
510 CCLXXXII. OESZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 11. 1863.) 

azok a mélt. főrendekkel hozzájárulás végett kö
zöltetni fognak, 8 hogy ez még ma lehetséges le
gyen, kérem a t. házat, méltóztassék a jegyzőköny
vet meghallgatni s hitelesíteni. 

BujanOviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a jegy
zökönyvet.) 

Elnök: A törvényjavaslatok szokott módon 
át fognak küldetni a mélt. főrendekhez. 

T. ház! Ismételve kijelentem, hogy a jövÖ 
héten még szükséges lesz a képviselőház részéről 
egy ülést tartani; különben pedig a t. háznak e 
tekintetben kelt határozata folytán azon üléstől 
számítva f. évi szeptember 16-ig a képviselőház: 
ülést nem fog tartani. 

Az ülés végződik </. u. í *|4 órakor, 

CCLXXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. augusztus 11-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 . 

T á r g y a i : A szerb nemzet rokonszenvét nyilatkoztatja. A király születése, valamint Sz. István napján tartandó egyházi 
szertartások bejelentetnek. Kérvények mutattatnak be. Mileties Ssvetozár az Újvidéken elfogottak iránt interpellálja a kormányt, mely 
azonnal válaszol. A forenüek üzenik, hogy a véderöröl, honvédségről, népfelkelésről és idei ujonczozásról szóló törvényjavaslatokat 

elfogadták : az első törvényjavaslatban általok tett módosítások belyeseltetnek. 

A korhiány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr.. Górom István, Horvát Boldizsár, Wenck-
heirn Béla h. 

Az ülés kezdődik d. a. 1 órakor. 

Elnök: A jegyző urak távollétében fölké
rem Szelestey László urat, hogy mint helyettes 
jegyző a mai ülés jegyzőkönyvét vezetni szíves
kedjék. (Helyeslés.) Az utolsó ülés jegyzőköny
vének azon pontjai, melyek meghitelesitve nincse
nek, hitelesítés végett fel fognak olvastatni. 

' Szelestey László helyettes jegyző (ol
vassa.) 

Elnök : T. ház ! A szerb fejedelmi berezeg 
elleti elkövetett merénylet fölött részvétét és fáj
dalmát a t. képviselőház kijelentette, és ezen kije
lentést a miniszterelnök úr közölte is. Idő közben 
a szerb nemzeti nagygyűlés összejővén, a szerb 
herczegség külügyminisztere Milajkovics úr a 
szerb nemzet nagygyülekezete meghagyásából és 
nevében kijelenti, hogy a szerb nagygyülekezet 
mélyen át volt hatva a magyar országgyűlésnek 
ugy Mihály berezeg emléke iránt tanúsított nyil
vánítása, mint azon részt vevő fájdalom által, me
lyet átiratában kifejezett; kijelenti egyszersmind 
a nagygyülekezetnek nevében az összes szerb 

nemzetnek Megyarország iránt viseltető változ
hat] an barátságát és nagyra becsülését. (Éljenzés.) 
Ez a rokonszenves érzület kifejezése mellett tudo
másul vétetik. (Helyeslés.) 

Wenckheim Béla báró belügyminiszter úr érte
sítése következtében jelentem a t. háznak, hogy 
folyó hó 18-dikán, mint ő felsége születés napján, 
a vár-kápolnában délelőtti 10 órakor ünnepélyes 
isteni tisztelet fog tartatni; egyszersmind jelentem. 
hogy folyó hó 20-dik napján, mint Sz. István ünne
pén, az egyházi körmenet reggel 7 órakor fog a 
vár-káponából kiindulni. Mindezen alkalmakra t. 
ház tagjait van szerencsém meghívni. 

Trencsén megye a hid- és uti vámok meg
szüntetését Temesvár városa kérelme következté
ben kéri. 

Trencsén megye a.közlekedési minisztériumot 
arra kéri fölszólittatni, hogy a Vág folyónak or
szágos költségen leendő szabályozása iránt a tör
vényjavaslat még ezen országgyűlés elé terjesz
tessék. 

Trencsén megye egy magyar ajkú görög-
ka tholikus püspökségnek megállapítását,ugy szintén 
a magyar nyelvnek oltári nyelvvé leendő emelte
tését Dorog városa kérvénye következtében esz
közöltetni kéri. 

