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nek. vagy pedig egyesülve, sőt a nagyobb terme-
lök magok is. kisértik meg az eladást külföldre; 
a minisztérium egész készséggel fogja a termelő
ket kiviteli engedélyekkel ellátni, sőt kívánat foly
tán a piaczi árakról és körülményekről felvilágosítá
sokat ad. (Helyeslés.) 

Egyébiránt, ugy hiszem, ezen bajon segítve 
lesz jövőre, mert itt is igazolva lesz azon nem
zetgazdasági tapasztalás, hogy minden túltermelés 
vagy kelletén tul emelkedett készítés sajnos követ
kezményei magokban hordozzák az orvoslást: 
mert, a" mint valamely túltermelés ki nem fizeti 
magát, leszáll a termelés, a szükséglet nagyobb 
lesz a kínálatnál, s így a piaezi árak emelkedni 
fognak. Bizonyitja ezt már is azon tény, hogy a 
külföldre való termelés jelenben, hasonlítva az 
1865-ikivel , annak egy negyedére szállt alá, 
ugyanis 47,000 holdról 11,000 holdra. E szerint 
nem lenne tanácsos a termelésnek a kívánat és kí
nálat közti természetes egyensúlyát az állam részé
ről való beavatkozás által megzavarni. A köny-
nyebbség, melyet a termelőknek nyújtani lehetne, 
alig tévedhetne másra, mint hogy a pénzügyi mi
nisztérium saját i'aktáraiba engedné meg a do

hány berakását, arra a folyó ár egy részét, például 
felét előlegezné, s ha megbízást kapna a termelők
től, a dohányt a lehető legezélszerübb módon díj
mentesen igyekeznék eladni. (Helyeslés.) 

Keglev ich B é l a gr . : Fentartom magamnak 
a pénzügyminiszter nyilatkozatára annak idejében 
észrevételeimet megtenni. 

E l n ö k : A törvények szentesitésére vonatkozó 
jegyzőkönyv hitelesíttetni fog- s a mélt. főrendek 
délután két órakor tartandó ülésébe átküldetik. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az ülés jegy
zökönyvének a szentesített törvényekre vonatkozó 
pontját.) 

E l n ö k : Ha méltóztatnak beleegyezni, holnap
után délelőtt 10 órakor ülés lesz, és a kérvényi bi
zottság jelentése tárgyaltatik, ugy hogy befejez
tetvén az ülés, az osztályok a bizottság munkála
tát, mely holnap szétosztatik, tárgyalás alá vennék. 
(FölkicÜtások: A vasúti kérvényeket!) A kérvényi 
bizottság jelentésében vasúti kérvények is fordul
nak elő; a pénzügyi bizottság jelentése is vasúti 
kérdésekre vonatkozik. 

Az ülés végződik d. u. 1 /'„ órakor. 

CCXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 1-sején 

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 : Kérvények bemutatása és elintézése. A kormány ideiglenes vasutengedélyezési szabályzatot nyújt be, A görög
keleti vallásuakra vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef ó., Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10]/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja ve
zetni; a szólam kivánók neveit Radics Ákos jegyző 
ur jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitele
sítés végett fölolvastatni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa az april 
29-én tartóit ülés jegyzökönyvét az alföldi vasúti tör
vényjavaslat iránt beadott bizottsági jelentésről szóló 
pontig.) 

BÓniS S á m u e l : Az éjszaki vaspálya iránt 

nem hallottam jól a határozatot. A mint innen ki
vehettem, a jegyzőkönyben csak az mondatik, hogy 
kinyomatni és napirendre kitüzetni határoztatott. 
Hát ez az osztályokat ki fogja kerülni? 

Horváth Lajos jegyző (újra felolvassa a 
jegyzőkönyv kérdéses pontját, mely szerint a vasúti és 
pénzügyi bizottság előterjesztése kinyomatni, szétosz
tatni és az osztályok tárgyalása, után napirendre tű
zetni határoztatott.) 

BŐniS S á m u e l : Bocsánatot kérek, első felol
vasás alkalmával nem értettem jól. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (folytatólag végig oh 
j vassá a jegyzökönyvet.) 
| E l n ö k : Ha nincs észrevétel, (Nincs!) ajegy-
| zőkönyv hitelesítve van. 
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P a t a y I s t v á n : Szót kérek! A hitelesített 
jegyzőkönyvre nézve semmi észrevételem ; azt sem 
feszegetem, hogy nagy hazánkfia Kossuth Lajos 
lemondó levelének fel nem olvasása jogos volt-e 
vagy jogtalan; a többség határozott: ón térdet fejet 
hajtok a határozatnak. Hanem annyit tudok, hogy 
azon férfi lemondó levele azon testületet illeti, a 
mely őt igazolta: s az az országgyűlés. Az ország
gyűlésnek én is szerencsés vagyok egyik szerény 
tagja lenni, és azon jogról, melyet rám küldőim bi
zalma ruházott, semmit engedni hajlandó nem va
gyok. Ennélfogva ezen okmányt, mint az ország
gyűlésnek nyilvános okmányát, látni és olvasni 
akartam. Utána jártam, kérdeztem a kanczellariá-
nál, kérdeztem az elnökségnél, kérdeztem a jegyző
nél ; de sehol nem találtam. Tehát most felszorítom 
az elnök urat, méltóztassék megmondani nekem, 
hol láthatom, hol olvashatom ezen okmányt? 

E l n ö k : Havaiamely tárgyat a t. ház elintéz, 
akkor az elnökség kezéből az illető tárgy mindjárt 
kimegy, átadatik a jegyzőnek, a jegyző aztán, mi
kor a hitelesítés megtörtént, a ház archívumába 
teszi le. 

Patay I s t v á n : Valahol csak meg kell lenni. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő : Patay István kép

viselőtársam kijelentésére bátor vagyok megje
gyezni, hogy engem e tárgy iránt nem kérdezett. 
(Nagy derültség.) Egyébiránt az iratok, mihelyt a 
jegyzőkönyv fel van téve, mindjárt az irattárba 
tétetnek át. 

Csiky Sándor : En tudakozódtam jegyző ur
nái, s jegyző urnák azt tetszett mondani, hogy a 
levél az elnökségnél van ; tudakozódtam az elnök
ségnél, de ott sem találtam. (Zaj. Élénk felkiáltá
sok : A napirendre!) 

Elnök: Méltóztassanak megnyugodni abban, 
hogy ezen irat is a bevett szokás szerint tárgyal
tatik. Az elnök átadja a jegyzőnek, ez pedig a 
jegyzőkönyv hitelesitése után le fogja tenni a ház 
archívumába. (Helyeslés.) 

