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CLIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 12-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Sipos Ferencz kérvénye szabadságért, mely megadatik : Böszörményi László vizsgálati jelen
tése a félegyházi első képviselőválasztásról. A vasutkölcsöni törvényjavaslat végleges szavazásban elfogadtatik a a főrendekhez át
küldetik. A Trifunácz Pál választása ellen érkezett panasz mellőztetik. Sztojacskovies Sándor, Gull József, Halmossy Endre, Pap
falvi Konstantin, Majthényi József b., Berde Mózses, Noszlopy Antal és Pap Máté igazoltatnak s az osztályokba Boroztatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lény iy Menyhért, Wenckheim 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 l/l órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét fogja vezetni G-ajzágó Salamon, a 
szólani kívánókat pedig jegyzi Radics Ákos. Az 
utolsó ülés jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 

Gajzágő S a l a m o n j e g y z ő (olvassa az októ
ber 10-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Sípos Ferencz képviselő úr egészsé
ge helyreállítása tekintetéből négyheti szabadság
időt kér. (Megadatik.) 

Böszörményi László képviselő úr a Hrabovsz-
ky Zsigmond képviselő első választását tárgyazó 
vizsgálati jelentését beadta, a költségekből fönma-
radt 1 frt 8 krral együtt. A jelentés át fog tétetni 
az állandó igazoló bizottsághoz, hogy e jelentést a 
második választás folytán beadott megbizó levéllel 
vegye tárgyalás alá. Az a kérdés, mi történjék az 
1 forint 8 krral ? (Fölkiáltások: A pénztárba tétes
sék!) Félegyháza városa lefizette a költségeket; a 
kérdés tehát csak az, hogy a költségek tökéletesen 
le vannak-e fizetve, mert ezen esetben az 1 frt 8 
kr Félegyháza városának visszaadandó. 

B ó n i s S á m u e l : Ki kell adni a számvevő 
küldöttségnek, hogy az vesse össze, vajon egészen 
le van-e téve a költség, mely esetben ez összeg 
Félegyháza városának visszaadandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva ez nem az állandó iga
zolóbizottságnak, hanem a számvevő bizottságnak 
fog kiadatni jelentéstétel végett. 

A mai ülés fő tárgya a vasúti kölcsön ügyé
ben beadott törvényjavaslat végső megszavazása. 
A jegyző úr föl fogja olvasni a törvényjavaslatot. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a vasu
tak és csatornák építése végett létesítendő kölcsönről 
szóló törvényjavaslatot) 

E l n ö k : A kik a fölolvasott törvényjavaslatot 
végleg elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg-
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történik.) A vasúti kölcsön tárgyában a kormány 
által beadott törvényjavaslatot a tisztelt ház vég
leg elfogadja '). 

Most némely igazolási kérdés tárgyalása kö -
vetkezik. 

Gajzágő Salamon előadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését a Trifunácz Pál 
Torontálmegye basahidi választókerülete már igazolt 
képviselője ellen beadott folyamodás tárgyában. A bi
zottság e kérvényt, mint a mely a szabályszerű 30 na
pi határidő után érkezeti be, figyelembe nem vehetőnek 
véleményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizo ttság véle
ményét? (Elfogadjuk!) 

Gajzágő S a l a m o n e lőadó (olvassa az iga
zoló bizottság jelentését Zombor sz. kir. városa képvi
selője Sztojacskovics Smdor választása tárgyában. A 
bizottság a szabályszerű 30 napi határidő föntartása 
mellett fóltételes igazolást véleménye:. Hdyeslés.) 

E l n ö k : Sztojacskovics Sándor képviselő föl
tételesen igazoltatik. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az iga
zoló bizottság véleményéi Gull József s ?gesvári válasz
tó kerületi képviselő választása tárgyában. A bizott
ság a nevezett képviselőt végleg igazoltatni vélemé
nyezi. Helyeslés.) 

Elnök: Gull József képviselő végleg igazol
tatik . 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az iga
zoló bizottság jelentését Sopronmegye nagybaromi vá
lasztó kerülete képviselője Halmossy Endre választása 
tárgyában. A bízott :ág Halmossy Endrét a végleg iga
zolt képviselők sorába véleményezi igtatni. Helyeslés.) 

E l n ö k : Halmossy Endre végleg igazoltatik. 
Gajzágó S a l a m o n e l ő a d ó (olvassa az iga

zoló bizottság jelentését Alsó-Fehér megye vingárdi vá
lasztókerülete képviselője Papfalvi Konstantin válasz
tása iránt. A bizottság a nevezett képviselőt végleg 
igazoltatni véleményezi. Helyeslés.) 

*) Lásd az Irományok 145-dik számát. 
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Elnök: Papfalvi Konstantin végleg igazol-
tátik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az iga
zoló bizottság jelentését Baranyamegye mágocsi vá
lasztó kerülete képviselője Majthényi József b. válasz
tása ügyélen. A bizottság a nevezett képviselőt a 30 
napi határidő fóntartása mellett igazoltatni vélemé
nyezi. Helyeslés.) 

