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TAETALMA. 
L X X l . ORSZÁGOS ULES 1866. november 19-dikén. (Az elnök üdvözli a házat. Je 

lenti Klauzál Gábor, Löwenthal Sámuel b., Buday Lőrincz és Szemző Nán
dor képviselők halálát, s Pálffy István gr. és Nikolies Fedor b. képviselők 
lemondását- A császárné, neve napja alkalmából, megéljeneztetik. A f. é. nov. 
17-dikén kelt kegy. kir. leirat kihirdettetik. Széles Dénes megbizó levele be-
mutattatik.) 1 

L X X I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. november 23-dikán. (Bemutattatnak: Félegyháza 
választóinak kétrendbeli kérvénye Hrabovszky Zsigmond képviselő választá
sának megsemmisítése iránt; Közép-Szolnokmegye központi választmányá
nak jegyzőkönyvei; Kubinyi Ágoston és Ferencz kérvénye a műemlékek fen-
tartása ügyében; Makó gör. vall. lakosainak panasza a nagyváradi püspök
ség ellen ; Zboró helysége kérvénye a bártfai vasútvonal iránya iránt; Szat-
máry Dánielé egy bűnvádi pör megvizsgálása iránt; Kovách Dániel panasza 
az első magyar átalános biztosító-társaság ellen; Waehsmann Frigyesé Pest 
városa ellen; Lehoczky Nándor kérvénye segélyért. A nov. 17-dikén kelt kir. 
k-irat tárgyalásának napja kitüzeíik.) 2 

L X X I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. november 29-dikén. (Bemutattatnak: H.-Böször-
mény városa kérvénye a Hajdúkerület rendezése ügyében; Tassy Edéé pöre 
siettetése iránt; a deutschbrodi kórházé költség meg'téritése iránt; Grmaneez 
Károlyé versei pártolása i ránt ; Inkey József és Illésy János képviselőké sza
badságidőért , mely nekik meg is adatik; Maróthy János és Papp Pál pana
szai képviselői sérthetlenségöknek a jelenlegi hatóságok által történt megtá
madása miatt ; Osiky Sándor képviselő jelentése a hevesmegyei törvényszék 
eljárásáról i rányában; beszterczei egyházmegyei lelkészek kérvénye a r .ka th . 
papok nősülhetése tárgyában; Tisza Kálmán indítványa a nov. 1 7-dikei kir. 
leiratra adandó válaszfölirat tá rgyában; Deák Ferenczé ugyanazon tárgyban. E 
két indítvány tárgyalása decz. 1-jére tűzetik ki. A kérvényi bizottság tagjai 
megmarasztatnak.) 3 

L X X I V . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember l-jén. (Megkezdődik Tisza Kálmán és 
Deák Ferencz fölirati indítványainak tárgyalása. A költségvetés novemberre 
elfogadtatik.) 5 

L X X Y . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. deczember 3-dikám (Széky Péter és Puskariu Já
nos megbizó levelei bemutattatnak. Széles Dénes és Pethe András végleg iga
zoltatnak. A Tisza Kálmán és Deák Ferencz fölirati indítványai fölötti tár
gyalás folytatása.) , 26 
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L X X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember 4-dikén. (A Tisza Kálmán és Deák Fe-
rencz fölirati indítványai fölötti tárgyalás folytatása.) . . . . . . . . 53 

L X X V 1 1 . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember 5-dikén. (A Tisza Kálmán és Deák Fe-
rencz fölirati indítványai fölötti tárgyalás folytatása.) 77 

L X X Y I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember 6-dikán. (A Tisza Kálmán és Deák Fe-
rencz fölirati indítványai fölötti tárgyalás folytattatván és befejeztetvén, az 
előbbié félre vettetik, az utóbbié pedig elfogadtatik.) . 1 0 5 

L X X I X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember 7-dikén. (Az elő'ttevalónapi szavazat
jegyzék megigazittatik. Donianiczky Boldizsár szabadságot kap. Bemutattat-
nak : Gracza László kérvénye hivatalosan kizsarolt pénzeinek megtérittetése 
iránt; szabadkai polgároké a nagyvárad-fiumei vasút ügyében; Czernovitz 
városáé kórházi költség megtérittetése iránt; a tokaj-hegyaljai borászati tár
sulat emlékirata a bortermelés érdekében ; makói gör. kath. polgárok kérvé
nye magyar gör. kath. püspökség fölállításáért; Isagy-Várad sz. k. városáé 
kerülete kiegészitése s két országgyűlési képviselőnek választhatása iránt. 
Szavazás a fölirati bizottság tagjaira s e szavazás eredményének kihirdetése. 
Beadatik Trauschenfels Emil vizsgálati jelentése a segesvári képviselő-válasz
tásról.) . 1 3 1 