Keglevich gr. képviselő úr kíván szólani. 
Keglev ich B é l a gr . : Az általam igen t, 

pénzügyminiszter úrhoz a dohány beváltása tár
gyában intézett interpellatióra volt szerencsém az 
igen tisztelt miniszter úr válaszát a dolog komoly
ságához mért figyelemmel kisérni és az országgyű
lési tudósításokból tanulmányozni válaszában fe-
hozott mindazon adatokat, melyeket miniszter irr 
nézetei indokolására felhozni szükségesnek talált. 
Meg fogja engedni az igen t. miniszter úr, ha azok 
bővebb fejtegetésébe nem bocsátkozhatom: mert 
a mennyire elismerem , hogy azok nagy fon-
toságuak és helyesek, ép oly szükségesek azon ál
láspont indokolására, melyet az igen t. miniszter 
úr e tárgyban elfoglal. En azonban más szem
pontból indulok ki, és azért más indokok figye' 

lembe vételére és használatára vagyok utalva. Föl
említem mindenek előtt azt, hogy teljes elisme
rést szavazok az igen t. pénzügyminiszter urnák 
azon nyilatkozatáért, mely szerint ő ezen tárgyat 
olyannak tekinti, melyen minden esetre segíteni 
óhajtana. De másrészt sajnálattal kell kijelentenem, 
hogy az általam igen t. miniszter úr nyilatkozatá
nak azon részében, melyben elmondja, hogy miké-
pen segíthet az általam jelzett bajon azok érde
kében, a kiknek ügyében felszólaltam, meg nem 
nyughatom. 

Az igen t. miniszter úr főleg ezen három kö
vetkeztetést vonta le előadásából: 

1-ör hogy Magyarországon jelenleg a do
hányra nézve túltermelés létezik; 

2-or hogy a dohánynak európai piaczi ára 
jelenleg nagyon alacsony; 

3-or hogy ezen bajon maga a baj fog segí
teni, a mennyiben t. i. a termelők, okulva a jelen 
tapasztalatain, jövőben kevesebb dohányt fognak 
termeszteni. 

Ez áll; de nem segit a bajon, mely ma is fen-
áll. Hiszem, hogy jövőre nem fognakannyi dohányt 
termeszteni. Nem is bocsátkozom annak taglalá
sába : mennyire lesz ez czélszerü államgazdasági 
tekintetekből, mennyire nem? csak azt jegyzem meg, 
hogy mig a jelen calamitáson nincs segítve, addig 
nem csak directe a termelők érdeke van fenye
getve, sőt indirecte fenyegetve van az államé is, 
mert ez által az adóképesség csökken. Fenyegetve 
van a termelők érdeke, mert csakugyan akár rá 
szánják magokat a termelők a dohányt a magok 
révén eladni, akár az igen t. miniszter úr által ki
látásba helyezett módon fog ezen kérdés megol
datni : minden esetre igen csekély árt fognak a 
dohányért kapni. 

Ha tehát azon eljárás követtetik, melylyel az 
igen t. miniszter úr a termelőkön segíteni óhajt, a 
mely szerint megengedtetnék, hogy a termelők do
hánya a kincstári raktárakban letéteniényeztethe-
tik, ott dij nélkül őriztetik, sőt a dohány jelen
legi folyó árának fele arra előlegeztetik, azontúl 
— ha lehet eladni — díjtalanul a termelők részé
re lehetőleg legjobban eladatik; ha, mondom, ezen 
eljárás szándékoltatik : akkor talán e részben azt 
lehetne eredményként elérni, hogy a termelők ér
dekei jobban meg lennének óva, ha t. i. tisztába 
jönnénk az iránt, a mire nézve látszik lenni a vé
leménykülönbség a miniszter úr közt és közöttem, 
0 t. i. mint tényt fogadja el, hogy azon ár, a me
lyet én is fölemiitettem, és a melyet jelenleg a ke
reskedők kínálnak, t. i. egy mázsáért egy-két 
frt a valódi piaczi ára a dohánynak. En nem va
gyok azon véleményben; és erre nézve bátor leszek 
felhozni egy-két adatot: oly adatot, mely mig 
egyrészt azt mutatja, hogy talán jobb árt lehetne 
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elérni a dohányért, másrészt bizonyítja azt is, hogy 
a dolog sürgetős és elintézetlenül nem ma
radhat. 

Sok helyen, hol dohány termeltetett, az most 
a termelők által őriztetik, igy például saját választó 
kerületemnek egyik mezővárosában, Nagy-Kátán, 
hol szintén a helyviszonyokhoz képest tetemesb 
mennyiségű dohány található. A dugárusok ily 
helyeken folytonosan járnak-kelnek, meg akarják 
venni a dohányt és öt-hatszoros árt kinálnak a ter
melőknek — megengedem, csak egyes mázsákért 
—ahhoz képest,a mit a kereskedőktől érhetnének el. 
És ha sikerült a község józanságának és az elöl
járóság óvatos eljárásának azokat, a kik részint 
a nyereség miatt, részint talán azért , mert a 
körülményeket nem egészen ismerik, hajlandók 
volnának dohányukat ily módon elárusítani, ne
hogy a község ennek súlyos következménye által 
sujtassék, hasonló alkutól visszatartóztatni: erköl
csi szempontból is bizonyító adat ez arra, hogy ezen 
állapot tovább fen ne maradjon és a dolog mielőbb 
elintéztessék. Másrészt mutatja ez adat azt is, hogy 
nagy különbség van ezen ár között, melyet dug
árusok ajánlanak, és a között, melyet a rendes ke-
reskedektől elérhetni. De tudjuk azt is, hogy ujabb 
időben maga a kormány is tett némely esetben ki
vételt, a mennyiben egyes termelőknek a külföld 
számára termelt dohányát ennél magasabb árért 
beváltotta. így például tudjuk, hogy a tiszarofi 
kincstári dohány-beváltó hivatal Heves megye 
helytartó főispánjának gr. Szápáry Gyulának a 
külföldre termelt dohányát 9 ft 50 krért vál
totta be. Ezt csak például hozom fel arra, hogy ha 
alacsony az ár, melyet a kereskedők kinálnak, ha 
nagyon magas az ár, melyet a dugárusok ajánla
nak : lehetne egy közép árt állapítani meg a raktá
rakban leteendő dohányra nézve, magasabbat, mint 
azon egy-két ft, melyet a kereskedők jelenleg 
ajánlanak ; és akkor talán ez intézkedés megnyug
vással és köszönettel találkoznék. Megnyugodná
nak talán a termelők, ha pl. alapul hat-hét frt vé
tetnék föl. Erről azonban nem kívánok tovább 
szólani. 

