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Ezek után kivánom, hogy aa Isten a mi 
felséges urunkat és családját szép hazánknak 
boldogitására és fölvirágoztatására sokáig tar tsa 
meg. (Lelkes éljenzés.) 

(Leülve.) Méltóztassanak még a mai jegyző
könyvet meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n jegyző" (olvassa as 
ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Hitelesítve van. 
Ezzel az ülést berekesztem. 

Ae ülés végződik d. e. 103/4 órakor. 

95* országos ülés 
1870. január 14-dikén 

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: Kérvények bemutatása. Pest városa fenyítő törvényszéke Berszenczey Lászlónak kettős házasság és 
csalás, továbbá Eákóczy Jánosnak váltóhamisítás miatt kihallgathatását és esetleg pörbe foghatását kérvén, e két ügy ja
vaslattétel végett a mentelmi bizottsághoz utasittatik. Bömches Frigyes megbízó levele benyujtatik. Trefort Ágoston, 
Cséry Lajos, Samassa József és Berzenczey László végleg igazoltaknak nyilváníttatnak. A még el nem intézett inter-
pellatiók, határozati és törvényjavaslatok teljes jegyzéke bemutattatík. A keleti vasút engedély-okmányának sajtóhibája 
megigazitására vonatkozó határozat a főrendekhez utasittatik. A számvevőszékről szóló törvényjavaslat az osztályok tár
gyalása alá bocsáttatik. Gonda László törvényjavaslatot nyújt be a hírlapok kiadása ügyében. A fiumei országos bizottság 
benyújtja vég jelentését. A kormány benyújtja a Nagy-Britanniával kötött pótszerződést s törvényjavaslatokat a tölgyfa
kivitelről s a közös magyar-horvát törvények kihirdetéséről. Bezerédj László a sónak Francziaországban használatos de-
naturalizálásának meghonosítása iránt interpellálja a kormányt, mely is azonnal válaszol, mit a ház tudomásul vesz. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., 
Gorove István. Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, 
Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 órakor. 

E l n ö k : Legutóbbi ülésében elhatározta a 
t. ház, hogy a mai napra ülést hirdessek. E ha
tározat következtében ülést hirdetvén, azt ismé
telt üdvözletem mellett van szerencsém az új
évben megnyitni. 

Miután a jegyzőkönyv már a múlt ülésben 
hitelesíttetett, jelenleg az ülést az elnöki elő
terjesztésekkel kezdjük meg : minthogy pedig ezek 
igen nagy számmal gyűltek össze : méltóztassanak 
megengedni, hogy a szabályok értelmében éljek 
jogommal, hogy azokat a jegyző urak által fölol
vastassam. (Halljuk !) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa:) Hont 
megye közönsége Buda főváros által Fiúménak 
Magyarországhoz visszacsatolása iránt a kép
viselőházhoz terjesztett kérvényét pártolja. 

Hont megye közönsége Békés megye közön
ségének az alföld-fiumei vasútvonal kiépítését 
szorgalmazó kérvényét pártolja. 

Hont megye közönsége Ung megyének a 
szomorú múltból átvett pénzügyi institutiók 
megszüntetése iránti kérvényét pártolja. 

A Jászkun kerületek közönsége Liptó megye 
közönségének a zárdák s kolostorok eltörlése 
iránt a képviselőházhoz nyújtott kérvényét pár
tolja. 

Komárom szab. kir. város közönsége Buda 
város közönségének Fiume város és kerületének 
Magyarországhoz visszacsatolása iránt a képvi
selőházhoz intézett föliratát pártolja. 

Nyitra megye közönsége Buda város közön
ségének föliratát Fiume és kerülete visszacsato
lása iránt pártolja. 

A Jászkun kerület közönsége az 1868. XLIX. 
törvónyczikkben kiépíttetni rendelt hatvan-jász-
berény-szolnoki vasutat sürgeti. 

Alsó-Fehér megye állandó képviselő-bizott
mánya Nagy-Enyeden egy első biróságu királyi 
törvényszék fölállítását kéri. 

Székes - Fehérvár város közönsége Bihar 
megye közönségének a birói hatalom gyakorlásá
ról szóló törvény módosítása iránt beadott kér
vényét pártolja. 

