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T A R T A L M A . 

Lap 
CCLXXXIII . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. szeptember 16-án. (Vukovics Sebő és Andakázy Pál 

megbizó levelei bemutattatnak. Azujonczozási törvény szentesittetvén, kihirdet
tetik. Deák Ferencz a szőlőtized iránt interpellálja a kormányt, mely nyomban 
válaszol is. A párisi világtárlat részéről a múzeumi tárgyak kiállításáért küldött 
érem, az országos levéltárnok téritvényei s kérvények mutattatnak be.) . . . 3 

CCLXXXIT. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. szeptember 19-én. (Dobolyi Sándor megbizó levele 
bemutattatik. Simonyi Ernő és Ambrózy Lajos b. szabadságot kapnak. Kérvé
nyek bemutatása. A kormány benyújtja a keresztyén vallásfelekezetek viszonos
ságáról szóló törvényjavaslatot. Kiss Miklós a gabonaszállítás iránt interpellálja 
a kormányt. Deák Ferencz inditványt tesz az 1868. és 1869-dik évi államkölt
ségvetések mikénti tárgyalására nézve.) . . . . . . . . . . . . . 6 

CCLXXXY. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. szeptember 21-én. (Kacskovics Tgnáez szabadságot 
kap. Kérvények bemutatása. Vukovics Sebő igazoltatik. Deák Ferencz indítvá
nya az 1868. és 1869-dik évi államköltségvetések mikénti tárgyalása iránt elfo-
gadtatik. A kormány törvényjavaslatokat nyújt be az 1868-dik évi államkölt
ségvetésről s a szőlők megváltásáról.) 9 

CCLXXXYI. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. szeptember 24-én. (Damaszkin János szabadságot 
kap. Kérvények bemutatása. A központi bizottság jelentést tesz az 1868. évi 
államköltségvetésről. További törvényjavaslatok tárgyalásának előkészítése.) 24 

CCLXXXYII . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. szeptember 25-én. (Kérvények bemutatása. Nicolics 
Sándor a krassói s temesi erdőbérlés tárgyában inditványt tesz. A kormány tör
vényjavaslatot nyújt be az örökváltságok kárpótlásáról. A magyar-horvát ki
egyezés tervének a horvát országgyűlés által történt elfogadása örvendetes tu
domásul vétetik, az ügy tárgyalása napirendre tűzetik s a horvát országgyűlés
hez öröm-távstirgöny intézése határoztatik. Az 1868. évi államköltségvetésről 
szóló törvényjavaslat tárgyaltatik s elfogadtatik. A pénzügyi bizottságba uj tag 
választása határoztatik. A ház költségvetése szeptember havára megállapíttatik. 
A városok törvénykezési költségei s a vajda-hunyadi vár ügyének tárgyalása 
előkészíttetik. Dobolyi Sándor igazoltatik.) . 2 6 

CCLXXXYII1 ORSZÁGOS Ü L É S 1868. szeptember 26-án. (Moldován János halála bejelen
tetik. Az 1868. évi államköltségvetésről szóló törvényjavaslat végleg megsza-
vaztatik. A központi bizottság jelentést tesz a szőlőtized megszüntetéséről szóló 
törvényjavaslat iránt. Szavazás a pénzügyi bizottság egyik hiányzó tagjára.) . 31 

CCLXXXIX. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. szeptember 28-án. (Kérvények bemutatása. A pécsi 
választásról szóló jelentés beadatik. A kormány törvényjavaslatot nyújt be az 
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arad-temesvári vasútról. A pénzügyi bizottság hiányzó tagjára történt szavazás 
eredménye kihirdettetik. A népiskolai közoktatás iránt beadott törvényjavaslat 
előleges megvitatás végett enquéte-bizottsághoz utasittatik. A magyar-horvát 
egyezményi javaslat elfogadtatik. Radics Ákos Fiúméra nézve határozati javas
latot nyújt be, mely mellőztetik.) 32 

€CXC. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. szeptember 29-én. (Ónossy Mátyás szabadságot kap. 
Kérvények bemutatása. A főrendek üzenik, hogy az 1868. évi államköltségve
tésről szóló törvényjavaslatot elfogadták. A szőlők megváltásáról szóló törvény
javaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfogadtatik s részletes tárgya
lása elkezdődik.) 37 

CCXC1. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. szeptember 30-án. (A király ő felsége nevenapján 
tartandó mise bejelentetik. Fiume köszönetet mond a bekeblezési határozatért. 
Az országos levéltárnok elismerése s egy kérvény be mutatta tik. Az 1868. évi 
államköltségről szóló törvényczikk szentesittetvén, kihirdettetik. A kormány 
póthitelt kér a somogyi vidéken garázdálkodó rablók megfékezésére; a kir. biz
tosok a bűnösök ellen a törvény korlátai közt s a megyei közegek közbejöttével 
fognak eljárni. Szavazás a népiskolai bizottságra. A szőlőváltsági törvényjavas
lat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik.) 

CCXCÍI . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. október 1-én. (Freyseysen Gyula lemond. Kérvé
nyek bemutatása. A népoktatási bizottság tagjaira történt szavazás eredménye 
kihirdettetik. Sürgó'sb törvényjavaslatok az osztályokhoz utasíttatnak. Nicolies 
Sándor faügyi indítványa tárgyaltatik s mellőztetik.) . 