Elnök : Majthényi József b. föltételesen iga
zoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az iga
zoló bizottság jelentését Berde Mózses Háromszék sep-
si- és miklósvárszéki képviselője választása tárgyában. 
A bizottság a 30 napi határidő fóntartása mellett 
igazolást véleményez. Helyeslés.) 

Elnök: Berde Mózses képviselő föltételesen 
igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az iga
zoló bizottság jelentését Sopronmegye csornai választó 
kerülete képviselője Noszlopy Antal választása ügyé
ben. A bizottság a 30 napi határidő fóntartása mel
lett igazolást véleményez. Helyeslés.) 

Elnök: Noszlopy Antal képviselő föltételesen 
igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az iga
zoló bizottság jelentését Fogaras vidéke felső választó 
kerülete képviselője Pap Máté választása ügyében. A 
bizottság Pap Mátét a 30 napi határidő fóntartása 
mellett igazoltatni véleményezi. Helyeslés.) 

Elnök: Pap Máté képviselő föltételesen iga
zoltatik. 

Az osztályokba való beosztással a IX-dik osz
tályig jutottunk. Most tehát az első osztály követ
kezik. (Kihúzza a czédulákat.) Az első' osztályba 
jő Berde Mózses ; a másodikba Stojacskovies Sán
dor ; a harmadikba Gull József; a negyedikbe 
Noszlopy Antal; az ötödikbe Halmossy Endre; a 
hatodikban több képviselő van, mint a többiben, 
abba tehát most senki se sorozandó; a hetedikbe 
jő Papfalvi Konstantin ; a nyolczadikba Majthényi 
József b . ; a kilenezedikbe Pap Máté. 

A vasúti kölcsönről szóló törvényjavaslatot 
még ma fogja Gajzágó Salamon jegyző átvinni a 
mélt. főrendekhez, a miért a mai ülés jegyzőköny
ve hitelesítendő. E végből fölfüggesztem az ülést 
10 perezre. 

(Tizpereznyi szünet múlva:) A mai ülés jegy
zőkönyve fog hitelesíttetni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa az ülés 
jegyzökönyvét.) 

Elnök: A jegyzőkönyvnek a vasúti kölcsön
re vonatkozó kivonatát Gajzágó Salamon jegyző 
ur át fogja vinni a mélt. főrendeknek ma tartandó 
ülésébe. 

T. ház! A hányad ügyében tett jelentés, a 
mellékletekkel együtt, valamint az illető törvény

javaslatok ki vannak nyomatva és már osztatnak 
a t. tagok között. Most a határnapra nézve, me
lyen ezek az osztályokban tárgyalás alá volnának 
veendők, Lónyay Menyhért miniszter ur kivan 
szólani. (Halljuk!) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter; 
A hányad tárgyában kiküldött országos küldöttség
nek jelentése ki van nyomva és a t. ház tagjai közt 
ki van osztva. (Fölkiáltások: Nincs!) Ma még min
den esetre kezében lesz a t. ház azon tagjainak 
is, kik eddig még nem kapták meg. Továbbá azon 
három törvényjavaslat, melyet a minisztérium en
nek folytán a t. ház elé terjesztett és mely már 
néhány nappal ezelőtt fölolvastatott, szintén ki 
van nyomva és hasonlag kiosztatik. Miután ezen 
tárgyhoz fontos és részletes adatok vannak csatol
va, minden esetre szükséges, hogy a t. ház minden 
tagja, mielőtt az osztályok a tárgyalást megkez
dik, azokat átnézhesse, tehát kellő idő hagyandó 
e tárgy tanulmányozására annak az osztályokban 
történendő tárgyalása előtt. Másrészt azonban bá
tor vagyok a t. házat azon körülményre figyelmez
tetni, hogy épen azon országos határozat, mely 
által az országos küldöttség kiküldetett, kifejezi, 
hogy a tárgyalásokat már azért is szükséges azon
nal megkezdeni, hogy még ezen év folytán ren
des budgetet lehessen a ház elé terjeszteni, hogy 
tehát a jövő évben már rendes költségvetéssel le
hessen a pénzügyi igazgatást vezetni. Ezek foly
tán nem volna czélszerü hosszabb határidőt kitűz
ni, és talán hat nap elégséges volna árrá, hogy a 
ház tagjai e tárgyat kellőleg tanulmányozhassák. 
Bátor vagyok ennek folytán a t. házat fölkérni, 
méltóztassék az osztályonkinti tárgyalást jövő 
csütörtökre kitűzni. (Helyeslés a középen.) 

Tisza Kálmán :T. ház! A házszabályok és 
a háznak a múlt ülésben történt megállapodása 
szerint, ez ügyben ma határozni nem is lehet. A 
házszabályok azt mondják, hogy ily törvényjavas
latok tárgyalása fölött nyomatásuk és szétoszlá-
suk után három nap közbejöttével tartandó ülés 
határoz. E tekintetben a múlt ülés alkalmával in
dítvány tétetvén, határozatba is ment, hogy a ki-
nyomatás és szétosztás után három nappal tartas
sák ülés, melyben meg fog határoztatni, hogy a 
tárgyalás mikor és mik ép történjék. Azt vagyok 
tehát bátor kérni, méltóztassanak három nap köz
bejöttével ülést kitűzni, mi keddre esnék, és akkor 
határozni. (Helyeslés.) 

