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Lap. 
CVIII. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. márczius 22-dikén. (Bemutattatnak: Fügersy Gyula 

kérvénye alkalmazásért; Radákovies Ferenczé dija utalványozásért; baranyai 
községeké remanentiális földjeik iránt. Sztratimirovies György interpellátiót je
lent be. A 6 7-es munkálat átalános tárgyalása tovább foly.) 3 

C1X. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867.márczius 23-dikán.(Bemutattatnak: Oroszhegyi Szabó 
Józsa kérvénye magyar konzulságok fölállítása iránt Törökországban; bara
nyai községeké maradványföldi kamatok fizetése alóli fölmentésök iránt; Bogá
ros községé doháoyültethetésért; aPelegrin testvérek panasza Marsó Pál és Ko
rányi Károly ügyvédek ellen. A pénzügyminiszter jelenti Gödöllő megvételét a 
magyar koronajavak közé. A 67-es munkálat átalános tárgyalása tovább foly. 
A kormány felel a szerb határon állítólag öszpontositott hadak iránti kérdésre.) . 32 

CX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 26-dikan. (Bemutattatnak: honvédtisztek 
kérvényei honvédek özvegyei és árvái, úgyszintén rokkant honvédek ellátása, a 
száműzöttek hazatérhetése s a munkaképesek alkalmazása iránt; Hogl Ferenczé 
1849-beli szállítmányai megtéritéseért; Perl Simoné vizsgálatért Lehoczky Lajos 
szbiró ellen; Timár községé úrbéri illetménye kiadásaért; Zsupa községé Vep-
ezek László ügyének polgári bíróság elévitele iránt. A nemzetiségi ügyben kikül
dött bizottság törvényjavaslati munkálata folytatására utasittatik. A vallásegyenlő
ség és urbériséggel rokontermészetű birtokviszonyok ügyében alkotandó törvény
javaslatok iránt tett kérdésre a kormány később igér felelni. A 67-es munkálat 
átalános tárgyalása tovább foly. Rónay Jáczint megbízó levele bemutattatik ) . 54 

CXI. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. márczius 27-dikén. Bemutattatnak: Kozák Mihályné 
kérvénye 1848/9-ben elfoglalt gabonája és pénze megtéritéseért; Dobozy Fe
renczé az inség-eseknek adandó dohánytermelési engedély i ránt ; Gvozsgyák Gá
boré visszahelyeztetés és kárpótlás iránt; Portörő Jánosé beadott magyar bank
jegyei megtéritéseért; Sztankovics Venczelné s érdektársaié adósság kifizetése 
iránt; Benedikty Dánielé 1849-ben kiszolgáltatott golyók kifizettetéseért; tör
vényjavaslat a honvédek s hátrahagyottaik ellátásáról; törvényjavaslat a politi
kai elitéltek s menekültek ügyében. A 67-es munkálat átalános tárgvalása to
vább foly) 80 

CXIl . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 28-dikán. (Bemutattatnak: Ordas községe 
kérvénye úrbéri kárpótlásért; Halász Ignáczé szerződés foganatosítása i ránt ; 
Német-Párdány községé tanítója nyugdíjaztatása iránt. A 67-es munkálat áta
lános tárgyalása tovább foly.) 104 

CXIII . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. márczius 29-dikén. (Bemutattatnak: Kereki község 
kérvénye úrbéri ügyben; Triebswetter községé dohánytermesztési engedélyért. 
A 67-es munkálat tárgyalása bevégződik. Naszód vidékének a jelen országgyii-
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lésen, ideigien, képviselet adatik. Boheczel Sándor végleg igazoltatik, Moisil Ger
gely választása megsemmisíttetik.) . 127 

CXIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 30-dikán. (Bemutattatnak: Gséry Lajos 
megbízó levele; Ernszt József kérvénye orvosi illetménye kifizetése i ránt ; Ben-
cze Mihályé s Udvardy Gyuláé alkalmazásért. Balomiri Simon végleg, Rónay 
Jáczint föltételesen igazoltatik. A magyar határőrvidéknek az országgyűlésen 
való képviseltetése iránt tett kérdésre a kormány máskor igér felelni. Á 67-es 
munkálat mind átalánosságban, mind részletenkint elfogadtatik. A kormány be
adja javaslatát az ujonczozás föltételeire nézve, s a ház annak tárgyalása napját 
kitűzi. Mikorra ez bevégződik, a horvát ügy fölvétele határoztatik el.) . . . . 137 

CXY. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. april l-jén. (A közösügyi határozat átküldetik a fő
rendekhez.) . . . . . . . . . 142 

C X V I ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. april 2-dikán. (Bemutattatnak: Ragályi Ferdinánd 
lemondása; Kozma Mihály kérvénye alkalmazásért; Skorutovszky Alajosé év-
pénzért ; Marsó Pál vádirata a Pelegrin testvérek panasza ellenében: Pausz Jó
zsef kérvénye 1848/9-beli szállítmányai megtérítéséért. Az ujonczozás föltételeit 
tárgyazó kormányjavaslat elfogadtatik.) 143 