Mindezeket felhozni kötelességemnek tartót- | 
tam, és csak azt vagyok bátor még megjegyezni, 
hogy a dolog érdemére nézve, arra nézve t. i.,hogy 
a miniszter úr miként oldandja meg ezen kérdést, 
csak akkor lehet tüzetesen szólani, ha a kormány 
e tárgybeli rendelete megjelent vagy intézkedése 
köztudomásra jutott, és mindenesetre azon időre 
hiszem fentartandónak ezen tárgy-érdeméhez való 
szólást, és előre engedelmet kérek a t. háztól, hogy 
az intézkedés megtörténte után észrevételeimet meg-
tehessem és erre a ház figyelmét fölkérhessem. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Tisztelt 
ház! U g y hiszem, a külföld számára termelt do

hány-készlet beváltásának vagy be nem váltásának 
kérdését vitatás tárgyává tenni a tisztelt ház any-
nyival kevésbbé fogja kivánni,minthogy ezen tárgy 
körüli teendők a végrehajtás köréhez tartoznak 
a létező s törvényesített szabályok értelme szerint. 
Azon válaszban, melyet tegnapelőtt a t. képviselő 
urnák adtam, előadtam mind azon körülményt,rnely 
ezen tárgy eldöntésére befolyással lehet, és jeleztem 
azon álláspontot, melyet a pénzügyminisztérium e 
tekintetben elfoglalhat, és azon eljárást, melyet kö
vetni kivan és eddig is követett. Megengedem, 
hogy ezen válasz azoknak érdekére nézve, kiknek 
érdekében képviselő úr fölszólalni méltóztatott, 
kielégítő nem volt; de viszont azt is hiszem, hogy 
akkor fogom fel a pénzügyminisztérium teendőit 
helyesen, ha az ilyen intézkedéseknél nem egyes 
magánosok, hanem a közös kincstár érdeke vezé
rel. {Helyeslés a jobb oldalon és középen.) 

A mi egyébiránt azon indokokat illeti, melye
ket a t. képviselő úr fölhozni méltóztatott, és me
lyek közt, megvallom, legfontosabb az, mely a dug-
áruságra vonatkozik: tegnapelőtti nyilatkozatom
ban kiemeltem, hogy épen ezen ok miatt magam 
is óhajtanék ez iránt akkép intézkedni, hogy a 
beváltás létesítése folytán a dugárusság lehetetlenné 
tétessék; és ezért sajnálom, hogy e tekintetben a 
beváltást az egész meglevő készletre nézve nem 
eszközölhetem azon okokból, melyeket tegnapelőtt 
részletesen említek. 

Megmaradván ennélfogva tegnapelőtti elő
adásom mellett, csak azt vagyok bátor még t. kép
viselő úr előadására megjegyezni, hogy a piaczí 
ár, mint azt én értelmezem és a mint az az egész 
világon átalában értelmeztetik, más nem lehet, 
mint az, a mennyiért ezen árut a külföldön va
lósággal eladni lehet azoknak, kik a dohányt épen 
azon czélra termelik, hogy külföldre eladják ; mi
vel pedig mindenkinek jogában áll terményét 
minden nagyobb nehézség nélkül a kölföldre ki
vinni, és ezen út senki előtt elzárva nincsen : alapos 
panaszra ok nem lehet. 

Azon értelmezést, hogy az árra befolyással 
lehet a dugárusság, nyomatékkal biró érvnek annál 
kevésbbé fogadhatom el, mert történhetik ugyan 
eladás ily dugárusság utján, de az eladó ezzel 
nyerni bizonyára nem fogna, mert minden termelő
nek dohánykészlete össze lévén irva, ha a dugárus
ság utján eladott dohány hiányoznék, a termelő 
nagyobb veszteséget szenvedne, mint a mit a kéz 
alatt eladott dohányból bevehetett. 

Hivatkozva tehát tegnapelőtti előadásomra, 
részemről el fogok követni mindent, a mit az ille
tők könnyebbségére tenni lehet; a mi azonban to
vább nem terjedhet, mint hogy a minisztérium — 
ha az érdekeltek kívánnák — egyrészt termelt és » 
raktárakba elhelyezett dohányukra előleget adand, 
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másrészt pedig a minisztérium azoknak, kik dohá
nyukat a külföldön akarják értékesíteni,'mind azon 
segédeszközöket kész nyújtani, a melyekkel rendel
kezik. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Engedje meg a t. ház. hogy még a t. képviselő úr 
egy észrevételére, melyre felvilágositást adui elfele
dek, utólag válaszoljak. {Halljuk!) Ez vonatkozik 
azon általa idézett esetre, mely szerint egy külföldre 
termelő készlete megvásároltatott. (Halljuk!) Tudva 
levő, hogy a magyarországi dohánytermelés in
kább a mennyiségre, mint a minőségre nézve kitű
nő : nagy mennyiséget termelünk; hanem minőség 
tekintetében jó fajtájú dohány, különösen pedig 
szivartakaró levelek termelésében az ország oly 
annyira hátra van, hogy ámbár a termelt mennyi
ség igen nevezetes, a szivar-gyárak számára nem ád 
elegendő szivar-takaró levelet. Ennélfogva — mint 
tegnapelőtt is emiitettem — a regié Hollandiából 
kénytelen szivartakaróleveleket vásárolni s csak így 
képes a gyárakat a szükséges készlettel ellátni. 
Ha a külföld számára termelők közt akad egy 
vagy más termelő, a kinek termelt dohánya nagy 
mennyiségű jó szivartakaró leveleket tartalmaz, 
mint az az idézett esetnél történt s más esetekben is 
megtörténhetik, az ilyen a külföld számára termelt 
dohány minden nehézség nélkül, sőt a kincstár 
egyenes hasznával átvétethetik. A t. képviselő úr 
által felhozott eset épen ilyen volt; mig viszont 
számos más esetben, midőn nagyobb termelők ha
sonló kérvényt adtak be , a kincsiár készletüket 
meg nem vette, mert dohányuk nem volt oly ki
tűnő minőségű. I ly folyamodások beérkezésekor 
ugyanis a dohány mindig meg szokott előbb az 
illető beváltó hivatalok által vizsgáltatni, s csak 
azon esetben vétetik át, ha minőség tekintetében 
is kitűnőnek találtatik. í gy történt az a t. képvi
selő úr által felemiitett esetben is. (Élénk helyeslés 
a jobb oldalon). 

