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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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tolja és 1848. XXIII . t. ez. biztositott „törvényes 
felsőbb felügyelet" értelmét törvényhozésilag meg-
állapittatni kéri. 

Biharmegyében kebelezett Bélfenyér községé
nek elöljárói s lakosai a rom. kath. szertartású 
püspöki uradalom által ellenük folytatott úrbéri 
perben hozott birói ítéletek végrehajtását az or
szággyűlés által hozandó intézkedésekig felfüg-
gesztetni kérik. 

Utassy Károly Beregmegye Kisfalud közsé-
gebeli lakos, volt honvéd őrnagy a haza oltárára 
1848. évi május 24-én letett 400 ezüst forint visz-
szafizettetését eszközöltetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Boros képviselő iir kérvényt kivan benyúj
tani. 

BorOS B á l i n t : T. képviselőház ! Minden ál
lam fejlődésének, haladásának s előre mozdulásá
nak igen fontos tényezőjét, ugy szellemi, mint 
anyagi fejlődésének alapját kettőben egyesülve ta
lálhatni fel, mert e kettő együtt, képezi alapját a 
valódi szabadságnak. Ez átalános szabály alól ha
zánk se képezhet kivételt. Hitem szerint egy
aránt tesznek szolgálatot a közügynek azok, kik 
akár a közgazdasági, akár a kereskedelem, akár 
az ipar egyes ágaiban magokat mivelve, a köz elő-
haladásnak érdekeit előmozditni törekednek, azok
kal, kik a tudomány, irodalom, vagy művészet 
egyes ágaiban magokat kiképezve, e terén vetik a 
magot a haza veteményes kertjében. E nézetből in
dulva ki, a Sz.-Németi városa keblében létező kőmi-
vesek és ácsok egyesületének elöljárói által hozzám 
juttatott kérvényt, az ipar-rendtartás javaslatával, 
a t. ház elé terjesztem a végett, hogy a majdan ta
nácskozás alá veendő ipar-rendtartás tárgyalása 
alkalmával azt a t. ház figyelembe venni kegyes
kedjék. Meg vagyok győződve, t. képviselőház, 
hogy a gyakorlattal párosult elmélet teremthet elő 
gyakran egészséges eszméket, hozhat elő kivánt 
eredményeket. Hogy az előterjesztett javaslat a t, 
ház véleménye szerint mennyire fog megfelelni e 
rendeltetésnek: ezt jósolni egyátalán nem aka
rom ; azt mindazonáltal egész őszinteséggel nyilat
koztathatom, hogy a fent hivatkozott elöljárók ezen 
előterjesztése valódi jóakarat és hazafiúi készségből 
származik. Ugyanazért, midőn azt a kellő tárgya
lás alkalmával figyelembe vétel végett ajánlani 
bátor volnék, azt ezennel a ház asztalára tisztelet
teljesen leteszem. 

E l n ö k : Ezen kérvény is a kérvényi bizott
sághoz utasittatik. 

JuSth JÓZSef: T. képviselőház! Yan sze
rencsém jelenteni, hogy a ház asztalára több kér
vény lajstromát volt szerencsém letenni; azok közt 
olyanok is foglaltatnak, melyek már múlt évi decz. 

hó végével voltak kitűzve napirendre, s azok kék 
vonással vannak megjelölve. A többiekre nézve 
kérem a t. házat, méltóztassanak azokat napi
rendre kitűzni. 

Egyébiránt a házszabályok 81. szakasza ér
telmében arra is kérem a t. képviselőházat, mél
tóztassék uj kérvényi bizottság választását elren
delni. (Máradjon! maradjon!) 

Továbbá van szerencsém a t. képviselőház
nak bemutatni több nyitramegyei bizottsági tagnak 
hozzám beküldött kérvényét, melyben az 1867. 
évi april 27. és 29-dik napjain tartott tisztválasztás 
miatt panaszukat előadják, kérvén, hogy annak tör
vényes tárgyalását szokott módon elrendelni ke
gyeskedjék. 

E l n ö k : Ezen kérvény is a kérvényi bizott
sághoz utasittatik. 

A mi uj kérvényi bizottság megválasztását 
illeti, a ház az eddig működött kérvényi bizottsá
got működésében továbbra is meghagyja. (He
lyeslés.} 

Thalabér Lajos képviselő úr a kérvényi bi
zottság részéről fog jelentést tenni. 

T h a l a b é r LajOS (olvassa a kérvényt hi:ottsdg 
jelentését.) Koluszács Stepán és neje mohácsi lako
sok okmányokkal ellátott folyamodványa, mely
ben Kisfaludy János, Baranyamegye mohácsi já
rás esküdtje és Takács Antal mohácsi ügyvéd hi
vatalos visszaéléssel párosult zsarolással vádoltat
nak, a bel- s illetőleg az igazságügyi minisztéri
umhoz utasittatik. (Helyeslés.j 

Soltész Vilmos győri lakos az iránt emel pa
naszt, hogy Szabó János győrvárosi jegyző a pol
gári ügyek elintézésénél vallási megkülönbözteté
seket tesz, s jelesen egy okmányt azért nem akart 
hitelesíteni, mert izraelita által volt aláírva. Az 
igazságügyi minisztériumhoz utasittatik. (Helyeslés) 

Gyó'rmegye közönsége a kormánynak Heves
megye irányában követett eljárását, jelesen a kir. 
biztos alkalmazását s a bizottsági ülések felfüg
gesztését sérelmesnek panaszolván, aggodalmai
nak megszüntetése végett a felelős parlamenti kor
mány és municipiumok jogkörét törvény által 
szabályoztatni kérelmezi. A minisztériumhoz uta
sittatik. (Helyeslés) 

Bosnyák Ida. dalold lakos az iránt emelvén 
panaszt, hogy Csóka Zsigmond mohácsi ügyvéd 
Bosnyák Markótól számára behajtott 131 forintját 
elsikkasztotta, nevezett ügyvéd bünperbe fogatá-
sának eszközöltetését kérvényezi. Az igazságügyi 
minisztériumhoz utasittatik. (Helyeslés) 

Dellgaró József, Bács-Bodrogmegyébe kebele
zett Kula mezővárosi lakos, az 1848—49 évben 
Verbászon állomásozott magyar tábor részére alku 
szerint kiszolgáltatott s 1400 frt értékű 200 öl 
tűzi fának árát az álladalmi pénztárból megtérít-
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tetni kéri. A pénzügyminisztériumhoz utasittatik. 
(Helyeslés.) 

Losonczy József, Közép-Szolnokmegyébe ke
belezett ér-szentkirályi lakos az országbirói érte
kezlet 6-ik §. tartalmának törvényes megmagya
rázását kéri. Az igazságügyi minisztériumhoz uta
sittatik. (Helyeslés.) 

Nagyváradi lakos, özvegy Trucka Pálné az 
iránt folyamodik, hogy miután a haza védelmé
ben elhalt két honvédtiszt fia őt egészen vagyon
talanul és munkatehetetlen állapotban hagyá hát
ra, számára a honvédelmi alapból segélypénz esz
közöltessék. A honv. minisztériumhoz utasittatik. 
{Helyeslés.) 

Domokos János mohácsi szűcsmester az iránt 
folyamodott, hogy Gocs Gyula mohácsi ügyvéd 
ellen támasztott bünkeresetében törvényszerű szi
gorú vizsgálat teljesítésére, miután az mindeddig 
a minisztériumhoz tett folyamodása daczára is 
elmulasztatott s igy a megyei törvényszéktől sé
relmei orvoslását nem várhatja, egy más, kifogás
talan felsőbb bíróság kiküldetése eszközöltessék. 
Az igazságügyi minisztériumhoz utasittatik. (He
lyeslés.) 

Winkler József karkóczi nyitramegyei birto
kos okmányokkal ellátott folyamodványa, mely
ben a karkóczi kamarai birtoknak általa történt 
megvásárlása alkalmából az iránt panaszkodik, 
hogy a cs. kir. pénzügyminisztérium 1863-ikévi 
július 7-kén 15,325. sz. alatti elhatározása alapján 
a pozsonyi pénzügyi igazgatóság által az eladásra 
szánt birtokról köröztetett birtok-mennyiségnek a 
valóságban létező birtok kiterjedése meg nem felel, 
minélfogva kárpótlásért esedezik. A pénzügyi mi
nisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

A tiszai ágostai hitvallású egyházkerület kér
vénye, melyben az 1848. XX-dik törvényezikk-
nek alkalrnazhatása végett a gyakorlati életben 
kifejlődő egyes jogviszonyokra kimeritő részletes 
törvény szabály ok alkotását kéri. A halaszthatlan 
szükség által indokolt kérelem méltánylás végett 
a vallás- és közoktatási minisztériumnak adatik ki. 
(Helyeslés.) 

Több szabolcsmegyei község elöljáróinak 
folyamodványa, a közmunka-tartozás pénzértékben 
történhető megváltása, a rév- és utvámoknál s a 
vásárokon behozandó czélszerübb intézkedések, a 
dohányár leszállítása, a bélyegadó t gyszerüsitése, 
a volt úrbéri kisebb birtokoknak hatósági bele
egyezés nélküli eladhatása s a telekkönyvek hite
les másolatainak a helységeknek kiadatása, a 
telekkönyvbe átiratások megkönnyítése s a sze
szes italok árszabályozása érdekében, a miniszté
riumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Eperjes szabad kir. város kérvénye, melyben 
Zemplénmegyének a nemzetiségi ügyben az or-

i szággyüléshez felterjesztett munkálata figyelembe 
! vételét kéri. A nemzetiségi bizottsághoz tétetik át. 

(Helyeslés.) 
Istenes István és Varga Pál, Bácsmegyébe 

kebelezett Ada községi lakosok 350 községbeli 
I család nevében az iránt folyamodnak, hogy a né

met-bánsági határőrvidékben a Tisza árjaitól sza
bályozás által elvonatott neudorfi, geőgoni és cser-

I venkai kincstári földterületen a megállapított mó-
í dozatok és megváltási feltételek alatt megteleped-
| hessenek. A pénzügyi minisztériumhoz tétetik át. 
| (Helyeslés.) 

Hajdu-Böszörmény városa 1332 törzs-birtokos 
lakosának több hasonérdeküek nevében is benyúj
tott folyamodványa, melyben birtokviszonyaik 
rendezésénél az általok ezen érdemben felterjesz
tett, városuk 1866-ki képviselő testülete által is 
ajánlott munkálatnak figyelőmbe vételét, továbbá 
a tisztválasztásnál elkövetett törvénytelen cselek
vények által okozott sérelmeik orvoslását s a ke
rület törvényesen leendő rendezéséig is ujabb tiszt
választás elrendelését kérik, a belügyi miniszté
riumhoz utasittatik. (Helyeslés.) 

Somogymegyei Mérey családnak kérvénye, 
melyben az eberhardi uradalom végett támasztott, 
s a cs. nyiltparancs által megszüntetett ősiségi pe
reinek folytathatása érdekében az 1852-ki nyilt
parancs hatályon kívül helyezését s az ősiségi 
viszonyok törvény általi rendezését kéri, az igaz
ságügyi minisztériumhoz utasittatik. (Helyeslés.) 

Szorád István, Esztergommegyébe kebelezett 
muzslai lakosnak osztályos ügyében beadott s ok
levelekkel felszerelt folyamodványa, melyben az 
iránt emel panaszt, hogy az osztoztató birósáo-
hatáskörén túlterjeszkedett, minélfogva a további 
eljárás felfüggesztését kéri, kellő intézkedés végett 
az igazságügyi minisztériumhoz tétetik át. (He
lyeslés.) 

Szentiványi Gábor mellékletekkel ellátott fo
lyamodványában Kálnoky Dénes gr. három
széki főkirálybiró által a kir. kormányszék s 
a belügyi minisztérium rendeletei ellenére bentar-
tóztatott két levelének kiadását eszközöltetni kéri. 
Kálnoky Dénes gr. főkirálybiró ezen panasz elle
nében a kérvényezőnek saját elismervényével ellá
tott nyilatkozatában 1334-dík kérvényezési szám 
alatt bebizonyítván, hogy a kérdésben forgó leve
leket Szentiványi Gábor kezéhez visszaadta: a kér
vényezési bizottság e tárgyat megszűntnek te
kinti. Minélfogva a kérvényeket a felek kívánatára 
leendő visszaszolgáltathatás végett az irattárba át
tétetni véleményezi. (Helyeslés.) 

