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radjon a köllségvetb' bizottság jelentess /) Ennélfogva t A kivetkező ülés a szokott módon fog tudtul 
clfogadtatik a költségvető bizottság jelentébe. (adatni . 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom, j Az ülés végződik déli 12 órakor. 

CCVHI. ORSZÁGOS ULES 
1868. marczius 30-dikáü 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A horvátügyi országos bizottság, úgyszintén az igazoló bizottság kiegészítése elhatároztatik. Kérvények bemu
tatása. A kormány részéről törvényjavaslatok nyújtatnak be : a törvények kihirdetésem!; a görög keleti vallásnak ügyében; a 
kereskedelmi s iparkamrákról; több vasúti vonalról. Vas iti bizottság fölallilá a határo-stafik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a 
czukor és égetett szeszes italok kivitelénél visszatériteudö fogyasztási adót tárgyaaó törvényjavaslatról, mely is as osztályokhoz 
li&aittatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andráisy 
Gyula gr., Festetics György gr., G>rove István, 
Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Lnre gr., 
Wenckheim Béla, b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 r/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az tilésjeg3Tző-
könyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Horváth Lajos jegyző úr 
f°gJ a jegyezni. 

Mihályi Péter jegyző ur, ki az utolsó ülés 
jegyzőkönyvét vezette, betegsége miatt meg nem 
jelenhetvén, Radics Ákos jegyző úr fogja a jegyző
könyvet hitelesitni. 

Radics ÁkOS j e g y z ő (olvassa a marczius 
16-dikán tartolt ülés jegyzökönyvét. Znj.) 

B e r n á t h Z s i g m o n d : Nekem a jegyzőkönyv 
ellen egy igen alapos kifogásom van, az t. i., hogy 
senki sem hallja. (Igaz!) Fölszólítom tehát a tisz
telt házat és a jegyző urat, méltóztassanak lehetővé 
tenni, hogy a jegyzőkönyvet hallhassuk. (Hely slés.) 

Elnök: Méltóztassanak csendesen Lnni," éa 
hallani fogják! 

Radics Ákos és Horváth Lajos jegyzők 
(•váltakozva végig olvassák a jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : Tisztelt ház! Van szerencsém jelen
teni, hogy Dalmát-, Horvát- és Szlavón-országok 
országgyűlésének elnöke Vakanovics Antal urnák 
hozzám intézett levelét vettem, melyben értesít, 
hogy azon országgyűlés országos küldöttséget vá

lasztott és hatalmazott meg arra, hogy e királysá
gok közjogi viszonyainak rendezése iránt Magyar
ország hasonló czélra megválasztott küldöttségével 
Pesten érintkezésbe bocsátkozzék. (Helyeslés.) Egy
szersmind a megválasztott tagoknak névsorát el-
küldötte, megkérvén engem, értesíteném őt, hogy 
azon küldöttség a.magyar országos küldöttséggel 
tanácskozás végett mikor fog összejó'ni itt Pesten ? 
Az e tárgyban kiküldött 8 tagú küldöttség tagjai 
közül egy meghálál ózván, három pedig ő felsége 
által miniszterré lévén kinevezve, 4 tag választása 
mindenesetre szükséges lesz azon esetre is, ha a 
tisztelt ház az előbbi bizottságot meghagyja. En
nélfogva, ha a tisztelt ház meghagyja az előbbi 
bizottságot, négy tagot méltóztassanak választani. 
(Helyeslés.) Ha a tisztelt ház beleegyezik a négy 
tag választásába, akkor a holnaputáni ülésbe a 
választási jegyeket tán be lehetne hozni. (Helyes
lés.) Méltóztassanak tehát a holnaputáni ülésbe a 
négy tag választására nézve a szavazati jegyeket 
behozni. 

Bemutatom az idő közben beérkezett kérvé
nyeket. 

Közép-Szolnok, Kraszna, Pest, Pozsony, Sá
ros megyék, továbbá Győr és Rozsnyó városok kö
zönségei az országos ülésekből a legfontosabb ál
lamügyek feletti tanácskozások, sőt szavazások 
alkalmával is számos képviselő gyakori kimara
dását panaszló S?*.atmár-Németi városa felterjesztése 
értelmében sikeres intézkedést kérnek tétetni. A t. 
ház előbbi határozatai következtében az ily kérvé
nyek a ház szabályainak átvizsgálásával megbi-
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zott bizottsághoz rendeltettek áttétetni, ennélfogva 
ezen kérvények is oda fognak áttétetni. (Helyeslés.) 

