar kir. katonaság 
ruházati és lábbeli szükségletei kiállításával 
egyedül és kizárólag hazai iparosok bízassanak 
meg. Ezen kérvény a honvédelmi minisztérium fi
gyelmébe ajánltatni s oda áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Gergelyi György szepesmegyei nagy-lipniki 
földbirtokos előadja, hogy 1848 és 1849-ik évek
ben, mint ujonczozási kormánybiztos buzgón tel
jesítvén kötelességeit, nagy mértékben vonta ma
gára boszuját az osztrák és orosz hadseregeknek, 
melyek birtokát A. s B. szerint teljesen feldúlták 
s őt magát 5 kisded gyermekével együtt legna
gyobb Ínségnek tették ki. Miután a hadi károkat 
annak idejében liquidáló bizottságtól C. szerint 
kártérítést nem nyert, kéri •/. alatt pgő 2748 írt 
46 krra becsült kárának 1849-ki október 9-kétől 
számított 6 % kamatokkal együtt leendő megtérí
tését az illető minisztérium utján eszközöltetni. 
Jelen kérvény elintézés végett a pénzügyminisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Iglay András özvegy Frenkl Illésné, Bencsik 
György és Pataky István árvái zemplénmegyei 
sátoralja-ujhelyi lakosok előadják, hogy ők, ille
tőleg szülőik s férjeik 1849-ben 522 pár huszár-
csizmát és 977 pár bakancsot elkészítvén, ezeket 
a magyar hadseregnek eladandók 1849-ki június 
hóban Nagy-Váradra szállították, de miután innen 
a honvéd hadsereg akkor már ki- s visszavonult, 
és azon hitre, bogy az előnyomuló orosz csapatok 
szülővárosukat, S. A. Ujhelyt is meglepték, a 
magokkal vitt lábbelieket a nagyváradi polgárok
nál letették. A fegyverletétel után Nagy-Váradot 
a cs. kir. katonaság megszállván, a letéteményezett 
lábbeliek fölfedeztettek s az osztrák hadsereg- ré
szére elkoboztattak a nélkül, hogy ezek 6063 pft. 
értékét, ismételt folyamodásaik daczára, melyek
ben tulajdonjogukat a mellékelt okmányokkal 
teljesen igazolták, eddigelé megkapniok sikerült 
volna. Ekkép tönkrejuttatva, kérik részökre a kö
vetelt 6063 pít. kifizetését, 1849-ki szeptember 20-
kátóljáró kamatokkal, az országos pénztárból eszkö
zöltetni. Folyamodók kérvénye elintézés végett a 
pénzügyminisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. (Helyeslés.) 

'Zsigmondy Pál pesti ügyvéd, mint a pesti 
nagykereskedőtestület és Fucbs Rudolf, Weisz M. 
A., Poíitzer Fülöp és Ulhnan Károly pesti lakosok 
meghatalmazottja előadja, hogy midőn 1848-ban 
a magyar kormány az ország lakosait kölesön-
adásra fölhiván, ennek fedezésére István főherczeg 
nádor s kir. hetytartó helybenhagyásával 2 millió . 
pft. erejéig 5 % kincstári utalványokat bocsátott 
ki, s az ezekért befolyandó arany s ezüst pénzt és 
szereket az ugyanakkor kibocsátott egyes és ket-

31 
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tős pénzjegyek alapjául jelölte ki, A. s B. szerint a 
honpolgárok, a C. alatti hivatalos jelentése tanu-
ságaként is, tömegesen szolgáltatták be arany 
és ezüst pénzeiket és drágaságaikat, kapván eze
kért 500,100. és 50 pftos kamatozó kincstári utal
ványokat. Valóságos kölcsönszerződés jött ekként 
a 48-iki magyar törvényes kormány s az ország 
lakosai közt, a kincstári utalványok kiadása s át
vétele alapján, létre. Az ezen utalványokra kölcsön
adott s az országos kincstárba befolyt ezüst- és 
aranyból megalakittatott a 2 ftos pénzjegyek fe
dezésére szolgáló érczalap, mely a pesti kereske
delmi banknál valósággal letéteményeztetett s 
arany- és ezüstben pengő 1.695,718 ft 48 krból 
állott 1849-ki april 8-án, midőn herczeg Windisch-
gr&tz cs. kir. főparancsnok rendeletére elkobozta
tott s Bécsbe szállíttatott D. szerint. A kincstári 
utalványok birtokosai méltán követelhették a cs. 
kir. kincstárból, mint a magyar törvényes kor
mány által alakított kincstár jogutódjától, hogy 
utalványaikat annál készségesebben váltsa be, 
mert ép azon érczalapot, mely a magyar kormány
nak adott kölcsönből alakult, 6' minden viszteher 
nélkül, erőhatalommal foglalta e l ; az e részbeli 
követelések azonban kereken megtagadtattak. í g y 
mozdittattak el a pesti kereskedő és nagykeres
kedő testületek az 6' felségéhez intézett E. alatti 
kérelmüktől 1857-ben közigazgatási utón, és Fuchs 
Rudolf a pesti cs. kir. pénzügyészség ellen 1858-
ban támasztott keresetétől birói utón a fön-
állott cs. kir. első, másod és harmad birósá-
gok által, melyek a keresetet, mint közigaz
gatási útra tartozót, egyhangúlag Gr—L. szerint 
visszautasították. Végre folyamodó, mint a pesti 
nagykereskedelmi testület meghatalmazottja, mi
után 1861-ben Fuchs Eudolf, L. a. szerint, siker
telenül folyamodott a magyar kir. udvari kanczel-
láriához, 1863-ban 3000 pftnyi kincstári utalvá
nyok s járulékaik kifizetése végett Pest városa 
t.-széke előtt a cs. kir. pénzügyi ügyészség ellen ke
resetet támasztott, s ennek tárgyalása után Plener 
volt pénzügyi miniszterhez is M. és N. alatt emlék
iratot nyújtott be, melyre azonban elutasító végzést 
nyert. Ismételt sürgetések után Pest városa tör
vényszéke magát az ügyben O. szerint illetékes
nek nyilvánította, mire a pénzügyi ügyészség nagy 
zajt ütött, a bécsi pénzügyminisztérium megkere
sésére mindenfelé praesidialisok indíttattak és a 
volt pesti fó'biró Tölgyessy Károly gr. Pálífy volt 
kormányzó és a magyar kir. curia elnökségei által 
kérdőre vonatott; de a pénzügyi ügyészség által 
föíebbvitt végzést a kir. ítélő tábla is P. alatt hely
ben hagyta, s az ügy most a hétszemélyes táblán 
várja, még mindig csak az illetékesség kérdésében, 
eldöntését. Ezek után, hivatkozva a Q. alatti ér
tesítésre is, melyben az immár peressé vált ügy 