Kisfalud, Szakácsi, Víd és Déd, Somogyme-
gyébe kebelezett nemes helységek az iránti folya
modása, hogy még fenálló kiváltságos jogaik, a 
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többi nemesekével együtt, tovább is fentartatván, 
törvény által megerősíttessenek: minthogy a tör- I 
vény alapján fenálló jogok érvénye felett —• míg 
a törvényhozás máskép nem intézkedik —kétséget 
támasztani különben sem lehet, jövőre nézve pe
dig a törvényhozás nem tekintheti feladatának, 
hogy az alkotmány fejlesztése körül teendő intéz
kedéseit egyes osztályok kiváltságos érdekeitől te
gye függővé, a folyamodók kérelme félretétetni, s 
visszavételig levéltárba tétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Dendár Lajos, Marosszékbe kebelezett Maros-
Sámson községbeli lakos okmányokkal felszerelt 
folyamodványa, melyben az erdélyi királyföld te
hermentesítési alappénztárába visszakövetelt ösz-
szeg befizetésétől felmentését s az 1849-ik évi ha
di esélyekből származott kárának megtérítését esz
közöltetni kéri, a pénzügyi minisztériumhoz uta-
sittatík. {Helyeslés.) 

Mocsai Haraszty Erzsébet, férjezett Thury 
Gryörgyné szabolcsmegyei lakosnak folyamodvá
nya az iránt, hogy 1848-ban végitélet nélkül fel
függesztett két rendbeli ősiségi perei a még hi
ányzó végleges Ítélettel befejeztessenek, az igaz
ságügyi minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Szulyovszky Grusztáv, sárosmegyei girolti la
kos okiratokkal támogatott kérvényében előter
jeszti, miszerint az 1849-ik hadjárat alkalmávalb. 
Luzsénszky Pál akkori teljhatalmi kormánybiz
tos mellett élelmezési biztos lévén, kineveztetése 
után Eperjesre csakhamar nagyobb számmal vé
letlenül megjelent katonaság számára a fen t. kor
mánybiztos meghagyására Péchy Ödön szalgói 
birtokáról 6 db ökröt, 1 db bikát és 29 hordó 
bort kellett requiráltatnia, a megtörtént requiráíást 
t. kormánybiztosnak bejelentvén, az előzetes becs
lés alapján utalványát a sóvári állampénztárnoki 
kifizetés kötelezettségével kiállította, és általa Pé
chy Ödön nejéhez tényleg át is küldötte. Neve
zett nő a magyar kormánytól se pénzt, se utalványt 
elfogadni nem akarván, visszautasította. Az eljá
rásra t. kormánybiztos Péchy Ödönnek a magyar 
hadsereg részére tett ezen ajándékáért a hivatalos 
közlöny hasábjain köszönetet szavaztatott. Azon
ban az ország leigázása bekövetkeztével Gácsor-
szágból visszatérő Péchy Ödön kérvényezőt Zemp
lénmegye törvényszéke előtt a requirált élelmi 
készlet túlságosan felszámitott áraiért beperelte, 
s bár védelmére minden lehetőt megtett , az 
érintett törvényszék felebbezés utján az ak
kori eperjesi cs. kir. főtörvényszék által 2535 frt 
17 kr. összegben elmarasztaltatott, mit a kérvénye
zőnek 1852. január l-jén sajátjából ki kellett fizet
nie, viszkeresete a magyar kormány ellenében ité-
letileg kimondatván és fenhagyatván. Ugyancsak 
az 1848. táborozás alkalmával az Eperjesről le-

jebb vonuló magyar hadsereg részére, később is 
szintén a kormánybiztos meghagyásából requirálni 
kényszerülvén, erdőbérjei lakos Koperó Ferencztől 
108 hordó bort és Roth Simontól 300 frt értékű 
szénát és zabot hozatott. A bekövetkezett absolutura-
lom alatt ez összegeket is, név szerint Koperó Fe-
rencznek 1852. január 1.2800 pfrtot és Roth Si
monnak 1850. november 19. 300 pfrtot sajátjá
ból ki kellett fizetnie. Az országos 18 év alatti sze
rencsétlenség közepett a kérvényező e kifizetések
kel vagyona csorbítását érzékenyen tűrni és szen
vednie kényszerülvén, most már a nemzet önálló
ságának s felelős kormányzatának szerencsés visz-
szatértével a fentebb hivatkozott összegek s azok 
törvényes kamatainak megállapítását és megtéríté
sét a magyar királyi minisztériumnál kieszközöl
tetni tiszteletteljesen kérelmezi. Elintézés végett a 
m. kir. pénzügyi minisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Weinmann Lipót ungvári lakos okiratokkal 
támogatott kérvényében előterjeszti, miszerint az 
1849-ki hadjárat alkalmával a magyar álladalom-
nak többnemü, összesen 13,313 ezüst forint értékű 
szállítmányt eszközölvén, ez összegből csak is 600 
frt fizettetett ki, s 12,703 ezüst frt 49 krral a ma
gyar álladalom mai napig adósa maradt. Ez ösz-
szeg elvesztésével kezdődvén vagyoni és családi 
szerencsétlensége, az országos reménytelen helyzet 
közepett sajátja mellett békével tűrt és szenve
dett ; most azonban a nemzet alkotmányos önálló
ságának visszatértével, nagyon is korlátolt vagyoni 
helyzetében, jogos követelésére nézve a kellő vizs
gálatot elrendeltetni, s az arra nézve kielégítését 
eszközöltetni tiszteletteljesen kérelmezi. Elintézés 
végett a m. kir. pénzügyi minisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Kácsfalu és Bolmány baranyamegyei közsé
gek kérvényükben előterjesztik, miszerint az 1852. 
évi földadó ideiglenesen felsőbb meghagyás foly
tán Kácsfalu 94 frt 50 kr, Bolmány községe is
mét 137 frt 55 kr. előleg lefizetésre utaltatván, ez 
összeg általok 1852 — 3. decz. 23. 63. és 70. sz. a. 
a pécsi cs. kir. adószedői hivatalba lefizettetett. 
Évek folytával az összeg rajtok ismét és szigorúan 
követeltetvén, 1865. január 28-án270/1. sz. nyugta 
szerint ujabban illetéktelenül bevétetett. í gy ugyan
azon összeg általok kétszer lefizettetvén, bár e 
részbeli sérelmök miatt már kétszer, első izben 
orvoslatért 1865. május 5-én a pécsi cs. kir. pénz-
ügyigazgatósághoz, másod izben f. évi február 17. 
az országos cs. kir. pénzügyigazgatósághoz folya
modtak, eljárásuk addig eredmény nélkül marad
ván, e sérelmök tárgyában a kellő vizsgálatot el
rendeltetni és igazságos követelésük kiderültével a 
másodszor illetéktelenül lefizetett összegek és 1865. 
január 28-tól járó törvényes kamatnak megtérítését 
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tiszteletteljesen kérelmezik. Intézkedés végett a 
m. k. pénzügyi minisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Sárosmegyei girolti lakos Friedman József 
okiratokkal támogatott kérvényében előterjeszti, 
miszerint az 1849-ki hadjárat alkalmával a magyar 
hadsereg számára Vielyovszki Gusztáv akkori élel
mezési biztos utalványára 680 pft értékű széna, 
zab, hus, bor és pálinka-készletek kiszolgáltatván, s 
mint különben is szegény sorsú embernek, ez öszlet 
akkor is, de most is vagyona legnagyobb részét ké
pezvén, nehogy továbbra a nemzet alkotmányos ön
állóságának visszatértével is igazságos sajátját ér
zékenyen nélkülönznie kelljen, föntebbi jogos 
követelését megállapittatni, azt és követelésének 
1849. júniustól járó törvényes kamatjait a m. kir. 
minisztérium utján kifizettetni tiszteletteljesen ké- j 
relmezi. Elintézés végett a m. kir. pénzügyi mi- j 
niszteriumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Tordamegyei kiváltságos Gyéres város kö- j 
zönsége kérvényében előterjeszti, hogy 1850 előtt j 
régi kiváltságánál fogva, mint a tordamegyei főis
pán és megyehatóságtól függetlenül, egy kapitány és 
12 tanácsos kormányzatamellettközigazgatási,mint 1 
igazságszolgáltatási tekintetben önálló lévén, attól 1 
csak az az absolut kormány alatt fosztatott meg, s ez 
önállósága visszaállításáért már a f. évi június 
3-án kérvényt adott a t. képviselőházhoz Tisza j 
László képviselője által. Most, midőn az al- | 
kotmányos élet Isten jóvoltából Erdélyben is J 
visszaállittatott, mindnyájan erősen hitték, hogy ; 
alkotmányos önállóságuk mind közigazgatási, mind 
egyéb tekintetben törvényszerűen tiszteltetni és 
megengedtetni fog. De közelebb keservesen tapasz
talván, hogy tordamegyei főispán b. Kemény 
György alkotmányos önállóságukat nem csak kellő 
tiszteletben nem tartja, hanem mert a közönség, 
egyházi szolgálmány tárgyában, gyéresi lakos 
Paget János és a ref. egyház közt fenforgó ügy
ben érvényben levő törvényekben gyökerezett jo
gánál fogva saját hatáskörében önállóan intézke
dett, a községi hatóságot nem csak felfüggesztette, 
hanem titokban kapitányt és tanácsosokat nevezett 
ki, azokat csendőrökkel hivatalaikba igtatta, s a 
közönséget folyton ostromállapotban tartja : mind
ezen sérelmeik elpanaszlásával már a kir. kormány
székhez s a m. kir. minisztériumhoz orvoslatért 
folyamodtak ugyan , de eleddig eredménytelen 
levén, tordamegyei főispán b. Kemény György 
annak alkotmány- és törvényellenes eljárásáért 
az 1655 : 53. t. ez. és 1659 : 45. t. ez. szerinti fe
leletre vonatását elrendeltetni, minden intézkedé
seit megsemmisíttetni, s a város önállósága és tör
vényeinek tiszteletben tartására utasíttatni kérel
mezik. Elintézés végett a belügyminisztériumhoz 
átteendő. (Helyeslés.) 

Vasmegyei német-gencsi községbeli közbirto
kosok és föídészek kérvényökben előterjesztik, 
miszerint ők közelebb néptanitójok halomásával 
néptanitó- és éneklőjüknek Kovács István szent 
tamási tanitót, saját lelkészök főtisztelendő Kál
mán György beleegyezésével meghíván, az köztök 
állomását elfoglalta, s közkedvesség kíséretében 
hónapokon át betöltötte. De először azon okból, 
mert az általok alkalmazott egyén nem okleveles 
tanító, kerületi esperes és iskolafelügyelő főtiszte
lendő Giller Antal bejelentése folytán a szombat
helyi püspöki szent szék tanitóválasztásuk- és 
alkalmazásukban meg nem nyugodott s háromszor 
is tanitó választásra csődöt és választógyülést ren
delt ; kérvényezők Kovács István éneklő és tanitó-
jokhoz ragaszkodásukat mindenha kijelentették, 
más választása ellen tiltakoztak, abba be nem 
folytak, s mégis akaratok ellen a püspöki szent 
szék által hozzájok bizonyos Magyar László ren
deltetett ; s bár e részbeli sérelmük érdekében a 
magyar kir. oktatásügyi minisztériumhoz is folya
modtak, a védenczök ellenében felhozott alaptalan 
vádak daczára is. a hozzájok szentszékileg rendelt 
tanító, az ő akaratuk és óhajtásuk, és mindenkor 
megtagadott választásuk, hozzájárulásuk ellenére 
állomásába katonaerővel beigtattatott, s az általok 
szeretett és alkalmazott Kovács István tanitó fog--
ságba vettetett. Mindezen sérelmeik elpanaszlásá
val a reájok tolt tanitót állomásától elmozdittatni 
és az általok választott, a bizödalomnak minden
ben megfelelő Kovács István tanitót nekik és egy
házuk s iskolájuknak tényleg visszaadatni tiszte
letteljesen kérelmezik. Elintézés végett az oktatás
ügyi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Csiky Sándor : T. ház ! A kérvényi bizott
ság e véleményéből én ugy értettem, hogy benne 
az van mondva, miszerint a közoktatásügyi mi
nisztériumnál e folyamodvány már megfordult; s 
mert folyamodásuk ott el nem intéztetett, azért 
folyamodnak a tisztelt házhoz, hogy ennek érde
mében maga a ház intézkedjék. Véleményem sze
rint tehát ez ismét kiadandó lenne a kérvényi bi
zottsághoz, hogy adjon érdemleges véleményt, a 
melylyel most is meg volt bizva; de ha ismét 
ugyanazon minisztériumhoz utasittatik. a melynél 
már megfordult, s el nem intéztetett, azt tartom, 
hogy az nem elegendő arra, hogy itt a tisztelt ház 
iránt, a haza lakosai hozzá kérvényeikkel járulva, 
kellő bizalommal viseltessenek. Mert akkor minek 
a kérvényezés, ha az ügyben semmi sem tétetik ? 
En tehát azt óhajtanám, hogy adassék vissza a 
kérvény a bizottságnak kimeritő véleményadás 
végett. (Zaj. Maradjon!) 

