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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 . 

Targjai : Bejelentetik: Gál János, Berzenczey László, Móricz Pál, Nagy Péter és Tokodi Ágoston képviselővé választása ; 
Oozsdu Manó lemondása; Darvas Antal halála; a jelentés Ormos Sándor választásáról. A bizottságok fölhivatnak, hogy üléseikről a 
minisztereket eleve tudósítsák. A jász-kunkerületi törvényszék engedélyt kap Hrabovszky Zsigmond kihallgathatására. Kérvények be
mutatása. Csiky István szabadságidőt kap. A piros könyv bemutattatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b.., Gorove István, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 '/„ órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni. A szólani kivánók neveit Ráday László gr. 
jegyző úr fogja jegyezni. 

Mindenek előtt kötelességemuek tartom jelen
tést tenni a ház belszerkezetére vonatkozó tár
gyakról. 

Gál János Oláh-falu városa részéről újból 
megválasztott országos képviselő, Berzenczey 
László Marosvásárhely városa részéről megválasz
tott országos képviselő, Móricz Pál Biharmegye 
bárándi kerületében megválasztott képviselő, Nagy 
Péter Kolozsvár varosa részéről megválasztott kép
viselő és Tokodi Ágoston N.-Várad városa részéről 
megválasztott képviselő bemutatott megbízó levelei 
az állandó igazoló bizottsághoz fognak áttétetni. 

Gozsdu Manó, Biharmegye tenkei választó 
kerületének országos képviselője a hétszemélyes 
táblához lett kineveztetése alkalmából, képviselői 
állásáról lemondott. 

Fájdalmas érzéssel tudatom a t. házzal, hogy 
Abaujmegye központi bizottságának jelentése sze
rint a szikszói választó kerület országos képvise
lője Darvas Antal meghalt. Az uj választás iránt a 
központi bizottság föl fog szólittatni. 

Véghső Gellért képviselő úr, mint kiküldött 
vizsgáló biró, Ormos Sándor, Aradmegye pécskai 
választó kerületében megválnsztott országos kép

viselő megválasztása iránt tett vizsgálatról jelenté
sét beadja. Az állandó igazoló bizottsághoz téte
tik át. 

Eötvös József b. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter úr a közintézeti bizottság 1866. évi 686 sz. 
alatti jegyzőkönyvét az irattár részére visszaküld-
vén, azt kívánja, hogy valahányszor az országos 
bizottságokban miniszteri osztályt érdeklő, főké
pen közigazgatást tárgyazó közügyek fordulnak 
elő, erről eleve értesíttessék, kellő intézkedések és 
fölvilágositások nyujthatása végett. Azt hiszem, 
hogy ez az által lenne pótolandó, hogy a bizottsá
gok elnökei a bizottságok összejövetelének határ
napjait az illető miniszter uraknak adják tudtul. 
(Helyeslés.) 

A Jász-kun kerület fenyítő törvényszéke 
Csemák László ellen folyamatban lévő rágalma-
zási bünperben múlt évinov. 19-én 6775. sz. alatt 
hozott kir. táblai itélet szerint Hrabovszky Zsig
mond képviselő úr kihallgattatása elrendelését be
jelentvén, fölkéri a képviselőházat, hogy erre néz
ve előleges engedély adassék. Megadatik. 

Abaujmegye közönsége azon körülménynél 
fogva, hogy több képviselő úr még akkor is. mi
dőn nevezetesebb tárgyak jönnek szavazás alá, 
nincsen jelen az ülésekben, erre nézve oly intéz
kedéseket kér tétetni, hogy jövőre az elmaradások 
megszűnjenek. Ugyanazt kéri Szatmár-Németi, 
valamint Arad városa is (Helyeslés.) E részben a 
ház szabályai és ezekkel a háznak tökéletesen 
öszhangzásban levő határozatai intézkednek. A ház 
megvárja, hogy tagjai a ház szabályainak és hatá
rozatainak P részben is tökéletesen megfeleljenek. 
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Egyébiránt azt hiszem, hogy a mit bátor voltam 
előadni, az a ház határozataként fog tekintetni, t. i. 
hogy a ház megvárja — mint eddig is megvárta — 
hogy a határozat értelmében a ház szabályai szo
rosan megtartassanak. Ha különben a dolog kí
vánná, ezenkívül még lehetne részletes határoza
tot hozni. 

Csanády Sándor : A kérvényi bizottsághoz 
kérném áttétetni. 

HaláSZ Bold izsár : Ha jól emlékszem, a 
házszabályok iránt van is már bizottság kinevez
ve ; tehát ez a kérvény is oda tartozik. 

E l n ö k : A bizottsághoz fog áttétetni. 
Erzsébet város panaszképen előadja, hogy 

két képviselő, t. i. Csiky István és Karácsony Já
nos az országgyűlésen meg nem jelentek ; ennél
fogva kéri, hogy nekik a megjelenés kötelessé
gükké tétessék. 

