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G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Okmányok és kérvéayek bemutatása. Besze János határozati javaslatot ad be. Horvátország kivájságai az síjon-
czozás tárgyában fentartatnak, Aníalfy Károly az erdélyi úrbéri bíróságok elhelyezése iránt interpellálja a kormány^ mely aj-oaaal 
felel is. StoU Károly határozati javaslatot nyújt be. A ház költségvetése augusztus havára megállapittaíik. A véderőrői szóló törvény
javaslat név azcrinti szavazással, a honvédségről, népfelkelésről és idei ujonczozásré! szólók pedig föias'.ás utján végleg elfogadtatnak. 
A ház elnapolása szeptember lö-dikáig kimondatík. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr,, Eötvös József &., Gorove István. Horvát 
Boldizsár. Wenckhemi Béla b. 

.'•z ülés kezdődik déli 12 órakor. 

Elnök Az ülést megnyitom. A mai ülésjegy
zőkönyvét Bujanovies Sándor jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi 
Péter jegyző úr fogja vezetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvo ssa az 
augusztus 7'-kén tartott illés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A jegzőkönyv, nem levén ellene ész
revétel, hitelesíttetik. 

A főrendi ház elnöksége az országos főlevél-
tárnoknak 1868-diki június havában ő felsége ál
tal szentesitett és az országgyűlés mindkét házá
ban kihirdetett eredeti törvényczikkeknek gondos 
megőrzése végetti átvételéről szóló elismer vényeit 
az országgyűlési iratok kiegészítése végett átküld
te. Az irattárba fog tétetni. 

Heves megye közönsége Baranya megye 
felhívása folytán Bereg megye által a képviselők 
gyakori kimaradása iránt felterjesztett kérvényt 
figyelembe vétetni és azon bajt a legezélszerübb 
intézkedés által megszüntetni kéri. A házszabályok 
átvizsgálására kiküldött bizottságnak adatik ki. 

Wisner Károly kis-szebeni posztós mester az 
1849-ben a magyar kir. hadsereg számára általa 
átszolgáltatott posztóanyag után járó 320 frtnyi 
követelését megtéríttetni kéri. A kérvényi bizott
ságnak adatik ki. 

HrablOVSZky Z s i g m o n d : Választóim meg
bízásából vagyok bátor a t. ház elé egy kérvényt 
benyújtani. Ugyanis még a múlt évi november 8-
kán, az ottani választás ig-azolása alkalmával a 
magas képviselőház kimondani méltóztatott, hogy 
a vizsgálati költségek, melyek választóimtól ille
téktelenül kicsikartattak, az ellenfél által nekik 
megtéríttessenek. Fájdalom, minden könyörgések, 
sürgetések daczára választóim nem bírták kieszkö
zöli;! ezen tsz hónak lefolyta alatt, ho^y ezen ma
gas határozatnak foganat szereztessék; kénytele
nek tehát a magas ház kegyelméhez járulni, mél
tóztassék oda hatni, hogy ezen rég hozott határo
zat foganasittassék. Én pedig azért könyörgök, 
méltóztassék azt az állandó igazoló bizottságnak 
véleményadás végett kiadni , mert az előtt fordult 
meg a tárgy, {Fölkiáltások: A kérvényi bizottsághoz /) 

E l n ö k : T. ház! Azt hiszem, a mennyiben 
ezen kérvény bizonyos követelés viss zatéritését tár
gyalja, a képviselőház ezt talán legczélszerübben 
a költségvetési bizottságnak adhatná ki. Az meg
fontolván a dolgot, véleményét jövő jelentésében. 
előterjeszthetné. 

Besze J á n o s : T. képviselőház ! Egy hatá
rozati javaslatot van szerencsém a ház asztalára 
letenni: minthegy pedig maga magát indokolja, 
tehát csak felolvasom. (Olvassa.) 

Röviden hozzá csak azt mondom, hogy az 
emberek azért állnak össze államba, azért szabnak 
törvényeket, azért vannak biráik, azért vannak 
kormányaik, hogy az ily hallatlan, hihetetlen, 
rettenetes istentelenségek (Derültség) ne történ-
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késsenek, ha pedig megtörténtek, tettleg orvosol
ta ssanak. Az okmányok melléklete mellett, kívá
nom és követelem is a kielégíttetést. (Derültség.) 