C X Y I L ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. april 5-dikén. (Bemutattatnak: Botka Tivadar meg
bízó levele; Kun Kocsárd gr., Tisza Lajos, Torma Károly, Széli József, Ráday 
Gedeon gr. és Kübieza Pál lemondása képviselői állásukról; Ürmös község kér
vénye elfoglalt erdei visszaadásáért; A.-Csernáton községé az 1854-diki biro
dalmi kölcsönbe fizetett részletei megtérítéséért; Illosvay Rezsőé Munkácsvára 
átalakítása, magyar vadászezredek állítása és saját alkalmazása iránt; Kába Il
lésé s társaié regale-jogaik kárpótlásaért; Tót-Aradács községé kincstári ura
dalmi részlet megvásárolhatása ii-ánt; Hubay Gusztávé a vidéki színészet s szí
nészi nyugdíjintézet ügyében; Dobozy Ferenczé a tokaji hid iránt; Bedő Lajosé 
„Az alkotmány kátéja" czimű könyvecskéje ügyében; Katona Györgyé a veszp
rémi Katona Józsefféle alapítvány ügyében ; Korányi Károly vádirata a Peleg
rin testvérek vádja ellenében ; Szénássy Sándor kérvénye elmaradt honvédi 
havidija kifizetése iránt; Yidák Józsefnéé cs. k. hatóságok által elfoglalt szíj
gyártó készletei megtérítése iránt; Bátek János és Rózáé perök elintézése i ránt ; 
turza-remetei munkásoké segélyért; Szent-Ló'rincz s más baranyai községeké a 
maradvány földi kamatok elengedéseért; a szatmár-németi gör. kath. egyházta-
gok panasza orosi-osító lelkészök ellen; Szentes város tiltakozása egy február
ban beadott kérvény ellen, s kérelme urbéii kárpótlásért; Várjon Gábor kérvé
nye fia elhelyezése és saját dija kifizetése iránt. Cséry Lajos föltételesen igazol
tatik. A főrendek üzenik, hogy a közös ügyek s az ujonczozás föltételei tárgyá
ban a képviselőház határozatait magokévá tették. Kiss Bálint kérvényei a Nem
zeti Múzeumban tett fáradozásai megjutalmazása iránf ajánlással áttétetnek a mi
nisztériumhoz. A kormány jelenti, hogy a vallásbeli egyenjogúság iránt, honosí
tási törvényjavaslattal egyetemben, még a jelen ülésszak alatt előterjesztést fog 
tenni; a hűbéri jogviszonyok rendezése tárgyában, a mennyiben nem szorosan 
a polgári törvénykönyvbe tartoznának, szintén mielőbb külön törvényjavaslat 
előterjesztését ígéri. Bemutattatik Berzeviczy Tivadar törvényjavaslata az udvar
telkek iránt. A lugosi románok gyűlésének betiltása iránti kérdésre a kormány 
legközelebbi ülésben igér válaszolni. Benyujtatik Kovách László háznagy javas
lata a képviselőház kezelési költségei iránt. A horvát ügy tárgyalása napirendre 
tűzetik.) 147 

C X Y I I Í . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. april 8-dikán. (Vay Lajos b., Faúr János, Csáky 
László gr., Csáky Albin gr ,Rajner Pál, SzapárvGéza gr.. Szmrecsányi Dáriusz, 
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Zichy-Ferraris Bódog gr., Kárász Benjámin, a minisztérium képviselő tagjai, 
Ujfalussy Miklós, Hollán Ernő és Fest Imre lemondanak a képviselőségről. Be
mutattatnak : Hudacsko György kérvénye orvosi fizetése iránt; Kiss János és 
társaié eladott jószágok árának kifizetése iránt; a debreczeni zeneegyleté Liszt 
koronázási miséje ügyében; a Sipos Ferenez ügyében hozott kir. táblai ítéletek; 
Frics Lajos kérvénye 1848/9-beli veszteségei pótlása iránt; Zimándy Ignáczé 
a Pálffy Mór gr. miatt szenvedett kára megtérítéséért; b. Seckendoríf Oszkárnéé 
bizonyos bünvizsgálat foganatosítása iránt; Szenkovies Bogdánná s Benedek La
josé bizonyos ítélet kiadása iránt; Evva Andrásé aprzemyszl-nagy-mihályi vas
útnak Szerencs felé vezetése iránt; a csetneki uradalombeli 17 helységé erdő
birtoklásuk törvény általi megerősítése iránt. A kormány felel a lugosi románok 
gyűlésének betiltása miatt hozzá intézett kérdésre. Kérdés intéztetik a kormány
hoz, szándékszik-e még ez ülésszak alatt törvényjavaslatot előterjeszteni a ma
gyarországi szerbek ügyében? Botka Tivadar föltételesen igazoltatik. A horvát 
kérdés napi rendre kerülvén, bemutattatnak Ghyczy Kálmán és Deák Ferenez 
határozati javaslatai. A költségvető bizottság kiegészíttetik) 

C X I X . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. april 9-dikén. (Bemutattatnak: Vécsey József b. és 
Gecző János lemondása a képviselőségről; Derekasy András, Antal János és 
Hanka Ignáez kérvényei 1848/9-beli követeléseik teljesítése i ránt ; Tiszócz mező
városé az 1854-beli államkölcsön fejében követelt fizetés alóli fölmentése i ránt ; 
zsilyvölgyi birtokosoké kőszéntelepeik visszaadása i rán t ; Borbély Ferenczé 
1848/9-beli követelése teljesítése iránt; Öcsöd község volt úrbéreseinek panasza 
a kir. tábla ellen; Szilágyi Ántalné kérvénye segélyért; Ághó községé a zelizi 
uradalom birtokviszonyainak rendezése iránt; Várhegyi Luizáé bárói rangja tör
vénybe igtatása iránt. A horvát ügy tárgyalás alá vétetvén. Deák Ferenez hatá
rozati javaslata elfogadtatik. Domaniczky Boldizsár lemondása a képviselőség
ről bejelentetik. A ház ülései május elejéig elnapoltatnak.) . . . . . . . 

CXX. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. april 10-dikén. (Szapáry Gyula gr., Dánffy Károly 
és Tóth Vilmos lemondanak a képviselőségről. Bemutattatnak: Semler János 
panasza az ellene rendelt vizgálat miatt ; Nagy Mihályé vagyona elárverése 
miatt ; Szombathy József kérvénye a Langrand-Dumonceau ellen beadott kere
sete elintézése iránt. A költségvetés april havára elfogadtatik. A gyorsiroda kér
vényének elintézése későbbre halasztatik. Radákovics Ferenez kérvénye mellőz
tetik. A főrendek üzenik, hogy a képviselőház határozatát a horvát ügyben ma
gokévá tették.) . 

