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Lap 
CLIII. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. szeptember 30-án. (Bejelentetnek: Podmaniczky Ar

min b. , Vietorisz János, Berde Mózes, Hosszú József, Trifunácz Pál, Ráth Ká
roly, Majthényi József b., Jekelfalussy Lajos, Eszterházy Kálmán gr,, ifj. Zi
chy József gr., Maczellariu Illés, Apponyi György gr. és Szirmay Pál lemon
dása a képviselőségről, Dőry Ádám, Siskovics József és Angyal Pál halála. Be
mutattatnak : Ormos Sándor, Édes Albert, Conrád Mór, Boross Bálint, Stefani-
desz Henrik, Trauschenfels Emil, Szász Károly, Hosszú József, Urházy György, 
Majthényi Dezső, Antalffy Károly, Perczel Mór, Csernatoni Lajos, Tinku Ábra
hám, Kéthelyi József, Török Sándor, Dániel János, Tóth Lőrincz, Szabó Imre, 
Joannovich György és Papp Mór megbizó levele; panaszok: Szász Károly, 
Papp Mór és Wesselényi József b . választása ellen ; a nógrádi kövület ügye ; 
Aradmegye kérvénye a nemzetiségi kérdés elintézése i ránt ; Zemplén,- Sáros- és 
Krasznamegyéé a megyék rendezése iránt; Sárosmegyéé a ker. táblának Eper
jesen meghagyása iránt; Abauj- és Baranyamegyéé felsőbb törvényszéknek 
Kassára áttétele iránt; Árvamegyéé ottani sóaknák megnyitása s az oderbergi 
vasútnak a megyén keresztül vezetése iránt; Sárosmegyéé az országutaknak a 
megyei hatóságokra bízása iránt; Szatmár- és Marosmegyéé, Kővárvidéké, Deb-
reczen, Szatmár-Németi és Nagybánya városoké a debreczen-szatmár-szigeti 
vasútvonal érdekében ; Mayer Lőrinczé honfiusitásért; Rozsági Mártoné az ele
mi és közép tanodák — árvamegyei tanítóké a népnevelés ujjá szervezése s a 
tanítók jobb díjazása i ránt ; Ebed, Muzsla, Nana, Ecseg, Kozárt és Kicsind bir
tokosaié az úrbéri és szőlőtized eltörlése i ránt ; Eger városé a fogyasztási adó-
leszállításáért ; Glozsamb község panasza a kir. tábla ítélete ellen; Fuchs Ignácz 
nyomdász kérvénye a biztosíték alóli felmentése iránt; Horváth Imréé ki
szabadítása iránt; Grünhut Dávid panasza a körmendi izraeliták ellen; Márton 
Jakab kérvénye kocsmajoga visszaállítása s kárai megtérítése iránt; Simay 
Fodoré 184%-béli szolgálmányai megtérítése iránt; Lakatos Ferenczé az erdé
lyi kir. legf. törvényszékitéletének enyhitése iránt; özvegy Lukavszky Ferencz-
néé 1849-ben szász csendőrök által okozott kára megtérítése iránt; Horváth 
Józsefé alkalmazása és fia nevelése iránt; Berzeviczy Miksáé a pőrében hozott 
ítélet orvoslása iránt; Daures Józsefé a Kosuthféle bankjegyek nyugtáinak be
váltása iránt; özv. Guggenberger Józsefnéé 1848-ban kiállított kincstári utalvá
nyainak kifizetése iránt; Schweiger Henriké a diósgyőri uradalom irányában 
formált követelése kielégítése iránt; turóczmegyei bizottsági tagok panasza az 
idei megyei tisztújítás ellen; Gyöngyös város kérvénye a hatvan-miskolczi vas
útvonalnak Gyöngyösön keresztül vezetése iránt. A kormány által kötött vas
úti kölcsön adatai és föltételei megvizsgálására 15 tagú bizottság kiküldése ha-
tároztatik.) . 1 

CLIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. október 1-én. (Bemutattatnak: Hertelendy Kálmán, 
Rannicher Jakab, Trifunácz Pál és Kazinczy István megbizó levelei, panasz Papp 
Mór választása ellen; székesfehérvári lakosok kérvénye az 184%-diki magyar 
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papírpénz forgalomba tétele vagy megtérítése i ránt ; a brassói kereskedelmi és 
iparkamaráé a hitel- és pénzintézetek kamatmentessége iránt; Weisz Sándoré a 
a réz árának emelése iránt. Szavazás a vasutkölcsöni bizottság tagj'aira. Németh 
Károly módositási indítványt ad be az igazságügyruiriiszteri törvényjavaslathoz 
s azt azonnal vissza is veszi.) 