L X X X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember 11-dikén. (Hrabovszky Zsigmond ved-
irata bemutattatik. A nov. 17-dikei kegy. kir. leiratra szerkesztett válaszföl-
irati javaslat felolvastatik s tárgyalása napja kitüzetik.) . . . . . . . 132 

L X X X I . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. deczember 15-dikén. (Bemutattatnak: Pap Gergely 
és Vadász Manó megbízó levele; Hevessy Bertalan kérvénye szabadságért, 
mely megadatik; Szarvas és Szent-András községek panasza a Körösnek a 
kormány által czélba vett szabályozása ellen; a pest-miskolczi vasuttársulat 
kérvénye a pest-miskolczi vasút ügyében. A fölirati javaslat tárgyaltatik és 
elfogadtatik.) 133 

L X X X I L ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deezember 17-dikén. (Bemutattatnak: Borcsányi 
János megbizó levele; Szmederovacz Zsigmond panasza a nagy-becskereki 
biró ellen. Az elfogadott fölirat a főrendekhez átküldetik. Zárt ülés.) . . . 151 

L X X X I I L ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember 18-dikán. (Bemutattatnak : a pesti egye
temi jogász-segélyző egylet kérvénye az országgyűlési nyomtatványok iránt; 
Fájsz község panasza a faddiak révszabadalma ellen; Ungár Istváné Pethes 
József képviselő ellen; Huszóczy Emilia kérvénye férje kiszabadítása 
iránt; Fried Henriké, hogy az osztrák törvényszék által rá mért fogságitélet 
végre ne hajtassák; a képviselőházi tisztviselőké elmaradt októberi íizetésök 
kiadása iránt; Hegedűs István képviselőházi szolgáé ugyanazért; Gaál Jó
zsef képviselőházi irnoké a számvizsgáló bizottság számára tett munkája dí
jazása iránt; árvamegyei községeké alsó ipartanodával egyesitett gymnasium 
fölállítása iránt; röpirat a közös ügyek kezeléséről. A császárné üdvözlésére, 
születésenapjaalkalmából, küldöttség neveztetik ki s ez ügyben a főrendekhez 
üzenet intéztetik. Pap Gergely, Vadász Manó és Széky Péter föltételesen iga
zoltatnak; Hrabovszky Zsigmond választási ügye, az első választás vizsgála
tának figyelembe vétele végett, az igazoló bizottsághoz visszautaltatik; Gull 
József és Wagner Frigyes választása megsemmisíttetik.) . . . . . . . 152 

L X X X I V . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember 20 dikán. (Bemutattatik Moisil Ger
gely megbizó levele. A mindkét ház által elfogadott fölirat, megpecsételtet-
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vén s aláíratván, a főrendekhez átküldetik. A képviselőház tisztjeinek és szol
gáinak október haváról elmaradt fizetésök, Gaál József képviselőházi írnok
nak pénztári számadások rovatolásáért 100 ftnyi dij, Pap Lajosnak vizsgálati 
költsége, Dobozy Mihály képviselőházi irattárnok özvegyének pedig negyed
évi fizetése utalványozandónak határoztatik; egyszersmind elhatározza a ház, 
hogy képviselőházi tisztek és szolgák halála esetén az illetők özvegyeinek 
vagy törvényes örököseinek a fizetés negyedévi részlete kiadandó. A költség
vetés deezember havára elfogadtatik. Az ülések újév utánig elhálasztatnak.) . 160 

L X X X V . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. január 12-dikén. (Bemutattatnak: Vucsetics István 
és Sipos Ferencz megbizó levelei; Végess Andor panasza as abádszalóki kép
viselőválasztás ellen; Baszler bécsi lakos röpirata a pénzügyi viszonyok ren
dezéséről ; Szabadka városa panasza az adónak katonai behajtása ellen; Te
mesvár városa kérvénye a városnak Fiúméval és Araddal leendő vasúti össze
köttetése iránt; Dimitrievics Dánielé a törökbecsei szolgabiróság ellen tett 
vizsgálat sikerének eszközlése i ránt ; Soltész Sándoré a szabolcsi közmunka 
körül s a tokaji uradalomban elkövetett csempészkedések megvizsgálása iránt; 
Szalatkay György panasza a veszprémi törvényszék ellen; Gots Jánosé egy 
zsidónak adott husmérési engedély ellen ; Krausz Dávidé a cs. kir. fmánczha-
tóság Ítélete ellen; László István kérvénye honvédi nyugdija s Nagy Eleké 
és társaié katonatiszti fizetésök utalványoztatása iránt; Lisznyai Damó Eleké 
s Pálé örökségök átvehetése iránt; Kovács Péteré kapusi illetménye utalvá
nyoztatása iránt; Pollák Chajim javaslata a héber iskolák és népnevelés ügyé
ben ; Hartinger Antal nemzetgazdasági táblái; Obrovácz község kérvénye a 
dohánytermelés megengedése i ránt ; csákvári volt úrbéreseké telkeik volt úr
béri természetüeknek nyilvánítása iránt; Gegus Dániel magyarra fordított 
Corpus Juris-a; végre Kálóczy Lajos és Perczel Béla képviselők nyilatkozata. 
hogy hivatalt vállalván, uj választás alá bocsátják magokat. A ház kijelenti 
abbeli várakozását, hogy minden képviselő, ki képviselővé történt választása 
után az országgyűlés folyama alatt kormányi kinevezéstől függő hivatalt vál
lal, magát uj választásnak veti alá. Benyujtatik a számadásvizsgáló bizottság 
kettős jelentése. Deák Ferencz indítványa s fölirati javaslata a hadkiegészítés 
ügyében kiadott rendelet iránt, valamint Madarász indítványa ugyané tárgy
ban benj'ujtatván, a két indítvány tárgyalási napja kitüzetik. Vay Sándor b. 
és Puskariu János végleg igazoltatnak.) 162 