Ábauj és Mármaros megyék közönségei, a nem
zetiségi kérdést a képviselőház bizottsága vélemé
nyétől eltérőleg, Trencsén és Zemplén megyék 
felterjesztése értelmében kérik megoldatni. 

Békés, Csongrád és Sáros megyék közönsé
gei a közíörvényhatóságok önkormányzati jogkö
rének a felelős miniszteri rendszerrel öszhang-
zásba hozatala iránt benyújtott emlékirataikat 
figyelembe vétetni és pártoltatni kérik. 

Szatmár megye közönsége Pest , Pilis és 
Solt törvényesen egyesült megyék önkormányzati 
jogkörének sértését panaszló felterjesztését figye
lembe vétetni kéri. 

Abauj, Bács-Bodrog, Liptó, Nyitra, Sáros, 
Szatmár. ismét Szatmár és Zemplén megyék, to
vábbá Győr, Hajdu-Nánás, Komárom és Szatmár-
Németi városok közönsége, a honvédelmi minisz
tériumnak törvényes hatáskörébe visszahelyezte-
tését, a hadsereg nemzeti alapon szervezését és a 
Ludoviceum saját eredeti czéljára alkalmaztatását 
törvényhozásilag eszközöltetni kérik. 

Kraszna megye közönsége a kir. itélő táblá
nak kerületenkinti beosztását kéri megállapittatni. 

A debreczeni ügyvédegylet az ottani ügy
védkar által a hazai törvénykezés tárgyában be
nyújtott emlékiratot figyelembe vétetni kéri. 

Bélabánya város közönsége Selmecz város 
hatósága alól felszabadítását és önkormányzati 
jogkörének helyreállítását kéri eszközöltetni. 

Érsekújvár város közönsége az 1845-ik évi 
július 16-án 25,224. sz. a. kibocsátott elemi tano
dái rendszabályoknak az addig gyakorolt tanító-
választási jog megszüntetését tárgyazó G6. §-át 
hatályon kivül tétetni kéri. 

Eger város közönsége az 1867-ik évi 16. 
törvén)-czikkben foglalt vám- és kereskedelmi 
szövetségről szóló törvényeket, a közlekedési mi
nisztérium f. évi január hó 9-ről 400. szám alatt 
kelt rendelvényének foganatosítása végett, hivatal
ból megküldetni kéri. 

Máramaros megye közönsége Fiume magyar 
tengerparti kikötő város közönségének az alföld
fiumei és pest-fiumei vasutvonalak megállapítása 
és kiépítése iránti felterjesztvényét pártoltatni kéri. 

Torda megye közönsége az erdélyi vasút 
fővonalait minél előbb végleg megállapittatni és 
kiépittetni kéri. 

Kassa város közönsége a kassá-oderbergi 
vasútvonal épitésének mielőbbi megkezdését, végre 
Kassa városának a csap-szigeti és pest-prszemysli 
vonalakkal leendő összekötését kéri eszközöltetni. 

Besztereze bányaváros közönsége a Miskolcz-
ból kiinduló vasutvonalat Putnok, Pelsőcz, Jolsva, 
Nagy-Rőcze, Murány, illetőleg Túróczon át a Ga

ram völgyébe s ezen végig Breznóbányán keresztül 
Beszterczebányáig kéri kiépittetni. 

Ugyanezen város több polgára a pest-losonczi 
vonalat Beszterczebányáig kéri kiépittetni. 

Torontál megye közönsége Poroszkay Ignácz 
megyebeli főmérnök által a csatornázás iránt bea
dott röpiratot figyelembe kéri vétetni. 

Pest megye közönsége Győr városának az 
elemi károkra nézve az országos kölcsönös biz
tosítást életbe léptetni javasló emlékiratát pártol
tatni kéri. 

Az erdélyi múzeum-egylet igazgatósága ezen 
intézet épületének felállítása és felszerelésére 25Ö 
ezer frtnyi országos segélyt kér. 

Abauj, Csanád, Kraszna, Pest, Szatmár és 
Veszprém megyék, továbbá Eperjes és Temesvár 
városok közönségei a budai népszínház évi 18000 
írttal segélyeztetését kérelmező Buda város felter-
jesztvénj'ét pártoltatni kéxák. 

Győr város közönsége a kassai magyar szin-
ház országos intézetté emeltetése és évi segélyez-
tetése iránti kérelmét Kassa városának teljesít
tetni kéri. 

Gömör megye közönsége a mostani törvényes 
állapotot megelőző uralom alatt a megye sajátját 
képező középületek eladását megsemmisíttetni és 
azokat a megye törvényes birtokába visszabocsát
tatni kéri. 