CLV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. október 2-án. (Bemutattatnak: Noszlopy Antal, Hal-
mossy Endre és Gull József megbízó levelei; Mészáros Flórián és neje, Domon
kos János és özv. Pfaff Józsefné panasza a mohácsi törvényszék ellen; Fiedler 
Gyula kérvénye elkobzott pénznek az ország számára visszaszerzése iránt. A ház 
szerencsekivánatait nyilvánitja ő felsége neve napja alkalmából. A vasutköl
csöni bizottság tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik.) 

CLVL ORSZÁGOS Ü L É S 1867. október 5-én. (A miniszterelnök jelenti, hogy ö fel
sége a ház szerencsekivánatait köszönettel fogadta. Bemutattatnak: Majthényi 
József b., Sztojacskovics Sándor, Pap Máté és Papfalvi Konstantin megbízó le
vele ; panasz Trifunácz Pál választása ellen. Kihirdettetnek a szentesitett tör-
vényczikkek: felséges I. Ferencz József megkoronázásáról; királyi hitleveléről 
s esküjéről; a neki ajánlott koronázási tiszteletdíjról; felséges Erzsébet megko
ronázásáról s tiszteletdijáról; a korona Őrökről. Benyujtatnak: a hányadügyé
ben megbizott országos küldöttség jelentése • törvényjavaslat a hányadról; tör
vényjavaslat az államadósságokról; a vám- és kereskedelmi szövetség javaslata; 
Madarász József indítványa az államadósságok iránt. Eötvös Tamás halála be
jelentetik. A félegyházi választásról szóló vizsgálati jelentés beadására uj vég
határnap tűzetik ki Perczel Mór, Stefanidesz Henrik, Trifunácz Pál, Török 
Sándor, Kazinczy István, Majthényi Dezső, Boross Bálint, Csernátoni Lajos, 
Édes Albert, Tóth Lőrincz, Joannovics Gj^örcry, Szabó Imre, Hertelendy Kál
mán, Dániel János, Karuiieh' r Jakab, Kétbelyi József, Trauschenfels Emil, 
Hosszú József, Antalffy Károly, Conrád Mór, Szász Károly, Úrházy György 
és Tinku Ábrahám igazoltatnak s az osztályokba soroztainak. Hosszú József 
ujolag beválasztatik az igazoló bizottságba.) 

CLVII. ORSZÁGOS ÜLÉS I8b'7. október 8-án. (Bemutattatik : Berde Mózes megbízó 
levele. Előterjesztetik a vasúti kölcsön ügyében kiküldött bizottság jelentése, 
ugy szintén az ez ügybeli törvényjavaslat, és tárgyalása napirendre tűzetik.) 

C L V I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. október 10-én. (Bemutattatnak : Szentiványi Adolf, 
Macellariu Illés és Kandó Kálmán megbízó levelei; panasz az utóbbinak válasz
tása ellen, s vádirat mellette; Kállay Ödön lemondása a képviselőségről; Erős 
Lajos kérelme szabadságért, mely megadat ik; Abaujmegye kérvénye a vasúti 
hálózat iránt; Debreczen városé a bűnvádi pörbe fogott Hlavács János fizetése 
megszüntetése iránt; Beregmegyéé a szerencs-szigeti, Temesvár városé a deb-
reczen-szatmár-szigeti vasútvonal ügyében ; czeglédi lakosoké kárpótlás iránt a 
magyar bankjegyekért; Pyrker Máriáé örökösödési ügyében; a szegedi csiz-
madiaczéhé 1849-beli szolgálmányok megtérítéséért; Torda városé vasút iránt; 
Czifra Jánosé 1849-beli költségei megtérítéséért: Kemse községé úrbéri pöre 
megujithatása vagy enyhébb ítélet kieszközlése iránt; Török Józsefé adóhátra
léka elengedéseért. A vasutkölcsöni törvényjavaslat mind átalánosságban, mind 
részletenkint elfogadtatik. Besze János indítványt nyújt be a tanácskozások 
szakadatlan folytatása iránt.) 