L X X X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. január 15-dikén. (Bemutattatik Kosa Sándor kér
vénye pöre siettetése iránt. Id. Ráday Gedeon gr. és Ürményi József lemon
danak képviselői állásukról. Andrássy Gyula gr. alelnök jelentése a decz. 
20-dikán kelt fölirat átadásáról s a felségeket üdvözlő küldöttség eljárásáról 
fölolvastatik. Deák Ferencz fölirati javaslata a hadkiegészitési rendelet ellen 
elfogadtatik. Madarász József ugyanez ügybeli indítványát elhalasztja..) . . 165 

L X X X V I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. január 16-dikán. (Az elfogadott fölirat hitelesítte
tik s a főrendekhez átküldetik. A költségvetés január havára elfogadtatik.) . 173 

L X X X V I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. január 17-dikén. (A mindkét ház által elfogadott 
fölirat a hadkiegészitési rendelet ellen aláiratik, megpecsételtetik s átadásával 
az első alelnök megbizatik. Bemutattatik Szemző István megbizó levele. Bor-
csányi János és Széky Péter végleg. Sipos Ferencz és Vucsetics István fölté
telesen igazoltatnak. A költségvető bizottság kiegészittetik.) . 1 7 4 

L X X X I X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. január 26-dikán. (Bemutattatnak: Bohetielu Sán
dor megbizó levele; Pethes József kérvénye az ellene minap beadott panasz 
alkalmával használt kifejezés megváltoztatása iránt; Szirmay Pál kérvénye 
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négyheti szabadságért, mely megadatik neki; Kendercsik Jakabé alkalma
zásért ; Guttmann Ádámé behajtott adóssága kifizetése iránt; Kiss Bálinté a 
múzeumi képtár ügyében; Pyrker Máriáé segélyért; Lator Bálintnéé s roko
naié pörükben szenvedett sérelmeik orvoslása iránt; Mánd lakosaié a lelitészi 
állomás betöltéseért; Békés-Csaba lakosaié 1848 eló'tt lefizetett váltsági ösz-
szegök átruházása iránt a város javára; Audrássy Gyula gr. első alelnök je
lentése az országgyűlés f. é. január 17-dikén kelt föliratának átadásáról. A 
67-es bizottságban megürült két hely be nem töltetni határoztatik. Az elnök 
jelenti, hogy ugyanazon bizottság határozatából üléseiben azon képviselők is 
megjelenhetnek, kik nem tagjai. A múlt ülésszak, valamint az 1861-diki or
szággyűlés számadásainak megvizsgálására kirendelt bizottság jelentésének, 
úgyszintén Maróthy János ügyének tárgyalási napja kitüzetik, bemutattatik 
egyszersmind az ezen ügyre vonatkozólag az elnökhöz érkezett kormányi át
irat. Szemző István föltételesen igazoltatik. Sárközy József képviselő halála 
bejelentetik. Bizalmatlansági szavazatoknak a ház elé terjesztése meg nem en
gedtetik.) . . . . . . . . . . . . 1 7 5 

XC. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. január 29-dikén. (Bemutattatnak: Két folyamodás 
Szemző István választása ellen; Oroszy Miklós kérvénye négyheti szabad
ságért, mely megadatik. A jegyzőkönyv 501-dik pontjának második czikké-
ben egy hibás kitétel rneg-igazittatik. A ház kijelenti, hogy a nemzeti mú
zeumi tárgyak fölötti intézkedés az országot, nevezetesen az országgyűlést 
illeti, s meghagyja a közintézeti bizottságnak, hogy a Nemzeti Múzeumból a 
párisi világtárlatra küldendő tárgyak iránt javaslatot terjeszszen elő.) - . . 177 