Csiky István 15 napi szabadságidőt kér. Én 
azt hiszem, hogy ebbe a t. képviselőház beleegyezik. 

Egyébiránt azt hiszem, hogy az illető város 
kérvénye mind a két képviselővel közlendő, hogy 
ez által a pontos megjelenésre figyelmeztessenek. 
(Helyeslés.) 

Hevesmegye fenyítő törvényszéke a Vecsey 
Antal főhadnagy részéről Csiky Sándor képviselő 
úr ellen indított fenyítő perben ítéletet hozott, 
melyben Csiky Sándor képviselő urat tökéletesen 
fölmentette a törvényszék. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) Ezen ítéletet a kir. tábla is jóváhagyta. 
Tudomásul vétetik. 

Andrássy Gyula gróf miniszterelnök úr a 
külügyet tárgyazó piros könyvet 60 példányban 
megküldötte. Ez le van téve a képviselőház iro
dájában. A kik meg akarják kapni, méltóztassanak 
az irodában intézkedni. (Fölkiáltások : 60 példány 
nem elég!) Csak 60 példány van megküldve; mi
vel azonban a képviselők száma sokkal nagyobb, 
méltóztassék a ház az elnökségnek kötelességévé 
tenni, hogy a hiányzó példányokról gondoskodjék. 
(Helyeslés.) Ez iránt az elnökség fog intézkedni. 

A többi kérvényeket a jegyző úr fogja fel
olvasni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : Árvamegye közön
sége a nemzetiségi kérdést a magyar nyelv diplo
matikai állásának megóvása mellett törvényhozás 
által mielőbb megoldatni kéri. 

Békés, Gömör, Mosony és' Nyitra megye kö
zönségei szintén a nemzetiségi kérdés megoldását, 
az e tárgyban kiküldött albizottság véleményével 
ellenkezőleg, a magyar nyelv diplomatikai egysé
gének fentartása mellett kérik elintéztetni. 

Sárosmegye közönsége szintén e tárgyban 
javaslatot nyújtván be, azt figyelembe vétetni 
kéri. 

Udvarhelyszék közönsége a belügyminiszté

rium utján ugyané tárgyban észrevételeit előter
jeszti és pártoltatni kéri. 

Vas és Veszprém megye közönségei, ugy 
a Hajdúkerület közönsége Zemplénmegyének e 
tárgybell feliratát pártoltatni kéri. 

Győr város közönsége a nemzetiségi kérdés 
megoldását, szintén az albizottság véleményétől 
eltérőleg, a magyar nyelv diplomatikai állásának 
megtartásával kéri eszközöltetni. 

Békés megye, Csikgyergyó, Fehér, Komárom, 
Szepes, Torna, Vas megyék, továbbá Debreczen, 
Arad, Győr, Szatmár szabad kir. városok közön
ségei a köztörvényhatóságok és a felelős minisz
teri rendszer közti jogviszonyok jövendő megálla
pításánál a köztörvényhatóságok önkormányzati 
közjogi állását továbbra is épségben fentartátni 
kérik. 

Bereg megye oroszajku számos honpolgárai, a 
megyei bizottság, tisztikar és törvényszékek leg
újabb megalakulását, a mennyiben azok tagjai a 
nép nyelvét nem értik, sérelmesnek, továbbá a 
szolgabírói s képviselői választó kerületek czélsze-
rütlen, sőt rajok épen hátrányos berendezését pa
naszolván, ez ügyben a megyei rendezés előtt még 
intézkedést tétetni kérnek. 

Abauj megye közönsége, a köztörvényhatósá
gokat az 1842. III . t. ez. 6. §. értelmében rendez
tetni kéri. 

Nógrád megye közönsége a megyék rendezése 
tárgyában emlékiratot küldvén be, azt figyelembe 
vétetni kéri. 

Borsod megye, Felső-Fehér megye, Három- és 
Miklósvárszék, Sáros, Szepes, Torontál, Turócz, 
Vas megyék, továbbá Pest , Székes-Fehérvár és 
Szatmár sz. k. városok közönségei a magyar hon
védelmi rendszer behozatalát, a jelenlegi hadsereg 
nemzeti lábra állittatását, a király és az alkotmány 
iránti hűségre föleskettetését, a Ludoviceum és ala
pítványának visszaszerzését és eredeti czéljára föl-
használtatását kérik eszközöltetni. (Helyeslés.) 

Ugyanazon városok közönsége a magyar hon
védelmi minisztérium f. é. január 17-én 20,408. sz. 
a. a katonai váltságdíj iránt kibocsátott rendeletét 
a törvényhozás ez ügybeli intézkedése előtt sérel
mesnek nyilvánítván , hasonló fontosságú ügyek
ben az egyoldalú kormányi intézkedéseket meggá
toltatni kéri. 

Vas megye közönsége a honvédelem rende
zése tárgyában Pest városa feliratát magáévá teszi. 
s annak alapján az ország érdekeinek és alkotmá
nyának megvédése iránt hathatós törvényhozási 
intézkedést kér tétetni. 

