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rübb, ha működik azon három tag, ki jelen van. 
(Nem lehet! Várjíink! Még van idő!) 

E l n ö k : U g y látom, hogy a ház többsége azt 
kívánja, hogy a távollevő tagok megérkezte után 
vétessenek csak tárgyalás alá az igazolási ügyeK : 
addig tehát függőben maradnak. 

25 képviselő ur zárt ülést kivan tartatni. En
nélfogva felszólítom a hallgatóságot a karzatok 
elhagyására. 

Az ülés végződik d. u. 12% órakor. 

CCVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. marczius 16-dikáu 

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 . 

Tárgyal : Bemutattatik Kapp Gusztáv megbízó levele. Ifj. Zichy József gr. szabadságot kap. Az oraviczai választás vizs
gálatának folytatásával uj biztos bizatik meg. Kérvények bemutatása. A M. Akadémia közülésére hivja meg a házat. Bujanovics Sándor a 
Magyarországot Gácsorszaggal összekötendő vasút érdekében interpellálja a kormányt, -cely a kérdésre azonnal felel. Kérvények el
intézése. A költségvetés január és február havára megállapíttatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Mikó Imre 
gr.. Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/, órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr vezeti; a szó
lani kívánók neveit Kudlik István helyettes jegyző 
úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a marczius 
14-ktn tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Kapp Gusztáv Nagy-Szeben város 
és széke részéről megválasztott országgyűlési kép
viselő eredeti megbízó levelét mutatom be. Az 
igazoló bizottsághoz fog áttétetni. 

Ifj. Zichy József gr. egészsége helyreállítása 
végett 3 heti szabadságot kér. (Megadatik.) 

Onossy Mátyás képviselő , mint kiküldött 
vizsgáló biró. a Krassó megye oraviczai kerületé
ben megválasztott Graenzenstein Gusztáv képviselő 
megválasztására vonatkozó okiratokat beküldi és 
betegeskedése miatt uj vizsgáló biró kiküldetését 
kéri elrendeltetni. A t. ház beleegyezésével Glatz 
Antal képviselő urat lehetne a vizsgálat folytatá
sával megbízni. (Helyeslés.) 

Abauj megye közönsége a kassai magyar 
színház évi segélyezését kérelmező Kassa város 
közönségének feliratát pártoltalni kéri. 

Zemplén megye közönsége a honvédelmi 
rendszert tárgyazó törvényjavaslatot még ez ülés- | 

KÉPV. n . NAPLÓ. 1 8 6 % . VII. 

szak alatt előterjesztetni és az alkotmányra feles
ketendő hadsereget nemzeti alapon szerveztetni 
kéri. 

Beszterczebánya város közönsége a honvé
delmi rendszer s a hadseregnek nemzeti lábra 
leendő állitását s ezzel szoros kapcsolatban a Lu-
doviceum intézetének saját eredeti czéljára fordít
tatását kéri. 

Ugyanazon város a városok rendezését tár
gyazó törvényjavaslatot mielőbb tanácskozás alá 
kéri vétetni. 

Szintén azon város közönsége a kir. itélő táb
lának kerületenkinti beosztását s egy ilyennek 
székhelyéül Beszterczebánya városát kéri kitüzetni. 

Továbbá is azon város közönsége a cs. orszá
gos pénzügyi igazgatóság által az 1867-ik évre 
reá rótt 6572 írt fogyasztási adóösszegből 410 frt 
69 krt elengedtetni kér. 

Ismét azon város közönsége az országos 
államügyek és fontosabb kérdések tárgyalásánál a 
képviselő urak szorgalmasb részvétele iránt intéz
kedést tétetni kér. 

Nagy Ferencz Csontos községbeli lakos az 
1848 előtt szolgálatban volt városi tisztviselők 
nyugdíjaztatását az azóta szolgálatba jutottakéval 
egyenlő arányban kéri megállapittatni. 

Kis János budai lakos 1848-ban a cs. hadse
reg által tőle elkobzott s a szerb lakosok által 
erőszakkal eltulajdonított vagyonának megtérítését 
eszközöltetni kéri. 

Ozv. Csiky Imréné. kiskorú gyermekei nevé-
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ben is, néhai férje Csiky Imre által 1849-ben a 
haza oltárára kölcsönkap letett 1700 forint tőkét 
kamataival együtt megtéríttetni kéri. 

Nagy István s több hód-mezó'-vásárhelyi 
lakos a gr. Károlyi nemzetség által követelt ma-
lombérszedési jog megszüntetését kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Eötvös József b. úr, mint a Magj^ar Tudomá
nyos Akadémia elnöke a tisztelt házat értesiti, 
hogy a Magyar Akadémia f. év és hó 25-ik nap
ján 28-ik közülését fogja tartani az Akadémia 
disztermében, melyre a t . ház tagjait ünnepélyesen 
meghivja. Tudomásul vétetik. 

Deák Ferencz : T. ház! Van szerencsém a 
pesti nemzeti tornaegyletnek kérvényét, melyben 
ezen tornaegyletnek országos alapból leendő segé
lyezését kéri, a t. háznak bemutatni. Indokolni 
e kérvényt nem tartom most szükségesnek, majd 
inkább a tárgyalás folyamában; különben is ma
gában a folyamodásban elég indok van előadva; 
csak azt jegyzem meg, hogy az egylet folyamo
dott már a közoktatási miniszter úrhoz a ezélból, 
hogy az a közoktatási alapból rendeljen segélye
zést. A közoktatási miniszter úr azt felelte, hogy 
a közoktatási alap annyira terhelve van már 
egyéb, szintén igen fontos szükségletekkel, hogy 
az egylet kérelmét nem teljesítheti. Ennélfogva, 
ha a t. ház jónak fogja látni a tornaegyletek elő-
mozditását, azt csak országos alapból lehet majd 
tenni: azért kérem, méltóztassék ezen kérvényt a 
kérvényi bizottsághoz áttétetni azon megjegyzéssel, 
hogy talán, ha lehet, ez soron kivül vétessék elő. 
A soron kívüli elővételt azért óhajtanám, mert 
azon esetre, ha az országgyülésjónak látja a segé
lyezést, ennek a költségvetésbe be kell menni; 
hogy pedig a költségvetésből el ne késsék, azért 
kivánom a soronkívüliséget elhatározni. (Hcly-s-
lés.) Van szerencsém a folyamodványt a tisztelt 
ház asztalára letenni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog uta
síttatni azon megjegyzéssel, hogy soron kivül te
gyen jelentést. 

KoVách Lász ló : T .ház! Gyöngyös-Püspö
ki községe részéről egy kérvényt vagyok bátor a 
t. ház figyelmébe ajánlani, melyben magát a vele 
szomszédos Gyöngyös városától a fogyasztási adó 
tekintetében törvény által elkülönittetni kérvé
nyezi. Azt hiszem, helyesen cselekszem, ha a jelen 
kérvénynek a kérvényi bizottsághoz való áttételét 
kérem, a hozzá szólási jogot akkorra tartván fen 
magamnak, midőn a kérvényi bizottság előterjesz
tése tárgyaltatni fog. 

BujanOViCS Sándor : Az igen tisztelt köz
lekedési miniszter úr által közzétett vasúthálózati 
tervezetben a fővonalak közé soroztatik, és pedig 

ugy kereskedelmi, mint közgazdasági és világfor
galmi szempontból helyesen, a gácsországi vasút. 
E vasút kiépítésének fontosságát annál kevésbbé 
lehet feladatom részletezni, minthogy az a t. mi
niszter úr által közzétett emlékiratban is elismer
tetik. Az összeköttetés Magyarország és Gácsor-
szág között természetszerűleg' ezen emlékiratban is 
Pest, Hatvan, Miskolcz, Kassa és Przemysl irá
nyában terveztetik. A vonal határszélei irányára 
kijelentetik, hogy a kárpáti átmenet könnyűsége 
lesz arra nézve határozó. A szöveg végén azonban, 
a hol a vasutak mértföldenkinti összeszámítása 
foglaltatik, Eperjes van kijelölve mint a gácsor
szági vasút magyarországi kiindulási pontja. Ujabb 
időben azonban oly vasúti combinatiók merültek 
fel, és oly vasúti irányokra adattak előmunkálati 
engedélyek, melyek az összeköttetést Gáesország-
gal nem a miniszteri emlékiratban tervezett irány
ban czélozzák létesíteni. Mellőzve jelenleg azon 
nagyfontosságú közgazdasági, kereskedelmi és 
hadászati érvek előadását, melyek véleményem 
szerint az eperjes-, dukla-, przemysli vagy tarnovi 
vonalakon ugy is, mint a legegyenesebb, legrövi
debb, legczélszerübb s legkevesebb nehézséggel 
járó vonalak mellett szólanak; azon átalános érde
keltségnél fogva, melylyel a vonal iránt egész 
felső Magyarország viseltetik, és a kételyek elhá
rítása tekintetéből következő interpellatiót bátor
kodom a közlekedési minisztérium elé terjeszteni : 

Tisztelettel fölkérem a közlekedésügyi minisz
ter urat, nyilatkozzék az iránt, vajon a közzétett 
vasúthálózati tervezetben kijelölt Eperjes van-e a 
gácsországi vasút kiindulási pontjául végleg elfo
gadva? az eszközölt tanulmányozások mely irány
ban mutatják a kárpáti átkelést legkönnyebben 
kivihetőnek? és történtek-e, és minő egyezkedések 
ő felsége többi országai, illetőleg a gácsországi 
kormánynyal a két vonal határszéli találkozására 
nézve ? 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter : 
A kormány a lajtántuli kormánynyal egyetértőleg 
különös figyelmet fordított azon vasúti vonalnak 
létesítésére, mely a tiszavidéki vasutat a galicziai 
Károly-Lajos pályával összekapcsolná; e végre 
egy küldöttség, mely a két kormány közegeiből 
alakult, azon utasítással folytatta vizsgálatait a 
múlt nyáron, hogy a Kárpátokon való átkelésre 
nézve a legkedvezőbb területi viszonyokat nyo
mozza ki, a mi meg is történt. Azonban ezen áta
lános exploratio csak a részletes tervek alapján 
fog kiegészíttetni. Már is két társulat alakult, me
lyek mindenike más-más irányban szorgalmazván 
a vonal létesitését, a kinyert előmunkálati engedé
lyek alapján, a szükséges részletes terveket készít
teti, s részben már be is fejezte. Ez a dolog jelen 
állása, melyből kifolyólag, mindaddig, mig ezen 
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tervezet ek be nem érkeznek, s azoknak érdemleges 
összehas onlitásából az előnyösebb irányt elhatá
rozni nem lehet, addig a kormány sincs azon 
helyzetben, hogy a czélba vett kapcsoló vasútnak 
akár csatlakozási pontjaira, akár a vonal irányára 
nézve felvilágosítást adhasson. 