XCL ORSZÁGOS ULES 1867. február 4-dikén. (Bemutattatnak : Két panasz Sipos 
Ferencz választása ellen: Gáal Mihály és társai kérvénye sérelmeik törvényes 
elintézése i ránt ; Leitold Jánosnéé hagyatéki ügye elintézése iránt; ábrányi 
lakosoké urbérszerü szolgálataik megszüntetése i ránt ; Kemény József emlék
irata a szemészeti intézetekről; Szentes városa kérvénye úrbéri kárpótlása 
iránt; több képviselő indítványa a nagyvárad-brassói vasút érdekében. Szemző 
István végleg igazoltatik. A képviselőházi számadások az illető bizottságnak 
újra kiadatnak. Maróthy János képviselő szándékolt elfogatása folytán a ház 
roszalását mondja ki a kormány eljárására nézve s tiltakozik hasonló esetek 
ellen.) 179 

XC1L ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. február 18-dikán. (Bemutattatik Ráday Gedeon gr. 
és Perczel Béla megbizó levele. Fölolvastatik a f. é. február 17-dikén kelt 
kegy. kir. leirat, mely az alkotmány visszaállítását s a felelős minisztérium 
alakításával megbízott miniszterelnök kinevezését tudatja. Köszönetmondó or
szágos küldöttség ő felségéhez indítása határoztatik s annak képviselőházi 
tagjai kineveztetnek.) . 181 

XCIII . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. február 19-dikén. (Bemutattatnak: felvidéki kertí-
letbeli választók panasza Sipos Ferencz megválasztása ellen; Sipos Ferencz 
védirata; szentesi választók panasza Oroszy Miklós ellen; Oroszy Miklós kér
vénye képviselő kiküldése iránt Szentesre; a m. k. természettudományi tár
sulaté országos segélyezésért; dorozsmai s majsai vállalkozók panasza a Lan-
grand-Dumonceau czégü brüsseli bank ellen s kérelmük segélyért; Burda 
Imre kérvénye atyja hagyatéki ügye elintézése iránt; Duszeg Matild panasza 
a körmöczi árva-vagyonkezelés ellen ; Hottavecz József kérvénye Bánffy Zs. 
b . elleni keresetének megitéltetése i ránt ; Prépost Istváné cselédjavitó egylet 
fölállithatásáért; Vjeszt Andrásé Stefáncsok Károly rőczei jegyző szabadon bo-
csáttatása i ránt ; Kiss Jánosé hadnagyi havi illetményért; Luesics Józsefé ka
tonai executió által történt kára orvoslásaért; Reök Istváné egy elhalt kama-
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rai hivatalnok biztosítékának kiadatásaért; a nagy-kikindai kerületé az or
szággyűlési nyomtatványok megküldése iránt; Jankovics Vincze panasza 
hibás igazságszolgáltatás ellen; Degenfeld Adolf gr. kérvénye a vágvölgyi 
vasút érdekében; Wagenleiter Johannáé Wachsmann Vilmos elfogatása 
miatti sérelme elintézéseért; Nóvák Andrásé Miskei András elfogatása iránt; 
Mály Józsefé a Széchenyi-Kolonicsféle alapítványok országos kezelése iránt; 
Csicsofalvy János panasza a pesti terézvárosi biróság ellen • László István 
kérvénye többrendbeli sérelme orvoslása s közvetítő ügynöki iroda fölállitha-
tása iránt; Ruszinkó Zsigmond panasza az ellene január 26-dikán bemutatott 
vád ellen; Halmai községbeliek kérvénye a földjeik után követelt kamatok 
leszállítása iránt; Örkény község panasza lelkésze ellen; kövi lakosok kérvé
nye néhány elfogott polgár szabadon bocsátása iránt; böszörményi birtoko
soké a Hajdúkerület rendezése iránt; Dékáni Károly megbízó levele; Ko-
ross Mihály panasza a fajszi rév tárgyában. A Nemzeti Múzeumból 180 régi
ség itárgynak a párisi világtárlatra küldése elhatároz tátik. Kovács Péter nemzeti 
múzeumi kapusnak 50 ftnyi kárpótlás szavaztatik meg. A költségvetés febru
árra elfogadtatik. Zárt ülés.) 

XCIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. február 23 dikán. (Bemutattatnak : Keglevich 
István gr. lemondása; a kőszegi választókerület több választójának panasza, 
hogy uj képviselőválasztásra még mindeddig nem történt intézkedés ; Andrássy 
Gyula gr. miniszterelnök levele a magyar minisztérium kinevezéséről s maga 
a kinevező kir. rendelet; Böszörményi László és társai indítványa a jelen 
országgyűlés föloszlatása iránt. Az elnök jelenti hála-istenitisztelet tartását a 
pestbelvárosi plébánia, valamint az izraeliták templomában.) . . . . . . 

XCV. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. február 28-dikán. (A minisztérium tagjai bemutat
ják magokat a háznak. A kormány négy előterjesztést nyújt be : az adó, az 
ujonczok, a köztörvényhatóságok s a sajtó ügyében. Ezek tárgyalása napi
rendre tűzetik. Böszörményi László és társai fölirati indítványát a ház tár
gyalás alá nem vétetni határozza. Az elnök megemlékszik István nádor fő-
herczeg haláláról s bejelenti temetését.) . . . . . , , . . . , . 

XCVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 2-dikán. (Bemutattatnak: Pap Máté meg
bízó levele; Szávics Döme panasza ellene elkövetett törvénytelenségek miatt; 
Farkas Lajos kérvénye Szentes városa országos képviseltetése iránt; Tisza-Ve-
zseny elöljáróságáé bizonyos szőlőnek az ő határukba keblezése iránt; Buda-
házy Andoré birtokai zár alól fölmentése iránt; Takácsy Józsefhéé ingóságai 
visssaadatása iránt; az Erdélyi Múzeum-Egyleté a vajda-hunyadi vár megóvása 
ügyében; Drágabártfa elöljáróié bizonyos sós források használhatása iránt; föl-
desi lakosoké az 1832/8 : XII . t. ez. értelmezése iránt; ilonczai lakosoké az 
ellenök indított tagosztályi pör fölfüggesztése i ránt ; Varga Jánosé a n.-sza-
lontai tagositási munkálatok fölfüggesztése iránt; Wagenleiter Johannáé fia 
szabadon bocsáttatása iránt; Komáromy Ferencznóé háza elárvereztetésének 
megakadályoztatása iránt; a brassói keresk. és iparkamráé a n.-várad-kolozs-
vár-brassói vasút ügyében ; Fabinyi Gyula észrevételei a népnevelésről; Nagy 
Sámuel kérdése bizonyos keresetének miképi eldöntése felől; Lovász János 
panasza szolgabírói törvénytelenségek ellen ; Wachsmann Vilmosé Írásbeli 
munkája letartóztatása miatt; Roska Zsuzsána és testvéreié atyai örökségük 
részbeli lefoglalása ellen ; Hermann Mihálynéé a szeszárulás betiltása ellen; 
Sgaliczer Vilmos kérvénye bizonyos váltópöri visszaélések orvoslása iránt ; 
Szakács Istváné az egyházi alapítványi pénztárakra rovott adó megszüntetése 
iránt; Jókai Mór és társaié Táncsics Mihály szabadon bocsáttatásáért; Tolnay 
János panaszai a hadházi tanács és Debreczeni László ellen; Zachcsák Rozá
lia és Drudják Zsuzsána kérvénye atyai hagyaték elintézése iránt; Jakus 
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Sámuel és neje panasza házuk elárverése miatt; Id. Ráday Gedeon gr., Per-
czel Béla és Dékáni Károly föltételesen igazoltatnak. A miniszteri javaslat az 
adóra nézve átalánosságban elfogadtatik s szakaszonkinti tárgyalása megkez
dődik. Az ág. hitv. egyházban tartandó hála-istenitisztelet bejelentetik.) . . 195 

XCYIL ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 2-dikán. (Az ujonczok iránt előterjesztett 
miniszteri javaslat tárgyalás alá vétetvén, a ház bizottságot küld ki azon ada
tok meghallgatására, melyeknél fogva a kormány 48,000 uioncz azonnali ki
állítását szükségesnek látja.) 219 

XCVIII . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 4-dikén. (Bemutattatnak: Milkovics Zsig
mond megbízó levele ; Boros Gábor és neje kérvénye, hogy fíok protestáns 
iskolába járhasson ; Kemény Lajosé a népnevelés és néptanítók sorsa javítása 
iránt; Buják elöljárósága panasza Pillicz Dániel albérnök ellen; Móga Jero
mos és társai kérvénye hagyatéki illetőségök kiadatása iránt. A márczius 
2-dikán kiküldött bizottság beadván jelentését, a ház a kormányt az ujonczok 
kiállítására fölhatalmazza.) , . . . . 231 

XCIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 5-dikén. (A miniszteri előterjesztés az 
ujonczállitás tárgyában szakaszonkint tárgyaltatván, elfogadtatik. A főrendek 
üzenik, boTy a képviselőház határozatát mind a közterhek, mind a Parisba 
küldendő múzeumi tárgyak iránt elfogadták.) 249 

C. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. márczius 7-dikén. (Bemutattatnak: Soltész Sándor 
kérvénye sikkasztásokra vonatkozó irományainak a belügyminisztériumhoz át
tétele iránt; Mészáros Flórián panasza több ügyvéd s a mohácsi törvényszék 
ellen ; Kálmán János kérvénye segélyezésért. A kormány felel a budai kato
nai főparancsnokság által kibocsátott rendelet iráot tett kérdésre. A köztör
vényhatóságok tárgyában beadott miniszteri előterjesztvény tárgyalás alá 
vétetvén, átalánosságban elfogadtatik, aztán szakaszonkinti tárgyalása meg
kezdődik.) . 258 

