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TARTALMA. 

C L X X X V . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. deczember 10-dikén. (Bemutattatnak : Árvamegye 
kérvénye kerületi tábla székhelye iránt; Kolozs megyéé egyforma törvénykezés 
iránt; Bártfa városé törvénykezési költségei fedezése iránt; Gracza László pana
sza a korponai és váczi adóhivatalok ellen; Beké Dániel kérvénye 18 49-beli 
szolgálmánya megtérítéséért; Szarvas városé csatornaügyben. Kihirdettetik a 
pénzügyi bizottságra történt szavazás eredménye. A szentesitett vasutkölcsöni 
törvény s a hányad iránti törvényjavaslat átküldetik a főrendekhez. A kormány 
felel Csiky Sándor interpellatiójára. Tóth Kálmán a nemzeti szinház, Siklósy 
Károly a közegészség, Antalfy Károly és Lázár Dénes az erdély-moldva hatá
ron történt erőszakoskodások iránt interpellálják a kormányt, s ez az utóbbi 
kérdésre azonnal válaszol is. Az államadóssági törvényjavaslat átalános tárgya
lása tovább foly) 

€ L X X X V 1 . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. decz. 11-kén. (Bemutattatnak: Újvidék város kérvé
nye a fölebbezési törvényszékek egyik székhelye iránt; Orgidán Miklósnéé 
1849-beli kára pótlásáért; Bekes községé ugyanazért. Manojlovics Emil meg
újítja okt. 23-kai interpellatióját. Az államadóssági törvényjavaslat tárgyalása 
tovább foly) . 28 

C L X X X Y I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. deczember 12-kén. (Bemutattatnak: Eperjes város 
kérvényei a kir. tábla fölosztása s a városok törvénykezési s rendészeti költsé
geinek megtérítése iránt; Dezső Ádámé a papi tizedi veszteség kárpótlása iránt; 
Kosa Sándor panasza Béldi György és Ferencz grófok ellen; Altmann Farkas 
kérvénye a tokaji sörház bérbeadása iránt. Az államadássági törvény átalános 
tárgyalása tovább foly) 52 

C L X X X V I I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. deczember 13-kán. (Bemutattatnak : Abaujme-
gye kérvénye a telekkönyvek átidomitása iránt; Nagy Jánosé, hogy Ilyefalva 
1848 előtti állapotába helyeztessék vissza; gömörmegyei vastermeló'ké s váro
soké vasúti ügyben; Zohoj községé hadi károk megtérítése i ránt ; Rozsványi 
Lajosé kárpótlásért. Az államadóssági törvényjavaslat átalános tárgyalása 
tovább foly) 76 

C L X X X I X . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. deczember 14-dikén. (Bemutattatnak : Borsodme
gye kérvénye a megyerendezés iránt; M.-Vásárhely és N.-Becskerek városoké 
vasúti ügyben ; Hajdu-Nánás városé adóügyben ; Kuthy Emilé Ferdinand-
berg község nevének megváltoztatása iránt; Koppi Anna panasza illetéktelen 
adóztatás miatt ; gairingi lakosok kérvénye hadi káraik megszüntetéseért; az 
„Egyenlőségi kör"-é a hitfelekezetek egyenjogositása iránt. Az államadóssági 
törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly és bevégződik) . . . . 1 0 6 
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CXC. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 15-dikén. (Bemutattatnak : Hósa Miklós 
köszönő levele a képviselőháznak, atyja Dósa Elekre vonatkozó határozataért; 
Aradmegye kérvénye a nemzetiség ügyében; Zemplénmegyéé vasúti ügyben; 
Kisfalud, Polyánka és Deskófalva községeké úrbéri ügyben; Medovarszky Já
nos és társaié, ugy szintén Sedlmayer Józsefnéé 1849-diki szolgálmányok meg
térítéséért ; Bader Ferencz és Liska Ferencz panasza Temesmegye ellen; Phi-
lipp József kérvénye szolgálmányai megtérítéséért; Bónis Sámuel határozati-
javaslata a határőrvidékre nézve. Kiss Miklós a vasúti állomásokon felhalmozott 
gabona iránt interpellálja a kormányt, mire ez közelebb ígér felelni. Az állam
adóssági törvényjavaslat név szerinti szavazással átalánosságban elfogadtatik.) 144 