i jogi oldala s a pénzügyi ügyészség kifogásainak 
alaptalansága ki van mutatva, kéri folyamodó as 
1848-ki magyar kincstári utalványokra adott köl
csönösszegeknek, kamatokkal együtt, az orsíágos 
pénztárból leendő kifizetését elhatároztatni, meg
hatalmazol nevében, kik összesen 5950 pftról szó
ló kincstái'i utalványokat birnak, a kamatok felé
ről az ország javára lemondván. A bizottság, ezen 
kérvénynek a törvényes igazság és nemzeti becsü
let szempontjából kiváló fontosságot tulajdonítván, 
azt a pénzügyminisztérium figyelmébe ajánltatni 
s további intézkedések végett oda áttétetni véle
ményezi ; egyúttal óhajtását fejezi ki az iránt, hogy 
a nemzet kizárólagos vagyonát képezett, s az oszt
rák kormány részére 1849-ben elfoglalt 1,695,718 
pft. 48 kr. bankalap az ő felsége többi orszá
gaival s tartományaival folytatott pénzügyi ki
egyezés alkalmával tekintetbe vétessék. (Helyeslés.) 

Eger városa előterjeszti, hogy évenkint 24,001 
ftra menő fogyasztási adójának, miután azt kifi
zetni képtelen, részben elengedése végett a pénzügy
minisztériumhoz folyamodott, ez azonban hivat
kozva a várossal kötött egyezkedési szerződés azon 
pontjára, mely a kikötött megváltási összegnek a 
fogyasztás csökkenése esetében is változatlanul 
fentartásat szabja meg, a leszállítás iránti kérelmé
ben kifejtett következő indokainak helyet nem 

; adott. 1. Midőn a város a fenebbi összeget meg* 
ajánlotta, még nem történt meg a múlt évi fagy 
és jégcsapás. 2. Tíz év óta folytonosan rósz bor
termés levén, a bor ára fölszökkent és e miatt a 
szegényebb néposztály az olcsóbb pálinkát fo
gyasztja, mely körülmény a fogyasztási adó jö
vedelmét nagyon csökkenti. 3. A fogyasztási adó 
haszonbérleti összege a sokkal kedvezőbb körül
mények között levő s 30,000, tehát másfél annyi 

j lakossal bíró Miskolcz városáéhoz mérve, mely 
csak 25,000 forintot tesz, fölötte aránytalan. 4. 
De hogy mily fölöttébb terhelő, leginkább bizo
nyítja az, hogy a legközelebbi 3 év alatt haszon
bérlést tartó izraeliták, noha 9000 ft. büntetéspénzt 
zsaroltak ki, mégis 17,000 fttal maradtak hátralék
ban. 5. A helybeli pénzügyigazgatóság maga be
látván, hogy a város 20,000 ftnál több évi haszon
bért fizetni nem képes, ez összegben egyezett meg, 
az országos pénzügyigazgatóság azonban 24.0001 
ftot követelt, mit a város, ámbár előre belátta, hogy 
meg nem bírhatja, kénytelenségből, nehogy idegen 
haszonbérlők zsaroló kezei közé jussanak, aláirt. 
6. A város rendes adóbeli hátraléka most is 18,000 
forintot tesz. Ezen idokoknál fogva Eger városa 
a képviselőház közbenjárását kéri. Jelen kérvény 
a benne fölhozott indokok bővebb megvizsgálása 
és annak alapján teendő méltányos intézkedés te
kintetéből a pénzügyminisztérium figyelmébe ajánl-
tatik. (Helyeslés.) 



CLXXVII. OESZÁGOS ÜLÉS. (Nov. 25. 1867.) 243 

BaranyamegyePiskó községe a legelő- és erdő-
elkülönités alkalmával szenvedett tetemes sérelem 
orvosolhatása végett a főtiszt, pécsi káptalan, mint 
felperes volt földes úr elleni perújításra kér fölha
talmazást. Az országgyűlés a perrendtartás iránt 
szemelvényesen nem intézkedhetvén, azért is e 
kérvény törvényszerű elintézés végett az igazság-
ügyminiszteriumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Biharmegye Tulka községe lakosai a nagy
váradi latin szertartású püspöki uradalmat oda 
utasittatni kérelmezik, miszerint az általok haszon
bérben birt, ősi patai pusztát életök és adóképessé-
gök fentarthatása végett, idegenek helyett, további 
haszonbérbe nekik adja. A magántulajdon feletti 
intézkedés szabadságában senki sem korlátoztathat-
ván, kérelmezők el-s az illető tulajdonos uradalom
mal szabad egyezkedésre utasíttatnak. (Helyeslés.) 

Sopronmegyei Bágyog község lakosai a ma
radékföldekért járuló 21 300 ft 52 kr. o. é. vált
sági tőkén túl, még hátralevő kamat czim alatt 15 
évre követelésbe vett 15.995 ft. 39 kr. o. é. fizetés 
alóli íelmentetésöket kérelmezik. Az úrbéri s ezzel 
analóg kötelékből folyó jog- és birtokviszonyok 
•végleges elintézése iránti törvényjavaslat kidol
gozásával az országgyűlés bizottságot bízván meg, 
s az ily természetű ügyek elintézésének sürgőssége 
elismertetvén, folyamodó község a kilátásba he
lyezett törvény alkotásának s életbe léptetésének 
bevárására, de addig is a fenálló törvényes hatá
rosatokhoz való alkalmazkodásra utasittatni vé
leményeztetik. (Helyeslés.) 

Az óbudai korona-uradalomhoz tartozó Tök 
község telkes gazdái a tőlök elvett maradékföl
dekre nézve az 1848-ik évi gyakorlati állapot visz-
szaállittatását, illetőleg azoknak további haszonbér 
fizetése mellett, birtokukba visszaadatását kérik. 
E kérvény a korona-uradalom és folyamodó köz
ség közötti magán jogviszonyt tárgyazván, elin
tézés végett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Beregmegyebeli Iloncza községe az összesí
tés és úrbéri elkülönzést, mint helybeli körülmé
nyeik tekintetéből rajok nézve ártalmas intéz
kedést, felfüggesztetni, továbbá a maradékfölde
kért is a volt földes urakat országos költségen 
kármentesittetni kérelmezik. Az országosan min
den volt úrbéri községet kötelező törvény alól fo
lyamodó községet felmenteni, reá nézve kivételt 
tenni nem lehetvén, nem is okadolt kérelmök eb, 
s ok a hazai törvényekhez való engedelmességre s le
hető kifogásaiknak, védelmüknek a törvényes bí
róság előtti érvényesítésére utasittatnak. (Helyeslés.) 