Liptó megye közönsége a burgonya-szesz
adót tetemesen leszállittatni kéri. 

A pécsvárosi mészárosezéh elöljárói a fiatal 
szarvasmarha kivágatását országszerte eltiltat
ni kérik. 

Bereg megyébe kebeleztett Volócz, Hukliva, 
Szkotarszka, Kanora, Talainás és Almamező köz
ségek az áltatok 1847-ben elhagyott úrbéri tel
kek visszanyeréséért'fol vamodnak. 

Veszprémmegyei Urkut pusztabeli szerződé
ses zsellérek a földesurakkal kötött szerződésűket 
a törvényhozás e részbeli végleges intézkedéséig 
föntartatni kérik 

Tompos József zarándmegyei brádközségi 
birtokos vesztett urbériségét kárpótoltatni kéri. 

Özvegy Stiaszny Istvánná s Stiaszny Pál 
tordasi lakosok, Stiaszny Dániel és érdektársai 
mint felperesek által ellenök folytatott végrende
led örökösödést tárgyazó perben hozott terhes 
ítéleteket orvosoltatni kérik. 

Arad város számos polgárai a magyar kor
mány által 1848 —49-ben kibocsátott államkincs
tári magyar bankjegyeket kárpótoltatni kérik. 

Dobos János győrvárosi lakos 1849-ben a 
magyar hadsereg részére kölcsön adott 400 írtját 
kamatostul visszafizettetni kéri. 

Knorr Mihály nagyváradi lakos az 1848—49-
ki hadjárat alkalmával a hadsereg kardgyára ré-
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szere átadott tulajdon szerelvénye és igazgatói fize
tés fejében 2249 írtját visszafizettetni kéri. 

Viek János nagy-idai lakos a magyar hadse
reg részére 1849-ben kiszolgáltatott 406 köböl zab 
árát kárpótoltatni kéri. 

Honéz Ede János Sándor főherczeg huszár-
ezredbeli kapitány postamesteri állást és a honvéd
ügy elintézését kéri. 

Berzevíczy Miksa kassai lakos özv. Berzevi-
czy Eleonóra ellen telekkönyvkiigazitási ügyben 
múlt évben benyújtott kérvényét a minisztérium 
által minden részleteiben újból elintéztetni kéri. 

Pracser János borostyánkői varga a honvéd
sereg részére elkészített és az osztrák sereg által 
erővel elvett 74 pár bakancsnak 248 ft. 64 krt 
tevő árát megtéríttetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Szakái Lajos kérvényt kíván bemutatni. 
S z a k á i LajOS: T. ház ! Az általam képviselt 

Békés városa részéről megbízatva, egy kérvényt 
vagyok bátor bemutatni, mely a katonai elszállá
solás alig elviselhető nagy terhére vonatkozik és 
annak az 1848-iki VIII. tcz. értelmében leendő 
szabályozását czélozza. Tudva van, hogy mind
azon terhek közül, melyek annyiféle alakban ne
hezednek a népre, a katonai fegyverviselésen kivül 
legnehezebb az, mely a katonák házakban történő 
elszállásolásából ered. Az 1848. VIII . tcz. kimondá 
ugyan a közös teherviselés elvét, de az ez ideig 
tudva lévő szomorú körülmények közt életbe még 
nem léphetett. Minthogy ma ugy áll a dolog, hogy 
a kincstári megtérítés a lovas katona után nem 
több nvnt naponkint három krajczár, tehát havon-
kint 90 kr, évenkint 10 ft. 80 kr, Békés városa 
kéri a tisztelt házat és a t. minisztériumot, méltóz
tassék ezen összeg aránytalan kicsinységét figye
lembe venni, és addig is, míg ez a törvényhozás 
utján a teheregyenlőség alapján végképen szabá
lyozva leend, a megtérítést minden lovas katona 
elszállásolásaért naponkint 30 krban megállapítani. 
Nem egyesek panasza ez, az egész ország népére 
súlyosan nehezedik az elszállásolás terhe ; ajánlom 
azért e kérvényt egész melegséggel a t. miniszté
rium és az illető szakminiszter úr és a t. ház figyel
mébe. (Hehjeslís.) 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz fog áttétetni. 
Czebrián László gr. kérvényt kíván benyúj

tani. 
Czebrián László gr.: T. képviselőház! Lo-

soncz városa közönségének és vidéke számos lako
sának kérvényét bátorkodom a t. háznak átnyúj
tani, mélyben az úgynevezett éjszaki magyar vasút, 
vagyis a Pest Oderberg felé vezető vasút kiépíté
sét szorgalmazzák. Midőn e kérvényt a t. ház asz-
tálára leteszem és azt kegyes pártfogásába aján

lom , oda terjed egyszersmind alázatos kérésem, 
hogy ezt a kérvényi bizottsághoz méltóztassanak 
utasitni, hogy ezen kérvény ott minél hamarább 
tárgyaltatván, határozathozatal végett a t. házhoz 
ismét visszakerüljön. (Helyeslés.) 