E l n ö k : A kérvényi bizottság részéről Mihá
lyi Péter előadó ur fog jelentést tenni. 

Mihály i P é t e r e lőadó (olvassa a kérvényt 
bizottság jelentését:) Bács-Bodrog megyébe kebelezett 
Kupuszina község számos lakosai a határukbeli 
1400 hold területű k. kincstári uradalmi marad
ványföldeknek felette káros és a törvényszerű 
formák mellőzésével történt bérletét megszüntetni, 
és azoknak nyilvános árverés utján leendő uj bér
be adását elrendeltetni kérik. Elintézés végett a 
pénzügyi minisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. (Helyeslés.) 

Nagy-Várad város közönsége a királyi Ítélő
táblának kerületek szerinti felosztása esetében a 
királyi tábla egyik osztályát Debreczen városa 
helyett saját kebelében kéri elhelyeztetni. Ezen 
kérvény a képviselőháznak f. évi 1106. számú ha
tározatával kiküldött törvénykezési bizottsághoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Sz. kh\ Debreczen városának azon folyamod
ványa, melyben Hlavács János volt sárosmegyei 
főispáni helytartónak, ki Sáros megye jegyzőköny
vének részben megsemmisítése., részben meghami
sítása miatt bűnvádi perbe fogatott, a pernek be-
fejeztéig 4200 ft. nyugdijának leendő felfüggesz
tését kérelmezi. A belügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Czegléd városa számos lakosságának az 1848. 
és 1849-ik években forgalomban volt magyar 
bankjegyeknek kárpótoltatását esdeklő kérelme 
a pénzügyi minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Pyrker Mária halli lakosnak néhai Pyrker 
egri érsek által az ő tiroli barátai részére állítólag 
1837-ben Gasteinban tett ajándékozási okmány
nak hollétét kitudatni kérő ujabb folyamodványa 
az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

A szegedvárosi csizmadia-czéhnek folyamod
ványa a magyar hadsereg számára 1849-ben ki
szolgáltatott lábbelikért járuló 7967 ft. 48 kr. 
összegnek kifizetése iránt a pénzügyminisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Cziffra János volt honvédhuszár főszázados-
nak abbeli folyamodványa, hogy 1849-ben mint 
a temesvári hadtesthez tartozó kórházak felügye
lője a sebesülteknek jobb élelmezése végett saját 
vagyonából tett 3300 ftnyi költségéből még fize-
tetlen maradt 2900 ftnyi kiadása megtéríttessék, 
valamint hogy a honvédalapból segélyeztessék, 

elintézés végett a honvédelmi minisztériumhoz át
tétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Baranyamegyei Kemse község folyamodik, 
hogy a pécsi káptalani uradalom által ellene lejá
ratott igen sérelmes arányositási pernek kiigazí
tása perújítás által megengedtessék. Törvényszerű 
ellátás végett az igazságügyi minisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Török József zemplénmegyei Berzék község
ben' ref. lelkész a múlt években az elemi csapások 
folytán bekövetkezett rósz termés miatt 159 ft. 
96 krt tevő adóhátralékát elengedtetni kéri. Fo
lyamodványa a pénzügyi minisztériumhoz átté
tetni vélemény ztetik. (Helyeslés.) 

Abauj megye közönsége a megyei hatóságok
nak a felelős miniszteri kormányrendszerrel leendő 
összeegyeztetését elintéző törvényjavaslatnak a 
törvényhozás elé leendő terjesztését sürgeti. Az 
összes minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Szatmár-Németi sz. k. város közönsége előtér-
jeszti észrevételeit a képviselőház nemzetiségi bi
zottságának alválasztmánya által készített törvény
javaslatra, azokat figyelembe vétetni kérvén. E 
kérvény a nemzetiségi bizottsághoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Temesvár városa a kir. itélő-táblának javas
latba hozott felosztását elhatározni, és ez esetben 
a kir. tábla egyik osztályának nevezett városba 
áttételét kéri. Ezen kérvény a képviselőháznak 
f. évi 1106. sz. alatti határozata folytán kiküldött 
törvénykezési bizottsághoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Sopronmegyei Neudorf községnek lakosai fo
lyamodnak, hogy 1863-ban a többség akarata 
ellenére kierőszakolt — az irtványföldekre vonat
kozó — szerződés megszüntettessék és ez ügyben 
az 1847—48-ki IX. t. ez. szerinti eljárás rendel
tessék el. Folyamodványuk intézkedés végett az 
igazságügyi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Neutra Katalin pesti lakos az atyja által 
beszolgáltatott 10,000 ft. értékű Kossuth-bankje-
gyeknek kamataival együtt leendő kifizetéséért 
esedezik. A pénzügyi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Barácz Pál mohácsi lakos az általa Bakát 
József és Hasz Károly ellen indított bűnvádi kere
setnek késedelmes tárgyalása miatt Baranya megye 
fenyitőtörvényszékét bepanaszolván, ezen bűnvádi 
keresetnek tárgyalása végett egy más fenyitőtör-
vényszéknek kiküldetését kérelmezi. Ezen panasz 
elintézés végett az igazságügyi minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Szilágyi Bertalan ungmegyei pályíni lakos 
az ügyvédi vizsgálat megengedése tárgyában szük-
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ségelt bizonyítványainak Ung megye törvényszéke 
általi visszaadatását kéri elrendeltetni Mindkét 
folyamodványa elintézés végett az igazságügyi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He

lyeslés.) 
Bácz Erzsébet J. M. Walker özvegye és Wal-

ker Franciska krassőmegyei lugosi lakosok a 
néhai Walker Marius János után 1843-tól folya
matban levő hagyatéki ügynek Torontál megye 
árvaszéke általi mielőbbi elintézését elrendeltetni 
kérik. Folyamodvánvuk elintézés végett az igaz
ságügyi minisztériumhoz áttétetni vélyeményezte-
tik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ugyancsak a kérvénybizottság ré
széről Thalabér Lajos előadó úr fog jelentést 

tenni. 
Thalabér Lajos előadó (oha ssa a kérvényt 

bizottság jelentését): Kiss János ügyvéd és neje szül. 
Váraljai Katalin, szatmári lakosok, néhai Debre-
czeni Erzsébet, férjezett Kölcsey Lászlóné jogán, 
makrai és brusztuzai részjószágok megörökítése 
végett a m. k. kincstárral még az 1842-dik évben 
kötött egyesség alapján, az egyezségileg megálla
pított 17.500 ft és 6C|0 kamatainak V3 részét az 
illető rokonoknak, % részét pedig néhai Kölcsey 
Imre 10,000 ft alapítványi tartozásának levonása 
mellett, magoknak kifizettetni kérik. Jelen kér
vény intézkedés végett a pénzügyi minisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.), 

Ozv. Szenkovics Bogdánné, szül. Benedek 
Róza és Benedek Lajos, mint néhai Szenkovics 
Bogdán gyermekeinek törvényes gyámjai, ko
lozsvári lakosok. Todorffy Bogdán által néhai 
Szenkovics Bogdán ellen Doboka megye székjárás 
birája előtt, 10,955 ft kártérítési összeg iránt indí
tott perben, az ítéletet már három év óta meg 
nem kaphatván, annak kiadatását eszközöltetni 
kérik. Ezen kérvény kellő intézkedés végett az 
igazságügyi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Máthics Máté b.-komlősi uradalmi számtartó 
s torontálmegyei lakos, a bács-bodrogmegyei te" 
lekkünyvi hivatalnál végrehajtás utján letétemé" 
nyezett 1575 ft tőke kamatjai és perköltségeinek 
kiadatását eszközöltetni kéri. Intézkedés végett az 
igazságyi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Szilágyi Bertalan, ungmegyei palyini lakos, 
Orv Jenő ungmegyei volt provisorius első alispán 
által, személyén elkövetett törvényellenes sérel
meinek orvosoltatását kérelmezi. Kérvénye intéz
kedés végett az igazságügyi minisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Urhegyi Ferencz nagykikindai lakos, Murády 
János aradi ügyvéd ellen panaszolja, hogy 42 ft 
tőkebeli követelését és annak 20 ft 60 krra menő 

kamatját végrehajtás utján felvévén, kezéhez szol
gáltatni nem akarja, miért is hűtlen kezelése miatt 
vizsgálat elrendelését kérvényezi. Jelen kérvény 
intézkedés végett az igazságügyi minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Dr. Kolovein Ferencz, kis-martoni lakos és 
hites ügyvéd, a város hivatalnokai tetemes vissza
élését panaszolván, vizsgálat elrendelését és az 
illetőket bűnvádi kereset alá vétetni kérvényezi. 

| Kellő intézkedés végett a belügyminisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Boros Mihály, sopronmegyei pályi lakos, ösz-
szes vagyonának jogtalanul történt elárvereztetését 
panaszolván, periratainak felterjesztését és sérel
meinek orvosoltatását kérvényezi. Intézkedés vé
gett az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni vé
leményeztetik. (Helyeslés.) 