CXCI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 16-án. (Bemutattatnak: Árvamegye kér
vénye a megyerendezés ügyében; Borsodmegyéé vasúti ügyben ; Flórián János 
és neje Goocs Gyula, Haas Károly s a mohácsi törvényszék ellen; Tisza-Inoka 
község kérvénye csaturnaügyben; siklósi járási községeké úrbéri ügyben s a 
papi tized eltörlése iránt; a konstantinápolyi magyar gyarmat köszönete; gávai, 
buji és berezeli birtokosok kérvénye kárpótlásért; törvényjavaslat az adóról a 
jövő év első negyedében; törvényjavaslat a ezukor és égetett szesz vám- és fo
gyasztási adójáról. Az államadóssági törvényjavaslat részletenkint tárgyaltatik 
s elfogadtatik. A vám- és kereskedelmi szövetségről szóló törvényjavaslat átalá-
nos tárgyalása megkezdődik.) . . 152 

CXCII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 17-dikén. (Bemutattatnak: Széchenyi Imre 
gr. lemondása; Aradmegye kérvénye vasúti ügyben; Kraszna megyéé a köz
vetett adók és vasút dolgában; a nagy-kikindai kerületé kir. táblai székhely 
iránt; a szolnokkerületi tanitóké a nevelés ügyében; Nyárád községé úrbéri 
ügyben; Szobi Istváné s Dávid Péteré 1848 — 9-beli káruk megtérítéséért. Ma-
nojlovics Emil interpellálja a kormányt a vám- és kereskedelmi szövetségről 
szóló törvényjavaslatban emiitett tengeri magánjog iránt, mire a kormány a tör
vényjavaslat részletes tárgyalása alkalmával ígér fölvilágosítást. E törvényjavas
lat átalános tárgyalása tovább foly s bevégződik.) 185 

CXCIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 18-dikán. (Bemutattatnak: Zimmermann 
József András lemondása; Ladányi Ferencz kérvénye 1848-beli kárai megtérí
téséért ; Grédig Jeremiás és társa panasza a nyíregyházi tanács ellen; két szesz-
finomitó társulat kérvénye a szeszadó tárgyában. Stoll Károly bányatörvény 
iránt interpellálja a kormányt, mire ez felel. Csiky Sándor határozati javaslatot 
nyújt be. Molnár Endre föltételesen igazoltatik s osztályba soroltatik. Az állam
adóssági törvényjavaslat vég szavazásban elfogadtatik s a főrendekhez átküldetik. 
A vám- és kereskedelmi szövetséget tárgyazó törvényjavaslat részletes tárgya
lása megkezdődik.) 205 

CXCIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 19-én. (Bemutattatnak: Komáromy 
György lemondása; Beregmegye kérvénye a nemzetiségi kérdésben; Volasek 
Mátyás és társai panasza Holluby Vilmos polgármester ellen; Fülöp József és 
társai kérvénye a hűbéri viszonyok rendezése iránt; Mészáros Flórián és neje 
panasza az ellenök indított vizsgálat miatt; K.-K.-Halas, K.-K.-Laczháza, K.-Sz..-
Miklós, Szabadszállás és Fülöpszállás városok kérvénye csatorna iránt. A főren
dek üzenik, hogy a hányadi törvényjavaslatot elfogadták. A kormány felel Kiss 
Miklós interpellatiójára. Manojlovics Emil és társai a nemzetiségi kérdésben ha
tározati javaslatot tesznek, minek következtében a nemzetiségi bizottság munká
lata gyors befejezésére utasittatik. A sürgősen elintézendő ügyeknél fogva el
várja a ház, hogy tagjai engedelem nélkül el nem távoznak. A vám- és kereske
delmi szerződés részletes tárgyalása bevégződik. Az 1868 első évnegyed adóiról, 
valamint az izraeliták egyenjogositásáról szóló törvényjavaslatok, ugy szintén 
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Bónis Sámuelnek a határőrvidékre vonatkozó határozati javaslata tárgyalása 
napirendre tűzetik.) 237 