CL ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 8-dikán. (Bemutattatnak: Técső lakosai
nak kérvénye dohánytermelési engedélyért; Szarvas városáé az urbériségért 
járó összegnek számára való kiadatása iránt; Csenkei Vinczeé hivatalért. Mil
kovics Zsigmond föltételesen igazoltatik. A pénzügyminiszterhez intézendő 
interpellátió jelentetik be. A köztörvényhatóságok iránti miniszteri javaslat, 
szakaszonkint végig tárgyaltatván, elfogadtatik.) 283 

CI1. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. márczius 9-dikén. (Bemutattatnak: Wachsmann 
Vilmos pénz- és adóügyi munkálata, úgyszintén panasza Rottenbiller Lipót 
ellen; a 67-es bizottság jelentése és javaslata, azon bizottság kisebbségének 
külön véleménye s Madarász József és társai indítványa a 67-es munkálatra 
nézve. A sajtóügyre vonatkozó miniszteri előterjesztvény tárgyaltatván, elfo-
gadtik. Kérdés intéztetvén, a pénzügyminiszter kijelenti, hogy az 1866-dik 
évi osztrák államkölcsön a magyar koronái uradalmakat nem terheli s a hi
telműveletekből netán fenmarandó fölöslegek hováforditása iránt a miniszté
rium előterjesztéseket fog tenni az országgyűlésnek. A ház elhatározza, hogy 
a megszavazott négy fölhatalmazás kizárólag a jelen felelős magyar miniszté
riumnak szól. A kérvényi bizottság jelentése alapján: Kuliffay János kérvé
nye mellőztetik; a magyar földíani társulaté a közintézeti s pénzügyi bizott
ságokhoz, Császár községéé az igazságügyminiszteriumhoz utaslttatik.) . . 303 

CIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 11-dikén. (A ház elhatározza, hogy az 
interpellatiók a jegyzőkönyvbe fölveendők. A sajtó ügyében s a fölhatalmazá-
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sok kizárólagosságára nézve hozott határozatok átküldetnek a főrendekhez. 
Bemutattatnak: id. Mándy Péter javaslata a közigazgatási s törvénykezési 
hivatalnokokra nézve; Takács Mihály kérvénye Rajner Gyula kiszabadítá
sáért ; újvidéki szőlőbirtokosoké a házi szükségre termesztett bor fogyasztási 
adójának megszüntetése iránt; Perl Simon panasza Lehoczky Lajos szbiró 
ellen; Baán Béla kérvénye a tarnóczi kövületnek a M. K. Múzeumba szállí
tása iránt. A kérvényi bizottság jelentése folytán: a zelizi és garanvezekényi 
lakosok, ágyszintén a barbacsiak kérvénye is az igazságügyi minisztérium
hoz utasittatik; özv. Pfaff Józsefné kérvényére nézve a háznak már régibb 
határozata fentartatik; Czibur Gusztáv kérvénye a belügyminisztériumhoz, a 
beregmegyei oroszoké a nemzetiségi és közoktatási bizottsághoz tétetik á t ; 
Illés János a belügyminiszterhez utasittatik; a lüblói kerület tanítóinak kér
vénye a közoktatási bizottsághoz, Perl Ferenczé s Marzini Ferenczé a belügy
minisztériumhoz tétetik át ; Pctykó György a törvény rendes útjára utalta-
tik; a nyirmegyesiek folyamodványa az igazságügyminiszteriumhoz, a 
moldvaszéli csángóké a codificationális választmányhoz tétetik át ; Nagy 
Zoltáné a paulispromontoriumi sérelem iránt mellőztetik; Pencz és To
kaj-Hegyalja lakosaié a miniszterelnökhöz, Duna-Veese városáé az igazság-
ügyminiszteriumhoz tétetik á t ; Lehoczky Nándoré és Wachsmann Frigyes 
Vilmosé mellőztetik; Tassy Edéé az igazságügyminiszteriumhoz tétetik á t ; a 
német-bródi kórház a közigazgatás útjára utasittatik: Grmanecz Károly di
cséretes szándéka kedves tudomásul vétetik ; a czernovitzi kórház kérvénye a 
belügyminisztériumhoz, a tokaj-hegyaljai borászati társulaté a közgazdasági 
és közlekedési minisztériumokhoz, a makói gör. kath. lakosoké a vallásügyi 
minisztériumhoz, a fajsziaké a minisztériumhoz, Fried Henriké az igazság-, 
Szmederovácz Zsigmondé a bel-, Huszóczy Dénesnéé az igazság-, Szabadka 
városáé a pénzügyi, Árvamegye közönségéé a közoktatási, a mezőszepsi mé
szároké a belügyi, Szarvas és Szent-András községeké a közmunka- és köz
lekedési, Kovách Dánielé az igazságügyi, László Istváné a honvédelmi, Krausz 
Dávidé a pénzügyi minisztériumhoz, Szalatkay Györgyé a codificationális bi
zottsághoz, Dimitrievics Dánielé a belügyminisztériumhoz tétetik á t ; Damó 
Elek és Pálé mellőztetik; Hartinger Antal és fiáé a közoktatási, a csákváriaké 
az igazságügyi minisztériumhoz tétetik á t ; Kosa Sándoré, Kendercsik Jakabé 
s Pyrker Máriáé mellőztetik; Pollák Chaimé a vallási s közoktatási, Kubinyi 
Ágoston s. társaié a közintézeti bizottsághoz, Szatmáry Dánielé az igazság-, 
Gracza Lászlóé a pénzügyminisztériumhoz, Nagy-Várad városáé a codifica
tionális bizottsághoz tétetik á t ; Ungár Istváné s Pethes Józsefé mellőztetik; 
Nagy Elek és társaié a honvédelmi minisztériumhoz tétetik át. A főrendek át-
küldik a 48,000 ujoncz kiállítására vonatkozó határozatukat. Folytatólag a kér
vényi bizottság előterjesztése alapján: Soltész Sándor kérvénye a bel-, Gutt-
mann Ádámé az igazságügyi minisztériumhoz, Békés-Csaba városáé a codifi
cationális bizottsághoz tétetik á t ; Hugó Károlyé mellőztetik; Baszleré, mint 
már elintézett, szintén; az inándi gör. kel. vallású lakosoké a vallási, Bánfalva 
községé a pénzügyi, Nagy Zoltáné a közgazdasági, Obrovácz községé a 
pénz-, Veléte és Skirva községeké a belügyi, Zboró városáé, Temesvár váro
sáé, Sarkad, Gyoma, Kétegyháza és Szabadka közönségeié, ugocsai lakosoké 
s a pest-miskolezi vasuttársulat bizottságáé a közmunka- és közlekedési mi
nisztériumhoz tétetik át. Uj kérvényi bizottság választása határoztatik. Az el
nök fölhívja a ház tagjait a holnap megérkezendő felség fogadására.) . 