Berzeviczy Miksa kassai lakos özvegy Berze-
viczy Eleonóra elleni, a sárosmegyei törvényszék 
előtt telekkönyvi kiigazítást tárgyazó perének a 
hétszemélyes tábla által leendő felülvizsgálatát 
kérvényezi. Miután az emiitett per már felülviza-

| gálát által elintéztetett, s ujabb átvizsgáltatása a 
I m. k igazságügyi minisztérium által megtagad-
i tatván, a netán még fenlevő törvényes jogorvos-
! latoknak igénybe vételére utasíttatott, a kérvény 
i mint elintézett az irattárba tétetni s kivánságra 
j kiadatni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Beregmegyei Barkaszó, Mező-Kaszon város 
és Rafajna-Ujfalu községek volt úrbéres lakosai, 
a folyamatban levő, vagy folyamatban leendő úr
béri rendbeszedési pereiknek — a törvényhozás e 
részbeli intézkedéséig — felfüggesztését kérvé
nyezik. Az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Krajne, nyitramegyei községnek abbeli fo
lyamodványa, mely szerint a község magát azon 
okból, hogy kebelében csak 25 r. kath. vallású 
egyén van, s most a község az ev. lelkészt és taní
tót, a községi bírót és jegyzőt is tüzelőfával ellátni 
kénytelen, a hrachovistyei r. kath. lelkész ré
szére eddig kiszolgáltatni tartozott 12 öl kemény 
fa, a sörháztól járó 24 frt, isteni tisztelet tartásáért 
járó 8 írtnak, és a tanító részére adandó 6 sze
kér fa-illetménynek kiszolgáltatása alól fölmentetni 
kéri. Intézkedés végett a vallás- és oktatásügyi 
miniszterhez áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Győr városának közönsége a kir. ítélő táblá
nak kerületenkint leendő felosztása alkalmával, egy 
olyannak székhelyét Győr városába kéri kitüzetni. 
Kérvénye használat végett a törvénykezési 15-ög 
bizottsághoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Ács község elöljárósága, a szőlő-tized s egyéb 
fenálló uri jogok megváltoztatása tekintetéből, 
egy azt eszközlő törvénynek hozatalát kérve-
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nyezi. Az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. {Helyeslés) 

Pozsony városának közönsége kérvényében 
panaszolja, miszerint a bukott absolut rendszer, az 
1860-ik évi provisorium folytán a törvényhatósá: 
goknak színleg lett visszaállítása alkalmával, az 
igazságszolgáltatást a közrendészettel együtt a 
városnak átadván, ez az 1861 -ik évtől kezdve 
1866 végéig az igazságszolgáltatásra s az állam
rendészetre 238,556 frt 1 krt adott ki , to
vábbá, mivel a városnak közjövedelme az éven-
kinti szükségletnek fedezésére nem volt, azt, ugy 
annak kamatait is évenkint kölcsönpénzzel kény-
telenitetett fedezni, mi által a városnak ez érdem
ben kiadása s illetőleg tartozása 284,636 frtra 
rug ; végre panaszolja, hogy a m. kir. minisz
térium is, noha az 1866-ik évi e czim alatti költ
ségvetés 42,624 frt. 32 krra rúgott, ez évrejs csak 
20 ezer frtot utalványozott. Kéri ezeknél fogva az 
eddigi kiadásait, a volt m. kanczellaria által e 
czélra utalván) ózott 20 ezer írtnak beszámításá
val, megtéríttetni, a jövőre nézve pedig a törvényke
zési és közrendészeti költségeknek terhe alól 
magár, azoknak az államköltségvetésbe leendő fel
vételével, felmentetni. Intézkedés végett a bel- és 
pénzügyi minisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. (Helyeslés.) 

Pozsony városa közönségének a kir. itélő 
táblának kerület szerinti felosztása és annak 
egyik osztályának Nagy-Szombat helyett Po
zsonyba leendő áthelyeztetése iránt beadott kér
vénye a törvénkeyzési 15-ös bizottsághoz használat 
végett áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Kellyér Nándor eperjesi lakosnak beküldött 
emlékirata , mely a só álladalmi kezelését tár-
gyazza, használat végett a pénzügyi minisztéri
umhoz áitátetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Polacsek Sámuel pesti lakos az 1849-ki júni
us 2-án hazai szabad csapatok által Berzeviczén 
mint akkori lakhelyén okozott 77 frt. 20 kr. kárá
nak megtérítését kérő folyamodványa intézkedés 
végett a honvédelmi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Láncz Márk orvossebész s pesti lakosnak 
Pekáry József és Steller Mátyás, mint Pest váro
sának volt tisztviselői ellen hét rendbeli törvény
telen eljárásuk következtében lett letartóztatása 
miatt vizsgálatot, s tőle elfoglalt ingóságok vissza-
adatását kérő folyamodványa intézkedés végett az 
igazságügyminiszteriumhoz áttétetni véleményez
tetik. {Helyeslés.) 

Szabó Gábor, Hajdú Péter s több fülöp
szállási lakosnak az állam garantiája és arany 
ezüst depositum fedezete mellett 1848—49-ben 
kibocsátott s nagy részben az osztrák kormány 
által nyugtatványok mellett beszedett magyar 

bankjegyekért kártalanítást kérő folyamodványa 
elintézés végett a pénzügyminisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Gőczel Mihály. Mailing Ferencz és más 19 
szepesmegyei remetei lakos 1849-ben a haza, 
alkotmánv iránti hűségTökért az osztrák és orosz 
hadsereg részére tőlök büntetésképen kizsarolt 
katonaszállítási és ruházati tárgyakért, nevezete
sen 77 pokróez. ugyanannyi lepedő, 207 pár 
fehérnemű és 90 pár bakancsért kármenté söket 
kérik. Intézkedés végett a pénzügyi, illetőleg a 
honvédelmi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Arad megyében kebelezett Zimándi Magyar-
fakert község 60 házból álló lakosai a magyar 
kir. kincstári uradalommal solidariter kötött s 
1852-től 1x72-ig vagyis 20 évre terjedő haszon
béri szerződés erejénél fogva települtek meg a 
nevezett helyen, oly kötelezettség mellett, hogy 
az általok átvett 1249 hold földért — melynek 
s/4-e szántóföld, '/ t-e legelő — egyre-másra hol-
dankint 5 pftot, összesen tehát 6245 pftot és 27 
krt. fizetnek évi haszonbérül. Azonban már az 
első évben mindjárt tapasztalták, hogy a föld, a 
dohánytermelésre használt V. részt kivéve,^termé
szeténél fogvasilány és kizsarolt elannyira, hogy 
a róla kapott termés saját szükségök fedezésére 
is alig volt elég, nem hogy abból valamit eladhat
tak volna. 1855. és 1859-ben gabonatermésöket 
a jégeső. 1857-ben pedig dohánytermésüket a 
fagy pusztította el, s igy lön, hogy 1860-ban 
már haszonbéri tartozásuk 23,762 frt. 39 krra 
emelkedett. Az emiitett elemi csapásokhoz később, 
t. i. 1862. 1863. és 1864-ben az aszály csatlako
zott oly mértékben, hogy nevezetesen ez utóbbi 
évi összes dohánytermésökért csak 397 frt. 30 
kr. beváltási összeget kaptak. 1865- és 66-ban 
ellenben ismét a fagy tette tönkre termésűket 
ugy, hogy e miatt a legnagyobb ínségre jutottak 
és sok adósságba merültek. I ly állapotukban 
tehát szintén nem lévén képesek haszonbért fizetni, 
a bátralék mindössze 46,942 frt. 50 krra szaporo
dott, mihez járulván még az uradalomtól kölcsö
nözött s 3282 frtnyi 14 krt tevő vetőmag ára, 
összes tartozásuk a múlt 1866. év elején már 
50,224 frt. 61 krra ment. Ekkor folyamodtak a 
bécsi hitelbank igazgatóságához, hogy haszonbé
rük szállittassék alá holdankint 3 oszt. ért. frtra, és 
ezen alászállitás arányában engedtessék el haszon-
béri hátralékuk, miként ez a szomszéd Szent-Leány 
falu javára már valósággal megtörtént, melynek 
határánál pedig az övék semmivel sem jobb mi
nőségű. Ezen folyamodványra tett intézkedés 
következtében az illető kincstári uradalom kor
mányzósága a hely színén megvizsgálván a folya
modók ügyé t , a kapcsolt szemlejegyzőkönyv 
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szerint maga is elismerte, hogy miután a szóban 
forgó telepitvényes földek nem csak hogy nagyon 
ki vannak már csigázva, hanem természeti minő-
ségöknél fogva is silányabbak, mint a szomszéd 
földek, távolságuknál fogva pedig hátrányosabbak 

a belőlök vehető tiszta haszon 5,612 oszt. is 
ért. írtnál, vagy is holdankint 4 frt. 49 krnál 
többre nem becsülhető. Elismerte továbbá, hogy 
miután a folyamodó község még egyházi és köz
ségi költségekre is évenkint 363 frt. 60 krt kény
telen forditani, haszonbéri tartozását kifizetni soha 
képes nem lesz, sőt, ha a községi lakosok minden 
ingatlan vagyona elárvereztetnék is, mégis 33^329 
frt. vesztesége lenne az uradalomnak. Ennélfogva 
összes haszonbéri tartozása fele részének, vagyis 
23,471 frt. 11 kr.elengedése megigértetett a folya
modó község lakosainak az osztrák hitelbank 
által. úgy hogy a jelenleg fenálló solidaris szer
ződés helyett tiz év folyamára 5 forint 25 kr 
holdankinti évi haszonbér fizetés mellett, egyes 
szerződéseket kössenek az uradalommal, és ezen 
10 év alatt a haszonbéri tartozás másik felét tör
leszteni kötelesek lesznek. Ezen feltételben a kö
zönség végleg meg nem nyughatván, enyhitése 
végett ismételve folyamodott az osztrák hitelbank 
igazgatóságához; kérelme azonban legújabban a 
magyar minisztérium által is, melyhez áttétetett, 
megtagadtatott. A mellékelt okiratokból számtani-
lag kiderül, hogy a folyamodó község évi haszon
bére . . . 6,557 frt. 72 kr. 
a fizetendő hátralék 10-ed része 2,347 