Turóczmegyebeli Hadizga és Briestja közsé
gek elöljárói, a volt földes urak által okozott föld-
birtokbeli megkárosításaikat panaszolván, vizsgá

latot eszközöltetni és igazságot szolgáltatni kérnek. 
Törvényszerű intézkedés végett az igazságügyi 
minisztériumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Torontálmegyei Újvár, O-Telek és Öregfalu 
községek örökszerződéses birtokaiknak országos 
segedelem melletti megváltását eszközöltetni kérik, 
A kérvényhez csatolt A. alatti okmány nyilvános 
haszonbérszerződés levén, s mint ilyen az országos 
megválthatás tárgyát nem képezvén, folyamo
dók kérelme nem teljesittethetik. (Helyeslés.) 

Tolna megye Ireg mezővárosa panaszolván, 
hogy bár még 1848 év előtt határukban az össze
sítés és úrbéri elkülönítés foganatosíttatott, még is 
az úrbéri faizás szolgálmányával tartozatlanul ter
heltetnek, kérik az ez ügyre vonatkozó 1836. VI. 
és főleg az 1848. IX-ik t. ez. 3-ik §-nak magyará
zatát, s aztán a faizási szolgálmány teljesitésétől 
fölmentésöket. Az ügy miben létének megvizsgál-
tatása s törvényszerű elintézése végett az igazság
ügyi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés) 

Bács Bodrog megye Petrovácz m. városa, az 
alispáni, mint úrbéri bíróság ítélete által a mara-
dékföldekért 41,276 ft 90 5 / n kr. megváltási ösz-
szegen felül, még 19 évi 33,212 ft. 20 krra rugó 
5 % kamatok fizetésére is köteleztetvén, ez ítéletet, 
mint törvény- s igazságellenest, megsemmisíttetni 
kéri. A törvényes bíróságok ítéletei törvényhozási 
utón felülvizsgálhatók s megsemmisíthetők nem 
levén, vélt sérelmeiknek orvoslása végett a hazai 
törvények által rendelt felebbviteli bíróságokhoz 
utasittatnak. (Helyeslés.) 

Wallach Mihály, Alena József és több nagy-
lévárdi lakosok, hogy sérelmet ne szenvedjenek, 
úrbéri illetőségök kihasitásához bizottságot kér
nek kiküldetni. Folyamodók e helytelen kérel
mükkel azon hozzáadással utasittatnak el, hogy 
ha a kihasitásnál sérelmet valóban szenvednének, 
orvoslást a törvényes felebbviteli bíróságok előtt 
kereshetnek. (Helyeslés.) 

Márton Jakab biharmegyei poklostelki la
kos az örök áron megvett szabad kocsmáltatási 
jogába leendő visszahelyeztetését és kárainak meg
térítését kéri eszközöltetni. Folyamodó a törvény 
rendes útjára utasítandó. (Helyeslés.) 

Pest, Pilis és Solt megye Kis-Kőrös városabeli 
több úrbéri jobbágyok és zsellérek, miután úrbéri 
tartozásaikat a földesuraktól örökösen megváltot
ták és ki is fizették, jelenleg az úrbéri váltsághoz 
országos pótadőt másokért fizetnek, az 1848-iki tör
vényekben kijelentett biztosításhoz képest kárpót
lást kérnek. Miután az 1848. XH-ik t. ez. 9-ik §. 
határozottan kijelentette, hogy „a már eddig kö
tött úrbéri örökváltsági szerződésekre nézve, a je
len törvény alapján, a körülményekhez képest a 
minisztérium fog igazság és méltányosság szerint 
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intézkedni; továbbá, miután az 1848. IX-ik t. ez. 
1. §. az úrbéri kármentesítési törvényes igényeket 
a nemzeti közbecsület védpaizsa alá helyezte; végre, 
miután az úrbéri s ezzel analóg kötelékeken ala
puló jog- és birtokviszonyok végleges elintézése 
iránt, a képviselőház határozata folytán, törvény
javaslat van készülőben: ezen kérvény azzal lenne 
az igazságügyi minisztériumhoz átteendő, hogy az 
említett törvényjavaslat kidolgozásánál figyelmét 
az 1848. Xll-ik t. ez. 9. §. alá eshető régibb, t. i. 
az átalános úrbéri felszabadítást megelőző időben 
kötött örökváltságos községek, vagy magányjob
bágyok kármentesítésének módjára nézve is ter-
jeszsze ki. (Helyeslés.) 

Makláry István gömörmegyei mikolcsányi 
lakos a honvédhadsereg számára "/. szerint 1849-ben 
63 2/4 akó szilvapálinkát szállított, s ennek'//. alatt 
utalványozott 2000 pft. árát soha meg nem kapta: 
kéri magát követelésére nézve, annak tekintetéből 
is kielégíttetni, mert magyar bankjegyekben 6000 
ftot veszített. Folyamodó kérvénye elintézés vé
gett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Hosszumező és Halmi városok közönségé
nek folyamodványára, melyben az osztrák hata
lom által a dohánymonopolium behozatalával ed
dig húzott jövedelemhez aránylag megállapítandó 
és kivetendő dohánytermelési díj mellett a dohány
egyedáruság megszüntetését és szabad dohányter
melés engedélyezését kérik, véleményezi a bizott
ság : Midőn a képviselőház múlt évi 45-ik ülésé
ben Torontál megye Ság és Temes megye Keresz
tes nevű községei hasonló tartalmú kérvénye al
kalmával hozott határozatában elismeré, hogy a 
dohánytermelésnek törvényellenes megszorítása 
különböző vidékeken megfosztotta a lakosságot 
jövedelmének leggazdagabb forrásától, egyszers
mind elismeré azon nagy fontosságot, melyet ezen 
nevezetes gazdasági iparág szabad fejlesztésének 
okvetlen tulajdonítani kell; azonban a dohányügy 
az államháztartás rendszerével szoros kapcsolat
ban állván, igy mellékesen nem tárgyalható és el 
nem intézhető: ezen mindkét rendbeli kérvény te
hát addig is, mig a pénzügyminisztérium a bud-
get iránti javaslatát előterjesztendi, hozzája átté
tetik. (Helyeslés.) 