Madárász József : T. ház! Ha való az, 
hogy a kérvényezőknek az oktatásügyi miniszte-
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riumhoz tett folyamodása elintézetlenül adatott 
vissza, s kérvényezők épen e részben folyamodnak 
az országgyűléshez — már meg kell vallani, önhi
bám, hogy nem ismerem ez ügyet — de ha való ez j 
8 ezért van a kérvényezés az országgyűléshez ter- J 
jesztve: meg fog nekem bocsátani a t. ház, ha j 
igen is az én véleményem szerint nem helyes az j 
oktatásügyi minisztériumhoz kiadni; hanem véle-
menyem szerint az volna helyes, ha a bizottság ! 
csakugyan indokolt véleményt adandóit a tárgy- ! 
ban, vajon a kérvény teljesithető-e vagy nem ? 
A háznak minden esetre szerintem hivatásához az 
tartozik, hogy a minisztériumot oly kérvények 
másodszori odautasitásával ne terhelje, melyeket 
már a minisztérium teljesithetleneknek talált. En 
tehát óhajtom, hogy a ház az oly kérvények fölött, 
melyek már a minisztérium által elutasittattak, 
tárgyalás után határozott véleményt adjon : hogy 
a kérvény teljesíthető vagy nem teljesíthető. 
A tárgyalás után vagy azon véleményt adja, hogy 
a kérvény nem teljesíthető, és akkor egyszerűen I 
visszautasítandó; vagy a kérvényt törvényeink és 
alkotmányunk szelleme szerint helyesnek, teljesít
hetőnek találja, és ekkor motiválva ugy teszi át, 
hogy ezen kérvény helyes lévén, az illető minisz
tériumhoz kellő figyelembe vétel végett tétetik át. 
Ezek után kérésemmel én is Csiky Sándor képvi
selőtársam azon indítványához járulok, hogy, ha 
mér egyszer a kérvény az oktatásügvi miniszté
riumnál lévén és innen elintézetlenül adatván visz-
sza, az most a ház elé került, hogy a képviselő
ház érdemben is tárgyalja, hiszem, nem történik 
ez által a bizottsággal valami ne bántsd virág. 
Az én véleményem szerint is legtanácsosabb volna 
visszaadni a bizottságnak, azért, hogy a ház elé 
indokolt jelentést adjon : vajon a kérvény tel
jesithető-e vagy nem. (Helyeslése) 

Kurcz G y ö r g y : T. ház! Nem tudom, vajon 
elfogadtatik-e azon indítvány, a mely a másik rész
ről tétetett a kérvények mikénti elintézése végett 
vagy sem? Nekem egy szavam volna hozzá, 
ha méltóztatnának kegyesek lenni meghallgatni. 
{Halljuk!) Átalában nem szeretem a szerepeket 
elcserélni, s az országgyűlésnek, mely a törvények 
alkotására van hivatva, oly szerepet tulajdonítani, 
a mely a közigazgatáshoz tartozik. Mindazon kér
vény, a mely ide benyujtatik, tévesztett lépés azok 
részérő], a kik ide azért folyamodnak, hogy kér
vényeik itt elintéztessenek. A közigazgatás terére 
tartozó dolgok, ha ide nyújtatnak be, kötelessé
günk visszatérireni azon kerékvágásba, a melyben 
el kellett volna intéztetniük. Nem helyeselhetek 
tehát oly lépést, mely a közigazgatás körébe tar
tozó dolgokba itt beavatkozást czéloz. Mi nem 
vagyunk bírái egyes kérvényeknek, vagyunk 
igenis elintézői annyiban, a mennyiben a rendes 

helyre utasíthatjuk. Ha a közigazgatás nem tartja 
elintézhetőnek, mi sem tehetünk mást, mert két
ségkívül azt kell feltételeznünk, hogy az a törvé
nyek értelmében intéztetett el. Én tehát a kérvé-
nyi bizottság véleményét annyiban pártolom, a 
mennyiben általa a kérvény az illető helyre uta
sít tátik. 

H o r v á t h K á r o l y : T. ház ! A kérvényi 
bizottságot, véleménye tolmácsolásában, két in
dok vezette: az első név szerint a z , hogy 
a kérvényezők folyamodásukban csak állitják, de 
nem bizonyítják, hogy a minisztériumhoz folya
modtak, s onnét elutasittattak volna; a másik in
dok, mely véleménye kimondásában vezérelte, 
az, hogy elvégre nem az országgyűlésnek kell a 
magán ügyekben intézkedni, ez a végrehajtó 
hatalom köréhez tartozik, ez pedig tudja, hogy 
alkotmányos módon miként kell intézkedni. Itt 
pedig a jelen, mint közigazgatási ügyben, a mi
nisztériumnak, illetőleg a szakminisztériumnak kell 
intézkedni. De ha csakugyan elutasittattak volna 
már a kérvényezők egyszer a minisztériumtól, 
vagy elintézetlenül utasíttatott volna vissza a kér
vény, ezen esetben is, ha a kérvényező bizottság 
véleménye fogadtatnék el, minden esetre nyomaté
kosabb a kitétel, mint a mit t. tagtársam ajánl. A 
vélemény ez : „Elintézés végett a közoktatásügyi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik." Azt 
hiszem, a kérvén}'ező bizottság ily kérvény tár
gyában aligha mondhat többet, mint hogy „elin
tézés végett'" az illető szakminisztériumhoz áttéte
tik. [Közhelyeslís.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a kérvényi bizottság 
véleményét elfogadni ? {Fölkiáltások: Maradjon!) 
U g y veszem észre, hogy a többség a kérvényi bi
zottság véleményén van. 

Thalabér Lajos előadó (folytatja a kérve-
; nyi bizottság jelentésének olvasását) : Peterdi Imre 

és Kocsis József baranyamegyei gernyési és dom-
bói malomtulajdonosok kérvényükben előterjesz
tik, miszerint malmaik állítása alkalmával a régi 
időben az uradalom által telekilletmény és föld
birtokkal is lettek dotálva, s a régi időben dívott 
bérfizetésük már a járulékok folytonos élvezete által 
s a mérsékleti bérmennyiség által tűrhetővé vált; 
de az absolut uralom idejében a járulékok birtok
lása- és élvezetétől részint rábeszélés, részben 
tagosítás utján elejtetvén. az óta az uradalom 
irányában fizetéseik a különben is reájok vettetni 
szokott tulterhes jövedelmi adó miatt elviselhet-
lenné váltak, s e nehéz időkben ugyanegy vagyon-
tul kétszeres adót kényszerülvén fizetni, ez által 
családostul tönkre juttatnak, s e részbeli sirelmeik 
előterjesztésével kérik magokat az évenkinti bér 

i fizetése alól felszabadittatni, vagy ha ez nem léte-
' sittethetnék, a malomföldeknek mérsékleti árban 
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megváltását kimondatni és megállapittatni tisz
telettel kérelmezik. Intézkedés végett az igazság
ügyi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Turóczmegye közönsége kérvényében előter
jeszti, miszerint meggyőződéséhez képest a megyei 
belerők szilárditása az önkormányzatunkban föl
merült nehézségek elhárításától, illetőleg a megyék 
törvényhozás utján rendezésétől föltételeztetvén, 
a mennyiben még a törvényhozás által a megyék
nek a felelős kormány irányában jogköre meg
állapítva nincs, s ez által a közügyek kérdésével a 
cselekvő tér alapja hiányzik, ez indokból nevezett 
törvényhatóság Zemplén megyének 1867. augusz
tus 7-én 282. szám alatt hozott s velők is jó
akaratú ügyszeretettel közlött fölterjesztéséhez 
csatlakozik, s még ez országgyűlési ülésszakban 
a felelős kormány és megyei önkormányzat közötti 
viszonyt törvény által megszabatni kérelmezi. 
Használatul az összes minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés) 

Pécs városa közönsége kérvénvében előter-
jeszti, miszerint bár meg van győződve, hogy a 
t. képviselőház baráti szeretetből és legjobb meg
győződéstől vezéreltetve, minden figyelmeztetés 
és kérelmezés megelőzésénél bármely kérdés 
hŐkeblü megoldásánál a kedvező időpontot fel 
fogja használni. mégis közérzületök tanácsadá
sául késztetve érzik magokat tiszteletteljesen nyil-
vánitani, hogy ők Zemplén megyének a a nemzeti
ségek tárgyában a törvényhatóságokhoz pártolás 
végett megküldött küldöttségi munkálatát, az 
abban foglalt elveket sajátjoknak vallják s az 
országgyűlési albizottságnak a nemzetiségek iránti 
javaslatát, saját nemzetiségünk szempontjából 
aggályra méltónak találván, a kérdéses nemzeti
ségi ügynek a zemplénmegyei javaslat szerinti elin
tézését tiszteletteljesen kérelmezik. A nemzetiségek 
iránti törvényjavaslattal foglalkozó országos bizott
sághoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Szatmár-Németi sz. kir. város közönség-e kér-
vényében előterjeszti, miszerint saját tapasztalata 
szerint az országban benlevő cs. kir. katonai ható
ságok, a magyar ezredek s átalában a megyék
ből és városokból ujonczozó ezredek és telepek 
parancsnokságai a hazai hatóságok és tisztviselők
kel szemben egyedül és kizárólag német nyelven 
érintkeznek és leveleznek, de sőt a m. kir. hon
védelmi minisztérium részéről kiadott körlevél 
melletti hirdetményeiket is német nyelven érvé
nyesitik, holott az 1840. VI. törvényczikk 9. §-a 
által ő felsége által biztosittatánk, hogy a magyar 
ezredek kormányai a törvényhatóságokkal min
denben magyar nyelven fognak levelezni, mely 
gyakorlat az 1849. év végéig hiven meg is tartatott. 
E sérelmes eljárás elpanaszlasával e létre kapott 

törvénytelen eljárás azonnal megszüntetését s a 
törvény megtartása iránti hatályos intézkedés meg
tételét a közönség tiszteletteljesen kérelmezi. Intéz
kedés végett am . kir. honvédelmi minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Karády Ignácz aradi lakos kérvényében 
előterjeszti, hogy egyetlen fia ifjú Karády Ignácz 
köztudomás szerint is Kossuth Lajos fiai mellett 
nevelő lévén, a válságos időszak bekövetkeztével 
először 11 hónapon át bebörtönöztetett, később 
Kossuth Lajos gyermekeivel leendő kiköltözése 
megengedtetvén, a hazából kiköltözött, s bár ő 
felségénél kérvényező fia részére hazatérhetési 
engedélyért folyamodott, e reményétől mind ő. mind 
egyetlen gyámoló nevezett fia a rendőrség által 
elejtetvén, megtört, lélekkel fia Amerikába kivánt 
átvándorlani. Azonban ut közben betegségbe esve, 
távol a hazától elhalálozott, s őt a 75 éves öreg 
és munkatehetlen atyát a balsors egyetlen táma
szától és vég reményétől fosztotta meg. I ly hely
zetben kérvényező, midőn mindenét a hazának 
bizonyosan hasznos polgárává válhatott egyetlen 
fia nevelésére, száműzetésével pedig- az ő haza
térhetési engedélye kieszközlési költségeire áldozta, 
és most öreg napjaira öntáplálása tekintetéből is 
a világon semmi támaszszak semmi erővel nem 
rendelkezik : vég elhagyatottságában anyagi segély 
kieszközöltetését tiszteletteljesen kérelmezi. Fdin-
tézés végett a belügyi m. kir. minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Háromszéki úzoni lakos László Terézia öz
vegy Bártó Ferenczné okadatolt kérvényében elő
terjeszti, miszerint 1848-ban háromszéki főkirály-
biró Horváth Albert által az egyes polgárok áldo
zathozatalra kölcsön- vagy ajándékképen felhivat
ván, kérvényezőnek boldogult férje is kölesönképen 
a hazai közbéke visszaálltáig kamat nélkül 1200 
darab ezüst húszast tőn le a haza oltárára; e köl
csönösszeg használatát férje elhunytával a kérvé
nyező özvegye oly huzamos időn át, annyi csapás 
és keserűség közepett érzékenyen nélkülözte; 
anyagi korlátolt helyzete kérelemre kényszeritvén 
most, Isten áldásával, a hazai közbéke visszaálltá
val, az országos felelős kormányzat visszatértével, 
a kölcsönadott 1200 darab húszas megtérittetésé-
nek kieszközlését tiszteletteljesen kérelmezi. Elin
tézés végett átteendő a m. kir, pénzügyi minisz
tériumhoz. (Helyeslés.) 