363 
„ 11 » 

60 évi közköltsége . . . . 

s igy mindössze 9,268 frt. 43 krt 
tevén, az általa bírt föld jövedelméből pedig az 
uradalom becslése szerint rendes termés alkalmá
val is csak 5,612 frt. 1 kr. hasznot húzván, évi 
hátraléka 3,656 frt. 42 kr. lenne, melyet sehon
nan sem tudna fedezni: kéri tehát a képviselőházat 
annak kieszközléseért, hogy az örök váltság foga
natosításáig a holdankinti 5 frt. 25. kr. haszon
bér 1866. évi november 1-től kezdve 3 frtra 
szállittassék alá , és hogy a haszonbéri hátralék 
el nem engedett fele részét vagyis 23,471 frt. 15 
krt 20 év alatt kamat nélkül törleszthesse. Ezen 
kérvény tárgyalás és méltányos intézkedés tekin
tetéből, a pénzügyminisztérium figyelmébe ajánl-
tatik. (Helyeslés.) 

Neugebauer Ábrahám pesti lakos kéri a 
honvédsereg részére 1849-ki júliusban Cservenkán 
tőle letartóztatott s átvett 200 mérő zab árának 
kifizetését. Elintézés végett a pénzügyi, illetőleg 
honvédelmi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. ("Helyeslés.) 

A konstantinápolyi magyar telep panasza a 
leánygyermekekkel űzött embertelen kereskedés 

tárgyában, s a hozzá foglalt kérvény, miután a 
belügyminiszter urnák a ház előtt tett nyilatko
zata szerint elintéztetett, az irattárba teendőnek 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvénybizottság részéről Dózsa 
Dániel előadó úr fog jelentést tenni. 

DóZSa Dán ie l e lőadó (olvassa a kérvényt 
bizottság jelentését): Alsó-ausztriai neusierti szüle
tésű Mayer Lőrincz hittudor, cs. kir. udvari főkáp-
lán, és a fens. kir. gyermekek hittanára és lelké
sze, ki az utóbbi koronázás ünnepén mint udvari 
szertartó részt vett, meghatva az alkotmányos és 
nemzeti szellem nyilvánulásai által, lelkében forró 
vágy kelt ezen nemzet fiai sorába számíttatni, s e 
czélból a képviselőházhoz a honfiusitás megadásá
ért folyamodik. A belügyminisztériumhoz teendő 
át további intézkedés végett. (Helyeslés) 

Fuchs Ignácz ujegyházi nyomdatulajdonos 
panaszolván, hogy a belügyi minisztérium által 
nyomdaüzleteért biztosíték letételére sürgettetik 
s ezen követelés ellen beadott kérelmére idei 
május 16-dikán tagadó választ kapott : kérelmezi, 
hogy a képviselőház oldozza fel őt a biztosíték le
tétele alól, annál inkább, mert az 1848. XVIII . t. 
ez. 37-ik §-a csak az ezen törvény hozatala után 
állított nyomdákról szólhat, és mert ő 11 év ótai 
önálló működése alatt a sajtótörvények áthágása 
miatt soha vád alá nem esett. Az országgyűlés e 
részben már határozatot hozván, ezen kérelem a bel
ügyminisztériumhoz elintézés végett áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Horváth Imre, Debreczenben fogságban levő 
bankjegykészitésért 18 évi súlyos börtönre itéltfe-
gyencz, kérelmezi, hogy miután nem is hazai tör
vények szerint, s állítása szerint igazságtalanul ítél
tetett el, s miután bűntársai közül nagyobb bűnö
sök a koronázási amnestia alkalmával kegyelmet 
nyertek, mig az ő kérelmét a minisztérium nem 
vette tekintetbe, intézkednék a képviselőház, a fe
lelős minisztérium ezen elmulasztása iránt. Azigaz-
ságügyminiszteriumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés) 

Udvarhelyszéki homorod-recsenyédi Lakatos 
Ferencz kérelmezi, hogy miután Szombatfalvi Jó-
zsefnével fenforgó úrbéri pőrét a fölebbezésnek 
a törvény szabta időt meghaladólag történt be
adása miatt megvesztette, s e miatt birtokából ki
tétetett, a képviselőház ajánlata mellett ezen kere
setet ő cs. kir. apóst, fölségéhez juttassa fel. Az. 
igazságügyminiszteriumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Lukavszky Ferencz pesti szabómester özve
gye, az 1849-ik évben az akkori osztrák csendőri 
igazgatóság által az osztrák kormány részére el
foglalt katonai felszerelési tárgyak 159U frtra menő 
értékének megtérítését kéri. Intézkedés végett a 
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pénzügyi, illetőleg honvédelmi minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Daurcz József aradi lakos az 1848 — 9-ben 
kibocsátott s az osztrák kormány által nyugtatvá-
nyozás mellett beszedett magyar bankjegyek érté
i ének beváltását ugy véli legjobban eszközölhető-
nek, hogy 50 millió uj hiteljegy bocsáttassék ki, 
vagy 10 évi törlesztésre, a midőn évenkint 5 millió 
szedetnék be, vagy 20 év alatti megsemmisítésre, 
a, midőn a kibocsátandó bankjegyek /'20-ad része 
törlesztetnék. Visszakérésig a levéltárba letétetni vé
leményeztetik. (Helyeslés.) 

Zemplénmegyei Perbenyik községbeli lakos 
özvegy Ghiggenberger Józsefné 1848-ban összes 
vagyonát képező 3000 frtnyi tőkepénzéből 2400 
frtot 5 % kamatú magyar kincstári utalványokba 
ruházván, ezen utalványok értékének hátralékos 
kamata kifizetése mellett leendő beváltásaért folya
modik. Intézkedés végett a pénzügyminisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik. [Helyeslés.) 

Kakács András, Magyar János, Hauscher Ja
kab és több fehérvári lakosnak a magyar állada
lom áltai 1848—9-ben kibocsátott pénzjegyek for
galomba tétele vagy beváltása iránti intézkedést 
kérő folyamodványa ellátás végett a pénzügymi
nisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

A brassói keresk. és iparkamara kifejtvén, 
hogy egy 1865. évi okt. 28-án kibocsátott miniszteri 
rendeletnél fogva azon ausztriai intézetek, melyek 
hitel üzletet folytatnak, a közönséges anyagi törvé
nyek alól némely kivételben részesülnek, a minő 
például a kamatlábat megszorító törvények alóli 
mentesség stb., minek folytan a kamaratörvények 
megszorítása alatt álló hazai hitelintézeteink, a kü
lönben is nagyobb alapokkal biró osztrák intézetek 
versenyét nem birják meg, minélfogva hazai hitel
intézeteink életkérdésévé vált, hogy azok is a ka
maratörvények alóli mentesség hasonló kedvez
ményeit élvezhessék : fenemiitett iparkamara ké
relmezi a kamatok korlátozásának megszüntetését, 
illetőleg az uzsoratörvények eltörlését, annyival 
inkább, mert az uzsoratörvények ellen nem csak 
az európai, de az országos közvélemény is egy
hangúlag nyilatkozik. A kérelmezési bizottság vé
leménye az, hogy a ház mondja ki az uzsoratör
vények szabályozásának szükségét, s megbízván 
az ígazságügyminiszteriumot, hogy e tárgyban tör
vényjavaslatot terjeszszen a ház elé, ezen kérvényt 
mellékletével együtt az említett minisztériumhoz 
tétesse át. (Helyeslés.) 

A lyuta-csornahalmai utón dolgozott ácsok, 
kőmivesek és utkaparók előadván, hogy azon utat, 
melyet az állam pénzhiány miatt félbenhagy ott, az 
ungvári kir. kincstári uradalom saját érdekében is 
igen fontosnak tartván, magára vállalta ez utón 
egy útmester, több utkaparó és a hidak épí

tésénél szükséges kőmivesek, ácsmesterek napidi
jainak fizetését. 1861-től 1863-ig év végéig az 
uradalom meg is felelt kötelezettségének, ekkor 
azonban az uradalom csaló haszonbérlőnek adatott 
és a fizetés megszűnt. Azonban a munkafolyam sür-
gettetvén, s az uradalom részéről a tartozásak le
rovása kilátásba helyeztetvén, a panaszosok foly
tatták egész 1865-ig saját költségökön a kőfal és 
hidi munkákat. 1866-ban a minisztériumtól kikül
dött Kurcz osztályfőnök munkájokat 20,000 frtra 
becsülte, azonban fizetések helyett csak Ígéreteket 
nyertek. A bérlő az uradalomra, az uradalom a 
bérlőre utasítá őket, szerződéseikre hivatkozván. 
Panaszlók folyamodtak a megyehatósághoz, az 
ungvári pénzügyigazgatósághoz, közelebbről a 
magyar királyi minisztériumhoz is, de ekkorig 
siker nélkül. Kérik most az országgyűlést an
nak elrendelésére, hogy nekik igazság szolgál
tassák. A kérés tárgya elvállalt kötelezettség telje
sítése iránti követelés levén, mely a magánjogike
resetek sorába tartozik, kérelmezők a rendes bíró
ságokhoz utasitandónak véleményeztetnek. (He
lyeslés.) 