Deák Ferencz: T. ház! A horvát-szlavón 
országok küldöttsége egyezményi tanácskozása
ink folytában a katonaállitásra vonatkozólag két 
kívánságot nyilvánított. Egyiket azt, hogy ők a 
múlt alkalommal 1000 emberrel többet adtak, 
mint kellett volna, és ezt az 1000 emberből álló 
többletet kívánják most magoknak beszámíttatni. 
A másik pedig az, hogy a partmelléki lakosok a 
lehetőségig a hajós sereghez alkalmaztassanak. 
Ezt mi jelentésünkben elő is adjuk és ajánljuk a t. 
ház figyelmébe. Most e dolgot tárgyalni nem lehet, 
s csak azért szólaltam fel, hogy ha a ház bele
nyugszik, a jegyzőkönyvben nyoma legyen, hogy 
majd mikor ezen egyezményi pontokat s óhajtáso
kat tárgyalni fogjuk, azon körülmény, hogy ezt 
jelenleg a törvénybe nem tehettük bele, mert a 
jelentést még nem tárgyaltuk, tzen kívánságok tár
gyalásának ne praejudicáljon. (Atalános helyeslés.) 

Elnök: A Besze képviselő úr által beadott 
határozati javaslat ki fog nyomatni) és szét fog 
osztatni. (Felkiáltások: A kérvényt bizottsághoz!) Bo
csánatot kérek, t. ház, a képviselő' xír nem kérvényt 
adott bt-, és én nem érezhetem magamat feljogo
sítva arra. hogy ezt a kérvényi bizottsághoz uta
sítsam. (Helyeslés.) Parancsolják felolvastatni? 
(A-:.1/- ') Ennélfogva ki fog nyomatni, és kiosztat
ván, annak idején tárgyalás alá vétetik. 

A mi Deák Ferencz képviselő lír indítványát 
illeti, a ház mai napi jegyzökönyvébe be fog men
ni, hogy azon kivánságokra nézve, melyek szerint 
a partvidékiek a lehetőségig a hajós sereghez al
kalmaztassanak és az ujonezok többlete beszámít
tassák, az, hogy ezek iránt a ház nem határozott. 
ezek tárgvalásának nempraejudicálhat. (Helyeslés.) 

D á n i e l P á l : T. ház! Boksány Lázár és 
több , választó kerületemben lakók kérelmét 
van szerencsém benyújtani, melyben a miatt pa
naszkodnak, hogy a házalással való visszaélés mi
att a hatóságokhoz benyújtott panaszuk kellő 
figyelembe nem vétetett, kérik tehát a t. házat, hogy 
ezen házalók visszaéléseit korlátolni és a kereske
dők érdekében czélszerüen intézkedni méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
All ta l fy Károly": Egy interpellatiót kívá

nok benyújtani az igazságügyminiszter úrhoz. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 

interpellatiót:) „Mi az oka, hogy az erdélyi úrbéri 
bíróságok szervezése iránti legfelsőbb rendeletben 
egyik bíróság székhelyéül (Jsik-Szereda lett kitűz
ve, s ugyan azon bíróság székhelye most utólago
san ugy az ország, mint az egyes érdekelt felek 

') Lásd az Irományok 311. számát. 
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hátrányával Csik-Szereda mellőzésével Udvarhely
re tétetett'? és száudékszik-e az igazságügyimi
niszter úr Csikszék sokkal túlnyomó érdekei figye
lembe vételével az úrbéri biróságot, bár egy bizo
nyos határidő elteltévei Csik-Szeredába áttenni?" 

Horvát Bo ld izsár i g a z s á g ü g y é r : Rövi
den kívánok az interpellatióra válaszolni. (Halljuk!) 