Elnök: E kérvény tehát azon utasítással té
tetik át a kérvényi bizottsághoz, hogy azt mielőbb 
tárgyalván arról jelentését a háznak beadja. 

Orczy Béla b. is kérvényt kivan benyújtani. 
Orczy B é l a b . : Pest megye Uj-Kecske köz

sége azon kérésének előterjesztésével bizott meg, 
hogy az általa eddig fizetett háztaksától föl men
tessék, még pedig országos határozat alapján. 
Ezen községnek szorgalmas és törekvő lakossága, 
melynek elődeikörülbei ül 1840körül szállották meg 
e házhelyeket, a múlt évi rósz termés által nagy 
kárt szenvedett, és azért a sokféle terhek annál 
súlyosabban nehezednek rá, minthogy az országos 
adókon kívül ezen háztaksák fizetésével is tarto
zik. Mií.thogy a t. ház a hasonló természetű viszo
nyokból eredő terhek igazságos és lehető könnyí
tését sürgős teendői közé fogja sorolni, bátor va
gyok az emiitett ügyet a t. ház figyelmébe aján
lani, és az említett községnek e tárgyra vonatkozó 
kérvényét azon kéréssel átadni, hogy azt a kérvé
nyi bizottsághoz méltóztassék utasitani. (Helyeslés.) 

E l n ö k ; E kérvény tehát a kérvényi bizott
sághoz utasittatik. 

Trefort Ágoston szintén kérvényt kíván be
nyújtani. 

T r e f o r t Á g o s t o n : Választó kerületem szék
helye Gryoma városa részéről van szerencsém egy 
kérvényt átnyújtani a Csongrád-pesti csatorna 
ügyében. A kérvényezők azt vélik, hogy a tisza
pesti csatornának csak akkor lehet valódi jelentő
sége, ha ezen csatorna a dél-keleti államvasuttal 
versenyezhet és ezen két vasút tariffájára nézve 
mintegy szabályozóul fog szolgálni. E föladatnak 
pedig geographiai fekvésénél fogva csak ugy fe
lelhet meg, ha kiindulási pontja Csongrád vidéke 
lesz. Ennélfogva bátorkodom e kérvényt a t. ház 
figyelmébe és pártfogásába ajánlani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Halász Boldizsárnak hasonló előterjesztése van. 
H a l á s z Bo ld i z sár : T. ház ! Ugyanazon csa

torna-vonal tárgyában több, a pest-dabasi kerület
ben lakó birtokos nevében beadott kérvényt 
vagyok bátor benyújtani, nevezetesen Alsó-Németi, 
Felső- és Alsó-Dabas, Törtei, Szent-György bir
tokosai nevében. Azon átalános szempontok mel
lett, meljí-ek ezen csatorna-vonalt országos szem
pontból kívánatossá teszik, igen röviden bátor le
szek néhány mellékes okokat is felhozni. (Nagy 
zaj. Majd a tárgyil'tsn&l! Haljuk!) Ezen vonal ál
tal nem csak a vidéki közlekedés fog megnyittatni, 
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hanem több százezer holdon lecsapoltatván a 
viz, a használható növekedni fog. Másodszor ezen 
igy nyerendő földek birtokosai önként ajánlkoznak 
arra, hogy a mennyiben földeik növekednek ezen 
lecsapolás által és illetőleg , mint szakemberek 
mondják, irrigatio, öntözés is létesülhet, épen azon 
arányban részt venni hajlandók a terhekben. Ezen 
okok azok, t. ház, melyeknek alapján kérem, mél
tóztassék azt annak idején napi rendre tűzni, a mi
korra föntartom annak indokolását. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Bobory Károly is kérvényt kivan benyújtani. 
Bobory Károly: Midőn a t. ház egy év 