C1Y. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. márczius 16-dikán. (Bemutattatnak: Wachsmann 
Vilmos kérvénye Pest város hatósága ellen s tett panaszai nyomozása iránt; 
Pest városa főpolgármesterének kimutatása e panaszok alaptalanságáról; Ti
sza-Szőlős elöljárósága kérvénye a dohánytermesztésre engedett föld szaporí
tásáért ; Sz.-György-Ábrány lakosaié úrbéri kielégittetésök iránt: Winkler 

II* 
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Márton és társa panasza Unger György szbiró ellen; árvamegyei községek 
kérvénye a Gömör megy ében elfogott izgatók szabadon bocsáttatása iránt. 
Jelentés tétetik az országos köszönő' küldöttség fogadtatásáról ő felségénél. A 
főrendek jelentik, hogy a képviselőház határozatait a köztörvényhatóságok, a 
sajtó s a minisztériumnak adott fölhatalmazások kizárólagossága ügyében el
fogadták. A közintézeti bizottság jelentést tesz a muzeumbeli tárgyaknak a 
párisi világtárlatra történt elküldéséről. A 67-es munkálat s a nagyvárad-ko-
lozsvár-brassói vasútvonal iránti indítvány tárgyalása napirendre tűzetik. Sza
vazás a kérvényi bizottság tagjaira.) . . , , . . 326 

CY. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 18-dikán. (Bemutattatnak: a kérvényi 
bizottság tagjaira történt szavazás eredménye ; Balomiri Simon megbízó le
vele ; D'heil Eleonóra panasza a bártfai volt cs. kir. adóhivatal ellen; Antal 
Jánosné kérvénye férje bűnvádi ügyének uj átvizsgálása iránt; Sehöndorf 
községéé kárai és sérelmei ügyében; Tamássy Károly és Schwarcz Imre je
lentése a Rádl Józsefféle alapítványról; Markó Samu kérelme hivatala vissza
nyeréseért; Czabay Károly és nővéréé a magyar kincstár irányában fenálló 
követelésük utalványoztatása iránt; Jakab Mártoné kocsmajoga visszanyeré
seért ; Timár lakosaié a határukban fekvő földesúri birtoknak részökre való 
eladása iránt; Ungár Móré állomásért; a gyorsirodáé a havidijaknak elnapo
lás közben is kifizetéseért; Duna-Pataj mezővárosáé úrbéri ügyei rendezése 
iránt; Miletics Szvetozár indítványa a horvát ügyben; Károlyi Ede grófé or
szágos vasúthálózat terve iránt. A nagyvárad-kolozsvár-brassói vasútvonal 
iránti indítvány tárgyalás alá vétetvén, a kormány kijelenti, hogy ezen vasút 
létesítése s átalában az egész országos vasúti hálózat iránt javaslatot fog a ház 
elé terjeszteni; mire ugy ezen indítvány, mint Károlyi Ede grófé visszavonatik. 
Papp Máté választása megsemmisíttetik. A kérvényi bizottság előterjesztése 
folytán: Skrabán György és N.-Kanizsa kérvényei az igazságügyi, Torma 
János és Prámer Ambrusé a vallási minisztériumhoz tétetik á t ; Jasztrapszky 
Ignáczé mellőztetik ; Irányi Dániel javaslatai a vallásügyi bizottsághoz tétetnek 
át. Kiszely Imre kérvénye az igazságügyi, Perl Ferenczé a közgazdasági, 
Szentmártony Józsefé az igazságügyi miniszeriumhoz utasittatik. A költség
vetés márcziusra elfogadtatik. A helyettes háznagysegédnek havidij határoz-
tatik. A képviselőház könyvtára iránti javaslat elkészítésére bizottság külde
tik ki.) . 3 2 8 