B r a n o v á c s k y I s t v á n : Tisztelt ház t A leg
felső engedelemmel létrejött újvidéki szerb nemze
ti szinháztársulat igazgató választmánya folya
modványt bátorkodik általam a t. ház elé terjesz
teni, melyben esedezik, hogy némi mérsékelt pénz
beli segedelemmel örvendeztettessék meg. Mielőtt 
e kérvényt átnyújtanám, föl kell említenem, hogy 
még az 1865-dik évben, mielőtt a törvényhozás 
összehivatott volna, az ugyanazon évben tartott 
szerb nemzeti egyházi congressus, maga is szo
rult pénzviszonyban lévén és mivel jogában a 
nélkül sem állott ilyesmire pénzbeli kiadásokat 
tenni, a magas kormányhoz folyamodott. De ezen 
folyamodványára mai napig semmi válasz sem 
érkezett. Ugyanezen körülménynél fogva a most 
említett igazgató választmány bátor volt 1866-ban 
a t. házh oz ugyanez érdemben folyamodni 377 

j szám alatt, melyre 528 szám szerint határozva 
| Kfov. H, XAPLÓ. 186s/s- vn. 
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lőn, hogy a folyamodvány az épen azon időben a 
közintézetek tárgyában működő bizottsághoz uta
síttassák véleményadás végett. De ezen iromány 
azóta az iratcsomagok közt hever, a nélkül, hogy 
rendeltetése helyére jutott volna. Ennélfogva az 
emiitett igazgató választmány újra folyamodik a 
t. házhoz, s midőn szerencsém van e folyamod
ványt átnyújtani, oly kéréssel járulok a t. házhoz, 
hogy azon esetben, ha és a mennyire hajlandó 
volna ezen méltányos, hogy ne mondjam jogos 
kérelemnek helyt adni, ezt az idei költségvetésbe kel
lene befoglalni. Kérem tehát a t. házat, méltóztas
sék e folyamodványt, az előbbivel együtt, a pénzü
gyi bizottságnak kiadni; ha pedig a t. ház netalán 
szigorúan ragaszkodnék a ház szabályaihoz, akkor 
vagy az előbbeni határozat értelmében a már em
iitett, vagy a kérvényi bizottsághoz méltóztassék 
utasitani oly meghagyással, hogy ezen tárgyról 
előzetesen terjeszszen véleményt a t. ház elé. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog utasít
tatni. 

Ivánka Z s i g m o n d : Bakabánya szab. kir. 
bányaváros közönségének alázatos kérvényét va
gyok bátor a t. háznak benyújtani, a kegyúri jog 
és kötelezettség eltörlése iránt. Kérem annak ide
jében figyelembe venni s jelenleg a kérvényi bi
zottsághoz utasitani. 

E l n ö k : Napirenden van a kérvényi bizott
ság jelentésének tárgyalása. Halmosy képviselő 
úr fogja a bizottság véleményét előterjeszteni. 

MiletiCS SzvetOZár: Kérem a t. elnök urat 
annak kijelentésére, hogy mi fog történni a Brano
vácsky képviselőtársunk által előterjesztett folya
modván yny a 1 ? 

E l n ö k : Kimondottam a határozatot, hogy a 
kérvényi bizottsághoz tétetik át a képviselő úr 
által előadott oly utasítással, a mint a t. képviselő 
úr méltóztatott előterjeszteni. 

H a l m o s y Endre e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését): Abauj megye közönsége kér
vénye a nemzeti hadsereg felállítása és a Ludovi-
ceumnak saját eredeti czéljára fordítása iránt ; 

Bars megye közönségének a honvédelmi 
rendszert törvényhozásilag mielőbb elintéztetni 
kérő folyamodása; 

Sáros megye szintén ez iránti kérelme; 
Szatmár megye közönségének szintezen ügy

ben Arad város és Szepes megye kérvényeit pár
toló felirata; 

Szatmár megye közönségének a nemzeti had
sereg felállítása tárgyában benyújtott kérelme; 

Nyitra megye közönségének a Pest és Arad 
városa által a hadsereg nemzeti lábra állítása és a 
Ludoviceum eredeti czéljára fordítása tárgyában 
beadott feliratokat pártoló kérelme; 

Győr város közönsége Pest városának a hon-
19 
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védelmi minisztériumnak hatáskörébe helyezését 
tárgyazó felterjesztését pártoló kérvénye; 

Liptó megye közönsége kérvénye, hogy ad
dig is, míg a honvédelmi rendszer megállapíttatik, 
az ujonczok 1000 frtnyi váltságdija leszállittas-
eék és az ujonezok helyettesítése megengedtessék; 

Szatmár-Németi város közönsége Pest váro
sának a honvédelmi miniszleriumnak hatáskörébe 
visszahelyeztetése és a sereg nemzeti alapon szer- j 
vezése iránt benyújtott felterjesztését pártoló fel- I 
irata; I 

Hajdu-Nánás város közönségének kérvénye, 
melyben Pest városának a hadsereg és honvédé-
lem törvény utján mielőbb leendő rendezését kérő I 
feliratát pártolja; 

Komárom város közönsége Pest városának a 
honvédelmi miniszter törvényes hatáskörébe behe- ; 
lyeztetése s a hadsereg nemzeti alapon szervezése 
érdemében beadott, kérvényét pártoltatni kérő fo- j 
lyamodása . . . {Folytonos zaj.) j 

E l n ö k : A t. ház múlt alkalommal azt hatá- j 
rozta, hogy a mai ülésen a kérvényi bizottság je- \ 
lentése tárgyaltassék. Ezt, azért tette a t. ház, hogy | 
a felolvasandó jelentés alapján határozhasson. Azt 
hiszem, hogy határozni lehessen, okvetlenül csend
re van szükségünk : ennélfogva kérem a t. házat, j 
hogy a kérvényi bizottság jelentését figyelemmel 
kisérni méltóztassék. (Helyeslés.) 

Halmosy Endre élöadó {folytaíja): Liptó \ 
megye a honvédelmi kérdést mielébb elintéztetni 
kérő folyamodása; | 

Pozsony szabad királyi város közönségének i 
felterjesztése, melylyel Pest városa közönségének j 
a hadsereg és honvédelemnek törvényhozás utján | 
rendezése érdemében tett felterjesztését támogatja: \ 

mindezen kérvények használat és figyelembe- I 
vétel végett a honvédelmi minisztériumhoz átté- i 
tetni véleményeztetnek. (Helyeslés.) 