C X X I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867.május 7-dikén.(Bemutattatnak: Zeyk Károly, Jonesku 
Demeter, Bay György, Kandó Kálmán, Lipthay Béla b., Mihajlovics Miklós, Nagy 
Elek lemondása a képviselőségről; Pulszky Ferenez, Gecző János, Mikó Imre gr., 
Betegh Kelemen, Gorove István, Lónyay Menyhért, Eötvös József b . megbízó le
vele ; panasz Rónay Jáczint megválasztása ellen; G ergelyi Tivadar kérvénye 
kiszabadításáért; Jaksa János és társaié, Burján Jánosé, Strassnoff Sámuelnéé, 
Geszti Ferenczé, Guthy Péteré, Téhelyi Ferenez és társaié, Karczag testvéreké 
1849. évbeli káraik megtérítéséért; Halmi és Hosszumező lakosaié a dohány-
egyedáruság megszüntetése i ránt ; Hősfy Vilmosé honvédzászlóaljak fölállítása, 
saját alkalmazása és 1849-beli kára megtérítése iránt; Krudi Máriáé Básthy 
Sándor és neje elfogatása iránt; Wexlár Aloizia és társaié pörujitásért; Váradv 
Károly és neje panasza Ardányi Nándor ellen; Torzsa község kérvénye haszon
bér elengedéseért; sopronmegyei felvidéki községeké úrbéri ügyben; Denike 
Károly hitel- és pénzügyi javaslata; Jakubján község lakosainak kérvénye az 
ellenök elrendelt végrehajtás fölfüggesztése iránt; több temesi községé a bajosi 
uradalom elcseréltetése megsemmisítése iránt; Grünhut Dávid panasza a kör
mendi izr. hitközség elöljárói ellen; Bartenschlaeger Ferenez kérvénye fiainak 
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katonauöveldébe vétele iránt; a pestvárosi csizmadiaczéhé a magyar ezredek
nek a magyar iparosok általi fölszerelése iránt; Piukovics Dénes csatornaterve; 
Brád g. k. vallású lakosainak kérvénye a községi italmérés ügyében; Boér Jó
zsef kérvénye Bajosán Zzigmond és Sztakovies Venczelné panaszai ellen ; szol
noki választóké a képviselőválasztásra kitűzött batáridő megváltoztatása és uj 
összeírás iránt; Vietorisz Jánosé szabadságidőért, mely megadatik. Az elnök 
jelenti ó'felségök holnapi megérkezését.) 171 

C X X I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. május 13-dikán. (Bemutattatnak: Szabó Miklós és 
BuóczKálmán megbízó levele; Konkolyi-Thege Pál, Bömches Frigyes ésP latthy 
György lemondása a képviselőségről: szakcsi választók panasza; Szabadffy Sán
dor kérelme szabadságért, mely megadatik; Krzich Frigyes pénzügyi terve; 
Zsigmondy Pál kérvénye magy. kinest. utalványok kifizetése iránt; Mathizs 
Mátéé pénze kiadatása iránt; Szilágyi Bertalané igazságszolgáltatásért: Tolnay 
Jánosé kiszabaditásaért; bicskei volt úrbéreseké kárpótlásért; Haller Bernáté bi-
zonyitvánj'ért, kárpótlásért s alkalmazásért. Eötvös József b., Mikó Imre gr., 
Gorove István, Lónyay Menyhért, Pulszky Ferencz, Betegh Kelemen és Gecző 
János föltételesen igazoltatnak. A kilenczes osztályok megalakittatnak. A két 
alelnöki s egy jegyzői helyre szavazás rendeltetik.) 173 

C X X I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. május 16-dikán. (Bemutattatnak: Horvát Boldizsár, 
Zeyk Károly, Szlávy József, Tóth Vilmos és Petykó Lázár megbízó levelei; fel
szólalások a nyitrai és vajda-hunyadi képviselőválasztások ellen; Szentkirályi 
Mór és Török Bálint lemondása a képviselőségről; Hertelendy György kérvénye 
szabadságidőért, mely megadatik ; Milesz Józsefé leánya keresztlevele kiadása 
iránt; Tulka község lakosaié haszonbér kieszközlése iránt; a nagy-szalóki tiszti 
ügyészé a papi tized megtérítése iránt; Duna-Szerdahely s más községeké a ház
béradó átváltoztatása iránt házosztályadóvá; Sztakovies Venczelné s társaié a 
Boér József elleni panasz félrevetése iránt; Rozsnyóbánya város elöljáróié a mis-
kolcz-dobsinai vasútvonal ügyében; veszprémi s zalai birtokosoké hasonszenvi 
tanszék állítása iránt a pesti egyetemen. Szavazás két alelnökre s egy jegyzőre. 
A belügyminiszter Zombor városa szerb nyelvű fölterjesztésére adott felelete 
iránt mterpelláltatván, a legközelebbi ülésben ígér felelni.) 175 

C X X I V . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. május 17-dikén. (Az igazoló bizottság kiegészitése el
li atároztatik. A két alelnökre és egy jegyzőre történt szavazás eredménye kihir
dettetik. Bemutattatnak.- Lázár Sándor megbízólevele; szakcsi választók ellen
kérvénye ; Pap Gergely lemondása; a magy. orsz. képzőművészeti társulat 
kérvénye az Eszterházy-képtár megszerzése i ránt ; a makói csizmadia-, s a palo
tai csapóczéhé 1849-beli követelésök teljesítése iránt. A kormány törvény-, illető
leg határozati javaslatokat, nyújt be a közös viszonyok, az 1847/8-beli törvények
nek a nádor jogkörére, a minisztérium alakitására, a nemzetőrségre, az évi költ
ségvetésre, a csajkások kerülete s bánsági végvidék képviseletére vonatkozó ren
deletei ügyében. A kormány felel a zombori hatóság szerb fölterjesztésére adott 
válasza iránt tett kérdésre.) 177 

CXXV. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. május 20-kán. (A határőrvidék képviseletére vonat
kozó interpellátió visszavonatik. Bemutattatnak: Andrássy Gyula gr., Bernáth 
Lajos, Fehér Miklós, Bay György, Földváry Miklós és Szontagh Pál (rozsnyói) 
megbízó levele, s Ibrányi Lajos kérvénye szabadságidőért, mely megadatik. 
Tóth Vilmos, Zeyk Károly, Szabó Miklós, Buócz Kálmán, Horvát Boldizsár, 
Szlávy József föltételesen, Petykó Lázár és Rónay Jáczint végleg igazoltatnak, 
Petykó Lázár egyszersmind föl levén szólítandó, hogy helyét a képviselőházban 
foglalja el. Az újonnan igazolt képviselők osztályokba soroztainak. Szavazás az 
igazoló bízottságban megürült helyre.) 180 
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Lap. 
C X X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. május 25-kén. (Bemutattatnak:Szelestey László, Hul