Eperjes városa közönsége Arad városa és Sá
ros megye feliratait a honvédelmi rendszer, a had-

I sereg nemzeti lábra állítása és a Ludoviceum saját 
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eredeti czéljára használtatása tárgyában figyelembe 
vétetni és pártoltatni kéri. 

Az erdélyi gazdasági egyesület, továbbá Árva 
és Kraszna megyék közönsége a só árának leszállí
tását és m. kir. sóhivatalok újból felállítását be
adott javaslataik nyomán eszközöltetni kérik. 

Esztergom, Kraszna és Turócz megyék, to
vábbá a Hajdúkerület közönsége, az országos adó
ügy uj rendezését, aránytalan adóztatás által szen
vedett sérelmeik orvosoltatását, a behajtásoknál el
követni szokott visszaélések megkönnyítését és a 
közvetett adónemek bérbe adatásának megszünte
tését eszközöltetni kéri. Ugyancsak a Hajdúkerü
let közönsége az adóbehajtás intézését a pénzügyi 
közegek kizárásával a törvényhatóságokra kéri ru
háztatni. 

Ugocsa megye közönsége az absolutrendszer 
alatt megállapított összes nyugdijak fizetésétől az 
adóalapot vagy bármely más országos jövedelmet, 
ugy az eddig elvállalt terheken felül ujabbaktól az 
országot megkíméltetni kéri, 

Csik-Gyergyó és Kászonszék. továbbá Do
boka és Felső-Fehér megyék közönségei a polgári 
törvénykezés tárgyában a miniszteri javaslat mel
lőzését és saját, ugy Torda megye észrevételeit 
figyelembe vétetni és pártoltatni kérik. 

A kassai ügyvédegylet ugyané tárgyban be
nyújtott saját javaslatát pártoltatni kéri.. Turócz 
megye közönsége a kir. itélő táblának kerületen-
kinti fölosztását a sárosmegyei ügyvédi kar felirata 
szerint kéri elintéztetni. 

Krassó megye közönsége a kir, itélő táblának 
kerületenkinti felosztását elrendeltetni és egy 
ilyennek székhelyéül Temesvár városát kéri 
kitüzetni. 

Zaránd megye közönsége hasonló esetben Te
mesvár helyett Arad városát kéri székhelyül kitü
zetni. 

Székes-Fehérvár és Temesvár városok közön
ségei a városi törvényszékek fentartására 1861. 
óta fordított költségeiket megtéríttetni kérik. 

A Hajdúkerület közönsége a kerületi és vá
rosi törvényszékeket mostani alapjokban (ovábbra 
is fentartatni kéri. 

Gyergyó-Szent-Miklós örmény lakosai a köz
ségi rendezés alkalmával jogviszonyaikat a szé
kelyekkel szemben szabatosittatni kéiik. 

Pozsony megyébe kebelezett Nádas község 
lakosai az úrbéri perekben a felebbdzést ezentúl a 
hétszemélyes tábláig kérik megengedtetni. 

Hajdu-Nánás városa közönsége a Hajdúkerü
let törvényhatósági önállásának ésaHajduvárosok 
törvényszolgáltatási jogainak továbbra is fentartá-
sát kimondatni kéri. 

Buda város közönsége a kebelebeli népszin-

házat országos intézetté nyilváníttatni és 18,000 
frt évi segélyben részesittetni kéri. 

Árva, Somogy, Szabolcs, Temes. Torontál, 
Turócz megyék, továbbá Nagy-Bánya városa kö
zönségei Buda város ezen kérését pártoltatni és 
teljesittetni kérik. 

Kassa város közönsége, magyar színházának 
állandósittatását országos érdekből kívánatosnak 
találván, azt bizonyos évenkinti országos segélye
zés felajánlásával eszközöltetni kéri. 

Liptó és Szabolcs megyék közönsége, az alföld-
fiumei vasútvonal megállapításánál, Fiume magyar 
tengerparti kikötő város feliratát figyelembe vétetni 
és pártoltatni kéri. 

Szabolcs megye és a Hajdú kerületek közön
ségei a buda-fiumei vasutvonalakat önállóan min
den összeköttetés nélkül külön-külön egyszerre 
kérik felépíttetni. 

A debreczenvárosi kereskedelmi és iparka
mara az alföld-fiumei vasutat Gombos-Erdődnél 
kéri a Dunán keresztül vezettetni s mielőbb kié
píttetni, 

Alsó-Fejérmegye és Marosszék közönsége, 
továbbá Segesvár iparkamarája a nagyvárad-ko-
lozsvár-brassói vasutvonalat Maros-Vásárhely érin
tésével megállapittatni és mielőbb kiépíttetni kérik. 

Abauj és Szabolcs megyék közönségei a kas-
sa-oderbergi vasútvonal kiépítését lehető legegye
nesebb irányban és reális vállalkozók által mi
előbb kiépíttetni kérik. 