Özvegy Klein Dávidné szepesmegyei felső-
rusbachi lakos két év előtt elhunyt férje 1849-
ben a magyar hadsereg részére az A. alatti hivata
los meghagyás folytán B. és C. alatti szerint 36 
drb. hízott ökröt szolgáltatott, s ezek 2340 pít árát, 
az előnyomult ellenséges seregek által hadcsapa
tainktól elvágatván, meg nem kaphatta: kéri érin
tett követelésére nézve magát az orsz. pénztárból 
kielégitetni. Folyamodó kérvénye elintézés végett 

a pénzügyi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Terney György körösladányi lakos 1848-ban 
az álladalomnak ércznemüeket adott kölcsön, s 
azokról több rendbeli nyugtatványokat kapott, 
de a melyekből még csak néhány darabot bir, 
összesen 292 ftról szólókat: kéri ezen összeg kifi
zetését utalványoztatni. Ezen kérvény elintézés 
végett a pénzügyi minisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Andícs Tádé 1848-ki április 14-kén a ma
gyar minisztérium által, a másolatban bemutatott 
okirat szerint Szatmár-Nérnetibe és környékére 
nemzetőrségi zászlóaljparancsnokuak őrnagyi 
ranggal és illetményekkel, melyek közé raugjának 
megfelelő szabad szállás is tartozott, kineveztetett. 
Az említett város a szállást természetben ki nern 
adhatván, annak fejében 500 pgő ft évenkinti re-
lutum kifizetésére kötelezte magát. Ezen kötele
zettségének teljesítését azonban az említett város, 
többszöri sürgetés daczára, azon mentséggel, hogy 
a városi pénztár üres, másfél évig, vagyis a ma
gyar önvédelmi harcz végéig, sőt egész mai na
pig elodázta. Ezen megrövidítés kérvényezőnek 
annál inkább zokon esett, mivel őrnagyi fizeté
sének felét a haza oltárára letette azon reményben, 
hogy a szállásbér majd fedezendi a fizetése felé
nek feláldozása által háztartásában támadó héza
got. A kapcsolt szegénységi bizonyítvány szerint, 
a kérvényező nejével és egy hajadon leányával 
együtt, legidősb kenyérkereső' férfigyermeke által 
nyújtott gyámolitásra levén szorulva, kéri 750 
frtot tevő másfélévi szállásbére járulékaival együtt 
leendő kiadatásának eszközlését. Vizsgálattétel és 
a tapasztalandókhoz képesti intézkedés czéljából 
ezen kérvény a honvédelmi minisztériumhoz téte
tik át. (Helyeslés.) 

Duna-Szerdahely és a vele összekapcsolt Elő-
tejed, Nemesszeg és Újfalu községek panaszolják, 
hogy a volt cs. k. pézügyi hatóságok, a házbér
adó behozása czéljából, a különben máig is egy 
adóközséget képező Előtejedet jónak látták két 
részre osztani : az egyiket, mely 52 házszám
ból áll és a melyben majdnem kizárólag földmi-
vesek és házaszsellérek laknak, „falurósz^-nek ne
vezték el, s ebben meghagyták a ház-osztályadót; 
mig a másikat, melyben csak 35 ház van és a me
lyet többnyire hazátlan zsellérek laknak, „város
részének keresztelték el, s ezt házbéradó alá von
ták. Csakis ezen mesterséges felosztás alapján ho
zatott be folyamodó községekbe, házosztály-adó 
helyett, a házbér-adó, holott lakosaik egyedül 
földmiveléssel foglalkoznak, s ezeknek most min
den gazdasági épületeik is házbéradó alá vannak 
vetve. Miután a folyamodó községek ezen igaz
ságtalanság ellen, a volt cs. k. pénzügyi hatósá-
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gokhoz ismételve tett felterjesztéseik daczára, or
voslást nem nyerhettek, sőt ellenkezőleg házbér-
adójok évről évre fölemeltetett, azért kérik ház-
béradójokat házosztály-adóvá átalakíttatni, any-
nyival inkább, mert házaik csak nyers téglákból 
levén összetákolva, évenkint tetemes javitási költ
ségeket igényelnek, és mert azok túlnyomó szá
ma mások telkén levén felépítve, a superaedificált 
házak tulajdonosai a telektulajdonosoknak évi bért 
kötelesek fizetni, a mely bér, jóllehet a telek-tulaj-
lajdonos tőle jövedelmi adót fizet, a házbér-adó 
kivetésénél tekintetbe sem jő. Folyamodók kérvé
nye a pénzügyminisztérium figyelmébe ajánltatni 
s elintézés végett oda áttétetetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Temesmegyében kebelezett Sustra, Iktár, 
Budincz, Szirbova, Bázos , Rékás , Jervin, Naerv-
Topolovecz és Bakova községek előadják, hogy 
Ambrózy Lajos b. remetei birtokos meg nem elé
gedvén a krassómegyei Turdia és Hauzeszt ka
marai jószágokkal, melyeket a császári kormány 
iránt tanúsított hűsége és szolgálatai játalmául 
1853-ban kapott , s melyek évenkint legfölebb 
5,000 frtot jövedelmeznek, a legutóbbi években 
oda működött a bécsi minisztériumnál, hogy a ne
vezettjószágokat a Temesmegyében fekvő bázosi, 
6000 holdnyi, s mintegy 50,000 frtot jövedelme
ző kincstári erdei birtokért elcserélhesse, és ebbeli 
törekvését siker követte, a mennyiben a bázosi jó
szág neki f. é. február 26-án tettleg át is adatott. 
Ezen csere-ügylet által a folyamodó községek 
anyagi létökben sújtva érzik magokat, mert eddig 
gyakori vizáradásoknak kitett saját határaik ter
mékeiből meg nem élhetvén, a bázosi kincstári 
jószágból kaptak jutányos áron legelőt és faanya
gokat, mely utóbbiakból különféle szerszámokat 
készítettek, és a kincstár részéről szolgáltatott vas
úti faeszközök kiállításánál munkásokul alkalmaz
tattak ; most b . Ambrózy Lajos tőlök ezen előnyö
ket, melyek egyedül képesítek őket a megélhe
tésre s adófizetésre, határozottan megtagadta. Ez 
oknál fogva, s azon reményben, hogy az ország
gyűlés semmi olyan intézkedést szentesíteni nem 
enged, mely által az ország vagyona ok nél
kül megcsonkíttatik s a hon földhöz tapadt lakosai 
nyomor és kétségbeesés örvényébe taszittatnak: 
kérik folyamodó községek a képviselőház által esz
közöltetni, hogy az osztrák minisztérium s b. Amb
rózy Lajos közt létrejött kérdéses csere nemzeti 
kormányunk által ne szentesittessék, vagy a men
nyiben ez már megtörtént volna, maga a csere
ügylet, mint törvénytelen, megsemmisíttessék. Fo
lyamodó községek jelen kérvénye elintézés végett 
a pénzügyminisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. (Helyeslés.) 