lán Ernő, Paizs Andor, Lázár Kálmán gr., Kvassay László és Fabritius Károly 
megbízó levele; Szobotin község kérvénye úrbéri szolgálatok alóli fölmentése 
iránt; Urhegyi Ferencz panasza Nuridán János ellen ; az alberti csizmadiaczéh 
kérvénye a magyar ezredek számára dolgoztatás iránt; Borsos Sámuelnéó segély
díjért; Csintalan Józsefé hivatalért: Kiss Bálinté költségei kifizetéseéri ; Szabó 
Istváné s Gergely Györgyé 1848—49-beli káraik megtérítése iránt; Kolovein 
Ferenc;: panasza a kismartoni hivatalnokok ellen; Reiser Lipót kérvénye az al
föld-fiumei vasút ügyében; Nagy Gáboré 1848 — 49-beli kárai megtérítése iránt; 
Munkácsy Zsigmond és Adolfé biztosítékuk kiadása iránt; Szirmay Pálé lefog
lalt pénze kiadása i ránt ; Bagyog községé úrbéri ügye rendezése iránt; Andics 
Taddéé szállásbéri illetménye iránt; Ó-Telek, Újvár és Öregfalu községeké úr
béri váltságuk ügyében. Az igazoló bizottság egy tagjára történt szavazás ered
ménye kihirdettetik. Fehér Miklós, Földváry Miklós, Szontagh Pál (gömöri), 
Bay György, Andrássy Gyula gr., Bernáth Lajos. Lázár Sándor föltételesen, 
Sípos Ferencz, Cséry Lajos végleg igazoltatnak, s az ujon igazolt képviselők az 
osztályokba soroztainak. A kormány kijelenti, hogy Fiume megvan híva az or
szággyűlésre. A koronázási hitlevél szerkesztésére országos küldöttség megvá
lasztása határoztatik.) 188 

CXXVII . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. május 27-én. (Bemutattatnak: Stoll Károly, Eszter-
házy Kálmán gr. és Fest Imre megbízó levele; Német-Boly község kérvénye 
magyar kisdedóvó s elemi tanoda felállítása iránt; Leitoldné és társaié ősi va
gyonuk visszaadása i ránt ; Dobsina városé a miskolcz-dobsinai vasnt iránt; Gyök 
község panasza földjei elvétele miatt. Szavazás a koronázási hitlevél szerkeszté
sével megbízandó országos bizottság tagjaira. A költségvetés májusra elfogadta-
tik. A közös érdekű viszonyokat tárgyazó törvényjavaslat tárgyalása átalános-
ságban és részletenkint megtörténik.) 187 

CXXVII1. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. május 28-kán. (A főrendek átküldik a koronázási hit
levél szerkesztésére kiküldendő országos bizottság iránti határozatukat. Bemu
tattatnak Mednyánszky Dénes b . és Boros Pál megbízó levelei. Az elnök jelenti 
Boér János vingárdkerületi képviselő halálát. Bemutattatnak: Kleiszner Juliána 
kérvénye a veszprémi káptalannál levő pénze ügyében; Sztojánovich Lázáré ér
demei jutalmazása iránt; Regele János írnoké az aprilhavi pótlék iránt. A koro
názási hitlevél szerkesztésére kiküldendő bizottság tagjaira történt szavazás ered
ménye kihirdettetik. Eszterházy Kálmán gr., Szelestey László, Paízs Andor, Hol-
lán Ernő, Fest Imre, Fabritius Károly, Kvassay László, Stoll Károly, Lázár 
Kálmán gr. föltételesen igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak. A nádorra, 
a minisztérium alakítására, a nemzetőrségre és a költségvetésre vonatkozó tör
vényjavaslatok átalános és részletes tárgyalása megtörténik. A határőrvidék 
képviseletének felfüggesztését illető határozati javaslat elfogadtatik.) . . 208 

CXX1X. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. május 29-kén. (Bemutattatnak: Ireg váro3 kérvénye a 
faizási törvényes szabályok alkalmazása iránt; Papp Józsefé 1848 —49-beli 
szolgálmányai megtérítése iránt; Hadviga és Briestja községek panasza földbir-
tokbeli károsodásuk miatt. Szavazás a közösügyi törvényjavaslatra). . . 217 

C X X X . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. május 31-kén. (Bemutattatnak: Zmeskall Mór és Sig-
ray Fülöp gróf megbízó levele; F á y Gusztáv és Mocsáry Lajos lemondása a 
képviselőségről; a selmeczi akadémia tanulóinak kérvénye magyar tannyelv 
iránt; Iloncza községé úrbéri ügyben. Boros Pál és Mednyánszky Dénes b. föl
tételesen igazoltatnak s az osztályokba soroztainak. Szavazás a nádorságot, mi
nisztérium alakítását, nemzetőrséget és évi költségvetést illető törvényjavasla
tokra. A koronázási hitlevél szerkesztésére kiküldött bízottság beadja jelentését 
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a lemondási okmányok iránt, s a jelentés tárgyalásának napja kitüzetik. 
Zárt ülés.) 221 

CXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867 június 1-én. (Bemutattatnak : a pesti nyomdászok kér
vénye a márczius 17-dikei kormányrendelet 5-dik pontjára vonatkozólag; Eőser 
Miklós megbízó levele. A koronázási hitlevél elkészítésére kiküldött bizottság 
utasittatik, hogy a hitlevéllel együtt a lemondásokra vonatkozó törvényjavasla
tot is terjeszszen elő a miniszterelnöki nyilatkozat értelmében. A főrendek üzenik, 
hogy a közösügyi törvenyjavaslatot elfogadták. A kérvényi bizottság kiegészí
tése elhatároztatik.) 224 

C X X X I L ORSZÁGOS ÜLÉS 1867 június 3-kán. (Bemutattatnak: Farkas Elek, Török 
Dániel, Gull József megbízó levele; PeleyLajos és Hertelendy György lemon
dása a képviselőségről; szolnoki választók panasza Fehér Miklós választása el
len ; Magyar-Igen város kérvénye vásári jogok iránt; Nemes-Déd. Kisfalud. 
Szakácsi és Vid lakosaié a nemesi jogok megerősítése iránt; Hajnóczy Sámuelé 
hivatalába való visszahelyezése iránt; az esztergommegyei honvédegyleté hon
védek s hátrahagyottaik ellátása iránt; Gyéres városáé jogai visszaállítása iránt. 
A főrendek üzenik, hogy a képviselőház határozatát a trónról történt lemondá
sok ügyében elfogadták. A koronázási hitlevél, esküminta s a lemondásokra vo
natkozó törvényjavaslat előterjesztetik s napirendre tűzetik. Zárt ülés.) . . 236 

C X X X I I I , ORSZÁGOS Ü L É S 1867 június 4-én. (Keglevieh Béla gr. két heti szabadságot 
kap. A főrendek üzenik, hogy a nádorságra, a minisztérium alakítására, a nem
zetőrségre s a költségvetésre vonatkozó törvényjavaslatokat, úgyszintén a ha
tárőrvidék képviseletét felfüggesztő határozati javaslatot elfogadták. Elegyes 
ülés.) 238 

