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Román Sándor, Rónay Mihály, ifj. Rudics József 
b., Sebestyén László, Siklóssy Károly, Simay Gergely, 
Sipos Orbán, Soldos Imre, Sulyok Mór, Sümeghy Fe-
rencz, Svastics Gábor, Szábadfy Sándor, Szabó Imre 
(pápavárosi), Szabó Imre, Szaplonczay József, Szemző 
Mátyás, Szentiványi Károly, Széchenyi Béla gr., 
Szilády Áron, Szluha Benedek, Sztratimirovics György, 
Szelestey László, Sigray Fülöp gr., Sipos Ferencz, 
Stojacskovics Sándor, Teutsch György, Tóth Kálmán, 
Török Sándor (nógrádi), Trifunácz Pál, Török Dá
niel, Tanárky Gedeon, Tinku Ábrahám, Ujfalussy 
Lajos, Urbanovszky Ernő, Vadász Manó, Wass Sá
muel gr,, Vállyi János, Vecsey Oláh Károly, Véghsö 
Gellért, Vitolay József, Vojnics Barnabás, Wlád Ala
jos, Vay Sándor b., Zámory Kálmán, Zerdahelyi In-
cze, Zichy Antal, Zichy-Ferraris Viktor gr., Zichy 
Nándor gr. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő : 399 igazolt kép
viselő van; ezek közül igennel 150, nemmel 98 
szavazott, 150 távol volt, az elnök nem szavazott: 
összesen 399. 

E l n ö k : Az államadósságok után a magyar 
korona országai által elvállalandó évi járulékról 
szóló törvényjavaslatot a méltóságos főrendek ál
tal átküldött módositott szerkezet szerint a képvi
selőház elfogadta. l) A képviselőháznak ezen hatá
rozata a méltóságos főrendekkel közöltetni fog. 

A holnapi napon két törvényjavaslat fölött 
fog végleges szavazás történni; az ülés déli 12 óra
kor fog kezdődni. 

Az ülés végződik esti 9 órakor. 

1) Lásd az Irományok 183-dik számát. 

!XCVI1I. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 22-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak : Domokos László lemondása; Borsodmegye kérvénye a kir. tábla felosztatlanul hagyása iránt; 
Heves és K.-Szolnok megyéé az adó- és honvédelmi rendszer iránt; Szepes megyéé vasúti ügyben ; Közép-Szolnok megyéé a megye
rendezés ügyében; Bártfa városé vasúti ügyben; a bécsi főiskolai segélyegyleté segélyezésért; steyerdorfi kereskedők s iparosok 
panasza az ottani vasúti raktárak ellen; Izbugya község ujabb kérvénye a községnek Zemplénmegyébe keblezése iránt; Kaszovic3 
Józsefé adóügyben; Beké Gáboré vasúti ügyben; Deynek Károlyé 1848—49-beli szolgálmánya megtérítéseért. Az 18 68. első 
harmadi adózást, valamint a zsidók egyenjogúságát tárgyazó törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak, A ház a királynénak, szüle
tése napja alkalmából, szerencsekivánatait nyilvánítja. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b.f Lönyay Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik déli 12 i/i órakor. 

Elnök:A mai ülés jegyzőkönyvét Horváth 
Lajos jegyző fogja vezetni, a szólókat Mihályi Pé
ter jegyző jegyzi. Az utolsó ülés jegyzőkönyve lesz 
hitelesítendő. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a decz. 2l-di-
kén este tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k ; Domokos László országgyűlési kép
viselő ezen állásáról az igazságügyminiszterium-
hoz kineveztetése alkalmával lemondott. Felső-
Fehérmegye központi választmánya elnökileg fel-

szólittatik, hogy a megye belkerületében a törvény 
értelmében uj képviselő választást eszközöljön. 

Borsod vármegye közönsége, a magyar kir. 
ítélő táblát, a miniszteri javaslattal ellenkezően, 
jövőre is együtt felosztatlanul Pesten az ország köz
pontján kéri fentartatni. 

Hevesmegye közönsége a jövő évi fogyasz
tási adó iránti előintézkedéseknél a megyei tisztvi
selőket közreműködni kötelező pénz- és belügyi, 
valamint a hadkötelezett egyének összeírását sür
gető honvédelmi miniszteri rendeletek iránt ag*go-
dalmát kijelentvén, kéri, hogy azadó és honvédelem 
tárgya mielőbb törvényhozásilag intéztessék el. 

Szepesmegye közönsége a miskolcz-dobsinai 
vasutvonalat kiváló figyelemre méltatni és mi
előbbi kiépítését eszközöltetni kéri. 
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Közép-Szolnokmegye közönsége, a megyék 
önkormányzati jogát a miniszteri felelősséggel ösz-
hangzásba hozatni kéri. 

