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C C X L I ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. június 17-én. (Draskóczy Gyula és Teutsch György szabad

ságot kapnak. Kérvények bemutatása. Az oraviczai választásról szóló vizsgálati 
jelentés beadatik. Nicolics Sándor a Béga-csatorna s bégaparti erdőségek bérbe 
adása iránt interpellálja a kormányt, mely azonnal felel is. A szabadságosok és be
tegek nevei felolvastatnak. A közvetett adókra vonatkozó törvényjavaslatok átaíá
nos tárgyalása tovább foly s bevégződik; a sójövedékre vonatkozó törvényjavaslat 
tárgyalása megkezdődik) . , 3 

C C X L I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. június 18-án. (Széli Kálmán megbízó levele bemutattatik. 
Perényi Zsigmond b. szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A sójövedékről 
szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly. A főrendek üzenik, hogy az 
alföld-fiumei vasútra vonatkozó törvényjavaslatban történt módosításokhoz hozzá
járultak) 28 

C C X L I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 18C8. június 19-én,(Kérvények s a pénzügyi bizottságnak a pesti 
lovasva sut-társulat kérésére vonatkozó jelentése bemutattatnak. Hodosiu és társai a 
nemzetiségi, Bobory Károly sóügyben interpellálják a kormányt, mely az utóbbi 
ügyben azonnal felel is. A sójövedéki törvényjavaslat részletes tárgyalása to
vább foly) 46 

CCXLiV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. június 20-án. (Bemutattatnak: kérvények; a pénzügyi bi
zottság jelentése az egyenes adókra vonatkozó törvényjavaslatokról: Bobory Ká
roly határozati javaslata a sónak külföldre szállítása iránt. A pénzügyi bizottság 
az eddigi adószedés meghosszabbítására vonatkozó törvényjavaslat szerkesztésével 
bizatik meg. A sójövedéki törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevég
ződik. A dohány jövedéki törvényjavaslat átaíános tárgyalása megkezdődik) . . 70 

CCXLT. ORSZÁGOS ÜLÉS I868. jumus 22. (Kérvények bemutatása. Az alföld-fiumei vasút 
nagyvárad-eszéki részére vonatkozó törvény szentesittetvén, kihirdettetik. A köz
ponti bizottság beadja jelentését az angol hajózási, valamint a Jungholz községére 
vonatkozó szerződések, úgyszintén a sójövedéki törvényjavaslat még függőben ma
radt szakasza iránt. A dohányjövedéki törvényjavaslat átaíános tárgyalása tovább 
foly s név szerinti szavazással bevégződik. A pénzügyi bizottság beadja a törvény
javaslatot az eddigi adószedés meghosszabbítása iránt) 89 

CCXLVl . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. június 23-án. (Kérvények bemutatása. A sójövedéki tör
vényjavaslat függőben maradt 9-dik szakasza megállapíttatik. A Nagy-Britanniával 
kötött hajózási s Bajorországgal Jungholz községre vonatkozólag kötött szerződé
sek tárgyaltatnak s megállapittatnak. A kormány felel Simonyi Lajos b. interpel-
latiójára az egyházak és iskolák segélyezése iránt, s beadja a népiskolai intézetekre 
vonatkozó törvényjavaslatot. A dohányjövedéki törvényjavaslat részletes tárgyalása 
megkezdődik) 116 
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C C X L V I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. június24-én. (Missics Jánosmegbizólevele éskérvények 
\ bemutattatnak. A kormány felel Csanády Sándor interpellatiójára a vallásbeli jog

egyenlőség ügyében. Simonyi Ernő sajtóügyben miniszteri rendelet iránt interpel
lálja a kormányt. Gránzenstein Gusztáv végleg, Széli Kálmán feltétesen igazolta
tik. A költségvetés június havára megállapíttatik. A ház hivatalnokai s szolgái ál
landósítására vonatkozó javaslat bemutattatik. Az eddigi adószedés meghosszabbítása 
iránti törvényjavaslatról a központi bizottság beadja jelentését. A sójövedéki tör
vényjavaslat, továbbá a Nagy-Britanniával s Bajoroszággal kötött szerződések vég
leg megszavaztatnak. A dohányjövedéki törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább 
foly s bevégződik. A szeszadóról szóló törvényjavaslat átalánosan és részletesen 
végig tárgyaltatik) . 13g 