Krzisch Frigyes kérvényében az oszt- ] 

rák birodalom összes adósságai letöri esztésének 
módja, és bizonyos idő leforgása után minden adó
nak megszüntethetése iránt pénzügyi javaslatot 
mutat be, s melynek elfogadása esetére maga és 
maradékai számára bizonyos évpénz megállapítá
sának elrendelését kéri. A terv veleje az, hogy 
életbe léptettessék egy fényűzési tárgyakra veten
dő, évenkint 10 millió forintot jövedelmező adó, 
mely által a 3200 millió forintot tevő államadós
ság 84 év múlva törleszthető, 112 év múlva 
pedig egy 12,800 millióig felszaporodott állam
tőke lenne összegyűjthető. Ha a fényűzési adót az 
országgyűlés nem hinné elfogadhatónak, elegendő 
volna 100 milliónyi tőke, hogy ugyanazon idő 
alatt a fent körülirt czélt el lehessen érni. Az első 
esetet téve föl, 10 millió évenkinti adó 14 év múl
va 200 millióra n ő ; a második esetben pedig a 
100 millió forintnyi tőke 14 év múlva szintén 200 
millióra szaporodik. Ezen 200 millió továb
bi 14 év alatt megkétszeresedik, ugy hogy 84 év 
múlva, t. i. 1952-ben egy 6400 millió forintra fel
szaporodott tőkét nyerünk, melynek fele, azaz 
3200 millió az osztrák régi adósság beváltására, a 
fenmaradott 3200 millió pedig még 28 évig tőke-
szaporításra volna fordítandó, a mikorra 12.800 
millió forintnyi tőkét nyernénk. E tőkeszaporítá-
sok eszközölhetése czéljából persze csak kamatozó 
papirosokba, eleinte osztrák állampapírokba kel
lene a pénzt fektetni. Legkésőbb 1980-ban Ma
gyarország és Ausztria oly államkincscsel bírna 
mely 640 millió frtot hozna ezüstben és aranyban 
évenkint, mi által minden adó nélkülözhetővé vál
nék. Magyarország és Ausztria hitele rögtön emel
kednék, mihelyest a világ csak észrevenné a kifej
tett terv valósítása iránti szándékot. A régi állam
adósság felosztása szükségtelen, és az államkines 
is feloszthatatlanul maradhatna, s a birodalom két 
fele részéről választandó bizottságok által volna 
kezelendő. A népek életében, mond kérvénye
ző, egy öltő emberiségek csak mint közönséges 
földi évek számláltatnak, két öltő emberiség pedig 
elegendő volna az ausztriai népek jóllétének emelé
sére. A legtöbb állampapir alacsony árfolyama és 
az ebből eredő magas kamatláb mellett, mely egy 
papírnál sem tesz kevesebbetö %-nál — pedig 12 To
ra rúg — a fent kiszámított időtartam még tete
mesen megrövidíttethetnék ugy, hogy az említett 
6400 millió forint 9% átlagos kamat mellett 
már 48 év alatt volna előteremthető. Ha kérvénye
ző terve elfogadtatnék, fentartja magának más 
közhasznú és egészségügyi, továbbá a földteher-
mentesitést előmozdító intézkedéseket javaslatba 
hozni. Vélemény: Ezen kérvény a pénzügyi 
minisztériumhoz tétetik át. (Hdyeslés.) 

Fölvétetett Denike Károly , stájerországi 
kranichsfeldschlossi lakos 708 I 8 6 7 / l 3 l 7 elnöki 
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számmal jegyezett folyamodványa, melyben az 
ahhoz kapcsolt s az összes birodalom államadós
ságának törlesztését és pénzügyi viszonyainak 
javítását tárgyazó javaslatának megbirálását és 
elfogadását kéri. Ezen javaslatban kérvényező 
azt állítja, hogy pénzügyi ealamitásaink egyik 
fő oka abban rejlik, hogy készpénzünk Olaszor
szágba, Moldvába és Oláhországba való kivitele 
által a birodalom alattvalóitól a szükséges üzleti 
tőkék elvonattak, mi azon balviszonyokat ered
ményezte, melyek a földtermelést akadályozták, az 
ipart megbénították és a közelszegényedést- okoz- , 
ták. Az 6' terve, mond kérvényző, az: Ausztria la
kóit meggazdagitani, egyszersmind az állani pénz
tárait készpénzzel megtölteni, a valutát helyre
állítani, ugy hogy a birodalom pénzügyi tekintet
ben is érvényesíthesse nagyhatalmi állását. A 
hűbéres időkből egy régi, a közviszonyokat sú
lyosan károsító teher egész a mostani korra át
szállott, habár változott alakban. Ezen teher az 
előbbi „Lauderoium" és „Hortuai'ium" elnevezés 
alatt szokásban volt hűbér. A földesúr helyébe az ál
lam lépett, de az adó megmaradt „Percentualgebüh-
ren-Gresetz" százalékadó név alatt, mely szerint 
minden birtokváltoztatás ("adás, vevés, csere, aján
dékozás, örökösödés) után bizonyos százalékot kell 
az államnak fizetni, mi a földiparra és az azzal 
való kereskedésre nyomasztólag hat. Ezt a súlyos 
adót meg kell szüntetni. De minthogy ez által az 
állampénztár érzékeny veszteséget szenvedne, 
méltányosnak látszik az államot kártalanítani: 
tehát a százalékilletményeknek az államtól oly 
módon megváltása látszik ajánlatosnak, hogy az 
állampénztárba is folyjon be pénz és a fölbirtokos 
is jusson pénzhez. Az ezt szerinte eredményezhető 
terv következő: 1) Minden földbirtokos tartozik 
fekvó'ségeiró'l értékbevallást készíteni, mely a 
két szomszédos előljáró által láttamozva és hitele
sítve, a minden tartomány számára alakítandó 
dírectoriunmak benyújtandó lesz. 2) Utóbbi pe
dig egyetértésben az országos választmánynyal ki
dolgozza a bevallásokat és szabatositja az értéke
ket. 3) Az ekként előálló értékek után minden 
birtokos köteles 2/2 % és V10 °/0 pótlékot, mint 
rendes adót fizetni. A V10 % arra való, hogy 35 
év múlva az egész adó megszüntethessék. 4) Az 
emiitett ]/2 % -ból befolyó tőkék feléből oly mó
don köteles az országos választmány egy 5 °/0 jö
vedelmező tőkét alakítani, hogy annak húszszoros 
értéket „au porteur" szóló kötelezvényekben ki
adja. Ezen ezüstre szóló kötelezvények 5 % szel
vényekkel látandók el és azon földbirtokosoknak 
szolgálandók ki, kik egy nyilatkozatban arra köte
lezik magokat, hogy ők, örököseik, vagy utódaik 
85 éven keresztül évenkint félévi előre fizetések
ben az őket illető rátákat és pótlékokat ezüstben 