Nógrád megye közönsége a pest-oderbergi 
vasútvonal kiépítése tárgyában Losoncz városának 
feliratát figyelembe vétetni és pártoltatni kéri. 

Grömör megye és Rozsnyóbánya városa kö
zönsége Miskolcztól a megye felvidékén keresztül 
vezetendő vasúttal egy időben, egy Tornaiján, 
Rima-Szombaton, Füleken át Salgó-Tarjánig veze
tendő szárnyvonal kiépittetését is eszközöltetni 
kéri. 

Miskolcz város közönsége a pest-miskolczi 
vasútvonal kiépittetésénél saját észrevételeit pár
toltatni kéri. 

Fehér megye és Székes-Fejér vár városa közön
ségei a győr-gráczi vasútvonal mellőzésével a bu-
da-fehérvár-veszprém-molnári-gráczi vasutvonalat 
kérik megállapittatni és kiépíttetni. 

Krassó megye közönsége az arad-temeevár-
orsovai vasútvonal megállapítását és Lúgos városa 
érintésével leendő felépíttetését kéri eszközöltetni. 

A pozsony-nagyszombati első magyar vasút
társaság egy Soprony, Pozsony, Nagy-Szombat, 
Trencsén, Zsolna közt épitendő vasútvonal orszá
gos fontosságát és annak állami segélyeztetését 
megállapíttatni kéri. 

Brassó város kereskedelmi és iparkamarája a 
birodalombeli összes vasutak szállítási díjainak a 
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nyersterményekre nézve tetemes leszállítását mie
lőbb eszközöltetni kéri. 

Pozsony megye közönsége, és a pozsonyme-
gyei gazdasági egyesület, a Dunának Pozsony
tól Gönyoig elkerülhetlenné vált szabályozását or
szágos közköltségen eszközöltetni kéri. 

Szabolcs megye közönsége a tisza-szabályo-
zási társulat gyenge és elégtelen védmüveit orszá
gos költségen fentartatni kéri. 

Tisza-Ujlak város közönsége egy állandó híd
nak a Tiszán városukban leendő felépíttetését el
határoztatni kéri. 

Szatmár és Ugocsa megyékben kebelezett 23 
község összes lakosai ugyanazon tisza-ujlaki híd
nak felépíttetését mielőbb eszközöltetni kérik. 

Temes megye közönsége a megye kebelében 
létező állami utakon és hidakon még folyvást kö
vetelt vámdijfizetés terhe alól felmentetését kimon
datni kéri. 

Székes-Fehérvár városa közönsége az elemi 
csapások által okozott károk megtérítését egy köl
csönösen biztösitó országos intézet felállításával 
eszközöltetni kéri. 

Ugyanazon város közönsége a határában 
lévő szőlőhegyen termett bortól követelt fogyasz
tási adót megszüntetni kéri. 

Miskolcz városa közönsége a borfogyasztási 
adót a termelőkre nézve végkép megszüntetni kéri. 

Győr megye és Győr város közönségei, a 
dohányegyedáruságot országszerte megszüntetni 
kérik. 

Nógrád megyébe kebelezett Szinóbánya és 
még más 9 község összes lakosai a kisebb kazá
nokban való pálinkafőzést bizonyos méltányos 
évi adó-átlag fizetése mellett kérik megengedtetni. 

Fogaras vidékebeli Vajda-Récse község lako
sai a kincstár ottani kocsmáltatási jogát a közön
ségre kéxúk átruháztatni. 

Balaton-Füred község- lakosai, a földesurak
kal szerződésileg megállapított szőlőhegy-vám vált
ságdijának s hátralévő kamatainak méltányos sza
bályozását, és ezen összegek, ugy országos adó
hátralékok törleszthetése végett az országos pénz
alapból méltányos kölcsönt kérnek eszközöltetni. 

Győr megyébe kebelezett Ténye községi Prém 
Sándor és érdektársai a szent-mártoni főapátság
nak kötelezett bordézsma fizetése alól magokat fel
oldatni kérik. 

Naszódvidéke nevében Portius Flórián alka-
pitány és Buzdug Vazul ülnök a naszódvidéki 
községek havasaira képezett igények érvényesíté
sére nézve az igénylőket, s ezek közt a kir. kincs
tárt is a törvény rendes útjára utasitattatni kérik. 

Teleki Miksa gr. és érdektársai az erdélyi 
úrbér- és dézsma- vesztések kárpótoltatása iránt tör
vényhozási intézkedési tétetni kérnek. 

Bars megyébe kebelezett Ághó község lakosai 
Breuner Ágoston gr. földes úr által okozott úrbéri 
sérelmeiket orvosoltatni kérik. 

Gyimes-Bükk, Közép-Lók, s több moldvaha
társzéli községek lakosai, továbbá bardóczszéki, 
vargyasi. bardóczi , baráti , fülei és száldobosi 
összes lakosok, urbériségeik országos költségen 
leendő m e g v á l t á s á t kérik eszközöltetni. 