CCXLV1I1 . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. június 25-én. (A sajtóbiróságnakBöszörményi László ellen 
hozott elmarasztaló Ítélete s a hétszemélyes táblának ezen Ítéletet érvényében meg
hagyó határozata bemutattatván, tudomásul vétetik. Simonyi Ernő a Böszörményi 
Lászlóra szabott fogság végrehajtása iránt interpellálja a kormányt, mely erre, 
valamint Simonyi Ernő tegnapi interpellatiójái'a is, azonnal felel. Kérvények be
mutatása. A dohányjövedékről és szeszadóról szóló törvényjavaslatok végleg meg
szavaztatnak. Az eddigi adószedés meghosszabbítása, a lottójövedék, a seradó, a 
ezukoradó, végre az arany és ezüst áruk fémjelzése iránti törvényjavaslatok tár
gyaltatnak s elfogadtatnak) 154 

CCXL IX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868.junius 26. (Kérvény ek bemutatása. Várady János és társai 
a hűbéri viszonyokból hátramaradt birtokviszonyok iránt interpellálják akormányt, 
mely azonnal válaszol. Csanády Sándor az 1848. t. ez. életbe léptetése iránt hatá
rozati javaslatot nyújt be. Az eddigi adózás meghosszabbításáról, a lottójövedékről, 
a seradóról, czukoradóról, végre az arany és ezüst árúk fémjelzéséről szóló törvényja
vaslatok végleg elfogadtatnak. A bor- és húsfogyasztásról szóló törvényjavaslat 
tárgyaltatván, elfogadtatik. A bélyeg, illetékek és dijak iránti törvényjavaslat áta-
lános tárgyalása megkezdődik. Név szerinti szavazás) 177 

( C L . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. június 27-én. (Pillér Gedeon szabadságot kap. Kérvények 
bemutatása. A főrendek üzenik, hogy az eddigi adószedés meghosszabbításáról s a 
sójövedékró'l szóló törvényjavaslatokat, továbbá a Nagy-Britanniával kötött hajó
zási, valamint a Bajorországgal kötött, Jungholzra vonatkozó szerződést elfogadták. 
A bor- és husfogyasztási adó iránti törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A védrend-
szerről, honvédségről, népfelkelésről s 1868. évi ujonczozásról szóló törvényjavas
latok bemutattatnak. A görög-keleti vallásuakról szóló törvényczikk szentesittet-
vén, kihirdettetik. A bélyeg, illetékek és dijak tárgyában beadott törvényjavaslat 
részletes tárgyalása íoly) 199 

C C H . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. június 30-án. (Horváth Elek, Vitolay József és Brano-
vacsky István szabadságot kapnak. Hofmann Pál megbízólevele, a közoktatási mi
niszter felterjesztése a kezelése alatt álló vagy ónokról, és kérvények mutattatnak be. 
Missics János föltétesen igazoltatik. Az eddigi adószedés meghosszabbításáról, úgy
szintén a sójövedékről szóló törvények szentesittetvén, kihirdettetnek. A védelmi 
bizottság megválasztatik. A bélyeg, illetékek és dijak iránti törvényjavaslat rész
letes tárgyalása tovább foly s bevégződik. Csiky Sándor határozati javaslata a de
mokrata körök eloszlatása miatt, valamint Bobory Károlyé a külföldre szállitandó 
só tárgyában, mellőztetnek) 226 

CCLII . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. július 1-én. (Ifj. Rudics József b. szabadságot kap. Kér
vények bemutatása. Stoll Károly a kereszthegyi bánya és hivatalos eljárások, Si
monyi Ernő a félegyházi események iránt interpellálják a kormányt, mely is mind 
a két ügyben azonnal válaszol. A központi bizottság beadja jelentését a föld- és 
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házadó iránti törvényjavaslatokról. A bélyeg, illetékek és dijak iránti törvényja
vaslatnak még függőben maradt 7-dik szakasza kitöröltetvén, többi részei ehhez 
módosíttatnak) 239 

CCLTII. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. július 2-án. (Zsámbokréthy József szabadságot kap. 
Kérvények bemutatása. Gubody Sándor az 1848 előtt kiváltakozott községek iránt 
interpellálja a kormányt. Bobory Károly a kormányhivatalra kinevezett képviselők 
lemondása iránt intéz kérdést az elnökséghez, mely azonnal válaszol is. A föld- és 
házadóra vonatkozó törvényjavaslathoz a 3-dik osztály külön véleményt terjeszt 
elő. A bélyeg, illetékek és dijak iránti törvényjavaslat végleg elfogadtatik. Kérvé
nyek elintézése) • 260 

CCLIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. július 4-én. (Dózsa Dániel lemond. Simay Gergely sza
badságot kap. Kérvények bemutatása. A szerb külügyminiszter válaszol a képvi
selőház részvétnyilatkozatára. Simonyi Ernő a miniszteri ellenjegyzés nélkül kine
vezett birák iránt interpellálja a kormányt. A főrendek üzenik, hogy a dohány- és 
iottojövedék, szesz-, sör- és czukoradó, az arany és ezüst áruk fémjelzése, végre a 
öor- és husfogyasztási adó iránti törvényjavaslatokat elfogadták. A földadóról szóló 
törvény j'avaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfogadtatik. A magyar éj
szak-keleti, úgyszintén a hatvan-miskolczi és zákány-zágrábi vasutvonalak iránti 
törvényczikkek szentesittetvén, kihirdettetnek) 272 

CC -V. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. július 6-án. (Irányi Dániel megbízó levele bemutatta-
tik. Barinyay József szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A központi bizottság 
beadja jelentését a jövedelemadó, a személyes kereseti adó, a közadók kivetése, be
fizetése, biztosítása, behajtása és pénzügyi törvényszékek felállítása, végre az 
1868-ban Horvát-Tótországban viselendő közterhek iránti törvényjavaslatokról. A 
7-dik osztály beadja külön véleményét az utolsó előtti törvényjavaslat egyik szaka
szára nézve. A földadóról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása megkezdődik) 294 

COLVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. július 7-én. (Átiratok és kérvények bemutatása. Aföld-
adóról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik. A ház
adóról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfogadtatik) 316 

CCLYII. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. július 8-án. (Kérvények bemutatása. Csiky Sándor ha
tározati javaslatot nyújt be a Konstantinápolyba csalt erdélyi leányok ügyében. A 
házadóról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása megkezdődik) . . . . . 338 

CCLVIII. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. július 9-én. (A kormány felel Hodosiu József és társai 
interpellatiójára a nemzetiségi kérdés ügyében. Kérvények mutattatnak be. A do
hányjövedék, Iottojövedék, szeszadó, seradó, czukoradó, bor- és husfogyasztási adó, 
s az arany és ezüst fémjelzése iránti törvényczikkek szentesittetvén, kihirdettetnek. 
Simonyi Ernő határozati javaslatot ad be Asztalos János és Madarász Vilmos elfo
gása miatt. A házadó iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s be
végződik. Hofmann Pál föltétesen igazoltatik. A pénzügyminiszter 1867-beli ma
gyar pénzeket bocsát a képviselőház rendelkezése alá. Két helyettes jegyző válasz
tása határoztatik el. A pénzügyi bizottság előterjeszti jelentését a jövedelemadó 
iránti törvényjavaslatról) . . . . . . . 3 6 1 
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PONTOSABB SAJTÓHIBÁK 
Lap Hns'íb &>r Hiba Igazítás 
44 2 5 - - 6 felülről azonosságával azonosságánál 
Ah 1 9 felülről eomitatus videlicet. eomitatus. videlicet 
45 2 8 felülről érhetett érhette 
46 2 3 alulról caestareo eaesareo 
52 2 13 alulról módon módról 
53 2 3 alulról Éz És 
56 2 10 felülről húzáson húszason 
68 2 5 alulról valóságot valóságos 
85 1 3 felülről nem nekem 

100 1 2 felülről nélkülözhetjék nélkülözhetjük 
104 2 9-- 1 0 felülről megszüntettessék megszüntethessék 
121 2 8 alulról legyen lesz 
128 2 13 -- 1 2 alulról megkértem megkérdeztem 
132 1 28 felülről kérelem sérelem 
132 1 29 felülről osohányából dohányából 
144 1 26 alulról Paczoíay József Paczoíay János 
195 1 17 alulról Quest Qu : est 
218 1 6 alulról fogathatom fogadhatom 
234 1 3—4 felülről szabály zatlan szabályzatban 
236 2 17 felülről támogadták támogatták 
260 (az ülés ezimében) cm CCL111 
274 2 12 alulról földadó földadót 