előtt az absolut és provisorius korszakból eredett 
adórendszert a megalakult minisztériumnak a 
kormányzat szükségleteire engedélyezte ideiglen 
fentartani, szándéka bizonyosan nem volt azon 
adórendszerrel nevezetesen a fogyasztási adók lel
ketlen behajtásával járó visszaéléseket fentartani s 
mintegy megörökiteni. Azért, midőn az ország népe, 
nyögve bár, de jobb jövőnek reményében nyu
godt önmegadással viseli a súlyos terheket, 
meg nem szűnik, ama visszaélések miatt — mi
kéntszámtalanpéldában látjuk — kérvényeivel ost
romolni, nem csak a kormányt, hanem a képvi
selőházat is. Hangsúlyozva mondom, a képviselő
házat i s : mert vannak számtalan kérvények, me
lyek a kormány által el nem intéztethetnek a kép
viselőház utasitása, illetőleg engedélyezése nélkül, 
sőt azon sérelmeknek is, melyek maga a kor
mánytól vagy annak mulasztásából eredhetnek, a 
polgárzatban, nrint jogtársaságban, kell lenni orvos
latuknak, mit csak a parlament által nyerhetnek, A 
fogyasztási adók tárgyában a sérelmeknek kútfeje 
nagy részben a még érvényben levő cs. kir. pénz
ügyi szabályrendeletek határozatlansága. I ly kút
főből ered azon sérelem, melyet Czegléd város ne
vében előadni bátor vagyok, miszerint a fogyasz
tási adó alá eső, vidéken leölt állatokért, miután 
az adó jnár lefizettetett, midőn a fővárosi piaczra 
szállíttatnak, ujolag másodszor is az adó megfizet
tetik. E miatti kára Czegléd város lakosainakéven-
kint több ezerekre rúgván, miután már e miatt a 
magas pénzügyminisztériumhoz eredménytelenül 
folyamodtak, Czegléd város közgyűlése, lakosainak 
ügyét felkarolván, kérvényét a t. ház elé ter
jesztetni határozta, mit ezennel teljesítvén, a ház 
figyelmébe ajánlom. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Németh Károly is kérvényt kíván benyújtani. 
N é m e t h K á r o l y : Ugyanazon tárgyban, 

melyben előttem szólott kérvényt nyújtott át : a 
fogyasztási adó megszüntetése vagy legalább Po
zsony városának a zárt városok köréből leendő 
kivétele és ez által a fogyasztási adó leszállítása 
iránt, én is vettem szabad kir. Pozsony városa | 

közönsége részéről folyamodványt, melyet van 
szerencsém benyújtani. A dolog érdemét tekintve, 
természetesen nem szólok a tárgyhoz. De e fo
lyamodásnak természetesen még második czélja 
is van. Ezen folyamodás előterjesztésére az adott 
okot, hogy Pozsony városának tízezer főből álló 
szőlőmívelő lakosa van, kik ezen adó nagysága 
és aránytalansága folytán tökéletesen tönkre men
tek ; továbbá, hogy ezen tízezer szölőmivelő min
den kormány alatt beadván e tárgyban folya
modványt, és azt jelenleg is megújítván, ez ideig 
egyátalában segedelmet nyerni képes nem volt. 
A város kötelességének ismerte, ez utón, mint 
utolsó exJrem menedékhelyhez folyamodni és e 
lakosainak helyzetét a t. ház figyelmébe ajánlani. 
Azonban más oldalról felmerült, vajon nem vol
na-e lehetséges administrativ utón e népességnek 
segedelmet nyújtani addig is, míg törvény hozatik ; 
és valamint ezen közönség, ugy részemről is töké
letesen azon meggyőződésben vagyok, hagy nem 
csak lehet, de kellene is administrativ utón sege
delmet nyújtani. Alkalom is van erre: mert épen 
jelenleg akar a kormány szerződést kötni a fo
gyasztási adó bérbe adására nézve; és midőn ezt 
teszi, mindezen körülményeket figyelembe véve 
segíthet a népen, ha azt a városi közönségnek 
olcsóbb áron bérbe adja. Azon kívánságnak kí
vántam tehát kif jezést adni, hogy e népességnek 
administrativ utón nyújtassák segély. Ujolag aján
lom Pozsony városa kérvényét a tisztelt ház figyel
mébe. 

E l n ö k : E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

Popovics Zsigmond szintén kérvényt kíván 
benyújtani. 