Barsmegyei lévai lakos Szalay öábo r okada
tolt kérvényében előterjeszti, hogy az 1849-iki 
april 19-én vivott nagy-sarlói ütközet idejéből a 
magyar hadseregnek a Garan vizén hidra levén 
mulhatlanul szüksége, a szükséges fakészleteket 
Tolmács helységben levő raktárából mind elszállí
tották s abból a hidat elkészítették. Később a hid 
ugyan a magyar hadsereg által a szükségessé vált 
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hadi mozdulatok folytán elégettetvén, azóta kérvé
nyező 2000 frtnyi igazságos követeléséhez soha 
sem juthatott ; a nemzet és alkotmányos felelős kor 
mány újjászületésével elég korlátolt helyzetében 
tisztelettel kérvényezi, hogy jogos követelése érde
kében vizsgálat adassék s kárának megtérittetése 
kieszközöltessék. Intézkedés végett átteendő a m. 
kir. pénzügyi minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

A Hajdú kerület közönsége kérvényében elő
terjeszti, miszerint meggyőződése alapján a tör
vényhozásnak épen az alkotmányos élet érdekében 
legfőbb és első feladata levén, hogy a municipiu-
moknak, a megyék és kerületek s a községeknek 
önállása és hatásköre a parlamenti felelős kor
mánynyal szemközt mindenek előtt megállapittas-
sék, ez indokból a nemzet érdekében tisztelet
teljesen kérelmezi, hogy a m. kir. minisztérium 
egy a felelős kormány és municipiumok ha
táskörét pontosan és részletesen kijelölő törvény
javaslat mielőbbi előterjesztésére a t. ház által fel
hívassák. Használatul az összes minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Rebelei Szabó Imre és több szentesvárosi la
kosok kérvényökbsn előterjesztették, miszerint az 
1849. évről, saját bűneik és mulasztásaik nélkül 
tömérdek magyar bankjegyek a legjobb hiszemű-
séggel kezökön veszvén, mert ez által csalódásból 
vég megromlásnak lettek kitéve s a csapást annyi 
éveken keresztül se képesek kiheverni: ezt kíván
ván szerintük az igazság és méltányosság, a kezö
kön veszett vagy tőlük elkobzott magyar bankje
gyek érvényben levő pénznemmel beváltását kiesz
közöltetni és kimondatni kérik. A pénzügyminisz
tériumhoz áttétetni véleménveztetik. [Helyeslés.) 

Eperjes sz. kir. város közönsége kérvényében 
előterjeszti, hogy sz. kir. Kassa város közönsége a 
felsőbb biróságok alakítása és rendezése alkalmá
val a felső-magyarországi főtörvényszéknek Kas 
sán leendő elhelyezése tárgyában előterjesztést te
vén mind a magas kormány, mind a t. képviselő
házhoz, s az előterjesztést pártfogás végett a tör
vényhatóságokkal is közölvén, a mennyiben az elő
terjesztésben felhozott érvek nem csak Eperjes ér
deke, de sokban a felvidék valódi érdekei ellen is 
félremagyarázvák, kérvényező közönség ez előter
jesztés ellenében hozott tiszteletteljes fölterjesztvé-
nyét a t. képviselőháznak bemutatja, esedezvén, ez 
ott kifejtett érvek és nézpontok alapján az annak 
idejében a felső - magyarországi főtörvényszék 
székhelyének Eperjesre tételénél azt figyelmére 
méltatni és pártfogoltatni. A törvénykezési javaslat 
vizsgálatával megbízott országos bizottsághoz átté 
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

A békésmegyei gazdasági egyesület kérvé
nyében az alföld-fiumei vasútvonal érdekében elő
terjeszti, hogy a m. kir. közlekedési minisztérium 

által előterjesztett s vele is közlött alföld-fiumei 
vasúti tervezetet nem találja a vonalaknak ok : 

szerű lehető legrövidebb kifejlési, egységi és 
önállósági szükségénél fogva mindenben a legki
sebb részletig czélszerünek, és ellenében észre
vételeit és javaslatát tüzetesen elősorolván, érveit 
és javaslatát a haza, különösen az alföld és dunai 
alvidék s a társországok érdekében méltó figye
lembe vétetni tiszteletteljesen kérelmezi. Az alföld
fiumei vasútvonal iránti törvényjavaslat előterjesz
tése tekintetéből adat- és használatul a m. kir. köz
lekedési minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Kratzl Mihály bácsmegyei bajai lakatos mes
ter okiratokkal támogatott kérvényében előter
jeszti, miszerint az 1849. hadjárat alkalmával a 
magyar hadsereg részére Czintula Antal vezénylő 
tiszt parancsából 1000 frt o. é. lovassági fölszerel-
ményeket készítvén, azokat hosszas és költséges 
ide s tova hurczolás után Kecskeméten az ottani 
18. sz. huszárezred parancsnoka Majthényi alezre
desnek tényleg általadta, általa nyugtáztatott, de 
kifizetés végett a Szegeden volt kormányhoz uta-
sittatott. Már akkor a nemzet kormánya csakha
mar vándorlóvá válván, ez okból és a bekövetke
zett válság miatt jogos követelése fizetetlenül ma
radt. Mint szegény sorsú mester e veszteséggel ér
zékenyen károsodván, most már az országnak vi-
szanyert felelős kormányzatával igazságos követe
lésének megtérittetését tiszteletteljesen kérelmezi. 
Intézkedés végett a m. kir. pénzügyi minisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Hevesmegyei egri lakos és csizmadiamester 
Spák János, 48 mestertársa nevében is, kérvényé
ben előterjeszti, miszerint ő és társai 1849. június
ban a magyar hadsereg részére 421 pár csizmát 
és 118 pár bakancsot 2728 frt 30 kr. értékben 
szolgáltattak, de a közbe jött országos szeren
csétlenség közepett kielégítetlenül maradtak; a 
nemzetügy jobbra fordultával, mint szegény sorsú 
családfők esedeznek jogos követelésök kielégitteté-
sét eszközöltetni. Intézkedés végett a m- kir. pénz
ügyi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Özvegy Számmer Pálné és fiai, székesfehér
vári nyomdatulajdonosok okadatolt kérvényökben 
előterjesztik, miszerint a m. kir. belügyi miniszté
rium 683. sz. május 17-ről kelt a nyomdák bizto
síték-összegére vonatkozó rendeletével Székes-Fe
hérvár hatósága utján mint nyomdatulajdonosokat 
kérvényezőket is utasította és kötelezte , hogy az 
1848. 8-ik t. ez. 37. §-hoz képest ők is 2000 frt 
cautió lefizetéséről gondoskodjanak. E királyi in-
tézvény ellenében kérelmezők a m. kir. belügymi
nisztériumhoz az igényelt 2000 frt cautiónak tör
vényellenes letéti kötelezettsége alóli fölmentése 
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végett már kétszer folyamodtak, de kérelmöktől 
mindannyiszor ismételten elutasitattak, kijelentet
vén, hogy a biztosíték összege alól nem kiváltsá
goltatnak. Kérvényezők meg levén győződve, 
hogy az idézett törvénynek ellenükben sincs visz-
szaható ereje , hogy a hivatkozott 1847—48. 
4. fej. 37. §. csak is az azon idők óta keletke
zendő nyomdászoknak teszi tisztévé a 2000 forint 
cautiő lefizetését, hogy ők, mint már akkor, bárha 
a szokásos kiváltság melletti nyomdatulajdonosok 
azon kötelezettség alá nem tartozhatnak : tisztelet
teljesen kérik igazságos ügyöket a t. képviselőház 
védszárnyai alá fogadtatni s a kétszeres miniszteri 
leirat kötelezettsége alól magokat fölmentetni. 
Hivatkozással a hasontárgyu régibb végzésre, 
elintézés végett a belügyi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Poor László és Jandrekovics János pestvárosi 
lakatos és csizmadiamesterek, kérvényükben előter
jesztik, miszerint 1849 júliusban a magyar hadse
reg részére 1362 oszt. frt és 55 kr értékű fölsze
relvényeket szolgáltatván ki, ez összegből a köz
bejött országos szerencsétlenség miatt legkevésbbé 
sem részesíttettek, smint nagycsaládu és szegény 
emberek, különben is e veszteség anyagi áldozatjai 
levén, most már az ország sorsának jobbrafordul
tával s a nemzeti kormány visszatértével, igazsá
gos követelésük megtérittetését kieszközöltetni és 
utalványoztatni kérik. Elintézés végett a m. kir. 
pénzügyi minisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. [Helyeslés) 

Esztergom szabad kir. város közönsége okira
tokkal támogatott kérvényében előterjeszti, misze
rint a városi községhatóság az alkotmányos élet 
megkezdésével azonnal számot vetvén a helyi 
körülményekkel, melyek a város anyagi jóllétét 
rendszeresen nem csak aláásták, de végleg elsze
gényítettek, az adott és létezett körülmények eny
hítése s részben megszüntetése végett saját részéről 
több irányban kellő kérelmi lépéseket azonnal 
megtette. S a többi közt különösen elismervén, 
hogy a közönség vég elszegényitésére az illetékte
len borfogyasztási adó évek során át, mindenkor 
legtöbbet tőn : már korábban régibb elöljárósága 
mind a cs. kir. pénzügyérséghez és a m. királyi 
helytartó tanácshoz, mind közelebb a magy. kir. 
pénzügyi minisztériumhoz, ez érdekben kiválókig 
folyamodott. Ugyanis kérvényező közönség sze
rint az 1850. évi országos törvény és kormánylap 
26-ik darab 357. sz. a. 499. lapján közzétett cs. k. 
nyiltparancs azt rendeli, hogy a bor- és hústól 
való fogyasztási adó ugy amint az az osztrák örö
kös tartományokban létezett, Magyarországban is 
életbe léptettessék; e nyiltparancs szerint tehát 
kérvényezők szerint Esztergom nem csak csupán 
mint 8000 lélekkel bíró város egyes egyedül a l 
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3-ad osztályú városok mértékében adóztathatott 
meg, de a városon kivül levő pinczékben létező 
borkészlet fogyasztási adó tárgyává nem is tétet
hetett, Azonban, már az absolut uralom idejében, 
e nyiltparancs rendeletének világos szavai elle
nére, Esztergom a 2-od osztályú fogyasztási adó
val rovatott meg, s a borkészlet a városon kivüli 
pinczékben is — bár a termő föld már külön adó 
alá vétetett — szintén külön fogyasztási adó alá 
később fölvétetett. Ez érintett, még az osztrák 
absolut értelemben is jogellenes visszaélés keserű 
súlyát s elszegényitési horderejét az akkori elöljá
róság ösztönszerűleg érezvén, ez ellenében orvos
lásért a cs. k. pénzügyérség és helytartó tanácshoz 
kérelmezett, s az alkotmányos élet megkezdésével 
annak kártékonyságát s életgyilkoló elviselketet-
lenségét a kérvényező közönség még inkább be 
látván, ez illetéktelenül kivettetni és beszedetni 
szokott fogyasztási adó enyhítéséért, különösen 
azért, hogy a fogyasztási adóterhet illetőleg a kér
vényező 8000 népességű város az e tekintetben 
harmad osztályú városok sorába ejtessék, hogy a 
városon kivül, s a belsőséghez nem tartozó pin-
czíkben létező borkészlet fogyasztási adó alá ne 
vettessék, indokolva a m. kir. pénzügyi miniszté
riumhoz azonnal folyamodott. Azonban kérvénye
zők október 14-ről az 52210. sz. leirat utján az il
lető pénzügyi minisztérium által azon indokból, 
mert Esztergom városának vele egy fogyasztási 
adóterületet képező Szt.-Tamás és Szt.-György 
mezővárosok és a Vízivárossal II. fogyasztási adó 
osztályába lett sorozása, továbbá, a szőlőhegyen
kinti pinczékben fekvő boroknak felvétele, nyil
vántartása és megadóztatása az eddigi — a ma
gyar országgyűlés mindkét házának határozata 
folytán folyó év végéig érvényben maradó azon 
szabályokon, melyekhez a város közönsége maga 
is ragaszkodott, a midőn a bor- s husfogyasz-
tási adó beszedését 1854-től 1859-ig önkéntes 
egyezkedés utján kezelte — alapszik, kérelmükkel 
elutasittattak. De kérvényező közönség azon meg
győződésben lévén, hogy az országgyűlési felha
talmazás a borfogyasztási adóval, maga a nyiltpa
rancs szellemével ellenkező visszaélésére nem ad 
jogosultságot, hogy az 1854-től 1859-ig volt vá
rosi hivatalnokoknak csak is a kormány parancsát 
teljesítő magaviselete és alkalmazása alkotmányos 
községhatóság törvényes kérelme ellenében nem 
bir, nem bírhat kötelező erővel: e szempontból 
ujabb folyamodványnyal kívánt járulni mind az 
összes m. k. minisztériumhoz, mind a t. képviselő
házhoz, ez utóbbi kérvényükben is, jogosságuk ér
zetében, tiszteletteljesen esedezvén, hogy Eszter
gom fogyasztási adóteher tekintetében már ez év
ben is a I l l-ad osztályú községek közé soroztas-
sék, s nem a belsőséghez tartozó pinczékben létező 