Trencsén megye Bereg megye kérése követ-
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keztében a tiszai és körösi csatorna létesítését esz
közöltetni kéri. 

Szepes megye intézkedést kér az iránt tétetni, 
hogy képviselők a miniszterek kivételével kor
mányhivatalt ne viselhessenek. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Szepes megye eszközöltetni kéri, hogy a sze
pesi XVI városnak a törvénykezésre fordított 
költségei az országos alapból 3 fedeztessenek. E 
részben határozati javaslat adatott be, mely kinyo-
matott és a t. ház tagjai közt kiosztatott. Leghelye
sebbnek tartanám, ha e kérvény is akkor tárgyal
tatnék, a mikor azon határozati javaslat fog tár
gyalás alá vétetni. (Helyeslés:) 

Uj-Soové község lakosai adóbeli tulterhelte-
tésöket panaszolván, az illetó'ségökön tul fizetett ösz-
szegeket a jövő adózásba kérik beszámíttatni. 

Juhász Andor hódmező-vásárhelyi lakos 
Hód-Mező-Vásárhelyen viselt alkapitányi hivatalos 
állásától jogtalanul történt elmozdittatása követ
keztében kártalanítást eszközölni kér. 

Özv. Limbek Rozália csantavéri lakos a még 
1849-dik évben elhunyt férje által kiszolgált 
hus áiát megtéríttetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Kubinyi Ágoston, mint a magyar orvosok 
és természetvizsgálók központi bizottságának 
elnöke, és Ilon er Flóris ugyazon bizottság ki
küldöttje bemutatják Vajda Hunyad várának Ará
iig-i Lajos tudor által nagy fáradsággal és költséggel 
készült leírását és rajzát, kérvén egyszersmind, 
hogy a vár föntartására javaslatba hozott összeg
ből Arányi Lajosnak a még födüzetlen 3282 frt 
utalványoztassék. Midőn az országos költségve
tésnek e poivra vonatkozó része föl fog vétetni, 
ugyan akkor tárgyaltathatnék c en kérvény is. 

MiletiCS SzvetOZár: T. ház! Ámbár az el
napolás előtt ma van a legutolsó ülés. bátor va
gyok a kormányhoz, illetőleg az illető miniszter 
úrhoz egy kérdést intézni. [Halljuk!) Bátor voltam 
az igazságügy miniszter úrhoz egy interpellatiót 
intézni, mely igy hangzik: „Vajon az igazságügy
miniszter rendeletéből és tudtával történt-e az, 
hogy Péterváradon Joannovics Vladimírnak. a 
„Zastava" munkatársának a szabályszerű kiséret 
mellett a szabad levegőre kimenni megtagadtatott, 
és hogy saját családjával az összejövetel felügyelet 
mellett sem engedtetik meg? ha ez tudtával és 
rendeletéből történik, mivel igazolja? ha pedig nem, 
szándékozik-e a t. miniszter úr valami intézkedést 
tenni, hogy az összejövetel legalább rokonokkal 
és úgyszintén a kijárás szabad és tiszta levegőre 
megengedtessék?" Azóta két hó múlt el, és semmi 

felelet, semmi intézkedés sem történt, a dolognak 
állapota ugyanaz maradt, és ennek következtében 
Joannovics Vladimír úr beteg lett. Fölkérem te
hát az illető miniszter urat, adjon erre feleletet, 
egyszersmind föntartom magamnak azon jogot, 
hogy az elnapolás után oly lépéseket tegyek, mi
lyeneket a törvény megenged. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Én 
nagy súlyt fektetek az interpellationalis jogra ; 
azonban a visszaélés egy nemének tekintem, mi
dőn oly tárgyak iránt interpelláltaik a miniszter, 
melyek vagy nem tartoznak hatásköréhez, vagy 
ha hatásköréhez tartoznak is, melyek iránt intéz
kednék, mihelyt folyamodás vagy panasz adatnék 
be hozzá. Biztosithatom a képviselő urat, hogy ha 
a fenforgó ügyben panasz nyujtatik be hozzám, azt 
a maga utján, a mennyiben alaposnak találtatott 
volna, bizonyára orvosoltam volna. 