Érsekújvár város közönségének az 1845. évi j 
július 16-án 25,224. sz. a. kibocsátott elemi tano
dái rendszabályok 66-ik §-nak. melylyel eddig j 
gyakorlott tanító választási joga megtámadtatott, ! 
hatályon kívül helyezése iránti kérelme: a vallás j 
és oktatás minisztérium intézkedése e tárgyban az ] 
1848. év előtt törvényesen fenállott szabályokra i 
alakulván, a levéltárba áttétetni rendeltetik. (He- • 
lyeslés.) 

Eger városa közönsége az 1867. évi XVI-dik I 
t. ez. foglalt vám- és kereskedelmi szövetségről i 
szóló s minden más törvényeket, mihez tartás vé- j 
gett, hivatalból megküldetni kérő folyamodása: 
minthogy ezen kérdés a törvények kihirdetéséről 
hozott t. ez. által elintéztetett, a levéltárban fentar-
tatni rendeltetik. (Helyeslés.) \ 

Gömör megye közönsége a mostani törvényes j 
állapotot megelőző uralom alatt a megye sajátját ! 

képező középületek eladását megsemmisíttetni és 
azokat a megye birtokába visszabocsáttatni kérő 
folyamodása : minthogy az iratokból ki is tűnik, 
hogy a kérdéses épületek adásvevés és így magán
jogi jogezim alapján jutottak a mostani birtokosok 
birtokába, és hogy ezek javára a tulajdonjog már 
telekkönyvileg is bekebeleztetett ; minthogy to
vábbá oly magánjogi utón szerzett jogok felett az 
ideigl. törv. szabályok I. 21. 145. §§-ai által fen-
tartott telekkönyvi rendeletek mellőzésével közigaz
gatási utón rendelkezni nem lehet : a belügymi
nisztériumnak ez érdemben hozott végzése helye-
seltetni és az iratok annak utján a folyamodó me
gyei közönségnek visszaküldetni rendeltetnek. 
(Helyeslés.) 

Berzeviczy Miksa kassai lakos özvegy Berze-
viczy Eleonóra elleni telekkönyvi ügyében a kép
viselőházhoz beadott kérvényére utóbbi által mar-
czius hóban hozott végzéssel nem elégedvén meg, 
kéri a fentebbi kérvényt ujolag felvétetni és az 
igazságügyi minisztériumot oda utasíttatni, misze
rint az utóbbi által csak átalánosan emiitett peror
voslatok közül azt határozottan kijelölje, melyet ö 
jelen esetben még igénybe vehet, és hogy az 1848 
év előtt törvényes gyakorlat alapján a miniszté
rium a per uj felvételét megengedje. Minthogy ily 
magánjogi természetű ügyben a minisztérium a 
törvényes eljárástól eltérést megengedni jogosítva 
nincsen, és az 1848. év előtt gyakorlatban volt 
bírói parancsok az ideiglenes törvénykezési szabá
lyok í. 88. §. illetőleg" 1840. XV. t. ez. II. rész 
143. §. által végkép meg lőnek szüntetve; végre, 
minthogy annak meghatározása, vajon és mily 
perorvaslatot használhatna még folyamodó, szin
tén nem tartozhatik a minisztérium hatásköréhez : 
a képviselőház által hozott első végzése megvál
toztatásának szüksége fen nem forog-, miért is je-
len kérvény a levéltárba tétetni és folyamodónak 
kérésére kiadatni rendeltetik, (Helyeslés.) 

Schweiger szül. Pfeiffer Klára pesti lakos, a 
diós-győri uradalom ellen egy 1827. évben kötött 
haszonbéri szerződésből eredő, 36,932 frtra menő 
kártérítést követelvén, minthogy az ez érdemben 
beadott és a képviselőház által a pénzügyminisz
tériumhoz áttett kérvényére utóbbi őt ezen mivel 
sem igazolt követelésével elutasította : országgyű
lési bizottság által kéri ezen igényét megváltoz
tatni. Minthogy a fenálló törvények szerint a kir. 
kincstár ellen is a magán jogon alapuló keresetek 
csak is a rendes bíróságok utján érvényesíthetők, 
és az országgyűlés ilyenek megvizsgálására és el
intézésére hivatva nincsen, és minthogy a pénz
ügyi minisztérium végzésében folyamodónak igé
nyei törvényes utón érvényesítése el nem zára
tott : jelen kérvény a levéltárban elteendő és folya
modónak kérésére visszaadandó. {Helyeslés.) 
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Szab. kir. Beszterczebánya város közönségé
nek, a városok rendezését tárgyazó törvényjavaslat 
mielőbbi tanácskozás alá vételét kérő folyamod
ványa ; 

Abauj megye közönségének a kassai magyar 
színház évi segélyezését kérelmező Kassa város 
feliratát pártoltatni kérő kérvénye; 

Nagy Ferencz, Csontos községbeli lakosnak 
az 1848, év előtt szolgálatban volt városi tisztvi
selők nyugdíjaztatását azóta szolgálatban jutotta
kéval egyenlő' arányban megállapittatni kérő fo
lyamodványa ; 

Pozsony sz. kir. város közönségének kérvé
nye a törvénykezés és államrendészeti kiadások 
megtérítése iránt beadott kérvén) ének a tárgy 
sürgetősségénél fogva mielőbbi elintézése végett; 

Tornyos József zarándmegyei brádi lakos 
kérvénye, ki a Blezsényi községbe vesztett urbéri-
ségét a törvényben gyökerező teljes kárpótlást 
megítéltetni kéri: 

elintézés végett a belügyminisztériumhoz át
tétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Eperjes város közönsége Buda szab. kir. vá
ros közönségének a budai népszínháznak engedé
lyezendő 18,000 frtnyi országos segély tárgyában 
felterjesztett kérvényét az abban kifejtett indokok
nál fogva pártoló kérelme; 

Szatmár megye közönsége, 
Temesvár sz. kir. város közönsége, 
Abauj megye közönsége, 
Csanád megye közönsége. 
Pest megye közönsége. 
Kraszna megve közönség-e. 
Veszprém megye közönsége, 
Máramaros megye közönségének szintén ez 

iránti kérelme; 
Sáros megye közönségének a megyék rende

zésére vonatkozó javaslatát pártolás végett felter
jesztő kérvénye; 

Békés megye közönségének ugyané tárgy- | 
ban felterjesztett javaslata; 

Csongrád megye közönségének a felelős par
lamenti kormány és megyék közötti viszonyt mi
előbb szabatosan körüKratni és törvénynyel meg- j 
határoztatni kérő folyamodása; 

Zemplén megye közönségének Kassa sz. kir. j 
város közönségének a nevezett város kebelében ál- j 
landósitandó magyar szinészetnek országos segé
lyezése iránt tett felterjesztését pártoló kérvénye ; 

Győr város közönsége, 
Máramaros megye közönségének szintén ez 

iránti kérelme: 
használatul a belügyminisztériumhoz átté

tetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 
Liptó megye közönsége kéri, hogy az ország

ban több helyütt létező kórházak példájára Liptó 

megyébe is országos költségen közkórház sze
reltessék fel. A közegészségi ügy rendezésénél 
való felhasználás végett a belügyminisztériumhoz 
áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Az erdélyi múzeum-egylet igazgatóságának 
ezen intézet épületének felállítása és belső felszere
lésére 250,000 frt országos segélynek megszava
zása iránti kérelme lehető figyelembe vétel végett 
a cultus- és oktatásügyi minisztériumhoz áttétetni 
rendeltetik. (Helyeslés.) 