Abauj megye közönsége Bihar megye kö-
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zönségének a birói hatalom gyakorlásáról szóló 
törvényjavaslat és az esküdtszékek fölállítása 
iránt beadott kérvényét pártolja. 

A Jászkun kerületek közönsége Fiume város 
és kerülete Magyarországhoz mielőbb leendő 
visszacsatolását kéri. 

Nagy-Bánya szab. kir. bányaváros közön
sége Buda szab. kir. főváros közönsége által 
Fiume város és kerületének Magyarországhoz 
visszacsatoltatása tárgyában intézett föliratát 
pártolja. 

Mármaros megye közönsége Buda város 
Fiume városnak és kerületének visszacsatolása iránti 
kérvényét pártolja. 

Mármaros megye közönsége az alföld-fiumei 
vasútvonal eszék-sziszek-károlyvárosi részének mi
előbbi kiépittetését kéri. 

A Jászkun kerületek közönsége Békés me
gyének az alföld-fiumei vasút eszék-sziszek-ká
rolyvárosi részének mielőbbi kiépítése iránt tett 
feliratát pártolja. 

Csongrád megye közönsége Békés megyének 
az alföld-fiumei vasutvonalrész eszék-sziszek-ká
rolyvárosi részének mielőbbi kiépittetése iránti 
kérvényét pártolja. 

Nagy-Bánya szab. kir. bányaváros közön
sége Debreczen város közönségének f. évi novem
ber 3-án intézett kérelmét pártolva, a törvény
hatóságok mielőbbi rendezését kéri. 

A Jászkun kerületek közönsége a teljes 
vallásszabadság iránt mielőbbi törvény alkotását 
kéri. 

Körmöez szab. kir. főbányaváros közönsége 
a garamvölgyi vasút kiépítését a kamatbiztositás 
megajánlása által lehetségesiteni kéri. 

Csongrád megye közönsége a törvényszékek 
és bíróságok szervezésénél egy ilyennek Hód-Mező-
Vásárhetyen leendő fölállítását kéri. 

Mármaros megye közönsége a kolostorok és 
zárdák rendszabályainak átvizsgálását, s a kor
szellemhez és felvilágosultsághoz képesti szabályo
zását kéri. 

Komárom megye közönsége Buda város kö
zönségének Fiume és kerülete visszacsatoltatása 
iránti kérvényét pártolja. 

Udvarhelyszék közönsége egy incompatibili-
tási törvény mielőbbi alkotását kéri. 

Sáros megye közönsége Buda szab. királyi 
város közönségének Fiume és kerülete visszacsa
toltatása iránt beadott kérvényét pártolja. 

Kraszna megye közönsége a zárdák és ko
lostorok eltörlését és azok vagyonuk közoktatási 
czélokra leendő fordítását kéri. 

Kraszna megye közönsége Buda város kö
zönségének Fiume és kerülete visszacsatoltatása 
iránti kérvényét pártolja. 

Baranya megye közönsége az Eszterházy-
képtár államköltségen leendő megvásárlását kéri. 

Csik-Somlyó város közönsége Bihar megye 
közönsége kérvénye azon részét, mely az esküdt
székre és a törvényhatóságok mielébbi rendezé
sére vonatkozik, pártolja. 

Nyitra megye közönsége Bars megye kö
zönségének az Eszterházy-képtár országos költ
ségen leendő megvásárlása iránti kérvényét pár
tolja. 

Nyitra megye a megyék rendezése körüli 
nézeteit kifejti, azt a megyék i'endezése alkal
mával figyelembe vétetni kéri. 

Pécs szab. kir. város közönsége Bars megye 
közönségének az Eszterházy-képtár államköltsé
gen leendő megvétele tárgyábani fölterjesztését 
pártolja. 

Mosony megye közönsége Fiúménak Magyar
országhoz visszacsatoltatását kéri. -

Mosony megye közönsége az Eszterházy-
képtár államköltségen leendő megvásárlását kéri. 

Nyitra megye közönsége a katona beszállá-
solási és tartási teher viselését mielőbb törvény 
által szabályoztatni kéri. 

