
-tegekben lassú zongás, ziimmögés támad, és majd halkabban, majd han-
gosabbau számtalan hangváltozatban a rovarok szárnyas és szárnyat
lan millióinak hangja hallatszik. Azonban lassankint elhalgatnak, s csak 
ha az éj sötét árnyaival borítá be az erdőt, akkor kezdik újra ezernyi 
hangú hangversenyüket az apró zenészek. (Vége következik). 

Illés Nándor. 

A mii. ni. k. Beliigymiiiisteriuniiink 

az úrbéri birtok-szabályozást illető rendelete. 
Az úrbéri birtok-szabályozás minden nemére vonatkozólag kelet

kezett legfelsőbb rendeletek az ideiglenes törvénykezési szabályok VI. ré
sze által a legközelebbi törvényhozás intézkedéséig anyagi tekintetben 
továbbra is hatályban fentartatván, alaki tekintetben ezen ügyek keresz
tülvitelére az 1836. 1840. és 1848. évi törvényekben megállapított eljá
rás és bíróságok állíttattak vissza. 

Ennek folytán, habár az úrbéri rendezés és tagosítás nemkülönben 
a legelőelkülönités és erdőkihasitás iránt folyamatban lévő perek, vala
mint az úri s jobbágyi viszonyból eredő egyéb jogi kérdések végleges el
intézése az illetékes úrbéri bíróságok hatásköréhez tartozik : mindaz
által, ha ezen peres ügyekben időközben teendő intézkedés szükségessége 
áll elő, akkor a politikai hatóságok kötelesek a birtokállapotot az 1853. 
évi'márczius 2-án kelt legfelsőbb birtokrendezési szabályok 49. §-a értel
mében ideiglenes határozat által fenntartani. 

Oly czélból tehát, hogy a közigazgatási hatóságoknak e tekintetben 
illetékessége s illetőleg a folyamodási rend iránt több oldalról felmerült 
kétely eloszláttassák, és az eljárás egyöntetűsége elérethessék, különösen 
pedig, hogy az e részben fenálló törvényeknek, tekintettel az alkotmányos 
hatóságok működésének visszaállítására, érvény szereztessék: a megye 
közönségének miheztartás és további intézkedés végett kijelenteni kí
vántam, hogy 

1. Az 1853. évi márczius 2-án kelt legfelsőbb rendelet által sza
bályozott úri jobbágyi viszonyból eredő panaszok megvizsgálására és 



elintézésére, az 1848. IX. törvényczikk útmutatásához képest, első sorban 
az illető járás szolgabirája van hivatva, k i a panasz tárgyát az érdeklett 
felek meghallgatása és a körülményekhez képest szükségelt törvényes 
bizonyítékok hivatalból eszközlendő megszerzése által minden oldalról 
felderítvén, a mennyiben a minden esetben megkisérlcndő barátságos 
egyezség nem sikerülne, a fenforgó vitakérdés felett az idézett legfelsőbb 
szabályok 49 §-a értelmében első fokulag határozatot hoz, és azt a fel-
folyamodási jog fenhagyása mellett az érdeklett felekkel szokott módon 
közli; önkéntértetvén, hogy a tárgyalásról rendes jegyzőkönyv veendő fel. 

2. Ha a szolgabíró határozata ellen valamely fél félfolyamodik: az 
eljáró szolgabíró köteles az összes tárgyalási iratokat kimerítő jelentés 
kíséretében a megyei hatóságnak bemutatni, mely a szolgabíró eljárását 
és a neheztelt határozatot, ezen tárgyak sürgős voltánál fogva, mindig a 
legközelebbi bizottmányi vagy kisgyülésen felülvizsgálván, a panaszos 
ügyet másod fokú végzéssel látja el. 

3. A neheztető félnek jogában áll a megyei hatóság határozata ellen 
ezen magyar királyi belügyminisztériumhoz felfolyamodással élni, mely 
esetben a felfolyamodvány szintén az eljáró szolgabírónál nyújtandó be, 
ki azt kellőleg felszerelve, ide leendő felterjesztés végett haladéktalanul 
a megyei hatóságnak beküldi. 

A megyei hatóságnak tisztében álland, az ügyiratok felterjesztése 
alkalmával, a tényállást kimerítően előadni és a felfolyamodvány érvei 
iránt tüzetesen nyilatkozni. 

Végül megjegyeztetik, hogy a fenállott katonai és polgári kormány
zóságnak 1853. évi april hó 19-én 4960. sz. a. kelt rendelete, mely szerint 
az ilynemű vitakérdések elintézésére első folyamodási hatóságul nem a 
járásbeli szolgabíró, hanem a megyei hatóság lett kijelölve, ezennel ha
tályon kivül tétetik. 

Budán, 1868. évi január hó 4-én. 

B. W e n c k h e i m B., 
b e l ü g y m i n i s z t e r . 