Egyébiránt a képviselő úr múltkori interpel-
latiója folytán kérdést intéztem az illető kir. biz
toshoz és ennek jelentése csak tegnap érkezett be 
hozzám. Ez oka. miért nem válaszoltam eddig a 
hozzám intézett interpellatióra. 

A beérkezett hivatalos jelentés szerint a t. 
képviselő úr állításai valótlanok. 

Joannovics Vladimír és Karavelov Luben 
idegenek vannak a péterváradi várban fogságban. 
Ezek egyikének, ki szerb alattvaló, nincs útlevele, 
a másiknak lejárt török útlevele van, melynek sse-
mélyletrása egyébiránt a letartóztatottra nem alkal
mazható. 

Miután Újvidék városának e részben kellő, 
czélszerü helyiségei nincsenek, kénytelen volt a 
kir. biztos mindkét egyént ideiglen a pétervári 
várba átszállittatni. 

Az értekezés rokonokkal nincs megengedve 
mindaddig, míg a vizsgálat be nem fejeztetik. 

Ennek megengedése nem volna egyéb, mint 
a vizsgálat czéljának meghiúsítása. (Helyeslés.) 
Egyik. Karavelov, igaz, hogy beteg, és kívánta 
Jojkics főorvost magához hivatni de ezt a királyi 
biztos azért nem engedte meg, mert Jojkics főor
vos épen azon párthoz tartozik, és azon pártnak 
egyik fő tagja, mely ezen folyamatban levő vizs
gálatra okot szolgáltatott. Ezen megtagadás annál 
indokoltabb volt. mert a várban van rendes orvos 
nem csak egy, hanem több. 

A másik. Joannovics, nem beteg, teljes egész
ségnek örvend, és mindketten igen jó szobában 
vaunak elhelyezve, a melyeknek nyílt ablakai a 
Dunára és Kamenicze vidékére szolgálnak. Joaniio-
vics, mint mondottam, nem beteg, és o, a ki a sé
tát használhatja, minden nap néhány órára a vár 

S területén sétára kibocsáttatik. 
E szerint tehát azon adatok, melyeket t. kép-

i viselő úr felhozott, a hivatalos jelentés szerint tél-
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jesen alaptalanok, és jövőre kérném t. képviselő 
u r a t . hogy ha ily panaszai vannak , méltóztassék 
azokat beadni rendes utón , és én bizonyosan or
vosolni fogom azokat sokkal gyorsabban, mintha 
itt a képviselőházban ez iránt interpellál. {He
lyeslés.) 

E l n ö k : A főrendi ház üzenetének megérkez
téig felfüggesztem az ülést. 

(Fél órai szünet múlva): Megnyitom az ülést. 
Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 

szék elé járul): T. ház! Van szerencsém jelenteni, 
hogy a védrendszer , a honvédség, népfelkelés és 
ujonczjutalékra vonatkozó törvényjavaslatok a fő
rendi házban tárgyaltatván , a főrendek a képvi
selőház határozataihoz járu lnak, én pedig bátor
kodom az illető jegyzőkönyvi kivonatot tisztelet
teljesen átnyújtani. (Éljenzés) 

S z e l e s t e y L á s z l ó h e l y e t t e s j e g y z ő (ol
vassa a főrendek jegyzőkönyvi kivonatai s az általok 

tett módosításokat a védtrőröl szóló törvényjavaslat 
23-ik szakasza 4-ik bekezdésére.) 

E l n ö k : A főrendek észrevételei toll- és sajtó
hibákra vonatkozván, ugy hiszem, a t. ház bele 
fog egyezni, hogy a jegyző úr ki fogja javitani. 
Közbeszólások : Hogyan Jog hangzani a szöveg f) 

Sze les tey Lász ló h e l y e t t e s j e g y z ő {ol
vassa a módosított szöveget): ,,A hadsereg és tenge
részet csapataihoz, lehetőleg tekintetbe véve a 
besorozattak kívánságát, az oda legalkalmasabb 
egyéniségek osztatnak be , a hadseregbe besoro
zottak , az egészségi csapatok egyedüli kivételé 
ve i , kizárólag magyar hadcsapatokba osztatván. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Ha méltóztatnak elfogadni, a tör
vényjavaslatnak ő felsége részéről történendő 
szentesítése a miniszterelnök űr által ki fog ké
retni. (Helyeslés.) A legközelebbi ülés jövő hő 16-án 
fog megtartatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 V2 órakor-. 