Való, hogy én az egyik erdélyi úrbéri tör
vényszéket eleinte csakugyan Csik-Szeredára ter
veztem, mely terv ő felsége által is jóváhagyatott. 
Tettem ezt azért, mert a statistikai táblák szerint 
Csík-Szered a környékén sokkal több úrbéri jjer 
van folyamatban, mint Udvarhely szék táján ; azon
ban, midőn ezen rendelet már megjelent, akkor 
kapott a kormány hivatalos jelentést a királyi 
biztostól, hogy a kormány ezen intézkedése Udvar
hely széken igen nagy resensussal találkozott A 
kormány ezen első jelentést nem találta elég indok
nak arra, hogy előbbeni intézkedését megmásítsa; 
miután azonban hasonló jel, ntések ismételve ér
keztek : a törvényhatóságok nyugalma iránti te
kintetből a kormány áttette Udvarhely székre az 
úrbéri törvényszéknek székhelyét. Melyik félnek 
van igaza, a kormánynak-e vagy az illető törvény
hatóságnak : ezt a gyakorlati élet következményei 
fogják eldönteni; de a kormány mindaddig, míg 
nem tapasztalja, hogy üsik-Szerecla úrbéri tör
vényszék székhelyéül csakugyan alkalmasabb 
hely volna, mint Udvarhely szék, már egyszer 
megmásított intézkedését ujabban megmásitani nem 
tartaná czélszerünek. (Helyeslés.) 

Stol l Káro ly : Midőn a bejelentett határozati 
javaslatot a ház asztalára leteszem, kérem a tiszt. 
képviselőházat, méltóztassék azt felolvastatni, ki
nyomatni, és mert annak tárgya nem annyira a több 
százezer forintnyi költség czélté vesztett irányban 
folytatása, de az államkültségvetés részletezése IIL 
füzetének 228 — 29. lapján előforduló,más irányban, 
ugyanazon czélra elősitett 10,000 és 48,000 forint 
kiadással szoros összefüggésben van, méltóztassék 
ezen javaslatot alapos megvizsgálat végett a pénz
ügyi bizottsághoz utasítani és tárgyalását napi
rendre azon időre kitűzni, midőn az emiitett téte
lek tárgy altatni fognak, 

Elnök : Ha belenyugszik at . ház, ezen határo
zati javaslat ki fog nyomatni'), a tagok közt szét fog 
osztatni, és előzetes véleményadás végett a pénzügyi 
bizottságnak fog átadatni. (Felkiáltások: Nem lehet!) 

Deák F e r e n c z : Ezen határozati javaslatmó-
dositványt foglal magában, módositványát a pénz
ügyi munkának, és ezért akkor kerül majd tárgya
lás alá, ha a pénzügyi bizottság munkálatát tár
gyaljuk. « azt hiszem, akkor kell majd felvenni a 
pénzügyi bizottság munkálatával együtt. Most pe-

*) Lásd az Irományok 312-dik számát. 
*64 
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dig a pénzügyi bizottsághoz azért nem szükséges 
áttenni, mert az munKálatát már befejezte. Tehát 
a határozati javaslatot akkorra lehet halasztani, mi
kor a pénzügyi munkálat tárgyaltatni fog. {He
lye lés.) 

El l lök : Ennélfogva jelen határozati javaslat 
akkor fog majd felvétetni és tárgyaltatni, ha a 
pénzügyi bizottság munkálata tárgyalás alá kerül. 

Tisztelt ház! A zárt ülés megállapodása foly
tán van szerencsém jelenteni a t. háznak, hogy a 
kiküldött költségvetési bizottság az augusztus bóra 
vonatkozó költségek iránti beadványával elkészült, 
mely szerint a t. ház elhatározta, hogy a képvise
lők a jelen havi napidijokat egészben, ugy szintén 
a szeptember havában a ház elé terjesztendő költ
ségvetés szerint egészben meg fogják kapni. Be
niczky Gyula a költségvetési bizottság jelentését 
fogja felolvasni. 

B e n i c z k y Gyula e lőadó (olvassa a költség
vet ö bizottság jelentését a képviselőház augusztus havi 
költségvetés iránt. Helyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház elfogadja a házi költ
ségvető bizottság jelentését. 

Ugyancsak a tegnapi zárt ülés megállapodá
sa folytán van szerencsém jelenteni, hogy miután 
még egy ülésre van a képviselőháznak szük
sége, a jövő héten, határozatkép kimondja azt, 
hogy a képviselőház a jövő héten tartandó üléstől 
kezdve f. september 16-ik üléseket nem fog tartani. 
(Helyeslés.) 

