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TARTALMA. 

Lap. 
I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1865. december 14-dikén. (A trónbeszéd felolvasása. A ház

szabályok felolvasottaknak nyilváníttatnak. Azon indítvány, hogy a képviselői 
megbizó levelek vizsgálatára az osztályoknak irányadó nyilatkozat adassék, fél
revettetik.) 1 

I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1865. december 16-dikán. (A képviselők névsorának megálla
pítása. Fiume városa jelenti ragaszkodását. Egyiptomban, Alexandriában megte
lepült honfiak üdvöt kivannak az országgyűlésnek. A kilencz osztály megalakul. 
A korelnök jelenti, mikor fogadja 0 Felsége a ház tagjait.) . . . . . . 3 

I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1865. december 20-dikán. (Beérkezett okmányok bemutatása. 
A gradiskai tartománygyülés üdvözlete a képviselőházhoz. A kifogástalan képvi
selők igazoltatnak. Oly képviselők, kiknek választása ellen okadatolt kérvény 
adatik be , egyelőre nem igazoltatnak. Elnök és első alelnök választatik. Szava
zás öt jegyzőre.) 7 

I V . ORSZÁGOS ULES 1865. december 21-dikén. (A jegyzőkre történt szavazás 
eredménye kihirdettetik. Az elnök és alelnök beköszöntő beszédei. A ház mega
lakulta kimondatik. Háznagy-választás. Az állandó igazoló bizottság megalakí
tása. A Császárné üdvözlésére küldöttség választatik. Az igazolások a legköze
lebbi ülés napirendjére tűzetnek. Az ülések 1866-dik évi jan. 10-dikéig elna-
poltatnak.) 14 

V. ORSZÁGOS Ü L É S 1866. jan. 10-dikén. (A Ő Felsége által a hg.-primás utján 
az országgyűléshez intézett iratok fölolvastatnak. Fiume városa közvetlen uniót 
kivan a magyar koronával. A költségvetési bizottság kineveztetik. A nyomdász-
szal, naplószerkesztővel és gyorsírókkal kötött szerződések, Kálmán János és 
özv. Edelspacher Mátyásné kérvényei, több képviselő választása mellett és ellen 
beérkezett kérvények bemutattatnak s az illető bizottságokhoz és osztályokhoz 
utasíttatnak. A már igazolt képviselők ellen beadott kérvények figyelembe nem 
vétetnek. Bemutattatnak Babarczy Antal b., Bánffy Albert b., Dobóczkylgnácz, 
Mocsonyi György , Németh Károly, Kandó Kálmán, Svastics Gábor, Nikolics 
Fedor b. és Majthényi József b. megbizó levelei.) 22 

V I . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. jan. 11-dikén. (Jelentés a Császárné üdvözléséről. Be
mutattatnak Babes Vincze, Mocsonyi Sándor és László Imre megbizó levelei, va
lamint választások elleni kérvények. Szavazás a naplóbiráló, meg a kérvényi vá
lasztmány tagjaira. Megkezdődik az igazolási tárgyalás. Ács Károly, id. Justh 
József és Kautz Gyula igazoltatnak. Gyene Károly és Hrabovszky Zsigmond 
választása iránt vizsgálat rendeltetik.) 27 



TAKTÁLOM. 
Lap. 

VII . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 12-dikén. (Bemutattatnak választások ellen érke 
zett kérvények s Millutinovies Szvetozár és Stefanidesz Henrik megbízó levelei. 
A naplóbiráló választmány tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. 
Besze János , Mocsáry Lajos, Varró Sámuel és Dőry Ádám igazoltatnak, Perc
nyi Zsigmond b. és Baldácsy Antal b. választása iránt vizsgálat rendeltetik) . 35 

YIII . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 13-dikán. (Bemutattatik Szemző Nándor megbízó 
levele. Kihirdettetik a kérvényi bizottság tagjaira történt szavazás eredménye. 
Papp Simon választása iránt vizsgálat rendeltetik. Opicz Sándor és Lovassy Fe-
rencz igazoltatnak.) 48 

I X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 15-dikén. (Bemutattatuak Károlyi Ede gr. és 
Molnár Pál megbízó levelei, kérvények választások ellen, marmarosi birtokosok 
kérvénye a debreezen-szatmár-m.-szigeti vasútvonal érdekében. Dobóczky Ig-
náez, Bánffy Albert b., Bujanovics Sándor, Papp Pál, Fischer István, Halász 
Boldizsár és Faur J á n o s igazoltatnak, föltételesen Svastics Gábor és Németh Ká
roly. Kende Kanut és Czebrián László gr. választása iránt vizsgálat rendeltetik.) 61 