Eger város közönsége a rendezett tanácsú 
városokat és igy köztük Eger városát is első 
fokú iparhatósági joggal felruháztatni kéri. 

Nyitra megye közönsége a bíróságok ren
dezése alkalmával Nyitra, Szenicz, Pöstyén és 
Privigyében törvényszékeket felállíttatni kér. 

Szatmár-Németí szab. kir. város közönsége 
az incompatibilitás tárgyában mielőbb törvényt 
kér alkottatni. 

Szatmár-Németi szab. kir. város közönsége 
az Eszterházy - képtár államköltségen leendő 
megvásárlását kéri. 

Szatmár-Németi szab. kir. város közönsége 
az 1868-ki LYI-ik tőrvényezikk érvényét több 
szab. kir. és kiválóbb fontosságú városra kiter
jesztetni kéri. 

Szatmár-Németi szab. kir. város közönsége 
Debreczen városának 7986. sz. a. 140,000 írtnyi 
közvagyonnak jogtalan kiszakitása tárgyában az 
országgyűléshez intézett kérvényét pártolja. 

Békés megye közönsége az árvizek által 
szenvedett roppant károkat leirva, kéri a közle
kedési minisztériumot felhatalmaztatni, hogy az 
országos vízépítési czélokra megszavazott összeg
ből egy megfelelő részt a Kőrös-Berettyó folyók 
szabályozására fordíthassa. 

Buda szab. kir. város közönsége a Margit
sziget ügyét tárgyalás alá vétetni s határozati-
lag kimondatni kéri, hogy az Buda főváros te
rületéhez és hatóságához tartozik. 

Kraszna megye közönsége a bíróságok szer
vezése alkalmával Szilágy-Somlyón megyei tör
vényszék állandósítását kéri. 
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Sáros megye közönség© Udvarhelyszék kö
zönségének az incompatibilitás tárgyában a kép
viselőházhoz intézett kérvényét pártolja. 

Szatmár-Németi szab. kir. város közönsége 
Buda városának Fiume visszacsatoltatasa iránti 
kérvényét pártolja. 

Győr város közönsége az Eszterházy-képtár-
nak országos költségen leendő megvételeért folya
modik. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (folytatólag 
olvassa) : Demko András czimzetes kanonok és 
plébános beküldi a megyebeli rom. kath. hivek 
által aláirt, a képviselőházhoz intézett kérvényét 
a Liptó megye bizottmánya által a zárdák el
törlése és a javadalmaknak a köziskolákra for
dítása iránt a képviselőházhoz intézett kérvénye 
ellenében. 

A XVI szepesi városi tankerület iskolai 
tanácsa kéri a népoktatási törvény YHI-ik feje
zetének és 32. §-ának módosítását. 

A tolnai molnár-czéh az eddigi ideiglenes 
határozványok megváltoztatását a malmokra vo
natkozólag kéri. 

Pfaff József nagy-kanizsai lakos, sütő-mester 
által 1848—49-ben a magyar hadsereg számára 
kiszolgált 2472 darab egész kenyér alku sze
rinti árának 529 frt 27 kr. kifizetésének elren
delését kéri. 

A szegedi m. kir. pénzügy-igazgatóság szám
vevő-osztálya a pénzügyminisztériumhoz fizeté
seik emelése iránt fölterjesztett kérvényét pár
toltatni kéri. 

Nyir község elöljárósága az iskola földjei 
után járó adókat a közjövedelemből födözhetni és 
az e végett lefoglalt tanítói jövedelmet kifizet
tetni kéri. 

Szatmár megyei Dengelyeg község elöljárói 
a regale-jogok megszüntetését kérik. 

Torontál megye délkeleti részében fekvő 
négy szolgabírói kerület lakossága a bírói hata
lom gyakorlásáról szóló törvény megalkotása 
folytán, Módos mezővárosában egy közügyi, bűn
vádi, gyámhatósági és telekkönyvi osztályokkal 
ellátott törvényszék felállítását kérik. 