Marosszékbe kebelezett Mosón és Sárd köz
ségek több lakosai a földesuraság által támasz
tott úrbéri perben vizsgálatot és igazságszolgálta
tást eszközöltetni kérnek. 

Ugyanazon székbeli Szent-Benedek, Tompa, 
Kiránki és Jed községbeli több lakosok a földes
uraik által ellenök támasztott úrbéri pöröket minél 
előbb elintéztetni kérik. 

Bálintfalva, Szt.-László és Élőpatak község
beli számos lakosok a volt földesuraik által elle
nök támasztott úrbéri pöröket szintén megszüntet-
tetni kérik. 

Biharmegyébe kebelezett ökrös és Bogy köz
ségek elöljárói a nagyváradi püspökség által elle
nök inditott úrbéri szabályozási pert felíüggesz-
tetni kérik. 

Özv. Komáromy Ferenczné buda ábrányi la
kos Buday László földesúr által követelt úrbéri 
szolgálmányok terhe alól magát fölmentetni kéri, 

Alsó-Diós. Felső-Diós, Hosszúfalu. Ottenthál, 
Szomolány, Neustift, Dejte, Losoncz, Selpicz, Gosz-
nov. Nohács, Szuha, Pozsonyniegyében kebelezett 
községek elöljárói és összes lakosai az úrbéri ter
mészetű jogviszonyok megszüntetését, a kocsmái
tatás eltörlését és a vadászati jog szabályozását 
eszközöltetni kérik. 

Nikolics J. D. Temesvár városabeli kereskedő 
a fi telekkönyvi szám alatt foglalt házára kisza
bott 1269 írt 42 kr. illetéktelenül beszedett átira-
tási összeg' visszafizettetését eszközöltetni kéri. 

Gutman Ádám Abaujmegye árkai községbeli 
lakos Lehoczky László volt főbiró és Ruszinkó 
Zsigmond ügyvéd által még 1863-ban behajtott 
431 frt követeiéséta helytartótanács eziránt kibo
csátott intézménye értelmében két rendbeli folya
modásában közigazgatási utón behajtatni kéri. 

Szemler János kassai tanító Alsó-Meczcnzéf 
városa által visszatartott fizetését közigazgatási 
utón behajtatni és okozott sérelmeit orvosoltatni 
kéri. 

Ugyanaz szintezen tárgyban a vallás- és 
közoktatási minisztérium f. é. január 19-én 686. 
sz. a. kibocsátott rendeletét sérelmesnek panaszol
ván, tauitókép újból alkalmaztatását és visszatar
tott fizetésének fentebb követelt behajtását eszkö
zöltetni kéri. 

Veszprém megye közönsége Hortoványi János 
és társai csizmadia-mestei-ek, továbbá Szabó János. 
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és társai szűcs-mesterek folyamodásait, melyek sze
rint azok az 1848. é\i hadjárat alatt a magyar 
hadsereg részére kiszolgáltatott felszerelési czik-
kekért járó követeléseiket kifizettetni kérik, felter
jeszti és pártoltatni kéri. 

Idősb Kuczik Ferencz debreczeni polgár az 
1849-ben az osztrák hivatalnokok által tőle nyug-
tatvány mellett elvett 8126 frt 15 kr. magyar bank
jegyekért magát kértálanittatni kéri. 

Kramer András szepesváraljai tanító 40 írtról 
szóló 1848. évi magyar állami kötvénynek kama
taival együtt kifizetését kéri eszközöltetni. 

özv. Zombory Mihályné az erdélyi hadsereg 
pénztárába 1849-ben kölcsönzött 300 frtot vissza
fizettetni kéri. 

Rothmann Manó kassai lakos a magyar had
sereg részére 1849. évben kiszolgáltatott gomb-
kötó'-r.mnkákért járó 5800 frt követelését megté
ríttetni kéri. 

Chlavasovich Mihály pesti kocsmáros a ma
gyar hadsereg részére 1849-ben kiszolgáltatott 
4200 font marhahús ára fejében 932 frt 80 kr 
követelését megtéríttetni kéri. 

Ozv. Nendtvich Imréné kézsmárki kereskedő 
a magyar hadsereg részére kiszolgáltatott vászon-
árukért járó 2212 írt pengő követelését kielégít
tetni kéri. 

Tóth Mihály kisújszállási lakos a muszkák 
által 1849-ben okozott 694 frt. 75 kr. kárát meg
téríttetni kéri. 

Mészáros János ugyanazon városbeli szíjgyártó 
a magyar hadsereg részére kiszolgáltatott 25 drb. 
nyereg 425 frt. 30 kr. kárát megtéríttetni kéri. 