X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 16-dikán. (Bemutattatnak: Peley Lajos és Décsey 
László megbízó levelei, ujabban érkezett kérvények választások ellen és mellett, 
beregi választók folyamodása a választási helyek revisiója iránt. Jelentetik, hogy 
az ideiglenes országházban fiók-postahivatal állíttatik fel. Az igazolási tárgya
lás folytattatván, Zerdahelyi Incze. Zichy-Ferraris Bódog gr., Zsarnay Imre, 
Zichy Jenő gr. és Szentiványi Adolf igazoltatnak. Wodiáner Albert b. válasz
tása meo'semmisíttetik.) 71 

..„.. 
X I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 17-dikén. (Bemutattatik a bácsmegyei központi 

választmány kérvénye Piukovich Ágoston főispáni helytartó ellen. Az aradme
gyei képviselők ellen beadott együttes kérvény mellőztetik. Markovies Antal 
választása megsemmisíttetik, Buday Lőrinczé iránt vizsgálat rendeltetik; Dob-
ránszky Adolf, Orczy Béla b- és Miske Imre b. igazoltatnak. Bemutattatik De-
áky Lajos megbízó levele. Másnap, a görög egyház vizkereszti ünnepe miatt. 
nem lesz ülés.) 82 

X I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 19-kén. (Bemutattatik egy választás melletti kér
vény , továbbá az oszterni lakosok panasza, hogy a szolgabíró nem a többség-
választottját, hanem a kisebbség jelöltjét nevezte ki birájokká. Soldos Imre, 
Manojlovics Emil, Dedinszky József, Ivánka Zsigmond, Csörghe László és 
Kuba János igazoltatnak, Médán Endre és Sipos Ferencz választása iránt vizs
gálat rendeltetik.) 89 

X I I L ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 20-dikán. (Egy választás ellen uj okmányok 
mutattatnak be. Csiky Sándor, Varga Flórián, Popovics Zsigmond, Hevessy Ber
talan, Bárányi Ágoston, Ambrózy Lajos b. Vojnics Barnabás, Simonyi Lajos b. 
és Eőry Sándor igazoltatnak; Siklósy Károly választása iránt vizsgálat rendel
tetik.; Sebestyén László és Hertelendy György választása megsemmisíttetik.) 104 

XIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 22-dikén. (Választások elleni és melletti kérvé
nyek mutattatnak be. Mocsonyi Antal, Joanescu Demeter, Lükő Géza, Podma-
niczky Ármin b., Popovics-Desseanu János, Széchenyi Béla gr. és Paczolay Já
nos igazoltatnak.) . . . 1 1 6 

XV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 23-dikán. (Az országgyűlési nyomtatványok ki
osztása sürgettetik. Deáky Lajos, Millutinovics Szvetozár, Molnár Pál és Ber-
náth Zsigmond igazoltatnak. Pap János választása megsemmisíttetik.) . . . . 122 



TARTALOM. VII 

Lap. 
X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 24-dikén.(Lukynieh Mihály választása vizsgálat 

alá bocsáttatik.) 126 

X V I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 25-dikén. (Maróthy János, Babes Vincze, Maj-
thényi József b.. László Imre, Kandó Kálmán, Mocsonyi György és Mocsonyi 
Sándor igazoltatnak. Décsey László választása iránt vizsgálat rendeltetik. Luksics 
Bódogé megsemmisíttetik.) 137 

X V I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 26-dikán. (Egy választás elleni kérvény bemutat-
tatik. Nikolics Fedor b., Szemző Nándor és Peley Lajos igazoltatnak.) . . . 144 

X I X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 27-dikén. (A költségvető bizottság jelentése. A 
szilágy-csehi választás megvizsgálására uj vizsgáló választatik. A trónbeszédre 
adandó válaszfölirat elkészítése 30 tagú bizottságra rubáztatik. Szavazás c bizott
ság tagjaira. A hétfőn megérkezendő Felségek üdvözlésére küldöttség nevez
tetik ki.) . 145 

