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CGXII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (April 4. 1868.) 

CCX1I. OKSZÁGOS ÜLÉS 
1868. april 4-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 . 

Társrvai • Kérvények bemutatása. A nemzetiségi bizottság hiányzó tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. A 
cukor és égetett Lösze* italok kivitelénél megtérítendő fogyasztási adóról szóló törvényjavaslat végleg elfogadtatik s a főrendekbe* 
átküldetik. Id. Kossuth Lajos, Nagy Péter, Gál János, Kapp Gusztáv, Móric* Pa!, Tokody Ágoston, Berzenczey László gazoltainak * 
ar osztályokba soroztainak. 

A kormány részéről jelen vannak ; Gorove Ist
ván. Miké Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V, órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Horváth Lajos jegyző úr 
jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa az april 

3-kán tarlóit ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök : Liptó megye közönsége a nemzeti

ségi kérdést mielőbb megoldatni kéri. 
Somogy megye közönsége Zemplén megyé

nek a nemzetiségi kérdés megoldását tárgyazó fel
terjesztését pártoltatni kéri. 

Somogy megye közönsége a köztörvényható
ságok önkormányzati jogkörének a felelős minisz
teri rendszerrel kiegyeztetését tárgyazó emlékira
tát benyújtja és figyelembe vétetni kéri. 

Somogy megye közönsége a honvédelmi ügy
ben Arad városa felterjesztését pártoltatni kéri. 

Liptó megye közönsége a dohányegyedáru
ság minden áron megszüntetését kéri elhatároz
tatni. 

A temesvári ipar- és kereskedelmi kamara 
előterjeszti a hazánk közigazgatási és közgazdasági 
átalakításánál tekintetbe veendő főelveket. 

Csongrád megye közönsége hód-mező-vásár
helyi sorozó járásának az 1867-dik évi ujoncz-
állitás alkalmával a provisorius hivatalnokok hibás 
eljárása folytán szenvedett rendkívüli sérelme 
azonnali orvosoltatását kéri. 

Kemény Lajos hunyadmegyei dévai lakos 
Makray László képviselő ellen vádakat emel s 
intézkedést kér tétetni az iránt, vajon képviselői 
állását megtarthatja-e? 

Makray László képviselő az ellene tett fel
adást a hunyadmegyei törvényszéki elnöknek erre 
vonatkozó nyilatkozata mellett rágalomnak nyil
vánítja. 

Mindezen beadványok a kérvényi bizottság
hoz utasíttatnak. 

A tegnapi szavazás eredménye fog kihir
dettetni. 

Rad.'CS Á k o s j e g y z ő : A nemzetiségi bizott
ság kiegészitésérc beadott 283 szavazat közül üres 
volt kettő; a többiből Madocsányi Pál nyert 267, 
Ivacskovics György 265, Berzeviczy Tivadar 262, 
Fehdenfeld Gusztáv 259, Maniu Aurél 259,Gajzá-
gó Salamon 256, Szilágyi István 256, Justh Kál
mán 254, Teleki Domokos gr. 252, Urházy 
György 244, Kuba János 239, Glatz Antal 218, 
Mihályi Péter 217, Hunfalvy Pál 216, Boheczel 
Sándor 215, Paezolay János 204 szavazatot. 

E l n ö k : Az ilyformán kiegészített nemzeti
ségi bizottság t. tagjait kérem, méltóztassanak az 
ülés után tanácskozás végett itt maradni. 

A czukor és égetett szeszes italok kivitelénél 
a fogyasztási adó visszatérítése iránt beadott tör
vényjavaslatnak végleges megszavazása van napi
renden. Jegyző úr fel fogja olvasni. 

RadiCS Á k o s j e g y z ő (fölolvassa az elfogadott 
törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak e törvényjavaslatot vég
leg elfogadni'? (Elfogadjuk !) Ennélfogva Radics 
Ákos jegyző úr megbizatik ; hogy azt a méltóságos 
főrendek ma tartandó ülésébe átvigye. 