•-CXCV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 20-dikán. (Bemutattatnak: Gál János le
mondása; szántói lakosok kérvénye az 1848—-9-beli államjegyek beváltása 
iránt; K.-K.-Dorozsma Ivarosé csatorna iránt; a tizes bizottság ujabb jelentése 
Bőszörményi László sajtópörbe foghatása iránt. Az 1868. év első harmada foly
tán viselendő közterhekről, valamint az izraeliták egyenjogúságáról szóló tör
vényjavaslat átalánósságban és részletenkint elfogadtatik. Somossy Ignácz a tör
vényeknek a törvényhatóságokkal közlése iránt interpellálja a kormányt, mire 
ez felel. Ugyancsak a kormány felel Manojlovics Emil, Tóth Kálmán és Siklósy 
Károly interpellatióira. A kérvényi bizottság jelentése napirendre tűzetik.) . . 254 

CXCV1. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 21-dikén. (Bemutattatnak: Biharmegye 
kérvénye a megyei és országos utak iránt; Szatmár-Németi városé a kir. tábla 
kerületenkinti felosztása iránt; a sztambnli magyar telep nyilatkozata Vecsera 
Albin követségi tanácsosra nézve; nagybányai tanítók kérvénye az 1848. XX. t. 
ez. foganatosítása iránt. A vám- és kereskedelmi szövetséget tárgyazó törvény
javaslat végleg elfogadtatik. A költségvetés deezembei-re megállapíttatik. Zárt 
ülés. A főrendek üzenik, hogy az államadóssági törvényjavaslatot az 5-ik §. mó
dosításával fogadták el; e módosítás tárgyalása napirendre tűzetik.) . . . . 260 

CXCVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 21-dikén. (Az államadóssági törvényjavas
lat 5-dik §-a, a főrendi ház módosítása szerint, név szerinti szavazás utján, el
fogadtatik.) 262 

OXCVllI . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. deczember 22-dikén. (Bemutattatnak: Domokos 
László lemondása; Borsodmegye kérvénye a kir. tábla felosztatlanul hagyása 
iránt; Heves- és K.-Szolnokmegyéé az adó- és honvédelmi rendszer iránt; Sze-
pesmegyéé vasúti ügyben; Közép-Szolnokmegyéé a megyerendezés ügyében; 
Bártfa városé vasúti ügyben; a bécsi főiskolai segélyegyleté segélyezésért; stey-
erdorfi kereskedők s iparosok panasza az ottani vasúti raktárak ellen; Izbugya 
község ujabb kérvénye a községnek Zemplénmegyébe keblezése iránt; Kaszo-
vics Józsefé adóügyben; Beké Gáboré vasúti ügyben ; Deynek Károlyé 
1848—49-beli szolgálmánya megtéritéseért. Az 1868. első harmadi adózást, va
lamint a zsidók egyenjogúságát tárgyazó törvényjavaslatok végleg megszavaz
tatnak. A ház a királynénak, születése napja alkalmából, szerencsekivánatait 
nyilvánitja. Zárt ülés.) 269 

OXCIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 186 7. deczember 23-dikán. (Bemutattatnak: Keszthely város 
kérvénye a dunántúli kir. itélő tábla székhelye iránt; Szabolcsmegyéé a megye
rendezés, valamint a nemzetiségi kérdés ügyében ; Darszon Alajos panasza Al-
dásy Antal budai főbiró ellen, s kérvénye bizonyos bünper siettetése i ránt ; 
Fieba József kérvénye visszahelyeztetésért. A főrendek üzenik, hogy a vám- és 
kereskedelmi szövetségről, az 1868. első évharmadi közterhekről, valamint az 
izraeliták egyenjogúságáról szóló törvényjavaslatokat elfogadták. A kérvényi 
bizottság jelentése alapján Edelspacher Mátyásné kérvénye a pénzügyminiszté
riumhoz tétetik át, az egyenlőségi köré tudomásul vétetik, Szarvas városé, több 
kunsági városé s Kis-Kőrös városé a közlekedési minisztériumhoz utasittatik. 
Bónis Sámuel javaslata a határőrvidék iránt határozattá emeltetik.) . . . . 2 7 1 