X X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 29-dikén. (A szilágy-csehi választás megvizsgá
lására ismét uj vizsgáló küldetik ki. A fölirati bizottság tagjaira történt szavazás 
eredménye kihirdettetik. E g y választás elleni kérvény bemutattatik. Stefanidesz 
Henrik igazoltatik.) 147 

X X I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 30-dikán. (Az elnök tudatja, mikor fogadják a 
Fölségek a ház küldöttségét. Bemutat egy választás melletti kérvényt s alföldi 
birtokosok folyamodását, hogy az alföldi vasút számára kisajátított földeik ára 
az országos pénztárból fizettessék ki. Babarezy Antal b. választása iránt vizsgá
lat rendeltetik. Bemutattatik Gozsdu Manó megbízó levele.) 148 

X X I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. febr. 8-dikán. (Az elnök jelentést tesz a két ház kül
döttségének fogadtatásáról O Felségök által. A fölirati bizottság válaszfölirati 
javaslata előterjesztetik. Gozsdu Manó és Svastics Gábor igazoltatnak. Moesonyi 
András szabadságot kap.) 153 

X X I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. febr. 15-dikén. (A fölirati vita megkezdődik.) . . . 154 

X X I V . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. febr. 16-dikán. (A fölirati vita folytatása. Bartal 
György módositványokát nyújt be a fölirat két szakaszához.) 172 

X X V . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. febr. 17-dikén. (A fölirati vita folytatása.) . . . . 197 

X X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. febr. 19-dikén. (Décsey László szabadságot kap. A 
fölirati vita folytatása.) . 221 

X X V I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. február 20-dikán. (Bemutattatnak: Tolnay János 
folyamodványa az absolut rendszer visszaéléseinek megszüntetése iránt; Kiss 
Bálinté, képtárőri szolgálatai kárpótlása iránt; Vajai Károlyé az országgyűlési 
nyomtatványok megküldése iránt a szatmár-németi h. h. gymnasium részére; 
Keresztes és Ság községeié dohány termelési engedélyért; Tereelin-Maugeat és 
Deovigny belga tőkepénzeseké a hatvan-miskolczi vasút és ágazatai építése iránt. 
— A fölirati vita folytatása. Részletes tárgyalásának megkezdése.) 243 

X X V I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. február 21-dikén. (Bemutattatnak: ungvári izraeliták 
panasza egy izraelita fiúnak állítólag igazságtalan megbüntetése miatt ; Liebling 
község kérvénye jegyzője visszahelyezése iránt; Magyar József 1809-beli insur-
gensé segétyért; Czelder Márton missionariusé a missió előmozditása ügyében ; 
Korpona városáé gymnasiuma nyilvánossá tétele iránt; Szabó Antalé az ősiségi 
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pátens következéseinek megszüntetése iránt. — Folytattatik a felirati javaslat 
szakaszonkinti tárgyalása.) 261 

X X I X . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. február 22-dikén. (Bemutattatnak Kemény Gábor b.. 
Dánffy Károly és Sebestyén László megbízó levelei. — A fölirati javaslat rész
letes tárgyalásának folytatása.) 282 

X X X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. február 23-dikán. (Bemutattatnak: Túry Sámuel je
lentése a szilágy-csehi, és Besze Jánosé a mohácsi választás iránt tett vizsgálatról. 
— A fölirati javaslat részletes tárgyalásának folytatása és befejezése.) . . . . 300 

X X X I . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. február 24-dikén. (Bemutattatnak: Luksics Bódog 
megbizó levele; Torma János és Pramer Ambrus folyamodása az izraeliták gya
kori élelmességi fogásainak orvoslása iránt; Kiss András szt.-istváni biró kérvé
nye volt úrbéri állományok részletenkint való eladhatása iránt; Odry József új-
szőnyi lakos panasza egy fóbiró ellen; Kuliffay Jánosé visszatartott vagyona 
iránt; Balogh Károlyé s még több választóé a mohácsi kerületben végrehajtott 
vizsgálat iránt; Kassa városa kérvénye a felelős minisztérium kinevezése s a tör
vényhatóságok helyreállítása iránt. Maróthy János négy heti szabadságot_ kap. 
Lator Gábor beadja jelentését az általa véghez vitt vizsgálatokról. Kállay Ödön 
többed magával a képviselői állásnak kormányhivatallal össze nem férhetése 
iránt törvényjavaslatot nyújt be. A válaszfölirat végleg elfogadtatik s átadására 
sorshúzás utján küldöttség alakíttatik. Az ideiglenes országház átvételére bizott
ság küldetik ki. Popovics Zsigmond igazolása jegyzőkönyvbe vétetik. Károlyi 
Ede gr. igazoltatik.). 322 