3 



18 CGVI. ORSZÁGOS ÜLÉS (Marcz. 14. 1868.) 

borkészlet a fogyasztási adó alól fölmentessék. 
Gyors elintézés tekintetéből az Összes minisztéri
umhoz, s használatul a közelebb kirendelt ország
gyűlési pénzügyi bizottsághoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Besze JánOS : Tisztelt ház ! Esztergom vá
rosa sérelmei köztudomásra jutottak itten is, 
mert végzése és határozatai minden képviselőnek 
a város által kézbesittettek. Ezen panaszoknak 
egy része orvosoltatott administrativ utón, miután 
a pénzügyminiszter addig is, mig a törvény más
kép fog rendelkezni, a pincze- és a boraccisok 
tárgyában ideiglen rendelkezett. De legfőbb pa
nasza Esztergom városának az, hogy jogtalanul, 
igazi nevén megmondva, elraboltatott tőle 60,000 
frt. Ugyanis 1861-ben 3,000 s néhány frt. adóhát
ralékát rögtön megfizetni képes nemiévén, a város
házát megrohanták és az illető financiális tisztvi
selők a polgármester és az egész város ellenszegü
lése daczára vasládáinkat kovácsokkal feltörették 
s onnan 60,000 irtot elraboltak, azon 60,000 frt. 
státusobligátiókat, melyeket Esztergom városa az 
úgynevezett szabad hazafias kölcsön fejében vett, 
melyekre adósságokat tett, adós még most is, s 
melyek tőle jogtalanul elvétettek. Számtalanszor 
folyamodott és esedezett, hogy tegyenek compu-
tust; ha tartoznak valamivel, húzzák le; de a 
hátralékot adják vissza. Esztergom városa sür
gette, hogy a kormány ily hallatlan, önkényes, 
minden képzelhető alkotmányos törvényt tipró 
eljárást rögtön orvosoljon, s miután a kérvényi 
bizottság rögtöni törvényes erélyes eljárás végett 
ajánlja a minisztériumhoz áttétetni: Esztergom 
városa reményli, hogy ezen rettentő sérelem vala
hára orvosoltatni fog. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Halmosy képviselő úr fog a kérvé
nyi bizottság részéről jelentést tenni. 

Halmosy Endre előadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését): Kossik János hontmegyei ke-
szihóczi lakos panaszolja, hogy 15 frt. tartozásért 
fél telke potom áron és kellő köröztetés nélkül 
elárvereztetett: kéri az árverést megsemmisíttetni. 
Intézkedés végett az igazságügyi minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Verbay János volt magyar-egresi tanitó a 
jegyzőség ellátásáért 1861. évre járó és az ura
ság tisztartója által megtagadott 00 frt. járandó
ságát megtéríttetni kéri. Intézkedés végett a bel
ügyminisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Baltazár György anyagi segélyezést és a 
pénzügyminisztériumnál lévő okmányait kiadatni 
kéri. A pénzügyminisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Tófalva Erdély marosszéki község lakosai 
panaszolják, hogy a b. Apor Károly által ellenök 

indított úrbéri perben ó'k a legtöbb törvényszék
nek ítélete folytán telki birtokukat egészen 
elvesztvén és igy földönfutókká válván, kérik a 
pernek ujabb felvételét, minthogy a királyi jogá
ról szóló okmányt birják, holott a legfőbb tör
vényszéki ítéletben főindokul az hozatik föl, hogy 
a királyi jog behozatala be nem bizonyittatotfc. 
Elintézés végett az igazságügyminiszteriumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Or-Ladány szabolcsmegyei községnek kérvé
nye , melyben panaszkodik, hogy gr. Vay Ádám 
haszonbérlője által beadott kereset alapján az alis
pán által a régi idők óta birt kocsmáltatási jog 
további gyakorlatától jogtalairult eltiltatott és 330 
frt, költségben elmarasztaltatott, miért is ez érdem
ben orvoslást ké r , az igazságügyminiszteriumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Biharmegyei Beéli, Kislaba, Siád, Krajova, 
Szabat és Bél-Rogoz községek úrbéri perök 
elintézését az országgyűlés által hozandó úrbéri 
törvény létrejöttéig felfüggesztetni kérik, mert a 
szomszéd községek, melyekben per utján az úrbéri 
pátens értelmében foganatosíttatott a legelőelkü-
lönités és erdőkihasitás, vég ínségre jutottak és 
most már ő ellenök is folyván a pör, ők is tönkre 
tétetnek. Elintézés végett az igazságügyi minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Dr. Szorabathy József, 300 kis-kun-dorozs-
ma- és majsai lakosok meghatalmazottja a gr. 
LangrandDumonceau András czéget viselő belga 
bank ellen család, rászedés stb. miatt beadott 
panaszát elintéztetni kéri. A kérdéses folyamod
vány a f. évi június 26-án tartott ülésben l l l 0 / t 8 5 7 
szám alatt a belügyminisztériumhoz áttétetvén: a 
jelen kérvény szintén oda áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

B. Seckendorf Oszkárné, született Gazich 
Franciska, tabi lakos, Hecs Károly tolnamegyei 
tomási ügyvéd ellen zárfeltörés iránt a tolna-
megyei fenyitőtörvényszéknél folyamatba tett 
bünvizsgálatnak foganatba vételét és a bünvizs
gálatnak több somogymegyei lakosra kiterjeszté
sét kéri, a mellékletekből kiderülvén, hogy Hecs 

i Károly részére 609 frt. 19 kr. ügyvédi díj behaj
tása végett özvegy Gazich Józsefné, született 
Káldy Erzsébetnek 35 hold tiszta búzatermése még 
1863 június 5-én lefoglaítatott, melyre b. Secken
dorf Oszkárné igénykeresetet indított, ezen kereset 
elutasítása következtében az árverés elrendeltetett 
1864 június 14-én, minthogy azonban a lefoglalt 
termés már meg nem volt, az uj termés foglatatott 
le és rendeltetett árvereztetni, a semmiségi pana
szok folytán ezen árverés megint addig elhúzódott, 
mig a termés megint hiányzott s 1865. február 
17-én 86 hold rozs- a búza-vetés foglaltatott le, 
mely a közbevetett igénykereseíek s semmiségi 
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panaszok daczára 1865. marczius 17-én elárverez
tetett. A kir. ítélőtábla 1865. augusztus 26-án az 
egész eljárást megsemmisítette és a visszafogla
lást rendelte el, mely határozatot a hétszemélyes 
tábla is helyben hagyott. A termésnek a fentebbi 
árverés következtében eszközölt elvitele miatt azon 
oknál fogva, mert az igénykeresetek végleges 
elintézéséig zár volt elrendelve, kéretik a vizsgálat 
zárfeltörés miat t Az igazságügyi minisztériumhoz 
áttétetik. (Helyeslés.) 

A turja-remetei kincstári vasgyár munkásai 
panaszlevelökben előadják, hogy ezen az ung
vári uradalomhoz tartozó gyár 186B. évben a 
bécsi cs. kir. pénzügyi minisztérium által Polla-
csek Adolf és Hollaender Leónak oly feltétellel 
adatott el, hogy a munkásokat is átvenni és sza-
bályszerüleg ellátni kötelesek; minek folytán a 
munkások, nehogy a már eltöltött szolgálati évek 
folytán nyert ellátási igényeiket elveszitsék, a 
vasgyárhoz kötve vannak, mely körülményt az uj 
tulajdonosok az ő kárukra felhasználják és a 
munkásohat roszul fizetik s mindenféle módon 
kínozzák; a munkások ez érdemben 1866. évben 
már ő felségéhez folyamodtak, melynek folytán 
az ügy meg is vizsgáltatott és az ungvári cs. kir. 
pénzügyi igazgatóságnak 1867. január 22-én kelt 
rendelvényéből kitetszik, hogy a vevők a munká
sokat az államszolgálatban nyert ellátási igények
kel átvállalták, s hogy eddigelé még egy eset sem 
fordult elő, melyben a vevők ezen igények teljesí
tését megtagadták. A munkások kérik, hogy 
részrehajlatlan biztos által helyzetök ujolag meg-
vizsgáltassék. s hogy vagy egyéb állami gyá
rakba helyeztessenek át , vagy pedig az eladás 
idejekor már érintett igényeik az állampénztárból 
kielégíttessenek, s ne kényszeríttessenek rabszol
gákként a vevőknél szolgálni, kikkel ők nem is 
szerződtek. Elintézés végett a m. kir. pénzügymi
nisztériumhoz áttétetik. (Helyeslés.) 

Kába Ilizric Lajos János és érdektársaik 
Huny ad megye Bostény községebeli lakosok a kocs-
máltatási jogban magokat védetni kérik, előadván, 
b ogy családjok Roskány és Pánk községekben az 
erdélyi fejedelmek és magyar királyok adomá
nyozásai alapján birta a kocsmáltatási jogot 
'[,, illetőleg *|s részben, mely jognak élvezetétől 
őket b. Nopcsa Fenercz főispán, mint a dévai 
kincstári uradalom haszonbérlője, főispáni hatal
mának védpaizsa alatt önhatalmilag eltiltotta 
csendőrök felhasználásával, és jogaiknak hivatal 
előtti keresésétől is eltiltotta. Intézkedés végett 
». kir. igazságügy minisztériumhoz áttétetik. (He
lyeslés.) 

Felső-fehérmegyei Ürmös község lakosai 
községi erdejök birtokában magokat védetni kérik. 
A. kérvényből s mellékletekből kiderül, hogy az 

erdőelkülönités iránt az úrbéri per már foganatban 
van, és hogy a földesuraknak a hamuzsirégetés 
hatóságilag megengedtetett, a községbeliek pedig 
eltiltattak, és ezek panaszkodnak, hogy a földes 
uraknak amúgy is van 33 hold külön erdejök, s 
hogy a 2782 holdra terjedő községi erdőt ők bír
ták, az adót is fizetik és iránta más községbeliek 
ellen pert is vittek, mégis a földes urak ujabb 
időben a hamuzsirégetéssel pusztítják, és a köz-
ségbelieket a használatból kizárják. Elintézés vé
gett am.k i r . igazságügyminiszteriumhoz áttétetik. 
(Helyeslés.) 

Wachsmann Vilmos és édes anyja Wagen-
leitner Johannának kérvénye , mely szerint Wachs
mann Vilmos a pestvárosi hatóság által jogtalanul 
a Rókuskórodában mint tébolyodott letartóztat
nék, és mindketten szabadon bocsáttatását kérik. 
Elintézés végett a m. kir. igazságügyminiszterium
hoz áttétetni véleményeztetik. (H lyeslés.) 

Batek szül. Payer Rozália és Batek János 
zborói lakosok az esztergomi főkáptalan, ugy Ve-
ber János és Gradl Kristóf ellen lefolyt, 13 évig 
tartott zálogvisszaváltási pörükben mind az alsó, 
mind a felsőbb folyamodási bíróságok által elkö
vetett részrehajlások és jogtalanságok miatt abün-
vizsgálat elrendelését és igazságos ügyöknek újó
lagos felvételét kérik, minekutána az igazságügyi 
minisztérium ez érdemben beadott kérvény őket egy
szerűen visszautasitotta. Intézkedés vég-ett az ösz-
szes minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Ozv. Várhegyi Luiza a férje őseit illetett báró 
czimet a montbeauforti melléknévvel gyermekeire, 
t. i. Várhegyi Ágost, Lajos, Irma, Karolina, Jose-
fina, Áron, Rezső és Klementinára átruháztatni kéri. 
Előadja, hogy férje Birgberg du Mont Beaufort 
Ágoston két testvérével honosíttatván, ezen hono
sítás 1836-ban törvénybe is igtattatott; hogy 
férje nevét 1842. febr. 3-án kelt kir. oklevél 
szerint Várhegyire átváltoztatta; a honositás alkal
mával ugyan kéretett a báró czimnek a honosítási 
okmányba felvétele, azonban ezen kérés a m. kir. 
udvari kanczelláríának 1830. marczius 5-én kelt vég
zésével elutasittatott azon oknál fogva, mert tör
vényszerűség be nem bizonyitatott, hogy a családot 
e czim illeti; ezen feltételnek most folyamodó eleget 
akarván tenni, kérvényéhez csatolja az 1—25. sz. 
alatti, s a leszármazást igazoló bizonyitványokat, 
és kimutatja, hogy családjok nemessége 1088. évből 
való. hogy Du Mont Ardes tábornok 1790. évben 
II . Károly spanyol királytól nyerte a báró czimet, 
melyet utódai mindig használtak; érdemükül je
lenti, hogy nevezett tábornok Magyarországban a 
törökök ellen harczolt, és Érsekújvár bevételénél 
kitüntette magát ; továbbá felhozza saját férjének 
és elhalt fiainak érdemeit, kik közül egyik a római 
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sánczoknál elhalt, másik a világosi fegyverletétel
nél honvédtiszt volt. Minthogy a czimek adomá
nyozására vonatkozó ügyletek a belügyminiszté
riumhoz tartoznak, ezen kérvény összes mellékle
teivel illetékes intézkedés végett nevezett miniszté
riumhoz áttétetik. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Szelestey László ugyancsak a kér-
vényi bizottság részéről fog jelentést tenni. 