PopoViCS Zsigmond : T. ház ! Arad megye 
bizottsága a közmunka- és közlekedési miniszté
rium fölhívása folytán a vele közlött országos vas
úti hálózat terve következtében egy, az átalános 
alapelveknek ugy, mint az aradi és helyi viszo
nyoknak megfelelő javaslatot fogadott el. Ezen 
javaslatát a megye bizottságának a t. házhoz inté
zett fölterjesztés kapcsában a küldöttségi társaim 
megbízásából van szerencsém a t. ház asztalára 
letenni, hogy azt az illető minisztérium figyelmébe 
ajánlani és az orsz. vasúthálózat tárgyalása alkal
mával pártfogolni méltóztassék. 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Dobrzánszky Adolf is kérvényt kivan be

nyújtani. {Bálijuk!) 
DobrzánSZky A d o l f : Tisztelt ház! Hivat

kozással arra, mit az ugocsamegyei oroszok nevé
ben az általam még 1867. deczember 6-kán bea
dott kívánalmakra vonatkozólag e tisztelt házban 
elmondhatni szerencsém volt, bátorkodom jelenleg 
a zemplén-, sáros- és szepefimcgyei oroszoknak 
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nyelv-nemzetiségök és vallásuk érdekében formu
lázott kívánalmait a t. Láz asztalára letenni, kér
vén a t. házat, hogy e szerény k ívánalmakat . . . 
(Zaj) mondom, e szerény . . . (Nagy zaj, nevetés) 
e szerény kivánalmakat . . . (Nagy zaj) mondom, e 
szerény kivánalmakat. . . (Nagy zaj. Elnök csen
get) ismétlem még egyszer, e szerény kívánalma
kat a nemzetiségi ügyben kiküldött bizottsághoz 
utasitani és ez által a nemzetiségi ügy tárgyalását 
némikép elősegíteni, illetőleg az e részben tett 
ígéretnek megfelelni méltóztassék. 

E l n ö k : A nemzetiségi bizottsághoz tétetik át. 
Én is fel vagyok szólítva mint képviselő egy 

kérvény beadására : felkérem ennélfogva tisztelt 
alelnök urat, legyen szíves az elnöki széket elfo
gadni. (Somssich Pál elfoglalja az elnöki széket) 

Szentiványi Károly (lelépvén az elnöki 
székről): Engedje meg a t. ház, hogy mint a jols-
vai választó kerület képviselője a gömörmegyei 
vasúti hálózat tárgyában a t. ház elé egy kérvényt 
adjak be. Czélja ezen kérvénynek először az érde
keltek részéről nyilatkozni, hogy mindazon folya
modványokat, melyek e tárgyban a t. házhoz 
beadattak, semmiseknek nyilvánítani méltóztassék; 
czélja továbbá, felkérni a t. házat, hogy a szüksé
ges országos biztosítékot méltóztassék megsza
vazni : ennélfogva kérem ezen kérvénynek a kér-
vényi bizottsághoz leendő utasítását; és mivel a 
gömörmegyei hálózatnak elkészítése nagy mérv
ben előmozdítja ezen vonalakon kivül levő vas
utaknak elkészítését és a létezőknek fentartását: 
kérem egyszersmind kimondatni, hogy azt a kér-
vényi bizottság soron kivül tárgyalja és a háznak 
tegyen jelentést. (Helyeslés.) 

Elnök : Tehát a kérvényi bizottsághoz uta-
sittatik soron kivüli tárgyalás végett. 

A pénzügyi bizottság előadója föl fogja ol
vasni jelentését. 

Várady G á b o r : T. ház! Mielőtt a tanácsko
zás megkezdődnék, az állandó igazoló bizottság ré
széről bátorkodom a t. házhoz egy kérést intézni. 
Ezen bizottságnak néhány tagja részint távollét, 
részint betegség miatt akadályozva van a műkö-
déaben; ezeken kivül Grajzágő Salamon alelnöknek 
választatván, ezen hely megürült, minthogy a 
ház rendszabályai szerint az elnök és alelnökök 
még az osztályokba sem oszthatók. Felkérem te
hát a t. házat, méltóztassék Gajzágó Salamon alel
nök, mint volt bizottsági tag helyébe más tagot 
választani, hogy az állandó igazoló bizottság leg
alább azon helyzetben legyen, hogy a hozzá uta
sított tárgyak felett tanácskozván, a tagoknak leg
alább absolut többsége meglegyen. (Helyeslés) 