CL IX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. október 12-én. (Bemutattatnak : Sipos Ferencz kér
vénye szabadságért, mely megadatik; Böszörményi László vizsgálati jelentése 
a félegyházi első képviselőválasztásról. A vasutkölcsöni törvényjavaslat végle
ges szavazásban elfogadtatik s a főrendekhez átküldetik. A Trifunácz Pál vá-
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hisztása ellen érkezett panasz mellőztetik. Sztojacskovics Sándor, Gull József, 
Halmossy Endre, Papfalvi Konstantin, Majthényi József b., Berde Mózes, Nosz-
lopy Antal és Pap Máté igazoltatnak s az osztályokba soroztainak.) . . . . 25 

CLX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. október 15 én. (Bemutattatnak : Olgyay Lajos meg
bízó levele; panasz Ormos Sándor választása ellen ; Abaujmegye kérvénye a 
megyék jogkörének rendezése iránt ; Biharmegyéé a debreczen-szatmár szigeti, 
Barsmegyéé a pest-oderbergi vasútvonal ügyében; Szatmár-Németi városé a 
nemzetiségi kérdésben; Temesvár és Nagyvárad városoké főtörvényszéki osz
tálynak kebelökbe áttétele iránt; Kupuszina községe a kincstári földeknek nyil
vános árverés utján kiadása iránt; Neudorf községe 1863-beli váltsági szerző
dése megszüntetése iránt; Neutra Kataliné magyar bankjegyei megtérítése 
iránt; Baracz Pál panasza a baranyamegyei törvényszék ellen, Szilágyi Berta
lané Őri Jenő volt prov. szolgabíró ellen; Wackerné s társaié a torontálmegyei 
törvényszék ellen ; Kulifay János kérvénye gyámsági s végrendeleti ügyében : 
Lebkanics Vazul és társai munkadíjok kifizetése iránt; Jelen Pálé 1849-beJi 
szolgálmánya megtérítéséért; a turócz-szentmáríoni szláv társulaté országos 
segélyezésért; a szegszárdi czéheké a czéhbeli szabadalmak föutartása iránt; 
Philimon Miklósé községi elöljárók visszahelyezése iránt. A íó'rendek üzenik, 
hogy a vasutkölcsöni törvényjavaslatot elfogadták. A hányad, államadósságok 
s vám- és kereskedelmi szövetség iránt előterjesztett kormányí javaslatok osztá
lyos tárgyalására nap tűzetik ki. Graenzenstein Gusztáv választása vizsgálat alá 
bocsáttatik. Papp Mór és Szentiványi Adolf végleg, Macellariu Illés föltételesen 
igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak. A debreczen-szatmár-szio-eti vasút-
vonal ügyében beadott határozati jav?slat tárgyalása napirendre tűzetik.) . . 27 

CLXl . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. október 16-nn. (Bemutattatnak : Szend, Dad, Kocs. 
Császár, Kéthely, Szemőd. Nagy-Igmáád és Naszály községek kérvénye birto
kaik visszaadása iránt; székesfehérvári iparosoké régi szabadalmaik visszaállí
tása iránt. A debreczen-szatmár-szigeti vasútvonal érdekében beadott határozati 
javaslat, a kormány megnyugtató nyilatkozata folytán, visszavétetik.) . . 30 

CLXIÍ . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. október 18-án. (Bemutattatnak: Sárosmegye kérvé
nye vasúti ügyben; Győr városé az előfogatok szabályozása s ingatlanok átru
házásakor követelt bélyegilleték megszüntetése iránt; Kratzl Mihályé 1849-beli 
szolgálmánya megtérítéséért; Karády Ignáezé segélyezésért; Bántó Fcrencznéé 
az államnak kölcsönzött pénze megtérítéséért; Szalay Gáboré 1849-beli köve
telése teljesítéséért; Szammer Pálné és fiáé a nyomdai biztosíték alóli fölmenté-
sök iránt; a kii*, ügyek igazgatója megkeresvénye a ház engedélyeért, hogy Bö
szörményi László ellen sajtópert indíthasson, és Somssich Pál erre vonatkozó 
indítványa.) ' 33 