€ C . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 24-dikén. (Bemutattatnak: Esztergom vá
ros kérvényei vasúti és adóügyben ; a megyesi iparegyleté vasúti ügyben ,* Szent-
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András községé csatorna iránt; Balázs Józsefé alkalmazásért; a kormány javas
lata a közösügyi bizottság tagjainak számára nézve.) 274 

CCI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 27-dikén. (Bemutattatnak:Kossuth Ferencz 
lemondása; Barsmegye kérvényei az úrbéri maradványok s a nemzetiségi kér
dés iránt; Alsó-Fehérmegyéé a törvénykezési rendtartás iránt; resiczai kereske
dők és iparú'zők panasza az ottani vasúti raktárak ellen; a makói szücs-czéh kér
vénye 1849-beli szolgálmányok megtérítéséért; Beszterczebánya városé a tör
vénykezés ügyében; Ripplinger Ottiliáé 1848-beli szolgálmánya megtérítéséért. 
A királyné megköszöni a ház jó kivánatait. A kormány javaslata a közösügyi 
bizottság tagjainak számára nézve el fogadtatik. A vasutak és csatornák telek-
könyvezését tárgyazó törvényjavaslat tárgyalása napirendre tűzetik.) , . . 276 

CCII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 28-dikán. (Bemutattatik Kiss József és 
társai panasza tagositási ügyben. Fölolvastatnak: a decz. 27-dikén kelt kegyeim, 
kir. leirat, és az ugyanaz nap szentesitett törvényczikkek ahányadról, az állam
adósságról, a vám- és kereskedelmi szerződésről, az izraeliták egyenjogúságáról 
s a jövó' évharmadi adókról. A delegatió tagjainak megválasztása elhatároztatik. 
Tisza Kálmán interpellálja a kormányt az úrbéri maradványok megszüntetésére 
czélzó törvényjavaslatok eló'terjesztése iránt, mire az felel. Á vasutak és csator
nák telekkönyvezését tárgyazó törvényjavaslat átalánosságban elfogadtatik, s 
részletes tárgyalása megkezdődik.) 282 

Folytatot t CCII. ORSZÁGOS Ü L É S ; i 8 6 7 . deczember 28-án. (A vasutak és csatornák te
lekkönyvezését tárgyazó törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s be
végződik. Szavazás a közösügyi bizottság tagjaira.) 292 

CCIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 29-dikén. (A főrendek üzenik, hogy a kö
zösügyi bizottságra vonatkozó határozatot elfogadván, magok részéről az illető 
tagokat megválasztották. A vasutak és csatornák telekkönyvezéséről szóló tör
vényjavaslat végleg megszavaztatik. A közösügyi bizottság tagjainak napidija 
10 % frfban állapittatik meg, a többi képviselőnek napidija pedig a jelenleg be
következő szünetelés idejére is megszavaztatik. A kormány az alföldi vasútra 
nézve törvényjavaslatot jelent be. A közösügyi bizottság tagjaira történt szava
zás eredménye kihirdettetik) 294 

CCIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 30-dikán. (Bemutattatnak: Kossuth Lajos 
Tivadar lemondása; a múzeumi választmány jelentése a Parisból visszaérkezett 
múzeumi tárgyak átvételéről; Arad város kérvénye a kir. tábla egyik osztályá
nak Aradra helyezése iránt; Fodor Ferenczé peres ügyben. Stoll Károly bá
nyászati ügyekben interpellálja a kormányt. A főrendek üzenik, hogy a vasutak 
és csatornák telekkönyvezéséről szóló törvényjavaslatot elfogadták. Szünetelés.) 296 