Szelestey László: Az általam kidolgozott 
kérvényeket Thalabér Lajos volt szíves előadni. 

Jus th József : Több kérvény napirendre 
nincs kitűzve. Méltóztassék tehát a t. ház arra nézve 
határozni, hogy a még hátralévő kérvények mikor 
tárgyaltassanak ? (Felkiáltások: Hétfőn !) 

E l n ö k : Tehát a még nem tárgyalt kérvé
nyek tárgyában hétfőn fog a t. ház ülést tartani. 

Szontagh Pál előadó (gömön): T. ház! 
Még vannak előadni való kérvények, melyek szin
tén kitüzettek deezember végével napirendre : mél
tóztatnak talán azokat azonnal tárgyalás alá 
venni ? (Halljuk! Olvassa a kérvényt bizottság je
lentését] : Abaujmegye közönsége a m. vasútháló
zati tervre vonatkozó következő észrevételeit figye
lembe kéri vétetni: 1. a buda-fiumei országos 
égető szükséget képező vonal rögtöni megkezdését 
maga részéről is ajánlja; 2. a nagy-várad-kolozs
vári és alföld-fiumei vonalakat hasonlókép főfon-
tosságuaknak találja, s ez utóbbira nézve óhajtja, 
hogy az minden idegen érdektől függetlenül, egye
dül az ország és Fiume érdekei szerint építtessék, 
egy társaság által kezeltessék, s e czélból Sziszek
ről a Kulpa völgyén Károlyvárosig külön uj 
vonal építtessék; 3. országos főfontosságunak tartja 
a gácsországi vonalat is, és kiemelvén mint külö
nösen sürgőset a hatvan-miskolczi ágat, óhajtja 
Kassát az éjszakkeleti vasúthálózat csomópontjául, 
Krakkó és Lemberg vidékével legezélszerüebben 
mielőbb összeköttetni; 4. ajánlja legsürgőbben a 
kassa-oderbergi vonalat is ; 5. sürgősen ajánlja a 
debreczen-szatmári vonalat olyképen, hogy az 
egyúttal M.-Szigetig elsőrendű vonalként építtes
sék; ellenben semmi szükségét sem látja a szerencs
csap-szigeti, ipar- és forgalommeddő, vizi úttal ele
gendőn ellátott vidéken vezetni tervezett vonal
nak ; sőt azt a semmi fontossággal sem biró szeren
csi kiindulása miatt inkább hátrányosnak tartja; 
•e helyett nyomatékosan ajánlja a vasúthálózatba 
leendő felvételét az oderberg-kassai vonalnak keleti 
irányban folytatását, mely Kassáról kiindulva 
Gálszécs, N.-Mihály, Ungvár, Munkácson át ve
zetve Tekeházánál a debreczen-szigeti vonattal csat
lakozzék, s amannál minden tekintetben előnyö-
sebb volna, kívánatosnak tartván még Tokajtól 
Gtálszécsig egy szárnyvonalat, mely által Abauj, 
Zemplén, U n g minden érdekei és igényei kielégí
tést nyernének; 6. a gömöri vonalra nézve mind 

Dobsinán át az oderbergivel, mind Losoncznál a 
pest-szuesányival való összeköttetést. A közleke
désügyi minisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik ; egyszersmind, mivel a háznak érdekében áll. 
tudomással bírni az egyes községek és vidékek ki-
vánatáról és azok indokairól, ugy ezen, mint a 
vasúthálózatra vonatkozó egyéb kérvények külön 
jegyzékbe foglalandók és a vasúthálózat tárgya
lása alkalmával a képviselők rendelkezésére tar
tandók volnának. (Helyeslés.) 

Sz. k. Kassa városa a m. vasúthálózati tervre 
következő észrevételeit terjeszti elő: 1. Világkeres
kedésünk végett tengerre lévén szükségünk, a 
buda-fiumei vonalnak mielőbb és sürgősen ki viendő 
kiépítését szorgalmaztatni kívánja. 2. A kassa-
miskolczi, debreczen-pesti vonalat kereskedelme 
szempontjából a múlt évtized egyik ferdeségének, 
vidéke anyagi romlásának mondván, a hatvan-
miskolczi vonalat kereskedői és iparosai nevében 
mindennapi imájába foglalja. 3. A kassa-oderbergi, 
rája nézve kitűnő fontosságú vonalat a borterme
lés érdekéből, hadtani, honvédelmi tekintetből, s a 
végett, hogy Sáros, Szepes, Liptó érezgazdag éd 
iparos vidékei az ország szivével összeköttessenek, 
lehető sietséggel szorgalmaztatni ajánlja. 4. Erdély
nek eddig fájdalmasan nélkülözött összeköttetésé
nek az ország szivével sürgősségét kiemeli. 5. A 
maramarosi sókincstárba vezető útról sem felejtkez
vén meg, jól választottnak ismeri el a debreczen-
szatmár-szigeti vonalat, a mit azonban nem mond
hat a szerencs-csap-szigetiről, mely egy kereske-
désileg jelentéktelen pontról kiindulva, alig érint 
fontosabb városokat és nevezetes forgalmat elő
idézhető vidéket; minélfogva remélte, hogy a mi
niszteri javaslat az ország érdekeit inkább figye
lembe véve, e helyett a kassa-szigetit fogja érvé
nyesíteni, az oderberg-kassai vonal folytatása gya
nánt, Ungvá r , Munkács, N.-Szőlős irányában, 
mely inkább világkereskedelmi fontosságú, ter
ménygazdag vidéket és városokat érint, az ung
vári kincstári jószág értékét emelendi, s . hadtani 
szempontból is épen oly fontos. A vélemény 
ugyanaz, mint az imént előterjesztett abaujmegyei 
kérvényre nézve. (Helyeslés.) 

Sz. kir. Temesvár városa közönsége a debre-
czen-szatmár-szigeti vasútvonal sürgős kiépitéséfc 
ajánlja, ugy nyilatkozván, hogy az az éjszak
keleti vidék közgazdasági érdekeinek bizonyosan 
megfelel; az 184?/8-ki törvényhozás is annak 
ismerte el, az ország központját s a délkeleti vidé
ket, Maramaros sókincseivel érintkezésbe hozza, s 
a kérvényezők forgalmi élénkítésének is eszköze 
volna, bortermő vidékeket keresztül hasitva és 
népies városokat érintve, jövedelmezőségére is biz
tosan számithatván. A vélemény ugyanaz. (He
lyeslés.) 
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Biharmegye közönsége a debreczen-szatmár-
szigeti vasutvonalat a legsürgősebben a kiépitendő 
pályák közé soroztatni kéri , hivatkozva az 1866. 
ínarcz. 22-én kelt országos határozatra, s indokolva 
felszólalását azon aggodalommal, hogy a vasút
hálózati terv szerint azt háttérbe szorítva látja a j 
szerencs-szigeti által, mely a kereskedést természet- j 
ellenes irányba forditván, a Szamos völgyének 
mezőgazdaságát, Bihar borászatát, egy nagy vidék 
fejlődő iparát elnyomja, Erdélyt éjszaki magyar- '; 
országi összeköttetésétől megfosztaná, holott amaz 
a bányavárosok kincseit forgalomba hozná, az oder- ; 
berg-kassai vonalnak a kelettel összeköttetését is 
elősegítené. A vélemény ugyanaz. (Helyeslés) 

Beregmegye közönsége a szerencs-csap-szigeti 
vonalat a szatmár-szigeti vonal mellett támogat-
tatni kéri, azonfelül egy magyar és galicziai con-
sortiuro által kiépíttetni szándékolt kész előmun
kálatokkal, sőt tőkepénzes vállalkozóval ellátott 
szerencs-csap-szigeti , esetleg esap-ungvár-n.-mi-
hály-eperjesi vonalat, az eperjes-przeinysli vonal 
elejtésével is, megállapittatni kéri. Indokolja az 
elsőt az országnak Tokajtól a Tisza jobb partján 
felfelé elterülő több nemű terményekkel és keres
kedelmi czikkekkel ellátott, de nagy piaczot nél
külöző vidékének az ország többi részeivel egyen
jogú érdekével; a másikat pedig részletesen azzal, 
hogy : 1) Fiumét, illetőleg az Adriai tengert Pes
ten keresztül Galicziával, s onnan két irányban 
Lembergen és Krakkón át a Fekete és Keleti ten
ger felé legczélszerübben kötné össze; 2) Jablun-
kától Erdélyig a határszéli megyéket középen ha
sítva egymással és Galicziával kötné össze ; 3) a 
vereczki szorosnak, főleg az 1863. 64. ínséges 
években igazolt gabonaforgalmi nagy fontosságá
val ; 4) az érdeklett megyéknek gyári és föld
ipartermékei által remélhető nevezetes vasúti for
galmaival ; 5) hogy e vonal felel meg leginkább 
az 1836. XXV. t. czikk intentióinak; Pestnek 
Gácsországgal legközelebbi utón összeköttetésé
vel ; hogy stratégiai tekintetben fontos; legke
vesebb természeti akadályoknak néz elébe, s a 
mennyiben az egyik vállalkozó gr. Schönborn 
uradalmán vitetnék, olcsóbb építési anyagokra is 
számolhat. A vélemény ugyanaz. (Helyeslés.) 

Fiume szabad kir. kikötő város közönsége a 
képviselőház f. évi július l-jén bozott határozatá
hoz képest, egy a déli vasut-társaság vonalát nem 
érintő, külön önálló alföld-fiumei vonalnak kiépit-
tetését kéri. Ennek indokolására előadja azt, hogy 
a miniszteri tervezet szerint, az alföld-fiumei vasút 
nem képez egyetlen önálló vonalat, hanem külön
féle, egymástól független vonalrészekre van sza-
kitva. Az alföldi vonal N.-Váradtól Szegeden ál
tal a Dunáig terveztetik; az ut megjelölése nél
kül folytatva a duna-fiumei vonalig, irányítva 

Borca-Zákony-Kanizsa felé, mi által Trieszt véd-
urának. a déli vaspálya-társaságnak esnék osztály
részül. Ez által 7—8 mértföldre meg is hosszab-
bittatik, és egy gazdag termő vidék elszigeteltetik ; 
az eszék-sziszeki vonal létrejötte is, ha áruczik-
keit innen tovább azon déli vaspálya-társaságnak 
kénytelen átszolgáltatni, veszélyeztetve van. I ly 
körülmények közt az állam által épittetni szándé
kolt károlyváros-fiumei vonal, mert külön tagot 
képezvén az építési költségek magasságához ké
pest, vagy a vitelbér felemelését, vagy az állam
háztartás terheltetését eszközölné, előbb-utóbb a 
déli vaspálya-társaság kezeibe menne át. S ily 
módon Magyarország kereskedelmi és tengerészeti 
érdekei a déli vasút-társaság czéljainak s Trieszt ér
dekeinek lennének alárendelve. E külön alföld-fiu
mei pálya a buda-fiumei egyenes összeköttetésnek 
sem okozhat rövidséget, minthogy ez Zákány-Zág
rábon át Károly városig vezettetvén, itt az alföld-
fiumei vasút károlyváros-fiumei vonalrészét külön
ben is feltalálja. A vélemény ugyanaz. (Helyeslés.) 