CLXIII . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. október 21-én. (Bemutattatnak: Kossuth Ferencz, 
Drágfy Sándor és ifj. Zichy József gr. megbízó levelei; Eperjes város kérvénye, 
hogy felsőbb törvényszék székhelye maradjon ; Hajdúkerületé a törvényhatósági 
önkormányzatot a miniszteri önkormányzattal összeegyeztető törvény iránt; 
szentesi lakosoké az 184 % -béli magyar papír pénz beváltásáért; Poór László, 
Jendrolovics János, Szpák János, Weiszmann Lipót, Sulyovszky Gusztáv és 
Friedmann József kérvényei 1849-beli szolgálmányaik megtérítéséért; a pesti 
nyomdászok kérvénye határozatért előbbi kérvényökre. Kovách László és Al-
mássy Sándor külön-külön kérdést intéznek a kormányhoz a hevesmegyei bi
zottság üléseinek felfüggesztése iránt, mire a kormány közelebb ígér felelni. A 
ház elhatározza, hogy Böszörményi László sajtópöri ügye véleményezés végett 
külön bizottsághoz utasíttassék. Olgyay Lajos föltételesen igazoltatik s osztályba 
soroztatik. A költségvetés október havára, valamint a költségvető bizottság 
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egyéb javaslatai elfogadtattak. Regéli János Írnoknak pénzbeli jutalom szavaz-
tatik meg.) 

CLXIV. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. október 22-én. (Bemutattatnak: a ház tisztjeinek fo
lyamodványa lakbérér t ; Gyéres községe belkormányzati joga ügyében; Ráez-
falu és Bolmányi községek panasza földadójok kétszeres megvétele miatt; Né-
met-Gencs község kérvénye megválasztott tanitója megerősítése iránt. Szavazás 
a Böszörményi László sajtópöri ügyében kiküldendő bizottság tagjaira.) . 

CLXV. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. október 23-án. (Bemutattatnak: Péter Imre és Kocsis 
József kérvénye fölei- és vizbér alóli felmentésük iránt; Seregélyi Sándor és Ba-
csinszky Istváné nemzetiségi kérdésben. A Böszörményi sajtópöri ügyében ki-
küldendő bizottság tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. Manojlo-
vics Emil az 1848. X X . t. ez. pontos megtartása, Bobory Károly a két pénz
ügyminiszter közt rnarcz. 8-án kötött egyezmény közlése iránt interpellálja a 
a kormányt. Ugyancsak Bobory Károly a fogyasztási adóra nézve határozati 
javaslatot nyújt be.) 

CLXVI. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. október 30-án. (Bemutattatnak: Klapka György és 
Somogyi László meg-bizó levelei; Edelspacher Mátyásné kérvénye érerngyüjte-
ménye megvétele i ránt . A szentesitett törvény a vasúti kölcsönről kihirdettetik. 
A Böszörményi László sajtópöri ügyében kiküldött bizottság jelentése fölolvas
tatván, napirendre tűzetik. Bemutattatik Kossuth Lajos levele s Böszörményi 
László nyilatkozata ugyan azon tárgyban. A kormány felel a hevesmegyei ügy-
ben tett, kérdésekre s válasza nyomban tárgyalás alá vétetik. Csiky Sándor az 
egri határozat megsemmisítése, Madarász József az adó ügyében intéz kérdést ;i 
kormányhoz.) . , 

CLXVII. ORSZÁGOS Ü L Í S 1867. október 31-én. (Bemutattatnak: Turóczmegye kér
vénye a megyei önkormányzat, meg a pest-oderbergi vasútvonal ügyében; a 
békésmegyei gazdasági együseleté az alföld-fiumei, Beszterczebánya városé a 
pest-oderbergi vasút ügyében ; Esztergám városé a fogyasztási adó illetéktelen 
része alóli fölmentés iránt, Pécs városé a nemzetiségi késdésben ; Szatmár-Németi 
városé a katonai hatóságok magyar levelezése iránt; Eperjes városé a vasúthá
lózat i ránt ; Kislaka, Siád, Krajova, Szakács és Bélrogoz községeké úrbéri perök 
felfüggesztése i rán t ; az ó'rladányi belbirtokosoké a korcsmáitatás iránt; a pozso
nyi jogakadémiaé az országgyűlési nyomtatványok megküldése iránt; Tófalva 
község lakosaié az ellenök hozott kitelepítési ítélet felfüggesztése i ránt ; Batek 
Rozália s társaié bi r tok perök vizsgálata iránt; Kossik János birtoka elárverésé-
nek megsemmisítése iránt; Verbay János panasza megkárosítása miatt; Szilágyi 
Bertalan pótkérvénye a már beadotthoz ; Baltazár György kérvénye bizonyít
ványai kiadása és segély iránt; Petyko Györgyé hátirat iránt régibb kérvényére; 
Vajda Istváné 1848-ki ^zolgálmányai megtérítéséért; Dröszler Károly panasza 
Teuísch Károly ellen ; K.-Vásárhely város kérvénye az erdélyi vasútvonal tár
gyában, Almássy é s társai indítványozzák, hogy a kormány a Hevesmegye bi
zottsága irányában követett eljárásért, vád alá helyeztessék; Tisza Kálmán, hogy 
eljárására a nem helyeslés mondassék ki. A hevesmegyei ügy tárgyalása foly) 