A Vukovics Sebő urat választó fiumei sza
badelvű magyar párt meghatalmazottjai kérik a 
képviselőházat, a kérvényi bizottságot oda uta
sítani, miszerint azon kérvényt, — melyet folya
modók 1869. május 29-én a kisebbség jelöltjét 
Ciotta János urat érdeklő törvényellenes képvi
selőválasztás tárgyában a m. t. képviselőház elé 
terjesztettek — előzetes tárgyalás alá vévén, 
érdemleges jelentését a képviselőház elé ter-
jeszsze. 

Nagy-Maros mezőváros közönsége a regale-
jogok megszüntetését kéri. 

Arad megye törvényszéke birái az 1868 és 

1869. évi fizetéseiknek az országos költségvetés
hez képest, egészben leendő kiadatását kéri. 

Kevermes község összes lakosai telepitvé-
nyes községük megörökítését kérik. 

Marosszékben fintaházi volt úrbéres Nagy 
László, Nagy Miklós, Per a György, Magas Illés, 
Moldován János és Nyisztor Anna (képviselve 
Bárhi Gábor által Fintaházán) az erdélyi föld-
tehermentesitési alapigazgatóság közvetítésével 
székelyföldi vesztett urbériségekért leendő kár
pótlásait kérik. 

Fiedler Mária, előbb Kolbenhayer Mihályné 
bártfai lakos az 1849. évben a magyar honvéd
sereg számára lefoglalt s fordított és még ki 
nem fizetett vászonáru becsértékének 4090 frt 
87 krnak megtérítését, illetőleg ennek kegyesen 
leendő kieszközlését kéri. 

Paus József pesti polgár mint volt magyar 
álladalmi szállító az 1848. évi forradalmi idő
szakban a magyar kormány parancsára eszköz-
lőtt szállítások alkalmával szenvedett, s mintegy 
17,776 frt 9 kr. p. p. rugó, mind ez ideig meg 
nem téritett kiadásainak kegyes kieszközlését 
kéri. 

Marosszéki Buzaháza községi lakos Jánosi 
József mint érdektársai képviselője, a maros-
széki tűzkár-egylet elnöke által lett méltatlan 
rovatalokkal terheltetésök alóli fölmentésöket 
kéri. 

Subaric Simon a tetszhalottak mimódoni 
megismertetése ügyében tesz előterjesztést. 

Miava községe Nyitra megyében kebelében 
törvényszék fölállítása iránt folyamodik. 

E l n ö k : Mindezen kérvények, melyeket 
egyenkint figyelemmel kisértem, a kérvényi bizott
sághoz utasitandók. 

Van ezenkívül két kérvénye szab kir. Pest 
város fenyitő-törvényszékének, Berzenczey László 
és Rákóczy János képviselő urak ellen, melyben 
az ellenök intézett vádak folytán kéri a képvi
selő házat, engedje meg e képviselő uraknak 
kihallgatását, azután — ha szükségesnek bizo
nyulna — ellenök a per megindítását. Gondolom 
e két kérvény a mentelmi bizottsághoz utasí
tandó. {Helyeslés.) 

Bömches Frigyes Brassó város és kerülete 
részéről újonnan megválasztott képviselő megbízó 
levelét van szerencsém a t. háznak bemutatni. 
Az állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Négy képviselő, kik már ideiglen igazolva 
voltak, letelvén a szabályszerű 30 nap, most 
végleg igazoltaknak jelentetnek ki. Ezek: Trefort 
Ágost pápavárosi , Cséry Lajos naszód-vidéki, 
Samassa József aranyos-maróti , Berzenczey 
László maros-vásárhelyi képviselők. Ezek már 
be vannak osztva az osztályokba, most végleg 
igazoltatnak. 
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Van szerencsém benyújtani a szabályok ér
telmében, mint e hónap első ülésében azon inter-
pellatiók indítványok, határozati és törvényja
vaslatok jegyzékét, melyek eddig beadattak és 
még el nem intéztettek. Ezúttal ki van nyo
matva valamennyi, a mi csak az országgyűlés 
kezdetétől fogva beadatott s elintézve még nincs. 
Kérem a t. képviselő urakat, méltóztassanak e 
jegyzéket megőrizni; van benne egy rovat, 
melybe az ügyek idónkinti stádiumát tel lehet 
jegyezni, mert a jövő hónapokban csak az ujab
ban beérkezett indítványok fognak kinyomatni. 
(Helyeslés.) 