Kolozsvárott lakó Jelen Pál az 1848-ki csaták 
alkalmával szenvedett kárainak megtéritését kéri. 
A pénzügyminisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. (Helyeslés.) 

A „Slovenska Matica" czimü tót tudományos 
egylet szellemi czéljainak sikeres elérése végett 
készpénzben évenkinti országos segélyt kér. A 
közoktatási minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Philimon Miklós aradi köz- és váltóügyvéd, 
mint a pécskai választó kerület volt követjelöltje, 
előadja, hogy a jelen évi június hó 3-án M.-Pécskán 
történt s nagy verekedéssel összekötött követvá
lasztás alatti kihágások kinyomoztatása egy a köz
ponti választmány általa megyei bizottsághoz áttett 
óvatos kérvény alapján, a megyei kormányzat ré
széről kirendelt küldöttség akinyomozás alatt több 
egyéneket elzáratott, a pécskai első jegyzőt to
vábbi intézkedésig hivatalától felfüggesztettnek 
nyilvánitá, úgyszintén a jegyző mellett föllépett 
falubirót előljárósági társaival együtt, s ez utób
biakat másokkal helyettesité. Ezen tények ellené
ben folyamodtak a megyei elöljárókhoz, de sikert 
nem arattak. A vizsgáló küldöttség munkálatát be
adta, s az a megyei kormányzás részéről a bünfe-
nyitő törvényszékhez tétetett á t ; ez azonban az 
egész •vizsgálatot mint haszontalant félre tenni s 
uj vizsgálat tartását elrendelni látta czélszerünek. 
E helyzetben azt lehetett várni, hogy az elmozdí
tott községi elöljárók visszahelyeztetnek, a vizsgáló 
küldöttség pedig kihágásáért feleletre vonatik; ez 
azonban nem történt daczára annak, hogy nem 
csak a főispánnál, de később a belügyminiszteri-



32 COVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 16.1868.) 

umnál is panasz emeltetett a kérelmező követje
löltnek választói által. A kérelmező előadása sze
rint a belügyminisztérium az emiitett panaszt a me
gyei bizottsághoz küldötte le, saját hatáskörében 
való elintézés végett. Ezen és sok mellék vádalko-
dások után, kérelmező folyamodik a képviselőház
hoz, hogy a június 3-kai követválasztás alkalmából 
szolgálatuktól felfüggesztett községi tisztviselők
nek szolgálatukba visszahelyezését a kormánynál 
eszközölné, s a mennyiben az illető tisztviselők el
járását helytelennek találná, az ügy e részét is ér- j 
deme szerint karolná fel. Mivel a kérelemből is ki- í 
tűnik, hogy ezen ügy a belügyminisztérium által 
illetékes hatóságához, a megyebizottsághoz van •. 
utasítva, a kérvényezési bizottság véleménye sze
rint ezen ügybe a képviselőház nem avatkozhatik, 
s ehhez képest ezen kérvény visszavételig a levél- j 
tárba letétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Komárom megyébe kebelezett Szend, Dad, 
Kocs, Császárkéthely, Szemö'd. Nagy-Igmánd és 
Naszály községek, a melyek eredetileg a gr. Esz- j 
terházy család úrbéresei voltak, de különböző idők- ; 
ben nemességet nyervén, a tulajdonosokkal szer- j 
ződésekre léptek, melyek alapján robot helyett 
készpénzt, dézma helyett gabonát szolgáltattak, j 
1850-ig ezen viszonyban boldogul éltek; akkor az 
uj kormányzó uj szerződésre szorította őket, mely , 
csak készpénz-haszonbérről szólott ; 1860-ban ' 
pedig a tagosítás azon helységekben végrehajtat- • 
ván, telkeiktől megfosztattak, s a kiknek adtak is j 
néhány hold földet. 6 — 7 frtért adtak. Ebből nem | 
csak egyéni vég romlásuk, de az általok Szendén 
alapított reformált egyház pusztulása is köveiké- ] 
zett, melyet a nép jobb sorsa közt kepéiből tárta 
fen. Kérelmezők beadott okmányokkal bizoxiyitják 
földjök úrbéri eredetét s az abban végbement átala- j 
kulásokat, melyeknek alapján kérelmezik, hogy az ; 
úrbéri s rokon természetű földek felszabadítására ! 
1848-ban kimondott elveknek a törvényhozási 
utján való részletes kifejtésénél valamely inéltá- \ 
nyos intézkedés által a törvényhozás és kormány 
őket őseik birtokához juttassa. Az igazságügymi-
niszteriumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Székes-Fehérvár műiparosai, miután az iránti 
folyamodásuk, hogy az absolutistikus utón 1860-
ban behozott iparpátens rnegszüntettessék s a he
lyett az 1848-ki elég szabadelvű iparszabályok 
léptessenek életbe, a közgazdasági minisztérium 
által nem lőn méltatva: kérelmezik a törvényho
zástól, hogy az 1848-ban közre adott miniszteri 
\parhatározmányok alapján hozandó ipartörvény 
által a hazai ipart gyámolitsa. Az összes miniszté
riumhoz a végett véleményeztetik áttétetni, hogy 
egy mielőbb készítendő ipartörvényjavaslat szer
kesztésénél ezt is anyagul fölhasználhassa. (He
lyeslés.) 

Győr város közönsége kifejtvén, hogy a ka
tonai fuvarozás terhe mily aránytalanul háramlik 
a városra, kérelmezi oly törvény hozatalát, mely 
a jogegyenlőség elvének érvényesítésével, ezen 
terhet, az egyes vidékek kímélése tekintetéből, az 
ország minden lakosaira aránylag terjeszsze ki. 
A belügyminisztériumhoz felhasználás végett átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Győr város közönsége kérelmezi, hogy ha a 
törvényhozás az indirect adók nemei közt a va
gyonátruházási indirect adót is fentartandónak 
vélné, a városok ingatlanát ezen czim alatti adóz
tatásból kihagyni s azokat mint egyéb erkölcsi 
személyek tulajdonát, mely a szabad adásvevés 
tárgya lehet, tekintve, az ily átruházási illeték
egyenértékek fizetése alól kivenni méltóztatnék. 
A pénzügyminisztériumhoz avégett áttétetni véle
ményeztetik, hogy ezt az adóügybeli törvényja
vaslat szerkesztésénél anyagul használhassa. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Szintén a kérvény-bizottság részéről 
Cseh Sándor előadó úr fog jelentést tenni. 

Cseh Sándor előadó (oh ássa a kér vény i 
bizottság jelentését) : Bácsmegyei Torzsa község 
több lakosai azért folyamodnak, hogy az általok 
haszonbérben bírt, és a magyar államot illető s 
eddig a bécsi nemzeti bank birtokában volt szán
tóföldektől járó 32977 írt 76 kr hátralék, az 
1866-ik évi májusi fagy által okozott káruk tekin
tetéből, nekik elengedtessék. Jelen kérelem mel
lékleteivel együtt intézkedés végett a magyar 
pénzügyi minisztériumhoz áttétetik. (Helyeslés.) 

Tolnay János hadházi lakos a hadházi tanács 
által bezáratását panaszolván, szabadon bocsátá
sát kéri. A kérelem tárgya nem tartozván a kép
viselőház teendőihez, miután a folyamodásból ki
tetszik, hogy folyamodó ez érdemben már az igaz
ságügyi minisztériumnál is panaszt emelt, ezennel 
kérelmező az igazságügyi minisztériumhoz utasít
tatni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Sztahovics Venczelné szül. Lakatos Krisztina 
és érdektársai lakszakálosi és apáczaszakálosi la
kosok a nevökben, tudtok és beleegyezésök nélkül 
Booz József ügyvéd ellen 610/8Ö7 sz. a. az or
szággyűléshez beadott panaszt visszavonják, és azt 
meghatalmazottjoknak Pesten bérkocsi-uteza 2-ik 
sz. a. lakó Irt Józsefnek kiszolgáltatni kérik. 
A jelen folyamodvány az abban érintett 610/867 
sz. a. a már előbb beadott folyamodvány megszün
tetését tartalmazván, miután az előbbi folyamod
vány a belügyminisztériumhoz áttétetett, a jelen 
kérvénynek is oda áttétele véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Munkácsy Lázár Erdélyben 1849. évi má
jusban kötött szerződés folytán a honvédelmi had
sereg részére 33,000 frt értékű zabot és szénát 
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szállított, biztosítékul kész pénzben 3300 forintot 
tévén le. Később ugyanazon évi júliusban, de már 
ekkor társával Eckstein J.-vel együtt közösen 
ismét 88,804 frt 14 kr erejéig tett élelmiszer- és 
takarmányszállitást, hasonlókép az Erdélyben mű
ködő hadsereg számára, s biztositékul az ezen szál-
litási ügyet tárgyazó szerződés értelmében megint 
9889 irtot tett le, és sem a szállítmányoknak őt 
illető 77,405 forintnyi ára ki nem fizettetett, sem 
pedig érintett két rendbeli s összesen 13,189 frtot 
tévő biztositéka vissza nem adatott, minek követ
keztében tönkre is jutott, s most fiai és engedmé
nyesei Munkácsy Zsigmond és Adolf kérik ezen 
követelésük vagy legalább egyelőre a biztosítéki 
összeg kifizetésének eszközlését. Ezen kérvény el
intézés végett a pénzügyi, illetőleg honvédelmi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He-
ltjedés.) 