C L X V I I I ORSZÁGOS Ü L É S 1867. november 2-án (Bemutattatnak; Nógrádmegye kér
vénye a sajtóügyi rendeletek törvényhozási pótlása iránt, kis-oroszi és Tamás
falva községek lakosai e községi ügyök rendezése iránt; Baksa József és Haas 
Károly panasza Baiacz Pál ellen; Debreczeni Ferenez kérvénye 1848-beli szol-
gálmányai megtérítéséért; Nánássy Benjámin panasza a debreczeni törvényszék 
ellen; Mohay J á n o s kérvénye úrbéri kárpótlásért; Szőke Mihályé 1848-beli 
szolgálmányai megteritéseért; a Hajdúkerületé a főgymnasiutni tanulók katona 
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mentességének kiebb terjesztése iránt. A hevesi ügy fölötti tanácskozás tovább 
foly.) , • • • 

C L X 1 X ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. november 4-én (Bemutattatnak: Vladár Tamás meg
bízó levele; Baranyamegye kérvénye a nemzetiségi kérdésben; Marmarosme
gyéé, hogy a debreezeni feljebbviteli törvényszék alá rendeltessék ; Három- és 
Miklosvárszék, Felsó'-Fehérmegye, Segesvárszék ; K.-Vásárhely város, Kőhalom-
szék, Szepsi-Sz.-György város és a brassói kereskedelmi és iparkamaráé a 
kolozsvár-brassói vasútvonal érdekében; Gyöngyös városa kereskedő testületéé 
a város vasúti összekötetése iránt; hollóbázi lakosoké úrbéri ügyben; gyöngyösi 
szőlőmüveseké a fogyasztási adó tárgyában ; Nagy Miklós panasza Széli Miklós, 
Nagy Kálmán és Szluha Dénes megyei tisztek ellen; Botka Anna és Magdolnáé 
az igazságügyér intézkedése ellen örökségök ügyében ; Vallner Antal kérése 
1848-beli kölcsöne megtérítéséért; Geugl Ferenczné 1848-beli szolgálmányok 
megtérítéseért; Cyntula Mátyásé elbocsátásaért a katonaságtól; Tornyos Józsefé 
hivatalért; Ballá József, Haas Károly és Gócs Gyula panasza Csóka Zsigmond 
ellen; Liebel György és Anna kérvénye örökösödési pörökben. Ifj. Zichy József 
gr., Drágfi Sándor, Kossuth Ferencz, Klapka György és Somogyi László fölté
telesen igazoltatnak s az osztályokba soroztainak. A hevesi ügyben tovább foly 
a tárgyalás.) 

C L X X ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. november 5-én. (Bemutattatnak: Kassa város kér
vénye a kassa-szigeti vasútvonal ügyében; Gcellér Nándor emlékirata a sókeze-
lés ügyében; Borbély Ferencz kérvénye 1848-beliszolgálmányaimegtérítéseért; 
Nagy-Kanizsa városé a buda-fiumei vasútvonal irán) a iránt. A hevesi ügy tár
gyalása tovább foly.) 

CLXXI . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. november 6-án. (Bemutattatnak: Teutsch György 
kérvénye hat héti szabadságért, mely megadatik; Győr városé, hogy a jövendő 
felső törvényszék egyike Győrött ; Pozsony városé, hogy Pozsonyban székeljen ; 
ugyan azé, hogy igazságszolgáltatási költségeit az állam fedezze ; Ács községé 
az úrbéri maradványok eltörlése iránt; Krajna községé a papi és tanitói adók 
alóli fölmentése iránt; Mezó'-Kaszon, Barkasszó, Rataina és Újfalu lakosaié 
úrbéri perök megszüntetéseért; Ada lakosaié Ártelepre telepedhetésök iránt; 
Domankos János megújított panasza Goocs Gyula ügyvéd ellen. A hevesi ügy 
tárgyalása tovább folyván és bevégződvén, a ház nevenkénti szavazás alapján 
a kormány eljárását Hevesmegye irányában helyesli.) 