befizetik, a kötelezvények vételekor pedig azon
nal két félévi részletet előre ezüstben befizetnek. 
5) Ezen átvállalt kötelezettség adókötelezettségnek 
tekintetik. %) Ha valamely földbirtokos vonakod
nék e nyilatkozat kiadásától és két félévi rész
let előre lefizetésétől, nem kapja meg a birtokára eső 
kötelezvényeket, mind az által pedig köteles 35 
éven át a rá eső adót pótlékostul megfizetni az 
uralkodó valutában. E fizetések megkezdésével 
azonnal megszűnik a kötelesség birtokváltozá
soknál illetéket, illetőleg százalékot fizetni. 7) A 
kibocsátott kötelezvények 35 év folyama alatt 
sorsolás utján a beszedett pótlékokból beváltat
nak. 8) Az ezen kötelezvények által föl nem emész
tett fele a befizetéseknek az illető tartomány 
tulajdonává lesz. Ezen tartományi pénztárból fize
tendők évenkint az állampénztárba a százalék
adók az utolsó három év átlaga nyomán. Ezen 
százalékilletmények szintén ugy fizetendők, hogy 
húszszoros értékökig rugó 5 °/0-os ezüst szelvé
nyekkel ellátandó kötelezvények adatnak az ál
lamnak, melyek szintén sorsolás utján a pótlékból 
törlesztendők, miáltal az államnak járó százalékok 
örök időre meg lesznek váltva. Az ezen kamatok 
és törlesztési részletek absorbeálása után fönma-
radó fölösleg csak az illető tartomány részére 
használandó, mely köteles abból 5 °/0 -ra jelzálogi 
biztosíték mellett kölcsönöket nyújtani benlakó 
földbirtokosainak. A 35 év elforgása után törvény 
által meghatározandó lesz, hogy mi czélra fordít
tassanak az összegyűlt tőkék: a minden tarto
mányra eső birodalmi adósság törlesztésére-e, 
vagy egyéb közérdekű czélokra. Ausztriában 
vannak a statistikai adatok szerint 20 ezer millió 
értékű fekvőségek. Ennek %-ed perczentje tesz 
100 milliót évenkint (az /2 °/0 pótlékot, mint 
amortisátíora szántat, nem számítva). Ez eloszlik 
ekképen : 50 millió a földbirtokosoknak adott köte
lezvények 5 % kamatjára, 20 millió az állam
pénztár kárpótlására, 30 millió 35 éven keresztül 
fizetve és kamatositva nő 3000 millió frtra. A 

| pénzügyminisztériumhoz áttétendő. (Helyeslés.) 
Baranya megye közönsége kérvénye, mely

ben Kassa városának abbeli kérelmét, hogy a fel
sőbb bíróságok egyike kebelében állítassák fel, 
pártolja s teljesíteni kér i ; 

Abauj közönségének kérvénye egy főtszék-
nek Kassa városában leendő felállítása végett; 

Sáros megye közönségének kérvénye, mely
ben a tiszáninneni kerületi táblát Eperjesen meg
hagyatni kéri; 

Sz. k. Kassa vs közönségének kérvénye, mely 
Magyarország felső vidéke részére egy főtszéket 
kebelében felállítani ké r : miután a m. k. igaz
ságügyi miniszter úr által a képviselőházhoz a 

. polgári perrendtartás tárgyában beterjesztett tör-
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vényjavaslatnak átvizsgálatása még az ország
gyűlés szünetelése elő'tt egy 15 tagból álló választ
mányra bízatott: eme kérvények, melyek az érin
tett törvényjavaslat első ezime 1-ső fejezete 2—4-
ik pontjára vonatkoznak, azon választmányhoz 
átteendők volnának. (Helyeslés.) 

Szabó István rimaszombati polgár előadván, 
hogy a honvéd-hadsereg számára 1849-ben, NB. ' 
szerint, szerződés folytán 4580 pár varrott fehér 
ruhát szállított, s ennek pgő 9220 frt. árát soha 
meg nem kapta, kéri ezen követelése kielégite-
tését annyival inkább eszközöltetni, minthogy 
az érintett szállítmányba ifjúsága összes keresmé
nyét s ősi örökségét befektette. Folyamodó kér
vénye elintéztetés végett a. pénzügyminiszterhez 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Nagy Gábor hajdúnánási lakos előadja, 
hogy a magyar kormánynyal kötött szerződése ér
telmében az utolsó borjubőrtarisznyaszállitmányt 
1849 évi július hóban O-Aradon beszolgáltatta, 
mely szállítmány 5714 pengő frt. 40 krt tevő 
árát Lukács Sándor kormánybiztos az eredetiben 
bemutatott két okirat szerint az ó-aradi sópénz-
tárhoz utalványozta, hol azonban pénzfogyatko
zás miatt a kérvényező 470 írtnál többet nem 
kapott, s mostan még fönmaradt 5239 frt 40 kr. 
pengő vagyis 5501 osztrák értékű frt. kifizetését 
kéri, annál inkább is, mivel rajta az anyagok ára 
és a munka dija aBaeh-kormány alatt executioval 
megvétetett és az ekkor általa kölcsön fölvett pénz 
anyagi jólléte megrontására ma is teherként fek
szik vállain. Vélemény: Addig is ezen kérvény 
elintéztetés végett a pénzügyminiszterhez utasit-
tatik. (Helyslés.) 

Pap József debreczeni szűcsmester folyamod
ványában előterjeszti, hogy 3 más társával együtt 
az 1849-ik évben kelt és '/.alatt mellékelt szerződés 
szerint a magyar hadsereg számára 2100 darab 
nyeregbundát szállítani vállalkozott és ezen meny-
nyiségből 586 darabot Lukács Sándor felszere
lési kormánybiztosnak a '//. szerint Áradon adott, 
a miért a '•///: szerint neki 6806 frt utalványozta-
tott is, de az aradi sóhivatal csak 560 frtot fizet
hetvén ki, a többi 6221 frt mai napig tartozásban 
maradt. Ezen körülmény miatt a kérvényező, érte 
kereskedő édesanyjával együtt tönkre jutott s a 
városi hatóság bizonyítványa szerint a legnagyobb 
szegénységben élvén, szóban forgó követelésének 
kifizetését kéri. Vélemény: Elintézés végett a pénz
ügyminiszterhez utasittatik. (Helyeslés.) 

Babirád Mátyás esztergomi lakos előadja, 
hogy a forradalom ideje alatt a komáromi magyar 
hadsereg számára több szabómester társa segítsé
gével 200 darab magyar nadrágot és 100 darab 
áttilát vart meg és ezen munka ára fejében 429 
pengő forint 20 krajczárt a komáromi kormány

biztos ü jházy László az 7. szerint utalványozott 
is, de a kifizetés elmaradt. Társai őt a Bach-kor^ 
mány alatt munkadijért beperelték és exequálták, 
mi miatt szegénységre jutott. Kéri megtéritni ezen 
követelését. Vélemény: Elintézés végett a pénzügy
minisztériumhoz utasittatik. (Helyeslés.) 

Emberger Károly, nográdmegyei szécsényí 
czipész előterjeszti, hogy a forradalom alatt a 
honvédsereg számára 200 pár csizmát és 200 pár 
bakancsot szállított be a magyar kormány meg
rendelése folytán a pesti főparancsnoksághoz, 
melynek elismerése szerint a munkákat át is adta, 
azok 640 frtot tevő árának és 7 frt fuvarbérnek 
felvétele miatt azonban a már akkor Aradra át
költözött magyar kormányhoz utasíttatott, a hová 
az ellenség miatt nem juthatván, követelése fize
tetten maradt. Munkatársai a Bach-kormány alatt 
beperelték, exequáltatták és e miatt számos tagú 
családjával együtt nyomorba esett. Követelése 
kifizetését kéri. Vélemény: Elintézés végett a 
pénzügyminiszterhez utasittatik. (Helyeslés.) 