X X X I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. február 26-dikán. (Bemutattatnak: Moldován János 
megbizó levele; Debreczen városa s kereskedelmi és iparkamarája kérvénye a 
szatmár-szigeti vasút kiegészítése iránt. A válaszfölirat aláiratik. Az elnök jelenti, 
hogy O Felsége másnap fogadja el a válaszfölirat átadásával megbízott küldött
séget. A költségvető bizottság javaslata február havára elfogadtatik, egyszers
mind határozatba megy, hogy a képviselők napidijai havonkint egyszer, még pe
dig utólag fizettessenek ki.) 326 

X X X I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. február 28-dikán. (Bemutattatnak: Kauzer Lipót kér
vénye építészi munkálatai jutalmazása iránt; Uj-Perint község panasza a kato
nai elszállásolások miatt; a székelyhídi kerület s debreezeni polgárok kérvénye 
a debreczen-szatmár-szigeti vasút iránt. Az elnök jelentését tesz a válaszfölirat 
átadásáról. Deák Ferencz a közös viszonyok iránti javaslat kidolgozására bizott
ság megválasztását indítványozza.) 328 

X X X I V . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. marczius 1-sején. (A közös viszonyokat tárgyalandó 
bizottság iránti indítvány elfogadtatik. Bemutattatnak: Gál János, Dánffy Ká
roly, Hertelendy György és Békássy Lajos megbizó levelei; továbbá abaujme-
gyei füzéri lakosok kérvénye a megyék helyreállítása iránt. Kemény Gábor b., 
Dánffy Károly és Sebestyén László igazoltatnak.) 330 

X X X V . ORSZÁGOS íj LÉS 1866. marczius 3-dikán. (Bemutattatnak: Kővárvidék reme
tei kerülete választóinak kérvénye a vizsgálat siettetése iránt; 32 képviselő in
dítványa a házszabályok megváltoztatása iránt; Perczel Istváné, hogy a közös-
viszonybeli bizottság üléseiben a képviselők hallgatókúl jelen lehessenek. A két 
ház válaszfelirataira érkezett kegy. kir. leirat felolvastatik.) 331 

X X X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. marczius 5-díkén. (Bemutattatnak: Glatz Antal, Gaj-
zágó Salamon és Simay Gergely megbizó levelei; a magyar-csékei választókerü-
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let panasza a képviselőválasztás többszöri elhalasztása miatt; Nagy-Kamarás 
község és Bárbáti puszta elöljáróinak kérelme dohánykertészek megtelepítése 
iránt; Szinkovics Istváné a váezi vakok intézetébe (sic) való fölvétetése iránt; 
Tóth Vilmosé egy 1861-diki választás vizsgálati költségeinek megtérítése iránt. 
Kihirdettetik a közös viszonyokat tárgyalandó bizottság tagjaira történt szavazás 
eredménye. A leirat tárgyalásának előkészítésére 9 tagú bizottság választása ha-
tároztatik el. A főrendek beküldvén válaszföliratukat, a ház elhatározza, hogy a 
magáét is megküldi a főrendeknek. A törvényhatóságok rendezésére s.á minisz
teri rendszerrel összeegyeztetésére tervkészítő bizottság fölállitásainditványoztatik.) 332 

X X X V I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1866.marczius6-dikán.(Bemutattatnak: Bethlen Farkas gr. 
és Wodiáner Albert b . megbízó levelei; margitai kerületi lakosok kérvénye a 
debreczen-szatrnár-szigeti vasút előmozdítása i ránt ; Pfaff Józsefbe panasza a mo
hácsi törvényszék ellen; Cudic Dániel kérvénye 1849-ben lefoglalt ingóságai 
kárpótlása i rán t ; Miketich Antal, Cvitkovich Lukács és Busch Alvináé egy ma
gyar menekült árvájának segélyezése iránt. Szavazás a második fölirati bizott
ság tagjaira. Határozatba megy, hogy a házszabályok átvizsgálása külön bizott
ságra bízandó, a bizottság tagjai azonban csak akkor választassanak meg, midőn 
a ház többi bizottságait is megválasztja. Azon indítvány, hogy a közös viszonybeli 
bizottság üléseiben minden képviselő jelen lehessen, elesik. A kérvényi bizottság 
szabályszerű megújítása elhatároztatik. Az osztályok végleges megalakítása az 
erdélyiek beérkeztéig elhalasztatik. Az új fölirati bizottság tagjaira történt sza
vazás eredménye kihirdettetik.) 334 