Soprony megye Rákos helységének több lako
sai az 1866. évi porosz hadjárat alatt a sereg szá
mára vásárolt ökrök legeltetései által rétjeikben 
szenvedett károkat a pénzügyminisztérium által 
újból tárgyaltatni és kárpótoltatni kérik. 

Pozsony megye hegyen túli járásának több 
községbeli lakosai által a porosz kir. sereg részére 
1866. évi hadjárat alatt teljesített szolgálmányokat 
és okozott káraikat a megyei bizottság munkálata 
alapján megtéríttetni kérik. 

G airing községbeli lakos Rombola Tamás és 
társai ugyancsak a porosz hadjárat alatt szenve
dett káraikat megtéríttetni kérik. 

Drusláczky Bonaventura Bukovinába ke
belezett józseffalvi plébános a nevezett tarto
mányban lakó 30,000 magyar elhagyott állapotát 
panaszolván, a népnevelés előmozdítása végett bi
zonyos számú oda való gyermeknek Magyarhonban 
kitartására, ugy a templomok és iskolák építésére 
megkívántató költségek iránt intézkedést kér té
tetni. 

Kögel Károly sz.-jánosi esperes és érdektár-
saí katholikus plébánosok a kegyurí uraságok ellen 

papi illetményeik csonkítása miatt támasztott pa 
naszos ügyben 1865-ikévi október23-án I : , 0 1 7 S 8 9 , . 
szám alatt hozott miniszteri határozatot foganato
sítani kérik. 

Kardszag város róm. kath. egyházgondnoka 
és elöljárói, számos híveik nevében, Gömöry Fe
rencz volt plébánosuk szentszéki utón történt el
mozdítását sérelmesnek panaszolván, vizsgálatot és 
orvoslást kérnek. 

A vallás- és közoktatási na. kir. minisztérium 
a nagyszebenvárosbeli m. k. jogakadémia igazga
tóságának abbeli kérelmét. hoffv ezen intézet ré-
szere az országgyűlési összes nyomtatványok meg-

j küldessenek, pártoltatni és ezen kedvezést minden 
magyar- és erdélyországi jogtanintézetre kiter
jeszteni kéri. 

Elnök : A t. ház előbbi határozatai követ
keztében a felső tanodák is megkapják az ország
gyűlési nyomtatványokat. Ennélfogva folyamo
dóknak is meg fog küldetni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : A belügyminiszté
rium Marosszék közönségének abbeli folyamodásait 
terjeszti elő, mely szerint az összes országgyűlési 
nyomtatványokat részére megküldeni kéri. 

ElnÖk : Nem volt szokásban eddig a kor-
mányhatóságoknak is megküldeni a nyomtatvá
nyokat. Ennélfogva ezen törvényhatóság kérése 
se vehető tekintetbe. 

Mihályi Péter jegyző : A kolozsvári kir. 
jogakadémia igazgatósága ezen intézet részére szin
tén az összes országgyűlési nyomtatványokat meg
küldetni kéri. 

E l n ö k : Meg fog adatni 
Mihály i P é t e r j e g y z ő : Valentinyi József 

felső-péteri községi néptanító adóhátralékának há 
rom év alatt leendő ietörlesztését megengedtetni 
kéri. 

Mogyoród helység lakosai a maradékföíde-
kért járó kamatok leszállítását s a fizetési idő meg
hosszabbítását kérik. 

Roth IgnáczBácsmegyébe kebelezett Kunbaja 
községi lakos a magyar korona tartományaiban 
évnegyedenkint beszedett rongyok eladási árá
ból az ínséges honpolgárok segélyezése czéljából 
országos segély-alap alakítását kéri eszközöltetni, 

Gombay, született Hrabovszky Vinczenczia, 
pozsonyi lakos az ősiségi pátens 22. §-nak meg
változtatását, illetőleg magyarázó megtoldását esz
közöltetni kéri. 

Győr megye közönsége az országban lakó 
Szász-Coburg berezegi ág tagjait Koháry név jö 
vőre való megtartására köteleztetni kéri. 

Konstantin András Zcmplénmegye Üodro^-
Keresztur községbeli lakos s volt honvéd magvar 
álladalmi szolgálatba leendő felvétetését kéri. 

A nemzetgazdasági érdekeket előmozdító bé 
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esi 'egylet a magyarországi vámpert is tárgyazó 
emlékiratát figyelembe vétetni kéri. 

Fodor János Szeged város volt főszámvevője 
30 évi hü szolgálataért évi nyugdíj adományozta-
tását kéri. 

Kuliffay János Vendel bécsi lakos gyámsági 
és végrendeleti összes ügyeit igazságszolgáltatás 
és végrehajtás által végleg elintéztetni kéri. 

E l n ö k : Mindezen kérvények a kérvényi bi
zottsághoz fognak áttétetni. 