Salzmann Ignácz a honvédelmi hadsereg ré
szére általa szállított foszlány- és vászonnadrág-
nemüek 24,042 frt. 45. kr. erejéig kormánybizto-
silag utalványozott árából fizetetlen maradt 22,012 
frtot tevő követelését megfizettetni kéri. Vélemény „• 
Elintézés végett a pénzügyminiszterhez utasit
tatik. (Helyeslés.) 

Kovácsik János szarvasi lakos és timár-
mester előadja, hogy az 1849. évben a hazai kor
mánynyal kötött alku szerint 951 és fél font tim-
sós bőrt 90 írtjával 855 pengő forint 59 kraj-
czár, és ismét 1024 font hasonló bőrt 921 frt. 
36 ír., összesen 1776 pengő forint erejéig szállí
tott Aradra, s noha ezen összeg Lukács kormány
biztos által az aradi sóhivatalba az eredetiben 
bemutatott okiratok szerint utalványoztatott, de 
a pénztár üres levén, fizetetlen maradt. Minthogy 
a kérvényezőn az általa hitelbe vett nyers anyagok 
ára per utján megvétetett és ő e miatt családjával 
együtt a legnagyobb ínségre jutott , kéri követe
lése kifizetését. Vélemény: Elintézésés végett a 
pénzügyminiszterhez utasittatik. (Helyeslés.) 

Simay Tódor debreczeni lakos előadja 1849-
ben a magyar hadsereg részére 180 darab kövér 
ökröt szállított 19,350 pengő frtra menő kialku
dott árért, mely a bemutatott okirati másolat sze-
int kormáoybiztosilag utalványoztatott ugyan, 
de fizetetlen maradt; kéri annak kifizetését. Véle
mény : Elintézés végett a pénzügyminiszterhez 
utasittatik. (Helyeslés.) 

Schröder Keresztély előterjeszti, hogy Bu
dán a főhad parancsnoksági épület összezúzott 
ablakait 1849 május havában megrendelés foly
tán beüvegezvén, ezen munkája 585 frtot tevő 
árából bemutatott számlája szerint csak 200 frt 
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fizettetett ki neki, a többi 385 frt pedig fizetetlen 
maradt. A B. alatti bizonyítvány szerint nagyon 
elszegényedett állapotban levén, követelése kifize
tését vagy ablaktáblái visszaadását kéri. Véle
mény: Elintézés végett a pénzügyminiszterhez uta-
sittatík. (Helyeslés.) 

Borbély Ferencz pesti lakos előadja, hogy 
1849-ben a 101. és 102-ik honvéd zászlóalj szá
mára az •/. és •//. alatti nyugták szerint 1840 p . 
frt értékű csákót szolgáltatott ki, a nélkül, hogy 
ez összeg neki kifizettetett volna. Kéri ezen köve
telése kifizetését annál is inkább eszközölni, mert 
elgyöngült öregségében kereset hiánya miatt 
szegény családját eltartani alig képes. Vélemény : 
Elintézés végett a pénzügyminiszterhez utasitta-
tik. (Helyeslés.) 

Mészáros Flórián és neje mohácsi lakosok 
kérvénye Gócs Gyula, Ház Károly és a mohácsi 
törvényszék ellen csalás miatt, Domokos János 
szűcsmester kérvénye Gócs Gyula mohácsi ügy
véd csalásai ellen, özvegy Pfaff Józsefbe pesti 
lakos kérvénye a mohácsi törvényszék ellen az 
igazságügyminiszteriumhoz vizsgálat és elintézés 
végett átteendő. (Helyeslés.) 

Karczag testvérek pesti kereskedők 1849-ben 
a honvédhadsereg részére A—D szerint gyalog
sági csákókat szerződésileg szállítottak s azok 
pgő 4679 frt 18 kr értékét ez ideig meg nem 
kapták ; kérnek kielégitésökre nézve intézkedést 
tétetni. Folyamodók kérvénye elintézés végett a 
pénzügyminisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. (Helyeslés.) 

Gergelyi Tivadar szepesmegyei közbirtokos 
e politikai fogolynak kérvénye legfelsőbb meg-
kegyelmeztetéséért való közbenjárás végett. Miután 
ő cs. apóst. kir. felsége, Magyarország királyává 
lett megkoronáztatása után, minden nemű politi
kai foglyok szabadon bocsátását legkegyelme
sebben elrendelni méltóztatott, s e kérvényi vá
lasztmány nem kételkedik abban, hogy folyamodó 
is még június hóban megszabadult fogságából: 
eme kérvény tudomásul vétetvén, az a kérelme
zőnek avval adandó vissza, miszerint a kérelmezett 
közbenjárásnak szüksége elmúlt. (Helyeslés.) 

Fiedler Gyula kassai takarékpénztári könyv
vivő Zerdahelyi Eduárddal együtt az 1848—49-ik 
évi időszak alatt a nemzet önvédelmi harczának 
előmozdítása végett kormányi megbízásból 28915 
frt pengő pénzt osztrák bankjegyekben és 72 drb 
aranyat akart Boroszlóba átvinni, utjokban azon
ban az osztrák hatóság által mind ketten elfogat
tak s tőlök az említett pénz a wadowiczi cs. kir. 
kerületi pénztártól kiállított nyugta értelmében 
ideiglenes megőrzésre elvétetett. Ezen nyugtát a 
kérvényező az osztrák államadósságoknak Ma
gyarország részéről törlesztése czéljára a képvise

