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Elnök:: Mihelyt a központi bizottság beadja 
ielentését, azonnal a ház elé fog terjesztetni. 

Kérem a hetedik osztály tisztelt tagjait, mél
tóztassanak tanácskozás végett holnap 10 órakor 
itt megjelenni. A második osztály tisztelt tagjait 

pedig kérem, hogy ma délután 4 órakor itt meg
jelenni szíveskedjenek. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. e, ll1/ órakor. 

CCLXXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 26-dikán 

S z e u 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: Moldován János halála bejelentetik. Az 1868. évi államköltségvetésről szóló törvényjavaslat végleg niegszavaz-
tatik. A központi bizottság jelentést tesz a szölőtized megszüntetéséről szóló tőrvényjavaslat iránt. Szavazás a pénzügyi bizottság egyik 
hiányzó tagjára. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
h.. Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Mikő Imre gr., Wenckheim Béla o. 

Az ülés kezdődik d. u. 1 órakor. 
Elnök: : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző lír fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit pedig Dimitrievics 
Milos jegyző úr jegyzi. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa a szeptem
ber 25-én tartott ülés jegyzőkönyvét) 

Elnök: : Szőke Sándor Vízakna város taná
csa nevében Moldován János orsz. képviselő ha
lálát jelenti be. Ennélfogva az illető központi bi
zottság fel fog szólittatni uj választás eszköz
lésére. 

A t. ház a mai napra az 1868. évi költségve
tés tárgyában előterjesztett törvényjavaslat vég
leges megszavazását tűzte ki. E törvényjavaslat 
fel fog olvastatni, ugy miot azt a t. ház elfogadta. 

Paiss Andor jegyző (oha ssa az 1868-ik 
évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot.) 

Elnök: : A kik a felolvasott törvényjavasla
tot végleg elfogadják, méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik.) Az 1868-ik évi országos költségve
tés tárgyában készült törvényjavaslatot a ház vég
legesen elfogadván, Paiss Andor jegyző úr a mélt. 
főrendek mai ülésébe át fogja vinni. 

A mai jegyzőkönyvnek ide vonatkozó része 
jelenleg hitelesíttetni fog. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyv ide vonatkozó részét.) 

Elnök: : Még egy tárgy van a mai ülésre 
kitűzve, t. i. a 15-ös pénzügyi bizottság egyik 
hiányzó tagjának megválasztása. Mielőtt azonban 
a szavaz-itok beadatnának, a központi bizottság
nak jelentése a bortized iránti törvényjavaslatról 
fog felolvastatni. 

Horváth Lajos előadó (kezdi olvasni a 
jelentést.) 

Deák Ferencz : Talán felolvasottnak vehet-
nők, és azután kinyomatnék ? (Helyeslés) 

Elnök: : Ha felolvasottnak veszi a ház, ki fog 
nyomatni') és a tagok közt szétosztatni. (Napi 
rendre kell tűzni !) Kivánja-e a t. ház, hogy tár
gyalása most mindjárt napirendre tűzessék ki ? 
(Ki kell tűzni!) Hétfőre, keddre már vannak tár
gyak kitűzve ; tehát a jövő hét szerdai napjára 
fog kitüzetni. 

Bezerédj Lász ló : Talán ne is mondjunk 
bizonyos napot, hanem csak azt, hogy ha az előbbi 
tárgy elvégeztetik, e törvényjavaslat fog elő
vétetni. 

Deák FerenCZ : Ámbár mind hétfőre, mind 
keddre van már tárgy kitűzve, ugyanazon napra 
ezt is kitűzhetjük. Nem első eset, hogy egy napra 
két-három tárgy is legyen kitűzve. Ha az egyik 
tárgyat bevégeztük, átmegyünk a másikra. Ha 
rá 'nem kerül a sor, hát marad szerdára. (Helyeslés.) 

l) Lásd az Irományok 322-dik számát. 
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E l n ö k : Most tehát méltóztassanak a szavaza
tokat beadni. 