A t. képviselőház 1001. számú határozatá
ban Mikó Imre gr. közlekedési miniszter ur 
által a magyar keleti vasút engedély okmányá
ban foglalt sajtóhibának kért kiigazítását helyes
nek találván, szükséges e határozatot a méltó
ságos főrendekkel is közölni, a kiknek hozzájáru
lása e határozathoz szükséges. A mélt. főrendek
kel az eredeti okirat fog közöltetni. 

A pénzügyi bizottságnak az államszámvevő
székre vonatkozólag deczember 17-én kelt jelen
tésére még nem mondatott ki, hogy az osztályok
hoz utasítandó; de mivel a szabályok azt rende
lik, gondolom, a t. ház akaratát jelentem ki, ha 
azt mondom, hogy ez az osztályokhoz utasítandó. 

D e á k F e r e n c z : Ezen annyira óhajtott 
törvényjavaslatban foglalt tárgynak, melyet 
mint tudom, a pénzügyi bizottság elkészített, 
és be is adott, t. i. a főszámvevőszék fölállítá
sának szüksége annyira sürgetős, hogy azt ha
lasztani valóban nem lehet, és annyira analóg 
az a költségvetéssel, hogy ámbár a múlt alka
lommal azt határoztuk, hogy a költégvetés min
denek előtt felveendő tárgy és addig más tárgyak 
föl nem veendők, ezt azok közé nem érthetjük: 
miért is indítványozom — természetesen csak szó
val — adassék ki ezen törvényjavaslat az osz
tályoknak, hogy azt tanácskozás alá vegyék, 
addig is pedig, mig azok e fölött tanácskozná
nak, mi a költségvetés tárgyalásába bemehetnénk. 
A mint az osztályok és a központi bizottság 
készen lesz vele, azonnal fel lesz veendő: mert 
hiszen maga a törvényjavaslat is azt tar
talmazza, hogy január l-jén kezdi meg a főszám
szék működését, ma pedig 14-ike van ; hosszasan 
tehát a dolgot halasztani nem lehet s azért 
sürgetni kell, hogy az osztályok addig tárgyalhas
sák, és mihelyt a tanácskozások be lesznek vé
gezve, mi azonnal felvehetjük és határozhatunk 
fölötte. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A jelentés már be van adva s 
ki is van nyomatva és osztva a képviselő urak 
közt, csak határozatilag nem volt még kimondva, 
hogy az osztályokhoz utasittatik ; ez pedig, gon
dolom, azáltal lenne pótlandó, hogy ez most 
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kimondatik, és az osztályok e tárgyban utasít
tatnak. (Helyeslés.) 

Az elnökségnek egyéb előterjesztése nincs. 
Következnek az egyes képviselő urak előterjesz
tései. 

J a n k o v i c s M i k l ó s : Van szerencsém 
Pest megyében fekvő Solt mezővárosa, úgyszin
tén Apostag községe, Szalk-Sz.-Márton mező
városa, Tass községe kérelmét a t. ház asztalára 
letenni, melyben a jogegyenlőség ibgalmával 
össze nem egyeztethető regálék mielőbbi megszün
tetését kérik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog 
kiadatni. 

S z o n t a g h P á l (csanádi): Csanád me
gyei Föl-Deák községe kérvényét van szerencsém 
bemutatni, melyben szintén a jogegyenlőségnél, 
de közgazdászati tekinteteknél fogva is, a kocs
máitatás kizárólagos földesúri jogát megszüntetni 
s egyátalában a királyi kisebb haszonvételek tár
gyalását, a fölött képviselőházi határozat, illetőleg 
törvény hozatalát kérelmezi. Van szerencsém ezt 
hasonlókép szabályszerű eljárás végett a t. ház asz
talára letenni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog 
kiadatni. 