Az állandó igazoló bizottság részéről Lázár 
Dénes képviselő úr fog előterjesztést tenni. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését idősb Kossuth Lajos Pécs városában 
megválasztott országgyűlési képviselő iránt. Az igazoló 
bizottság a végleges igazolást javasolja.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
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elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva id. Kossuth 
Lajos úr a végleg igazolt képviselők sorába fölvé
tetik. (Éljenzés a szélső hal oldalon.) 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazaié bi
zottság jelentését Nagy Péter Kolozsvár szabad királyi 
városa országgyűlési képviselőjének megválasztásáról. 
Az igazoló bizottság Nagy Pétert végleg igazolandó-
nak véleményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni! (Elfogadjuk!) Ennélfogva Nagy Péter 
úr a végleg igazolt képviselők sorába igtattatik. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság véleményét Gál János, Oláhfalva mezőváros 
képviselőjének megválasztásáról, ki is végleg igazolan-
dónak ajánltatik.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Grál János úr végleg igazolt képviselőnek 
nyilvánittatik. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Kapp Gusztáv Nagy-Szeben városa 
és széke képviselőjének választásáról, melyben ezt vég
leg igazolandónak véleményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az igazoló bizottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
Kapp Gusztáv úr, mint Nagy-Szeben városa és 
széke országgyűlési képviselője végleg igazoltatik. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Móricz Pál Bihar megye bárándi 
választó kerülete képviselőjének választásáról, melyben 
azt a 30 nap fentartása mellett igazolandónak véle
ményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az igazoló bizottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát Móricz 
Pá l úr, Bihar megye bárándi választókerülete or
szággyűlési képviselője a 30 nap fentartása mellett 
igazoltatik. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Tokody Ágoston Nagy-Várad és Vá-
rad-Olászi városrészekből alakult választókerület kép
viselőjének választásáról, melyben azt végleg igazo
landónak véleményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az igazoló bizottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 

Tokody Ágoston úr Nagy-Várad és Várad-Olaszi 
városrészekből alakult választó kerület országgyű
lési képviselője végleg igazoltatik. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Berzenczey László Maros-Vásárhely 
szabad kir. város képviselőjének választásáról, kit is 
végleg igazolandónak véleményez.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az igazoló bizottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
Berzenczey László urMaros-Vásárhely szab. királyi 
város országgyűlési képviselője végleg igazoltatik. 

Az osztályokba való beosztás a 7-dik osztály
nál végződött; következik a 8-ik osztály, hova 
két képviselőt kell besorozni. (Kihúzza a neveket.) 
A 8-ik osztályba beosztatik idősb Kossuth Lajos 
és Móricz Pál, a 9-ik osztályba Gál János, a 7-ik 
osztályba Kapp Gusztáv, a4-ik osztályba Tokody 
Ágoston, az 5-ik osztályba Nagy Péter, az 1-ső 
osztályba Berzenczey László. 

Két törvényjavaslat van már kiosztva, t. i. a 
a magyar pénzverdékben készítendő pénzekről és 
a gödöllői uradalomról. Kérem az osztályok tisz
telt tagjait, hogy ha a tárgyalás alatt levő három 
törvényjavaslattal elkészülnek, méltóztassanak e 
két törvényjavaslatot azonnal tárgyalás alá venni. 

Egyszersmind kérem a 8-ik osztály tisztelt 
tagjait, hogy tanácskozás végett ülés után méltóz
tassanak itt maradni. (Zaj.) Egy pillanatra kérem 
még a t. képviselők figyelmét! (Halljuk!) A ezu-
kor és égetett szeszes italok megtérítendő fogyasz
tási adója iránti törvényjavaslat vég megszavazá
sáról szóló mai jegyzőkönyv hitelesittetni fog, 
hogy jegyző úr azonnal átvihesse a méltóságos 
főrendekhez. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a jegyzö
könyvet.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Tehát Radics Ákos jegyző ur átviszi a méít. 
főrendekhez. 

A 9-ik osztály tagjait fölkérem, méltóztassa
nak délután 4 órakor helyiségökön megjelenni. 

Az ülés végződik d. e. 11 órakor. 