I . ELEGYES ORSZÁGOS Ü L É S jun. 4-én. (Az országgyűlést koronaőrök válasz
tására fölhívó királyi leirat kihirdettetvén, Károlyi György gróf és id. Vay 
Miklós báró koronaőrökké választatnak.) 239 

FOLYTATOTT C X X X I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867junius4-kéu.(Beadatik a koronaőrök 
választására vonatkozó törvényjavaslat s a koronaőrök eskümintája; a korona
őrök eskütétele a régi szokás szerint határoztatik: az esküminta elfogadtatik. A 
koronázási hitlevél, esküminta és lemondásokra vonatkozó törvényjavaslat tár
gyaltatik és elfogadtatik. Határozatba megy, hogy ő felsége küldöttségileg ké
ressék föl a hitlevél aláírására s maga megkoronáztatására, valamint arra, hogy 
felséges hitvesét is engedje megkoronáztatni, mire utóbbi is küldöttségileg fölké
rendő. A nádori teendőkkel a koronázáskor Andrássy Gyula gróf bizatik meg. 
A tisztelgő, a koronát szállító, a királyi ebédi küldöttségek kineveztetnek. Ráth 
Károly megbízó levele bemutattatik.) 240 

CXXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867 jnnius 4-kén. (Elhatároztatik, hogy a lemondásokra 
vonatkozó törvényjavaslat küldessék át a főrendekhez s ezek szólittassanak föl 
annak a koronázási hitlevéllel együtt tárgyalására.) 250 

| | C X X X T . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867 június 5-kén. (Bemutattatik Görgei Géza megbízó le
vele. Farkas Elek, Zmeskall Mór. Rőser Miklós, Sigray Fülöp gr. és Török Dá
niel föltételesen igazoltatnak s az osztályokba soroztainak. A főrendek üzenik, 
hogy a koronaőrök esküjére, a koronázási hitlevélre s esküre, az országgyűlés
nek ő felségénél való tisztelgésére, a kettős koronázás kikérésére, a koronázási 
hitlevél s eskü elfogadtatására, Andrássy Gyula grófnak a nádori teendőkkel 
megbízására, s a koronázási ajándékra vonatkozó képviselőházi határozatokat, 
valamint a trónlemondásokra vonatkozó törvényjavaslatot elfogadták s a több 
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rendbe li országos küldöttségekbe az illető tagokat a magok részéről megválasz
tották. A fó'herczegek üdvözlésére küldöttség neveztetik.) 251 

C X X X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 6-kán. '(Kihirdettetik a koronaőrök választását 
megerősítő kegy. kir. leirat. Bemutattatik Radics Ákos megbízó levele; ugyanő 
feltételesen igazoltatik s küldöttségbe neveztetik. A pénzszórásra küldöttség ne
veztetik. Batthyány Géza gróf lemond a képviselőségről. A ház tisztelkedni 
megy 6 felségének.) - • 253 

C X X X T I I . O R S Z Á G O S ÜLÉS 1867 június 6-dikán. (Az Ö felsége által aláirt hitlevél ki
hirdettetik. Jelentés tétetik, hogy a királyné beleeg}?ezett megkoronázta tásába. a 
király pedig Andrássy Gyula grófnak a koronázáskor a nádori teendőkre tör
tént megválasztását jóvá hagyta. Bizottság- neveztetik a koronázási ajándék át
adására. Az országgyűlés tagjai eló'tt Budán végbement tények jegyzőkönyvét 
a ház elegyes ülésben határozza hitelesíttetni. A koronázási ülés ideje kiiüzetik. 
Bömches Frigyes megbízó levele bemutattatik. Ráth Károly föltételesen igazol
tatik. A főrendek üzenik, hogy szintén választottak tagokat a főberczegeket üd
vözlendő küldöttségbe. Zárt ülés.) 254 

C X X X V I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 8-kán. (Koronázás.) 257 

C X X X I X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 12-kén. (Bemutattatnak : Vávady János és 
Graenzenstein Gusztáv megbizó levele; lőcsei választók panasza az ottani képvi
selőválasztás ellen; Dráskóczy Gyula kérelme szabadságért, mely megadatik ; 
a koronázási ajándék átadása, valamint a főberezegeknél történt tisztelgés alkal
mával mondott beszédek; a debreczeui honvédegylet emlékirata ; Haraszthy Er
zsébet kérvénye az ősiségi viszonyok iránt. Az országgyűlés által hozott törvé
nyek szentesittetvén. kihirdettetnek. A ház elhatározza, hogy országos küldött
ség mondjon köszönetet 8 felségüknek a honvédek és hátrahagyottjaik részére 
tett ajándékért, mely küldöttség képviselőházi tagjai azonnal kineveztetnek.) 257 

CXL. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június l4-kén.(A koronázás leírására országos bizott
ság kiküldése határoztatik s annak képviselőházi tagjai kineveztetnek. Bemutat
tatnak : Plachy Lajos megbizó levele; nagy-bányai választók panasza az ottani 
képviselőválasztás ellen; Szirmay Géza lemondása a képviselőségről; Bezerédj 
László kérvénye szabadságért, mely megadatik; a csetneki papírgyár-társulat 
kérvén}^ rajta igaztalanul megvett 8000 frt. megtérittetéseért; Román-Kécsa 
községé a vegyes gör. kel. egyházközségek elválasztása iránt. Jelentés az ő fel
ségüknél járt köszönő' küldöttség részéről.) 260 