G o n d a L á s z l ó : Van szerencsém, t. ház, 
egy törvényjavaslatot benyújtani, melynek jegyző 
általi felolvasását kérem; egyúttal azonban bá
tor vagyok a t. ház figyelmét felhívni a kezünk
ben levő nyomtatvány 8-ik lapján foglalt azon 
határzati javaslatra, melyet múlt évi június 8-án 
voltam szerencsés szőnyegre hozni s mely szerint 
ne a történetesség, ne a véletlen vagy talán a 
munkahalmozottság mintegy kényszeritőleg pa
rancsolják a napi rendet, hanem a tárgyalandók 
sorjegyzékét egy bizottság kiküldése által lehe
tőleg előre lehetne megállapitni. Méltóztassék te
hát ezen törvényjavaslatot, mely az irományok 
35. száma alatt foglaltalik, tárgyalás alá venni 
és sorsát vagy jobb vagy bal felé eldönteni. 

E l n ö k : A t. ház azt határozta, hogy na
pirendre előre tűzessék ki a pénzügyi bizottság 
jelentése a költségvetés iránt. A határzati javas
lat tehát csak ezután vehető tárgyalás alá. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Gonda 
László törvényjavaslatát): „Törvényjavaslat az 
1848-ki XVIII-ik törvényczikknek a lapok indí
tása és nyomdák felállítása alkalmából leteendő 
biztosítéki összegek (cautio) iránt tett rendelke
zéseinek megszüntetéséről. 1. §. Az 1848-ik évi 
XVHI-ik törvényczikknek 30. §-a 2. alatti ren
delkezés az abból folyó következményekkel együtt, 
valamint a 37. §-nak a biztosítéki összegekről 
intézkedése hatályon kivül tétetik. 2. §. Ezen 
törvény végrehajtásával a belügyminiszter biza-
tik meg." 
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E l n ö k : Ki fog nyomatni s kiosztatni. 
H o r v á t h M i h á l y : Van szerencsém a 

t. háznak tiszteletteljesen benyújtani a Fiume 
ügyében kiküldött országos bizottság végjelenté
sét, s azt a ház asztalára letenni. 

E l n ö k : Paranesolja-e a t. ház, hogy e 
fontos iromány most olvastassák fel vagy pedig 
előbb kinyomassák? (FŐÍkiáltásdk: Kinyomandó!) 
Tehát ki fog nyomatni. 

I f j . Rudics J ó z s e f h.t Bácsbodrog 
megyei Mélykút községe megbízott, hogy aláza
tos kérelmét tegyem le a ház asztalára. A ró
mai katholikus lelkészeknek az úgynevezett dioece-
sanus eontractus után eredő párbér fejében 
minden egyes földdel biró fél évenkint \'2 váltó 
frtot, egy pozsonyi mérő búzát, % mérő zabot, 
a földdel nem birok pedig 2 frtot fizetnek éven
kint. Ez igy volt 1852-ig, de az absolut rend
szer alatt ugyanazon rendszer mellett megma
radva , minden készpénzfizetésnél a váltópénzt 
pengőre emelte fel, a mi mai napig is f'enáll. 
A kérelmezők a t. ház által magokat ezen kö
telezettség alól aképen kérik fölmentetni, hogy 
a küszöbön álló községi rendezés alkalmával a 
lelkészi dij az igazság és méltányosság • alapján 
évenkint egy határozott összegben állapíttassák 
meg. Ajánlom a t. ház figyelmébe ezen kér
vényt, főleg azért is. mert valamint az egyház, 
ugy a hivek vallásos érzületének, sőt magának 
az államnak érdeke is azt kívánja, hogy a lel
kész és hivei közt fenálló, mondhatni többnyire 
a fenébb emiitett pénzbeli viszonyokból eredő, 
naponkint nagyobb mérvben észrevehető súrlódá
sok, a törvény által végkép megszüntettessenek. 
(Élénk helyeslés). Kérem, ezen kérvényt a kérvé-
nyi bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : Oda fog áttétetni. 
G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 