C L X X I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. november 7-én. (Bemutattatnak: Truczka Pálné kér
vénye segélyért; Denyázó Józsefé 184%-béli szolgálmánya megtérítéséért; 
Ráth Károly közvádló három ujabb kérvénye Böszörményi László pörbe fog
hatása iránt, melyek a tizes bizottsághoz utasíttatnak. A kéivényi bizottság 
előterjesztése folytán : Német-Boly mváros, a pesti nyomdászok, Gércsvárosa, 
Árvamegye kérvényei a minisztériumhoz tétetnek át ; Reiser Lipóté a levéltárba 
tétetik ; Sárosmegye, Pinkovics Dénes, Dobozy Ferencz kérvényei a minisztérium
hoz tétetnek á t ; a debreezeni zeneegyleté az irattárba ; a hasonszenvi orvosiegylet, 
zalai és veszprémi lakosok, a M. orsz. képzőművészeti társulat, a selmeczbányászaka-
demia ifjúságának kérvényei a minisztériumhoz tétetnek á t ; a tarnóczi kövületre 
nézve a ház előbbi határozatától eláll; Katona György a törvénykezés közegei
hez utasittatik : Rozsaági Márton indítványa, az árvái néptanitók kérvénye, Bedö 
Lajos kérvénye, Hubay Gusztáv, a tótaradácsiak, Öcsöd község, Batek János és 
Katalin, több baranyai község, Szentes város, Ághó község, sopronyi községek, 
Jakubján község, a bródi g. k. egyházközség, Bicske mváros, az esztergami- és 
debreczeni-honvéd-egyletek, Nagy János, Bencze Mihály, üdvardy Gyula, Sko-
rutovszky Alajos, Kozma Mihály, Illosvay Rezső és Szénsá Sándor honvédek, 
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Várjon Gábor, Hudacsko György, Hősfi Vilmos, Bartenschleger Ferencz kér
vényei a minisztériumhoz tétetnek á t ; a szolnoki választó kerület kérvénye az 
irattárba tétetik; Boros Sámuelé, Csintalan Lajos, Sztajnovics Lázár, a esetnek -
völgyi papírgyár, Szász Mózes honvéd, Lauer Márk, Molnár Sándor, Vámossy 
József, Blána Szilárd honvéd, Balázs Ferencz honvéd, Forster György honvéd 
kérvényei a minisztériumhoz tétetnek á t ; Illésy Sándor kérvénye a ház költség
vető bizottságához utasittatik; váczi választók kérvényének tárgyalása elhalasz
tása elhatároztatik; Aradmegye kérvénye a nemzetiségi, Zemplén- Sáros- és 
Krasznamegyéé a megyerendezó' bizottsághoz utasittatik; Horváth János honvéd, 
turóczi bizottsági tagok, Fogler László kérvényei a minisztériumhoz tétetnek át ; 
a külömböző vasúti vonalak iránt Szatmármegye, Szatmár-Németi város, Kővár-
vidék, Debreezen, Nagybánya városok, Marmarosmegye, Gyöngyös város, a 
hegyaljai városok és községek, Rozsnyóbánya és Dobsina városok részéről 
beadott kérvényekre nézve azt határozza a ház, hogy a közlekedési miniszter, 
figyelembe véve a ház által megalapított vonalakat, a többiről a vasúthálózat 
előterjesztése alkalmával nyilatkozzék. Határozatba megy, hogy ugy a kérvényi, 
mint egyéb bizottságok tartandó üléseikről ezentúl eleve értesitsék a miniszeri-
umot. A kérvényi bizottság megújítása elhatároztatik.) 