A szentesi, kecskeméti és pesti görög-keleti 
egyház több tagjai a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter által a görög-keleti vallás ügyében előter
jesztett törvényjavaslat ellen beadott észrevételeiket 
figyelembe vétetni kérő folyamodványa: az előter
jesztésben foglaltak méltányos figyelembevétele, s 
a netalán ez érdemben javaslatba hozni szükségelt 
módosítások eszközlése végett a vallás- és közok
tatási minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. (^He
lyeslés. ) 

Hevesmegyei Kaál község 323 zsellérei az eí-
viselhetlenné vált papibért leszállittatni kérő fo
lyamodása a vallás- és közoktatási minisztérium
hoz áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

A debreezeni ügyvéd-egylet a debreczeni 
ügyvédi karnak a hazai törvénykezés ügyében szer
kesztett és az egylet által magáévá tett emlékira
tot pártolás végett felterjeszti; 

Kraszna megye közönsége a királyi itélő táb
lának felosztását és ily osztálynak az ország több 
pontjaiban leendő felállítását kér i : 

Kőszeg sz. kir. város közönsége a királyi táb
lának egyik osztályát Kőszegen kéri elhelyez
tetni ; 

Bács-Bodrog megye több községei kérik, 
hogy fi megyében fölállítandó törvényszékek 
egyike Újvidék helyett Palánka mezővárosba he
lyeztessék át : 

mindezen kérvények az igazságügyi miniszté
riumhoz áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Hevesmegyei Ueménd község lakosainak a 
tagosítás alkalmával különösen a maradványföl
dekben szenvedett sérelmeik orvoslása iránti ké
relme; 

özv. Stiassny Istvánná és Stiassny Pál tor-
dasi lakosoknak Stiassny István első házasságbeli 
gyermekei ellen lefolyt, már a hétszemélyes tábla 
által is eldöntött örökösödési perök megújítását és 
a végleges elintézéséig a végrehajtás felfüggeszté
sét kérő folyamodása: 

elintézés végett az igazságügyi minisztérium
hoz áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Sáros megye gazdasági egyesülete a magyar
országi felső vidék számára tervezett gazdasági 
és erdészeti tanintézetet Eperjesen kéri felállíttatni : 

Honecz Ede János daruvári lakos volt hon-
19* 
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véd huszár-kapitány egy királyi postahivatalnál 
altiszti vagy egyéb más állomásért folyamodik; 

a pécsi mészáros-czéh az őstermelés előmoz
dításához annyira szükséges marha-állomány fen-
tartása czéljából a fiatal szarvasmarha levágását 
átalánosan eltiltatni kéri; 

Pestmegye közönsége Győr szab. kir. város
nak az elemi károk országos biztosítása tárgyában 
felterjesztett javaslatát pártolja: 

mindezen kérvények használatul a földmive-
lési, ipar- s kereskedelmi minisztériumhoz áttétetni 
rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Bélabánya város közönségének kérvénye, 
melyben Selmecz városától külön választásaért és 
törvényes autonómiájának helyreállításáért esede
zik : a törvényhatóságok rendezésénél leendő te
kintetbe vétel végett az összes minisztériumhoz át
tétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Szab. kir. Beszterczebánya város közönsége 
kérvénye, melyben a fenállott es. kir. orsz. pénz
ügyi igazgatóság által 1867-re 6572 írtban meg
állapított, s kényszerrel a városra hivatalból átutalt 
fogyasztási adó beszedéséből felmerült 400 írt 69 
kr hiányt, mely a pénzügyminisztérium által ke
gyelemből elengedett 1000 frton felül még terhére 
maradt, elengedtetni kéri: az összes minisztérium
hoz áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Abauj megye közönsége a nemzetiségi kér
dést a képviselőház véleményétől eltérőleg meg
oldatni kérő folyamodása; 

Máramaros megye közönségének a nemzeti
ségi kérdést Trenesén és Zemplén megyék felter
jesztése értelmében megoldatni kérő folyamodása: 

a nemzetiségi bizottsághoz áttétetni rendelte
tik. (Helyeslés.) 

Szab. kir. Beszterczebánya város közönségé
nek a királyi ítélő tábla, mint másod bíróságnak 
sz. kir. Beszterczebányán leendő felállítását kérő 
folyamodása a polgári törvénykezési rendtartás 
tárgyában kiküldött bizottsághoz áttétetni rendel
tetik. {Helyeslés.) 

Nagy István és több hód-mező-vásárhelyi la
kosnak a gróf Károlyi nemzetség által ellenök kö
vetelt malombérszedési jog megszüntetését kérő 
folyamodványa az igazságügyi minisztériumhoz 
áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Bereg megyében kebelezett Volócz, Hukliva, 
Szkoterska, Kánora. Talamás és Almamező hely
ségek több lakosai az 1847. évben az uradalmi 
tiszt kegyetlen zsarnokoskodása folytán 125 job
bágy által elhagyott telkek visszaadatását kérik; 

Veszprém niegvébe kebelezett Urkut pusztán 
1824. évben telepitett eontractualis zsellérek a 
törvényhozás intézkedéséig mostani szerződésöket 
fentartatni és birtokvi: zonvaikat törvénv által 
rendeztetni kérik : 

Uj-Kécske Pest megyébe kebelezett község a 
háztaksa fizetése alól magát felmentetni kér i : 

mindezen kérvények elintézés végett az igaz
ságügyi minisztériumhoz áttétetni rendeltetnek. 
(Helyeslés?) 