Szirmay Pál 1848-ban mint országgyűlési 
képviselő az akkori magyar kormány megbízása 
következtében fontos teendők végezése végett 
augusztus hó elejétől kezdve huzamosb ideig Bécs
ben tartózkodott s az idő alatt működése érdeké
ben tetemes kiadásokat volt tenni kénytelen, me
lyek fedezésére a bonvédelmi bizottmánytól 5000 
irtot fel is vett azon biztatás mellett, hogy további 
költségei megtérítéséről is gondoskodva lesz. Azon
ban nov. elején, midőn már ismét 10 0ü0 forint 
követelése volt a kormányon, gyanúból Bécsben 
elfogatott s egy hónapig fogva tartatott. Kiszaba
dulta után a kormány utalványozása folytán az 
emiitett összeget Wodianernél Bécsben meg is 
kapta, hanem nyomban rá a rendőrség által ismét 
letartóztatott a folyamodó s 2000 frt hagyatván 
csak uieg birtokában, a többi 8000 forint letéti 
nyugta mellett tőle elvétetett. Noha ezen összeg 
visszaadatását már azóta több izben, sőt legfelsőbb 
helyen személyesen is szorgalmazta és őfelségétől 
azon folyamodványára, melyhez nyugtáját erede
tiben hozzá kapcsolá, vigasztaló szavakat is nyert , 
mindazáltal mostanig sem kapott feleletet s nyug
tája sem adatott vissza. Minthogy a folyamodó az 
1848—49-diki események miatt majdnem tökéle
tesen koldusbotra jutott s ennélfogva a szóban 
forgó összegre nagyon rá van szorulva, kéri visz-
szaadatásánuk kieszközlése! Ezen ügy a miniszté
riumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Sötér Adél férj. Leypold , Sötér Mária örökös, 
Sötér Kálmán és Sötér Klementin özv. Csédi Já-
nosné örökségébe magokat visszakel) eztetni ké
rik. A kérelem tárgya törvénybirói eljárást igé
nyelvén, a jelen kérelem mellékleteivel együtt 
kellő intézkedés végett az igazságügyi miniszté
riumhoz áttétetni véleményeztetik. (Hdytslés.) 

Kleyzner Juliánná nemes Márton Józsefné, 
K±PV H. KAPLÓ. 1864/8 VU. 

seregélyesi fehérmegyei lakos, a veszprémi kápta
lan kezelése alá néhai nagyapja által beadott pénz
összeg kitudása végett vizsgáló küldöttséget kine
veztetni kér. Ezen kérelem magán keresetű törvé
nyes követelés lévén, az kellő intézkedés végett 
az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Magyar-Igen erdélyi mezőváros azért folya
modik , hogy a Compilata Constitutio V-dik 
részének 30-ik edictuma, mely szerint a folyamodó 
m. város vásári joga eltöröltetett, mint kor- és 
czélszerütlen és a folyamodó mezővárosnak káros, 
eltöröltessék, és a vásártartási jog helyreállittas-
sék. A kereskedelmi minisztériumhoz intézkedés 
végett áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Gyöngyös város több lakosa a végett folya
modik , hogy apálinka-fözés utáni fogyasztási adó
fizetés nekik a mait évi mód szerint havonkinti 
részletekben engedtessék meg. A jelen kérvény a 
magyar kir. pénzügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Hel^ eslés.) 

Abaujmegyei Hollóház község lakosai a vé
gett folyamodnak, hogy úrbéri természetű zsellé
reknek mondassanak k i , s mint ilyeneknek a 
legelő-és erdőrészek kiadassanak, és vitás földei
ken fekvő terhek megváltása elrendeltessék. A fo
lyamodás tárgya nem a törvényhozótestület elé 
tartozván, a jelen kérvény az igazságügyi minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Nagy Miklós Kőszegen lakó ügyvéd a Szél 
Miklós vasmegyei fó'biró, Sziuha Dénes azon me
gyei aljegyző és Nagy Kálmán sopronmegyei 
tiszti ügyész által elkövetett visszaéléseket s bán
talmakat panaszolja. A jelen panasz kellő intéz
kedés végett a m. kir. igazságügyi miniszterium-
hoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Botka Anna férjezett Vágó Mihálynó apari, 
és Botka Magdolna férj. Tót Istvánná ujkécskai 
lakosok a néhai Botka György hagyatéka tárgyá
ban kelt igazságügyi miniszteri rendelet ellen 
orvoslást kérnek. Ezen kérelem orvoslása végett 
a felek a rendes peruira utasittatni véleményeztet
nek. (Helyedés.) 

Wallner Antal, nyugalmazott magyar királyi 
udvari ügynök, bécsd lakos, 1848-ban a haza költ
ségeinek fedezésére általkölcsönzött 1500 frt p . 
készpénz és ezüst kargyertyatartókért 150 forint, 
összesen 1650 frt ezüst tőkének kamatostul visz-
szafizetését kéri. Jelen kérelem a m. kir. pénzügy
minisztériumhoz áttá etni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Gengl Ferencz bácsmegyei bajavárosi fűtő 
az általa 1848-ban a katonaság és foglyok szá-

! mára kiszolgáltatott kenyérvészletekért járó 8 J 4 
6 
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frt 1 3 % kr követelését kifizettetni kéri. Jelen ké
relem a m. kir. pénzügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. [Helyeslés.) 

Czintula Mátj^ás, Csehországban Königgratz-
ben állomásozó Vilmos főherezeg nevét viselő 12-ik 
gyalog sorezredbeli közvitéz a katonaságtól vég 
elbocsáttatását kieszközöltetni kéri. A jelen kére
lem intézkedés végett a m. kir. honvédelmi mi
nisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. [Helyeslés) 

Tornyos József, előbb losonczi, most budai 
lakos állami hivataiba tételét kérelmezi. Mivel 
folyamodó adóhivatal elnyerését kéri, jelen kére
lem a magy. kir. pénzügyminisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. [Helyeslés) 

Baksa József város főbírája Haas Károly szol
gabíró és Goocs Gyula ügyvéd, mohácsi lakosok, 
ottani Csóka Zsigmond ügyvédet mint rágalma
zót, és Domokos Jánost, Mészáros Flóriánt és 
ennek nejét mint czinkos társakat, megfenyíttetni 
kérik. A jelen panasz, mint magán kereset tárgya, 
illető intézkedés végett a magy. kir. igazságügy-
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Liebl György és Liebl született Eiehter Anna 
budai lakosok Pest város törvényszéke előtt foly
tatott örökösödési ügyökben szembesítés elrendel-
tetését kérik. A jelen örökségi kereset tárgyazó 
kérvény intézkedés végett a magy. kir. igazság
ügyi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
{Helyeslés) 

Borbély Ferencz Pesten lakó csákókészitő 
az általa a magyar hadsereg számára szállított fel
szerelések árát, 6413 frt 40 kr. kifizettetését utal-
ványoztatni kéri. A magyar királyi pénzügymi
nisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. [Helyeslés.) 

Dimovics Konstantin mint neje meghatalma
zottja az újvidéki törvényszék által hozott igazság
talan Ítéletből származó kárositá.sát megszüntetni 
kéri. Az igazságügyminiszteriumhoz áttétetni vé
leményeztetik. [H. I, eslés) 

Knézies Gergely s több lakostársa Torontál 
megyéből kérelmezi, hogy a községjegyzői hivatal 
betöltésénél a választást vezető megyei tisztviselő 
az 1832/6-iki IX. t. ez. §-nak megtartására köte
leztessék. A belügyminisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. [Helyeslés.) 

Ba ranya megyébe keblezeít Vörösmart köz
ség ref. egyházának elöljárói 1848-ban az orszá
gos közpénztárba segélyezéskép kölcsönadott 1550 
ezüst forint visszafizetését kérik. A pénzügyminisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. (H lyesl's) 

Gömörmegyebeli Pohorella és Helpa község 
elöljárói, a község lakói s a volt földes urasig közt 
létrejött tagosításból eredő' sérelmeiket s az uraság
gal kötött és szerződésbe foglalt összeg B kamatai 

súlyos voltát panaszolván, mindezt a méltányos
ság alapján elintéztetni kérik. Az igazságügymi-
niszteriumhoz áttétetni véleményeztetik. [Hlyeslés) 

Pókakereszturi Zúdor Zsigmond besorozott 
katona a 63-ik gyalog ezredben, katonai köteles
ség alóli kiszabadítását kéri a hadkiegészítési pá
tens 19. és 21 . '§§. értelmében, mint árva és külön 
gazdaságot folytató, A honvédelmi minisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik elintézés végett. [He
lyeslés) 

Faragon lakó Forró Miklós 1849 ben Besz-
terczén a magyar katonaélelmi raktárba beadott 
570 véka tiszta búza árának megtérítését kérel
mezi. A pénzügyminisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. [Helyeslés) 

Kornhoffer Károly volt lánczhidépitészi hiva
talnok a lánezkidtársulat kívánságára előterjesz
tett s most is gyakorlott kezelési rendszeréért di
ját az emiitett társulat irányában megállapittatni s 
egyszersmind a lánczhid kezelésére vonatkozó 
ujabb terveinek megvizsgáltatását eszközöltetni 
kéri. A közlekedési minisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. [Helyeslés) 

Csik-Szentmártoni Albert János és Tamás 
1849-ben a muszka tábor által néhai atyjoktól erő
szakkal elvett négy ökör árát megtéríttetni kérik. 
A pénzügyminisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. [Helyeslés) 

Reiser Nándor váczi lakos indítványa a sóke-
zelést illetőleg a pénzügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (H lyeslés) 

E l n ö k : Ugyancsak a kérvény-bizottság ré
széről Besze János előadó úr fog jelentést tenni. 