E l n ö k : Ha e kérést méltóztatnak figyelembe 
venni, talán a holnaputáni ülésben a választás 
megtörténhetnék ? (Helyeslés) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8- VII. 
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Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház ! A minisztérium a napokban azon helyzetben 
lesz, hogy kötelességéhez képest az államköltség-
vetést terjeszhesse a ház elé; addig is azonban vau 
szerencsém a t. ház engedelmével azon törvényja
vaslatokat benyújtani, melyek idő közben elkészül
tek, azon kéréssel, méltóztassanak azokat felolvas
tatni, kinyomatni és szabályszerüleg tárgyalni. E 
törvényjavaslatok a következők: törvényjavaslat a 
törvények kihirdetéséről; törvényjavaslat a görög
keleti vallásúak ügyében; törvényjavaslat a keres
kedelmi és iparkamarákról. Ezeken felül van sze
rencsém három, vasúti építkezésre vonatkozó tör
vényjavaslatot is a t. ház asztalára letenni, melyek 
következők: törvényjavaslataNagy-Váradtól Eszék
ig és Baranyavártól Villányra vezetendő vasút 
tárgyában; törvényjavaslat a Zákánytól Zágrábig 
és Hatvantól Miskolczig terjedő vasútvonal kiépí
tése tárgyában ; törvényjavaslat a magyar éjszak
keleti vasút kiépítése, azaz debreczen-szatmár-szi-
geti vasútvonal tárgyában. A mi ezen vasutakat 
illeti: azt hiszem, legczélszerűebb volna, ha a t. ház e 
törvényjavaslatokat, a mennyiben a vasúti építé
sek az államnak bizonyos terheltetósével járnak, 
mielőtt az osztályokban tárgyalás alá vétetnének, 
a pénzügyi bizottsághoz méltóztatnék utasitani. 
Mivel azonban a vasúti kérdéseknek nem csak pénz
ügyi, hanem más fontos oldalaik is vannak, azt 
gondolom, a t. ház véleményével fogunk találkozni, 
ha azt javasoljuk, méltóztatnának egy 15 tagból 
álló bizottságot választani, mely bizottság a pénz
ügyi bizottsággal a pénzügyi kérdésekre nézve 
érintkezvén, azután jelentésével együtt ezen tör
vényjavaslatokat az osztályoknak adja át. Ez volna 
erre nézve javaslatom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kívánja a tisztelt ház, hogy a tör
vényjavaslatok felolvastassanak? (Felkiáltások: Ki 
kell nyomatni!) Az első felolvasás most szokott 
megtörténni. (Halljuk! Halljuk!) 

BadiCS Ákos j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatokat a törvények kihirdetéséről, a görög-keleti val
lásúak ügyében, s a kereskedelmi és iparkamarák
ról ) . 

E l n ö k : A többi törvényjavaslatot, minthogy 
fölolvasásuk sokáig tartana, méltóztassanak ez 
alkalommal fölolvasottnak tekinteni, úgyis kinyo
matva szét fognak osztatni 2). (Helyeslés) Tehát 
felolvasottnak tekintetnek. 

A pénzügyi bizottság előadójának van egy 
sürgős tárgya, melynek előterjesztésére felkérem. 

KautZ G y u l a b. e lőadó (olvassa a pénz
ügyi bizottság véleményét a czukor és égetett szeszes 
italok kivitelénél visszatériteendö fogyasztási adó 

') Lásd az Irományok 193, 194 és 195-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 196, 197 és 198-ik számát. 
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túrg^ában beadott törvényjavaslat iránt, aztán magát ' 
a törvényjavaslatot'). 