Napirenden van a véderőró'l, a honvédségről, 
a népfölkelésről és az 1868. évi ujonezilletékiől 
szóló törvényjavaslatok fölötti végső szavazás. 
Először is következik a véderőró'l szóló törvényja
vaslat végleges megszavazása. 

H o r v á t h L a j o s j e g y z ő (olvassa a véderöröl 
szóló törvényjavaslatot.) 

E l l l ö k : Felolvastatván az illető törvényja
vaslat, a kérdés nézetem szerint a következő: el
fogadja-e a t. ház a véderőró'l szóló törvényjavas
latot átalánosságban és részleteiben, a mint jelen
leg fel volt olvasva, a végleges szavazásnál? Miu
tán 20 képviselő név szerinti szavazást kért, azok 
nevei fel fognak olvastatni. 

Horváth Lajos jegyző [olvas sa név szerint, a 
szavazást kívánók névsorát.) 

E l l l ö k : A házszabályok 68-ik szakasza ér
telmében név szerinti szavazás fog történni. Azon 
képviselők neveit, kik a törvényjavaslatot a 3-ik 
felolvasásnál átalánosságban és részleteiben elfo
gadják, következőleg igennel szavaznak, Horváth 
Lajos fogja jegyezni, azokét pedig, kik el nem 
fogadják, kik tehát nemmel szavaznak, Ráday 
László, végre a távol levőkét Bujanovics Sándor 
jegyző fogja jegyezni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a kép
viselők névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., And-
ráry Gyida gr., Antalfy Károly, Armbruszt Péter, 
Ányos István, Bay György, Bartal János, Bánó 
József, Bánó Miklós, Berde Mózes, Berényi Ferencz 
gr., Bernáth Lajos, Berzeviczy Tivadar, Besze János, 
Betegh Kelemen, Bethlen Farkas gr., Bethlen János 
gr., Bethlen Sándor gr., Bezerédj L'íszló, Binder La
jos, Binder Mihály, Boér János, Borcsányi János, 
Botka Mihály, Bömches Frigyes, Bujanovics Sándor, 
Buócz Kálmán. Császár József, Csengery Antal, Csen
gery imre, Cséry Lajos, Cdk András, Csiky István, 
Csörghe László, Czorda Bódog, Dapsy Vilmos, Dániel 
János, Dániel Pál, Deák Ferencz, Dellimanics István, 
Doboczky Ignácz, Domokos László, Eötvös József b., 
Erős Lajos, Édes Albert, Faragó Ferencz, Fábián 
Gábor, Fehdenfeld / rigyes, Lest Imre, Lreiseisen Gyu
la, Frideczky Timót r Gál János, Gecző János, Geduly 
Lajos, Gorove István, Görgei Géza, Gránzenstein 
Gusztáv, Halmost/ Endre, Hedry Ernő. Hertelendy Kál
mán, Hollán Ernő, Horváth Antal, Horvát Boldizsár, 
Horváth Döme, Horváth Károly, Horváth Lajos, Hra
bovszky Zsigmond. Hunfalvy Pál, Huszár István, 
Huszár Károly báró, Hoffmann Pál, Ihász Rezső, 
Inkey József, Ivacskovics (Jyorgy, Ivánka Zsigmond, 
Jankovics Antal, Joannovics György, Justh József, 
Justh Kálmán, Kacskovics Ignácz, Kalauz Pál, Kan
dó Kálin n, Karácson;/ Ferencz, Kautz Gyula^ Ka
zinczy István, Kálnoky Pád gr., Kemény Gábor b., 
Kemény István b., Kemény Zsigmond b., Királyi Pál, 
Kiss Jakab, Klapka György, Kossuth Pál, Kovách 
László, Kuba János, Kurcz György, Kvassay Lász
ló, L^ator Gábor, Lázár Kaiméin gr.. Leli czly Egyed, 
Madocsányi Pál, Majthényi József b., Máday Lajos, 
Mátyás József, Melas Vilmos, Mihályi Péter, Miske 
Imre b., Molnár József, Molnár Pál, Morscher Ká
roly, Nagy Károly., Németh Károly, Nagy Péter, 
Opicz Sándor, Ormos Sándor, Paczolay János, Paiss 
Andor, Pap Mór, Papp Zsigmond, Perczel Mór, 
Pethe Anelrás, Plachy Lajos, Prugberger József, 
Pulszky Ferencz, Puskáriu János, Rannicher Jakab, 
Ráth Péter, Reviczky István, Rónay Jáczint, Rónay 
Lajos, Roser Miklós, Rudnyá/nszky Flórián, Sebestyén 
László, Semsty Albert, Sigray Fülöp gr., Siklósy Ká
roly^ Somssich Imre gr., Somssich Pád, Stefanidesz 
Henrik, Stojacskovics Sándor, Stoll Károly, Sümeghy 
Ferencz, Svastics Gábor, Szabó Imre (pápai), Szabó 
Miklós, Szakál Lajos, Szász Károly. Szelestey László, 
Szemző Mátyás, Szentiványi Adolf, Szentiványi Ká
roly, Székács József, Szilágyi István, Szilányi Ber
náth, Szlávy József, Szolga Miklós, Szontagh Pál (gö
möri), Széll Kálmán, Tanárky Gedeon, id. Teleki Do
mokos gr., Tolnay Gábor, Tóth Lörincz, Tóth Vil-