Besze JánOS e lőadó [olvassa a kérvényt bi
zottság jelentését): Petykó György oroszréti lakos 
még múlt év május 17-én benyújtott folyamodását 
hátirattal átküldetni kéri. Az irattárból bármikor 
kiveheti. (Hlyeslés.) 

Mohács városa főbírája Baksa József és Haas 
Károly főszolgabíró kérik az ellenök Baracz 
Pavó nevében Csóka Zsigmond ügyvéd által be
nyújtott rágalmazó panaszt Baranya megye fenyítő 
törvényszékéhez vizsgálat végett áttétetni, egy
szersmind kérik, hogy a rágalom megtorol hatása 
végett velők is közöltessék a vád. Másolatban az 
irodából kivehetik a panaszt; egyébiránt az igaz
ságügyi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
[Hdyeslís) 

Bécsi lakos Drohssler Károly az ilavai fe-
gyenczek élelmezője Deutsch Károly ellen rágal
mazást és megkárosítást panaszolván, bűnvádi vizs
gálatot kér. A kára megítéltetett; a sértési panasz 
orvoslás útja előtte nyíltan állván,a panasz vissza
vételig az irattárba tétetni rendeltetik. (Helyeslés) 

Vajda István somogymegyei nagy-aradi szij-
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gyártó a magyar hadsereg részére szállított nye
rem munkákért 1134 frtot, Debreczeni Ferencz 
hajdu-böszörményi csizmadia az 1848-dik évi ma
gyar hadsereg részére kiszolgáltatott bakancsokért 
2135 frtot, Szőke Mihály debreczeni csizmadia ha
sonlóképen lábbeli kiszolgáltatásokért 1385 frtot 
kérnek kifizettetni. A pénzügyminisztériumhoz át
tétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Kolosmegyei nagyölvesi birtokos Mohay Já
nos 1847-ben Kertész Dumitrunak szolgálat terhe 
alatt egy puszta adó alatt volt örökséget adott á t ; 
az 1848-diki törvény fölszabadítván a nép kezén 
lévő birtokot, Kertész is fölszabadittatott, s el is 
adta a birtokot; de Mohay úrbéri kárpótlást min
den folyamodásai daczára se nyerhetett; nem 
nyerhetett pedig azért, mert 1848-ban az adóta
bellába nem a Kertész, hanem a Mohay nevén ta
láltatott, és igy mint deserta sessió a földes úr bir
tokában lévőnek tekintetett, és azért az úrbéri 
nyiltparancs értelmében az országos alapból nem 
kártalanittathatott. A kérelmező a belügyminisz
tériumtól is elutasittatott, mert az úrbéri nyiltpa
rancs 8-dik §-a alapjának nem csak hogy elég 
nem tétetett, de maga Mohay is bevallotta az 1867. 
évi január 17-én véghezvitt tagosítás alkalmával, 
hogy a kérdéses állomány a Kertész Dumitru ne
vére nem volt átírva. A tárgy maga utján el lévén 
intézve, az irattárba visszavételig letétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Baranya megye közönsége, Zemplén megye 
hazafiság jellegét magán viselő' ama határozatát 
teszi egész öszhangzólag magáévá, hogy tisztelet
ben tartván a többi nemzetiségek igényeit, de le
győzhetetlen a megye közönségében azon átalános 
hit és meggyőződés, hogy a haza csak ugy lehet 
boldog, ha abban csak egy politikai nyelves nem
zet ismertetik el. A nemzetiségi bizottsághoz átté
tetni véleményeztetik. (Hdyeslés.) 

Máramaros megye közönsége a felsőbb fölebb-
viteli törvényszékek rendezése alkalmával nem az 
eperjesi, hanem a Debreczenben székelendő főtör-
vényszék hatósága alá kéri magát osztályoz
tatok A törvénykezési képviselőházi 15-ös bizott
sághoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Nógrád megye közönsége az igazságügyi mi
niszterszeptember 18-i 734—740. sz. a. keltsajtó
ügyi pótrendeletében foglaltakban több tekintetnél 
fogva aggodalmat okozókat talált, mert egy alkot
mányos megye törvényhatóság önérzetével meg 
nem fér az, hogy oly vizsgáló biró határozatait fo
ganatosítsa, kinek, mint volt provisorius hiva
talnoknak, alkotmányos érzülete, és igy sikeres 
működése iránt teljes bizalommal lenni nem lehet, 
ha ily emberek intézkedése alá van bocsátva a sze
mélyes biztosság: azért kérik a t. képviselőházat, 

miszerint az 1848 : 18. t. czikkben tapasztalható 
hézagok betöltése, s a hon-polgárok aggályainak 
vég megszüntetése végett végleges s minden tekin
tetben kimentő törvényt hozni hováhamarább 
méltóztassék. Tudomásul vétetik, s az igazságügyi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

A Hajdúkerület közönsége panasza alapjául föl
mutatja a honvédelmi minisztérium által f. é. mar-
czius 14-én 226. sz. a. minden törvényhatóságok
hoz inditott nyomtatott rendeletét, melynek 
IV-dik szakasza c) pontja igy szól: „az egyete
mek, jogakadémiák, a bécsi keleti akadémia, to
vábbá a főgymnasiumok, a birodalombeli műegyete
mek, s a bányaakademia nyilvános és rendes tanu
lói" fölmentetnek, ha ezek a vegyes felszólamlás! 
bizottság előtt kellőleg kimutattatnak •; ezek előmu-
tatása után panaszolja, hogy böszörményi szüle
tésű, folyó évben a pesti főgymnasiumban 8-dik 
osztályú tanuló a gymnasialis igazgató hiteles ta
núsága szerint erkölcsi feddhetlen viselete mel
lett mindenekben kielégítő előmenetelt tet t ; ki
mutatja továbbá, hogy a felszólamlási bizottság 
által a hadkötelezettségtől fölmentetett, mégis a 
honvédelmi minisztérium Budán június 2 án 1867. 
6355. sz. a. kelt rendeletében tetemes félreértés 
alapján ezeket rendeli: „miután a felszólamlási 
bizottság elutasító határozata ellen benyújtott föl-
lebbezésnek hely nem adatik, föl sem mentethetik, 
mert a kitűnőbb tanulók közé nem sorozható." A 
Hajdúkerület állítása szerint nem felebbezett senki, 
noha a rendeletben állíttatik, mert minek is feleb
bezett volna a bizottságilag felmentett s alap
rendeleti leg ugy is a felmentendők közé sorozta-
tott; hanem hivatalból felterjesztettek az okmá
nyok, s ezek nyomán az azokat vizsgáló figyelme 
tévedett, tévedett pedig ugyanannyira, hogy az 
épen feloldozott nem-felebbezőt utasítja el képzelt 
kérelmétől, sőt a marczius 14-dikei hirdetmény el
lenére, hozzátéve azt, hogy, „mert a kitűnőbb tanu
lók közé nem soroztatott/' holott a hirdetmény c) 
pontja a kitűnőséget nem föltételezi. Ezen félreér
tést a hajdukerületi közönség egy alázatos felirat
ban fölviíágositá s esedezőleg felirt a honvédelmi 
minisztériumhoz, melyben eló'adá, minő nagymér
vű erkölcsi súly fekszik abban, ka a nép tapasz
talja , hogy megtartatnak a szabályok, melyek 
országosan közhírré tétetnek, ellenben mily 
aggodalmak támadnak akkor, ha az országos nyil
vánossági rendeletek csak ugy mellékrendeletek
kel megmásittatnak, mert az ily eltérések aláássák 
a közbizalmat; s minden elősorolt okaikat előadva 
kérték az ifjú felmentetését, mely kérelmökre jal. 
hó 20-kán ezen feleletet kapták : „Ezen honvédel
mi minisztérium nincs azon helyzetben, hogy a 

5* 
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6355. ?.z. alatt kelt itteni elutasító rendeletet mó
dosítsa." A dolgok ily helyzetében esedezésök 
odajárul, hogy a nép előtt országszerte kihirdetett 
pontok érvényben maradva, ne csak a legkitűnőb
bek, de magokat erkölcsileg jól viselő, kielégítő 
bizonyítványt nyert ifjak is mentek maradjanak a 
besorozástól. Minekutána e panasz a honvédelmi 
minisztérium által már két izben elutasittatott, a 
fenforgó elvi kérdés elintézése végett a miniszter
tanácshoz utasíttatni véleményeztetik. {HelyedIs.) 