Bujanovics Sándor jegyző (fölolvassa a 
képviselők névsorát, kik is egyenkint beadják szava
zataikat.) 

E l n ö k : A szavazás eredménye a jövő ülés
ben fog közzététetni. 

Hétfőn 9 órakor zárt ülés, 10 órakor pedig 
nyilvános ülés fog tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

CCLXXXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 28-dikán 

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: Kérvények bemutatása. A pécsi választásról sióló jelentés beadatik. A kormány törvényjavaslatot nyújt be ax 
arad-temesvári vasúti ól. A pénzügyi bizottság hiányzó íagjára történt szavazás eredménye kihirdettetik. A népiskolai közoktatás iránt 
beadott töivényjavaslat előleges megvitatás végett esquéte-bizottsághoz utasittatik. A magyar-horvát egyezmenyi javaslat elfogadtatik. 
Radies Ákos Fiúméra nézve határozati javaslatot nyújt be, mely mellőztetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 10lU órakor. 
Elnök : Az ülést megnyitom. A múlt ülés 

jegyzőkönyve fog hitelesités végett fölolvastatni. 
Mihály i Pé ter j egyző (olvassa a szeptember 

26-kán tartott ülés jegyzökönyvének még hitelesitlen 
részeit.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevéiel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

A mai ülés jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor 
jegyző úr fogja vezetni; a szólani kívánók neveit 
Paiss Andor jegyző úr fogja jegyezni. 

Temes megye a magyarajku görög egyesül
teknek külön püspökség felállítása és a magyar 
nyelvnek szertartási nyelvként használhatása irán
ti felterjesztéseit pártoltatni kéri. 

Az ozorai uradalombeli dézsmaköteles szőlő-
ulaj donosok az ezen uradalommal kötött dézsma-
táltsági szerződést megsemmisíttetni kérik. 

Torda megye közönsége az erdélyi közös 
erdők és havasok elkülönítését mielőbb eszközöl
tetni kéri. 

Nikolaevics Miklós, temesvári hivatalszolga, 
az 1857-dik évben előfordult kincstári fasikkasz-
tás ügyét és saját fegyelmi eljárás alatti ügyét 
mielőbb részrehajlatlanul bevégeztetni kéri. 

Lamos Ernő beszterczebányai lakos, mint 
törvényszéki volt ülnök, az 1868-dik évi deez. 9-én 

kibocsátott legfelső rendelet szerint őt megillető, 
de a m. belügyminisztérium által visszatartott 
750 fhyi végkielégítési illetményét utalványoztat-
ni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

Czorda Bódog kiküldött képviselő úr a pécsi 
választás iránt jelentését az illető iratokkal együtt 
bemutatja. Az igazolási bizottságnak fog átadatni. 

Jegyző ixr ki fogja hirdetni a tegnapelőtti vá
lasztás eredményét. 

Bujanovics Sándor jegyző: A pénzügyi 
bizottság hiányzó tagjára beadott 198 szavazat 
közül Kemény Gábor b. nyert 106, Somossy Ignácz 
6o, Zichy Nándor gr. 16-ot. 

E l n ö k : E szerint Kemény Gábor b. képvi
selő úr választatván meg, kéretik a bizottság ülé
seiben részt venni. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
T. ház! Van szerencsém az arad-temesvári vasút 
építése tárgyában készült törvényjavaslatot, az 
ahhoz mellékelt engedélyezési okmánytervezettel és 
térképpel együtt, a t. ház asztalára azon kéréssel 
letenni, hogy ezt a 15-ös vasúti bizottsághoz és 
ennek jelentését annak idején az osztályokhoz uta
sítván, ezt a maga idején tárgyalni méltóztassék. 

E l n ö k : Méltóztatnak felolvasottnak tekinte
n i? (Igen!) Kinyomatik !) s a vasúti bizottsághoz 
tétetik át. 

*) Lásd az Irományok 323-ik számát. 