n i s z t e r : Van szererenesém az 1869-ik évi de-
czember 30-án Nagy-Britanniával kötött keres
kedelmi pótszerződést az eredeti szövegezéssel és 
az arra vonatkozó jelentéssel a t. házaak át
nyújtani ; hasonlóképen egy a külföldre szállított 
tölgyfa utáni kiviteli illeték megszüntetésére vo
natkozó törvényjavaslatot a rá vonatkozó jelentés
sel benyújtani. Kérem kinyomatni és alkotmá
nyos tárgyalás végett napirendre kitüzetni. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és szétosztatni. 
B e d e k o v i c s K á l m á n h o r v á t m i 

n i s z t e r : Egy törvényjavaslatot van szeren
csém az indokolással együtt benyújtani, mely a 
közös magyar-horvát törvényeknek Horvát- és 
Szlavonországokba leendő kihirdetésére vonat
kozik. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, szétosztatni és 
napi rendre tűzetni. 

B e s z e r é d j László: Bátorkodom a ke

reskedelmi és földmivelési miniszter úrhoz inter-
pellatiót intézni. Tudva levő, hogy az ausztriai 
kormány részéről a múlt évben 3000 frt. dij 
volt kitűzve oly módnak föltalálására, mely az 
emberi használatra szánt sót denaturizálva, azt 
gazdasági ezélokra alkalmassá tegye, de bár 
280-an pályáztak, eredménye sükertelen volt. Most 
Franeziaországban, állítják, hogy a comitée des 
árts et des manufactures-nek sikerült oly mó
dot föltalálni, mely e czélnak megfelel. Ennek 
következtében november 10-én Magne volt pénz
ügyminiszter előterjesztése folytán kiadatott egy 
császári rendelet, mely a sónak ezen készítését szaba
don bocsátja azon kikötéssel, hogy ez a császári 
gyárakban és raktárakban történjék. Miután Ma
gyarország gazdasága ugy is eléggé sújtva van, 
és most e verseny által még inkább nyomatha-
tik a marhatenyésztés; bátor vagyok a közgaz
dasági miniszter urat megkérdezni; nem volna-e 
szándéka intézkedéseket tenni, ha e találmány 
csakugyan a czélnak megfelel, miután a rende
letben részletesen el van mondva a készítésnek 
módja, a sónak ily módoni készítését Magyaror
szág gazdaságának fölsegélyezése tekintetében ná
lunk meghonosítani 1 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa Be
zerédj László interpellatióját): „Köztudomású lé
vén, hogy Franeziaországban a sónak denatura-
lisatiója sikerült, s hogy ennek következtében e 
sónak gazdasági ezélokra leendő árultatása múlt 
évi nov. 8-án keit császári rendelet által 
megengedtetett : azon tiszteletteljes kérdést in
tézem miniszter úrhoz : nem szándéka-e e mó
dozatot a magyar birodalomban is honosíta
ni , s az amúgy is nyomasztó viszonyokban 
tengő, és ezen körülmény által még' súlyo
sabb uj concurrentiával nyomott földművelés némi 
gyámolitását eszközölni 1" 

G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 
n i s z t e r : Van szerencsém a t. interpelláló urnák 
azonnal röviden válaszolni. Ez interpellatió figyel
memet oly intézkedésre hívja fel. melyet én a 
földművelés, különösen pedig az annyira fontos 
marhatenyésztés érdekében igen hasznosnak ta
lálok. De méltóztatik a t. képviselő ur és a t. 
ház belátni, hogy ez intézkedés foganatosítása 
csak tisztelt collegámmal a pénzügyminiszter úr
ral egyetértve történhetik, szem előtt tartva 
különösen azt, hogy ez intézkedés a fenálló pénz
ügyi intézményekkel öszhangzásba hozható le
gyen. Van még egy más tekintet is, melyet sem 
én, sem az összes kormány szem elől nem té
veszthetünk : t. i. azon viszony, mely hazánk és 
a birodalom túlsó része közt fenáll. Mindezek 
tekintetbe vételével késznek nyilatkozom azon in
tézkedések megtételére, melyek ez ügyben szük
ségeseknek fognak mutatkozni. (Helyeslés.) 
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E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezen felele
tet tudomásul venni? (Igen)! Tudomásul vétetik. 