! mos, Török Dániel, Török Sándor (gömöri), Török 
' Sándor (nógrádi), Trauschenfels Emil, Trefort Agos-



CCLXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 8, 1868.) 509 

Zi-

János, VecseyOWi Károly, Wesselényi József b., Vla
dár Tamás, Wodjaner Albert b., Vojnics Barnabás, 
Vojnics Lukács, Vuchetich István, Zeyk József, 
Zeyk Károly, Zichy Antal, id. Zichy József gr., Z 
chy Nándor gr., Zsarnay Imre, Zsedényi Ede. 

Nemmel szavaznak: Ács Károly, Beliczey Ist
ván, Beniczky Gyula, Beniczky Ödön, Bernáth Zsig
mond, Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bónis Sámuel, 
Berzenczey László, Csanády Sándor, Cseh Sándor, 
Csernatony Lajos, Csiky Sándor, Damaszkin János, 
Deáky Lajos, Dessewffy Ottó, Drágfy Sándor, Dezső 
Szaniszló, Eöry Sándor, Farkas Elek, Fejér Miklós, 
Gábriel István, (. ál Péter, Ghyc.y Ignácz, Ghyczy 
Kálmán, Gubody Sándor, Halász Boldizsár, Ivánka 
Imre, Jámbor Pál, Jókai Mór, Károlyi Ede gr., Kiss 
Lajos, Kiss Miklós, Kupricz Imre, László Imre, Lo
vassy Ferencz, Lukynich Mihály, Lnksich Bódog, Lu
zsénszky Pál b.. Lükő Géza, Madarassy Mór, Maj-
tliényi Dezső, Makray László, Maróthy János, Mil
kovics Zsigmond, Molnár Endre, Móricz Pál. Missics 
János, Nagy Ignácz, Nicolics Sándor, Noszlopy 
Antal, Nyáry Pál. Odescalchi Gyula hg, Oláh Mik
lós, Olgyay Lajos. Pap Lajos, Pap Pál, Patay Ist
ván, Pethes József. Podmaniczky Frigyes b., Prónay 
József, Péchy Tamás, Ráday László gr., Simonyi La
jos b., Sipos Orbán, Soldos Imre, Somossy Ignácz, 
Szaplonczay Józ ef Széky Péter, Szilády Áron, Szlu
ha Benedek, Szontagh Pál (nógrádi). Tisza Kálmán, 
Tisza László, Tóth Kálmán, Tokody Ágoston. Varga 
Antal, Vállyi János, Várady Gábor. Véghső Gellert, 
Vidacs János, Zsitvay József 

Kijelentik, hogy nem szavaznak.: Babes Vincze, 
Borlea Zsigmond, Dobrzanszky Adolf Medán Endre, 
Román Sándor, Varga Flórián. 