Gajzágó Salamon jegyző : A mai nap föl
olvasott és hitelesített jegyzőkönyv ide vonat
kozó pontja ekkép szól: „Elnök jelenti, hogy a 
quota-küldöttség jelentése, az ahhoz csatolt iratok 
és jegyzőkönyvek, nem különben a kormány ré
széről már beadott több előterjesztés kinyomatása 
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elkészülvén, azok a ház tagjai közt folyó hó 11-di-
kén fognak kiosztatni. (Felkiáltások: Nem tör
tént!) Az ezen irományok szétosztásától legalább 
is három nap múlva tartandó ülésben fog a képvi
selőház határozni a fölött, hogy az osztályokban 
az érintett törvényjavaslatok tárgyalása mikor kez
dődjék meg.a (Ugy van!) 

E l n ö k : A most fölolvasott határozat követ
keztében tán hétfőn határozhatna e fölött a ház ? 
(Fölkiáltások: Kedden!) Ha a t. ház ugy kívánja, a 
kedden 11 órakor tartandó ülésben fogé fölött ha
tározat hozatni. (Helyeslés.) 

Az ülés végződik déli 12 órákor. 

CLX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 15-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Olgyay Lajos megbizó levele; panasz Ormos Sándor választása ellen; Abaujmegye kérvénye 
a megyék jogkörének rendezése iránt; Biharmegyéé a debreczen-szatmár-szigeti, Barsmegyéé a pest-oderbergi vasútvonal ügyében ; 
Szatmár-Németi városé a nemzetiségi kérdésben ; Temesvár és Nagy-Várad városoké fötörvéuyszéki osztálynak kebelükbe áttétele 
iránt; Kupuszina községé a kincstári földeknek nyilvános árverés utján kiadása iránt; Neudorf községé 1863-beli váltsági szerződé
se megszüntetése iránt ; Neutra Kataliné magyar bankjegyei megtérítése iránt; Baraez Pál panasza a baranyamegyei törvénysz ék 
ellen; Szilágyi Bertalané Óri Jenő volt prov. szgbiró ellen; Waekerné s társaié a torontáímegyei törvényszék ellen; Kulifay János 
kérvénye gyámsági s végrendeleti ügyében; Lebkanies Vazul és társaié munkadíjok kifizetése iránt; Jelen Pálé 1849-beli szolgáí-
mánya megtérítéséért; a turócz-szentmártoni szláv társulaté országos segélyezésért; a "szegszárdi czéheké a czéhbeli szabadalmak 
föntartása iránt; Philimon Miklósé községi elöljárók visszahelyezése iránt. A főrendek üzenik, hogy a vasutkölcsöni törvényjavaslatot 
elfogadták. A hányad, államadósságok s vám- és kereskedelmi szövetség iránt előterjesztett kormányi javaslatok osztályos tárgyalá
sára nap tűzetik ki. Graenzenstein Gusztáv választása vizsgálat alá bocsáttatik. Papp Mór és Szentiványi Adolf végleg, Maeellariu 
Illés föltételesen igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak. A debreczen-szatmár-szigeti vasútvonal ügyében beadott határozati ja
vaslat tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József &., HorvátBoldizsár, IJ>nyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. líl/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni • a 
szólani kivánók neveit Gajzágó Salamon jegyző 
úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő [olvassa az októ
ber 12-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Olgyay Lajos Pozsony megye so-
morjai választó kerületében megválasztott képvi
selő bemutatja eredeti megbizó levelét. 

Aradmegye pécskai választó kerületének több 
választója Ormos Sándor képviselő megválasztása 
ellen ujabban kérvényt nyújtott be. 

U g y a megbizó levél, mind a panasz az ál
landó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Abaujvármegye közönsége a megyék jogkö
rének rendezését törvényhozásilag elintéztetni kéri. 

Biharmegye közönsége a debreczen-szatmár-
szigeti vasutvonalat, mint országos érdekűt, a sze-
rencs-szigeti vasútvonal előtt kéri kiépíttetni. 

Barsmegye közönsége a pest-oderbergi vasút
vonalra benyújtott észrevételeit figyelembe vétet
ni kéri. 

Szab. kir. Szatmár-Németi város közönsége a 
nemzetiségi kérdésben beadott észrevételeit kéri 
figyelembe vétetni. 

Temesvár város közönsége a királyi tábla 
rendezését, és ily főtörvényszék osztályának ke
belébe áttételét eszközöltetni kéri. 

Nagy-Várad város közönsége szintén a kirá
lyi tábla egyik osztályának kebelébe áthelyezését 
kéri elrendelni. 

Kupuszina Bácsmegyébe keblezett község la
kosai a határukbeli kincstári földeknek felette ká
ros csekély bérletét megszüntetni, és a földeket 
nyilvános árverés utján kiadatni kérik. 

Neudorf Sopronmegyébe keblezett község la
kói az 1863-ban, a többség akarata ellen kierősza
kolt váltságiszerződést az irtványföldekre nézve, 
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