X X X V I I I . O R S Z Á G O S ÜLÉS 1866. marczius 7-dikén. (Bemutattatnak: Zeyk Károly, Kál-
noky Pál gr. és Pap Lajos megbizó levelei; Markos István vizsgálati jelentése 
Perényi Zsigmond b. választásáról. Szavazás a kérvényi bizottság tagjaira. Az 
Országgyűlési Napló 219-dik lapján előforduló névhiba megigazittatik.) • • • 342 

X X X I X . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. marczius 14-dikén (Bemutattatnak: Mikó Imre gr., 
Torma Károly, Vay Sándor b., Bethlen Sándor gr., Nagy Károly, Tisza László, 
ifj. Huszár Károly b., Zeyk József, Gál Miklós, Hosszú József, Székely Gergely, 
Gecző János, id. Bethlen János gr., Szolga Miklós, Dózsa Elek, Dózsa Dániel, 
ifj. Berde Mózses és Szentkereszty Zsigmond b . megbizó levelei; Ilyefalva lakosai
nak panasza -a képviselőválasztás ellen; Paulovics Pál folyamodása segélyezé
sért ; Dunaföldváré az ottani sóhivatal visszaállítása és katonai laktanyák építése 
iránt; szabadkai lakosoké kath. tanulóknak prot. iskolába jáíliatása iránt; Bars- és 
Nyitramegye számos lakosainak kérvénye a köztörvényhatóságok sürgős vissza
állítása iránt; Csik Endre jelentése a Buday Lőrincz és Sipos Ferencz választása 
iránt tett vizsgálatról. A kérvényi bizottság tagjaira történt szavazás eredménye 
kihirdettetik. A kir. leiratra válaszul készült fölirati javaslat fölolvastatik s tár
gyalásának napja kitüzetik. Az elnök átadja a kis-ujszáílásiak emlékiratát Deák 
Ferencznek. A horvát országgyűlés levele a horvát és magyar országgyűlési kül
döttségek ügyében fölolvastatik s tárgyalási napja kitüzetik. Wodiáner Albert 
b., Bethlen Farkas gr., Pap Lajos, Kálnoky Pá l gr., Zeyk Károly, Luksich Bó
dog, Békássy Lajos, Hertelendy György , Glatz Antal, Moldován János, Simay 
Gergely, Gajzágó Salamon és Gál János igazoltatnak. Siklósy Károly megvá
lasztása megsemmisíttetik, s a hivatalnokoknak e választás körül tanúsított be
avatkozása roszaltatik. Az állandó igazoló bizottság lemond s helyébe uj bizott
ság választása határoztatik.) . . . . . * 342 

X L . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. marczius 15-dikén. (Bemutattatnak: id. Teleki Do
mokos gr., T u r y Gergely és Kemény István b . megbizó levelei; Décsey László 
folyamodása 1861-ben a margitai kerületben" képviselő-választás vizsgálata alkal-
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Lap. 
mával tett költségei megtérítése iránt; két indítvány a nemzetiségi ügy tárgya
lására nézve. Kende Kamit igazoltatik.) 351 