Bártfa sz. k. város közönsége a kassa-tarno-
vi vasútvonal iránt 20 példányban felterjesztett 
emlékiratát pártoltatni kéri. 

A bécsi főiskola bölcsészeti osztályának se-
gélyzó'-egylete a maga részére valami segélyezést 
kér kieszközöltetni. 

Zemplén- és Ungmegyékbe kebelezett Izbu-
gya község összes lakosai a kétszeres elöljáróság 
és községi adó terhét továbbra már el nem visel
hetvén , községöket ezentúl kizárólag egyedül 
Zemplén megyéhez csatoltatni, f. évi már beadott 
fofyamodásukat megujitólag ismételve kérik. 

Steyerdorf, Krassómegyébe kebelezett köz
ség kereskedői és iparosai az állami vaspályatár
saság által nyilt kereskedésre felállított raktárak 
megszüntetését kérik. 

Kaszovics József Szatmármegyébe keblezett 
máté szálkai lakos, Rózsa József cs. k. adópénz
tárnok által elsikkasztott adópénzek újból megfize
tését sérelmesnek panaszolván, az ellene foganato
sítandó végrehajtás alól magát felmentetni kéri. 

Beké Gábor, kis-kun-fülöp-szállási ügyvéd, 
saját bemutatott terve szerint esry pest-ujvidéki 
vasútvonal építésének eszközlésére engedélyt adat
ni kér. 

Deynek Károly, újvidéki vendéglős, a 184 %. 
évi hadjáraiban általa kiszolgáltatott zab árát ki
fizettetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Következik az 1868-ik év első harmadának 
közterheiről szóló törvényjavaslat végső megsza
vazása. 

Horváth Lajos j e g y z ő (fölolvassa a törvény
javaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház az 1868-ik év első 
harmadára a közterhekről szóló törvényjavaslatot 
végső szerkezelében vagy nem ? A kik elfogadják, 
méltóztassanak felállni. (Megtörténik). A törvényja
vaslatot a ház végső szerkezetében elfogadja ') .Ra-
dics Ákos jegyző ur az elfogadott törvényjavasla
tot a inéit, főrendekhez át fogja vinni. 

Most az izraeliták egyenjogositásáról szóló 
törvényjavaslat fog felolvastatni. 

Horváth Lajos jegyző (fölolvassa.) 
E l n ö k : Elfogadja-e a ház -az izraeliták 

polgári és politikai egyenjogúságáról • szóló tör
vényjavaslatot végső szerkezetében ? (Ataláno^fel
kiáltások : Elfogadjuh!) Az izraeliták egyenjogo-
sitása tárgyában készült törvényjavaslatot a ház 
vég szavazásnál is egyhangúlag elfogadta ]), s azt 
Radics Ákos ur a mélt. főrendekhez fogja átvinni. 

A t. ház tegnap hozott határozata következté
ben az államadósságok tárgyában az 5-ik pontra 
vonatkozó határozatot szintén Radics Ákos jegy
ző ur fogja a mélt. főrendekhez átvinni. 

Ma felséges asszonyunknak születése napja 
van. (Éljenzés.) Meg vagyok győződve, hogy a t. 
ház akaratával találkozom, ha Eötvös József b. 
vallási és közoktatási miniszter urat a ház nevé
ben felkérem, hogy a ház üdvkivánatait ő felségé
nek vigye meg. 

Most egy pár perezre felfüggesztem az ülést, 
hogy jegyző ur a végső szavazásra vonatkozó ha-
határozatát a háznak fogalmazhassa. (Rövid szünet 
múlva:) Jegyző ur föl fogja olvasni a mai ülés 
jegyzőkönyvét. 

H o r v á . h LajOS j e g y z ő (olvassa az ülés jegy
zökönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észtrevétele a t. háznak ? 
(Nincs!) Tehát hitelesittetik. 

Eötvös József miniszter ur kivan szólani. 
Eötvös József b. vallási és közoktatási 

m i n i s z t e r : T. ház! A delegatiók megválasztásá
nak mikénti elrendelése és intézése végett, kérem 
a t. házat, ha vagy ma ülés után, vagy pedig hol
nap reggel zárt ülést méltóztatnának tartani. (Fel
kiáltások : Ma ! Ma !) 

E l n ö k : A t. ház most kivan zárt ülést tarta-
j ni. Mielőtt azonban a nyilt ülést feloszlatnám és 

zárt ülést tartanék, a t. ház azon tagjaihoz, kik a 
nemzetiségi nagy bizottságnak és a törvénykezési 
bizottságnak tagjai, azon kérést intézem, hogy ma
radjanak itt. Most eloszlatom az ülést, és fölszóli-
tom a hallgatókat a karzatok elhagyására. 

Az ülés végződik d. u. 125/4 órakor. 

J) Lásd az Irományok 184-dik számát. ) Lásd &z Irományok 185-dik számát. 