Sárosmegye közönsége a miniszteri vasút
hálózati tervezet IH-ik pontjára észrevételeit fi
gyelembe vétetni, és a kassa-przemysli vasútvo
nalnak Eperjes és Dukla között vezetését megál
lapittatni kéri. Kérelmének indokolásául felhozza 
azt, miszerint : 1. Kassának Przemysllel ösz-
szeköttésére az eperjes-duklai irány a legrövidebb, 
s mivel a Beszkid hegyen az átkelés könnyen esz
közölhető, a legolcsóbb i s ; 2. hogy terményeink
nek külföldi piaczok nyittassanak, szükséges az 
eperjes-duklai vonal, mely a Tisza völgyének pia-
czát Gácsországba helyezné át, s ez oknál fogva 
már az 1848 : XXX. t. ez. megalapitá azt, s gr. 
Széchenyi István is elismerte s figyelmezteté az 
országot annak előnyeire; 3. fontos e vonal stra
tégiai szempontból, mire utalnak egyrészt ka
tonai tekintélyek nyilatkozatai, s az 184 %. és 
1866-ki hadjáratok eredményei, s másrészt az 
orosz birodalom fenyegető állása éjszaki határaink 
védelmére s czélszerü vasúti összeköttetésre, mi
lyen az eperjes-duklai hí fel; 4. tekintve a megye 
speciális érdekeit, termelésének előmozdítására s 
termékeinek elkelésére nézve életkérdés az eper
jes-duklai vonal, Sáros megye termékei, fanemüek, 
só, vas, üveg, liszt, papírgyártás, len termesztés, 
vászonkészités, többféle ásványvíz, s egyéb ipar-
czikkek és termények; 5. Sáros megye átmeneti 
kereskedés színhelye, bor- és gabonanemüékben, 
melyeket a hegyaljai és az alföldi vidékekről a 
a szepesi bányavárosokba és Galicziába, innen 
vissza naphteolajat szállít s biztosítja ezen eperjes-
duklai szoroson az országnak Galicziával száza
dok óta megszokott kereskedési összeköttetéseit. 
A vélemény ugyanaz. (Helyeslés.) 

Gyöngyös városa kerésk. testülete a hatvan-
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miskolczi vonalnak Gyöngyös-Püspökinek veze
tését, s ott egy főállomásnak megállapítását kéri ; 
indokolja ezt gabona és egyéb terményekben (mire 
nézve csarnokfelállitási engedélyt is nyert), va
lamint bor és iparczikkekben jelentékeny, s egy 
nagy vidék gyuponfját képező kereskedésével, s 
nevezetes forgalmával, mely Pest felé lMa millió 
mázsát meghalad, hozzá tevén , hogy máskép 
a pályát, ha t. i. az Vámos-Györknél vezettetnék 
el, nem használhatná, minthogy fuvarosaival tenge
lyen Györknél Hatvant ezélszerübben érheti, ha 
pedig ide jutott, a tengelyen tovább szállítás elle
nében neki a pálya már semmi előnyt se nyúj
tana , de a pálya is nagy mennyiségű szállítmány
tól elesnék; végezetre azt hiszi, hogy egy 19 ezer 
lakosságú kereskedő várost, hol az illető vidéken 
hasonló jelentékeny közlekedési állomás nem lé
tezik , mely forgalma élénkítése által a vona
lat meghosszabbittatása esetében is jövedelmezővé 
tenné, sőt az épifkezési költséghez is jelentékeny 
áldozattal járulhatna, melynek különben kereske
delmi s összes jövője a legérzékenyebb csapást 
szenvedne, czélszerüen mellőzni nem lehet, A vé
lemény ugyanaz. (Heiyedés.) 

Sz. k. Besztercze városa a m. vasúthálózatról 
nyilatkozván, hazánk anyagi érdekeit legsikere
sebben előmczdithatónak hiszi : 1. a pest-losoncz-
besztercze-szucsáni vonal által, mely S. Tarjánig 
kész, Losoncztól Zólyom megyét legrövidebben 
éri, a kérvényező város és vidékének fogyasztó s 
iparos népességét, a tiszai gazdag gabona termő 
vidékkel összeköti; 2. a garamvölgyi vonal által, 
mely vagy Esztergom-Nána, vagy Komárom-Ér
sekújvártól kiindulva Zólyom városánál a losoncz-
beszterczi vonallal csatlakozzék, s melyeta vasút
hálózatba a vágvölgyi vonal mellett i s , sőt elő
nyösebben e helyett véleményez felveendőnek, 
azon okból, mert Magyarország éjszak-nyugati vi
déke érdekeinek egyedül ez lesz képes megfelelni 
honvédelmi és közforgalmi szempontból, mert 
habár amott a vidék termőbb, de már is közforga
lomnak örvend , mindazonáltal Trencsénen kivül 
nem létezik se város, se ipar- és kereskedés, 
s átalában közforgalomba való tárgy itt el
lenben több a népesség, számos a népes város bá-
nyászi, vas- és rézgyári s egyéb kézműi iparral, 
nagy kiterjedésű erdőkkel s vidéke minden te
kintetben képesebb. A vélemény ugyanaz. (He
lyeslés.) 

Turóezmegye közönsége a m. vasúthálózati 
tervet átalában helyeselvén, Baját érdekéből első 
sorba helyezi a pest-oderbergi vonalat, abból in
dulván ki, hogy ha belkereskedésünk központjá
nak, Buda-Pestnek világkereskedelmi szempontból 
Fiúméval összeköttetése első rendű szükségnek 
ismertetik el, ebbeli világkereskedelmi érdekeinknek 

még azzal, hogy a tengeri összeköttetés a közpon
tig létesíttetik, nincs elég téve; de szükséges, hogy 
a központon keresztül a Fiumére utalt iparos éj
szak-nyugati külföldnek is tárt kapu nyittassák, s 
a vonal meghosszabbításával fiume-pest-oderbergi 
vonallá kiegészíttessék; kéri tehát a pest-oderbergi 
vonalrészt hasonlóan az első rendű vonalak közé 
soroztatni s a Fiumével egyidejűleg létesíttetni. A 
kassa-oderbergi vonal tekintetében nem találja in
dokolva, hogy ez a vágvölgyi mellőzésével költsé
ges eltéréssel Árvamegyén keresztül vitessék; 
végre pártolja az érsekujvár-zsolnai vonalat. A vé
lemény ugyanaz. (Helyeslés.) 

Sz. k. Eperjes városa az eperjes-dukla-prze-
mysli vonalat, mint minden tekintetben legczél-
szerübbet államköltségen nyomjeleztetni, s or-
szággyülésileg megállapittatni kéri. Indokolja ezt 
azzal, hogy a vizojtó Kárpátokon a legkönnyebb 
átkelési pont a sárosmegyei kamenyiki, mely 64 
öllel alacsonyabb a zempléni-daborczvölgyinél, s 
70 ölre enged öl emelkedést, hogy Eperjestől a 
kassa-oderbergi ág benyulásától a határszél 9 
mértföldnyi legrövidebb ; továbbá, hogy Eperjes 
környéke oly fontos hadászati pont, mely a ré
gibb és ujabb korban mindannyiszor fel volt is
merve és felhasználva; kiemeli Sárosmegye iparát, 
Eperjes kereskedelmi élénkségét, hogy a transil ó 
kereskedés erre haladja legrövidebb és legelőnyö
sebb útját, melyen a pest-fiumei, mind tiszai, er
délyi nyúlandó pályák legegyenesebb irányban s 
legrövidebb téren Eperjes-Duklán átPrzemysl, in
nen Lemberg és Krakkó felé fognának folytat-
tatni; végre méltányolná a marmaros-szigeti vona
lat, ha abba felvétetnék azon rövid áar is, mely 
Eperjes-Varanón áthaladva, abba Putka-Nelme-
czen beszakadna s az oderbergi pályát a szigeti
vel összekötné, mely által Zempléntől Máramarosig 
2VB millió holdat túlhaladó, nagyrészt az erdő
telén Éjszak-Nyugat-Európa faszegény országai
val közvetittetnék. A vélemény ugyanaz. (He
lyeslés.) 

Barsmegye közönsége a pest-oderbergi, átalá-
nosan elismert fővonal irányára nézve a tarján-
losoncz-beszterczei felett előnyt kivan adni a ga
ramvölgyinek azon okból, mert a vonal erre 3, 
esetleg 5 mértfölddel rövidebb, mert a terü
let erre kedvezőbb, vizválasztó magaslat csak 
egy van, amott három, hogy az építkezés átalá
ban erre olcsóbbnak ígérkezik, daczára annak, 
hogy még kiépítendő vonalrész van Esztergom-Ná-
nától; egyébiránt kéri az előmunkálatokat mind
két irányban megtétetni, s a legczélszerübbet ahhoz 
képest megállapittatni; végre felhívja a figyelmet a 
Garam és Vágvölgy közti Körmöcz körüli átkelés 
tanulmányozására. A vélemény ugyanaz. (He
lyeslés.) 
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Három- és Miklósvár t. e. szék azt kéri, hogy 
qa kezdi-vásárhelyi kérvény értelmében is az oláh 
kormány nyal a kapcsolási pontra nézve az egyez
ség akként tétetvén, a fő- és szárnyvonalak tör
vényhatóságának ne szélén, hanem lehetőleg bel
sejében, s illetőleg hosszában vétessenek, különösen 
pedig, hogy a n.-várad-kolozsvár-brassói vasút elő
munkálatainak mielőbbi megtétele után ezen egész 
vonal ne csak Fejérvárig, de innen tovább is Bras
sóig egyszerre s egy erővel épitessék, s az iparkama
rának e tekintetben előterjesztett kérvényét is ügye-
lembe vétetni kéri. A vélemény ugyanaz. (Helyeslés.) 

Torda varosam, vasúthálózat terve által, jö
vője felett fájdalommal eltöltve, kéri a n.-várad
kolozsvár-brassói vasutat Egerbegy helyett Tor
dán keresztül vitetni, és ott egy rakodó államot 
felállíttatni. Indokolja kérelmét a következőkkel: 
1. Torda város m. e. 10 ezer főnyi 21 ezer hold 
gazdasággal dus, ipar- és kereskedelemmel kitűnő 
népességgel, és ekként azon oldal vidéknél, me
lyen a pálya terveztetik, nagyobb közgazdasági 
fontossággal bír; a mellőztetés által azonban 
anyagi pusztulásnak volna kitéve ; 2. Torda felé 
az általa megjelölt téren és irányban, a hol min
denütt szilárd alap, épületi kőrétegek, sőt egy ott 
csak keskenyebb folyón épitendő hidra Trajan 
korából faragott D kövek készen találhatók, a vo
nal nem csak rövidebb, helyesebb, de olcsóbb is 
lenne, mint az egerbegyi mocsarakon keresztül ka
nyargó ; 3. e vonal egyszersmind jövedelmezőbb
nek is Ígérkezik a tordai kimerithetlen só-
szállitás közvetlen közelsége, a tordai kereske
dők áruczikk forgatása s járása-kelése, valamint 
fa-és marhakereskedés folytán; 4. végre Torda 
város ingyen területben, munkában, anyagokban 
és erejében, meg részvények vállalásában ne
vezetes áldozatokra is ajánlkozik. A vélemény 
ugyanaz. (Helyeslés.) 

Háromszék és Miklósvárszék , Felső-Fehér-
megye, Segesvárszék, Kezdi-Vásárhely város, Kő
halomszék és Sepsi-Szent-György város megbízott
jai, úgyszintén a brassói kereskedelmi és iparka
mara eleven szavakkal rajzolják Erdélyre nézve 
egy vasútnak szükségét, a mire ezen ország két 
évtized óta folyton, de sikertelenül törekedett, és 
jóllehet egy vasút fontosssága Erdély közepén 
keresztül, folytatólag Moldván a Havas-Alföldön 
át Galaczig nemzetgazdasági, kereskedelmi, poli
tikai és hadtani tekintetből minden oldalról elis
mertetett, jóllehet többször remélt, de mindig csa
lódott. Várta ezt Erdély különösen a m. kormány
nak ez oly soká elhanyagolt ország iránti nagyobb 
rokonszenvéből, annyival inkább, mert a kelettel 
és a Fekete tengerrel való összekötés Magyaror
szágnak is érdekében fekszik. Azonban, habár a 
nagy-várad-kolozsvári vonal komolyan munkába 

vétetett, miután a többi vonalrész csak a másod-
ranguak közé soroztatott, és a sokkal alárendel
tebb debreczen-szatmár-szigeti vonal is ország
gyűlési határozat által előtérbe jutott, várakozásu-

I kat bizonytalan jövőbe látják kitaszittatva, s ko
moly aggodalommal telnek el, a késedelemben két 
nagy veszélytől tartva: egyik Erdély kikerülte-
tése a Petrocsenyig menő aradi szárnyvonalnak 
a havasalföldi Krajován át a Vulkán szorosig épi
tendő vasúttal egyesülése által; a másik s még 

i nagyobb, ha a gácsországi vaspálya Csernovitztól 
I Jassyig, a moldvai kikötőtől Galaczot hamarabb 
! elérné, mely esetben az erdélyi vasút kiépítése tel
jesen kérdésbe jöhetne. Méltányosnak, sőt jogos
nak hiszik tehát, hogy Erdélynek az egyenlőség-
és testvériségről tényleges bizonyítékok nyújtas
sanak az által, hogy a többi Európával egy vas
úttal összeköttetvén, vég ínségre és pusztulásra ne 
jusson, hanem az anyahonnal egyesülés jótékony
ságában mielőbb részesittessék: minélfogva esedez
nek, hogy a m. kormány haladéktalanul értekez
zék a havasalföldi kormánynyal az erdélyi és ro
mániai vasutak csatlakozási pontjai iránt , s az 
ebbeli egyezmény eredményét terjeszsze a képvi
selőház elé; továbbá, hogy az erdélyi vasútvonal 
Nagy-Váradtól Brassóig legelőbb építendőnek 
nyilváníttatván, a pálya építése két szakban, Nagy-
Váradtól Fehérvárig, és innen Brassóig, egyidejű
leg kezdessék s egyenlő erővel vitessék véghez. 
A fentebbi vélemény értelmében, azonban különös 
figyelembe ajánlással, a közlekedési minisztérium
hoz tétetik át. (Hdypslés.) 