lőház rendelkezése alá bocsátja. Használat végett a 
pénzügyminisztériumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Halász Mihály makói lakos, mint a makói 
csizmadiftczéh czéhmestere, s általa a makói csiz-
madia-czéhtestület, a magyar katonaság számára 
szükséglendő bakancsok és huszárcsizmáknak 
részben készítésével leendő megbízatását kéri. 
Ezen kérvény figyelembe vétel végett a honvédel
mi minisztériumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Bács-Bodrog megyébe kebelezett Glozsán 
községe az ellene folytatott úrbéri elkülönítési 
perben hozott sérelmes ítéletnek a főméit, hétsze
mélyes táblához birtokon kívüli felebbeztetéseért 
s felülvizsgáltatásért esedezik. Törvényes elinté
zés végett az igazságügyminiszteriumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Tárgyaltat tak: Kozárd község kérvénye a 
bordézma megszüntetéseért, Esztergom megyebeli 
Kicsind községé a szőlő- és irtásföldek termé
nyeiből mindeddig kiszolgáltatott tizednek eltör
léseért, Nana község hasonló tárgyú kérvénye, 
Muzsla község * lakosainak ugyanazon tárgyú 
kérvénye, Ecseg községének a bordézma megszün
tetése iránti kérvénye, Ebed község lakosainak 
ugyanily tárgyú kérvénye, beregmegyei Szo-
bolin helység lakosainak kérvénye irtványföld-
jeiknek a tized és robot alóli fölszabadítása iránt, 
Veszprém megyebeli Ránd községé az udvar
telki birtokviszonyok rendezése s az azokon fek
vő terhek és szolgalmaknak országos megváltása 
iránt, ungmegyei Nyarad községé az úgyneve
zett curialis telkek földtehermentesitése iránti 
törvény alkotása iránt, somogymegyei Csurgó-
Újváros telepitvényes lakosaié, hogy birtokaik 
úrbéri természete törvényhatoságilag kimondassék, 
s az azzal kapcsolatos úrbéri javadalmak élveze
tébe helyeztessenek. Az úrbéri s ezzel analóg köte
léken alapuló jog- és birtokviszonyok végleges 
elintézése iránti törvényjavaslat kidolgozásával 
az országgyűlés bizottságot bízván meg, de a kér
vények tárgyát képező ügy törvényhozás utján 
elintézésének sürgősségét az igazságügyminiszfe-
rium is már kinyilatkoztatván: folyamodók a 
törvény alkotására s életbe léptetésének bevárására 
utasitandók. (Helyeslés.) 

Ziska József győri ügyvéd, mint győrme-
gyei Kónyi helység volt jobbágyainak meghatal
mazott képviselője, a győri székeskáptalan, mint 
volt földesúr által nevezett község ellen folytatott 
úrbéri és rendbeszedési perben, a maradékföldek 
megváltása érdemében az 1848-ki törvények szel
lemétől eltérő, idegenszerű intézmények által ejtett 
sérelmeiknek törvényhozás utján való orvosoltatását 
kérelmezi. Törvényszerű elintézés végett az igaz
ságügyi minisztériumhoz áttétetni véleményezte-

[ tik, (Helyeslés.) 
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Búzna Lajos, mint Érsekújvár, Perbek, Nasz-
vad, Imely, Udvard és Kural községek megbízott 
ügyvéde, a primási volt földesuradalom, valamint 
az eljáró bíróságok által is védettjein elkövetett, 
s az 1848-ki törvényszabályokba ütköző jogsze-
gések elhárítását kérelmezi. Törvényszerű el-
íézés végett az igazságügyi minisztériumhoz át
tétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház kérvényi bizottságának 
tárgyalása jelenleg be van fejezve. 

Kötelességemnek tartom a t. háznak bejelen
teni, hogy az ország házában a terem átalakítása 
be van fejezve, ugy, hogy az egészség veszélyez
tetése nélkül a legközelebbi ülést már ott lehet 
tartani. (Helyeslés.) Nincs egyéb hátra, mint szí
ves köszönetet mondanunk a Magyar Akadémia 

igen t. elnökének azon szíves kiszségért, mely-
lyel a termet fölajánlotta. (Éljenzés.) 

Most méltóztassanak az alelnökre a szava
zatokat beadni. 

Gajzágó Sa lamon j egyző (olvassa a kép
viselők neveit, kik beadják szavazati jegyeket.) 

Elnök (szavazás után) : A beadott szavaza
tok össze fognak számíttatni s az eredmény a 
legközelebbi ülésben fog kihirdettetni. 

Ha valami különös eset elő ,nem fordul, a 
legközelebbi ülés deczember 2-án 10 órakor lesz 
az országházban. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 

') A képviselőház 18ő7-iki szepteirmer 30-ikától a jelen napig 
. M. T. Akadémia nagytermében ülésezett. 

CLXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 

1867. deczember 2-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: A Parisból visszaérkezett múzeumi tárgyak átvételére bizottság küldetik ki. Bemutattatnak : Lukács György le
mondása a képviselőségről ; Szabolcs, Temesmegye, Kővárvidék, Debreczen és Szatmár-Németi városok kérvényei vasúti ügyben ; 
Tordamegyéé a nemzetiségi kérdésben, a bíróságokra nézve és vasúti ügyben ; Aranyosszéké szintén vasúti ügyben ; s a perrendtartás 
iránt; Zala és Temesmegyéé a kerületi táblák székhelyei iránt; a szegedi bünfenyitö törvényszék panasza egy miniszteri rendelet el
len ; Debreczen városé vasúti ügyben s a sajtóügyi miniszteri intézkedés tárgyában; Győr városé az országos kölcsönös biztosítás 
iránt: Eperjes városé a közutak iránt; Temesvár városé vasúti ügyben ; Somlyó-Vásárhely és Devecser m. városok panasza a katona
tartás, Szilágy-Nagyfalu községé egy miniszteri rendelet, hosszuhetényi lakosoké Hegyessy László plébános ellen; Farkasd község 
kérvénye úrbéri pör megszüntetéseért; Nánássy Benjáminé a kölcsönös örökösödés iránt; Policzer Salamoné a husmérés iránt; az oravi-
czai keresk. és iparos testület panasza az osztrák vasúttársaság ellen; Kis Antal kérvénye a koesmáltatás és malomregále megszünte-
tetése iránt ; Nyéky András panasza a váczi adóhivatal, Lehel Tihaméré a borsodi törvényszék ellen ; Prámer Ambrus kérvénye 1 8 4 % 
beii kölcsöne megtéritéseért; Szerecsen Lajosé letéteménye kiadatása iránt; Bezerédj Kristófé az 1848-beli utalványok beváltása 
iránt; Jankovics Györgyé, Hermán Jánosé s Muszel Jánosé 184%-beli szolgálmányaik megtéritéseért. A kormány állandó pénzügyi 
bizottság fölállítás át javasolja. A kormány felel Badics Ákos vasúti mterpellafiójára. A naplóbiráló bizottság kiegészítése elhatározta-
tik, Pogarasvidék kérvénye vasúti ügyben benyujtatik. Simay Gergely interpellálja a kormányt az erdélyi utvámok miatt, mire a kor
mány felel. Dani Ferencz a pest-szegedi csatorna ügyében interpellálja a kormányt, mire ez felel. A másod alelnökre történt szavazás 
eredménye kihirdettetik. Egy jegyző válaszfása elhatároztatik. A hányad iránti törvényjavaslat átalánosságban elfogadtatik. 

j gery Imre jegyző urak jegyzik. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a no-
j vember 25-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Dózsa Dán ie l : T. képviselőház! A jegy
zőkönyv egyik pontjában azt hallottam olvastatni, 
hogy Gajzágó Salamon képviselő úr interpellatio-
jára az igazságügyi miniszter úr azt felelte volna, 

szólani kívánók neveit Horváth" Lajos és Csen-! hogy az Erdély számára 1863-ban törvényelle-
KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . v. 3 2 

A kormány résiéröl jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös Józsefi.. Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheini Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zökönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni 