L ó n y a y Menyhért pénzügy é r : Bátor va
gyok ez alkalommal azon megjegyzést tenni, hogy 
ezen törvényjavaslat, ugy, mint az jelenben az j 
állandó pénzügyi bizottság által előterjesztetik, szó
ról szóra megegyezik azon törvényjavaslattal, 
melyet deczember 16-án volt szerencsém a t. ház j 
asztalára letenni; a különbség csak az, hogy ak
kor azon törvényjavaslatban a kisebb kazánok 
megadóztatására nézve a szükséges könnyítések is 
javaslatba voltak hozva, és pedig azon indokból, 
hogy előleg is történjenek intézkedések ezen irány
ban addig is, mig a törvényhozás az államkölt
ségvetés tárgyalása és az adórendszer megállapítása 
alkalmával azon állapotban lesz, hogy a szesz
égetésre nézve átalánosan intézkedhessek. Miután 
azonban deczember óta ezen törvényjavaslat tár
gyalása a közbejött körülményeknél fogva elha-
lasztatott, czélszerünek véltem, és azt hiszem, a t, 
ház helyeslésével is fog találkozni, hogy a kisebb 
kazánok megadóztatása iránt azon törvényjavas-
latban fog a minisztérium előterjesztést tenni, i 
melyet az államköltségvetés tárgyalása alkalmával 
— mi, ugy hiszem, már néhány nap múlva fog 
bekövetkezni •— a szeszadóra nézve átalában be 
fog nyújtani. (Helyeslés.) Nem levén tehát szük
séges, hogy ezen előleges intézkedések már most 
megtétessenek, bátor voltam az állandó pénzügyi 
bizottságot megkérni, hogy a törvényjavaslatnak 
csupán csak azon részét terjesztené a t. ház elé el
határozás végett, melyre nézve most törvényt 
hozni elkerülhetlen szükséges. Ugyanis az 1867. 
XVI. törvényczikk 11-ik szakaszának rendelete 
szerint minden, a vámok szabályozására vonat
kozó intézkedés a birodalom mindkét részében 
egyenlően, egy időben életbe léptetendő. Az 
első javaslat értelmében , melyet deczemi: r 
havában a t. ház asztalára letettem, első január 
volt az életbe léptetés napjául kitűzve; azonban a 
törvényhozás kebelében nyilvánult kívánalmak 
tekintetéből és méltányossági szempontokból is, 
hogy t. i. az üzlettel foglalkozók tudják, mihez 
tartsák magokat, a két minisztérium közt azon 
megállapodás jött létre, hogy ezen határidő első 
aprilra halasztassék. De miután a delegatiók tár
gyalásai kissé tovább tartottak, valószínűleg szük
séges lesz ezen határidőt néhány nappal ismét 
meghosszabbítani. Ugy hiszem, e tekintetben, mi
vel e tárgy a birodalom másik felében már tár-

J) Lásd az Irományok 199-dik számát. 

gyaltatott s a törvényjavaslat életbe léptetésére 
nézve semmi akadály sincs, legczélszerübb leszen, 
ha e fontos tárgyat lehetőleg mielőbb napirendre 
tűzni méltóztatnak és az életbe léptetési határidő ugy 
itt, mint a birodalom másik felében annyi nappal 
ismét elhalasztatik, mennyit a tárgyalás igénybe 
fog venni. Ezen sürgős oknál fogva és mind 
azon okoknál fogva, melyeket az állandó pénz
ügyi bizottság jelentése is érintett, bátor vagyok 
kérni, méltóztassanak a törvényjavaslat mielőbbi 
tárgyalását elhatározni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak nyilatkozni, vajon 
kívánják-e, hogy e törvényjavaslat előbb az osz
tályokhoz utasíttassák ? 

Trefort Ágoston: A dolog sürgős volta 
folytán — annál inkább, mivel ez csak provisorius 
természetű intézkedés, és mivel az állandó pénz
ügyi bizottság által már meg is lett vitatva — kérem 
a t. házat, méltóztassék ez esetben az osztályokat 
elmellőzni s a törvényjavaslatot azonnal napi
rendre kitűzni. 

Tisza K á l m á n : Az előttem szólónak véle
ményét nem pártolhatom. Azt tartom, a szabá
lyokat ezen törvényjavaslatra nézve is meg kell 
tartani, annál inkább, mivel igen jól emlékszem 
arra is, hogy midőn inditváuyoztatott, hogy ezen 
tizenötös állandó pénzügyi bizottságot válaszszuk, 
kimondatott, hogy ez nem praejudicál annak, 
hogy jelentései az osztályokhoz utasíttassanak. 
Én azért részemről hivatkozva a szabályokra, 
óhajtom, hogy ezen törvényjavaslat is az osztályok 
előtt tárgyaltassék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E szerint az osztályok holnap 10 
órakor ülést fognak tartani. A dolog sürgős lévén, 
tárgyalási határnapul aholnaputánt lehetne kitűzni ? 

I v á n k a I m r e : Az osztályoknak előbb be kell 
adni jelentésűket, hogy elvégezték munkájokat, s 
csak azután lehet azt napirendre kitűzni. 

I Ghyczy Kálmán: Méltóztassék az osztály-
! üléseknek óráját kitűzni. 

E l n ö k : Kérem az osztály-elnök urakat, hogy 
| holnap 10 órakor ülést tartsanak. 

Holnapután pedig 11 órakor mindenesetre 
j ülés lesz. 

J u s t h József : T. ház! A kérvényi bizottság 
részéről van szerencsém jelenteni, hogy több kér
vényről szóló lajstromot volt szerencsém a ház 
asztalára letenni: méltóztassanak intézkedni, hogy 

j napirendre kitüzessenek. 
E l n ö k : Egyéb tárgy nem lévén, az ülést 

' bezárom. 
Az ülés végzdödik d u. 1 órakor. 