Nagy-Kanizsa város közönsége panaszosan elő-
rebocsátván, hogy ő az előtti Ferencz József keleti 
pályatársulatnak, melynek azon reményben, hogy 
akkori terve szerint Nagy-Kanizsa öt irányban ága
zandó vaspályának csomópontjává leend, pályaud
varnak és műhelyeknek 60 h. földet ajándékozott; 
de hogy a déli társaság műhelyeit oda nem hozza, 
s az e czélra ingyen kapott tér nagy részét mezei 
gazdálkodásra használja; hogy midőn értésére esett, 
miszerint a pécs-kanizsai vonal Mura-Kereszturra 
nem is a megyének szivén, de legdélibb részén ke
resztül határoztatott, a közlekedésügyi miniszté
riumnál többízben panaszt emelt anagy-kanizsa-kot-
tori közötti indópontnál Bercsiig tervezett szárny
vonal helytelen iránya ellen, a zala-somogy-
megyei bizottsággal óvást és ismételt felterjesztést 
tett, de mindannyiszor sikertelenül. Ezúttal a m. 
vasúthálózat fenső pontjának azon módosítását 
kéri, hogy a buda-fiumei vonal ne M -Keresztur
nái, de Keniz e alatt, vagy legalább Sz.-Miklósnál 
ágaztatván el, a Drávának, illetőleg Zákánynak, 
Kaproncza és Zágráb felé. Indokolja ezt azzal, 
hogy ezen általa javasló tt vonal Buda-Fiume javára 
legalább 2 mértfölddel rövidebb, ámbár az alföld-
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trieszti irányban körülbelül annyival hosszabb lesz, 
hogy a déli vasúttársaság iránt fenálló szerződési 
jogai igy némileg érvényben maradnak, hogy ter
vezett m. -keresztúri kerülő csak Trieszt előnyére, és 
Fiume háttérbe szorítására szolgál, hogy ez a légrádi 
hegy és a drávai épités miatt sokkal több költségbe 
és időbe, tehát közvetve az államnak nagyobb ter-
heltetésébe kerülne. N.-Kanizsa városának 60 hold
nyi terület ingyen átengedéséből s a feltételek ne
talán meg nem tartásából keletkezhetett sérelmé
nek orvoslása magán-utra tartozván, minthogy a 
közhangulat Fiume érdekét Trieszt ellenében ha
tározottan megóvni kívánja, e kérvény a közleke
désügyi minisztériumhoz intézkedés, avagy annak 
idejében adandó felvilágosítás végett áttétetni vé
leményeztetik. (Helyeslés.) 

Schaumburg-Lippe Vilmos berezeg consor-
tiuma végleges engedélyt kér egy Aradról. Kikin-
dán, O-Beesén, Erdődön keresztül a Dráva völ
gyén Zágrábig és Kottoriig építendő vasútra. In
dokolja ezt azzal, hogy e vonal lenne Európa egyik 
főközlekedési ere, melyen az ország kitűnő termé
nyei a legolcsóbb és legrövidebb vonalon a ten
gerre vitethetnének, hogy az idei gazdag aratás a 
létező forgalmi eszközök elégtelenségét kimutatta, 
hogy a nagy tőke hajlama mindig csak átmeneti 
s okosan felhasználandó, s hogy a consortium erre 
évek óta költséget és fáradságot fordított. Hozzá 
mellékeli egyszersmind ugyan e tárgyban a köz
lekedésügyi minisztériumhoz intézett eredeti folya
modását, melyben e pálya bővebben kifejtett fon
tossága mellett annak viszontagságos phasisairól 
értekezik. A terv, úgymond, az Alsó-Dunát a ten
gerrel összekötni, 20 év előtt karoltatott fel, az elő
munkálatok költségeiben szlavóniai birtokosok, és 
magyar és oda való kereskedők részt vettek; de az 
osztrák kormány ez irányban mostoha volt; újra 
felkaroltatott a kérvényező consortium által 1862-
ben, kitűzvén az irányt a bécsi kormány javasla
tára Zágrábtól Eszékig és Kikindáig. Ez ellen azon
ban nehézséget támasztott a déli vasúttársaság 
privilégiuma, mely neki minden, a Duna jobb part
ján építendő vaspályára elsőséget biztosit, s külö
nösen a 2. §. kikötése, mely szerint ha a Duna 
balpartjain Eszék és Vukovár között vaspálya létre 
jönne, a déli vasúttársaság köteles legyen Kani
zsától a Duna jobb partjáig vaspályát épiteni, s a 
Dunahid költségének felét viselni. E nehézség meg
oldatott a déli vasúttársasággal 1857. april 13-án 
kötött conventió által, melyben ez magának első
séget csak a barcs-eszéki vonalra tartott fen. E g y 
további nehézséget, a mit a hadügyminisztérium 
támasztott, ö felsége azon elhatározásával, misze
rint a Duna áthidalása Erdőd mellett engedendő, 
elenyésztetve, mindamellett az abbeli tárgyalások 
előre haladni nem bírván, ő felsége öt rendbeli 

kézjegyzését eszközölte ki, melynek utolsójában 
1865. aug. 11-én parancsolá: „hogy a kérvénye
zőkkel az engedély elintézendő és jóváhagyása alá 
terjesztendő." Ennek folytán a kérvényezők a kí
vánt vonal meghosszabbítását is Aradig uj költe
kezésekkel elvállalták, s az engedély szövege már-
már megállapittatott, midőn a m. minisztérium ki
nevezése bekövetkezett, hol azóta elintézetlenül 
fekszik, s a kibocsátott vasúthálózati tervből ki
maradt. Ezen pálya azonban előadásuk szerint Er
délyt és a Bánságot az Adriai tengerrel legrövidebb 
utón kötné össze, s a tót-horvát pályával együtt, 
melyre szintén kérelmezik az engedélyt, jövedel
mezőbbé fogná tenni a károly város-fiumei pályát. 
Reménylik tehát , hogy ezen sok nehézség le
győzése után, az alkotmányos m. kormány méltá
nyos lesz irántok: annál inkább, mert a mint To-
rontálmegye és az ó-becsei kerület is már felszó
lalt egy arad-eszékí pálya érdekében; jogos, hogy 
a Bánság, Tót- és Horvátország legsürgősebb szük
ségei is kielégíttessenek. Végre kijelentik a kérvé
nyezők, hogy a szükséges tőke kimutatása tekin
tetében Langrand-Dumonceau levele állítólag mel
lékelve van, s kívánatra készeknek nyilatkoznak a 
tőkepénzesekkel összeköttetésben, vasúthálózatban 
létező török-becse-becskerek-pancsovai vonalat is 
átvállalni. Minthogy a kérvényezett kikinda-eszék-
zágrábi vasútvonal egyes részeiben a vasúthálózat
ban tervezett arad-temesvári és országos kamat-
biztositás mellett, már is épülő alföld-fiumei vonal 
nagyobb részével párhuzamos, következőleg ver
senypályalenne ; figyelmet érdemlő körülménynek 
ismervén el, azt, hogy kérvényezők a vasútháló
zatban foglalt török-becse-pancsovai vonalra is 
ajánlkoznak, s a kamatbiztositás igénybe vételét 
egy szóval sem emiitik : e kérvény, megbirálása és 
ahhoz képest intézkedés végett, a közlekedésügyi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ámult szerdán öt választásról szóld 
jegyzőkönyvet mutattam be a t. háznak, a melye
ket a t. ház az állandó igazolási bizottsághoz mél
tóztatott utasítani. Az állandó igazoló bizottságnak 
jelenleg csak három tagja van itt, kik működhet
nének. Bátorkodom tehát kérdést tenni, méltózta-
tik-e a t. ház beleegyezni, hogy a jelenlevő három 
tag működhessék ? vagy pedig két tagot helyette
síteni kíván-e azon időre, mig a rendes tagok 
visszajőnek ? vagy végre azt kívánja-e, hogy be-
várassék, mig a hiányzó tagok megjőnek? (Fel
kiáltások: Várjuk be!) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T . ház! Én azt gondo
lom, hogy mivel, ha csak egy ember ad is véle
ményt, a ház maga határoz: kár volna függőben 
hagyni az igazolási ügyeket ; hanem legczélsze-
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rübb, ha működik azon három tag, ki jelen van. 
(Nem lehet! Várjíink! Még van idő!) 

E l n ö k : U g y látom, hogy a ház többsége azt 
kívánja, hogy a távollevő tagok megérkezte után 
vétessenek csak tárgyalás alá az igazolási ügyeK : 
addig tehát függőben maradnak. 

25 képviselő ur zárt ülést kivan tartatni. En
nélfogva felszólítom a hallgatóságot a karzatok 
elhagyására. 

Az ülés végződik d. u. 12% órakor. 

CCVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. marczius 16-dikáu 

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 . 

Tárgyal : Bemutattatik Kapp Gusztáv megbízó levele. Ifj. Zichy József gr. szabadságot kap. Az oraviczai választás vizs
gálatának folytatásával uj biztos bizatik meg. Kérvények bemutatása. A M. Akadémia közülésére hivja meg a házat. Bujanovics Sándor a 
Magyarországot Gácsorszaggal összekötendő vasút érdekében interpellálja a kormányt, -cely a kérdésre azonnal felel. Kérvények el
intézése. A költségvetés január és február havára megállapíttatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Mikó Imre 
gr.. Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/, órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr vezeti; a szó
lani kívánók neveit Kudlik István helyettes jegyző 
úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a marczius 
14-ktn tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Kapp Gusztáv Nagy-Szeben város 
és széke részéről megválasztott országgyűlési kép
viselő eredeti megbízó levelét mutatom be. Az 
igazoló bizottsághoz fog áttétetni. 

Ifj. Zichy József gr. egészsége helyreállítása 
végett 3 heti szabadságot kér. (Megadatik.) 

Onossy Mátyás képviselő , mint kiküldött 
vizsgáló biró. a Krassó megye oraviczai kerületé
ben megválasztott Graenzenstein Gusztáv képviselő 
megválasztására vonatkozó okiratokat beküldi és 
betegeskedése miatt uj vizsgáló biró kiküldetését 
kéri elrendeltetni. A t. ház beleegyezésével Glatz 
Antal képviselő urat lehetne a vizsgálat folytatá
sával megbízni. (Helyeslés.) 

Abauj megye közönsége a kassai magyar 
színház évi segélyezését kérelmező Kassa város 
közönségének feliratát pártoltalni kéri. 

Zemplén megye közönsége a honvédelmi 
rendszert tárgyazó törvényjavaslatot még ez ülés- | 
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szak alatt előterjesztetni és az alkotmányra feles
ketendő hadsereget nemzeti alapon szerveztetni 
kéri. 

Beszterczebánya város közönsége a honvé
delmi rendszer s a hadseregnek nemzeti lábra 
leendő állitását s ezzel szoros kapcsolatban a Lu-
doviceum intézetének saját eredeti czéljára fordít
tatását kéri. 

Ugyanazon város a városok rendezését tár
gyazó törvényjavaslatot mielőbb tanácskozás alá 
kéri vétetni. 

Szintén azon város közönsége a kir. itélő táb
lának kerületenkinti beosztását s egy ilyennek 
székhelyéül Beszterczebánya városát kéri kitüzetni. 

Továbbá is azon város közönsége a cs. orszá
gos pénzügyi igazgatóság által az 1867-ik évre 
reá rótt 6572 írt fogyasztási adóösszegből 410 frt 
69 krt elengedtetni kér. 

Ismét azon város közönsége az országos 
államügyek és fontosabb kérdések tárgyalásánál a 
képviselő urak szorgalmasb részvétele iránt intéz
kedést tétetni kér. 

Nagy Ferencz Csontos községbeli lakos az 
1848 előtt szolgálatban volt városi tisztviselők 
nyugdíjaztatását az azóta szolgálatba jutottakéval 
egyenlő arányban kéri megállapittatni. 

Kis János budai lakos 1848-ban a cs. hadse
reg által tőle elkobzott s a szerb lakosok által 
erőszakkal eltulajdonított vagyonának megtérítését 
eszközöltetni kéri. 

Ozv. Csiky Imréné. kiskorú gyermekei nevé-
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