Boros Bálint előadó (olva ssa a kérvényt bi
zottság jelentését): Tordai lakos Csíki Imréné, Am-
berboi Mária, maga és hét gyermeke nevében kéri 
néhai férje által 1849-ben a haza oltárára kölcsön
zött 1700 frt tőkét kamatostul megtéríttetni; 

Gyöngyös-Püspöki község magát fogyasztási 
adó tekintetében Gyöngyös városától törvényesen 
elkülönittetni kéri ; 

Budai lakos szuboliczai Kiss János 1848-ban 
a cs. kir, hadsereg részére tőle vett, tetemes értékű 
requisitióknak, s a tulajdon szerb ajkú volt jobbá
gyai által történt kiraboltatása folytán, az ezt el
követők ellen megrendelt bünfenyitő' pörnek hiva
talos megszüntetésénél fogva kipótolhatlanul szen
vedett kárnak megtérítését kéri : 

mindezen folyamodványok a pénzügyminisz
tériumhoz áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Liptó megye közönsége a burgonvaszeszadó 
tetemes leszállítását eszközöltetni kéri; 

Czegléd város közönsége kéri abbeli panasza 
orvoslását, hogy Pestre szállított sertéshúsaiktól 
kétszeres fogyasztási adó fizetésére kényszerít
tetnek ; 

Szab. kir. Pozsony város közönsége a fo
gyasztási adónak megszüntetését vagy legalább 
Pozsonynak a zárt városok köréből leendő kivéte
lét s ez által a fogyasztási adónak leszállítását kéri: 

mindezek használat és figyelembevétel végett 
a pénzügyminisztériumhoz áttétetni rendeltetnek. 
(Helyeslés.) 

Békés város képviselő testületének kérvénye 
a katonaszállásolásnak az 1848. évi XVIII. t. ez. 
értelmében leendő szabályozása tárgyában ; 

Eger városa képviselő testületének szintezen 
tárgybeli kérelme: 

minthogy az itt elpanaszlott bajok az ország
ban átalánosan éreztetnek és teljes orvoslásuk csak 
is törvényhozás utján létesíthető, a honvédelmi mi
nisztériumhoz azon felirással áttétetni rendeltetnek, 
hogy a honvédelmi törvény kidolgozásánál a ka-
tonaszállásolás közterhének az 1848. VII I . t. cz.-
ben kimondott elvek szerinti rendezésére figyel
mét különösen kiterjeszsze. (Helyeslés.) 

Knorr Mihály nagyváradi lakos az 1848—49-
évi honvédelmi hadseregnél alkalmazott kardgyári 
igazgató egy Lukács Sándor kormánybiztos által 
kiadott utalvány alapján 2249 pftnyi követelését 
utalványoztatni és kifizettetni kéri; 

Arad sz. kir. város számos polgárai a ma-
[ gyár pénzjegyekről szóló nyugtáknak lehető leg-

. 
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gyorsabb beváltását országgyülésileg elintéztetni 
kérik; 

Dobos János, dr. Fiseher Kálmán ügyvéd 
által képviselt győri lakos, az 1849. évi augusztus 
14-én a magyar hadsereg számára kölcsön adott 
450 frt tőkét s kamatait kifizetni kéri ; 

Viel János nagy-idai lakos a magyar hadse
reg részére kiszolgáltatott 406 köböl zab árának 
megtérítését kéri; 

Plascher János vargamester, vasmegyei bo
rostyánkői lakos, a honvédsereg számára elkészített, 
de a es. kir. osztrák hadsereg által elkobzott 74 
pár bakancs árát 248 frt 64 krral utalványoztatni 
kéri ; 

Németh András pestmegyei izsáki község
jegyző az 1848-ban a magyar kincstárnak egy 
évre kamat nélkül kölcsön adott 40 pfrtot és 18 i 
évi kamatait a magyar kincstárból visszafizettetni | 
kér i : 

mindezek a pénzügy minisztériumhoz elintézés i 
végett áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Laczko Mihály nyugalmazott őrnagy a neki 
1848-ban adományozott nyugdijt s 900 frt pótdíj ! 
utalványoztatni kérő folyamodványa elintézés vé
gett a honvédelmi minisztériumhoz ajánlattal átté
tetni rendeltetik. (Hdyeslés.J 

Zemplén megye közönsége kérvénye, mely
ben a honvédelmi rendszert tárgyazó javaslatát 
még ez ülésszak alatt tanácskozás végett előtér-
jesztetni és az alkotmányra felesketendő hadsereget 
nemzeti alapon szerveztetni kéri; 

Szab. kir. Beszterczebánya város közönsége 
kérvénye, melyben a honvédelmi rendszer és a 
hadsereg nemzeti lábra leendő állítását s ezzel szo
ros kapcsolatban a Ludoviceum katonanevelő in
tézet rendeltetése czéljára átadatását kér i : 

a honvédelmi minisztériumhoz áttétetni ren
deltetnek. (Helyeslés.) 

SzOntagh P á l e lőadó (gÖmöri, olvassa a 
hérvényi bisottság jelentését): Szeged szabad kir. 
város közönsége kéri Szegjed város és a mindszent
apátfalvi tiszaszabályozási társulat közt fenforgó 
viszonyoknak országos küldöttség általi nyomozá
sát és sérelmeinek megszüntetését. Ez ügy nem a 
törvényhozás, de a közigazgatás körébe tartozván, 
a közlekedési és egyszersmind belügyi miniszté
riumhoz, annak érdemleges megvizsgálása után a 
végleges közrejárulási kulcsnak évek óta várt mie
lőbbi megállapítására avagy esetleg azon részben 
már kiigazított ideiglenes kulcsnak teljesebb kii
gazítására, kellő intézkedés végett áttétetni rendel
tetik. (Helyeslés.) 

Elnök í A közlekedési és közmunkaügyi mi
niszter úr egy ideiglenes szabályzatot készített a 
vaspályák épitéséhez szükséges engedélyek tár
gyában, mely most bemutattatott. Ez szoros ösz-

szeköttetésben áll a vasúti kérdéssel. Azt hiszem, 
a t. ház ezt felolvasottul fogja tekinteni, és kinyo-
matását elrendelni, ugy, hogy akkor, midőn a vas
úti kérdés az osztályokban tárgyaltatni fog, ezt is 
tárgyalás alá lehet venni. (Helyeslés1). 