X L L ORSZÁGOS Ü L É S 1866. marczius 17-dikén. (Bemutattatnak: Kun Kocsárd 
gr., Ocsvay Ferencz és Tolnay Gábor megbízó levelei; Bittó István jelentése a 
kőszegi képviselő-választás iránt tett vizsgálatról; Terbete, Strázsa, Brunócz és 
Krakoyán helységek folyamodása a kolozsvári biztosító-társulatnál levő követe
léseik kielégítése iránt; Fehérvár községéé szabad dohánytermesztés iránt; a te-
remö'röké fizetésük emelése iránt. Torma Károly, ifj. Berde Mózses, Hosszú Jó
zsef, Dózsa Elek, Dózsa Dániel, Szentkereszty Zsigmond b., Vay Sándor b., 
Turyj Gergely, Kemény István b., id. Teleki Domokos gr., Nagy Károly, Ge-
cző János, Bethlen Sándor gr., Tisza László, ifj. Huszár Károly b., Zeyk Jó
zsef, Gál Miklós, Bethlen János gr., Szolga Miklós, Mikó Imre gr. és Nagy Elek 
igazoltatnak. A ház költségvetése marcziusra megállapíttatik. Tóth Vilmos és 
Décsey László képviselőknek 1861-ben végrehajtott vizsgálatuk költségei kifi
zettetni rendeltetnek. A napló-biráló választmánynak hat új taggal megszaporitása 
elhatároztatik. Szavazás az uj állandó igazoló bizottság tagjaira. Országos kül
döttség megválasztása határoztatik el, a mely a horvát küldöttséggel lesz érte
kezendő ; egyszersmind megállapittatnak e küldöttségnek adandó utasítás alap
elvei. Szerénrmegye vukovári kerületének levele, melyben a szerb congressus 
határozványait törvényes erőre kéri emeltetni. fölolvastatik s kinyomatása elha
tároztatik. A nemzetiségi ügy tárgyalása iránt beadott két indítvány elvileg 
elfogadtatik.) 353 

XLIL ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. marczius 19-dikén. (A horvát ügybeli küldöttségre 
vonatkozó irományoknak a főrendekhez átküldése határozatba megy. Bemutat
tatnak : Mikó Mihály, Lázár Dénes és Zimmermann András megbízó levelei; 
Eger városa kérvénye a pest-miskolczi vasút iránt; Halász Boldizsáré egy 1861-
diki képviselő-választás vizsgálati költségeinek megtérítése iránt; Bartakovics 
Alajosé segélyezésért. Az uj állandó igazoló bizottság tagjaira történt szavazás 
eredménye kihirdettetik. A marcz. 2-dikán kelt kegy. kir. leiratra készült vá-
laszfölirati javaslat átalában és szakaszonkint elfogadtatik.) 357 

X L I I L ORSZÁGOS Ü L É S 1866. marczius 20-dikán. (Bemutattatnak: Trauschenfels 
Emil és Csiky István megbízó levelei; kérvény a sepsi-miklósvári képviselővá
lasztás, valamint Bethlen Gábor gr. választása ellen; a m.-szigeti helv. hitv. ly-
ceum kérvénye az országgyűlési nyomtatványok megküldése iránt; Nagy-Ká-
roly, Szinér-Váralja és a marmarosi öt koronavárosé a debreczen-szigeti vasút 
ügyében; Hrabovszky Zsigmond lemondása a képviselőségről. Az elfogadott 
föliratnak a főrendekhez átküldése elhatároztatik. Deák Ferencz tizenkéttagu 
bizottság választását indítványozza az országgyűlési munkálatokkal megbízandó 
különféle bizottságok és hatáskörük meghatározására. A horvát küldöttség ügye 
a főrendekhez átküldetik.) 366 

X L I V . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. marczius 21-dikén. (A második válaszfölirat a főren
dekhez átküldetik. Pete András megbízó levele bemuttatatik. A kérvényi bizottság 
beadja jelentését. Deák Ferencz indítványa, a bizottságszervező bizottság megal
kotására nézve, elfogadtatik. Az uj állandó igazoló bizottság megalakulta beje
lentetik.) 368 