CXLI.ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 18-kán. (Bemutattatnak: Tanárkv Gedeon 
megbizó levele; Tóth tőr incz és Trausehenfels Emil lemondása a képviselőség
ről ; jelentés Rónay János és Illéssy János haláláról; Boros Mihály kérvénye va
gyonában ejtett kára megtérítéséért; Dindár Lajosé hasonlóért ; Szász Mózesé al
kalmazásért ; Petrovácz községé, Wallach Mihály és társaié úrbéri ügyben ; Bánd 
községé az udvartelki viszonyok megszüntetése iránt; Szentiványi Gáboré leve
lei. Láncz Márké útlevelei visszaadása i ránt ; Újvidék városé a nemzetiségi kér
dés elintézése iránt; Makláry Istváné s Klein Dávidnéé 1848 — 49-beli szolgál-
mányaik megtérítése iránt; Molnár Sándor panasza Nedeczky Tiborcznak me
gyei alügyésszé történt választása ellen; Rósen István kérvénye alkalmazásért; 
Blána Szilárdé segélyért; Nagy Józsefé alkalmazásért; Szórád Istváné öröksége 
elintézése iránt; Terney Györgyé 1848—49-beli kölcsöne visszafizetése iránt. Je
lentés a korona szállításáról s visszahelyezéséről. Várady János. Graenzenstein 
Gusztáv, Bömches Frigyes, Görgei Géza, Plachy Lajos föl tételesen, Fehér Mik
lós végleg igazoltatik, s Radics Ákos és Ráth Károly, valamint az ujon igazoltak 
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az osztályokba soroltatnak. Tisza Kálmán indítványt ad be a honvédek ügyében. 
Müetics Szvetozár a szerb ügyben interpellálja a kormányt. A kormány I. Fe-
renez József ő felsége, úgyszintén Erzsébet ő felsége megkoronázásáról, vala
mint a koronázási díjról szóló törvényjavaslatokat terjeszt elő, s bejelenti egy
szersmind igazságügyi reformokra czélzó törvényjavaslatok beadását, melyek elő
leges megvizsgálására külön bizottság kinevezését indítványozza. Az elnök a kép
viselőket a koronázási érmek átvételére szólítja föl.) . 262 

C X L I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. jun. 21-dikén. (Bemutattatnk: panaszok Gull József 
és Rőser Miklós választása ellen; félegyházi választók kérvénye képviselcvá-
lasztási ügyök eldöntése iránt, minélfogva a még hátralevő vizsgálati jelentés 
mielőbbi beadása határozatilag kimondatik ; Szabó Sámuel, Stefanidesz Henrik, 
Ocsvay Ferencz és Conrád Mór lemondása a képviselőségről; Miletics Szvetovár 
indítványai az ő felsége koronázásáról szóló törvényczikkre, a nemzetiségi kér
désre, a szerb nemzetre s a honvédek ügyében beadott törvényjavaslatra nézve; 
a főrendek üzenete a koronázás leírása iránt. Tisza Kálmán honvédügyi in
dítványa tárgyaltatik s mellőztetik. Bemutattatik a képviselők albuma Borsos és 
üoctortól.) ' 266 

C X L I I L ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 22-dikén. (Bemutattatnak: nagybányai vá
lasztók ellenkérvénye az ottani képviselőválasztás ügyében ; Emberger Károlyé 
1848/9-beli követelése kielégítéseért; Mérey István ősiségi per folytathatása 
iránt; Hergesheimer Andrásé kára megtérítéséért; Iglay András és társaié 
1848/9-beli követelésük teljesítéséért; csurgó-újvárosi lakosoké úrbéri ügyben; 
Balázs Ferenczé segélyért. A kérvényi bizottság jelentésének tárgyalása napi
rendre tűzetik s a bizottság megújítása elhatározta tik. Bernáth Zsigmond javas
latokat nyújt be a zsidók egyenjogositása. az 1847/8. XXII . t. ez. helyettesítése, 
a Ludoviceum. a concordatum s a hazai hajókázás iránt. Tanárky Gedeon föl-
tételesen igazoltatik s beosztatik. A költségvetés június havára elfogadtatik, a 
gyorsírók fizetése a szünidőre megállapíttatik , Tassy Károly Írnoknak 100 ft. 
jutalom batároztatik. Az igazságügyminiszter által előterjesztendő törvényjavas
latok előleges megvizsgálására bizottság küldése határoztatik. A koronázás leí
rása beadatik. A ház kimondja abbeli várakozását, hogy ezentúl országos ünne
pélyeknél a képviselőház elnökének az ország főméltóságai közt adassék hely.) 288 

C X L I V . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 24-dikén. (Bemutattatnak: oraviczai válasz
tók panasza az ottani képviselőválasztás ellen ; meghívás az eperjesi collegium 
kétszázados ünnepélyére; hajdú-böszörményi birtokosok kérvénye a birtok
viszonyok rendezése i ránt ; Kis-Kőrös városáé úrbéri papirosai kiadása iránt; 
Hodosiu József javaslata a nemzetiségi kérdésben; Neumayer Gáspár és tanitó-
társai kérvénye a tanítói fizetések rendezése s országos tanítói nyugdíjintézet 
fölállítása iránt . - . . . : . . . . 294 

I I I . ELEGYES ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 24-dikén. (A f. é. j unius 4-dikén, 
június 6-dikán és mai napon tartott elegyes ülések jegyzőkönyvei hitelesíttetnek). 295 

F O L Y T A T O T T CXL IV . ORSZÁGOS ÜLÉS 186 7. június 24-kén. (Ivánka Imre kérdést intéz 
a kormányhoz a bécsi hadügyminiszter által a bécsi reichsrath elé terjesztett véd-
rendszeri törvényjavaslat iránt, mely czime szerint Magyarországra is kiterjed. 
Stoll Károly végleg igazoltatik. Szavazás a kérvényi s az igazságügyi törvény
javaslatokat megvizsgálandó bizottság tagjaira. Miletics Szvetozár javaslatának 
tárgyalása a jövő ülésszakra halasztatik. A kérvényi, ugy szintén a központi 
bizottság jelentésének tárgyalása napirendre tűzetik.) . . . . . . . . 296 