C L X X I I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. november 8-án. (Bemutattatnak : Bartal György 
kérvénye szabadságért, mely megadatik; Vinkler Józsefé birtoka kiegészítéséért; 
az ág. hitv. tiszai egyházkerületé a vallásfelekezetek kielégítéséért; a tíszalöki 
kerületbeli községeké a bélyegadó, dohányegyedáruság, telekkönyv, közmunka 
s egyéb tárgyak iránt. A kérvényi bizottság előterjesztése alapján : a szatmár
németi, ugy szintén a kécsai görög kath. románok, Grünhut Dávid, Neumayer 
György és társai, Milecz József, Zimandy Ignácz, Hajmoczy Sámuel, Hergest-
heymer András, Szemlér János, Várady Károly és neje, a csetneki urodalomhoz 
tartozó községek, Veszter Pál kérvénye a minisztériumhoz, Újvidék városé a 
nemzetiségi bizottsághoz, Burian János, Jaksa János és társai, Tiszóez város, 
Antal János és Hanka Ignácz, Derekasi András, Frics Lajos, özv. Vidák Jó-
zsefné, Borbély I erencz, Alsó-Csernaton község, Pancz József, Ernszt József és 
Kiss Bálint kérvényei a minisztériumhoz tétetnek át. Vladár Tamás föltételesen, 
Wesselényi József b. és Hrabovszky Zsigmond végleg igazoltatnak ; Ormos Sán
dor és Kandó Kálmán választása vizsgálat alá bocsáttatik, egyszersmind a ne
vezett képviselők az osztályokba soroltatnak. Szavazás a kérvényi bizottság 
tagjaira.) 

CLXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. november 13-kán. (Bemutattatnak : Győrmegye kér
vénye a felelős kormány és törvényhatóságok viszonyának törvényes megálla
pítása iránt; Három- és Miklósvárszéké a vasúti ügyben; Eperjes városé a nem
zetiségi kérdésben; Schaumburg J^ippe hg. és társaié vasúti ügyben; Losonczy 
Józsefé törvénymagyarázat iránt; Bosnyák Fada panasza Csóka Zsigmond 
ügyvéd ellen; Kolutacz Stipán és nejéé Kisfaludy János esküdt és Tokalics 
Antal ügyvéd ellen ; Soltész Vilmos kérvénye zsidók által aláirt okmányok 
hitelesitése iránt. A törvénykezési bizottságba póttag választatik. Radich Ákos 
a fiumei vasút ügyében Fiume város emlékiratát nyújtja be, egyszersmind pedig 
a kormányhoz interpellatiót intéz, melyre a kormány később ígér felelni. Jókai 
Mór a konstantinápolyi magyarok ügyében interpellálja a kormányt, mire ez 
felel. A kérvényi bizottság tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. 
Miletics Szvetozár interpellálja a kormányt a „Germania" hajón történt eset, a 
horvátügy s a szerb congressus iránt, mire a kormány felel. Böszörményi László 
sajtópöri ügyében a tizes bizottság ujabb jelentést tesz , maga Böszörményi 
László is nyilatkozatot ad be, s az ügy napirendre tűzetik. Az Edelspacher-. 
gyűjtemény ügyében kiküldött bizottság kiegészíttetik.) 
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Lap. 
CLXXV. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. november 18-án. (Bemutattatnak : Vrabely György 

panasza a szempczi választás ellen; Somogymegye kérvénye vasúti ügyben; 
Vörösmart ref. egyházáé 1848-beli kölcsöne megtérítéséért; Pohorella és Helpa 
községeké úrbéri ügyben; KornhofFer Károlyé díja megállapitása s terve meg
vizsgálása i ránt ; Dimovics Konstantin panasza az újvidéki törvényszék ellen; 
Zudor Zsigmond kérvénye fölmentése iránt a katonáskodás alól; Knezevics 
Gergely panasza a n.-sz.-miklósi jegyzőválasztás ellen; Forró Miklós, Albert 
János és Tamás kérvényei 1849-beli káruk megtérítéséért; Vezér Nándor sóke-
zelési terve. A ház a királynénak nevenapja alkalmából szerencsekivánatait 
nyilvánitja. A váczi levél miatti sajtópör Böszörményi László ellen megenged
tetik.) .' 217 

C L X X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. november 21-én. (Bemutattatik : Freiseisen Gyula 
megbízó levele. Az elnök bejelenti Dósa Elek másodalelnök halálát; temetéséről 
a ház gondoskodik.) 233 