X L V . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. marczius 22-dikén. (A főrendek átküldik a horvát 
ügybeli küldöttségre vonatkozó határozatukat. Bemutattatnak: Wass Sámuel és 
ifj. Bethlen Gábor gfok megbízó levelei; a kolozsvári keresk. és iparkamra kér
vénye a nagyvárad-bodzái vasút iránt; középszolnoki érmelléki lakosoké a deb-
reczen-szatmár-szigeti vasút iránt; három orosházi választóé az ottani képviselő
választás ellen beadott folyamodványuk ügyében. Tolnay Gábor, Kim Kocsárd 
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gr., Ocsvay Ferencz, Lázár Dénes, Mikó Mihály, Csiky István és Székely Ger
gely igazoltatnak. Szavazás történik a horvát ügybeli küldöttség tagjaira, a bi
zottságszervező bizottság tagjaira és azon 6 tagra, kikkel a naplóbiráló választ
mány megszaporíttatik. A ház ülései marczius 28-dikától apríl 4-dikéig elnapol-
tatnak. A kérvényi bizottság véleményezése alapján: az Edelspacherféle érem-
gyüjtemény megvásárlása a Nemzeti Múzeum részére szükségesnek nyilvánitta-
t ik; a N. Múzeum szervezésének ügye a közintézetek iránt kiküldendő bizottság-
figyelmébe ajánltatik; a debreczen-szatmár-szigeti vasút különös figyelembe ve
endőnek nyilvánittatik; Kiss Bálint kérvénye a közintézeti bizottsághoz utasitta-
t ik; Liebling község kérvénye alkotmánj'os jegyzője visszahelyezése iránt egy
előre a levéltárba tétetik; Kálmán János, a tanítástól eltiltott tanár, saját egy
házi hatóságához utasittatik; Szabó Antal kérvénye az ősiségi nyiltparanes ellen 
a törvény rendes útjára utaltatik; az ungvári zsidó községnek egy ungvári zsidó 
fiu megbüntetése miatti panasza egyelőre a levéltárba tétetik ; ifj. Majthényi Jó
zsef b. hazatérhetése bizalommal váratik; a zsomboly! főszbiró elleni panasz, a 
választókerületek megváltoztatása iránti kérvény, valamint a Sillye Gábor főka
pitány, a hatházi elöljáróság, hivatalfölosztás és hajdukerületi első bíróságok el
leni panaszok egyelőre az irattárba tétetnek; a szatmár-németi h. h. gymuasium 
kérelme az országgyűlési nyomtatványok megküldése iránt mellőztetik; Czelder 
Márton kérvénye a moldva-oláhországi missio ügyében, Korpona városáé gym-
nasiuma nyilvánossá tétele iránt, Magyar Józsefé segélyezés iránt, egyelőre az 
irattárba tétetnek; Piukovich Ágoston bácsbodrogi főispáni helytartó törvényte
len eljárása a képviselőválasztások körül roszaltatik; Tercelin-Maugeat és Deo-
vigny kérvénye a pest-miskolczi vasút ügyében, valamint Ság és Keresztes köz
ségeké szabad dohánytermesztés iránt, az anyagi érdekekkel foglalkozandó bi
zottsághoz utasittatik; Zámoly községének panasza volt földesura Lamberg Fe
rencz gr. által a tagosításkor elkövetett sérelmek miatt, a szabadkai birtokosok 
kérvénye az alföldi vasút számára kisajátított földeik árának kifizetése iránt, 
egyelőre az irattárba tétetik, az utóbbi egyszersmind az anyagi érdekekkel fog
lalkozandó bizottság figyelmébe ajánltatik.) 

X L V L ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. marczius 24-dikén. (Bemutattatnak: Makray László, 
Bömches Frigyes, Ballomiry János és Tulbás János megbízó levelei; kérvény 
Wodiáner Albert b . választása ellen; a nagykikindai kerület tanácsának folya
modása törvényhatóságának törvénybe igtatása iránt. Kihirdettetik a naplóbi
ráló bizottság, horvát ügyi küldöttség és bizottságszervező bizottság tagjaira tör
tént szavazás eredménye. Perényi Zsigmond b. és Gyene Károly igazoltatnak. 
Dobóczky Ignácz indítványa a Tisza-szabályozásra nézve fölolvastatik.) . . 
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AZ ELSŐ KÖTETBEN ELŐFORDULÓ 

FONTOSABB SAJTÓHIBÁK. 

Lap Hasáb Sor Hiba Igazítás 
31 1 20 felülről lehetetlen hihetetlen 
80 a tárgymutatóban 2 felülről Manojlovics Milán Manojlovics Emil 

100 1 24 alulról Manojlovics Milán Manojlovics Emil 
145 1 4 felülről Zichy Nándor előadó Zichy Antal előadó 
188 1 13 alulról vételében. — vételében — 
219 2 17 alulról Vay Lajos b. Vay Béla b. 
231 2 18 felülről vajha vajha a szellemi téren is 
231 2 18 alulról szegény a szegény 
243 a tárgymutatóban 1 felülről Tolnay Lajos Tolnay János 

243 1 25 alulról Tolnay Lajos Tolnay János 
268 2 21 alulról mindazt mindaz, 
353 a tárgymutatóban 1 felülről Kun Gotthárd Kun Kocsárd 

353 1 8—9 felülről Kun Gotthárd Kun Kocsárd 
166 2 7 felülről tárgyalás tárgyalása 