Következik a napi renden levő tárgy: a 
pénzügyi bizottság államköltségvetési átalános 
jelentésének tárgyalása. Azonban akadály merült 
fel, a mennyiben a pénzügyi bizottság előadója 
súlyosan beteg. A pénzügyi bizottság eddig még 
nem intézkedett más előadó iránt, azonban meg
kértem az elnököt, hogy hivja össze ülés utánra 
a bizottság tagjait. Czélszerü volna tehát, a 

pénzügyi bizottság jelentésének tárgyalását talán 
holnapra elhalasztani. (Helyeslés). Ha tehát a t. 
ház belegyezik, a tárgyalás holnap 10 órakor fog 
megkezdődni. 

Kérem a pénzügyi bizottság és a gazdasági 
bizottság tagjait, méltóztassanak az ülés után 
itt maradni. 

A mai ülésnek több tárgya nincs. 

Az ülés végződik d. e. IP/% órdwbr. 

^J^ ^L^Fw ^S-^JEL h^wJmLM9^&^B& ^U* í^j? <StSLJfiL f̂e^ K^ 

1870. január 15-dikén 

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: Kérvények bemutatása. A kir. ügyek igazgatója Miletics Szvetozár sajtópörbe foghatását kérvén, ez 
ügy a mentelmi bizottsághoz utasittatik. A M. Akadémia könyvküldeménye bemutattatik. A ház januári költ
ségvetése benyujtatik. A pénzügyi bizottságból Bethlen Farkas gr. kilépvén, a bizottság kiegészítése elhatároztatik. Irányi 
Dániel nyomtatványok utczán áruihatása iránt, Vukovics Sebő egy lelkibeteg hölgynek Bécsből Pestre tolonczoztatása 
miatt interpellálják a kormányt. Berzenczey László kéri az ellene kért bünfenyitő eljárást megengedtetni. Az 1870-iki 
államköltségvetés átalános tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért.; később Andrásy Gyula gr., Horvát Bol
dizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a jan, 
14-dikén tartott ülés jegyzőkönyvét). 

E l n ö k : Nincs észrevétel ? (Nincs.') ügy a 
jegyzőkönyv hitelesítve van. 

A most felolvasott jegyzőkönyv határzata 
folytán bátor vagyok az osztályok t. előadóit 
megkérni, legyenek szívesek az osztályokat ösz-
szehíni és azokban a számvevőszék felállítása 
iránti törvényjavaslatot tárgyalni. 

Bemutatom Torna megye közönségének fel
iratát, melyben Buda szabad királyi főváros kö
zönségének Fiúménak Magyarországhoz való visz-
szacsatoltatása iránti kérvényét pártolja. 

Ugyancsak Torna megye közönségének fel
iratát, melyben Ung megyének az adóügy körüli 
reform iránt a képviselőházhoz beadott kérvé
nyét pártolja. 

Ugyancsak Torna megyének feliratát, mely
ben Liptó megyének a zárdák és kolostorok el
törlése iránti kérvényét pártolja. • 

Szabó János a királyi ügyek aligazgatója, 
mint sajtóügyi közvádló kéri, hogy országgyű
lési képviselő Dr. Miletics Szvetozár, mint a 
„Zastava" czimü lap felelős szerkesztője ellen, 
az emiitett lap 118-dik számában foglalt sajtó
vétség iránt indítandó vizsgálat és közkereset 
folyamatba tétele megengedtessék. E kérvény a 
szabályok szerint a mentelmi bizottsághoz uta
sittatik. 

A Magyar Tudományos Akadémia történel
mi osztálya a törvényhozás által engedménye-

{ zett állami segélyben részesülvén, két évi mun
kásságának eredményét 53 kötetben tisztelettel 
bemutatja a képviselőház könyvtára számára. 
Örvendetes tudomásul vétetik. 

Van szerencsém bemutatni a gazdasági bi
zottságnak jelentésót a ház január havi költsé
geiről. Ki fog nyomatni és hétfőn napirendre 
tűzetni. 

Bethlen Farkas gr. képviselő ur súlyos be
tegségben levén, magát a pénzügyi bizottságból 
kihagyatni kéri, miután kötelességének nem fe-
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