Fábián Gábor képviselő ur szólani kivan. 
Fábián Gábor: T. ház! Azon számos és 

fontos tárgyak közt, melyek a törvényhozás intéz
kedésére várnak, kétségkivül elsők sorába tarto
zik a honvédelmi s illetőleg- a nemzeti hadsereg 
nagy fontosságú kérdése is. Ennek eldöntése és 
minél lehetőbb sikerrel eszközlendő eldöntése, 
mondhatni, országos kivánat. Széltére szellőztetik 
a kérdést nem csak magán körökben, de nyilvános 
téren is , ugy a napi sajtóban, mint a megyék és 
városi hatóságok tanácskozó termeiben. Sőt meg-
pendittetett ez már itt e képviselőháznak múlt évi 
deczember elején tartott egyik ülésében is , a mi
kor egy igen érdemes és szakavatott képviselő
társunk e tárg3rban alaposan indokolt interpella-
tiót intézett volt a kormányhoz. mire az illető 
helyről ugyanakkor adott válasz a t. képviselőház 
részérő] átalános megnyugvással fogadtatott, mert 
benne a minisztérium részéről azon ünnepélyes 
nyilatkozat tétetett, hogy a honvédelmi ügyet a 
kormány szintén szivén viseli, s azzal már tettleg 
komolyan foglalkozik és az ide vonatkozó törvény
javaslatot legelső kedvező alkalommal e ház elé 
fogja terjeszteni. 

Ezzel egy időben, sőt talán épen az nap, mi
dőn ez itt történt, szőnyegre került ezen országos 
fontosságú kérdés azon városi hatóságnál is, me
lyet képviselni szerencsém van. Arad város kö
zönsége közgyülésileg megvitatta e tárgyat azon 
alkalommal, midőn a hadkiegészítési előmunkála
tok iránt kibocsátott miniszteri rendelettel fog
lalkozott, és ez alkalommal, minthogy ugy vélemé
nyét a nemzeti hadsereg nagy fontosságú kérdése 
és nagy jelentősége, mint annak a helyzet által 
parancsolt, sőt a törvény által is elismert szük
sége iránt is, úgyszintén reményét és bizalmát a 
minisztérium által kilátásba helyezett e részbeli 
törvényjavaslatra nézve nyíltan kijelentette volna: 
egyszersmind kifejezte abbeli meggyőződését is, 
hogy ámbár a magyar hadseregnek rögtön nem
zeti lábra állítását, tekintve az átalakítás nehézsé
gét, kivihetőnek, de tekintve a körülményeket, me
lyek műiden perezben válsággal fenyegetnek, ki-
v ánatosnak selátja ; mindazonáltal addig is, mig 
a kilátásba helyzett törvényjavaslat folytán a bon
védelmi rendszer életbe léphetne, czéliránycsnak. 

sőt az egész monarchiára nézve igen üdvösnek tar
taná, ha a törvényhozás már most elhatározná e ket
tőt : először, hogy a magyar sorezredek azonnal a 
megkoronázott király és az alkotmány iránti hű
ségre megeskedtessenek; másodszor, hogy a leg
közelebb megszavazandó hadjutalékból, a ma
gyar sorezredek kiegészítése után, egy honvédse
reghez tartozó hadtest alakittassék. Az ezekre 
vonatkozó két kérvényt Arad város közönsége 
végzés által elhatározta felirat alakú formában ide 
a törvényhozás, jelesen a képviselőház elé ter
jeszteni. 

Ezek benyújtásával Arad városa által megbí
zatva, ezennel benyújtom ezen felirati formában ala
kított kérvényt, a t. képviselőház magas tetszésé
től és bölcs belátásától függvén, vajon ezen, mint 
tartalmánál fogva igen nagy fontosságú kérvényt, 
egyenesen az inditványok sorába igtatandóknak 
és napirendre tüzetendőnek, vagy pedig előbb a 
kérvényi bizottsághoz átteendőnek fogja-e hatá
rozni. Bármely esetben ennek hathatós pártolá
sáért esedezem, feutartván magamnak annak ide
jében a bővebb indokolást. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
Szontagh Pál képviselő úr kivan szólani. 
Szontagh Pál (g'iihöHJ: A gömörmegyei 