L X X V I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. november 25-én. (Bemutattatnak : ifj. Ambrozy La
jos b. kérvénye szabadságért, mely megadatik; Temesmegyéé vasúti ügyben, 
Trencsén és Turóczmegyéé a nemzetiségi kérdésben; Sárosmegyéé a ker. kir. 
táblák i ránt ; Vasmegyéé, Brassó város és vidéké, Szatmár-Németi városé, Esz
tergám városé vasúti ügyben; a holdmezővásárhelyi kerület tanítóié a népneve
lés és néptanodák ügyében; Vrabély Györgyé a szempczi választás iránt; Ko-
máromy Károlyé 1849-beli szolgálmánya megtérítéséért; Kolovein Ferenczé 
májusban beadott panasza elintézése iránt • Szirmay Pálné panasza Mattyasov-
szky István szolgabíró ellen; Fáy Ferencz kérvénye a névmagyarositási bélyeg-
dij megszüntetése iránt; Martinovics Józsefé magyar bankjegyei megtérítése 
iránt; Angyal József panasza az igazságügyminiszterium rendelete ellen ; Rach-
ler János kérvénye 1849-beli szolgálmánya megtérítéséért; Rozsnyovszky Fe
rencz panasza Matesiczky Mór főbíró ellen; Neumann Sámuel és Bugányi Imre 
pénzügyi terve; Halász Ignácz panasza a kincstár ellen; Honig Frigyes kérvé
nye 1849-beli szolgálmánya megtérítéseért; a magyar szöló'gazdák és borterme
lők kérvénye a szőlődézsma megszüntetése iránt; Kis-Kőrös városé csatorna
ügyben. Gajzágó Salamon interpellálja a kormányt az erdélyi törvénykezés 
iránt, mire a kormány felel. Pulszky Ferencz interpellálja a kormányt az örök
váltsági szerződések iránt; mire a kormány felel. A királyné köszönetét nyilvá-
nittatja a ház szerencsekivánatáért. A központi bizottság beadja jelentéseit a 
hányad, államadósságok és vám- és kereskedelmi szövetség iránti törvényjavas
latokról, ugy szintén a IX. osztály ettől eltérő véleményeit. A kormány a zsidók 
egyenjogúsítására s a vasutak és csatornák telekkönyvezésére vonatkozó két 
törvényjavaslatot nyújt be. A költségvetés novemberre s a költségvető bizottság 
egyéb javaslatai elfogadtatnak. A kérvényi bizottság előterjesztése alapján : 
Schweiger Henrik, Gutái Péter, Geszti Ferencz, Strasznoff Sámuelné kérvényei 
a minisztériumhoz utasíttatnak, Weisz Tivadaré a pénzügyminisztérium különös 
figyelmébe ajánltatik; a pesti csizmadia-, a veszprémpalotai csapó-, a makói- és 
alberti csizmadia-czéhek, Gergelyi György, Iglay András és társai kérvényei a 
minisztériumhoz utasíttatnak; Zsigmondy Pálé s Eger városáé a pénzügyminisz
ter figyelmébe ajánltatnak; Piskó községé a minisztériumhoz utasittatik, Tulka 
községé elutasittatik, Bágyog község várakozásra s a fenálló törvényekhez alkal
mazkodásra intetik, Tök község kérvénye a minisztériumhoz, Iloncza község 
engedelmességre s törvényes bíróság elé utasittatik, Hadziga és Bricseja közsé
gek kérvénye a minisztériumhoz tétetik á t ; Újvár, O-Telek és Oregfalu közsé
geké mellőztetik, Ireg mezőváros kérvénye a minisztériumhoz, Petrovácz mező
város a feljebbviteli bíróságokhoz, Wallach Mihály és társai el, Márton Jakab 
a törvény rendes útjára utasittatik ; kiskőrösi volt jobbágyok és zsellérek kérvé
nye az igazságügyminiszterium figyelmébe ajánltatik; Makláry István, Hosszú-
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Hiba 
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AZ Ö T Ö D I K K Ö T E T B E N 

meghatározat meg határozat 
az Elnök szó kitörlendő 
az Elnök szó kitörlendő 
a szöveg ekként igazítandó ki : az általam vezetett jegy
zőkönyvekben nem ugyan név, de szám szerint mindig ki
tettem, ha némelyek kijelentették, hogy nem szavaznak. 
Azt hiszem tehát, az ülés jegyzőkönyve stb. 

megbízó 
Elénk 
értelmezte, ez 
tanácsosok 
faciet 
visszaállíttatott. . . 
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törvényjavaslatot) 
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úgy, közösügyi, 
lánczola 

törvényjavaslatotJ) 
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ugy közösügyi, 
lánczolat 
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