Eötvös József báró vallás- és közokta
tási miniszter: T. ház! A görögkeleti ügyek 
rendezésére nézve a törvényjavaslat már a t. ház 
asztalára letétetvén, már az osztályok tárgyalásán 
is keresztül ment; de midőn a tárgyalás napja is 
ki volt már tűzve, épen akkor érkezett egy folya
modvány a görögkeleti egyház hívei egy részétől, 
kik se a szerbekhez, se a románokhoz nem tartoz
nak ; minélfogva fölkértem a t. házat, méltóztat
nék ezen ügy tárgyalását egy pár napra felfüggesz
teni. Most áttanulmányozván a kérdést, azt hi
szem, ezen kérvénynek elég tehető egy szakasz 
által, mely a törvénybe volna igtatandó. Kérném 
tehát a t. házat, méltóztassék napot tíízni e tör
vényjavaslat tárgyalására. (Ki kell nyomatni!) Ha 
az ajánlott uj szakaszt méltóztatnak kinyomatni, 
bátor vagyok megjegyezni, hogy a kérvényezők 
főkivánata abból áll, hogy a mennyiben ők isteni 
tiszteletökben a görög nyelvet használták eddig, 
azonkívül nekik bizonyos egyházi vagyonuk vau. 
mely tisztán a görögkeleti egyházhoz tartozó hivek 
által alapíttatott : ők ennek használatában meg
maradjanak ezentúl is, és ezen törvény által, mely 
a szerbek és románok részére készül, jogaikban 
meg ne szoríttassanak. Ennek elérésére felfogásom 
szerint nem szükséges semmi más, mint egy uj 
szakasz a törvényben, melyben ezen jogaik bizto
sittatnak. Ezen szakasz formulázását bátor leszek 
a t. ház elé terjeszteni. (Halljuk! Olvassa): ,,A két 
metropoliának görög és más, nem szerb, illetőleg 
nem román ajkú hivei ezentúl is teljes élvezeté
ben maradnak mindazon jogoknak, melyeket a 
görögkeleti egyház törvényei szerint egyház
községi, iskolai és szertartási nyelvök, valamint 
egyházközségi vagyonuk kezelésére nézve eddig 
is gyakoroltak/ ' E szerint, azt gondolom, jogaik 
tökéletesen biztosítva lennének. (Helyeslés.) 

Elnök : Ha méltóztatnak beleegyezni r e 
tárgyban talán holnap 10 órakor tarthatnánk 
ülést, ugy hogy ülés után még az osztályok ta
nácskozhatnának '? (Felkiáltások; Hétfőn !) 

G h y c z y IgnáCZ : Az igen t. miniszter úr 
beadványa változtatást feltételez azon törvényja
vaslatban, mely már az osztályok tárgyalásán ke
resztül ment. U g y gondolom, hogy szükséges 
volna ezt előbb kinyomatni, hogy annak idején az 
osztályokhoz mehetne. Talán jó volna most felol
vasni és a kinyomtatást elrendelni; a kiosztás az-

') Lásd az Irományok 226-ik számának IV-ik mellékletét. 
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után vasárnap megtörténhetnék és hétfőn lehetne 
tárgyalni. {Helyeslés.) 

BranOVaCSky I s t v á n : T. ház ! Ezen kérdé
ses törvényjavaslat a szerbeket és románokat kö
zelebbről érdekelvén, a szerbek részéről némi mó
dosítások tétettek. Ezeknek kinyoniatását el is ren
deltük azon czélból. hogy azokat jó eleve a t. ház 
tagjainak kezei közé juttathassuk, hogy lássák, 
miből állnak ezen módosítások. Minthogy a nyom
tatvány még el nem készült, arra kérném a t. há
zat, hogy ezen törvényjavaslat tárgyalását néhány 
nappal továbbra, talán keddre méltóztatnék ha-
1 asztani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Talán a jövő szerdára lehetne azt 

napirendre kitűzni ? {Helyeslés.) Ez szerint a val
lás- és közoktatási miniszter úr által beadott pót
szakasz ki fog nyomatni és szét fog osztatni l). A 
tárgyalás a jövő héten szerdán délelőtt 10 órakor 
tartandó ülésre tűzetik ki. 

Kérem a t. pénzügyi bizottság tagjait, mél
tóztassanak ülés után itt maradni egy pár perezig 
tartó értekezés végett, a mi befejeztetvén, az osz
tályok fognak ülésezni. 

Több tárgy nem lévén, az ülést feloszlatom. 

Az ülés végződik d. e. ll~*/4 órakor. 

Lásd síz irományok 228-ik számát 

CCXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 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 . 

Tárgyai : Péchy Tarnás megbizó levele, Degenfeld G-usztáv gr. kérelme szabadságért, mi megadatik, s különféle kérvé
nyek beniutatta'nak. Az ipar- s kereskedelmi kamarákról szóló törvény szentesittetvén, kihirdettetik. A kormány felel a demokratakor 
betiltása iránt tett intcrpellatióra. GuU József éa utána Deák Ferencz az erdélyi sajtóvtszoriyok iránt interpellálják a kormányt, mire 
i'.z felel. A központi bizottság beadja jelentését az alföldi vasútra vonatkozó törvéiiyjavaslat iránt. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 a/a órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit pedig Horváth La
jos jegyző úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

M ihá ly i Pé ter j e g y z ő {olvassa a május 1-én 
tartott vlc's, jegyzökönyvét?) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Péchy Tamás Abauj megye szikszói kerüle

tében megválasztott országgyűlési képviselő be
adta eredeti megbizó levelét. Az állandó igazoló 
bizottsághoz tétetik át. 

Degenfeld Gusztáv gr. képviselő rongált 
egészsége helyreállítása tekintetéből két havi sza
badságidőt adatni kér. Megadatik. 

Torna megye közönsége az egyes képviselők 
kimaradását az ülésekből meggátoltatni kéri. 

A Jász-kún kerületek közönsége a képvise
lőknek az ülésekből kimaradását szintén meggá
toltatni kéri. 

E két kérvény a ház szabályainak átvizsgálásá
val megbízott küldöttséghez tétetik át. 

Eszterg'om megye közönsége önkormányzati 
jogkörének a parlamenti felelős miniszteri rend
szernek kiegyeztetését tárgyazó emlékiratát be-
nyujtja és figyelembe vétetni kéri. 

Zólyom megye közönsége a törvényhatósá
gok önkormányzati jogkörének a miniszteri rend
szerrel kiegyeztetése iránt beadott javaslatot figye
lembe vétetni kéri. 

Esztergom megye közönsége a honvédelmi 
rendszer életbe léptetését, a hadseregnek az alkot
mányra felesketését, az idegen sereg eltávolítását 
és a váraknak a nemzeti sereg által őriztetését esz
közöltetni kéld. 

Ugyanazt kérik Arad megye, a Jászkun ke
rület, nem különben Szabadka városa, Magyar
óvár mezőváros elöljárói, ugy szintén Nagy-Ka
nizsa közönsége. 

Alsó-Fehér megye közönsége az erdélyi gaz-