Nincsenek jelen; Almásy Sándor, ifj. Ambrózy 
Lajos b., Andreánszky Boldizsár, Balon iri János. 
Balomiri Simon, Baranyi Ágoston, Barinyai József\ 
Bartol György. Bánffy Albert b., Bencsik György, 
ifj. Bethlen Gábor gr., Békásy Lajos, Bittó István, 
Bogyó Sándor, Boheczel Sándor, Boros Bálint, Bo
ros Pál, Botka Tivadar, Böszörményi László, Brano
vacsky István, Cebrián László gr., Conraa Móricz, 
Csernovics Péter, Dani Ferenoz, Decáni Károly, De
dinszky József, Degenfeld Gusztáv gr., Dimitrievics 
Milos, Domahidy Ferencz, Draskóczy Gyula, Drottleff 
Tamás Vilmos, Eitel Frigyi.-, Eszterházy István gr.. ' 
Fabritius Károly, Fejér János, Fisser István, Föld
váry Milclós, Fülepp Lipót, Gál Miklós, Glatz Antal, 
Gull József, Hevessy Bertalan, Hódosiu Józzeff Hor
váth Elek, Hosszú József, Ibrányi Lajos, Jendrassik 
Miksa, Karácsony János. Kardos Kálmán. Keglevich 
Béla gr., Kende Kanut, Kerkapoly Károly, Kéthely Jó
zsef Koller Antal, Kapp Gusztáv, Láng Gusztáv, Lázár 

b., Mikó Imre gr., Miletics Szvetozár, Miskolczy Lajos, 
Mocsonyi András-, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, 
Mocsonyi Sándor, Moldován János, Nánássy Ignácz, 
Ónossy Meít^ás, Orczy Béla b., Pap Máté, Pap Si
mon, Perczel Béla, Perczel István, Perényi Zsig-
memd b., Petkó Lázár, Pétery Károly, Pillér Gedeon, 
Popovics-Desseanu János, Popovics Zsigmond, Ra
dics Ákos, Rónay Mihály, ifj. Radics József b., Rut-
kay István, Salamon Lajos, Simay Gergely, Simon 
Pál, Sipos Ferencz, Somogyi László, Szabó Imre, 
Szemző István, Szentkereszthy Zsigmond b., Széchenyi 
Béla gr , Székely Gergely, Szél' s Dénes, Sztratimiro
vics György, Simonyi Ernő, Teutsch György, Thala
bér Lajos, Tinku, Ábrahám. Tollnay Károly, Thury 
Gergely, Ujfalussy Lajos. Vay Sándor b., Vitolay Jó
zsef, Wlád Alajos, Záruory Kálmán, Zichy-Ferraris 
Viktor gr., Zichy Jenő gr., ifj. Zichy Józs»f gr., 
Zmeskál Mór, Zsámbokréthy József. 

Horváth L a j o s j e g y z ő : 401 igazolt kép
viselő közöl: elnök nem szavazott, nem akart sza j 

vazni 6, igennel szavazott 192, nemmel 83, távol 
volt 119. 

Elnök : E szerint e képviselőház többsége 
a véderőre vonatkozó törvényjavaslatot a végső sza
vazásnál elfogadta. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (vívassa a honvéd
ségről szóló törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, kik a hon
védségről szóló törvényjavaslatot átalánosságban 
és részleteiben a végső szavazásnál, ugy mint az 
most felolvasva lön, elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (A szélső bal kivételével az egész ház feláll.) 
A képviselőház nagy többsége a honvédelemről 
szóló törvényjavaslatot elfogadja. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a népjel-
kelésre vonatkozó tör vény javast ttot.) 

ElllÖk : Kérem azon í. képviselőket, kik a nép
felkelésről szóló törvényjavaslatot átalánosságban 
és részleteiben, mint az jelenleg felolvastatott, a har
madik szavazásnál elfogadják. méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A ház többsége a népfel
kelésről szóló törvényjavaslatot elfogadta. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa az 1868. 
évi ujonezok megajánlásáról szóló törvényjavaslatot.) 

E l l lÖk : Kérem azon t. képviselő urakat, kik 
a magyar ezredekhez 1868-dik évre szükséges 
ujonezok megajánlása tárgyában kelt törvényja
vaslatot átalánosságban és részleteiben a harmadik 
szavazásnál elfogadják , méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A ház többsége e törvényjavaslatot 
is elfogadta. 

Miután, t. ház, a törvényjavaslatok mind áta-
lánosságuk,mind részleteikben végleg elfogadtattak, 
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azok a mélt. főrendekkel hozzájárulás végett kö
zöltetni fognak, 8 hogy ez még ma lehetséges le
gyen, kérem a t. házat, méltóztassék a jegyzőköny
vet meghallgatni s hitelesíteni. 

BujanOviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a jegy
zökönyvet.) 

Elnök: A törvényjavaslatok szokott módon 
át fognak küldetni a mélt. főrendekhez. 

T. ház! Ismételve kijelentem, hogy a jövÖ 
héten még szükséges lesz a képviselőház részéről 
egy ülést tartani; különben pedig a t. háznak e 
tekintetben kelt határozata folytán azon üléstől 
számítva f. évi szeptember 16-ig a képviselőház: 
ülést nem fog tartani. 

Az ülés végződik </. u. í *|4 órakor, 

CCLXXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. augusztus 11-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 . 

T á r g y a i : A szerb nemzet rokonszenvét nyilatkoztatja. A király születése, valamint Sz. István napján tartandó egyházi 
szertartások bejelentetnek. Kérvények mutattatnak be. Mileties Ssvetozár az Újvidéken elfogottak iránt interpellálja a kormányt, mely 
azonnal válaszol. A forenüek üzenik, hogy a véderöröl, honvédségről, népfelkelésről és idei ujonczozásról szóló törvényjavaslatokat 

elfogadták : az első törvényjavaslatban általok tett módosítások belyeseltetnek. 

A korhiány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr.. Górom István, Horvát Boldizsár, Wenck-
heirn Béla h. 

Az ülés kezdődik d. a. 1 órakor. 

Elnök: A jegyző urak távollétében fölké
rem Szelestey László urat, hogy mint helyettes 
jegyző a mai ülés jegyzőkönyvét vezetni szíves
kedjék. (Helyeslés.) Az utolsó ülés jegyzőköny
vének azon pontjai, melyek meghitelesitve nincse
nek, hitelesítés végett fel fognak olvastatni. 

' Szelestey László helyettes jegyző (ol
vassa.) 

Elnök : T. ház ! A szerb fejedelmi berezeg 
elleti elkövetett merénylet fölött részvétét és fáj
dalmát a t. képviselőház kijelentette, és ezen kije
lentést a miniszterelnök úr közölte is. Idő közben 
a szerb nemzeti nagygyűlés összejővén, a szerb 
herczegség külügyminisztere Milajkovics úr a 
szerb nemzet nagygyülekezete meghagyásából és 
nevében kijelenti, hogy a szerb nagygyülekezet 
mélyen át volt hatva a magyar országgyűlésnek 
ugy Mihály berezeg emléke iránt tanúsított nyil
vánítása, mint azon részt vevő fájdalom által, me
lyet átiratában kifejezett; kijelenti egyszersmind 
a nagygyülekezetnek nevében az összes szerb 

nemzetnek Megyarország iránt viseltető változ
hat] an barátságát és nagyra becsülését. (Éljenzés.) 
Ez a rokonszenves érzület kifejezése mellett tudo
másul vétetik. (Helyeslés.) 

Wenckheim Béla báró belügyminiszter úr érte
sítése következtében jelentem a t. háznak, hogy 
folyó hó 18-dikán, mint ő felsége születés napján, 
a vár-kápolnában délelőtti 10 órakor ünnepélyes 
isteni tisztelet fog tartatni; egyszersmind jelentem. 
hogy folyó hó 20-dik napján, mint Sz. István ünne
pén, az egyházi körmenet reggel 7 órakor fog a 
vár-káponából kiindulni. Mindezen alkalmakra t. 
ház tagjait van szerencsém meghívni. 

Trencsén megye a hid- és uti vámok meg
szüntetését Temesvár városa kérelme következté
ben kéri. 

Trencsén megye a.közlekedési minisztériumot 
arra kéri fölszólittatni, hogy a Vág folyónak or
szágos költségen leendő szabályozása iránt a tör
vényjavaslat még ezen országgyűlés elé terjesz
tessék. 

Trencsén megye egy magyar ajkú görög-
ka tholikus püspökségnek megállapítását,ugy szintén 
a magyar nyelvnek oltári nyelvvé leendő emelte
tését Dorog városa kérvénye következtében esz
közöltetni kéri. 

Trencsén megye Bereg megye kérése követ-