C X L T . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. június 25-dikén. (Bemutattatnak: Kassa városa kér-
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vénye a törvényszékek rendezése iránt; Szabó Imre (pápai), Szász Károly, Mil-
lutinovics Szvetozár, Rannicher Jakab, Joannovics György lemondása a képvi
selőségről, minek folytán a megüresedett két jegyzői hely betöltése határozta-
t ik; a kormány határozati javaslata közösügyi 15-ös országos bizottság kikül
dése iránt, mely javaslat tárgyalása napirendre tűzetik: Román Sándor inter-
pellátiója Sterka Sulucz Sándor g. k. érsek ügyében ; Radies Ákos határozati 
javaslata a pest- és alföld-fiumei vasút iránt. A kérvényi és a törvényjavaslat
vizsgáló bizottságra történt szavazás eredménye kihirdettetik. A kérvényi bizott
ság jelentése alapján: Soltész Sándor kérvénye a belügy-. Kálmán Jánosé a 
honvédelmi, Mészáros Flóriáné az igazságügyi, Técső városé a pénzügy-, Szar
vas városé a belügyminisztériumhoz, Csenkey Vinczeé a miniszterelnökhöz 
utasíttatik; Wachsmann Vilmoséi részint mellőztetnek, részint a belügyminisz
tériumhoz utasíttatnak; id. Mándy Péter javaslatai az igazság-és belügy-, újvi
déki szőlőbirtokosok kérvénye a pénzügyminisztériumhoz, Takács Mihályé a 
miniszterelnökhöz, Perl Simoné az igazságügyminiszteriumhoz utasíttatnak; a 
tarnóczi kövület. Baán Béla kérvénye folytán, a Nemzeti Múzeumba szállíttatni 
rendeltetik; Tisza-Szó'lős község kérvénye a pénzügy-, Cseke községé, Turdos-
sin városé az igazságügy-, Tisza-Földvár községé az igazság- és pénzügy-, 
Csarnata községé, Lator Bálintné és társaié, Sz. Lőrincz községé az igazságügy-
minisztériumhoz utasíttatik; több állítólagos kath. papé, mint koholt aláirásu, 
mellőztetik; Sz. Gy.-Ábrány lakosaié, Winkler Márton és társáé az igazságügy-, 
néhány árvái községé a belügy-, D'heil Eleonóráé a pénzügy-, Antal Jánosnéé, 
Schöndorf községé az igazságügyminiszteriumhoz utasíttatik ; a Rádl Jőzsefféle 
alapítvány, Tamássy Károly és Schwarz Imre előterjesztése folytán, a minden
kori belügyminiszter fögondnoksága alá helyeztetik; Markó Sámuel kérvénye 
a belügy-, Czabay Károlyé a pénzügy-, Márton Jakabé az igazságügy-, Tímár 
községé a pénzügyminisztériumhoz, Ungár Móré a miniszterelnökséghez, Rado-
vanovics Jánosé, Müllenbach községé a belügy-, Majovszky Mihályé, Lehoczky 
Lajosé az igazságügyminiszteriumhoz, Trajtler Józsefé a miniszterelnökséghez, 
Izbugya községé a belügy-, Obrovácz községé a pénzügy-, Popovics Jánosé az 
igazságügy-, az újvidéki helv. hitv. egyházé a vallási, Fügersy Gyuláé a belügy-, 
több baranyai községé, Tengericz, Babarez és más szomszéd községeké az igaz
ságügyi, Oroszhegyi Szabó Józsefé a miniszterelnökséghez. Bogáros községé a 
pénzügy-, a Pelegrin testvéreké az igazságügyi minisztériumhoz utasíttatik; 
Schöndorf község ujabb folyamodványa, mint amelynek tárgyában feljebb már 
történt intézkedés, mellőztetik; Perl Simon ujabb kérvénye, Timár községé az 
igazságügyi minisztériumhoz, a buda-pesti honvédek két emlékirata a minisz
terelnökséghez tétetik át.) 298 

CXLVT. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. június 26-dikán. (Bemutattatnak: Fakert község 
kérvénye haszonbér leszállítása, részben elengedése iránt; Gönczel Mihály és 
társaié 1-849-ben vallott káraik pótlásaért; Piskó községé a pécsi káptalan elleni 
pöre megujithatása iránt; a nemzetiségi albizottság javaslata. In terpellátió folytán 
kijelenti a kormány, hogy a legközelebbi ülésszak elején törvényjavaslatokat 
szándékozik előterjeszteni az erdélyi unió. a nemzetiségek, a zsidók s a hono
sítás tárgyában, ugy szintén mielőbb az urbériséggel rokon kérdésekre nézve. 
A feketesárga lobogó iránt tett interpellátió fölött napirendre tér a ház. Az ő 
felsége megkoronázását, a kir. hitlevelet és esküt, az ő felségének megajánlott 
koronázási tiszteletdijat, a királyné ő felsége megkoronázását s neki is megaján
lott koronázási dijat, végre a koronaőrök megválasztását tárgyazó törvényja
vaslatok tárgy altatnak, elfogadtatnak s a főrendekhez átküldetnek. A kérvényi 
bizottság jelentése alapján : Leitold Jánosné kérvénye, úgyszintén az ábrányi 
lakosoké az igazságügyi. Szentes városáé a belügy-, Burda Imréé, Duszegh 
Matildé. Hottovecz Józsefé az igazságügyi, a dorosmai s majsai lakosoké, Pré
post Istváné, Vjeszt Andrásé, kövi lakosoké a belügy-, Kiss Jánosé a honvé-
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delmi, Lucsics Józsefé s lieök Istváné a pénzügy mi niszteriumhoz utasíttatik; 
Jankóvics Vinczeé mellőztetik; Degenfeld Adolf gfé a közlekedési, Novak And
rásé s pölöske-sz.-mihályi lakosoké az igazságügyi, Mály Józsefé a vallási, a 
természettudományi társulaté a belügyi, Csicsofalvy Jánosé az igazságtigyimi-
niszteriumhoz utasíttatik; több szentesi lakosé, valamint Oroszy Miklósé a levél
tárba tétetik; László Istváné, Halmai községé, Koross Mihályé, Szávics Döméé, 
Tisza-Varsány községé a belügy-, Örkény községé a vallási, Budaházy Andrásé 
az igazságügyi, Széles Annáé a belügyminisztériumhoz tétetik á t ; Szabó Józsefé 
méltányoltatván. a kormány fölszólíttatik. hogy a vajdahunyadi vár megőrzése 
érdekében intézkedjék; Drága-Bártfalva községé a pénzügy-. Földes nemes 
telkeseié. Iloncza községé, Varga Jánosé s társaié, Komáromy Ferencznéé az 
igazságügyi, a brassói keresk. és iparkamráé a közlekedési, Fabinyi Gyuláé az 
oktatási, Nagy Sámuelé a király személye körüli, Lovassy Jánosé, Roska Zsu
zsáimé s testvéreié az igazságügyi.Hermán Mihályé a belügyi, Skaliczer Vilmosé 
s társaié az igazságügyi, a kolozs-kalotai h. h. egyházmegyéé a vallási minisz
tériumhoz utasíttatik ; Jókai Móré s társaié, mint már teljesült, félretétetik; Tol-
nay Jánosé a belügy-, ugyanannak egy másik kérvénye, továbbá Zachcsák 
Rozáliáé s Drudják Zsuzsánáé, Jakus Sámuelé s nejéé különös ajánlattal az 
igazságügyi, Boros Gáboré, Kemény Lajosé az oktatási, Buják elöljáróságáé a 
belügy-, Móga testvéreké az igazságügyi, Hogl Ferenezé a pénzügy-. Zsupa 
községé a honvédelmi, Kozák Mihálynéé, Szabolcs községé a pénzügy-. Gvozs-
gyák Gáboré a belügy-, Portörő Jánosé a pénzügy-, Sztakovics Venczelnéé a 
belügy-, Benedikty Dánielé a pénzügy-, Ordas ésDuna-Pataj községeké, Halász 
Ignáczé különös ajánlattal az igazságügyi, N.-Párdány községé az oktatási, 
Triebswetter községé a pénzügy-, Bor Istváné s több somogymegyei lakosé az 
igazságügyi, Wagenleitner Johannáé a belügyminisztériumhoz utasíttatik. Az 
évi számadások megvizsgálásával a tavaly is működött számvizsgáló választ
mány bizatik meg. Az elnök fölhatalmaztatik, hogy a szünetelés ideje alatt kép
viselők lemondását elfogadhassa s uj választások elrendelése iránt intézkedhessek.) Öl 0 