Kis-Orosz és Tamásfalva szerződési községek, 
a földesuraság évenkint mindig feljebb emelvén 
haszonbéröket, panaszosan előadják, hogy a vég 
Ínségre jutva, utolsó marhájok, szóval mindenök 
már felemésztetvén, a kétségbeeséshez közel 800 — 
1000—2000, sőt 3000-en is, sehol be nem fogad
tatnak ; szomorú helyzttökben folyamodtak már 
1862-ben ő felségéhez, hogy valamely kincstári 
pusztán telepíttetnének meg; folyamodtak ez évben 
a vallás- és közoktatási miniszteiiunihoz is, hogy 
a Fehér megj'ében kebelezett szeut-ágotai pusztán, 
mely 9 évre bérbe adatni hirdettetett, oly módon 
telepedhetnének le, hogy a haszonbéri évi kama
ton felül is évenkint egy sommát fizetve, évek 
hosszú során át magokat ez által megválthatnák; 
de kérelmök sehol meg nem hallgattatott. Legfáj
dalmasabb panaszuk abban központosul, hogy 
midőn a török Temes, Torontál, Csongrád, Csa
nád és Arad megyékből kiűzetett, a megnéptele-
nedett megyék bajor, szász, würtembergi idegenek 
által benépesittetvén, ezen idegenek úgynevezett 
úrbéri telkeket kaptak és ezek lőnek honosok, míg 
az ott telepedett magyarok, a hon gyermekei, 
szerződéssel lehettek csak képesek munkára s tele-
pedési helyre találni. Felette fáj nekik, kik a Bán
ságban szintén egyedül képviselik a magyar ele
met, hogy pusztulni kénytelenek akkor, midőn az 
idegenek gyarapodnak Az 1848-iki törvény szel
leme élteti őket még egyedül reményben, mert 
abban le van téve az elv. mely nem engedheti meg, 
hogy egész helységek kivándorlásra kényszerít
tessenek. Munkásságuk buzgalmában felette fáj 
lelköknek, midőn hallják, hogy csak a német 
helységek a szorgalmasak, mert csinos házaik, jó 
marháik vannak, mig a magyarok összeomladozott 
sái-fészkekben, csupa emlősmarhákon kínlódva tes-
pedeznek, rongyokban fetrengnek; pedig minden
nek egyedüli oka az, hogy nincsen sajá:jok, a föl
desuraság a haszonbérek szakadatlan emelésével 
kicsigázta mindenöket. A végső nyomorban vég 
reményöket még az országgyűlésben helyeztetve, 
szivrekatólag könyörögnek : 1-ör azért, hogy sze
rezzen magának tudomást az országgyűlés a felől, 
hány ezer szerződéses lakos nyomorog így a neve
zett megyékben, és győződjék meg arról, hány 
ezer tiszta magyar készül a koldusbottal magának 

jobb hazát keresni; fáj ugyan lelköknek őseik 
sírjait itt hagyni, mert helyűkbe a búzatermő vi
dékekre ismét idegen elem fog letel építtetni; de 
ha a segedelem késik, e siralmas lépésre is kény-
telenittetnek, mert másképen elvesznek; 2-or ese
deznek azért, hogy ha az 1848. XII. t. ez. nyo
mán a már benépesített szerződési földeket orszá
gos garantia mellett sajátjokká nem tehetnék is, 
engedtessék meg nekik, hogy az államnak jelenleg 
keveset jövedelmező földjei ugy engedtessenek 
nekik örökös haszonbérbe, hogy azok a haszon
béren felüli törlesztéssel idővel sajátjokká válja
nak ; ha mindez se sikerülhetne, akkor örökös 
megtelepitésöket valamely kincstári pusztán az 
előbbi feltételek mellett lehetségesiteni. A tárgy 
nagyszerű fontossága tekintetéből, lehető intézke
dés végett az összes minisztériumhoz áttétetni vé
leményeztetik. (Helyeslés.) 

Nánássy Benjámin debreczeni ügyvéd azelőtt 
40 évvel öröklött egy házat, melyet Debreczen 
városa titulo caducitatis elfoglalt, de Nánássy sep-
temviralis ítélettel a várost a ház birtokából kiü
tötte, és a háznak végrehajtás utján tettleg birto
kába is jutott ; de a ház régibb jövedelme kiszámí
tása miatt ismét pert kezdett; az eljáró birót rész
rehajlással vádolva, minden forumokon keresztül 
ismét 28 évig perlekedett; de ügyét mindenütt 
elvesztette, s panaszkodik, hogy a septemviratus 
egymással homlokegyenesen ellenkező Ítéleteket 
hozott egy tárgyban, s orvoslásért esedezik. A ké
relmező kérelme a visszavételig az irodába vissza
adás végett letétetni rendeltetik: mert polgári 
ügyekben a hétszemélyes tábla Ítéletén túli apel
láta nem létezik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Beniczky Gyula képviselő ur a költ
ségvető bizottság részéről fog jelentést tenni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költség-
vető bizottság jelentését az 1868. évi január és február 
hónapodról.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? 
SomOSSy I g n á c z : T. képviselőház! Igazsá

gosnak és helyesnek tartom, hogy a magyar határ
széli és erdélyi képviselők utazási és más, az ülése
zések fölfüggesztése által okozott költségek fejében 
ezt a fizetést megkapják; hogy azonban ebben a 
közelebbi megyék képviselői is ugyanily mérték
ben részesüljenek, azt az igazsággal és a takarékos
sággal összeférhetőnek nem tartom. Ennélfogva 
megkülönböztetést kivánnék tenni (Felkiáltások: 
Maradjon !) a határszéli és erdélyi képviselők, és a 
közel eső kerületek képviselői között, saz előbbiek
nekkéthavi , az utóbbiaknak egy havi fizetésök ki
adását inditványozom.(F'llááltások: Maradjon!) 

E l n ö k : Méltóztatnak a költségvető bizottság 
jelentését elfogadni, vagy ez inditvány szerint, kü
lönbséget méltóztatnak tenni? (F'ölkiáltások: Ma-
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radjon a köllségvetb' bizottság jelentess /) Ennélfogva t A kivetkező ülés a szokott módon fog tudtul 
clfogadtatik a költségvető bizottság jelentébe. (adatni . 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom, j Az ülés végződik déli 12 órakor. 

CCVHI. ORSZÁGOS ULES 
1868. marczius 30-dikáü 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A horvátügyi országos bizottság, úgyszintén az igazoló bizottság kiegészítése elhatároztatik. Kérvények bemu
tatása. A kormány részéről törvényjavaslatok nyújtatnak be : a törvények kihirdetésem!; a görög keleti vallásnak ügyében; a 
kereskedelmi s iparkamrákról; több vasúti vonalról. Vas iti bizottság fölallilá a határo-stafik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a 
czukor és égetett szeszes italok kivitelénél visszatériteudö fogyasztási adót tárgyaaó törvényjavaslatról, mely is as osztályokhoz 
li&aittatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andráisy 
Gyula gr., Festetics György gr., G>rove István, 
Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Lnre gr., 
Wenckheim Béla, b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 r/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az tilésjeg3Tző-
könyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Horváth Lajos jegyző úr 
f°gJ a jegyezni. 

Mihályi Péter jegyző ur, ki az utolsó ülés 
jegyzőkönyvét vezette, betegsége miatt meg nem 
jelenhetvén, Radics Ákos jegyző úr fogja a jegyző
könyvet hitelesitni. 

Radics ÁkOS j e g y z ő (olvassa a marczius 
16-dikán tartolt ülés jegyzökönyvét. Znj.) 

B e r n á t h Z s i g m o n d : Nekem a jegyzőkönyv 
ellen egy igen alapos kifogásom van, az t. i., hogy 
senki sem hallja. (Igaz!) Fölszólítom tehát a tisz
telt házat és a jegyző urat, méltóztassanak lehetővé 
tenni, hogy a jegyzőkönyvet hallhassuk. (Hely slés.) 

Elnök: Méltóztassanak csendesen Lnni," éa 
hallani fogják! 

Radics Ákos és Horváth Lajos jegyzők 
(•váltakozva végig olvassák a jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : Tisztelt ház! Van szerencsém jelen
teni, hogy Dalmát-, Horvát- és Szlavón-országok 
országgyűlésének elnöke Vakanovics Antal urnák 
hozzám intézett levelét vettem, melyben értesít, 
hogy azon országgyűlés országos küldöttséget vá

lasztott és hatalmazott meg arra, hogy e királysá
gok közjogi viszonyainak rendezése iránt Magyar
ország hasonló czélra megválasztott küldöttségével 
Pesten érintkezésbe bocsátkozzék. (Helyeslés.) Egy
szersmind a megválasztott tagoknak névsorát el-
küldötte, megkérvén engem, értesíteném őt, hogy 
azon küldöttség a.magyar országos küldöttséggel 
tanácskozás végett mikor fog összejó'ni itt Pesten ? 
Az e tárgyban kiküldött 8 tagú küldöttség tagjai 
közül egy meghálál ózván, három pedig ő felsége 
által miniszterré lévén kinevezve, 4 tag választása 
mindenesetre szükséges lesz azon esetre is, ha a 
tisztelt ház az előbbi bizottságot meghagyja. En
nélfogva, ha a tisztelt ház meghagyja az előbbi 
bizottságot, négy tagot méltóztassanak választani. 
(Helyeslés.) Ha a tisztelt ház beleegyezik a négy 
tag választásába, akkor a holnaputáni ülésbe a 
választási jegyeket tán be lehetne hozni. (Helyes
lés.) Méltóztassanak tehát a holnaputáni ülésbe a 
négy tag választására nézve a szavazati jegyeket 
behozni. 

Bemutatom az idő közben beérkezett kérvé
nyeket. 

Közép-Szolnok, Kraszna, Pest, Pozsony, Sá
ros megyék, továbbá Győr és Rozsnyó városok kö
zönségei az országos ülésekből a legfontosabb ál
lamügyek feletti tanácskozások, sőt szavazások 
alkalmával is számos képviselő gyakori kimara
dását panaszló S?*.atmár-Németi városa felterjesztése 
értelmében sikeres intézkedést kérnek tétetni. A t. 
ház előbbi határozatai következtében az ily kérvé
nyek a ház szabályainak átvizsgálásával megbi-