CY1. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. márczius 20-dikán. (Bemutattatnak : Oroszy Miklós 
lemondása a képviselőségről; Radovánovics János kérvénye második megyei 
törvényszék fölállítása iránt Bácsban; müilenbachi lakosoké úrbéri kárpótlás 
iránt; Majovszky Mihály panasza Jankovics János krassói szbiró ellen; Le-
hoczky Lajosé Perl Simon ellen; Trajtler József kérvénye állomására való 
visszahelyezése i ránt ; Izbugya községé Zemplénmegyébe való kebleztetése 
iránt; obrováczi lakosoké dohánytermesztési engedélyért. A 67-es bizottság 
véleménye fölött az átalános vita megkezdődik.) P35 

CVIL ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 21-dikén. (Bemutattatnak: Popovics Já
nos panasza Vanczák József ügyvéd ellen; az újvidéki helv. hitv. hivek kér
vénye segélyért egyházi czélokra. A 67-es munkálat fölötti átalános tárgya
lás tovább foly.) 360 

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 378 
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Sor 
2 (felülről) 
5 (alulról) 

24 (alulról) 
22 (alulról) 

- 1 (alulról) 
-18 (alulról) 

17-

162 2 
176 1 1 4 -
183 a tárgymutatóban 4-
183 a tárgymutatóban 
191 1 
233 1 15-
233 1 16-
238 2 
269 2 

5 (felülről) 

-23 (felülről) 

17 (alulról) 
15 (felülről) 
- 3 (alulról) 

2 (alulról) 
7 (felülről) 

16 (felülről) 
17 (felülről) 
10 (felülről) 
23 (alulról) 

Hiba 
Krmanecz 
Krmanecz 
alkotmány viszálya 
megnyugvás teljes 

]E szavaktól kezdve : „Ma-
fgyar független" eddig: 
j?,véghetlen sorát.a 

önállóság 
A „hogy" szótól kezdve 
„különbség" szóig. 

mezőszepesi 
Ruszicska 
Dékáni Gusztáv 
Kovács Pál 
fejedelemj éhez 

jelentése volna; 
igazsága volna, 
szabadság, 
válás ütés 

Igazítás 
Grmanecz 
Grmanecz 
alkotmányviszálya 
megnyugvásteljes 
Független felelős magyar kor
mányt óhajtunk alkotmányunk 
épségének megvédésére; egy al
kotmányunk romjain fölállított, 
hatáskör nélküli minisztérium 
vajmi fölösleges. A képviselőház, 
ha magasztos hivatásának meg 
akar felelni, és kiérdemelni az 
ország bizalmát, alkotmányunk 
teljes visszaállítása előtt törvé
nyeinkből egy betűt, a törvényes 
térből egy talpalatnyit sem en
gedhet á t : mert engedékenysé
gével lehetővé tenné s mintegy 
eleve szentesítené a törvénysze
gések és törvénykijátszások vég
telen sorát, 
ellentállás 
mert ha szilárdan ragaszkodunk 
alkotmányunkhoz , a kormány 
mit sem ád s a provisorium meg
marad ; ha pedig leglényegesebb 
jogainkat, mint azt a kormány 
kívánja, oda engedjük, akkor az 
ebből származó állapot és a je
len pro visorium közt valóban nem 
nagy lesz a különbség, 
mezőszepsi 
Ruszinkó 
Dékáni Károly 
Kovács Péter 
fejedelméhez 
jelentése volna, 
igazsága volna; 
szabadság 
választás 
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Hiba Igazítás 
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helyesen látom kifejezve, helyesen csak úgy látom kifejt-
űgy a mint ve, a mint 
fenmarandó fenmaradandó 
moldvaszéki moldvaszéli 
kiállításra kiállítására 
Osztrovácz Obrovácz 
Osztrovácz Obrovácz 
Balomiri Sándor Balomiri Simon 
élet közlekedési eszközök élet, közlekedési eszközök hiá-
hiányában, pedig nyában pedig 
irdalnia irodalma 
hagy hogy 
275 375 
öröslésre öröklésre 