gazd. egylet által megkeresve, bátor vagyok kér
vényét előterjeszteni azon gömöri vasút tárgyában, 
melynek szüksége minden oldalról elismertetik 
ug_yan, de iránya felett — a mint mondogatják — 
az érdekeltek magok között megegyezni nem tud
nak, s melyről állitható, hogy százbérczü Grömör 
százféle foglalkozású népe minden érdekét egy vo
nal által nehéz kielégíteni. Két kiindulási és két 
vég pontról van szó. Amaz S.-Tarján és Miskolcz, 
ez Dobsina és Murány. E négy pont összekötte
tése X formában egymást hasító két vonalat ké
pezne, s mivel mindkettőnek országos költségen 
egyidőbeli utasitását méltányosan kérni nem le
hetne, a tervek és kérelmek csaknem annyifélék, 
mint az ebből lehetséges combinatió. E vitában, 
melyben a szomszéd megyék, és a mint előbb 
felirataikkal, ugy most más küldöttségek által 
részt venni szándékoznak, azon kérdés megoldásá
hoz kivánt ezen gazd. egylet hozzájárulni jelen 
kérvényével. melyben előadja, hogy az összes 
érdekek szempontjából legalkalmasabbnak tekin
tene egy s.-tarján-fülek-r.-szombat-tornalja-pelsüczi 
vonalat. Indokolja azzal, hogy ez a megye völgyeit, 
minden útjait felveszi, legtermőbb vidékét hasítja, 
legnevezetesebb városait érinti; főleg azzal, hogy 
kivitel tekintetében, ugy mezőgazdasági, mintipar-
czikkelyekre vonatkozólag, ezen érintkezhetik leg-
czélszerübben Pesttel. és innen Czegléden és Szol
nokon át az alsó tiszai vidékekkel, sőt a Duna fe
jedelemségekkel, más részről, a magyar éjszaki 
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vasútnak folytatása, vagyis a pest-oderbergi pálya 
segítségével, a bányavárosokkal és éjszaki Né
metországgal. Kiemeli különösen, hogy a távol
sági különbség Gröraörből Pestre, ezen alig 30 
mértföldnyi vonalon, s ennek előnyére, 7 '/a mértföl
det tesz. Indokolja végre azzal, hogy a nagy fontos
ságú megyei vasipar itt Salgó-Tarján vidékén oly 
jeles minőségű kőszenet talál, melylyel a sajó
völgyi koránsem mérkó'zhetik. Bevallja mindazon
által, hogy ha a beviteli érdekeket még ezen vo
nal sem lenne képes teljesen kielégíteni, s tekin
tettel más részről arra is, hogy e vonal zsákpálya 
ne maradjon, óhajtaná azt egy másik vonallal 
Pelsücztó'l Tornaiján s Putnokon át Miskolczczal 
összekötni. Óhajtja tehát mindkét kiindulási pont 
összeköttetését és folytatását Pelsüczig; innen to
vább hogy vitessék és merre ? azt nyilt kérdés
nek hagyja. Részemről fentartom magamnak an

nak idejében azon okok előterjesztését, melyek 
szükségessé teszik, hogy e pálya Pelsüczről a vas
ipar-vidék belsejébe, még pedig mielőbb Rozsnyó 
s Dobsináig folytattassék, s innen az alig három 
mértföld távolságra elvonulandó kassa-oderbergi 
pálya valamely pontjával lehetőleg összeköttes
sék. A kérvényt tehát a t. ház asztalára teszem 
azon kérelemmel, hogy az a többi, ugyané tárgy
ban már bejött, s egy pár nap alatt még beérke
zendő kérvényekkel együttes tárgyalás végett a 
kérvényi bizottságnak kiadassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog át
tétetni. 

Egyéb tárgy nem levén, a legközelebbi ülés 
határnapja a szokott módon fog kihirdettetni. 

Az ülés végződik d. u. 12 1/i órakor. 

CCVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. marczius 14-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 : Zsámbokrétby József szabadságot kap. Kérvények bejelentése és elintézése. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jő- \ Hátszeg város közönsége Racziu János orsz 
7 T~~í f t T~l 7 7 * V T / i 7 / T T T T 7 1 / • 1 n V T » 1 i zsef b., Horvát Boldizsár, Mikő Imre gr., Wenck-

heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zökönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Ráday László gróf jegyző 
úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a marczius 
11-én tartott ülés jegyzökönyvét) Kívánják-e a t. j 
képviselő urak, hogy a hátralévő 160 kérvény í 
tárgya ujolag fölolvastassák, vagy pedig csak a i 
határozat, mely reá hozatott ? (Fölkiáltások: Csak a [ 
határozatot! Olvassa az illető kérvényekre hozott hatá- j 
rozatot.) ! 

E l n ö k : Idő közben a következő kérvények 
jöttek be. 

KÉPV. H. KAPLÓ. 186%. vn. 

képviselő lemondása következtében uj választást 
kér eszközöltetni. 

Zsámbokrétky József orsz. képviselő rongált 
egészségének helyreállítása végett 3 hónapi sza
badságidőt kér. (Megadatik.) 

Gömörmegye közönsége Arad városának a 
honvédelmi rendszer, s ezzel kapcsolatban a had
seregnek nemzeti lábra állittatását pártoltatni kéri. 

Pestmegye közönsége a váczi kerületben tör
tént képviselői lemondás következtében tett kor
mányi intézkedéseket és rendeleteket sérelmesek
nek nyilvánítván, igazságot kér szolgáltatni. 

Szepesmegye közönsége a köztörvényhatósá
gok rendezése tárgyában javaslati munkálatot ter
jeszt föl, és azt a rendezés alkalmával alapul vé
tetni kéri. 

Trencsén város közönsége Debreczen városa 
köztörvényhatóságának a minisztérium által meg
szorítását pauaszló átiratában kifejtett elveket pár-
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