CXLVIL ORSZÁGOS ÜLÉS 186 7. június 27-dikén. (Bemutattatnak: Mikó Mihályié-
mondása a képviselőségről; Fors terGyörgy kérvénye alkalmazásért; Neubauer 
Ábrahámé s Salzmann Ignáczé 1849-beli szolgálmányaik megtérítéséért; Illéssy 
Sándoré az Illéssy Jánosnak jár t képviselői dijak kifizetése iránt; Búzna Lajosé 
úrbéri jogsérelmek orvoslásaért; félegyházi lakosoké képviseló'választási ügyök 
iránti határozatért, mire nézve az illető vizsgáló megígéri, hogy jelentését még 
ez ülésszak alatt beadja. A reichsrath küldöttjeivel tanácskozandó küldöttség 
ügyének tárgyalása holnapra halasztatik. Szavazás két jegyzőre. Zárt ülés.) . 321 

CXLVIIL ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 28-dikán. {A főrendek üzenik; hogy ő felsége 
Ferencz József koronázására, kiadott hiílevclére s letett esküjére, koronázási 
tiszteletdijára, fels. Erzsébet koronázásáras tiszteletdijára, végre a koronaőrökre 
vonatkozó törvényjavaslatokat elfogadták. Kihirdettetik a két jegyzőre történt 
szavazás eredménye. A kormány beadja a vasutakra vonatkozó határozati javas
latát, s ez napirendre tűzetik. Röser Miklós végleg igazoltatik, Gull József vá
lasztása megsemmisíttetik. A reichsrath küldöttségével tanácskozandó küldött
ség iránti javaslat tárgyaltatik s elfogadtatik.) 328 

C X L I X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 28-dikán. (Bemutattatik panasz az oraviczai 
képviselőválasztás ellen. Szavazás a reichsrath küldöttségével értekezendő ma
gyar országos küldöttség képviselőházi tagjaira. A főrendek üzenik, hogy az 
ezen küldöttségre vonatkozó képviselőházi határozatot magokévá, tették.) . . 334 

CL. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. július l-jén. (Bemutattatnak: Wesselényi József b. 
mesrbizó levele; Szentiványi Adolf és Gyene Károly lemondása a képviselőség-
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Lap. 
röl; Fogler László kérvénye egy építmény megőrzése iránt,- Kálnoky Dénes gfé 
egy ellene tett panasz félretétele iránt; Szabó Gábor és társaié országos kártala
nításért a magyar bankjegyek megsemmisítése folytán; nyárádi lakosoké úrbéri 
ügyben; Kováesik Jánosé 1848 — 9-beli követelése kielégítéséért; Schröder Ke
resztéivé a budai katonai parancsnokságnak tett szolgálmánya kifizetéseért; vá-
czi választóké Váez városnak felruházása iránt külön képviselő választása jogá
val. A ház megszámlálja magát. Az országos küldöttségre történt szavazás ered
ménye kihirdettetik. A koronázás leírása az irományok közé soroztatik. Zárt 
ülés. A kormány vasúti javaslata tárgyaltatik s elfogadtatik. A fogarasvidéki 
központi bizottságot a ház még egyszer elnökileg fölszólittatni rendeli, hogy a 
képviselőválasztást ejtse meg. Kiss Bálint uj kérvényének tárgyalása napi rendre 
tűzetik. A szünetelés alatt működendő^ bizottságok tagjainak napidijaik, vala
mint a terem akusztikájának javitására szükséges költségek megajánltatnak.) . 335 

C M . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. július 2-dikán. (Bemutattatnak: Láncz Márk kérvé
nyei rajta állítólag elkövetett törvénytelenségek orvoslása, szigorlata letehetése 
és alkalmazása iránt; Halász Mihályé s társaié, úgyszintén Babirád Mátyásé, 
Pollacsek Sámuelé, Borbély Ferenczé 1848 —9-beli követelésük kielégítéséért; 
kónyi lakosoké úrbéri ügyben. 345 

C L I L ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. július 2-dikán. (Afőrendek üzenik, hogy a képviselő
ház határozatát a vasúti fölhatalmazás ügyében elfogadták. Az elnök a szünete
lendő háztól elbúcsúzik.) 3 4 5 

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. . 347 



A NEGYEDIK KÖTETBEN ELOFOEDULO 

FONTOSABB SAJTÓHIBÁK. 
Lap- Hasáb őör Hiba Igazítás 

49 1 4 felülről szóló szólott 
54 a tárgymutatóban 2 felülről megséritéseért megtérítéséért 

86 1 13 alulról sa se 
m 2 16 felülről tudni fedezni, tudni fedezni; 

119 1 8 felülről Somossy István Somossy Ighácz 
129 2 17 alulról akarná?, , akarná ?ft 

141 1 16 felülről 69-dik 68-dik 
161 I 20 felülről kiküldötteket ki küldötteket 
167 i 11 felülről nem csak nem csak nem 
177 2 7 alulról szavazatok szavazás 
178 1 2 alulról haj lom hajlok 
221 a tárgymutatóban 2 felülről Ilonka Iloncza 

240 1 1 alulról 101. és 102-dik 101-dik 
248 2 15 felülről Bezerédi BezerédJ 
u t ) -i a tárgymutatóban ] felülről sé és 
258 2 16 felülről tör vény czikkek, törvény czikkek1), 
270 3 19 felülről beadva van be van adva 
276 1 16 felülről való de az országszerte de az országszerte való 
283 1 12 alulról % gondoskodnunk gondoskodunk 
£Á «70 2 18 felülről megrovtam megrovtam, 

Egyéb, netán még előforduló fontosabb sajtóhibák az V-dik kötet élén lesznek megigazítva. 