00 

79 

€CXCII1 . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. október 2. (Kérvények bemutatása, A mentelmi bizott
ságjelentést tesz Böszörményi László ujabb perbe foghatása iránt. A szőlőváltsági 
törvényjavaslat elfogadtatik. A kormány részéről benyujtatnak : az 1869-diki 
álíamköltségvetés három füzete, az 1867-dik évi állami számadás, végre tör
vényjavaslat a százezer forintnyi póthitelről.) 94 

C C X C I T . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. október 7-én. (Jelentetik, hogy király ő felsége az 
országgyűlés üdvkivánatait kegyesen fogadta. Prugberger József lemond. Mo-
csonyi Antal és Mocsonyi Sándor szabadságot kapnak. Kérvények bemutatása. 
A jogügyi bizottság jelentést tesz a polgári perrendi törvényjavaslat főbb 
irányelveiről. A főrendek üzenik, hogy a magyar-horvát egyezményt s némi 
módositással a szőlőváltsági törvényjavaslatot elfogadták, A központi bizottság-
jelentést tesz az úrbéri váltságok megtérítéséről s az uzsoratörvények eltörléséről 
szóló törvényjavaslatok iránt.) 105 

CCXCV. ORSZÁGOS ÜLÉS 186«. október 9-én. (Kérvények bemutatása. Az úrbéri 
váltságok megtérítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetik s elfogadtatik.) 107 

CCXCVl. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. október 10-én. (Kérvények bemutatása. A nemzeti
ségi bizottság tagjainak működése megsürgettetik. Andaházy Pál választása 
iránt vizsgálat rendeltetik. Irányi Dánielé megsemmisíttetik. A főrendek módo-
sitványa a szőlő váltsági törvényjavaslatra elfogadtatik. Az uzsoratörvények el
törléséről szóló törvényjavaslat tárgyaltatik s elfogadtatik.) 1 28 

CCXCYII . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. október 12-én. (Missics János szabadságot kap. Kér
vények bemutatása. Opicz Sándor a tiszáninneni szab. koronakerület iránt ha
tározati javaslatot. Pap Mór és társai a Jász-Kun kerület igényei iránt indítványt 
tesznek. Az úrbéri váltság megtérítéséről s az uzsoratörvények eltörléséről 
szóló törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak.) 139 
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CCXCVUI . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. október 15-én. (Kérvények bemutatása. A központi 
bizottság jelentést tesz a polgári törvénykezési rendtartás főbb irányelveiről, a 
pénzügyi bizottság pedig a póthitelről s a vajda-hunyadi vár leírása körüli 
költségek megtérítéséről.) 141 

CCXCIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868 október 19-én. (Beadványok és kérvények bemuta
tása. A központi bizottság jelentést tesz a póthiteli törvényjavaslatról. A kor
mány felel Kiss Miklós interpellatiójára. Simay Gergely és társai az erdélyi üt
és hidvámok iránt interpellálják a kormányt. A központi bizottság jelentése a 
polgári törvénykezési rendtartás főbb irányelveiről tárgyalás alá vétetik.) . . 142 

CCC ORSZÁGOS Ü L É S 1868. október 20-án. (Barcsay Ákos megbízó levele és 
kérvények bemutattatnak. A kormány törvényjavaslatot nyújt be a dalmát 
vámtarifa módosításáról. A polgári törvénykezési rendtartás főbb irányelveinek 
tárgyalása tovább foly.) 164 

CCCI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. október 21-én. (Kérvények bemutatása. A polgári 
perrendtartás irányelveinek tárgyalása tovább folyván s bevégződvén, az illető 
törvényjavaslat elfogadtatik) 188 

CCCII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. október 23-án. (Kérvény bemutatása. A főrendek 
üzenik, hogy az örökváltsági megtérítésről, úgyszintén az uzsoratörvények el
törléséről szóló törvényjavaslatokat módosítással elfogadták. Berzeuczey László 
a marosvásárhelyi kastély körterülete iránt interpellálja a kormányt, Bernáth 
Zsigmond pedig megújítja interpellatióját a Ludoviceum iránt. A vasúti s pénz
ügyi bizottságok jelentést tesznek az arad-temesvári vasút, a központi bizottság 
pedig a polgári perrendtartás iránti törvényjavaslatról. Az utóbbi törvényjavas
lat végleg elfogadtatik. A százezer forintnyi póthitelről szóló törvényjavaslat 
tárgyalás ab'< vétetvén, átalánosságban és részletenkint elfogadtatik.) . . . . 207 

CCCIII . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. október 28-án. (Kérvények bemutatása. Dobrzánszky 
Adolf az úrbéri maradványok iránt interpellálja a kormányt, mely azonnal vá
laszol is. A nemzetiségi bizottság beadja törvényjavaslatát, a pénzügyi bizottság 
pedig jelentését az 1869-dik államköltségnek a kir. udvartartásról, kabineti iro
dáról, a miniszterelnökről s az ő felsége személye körüli minisztériumról szóló 
fejezeteire nézve. Barcsay Ákos igazoltatik. A százezer forintnyi póthitelről szóló 
törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A főrendek módosításai az örökváltságok 
megtérítéséről s az uzsoratörvények eltörléséről szóló törvényjavaslatokra elfo
gadtatnak. A ház költségvetése október havára elfogadtatik.) . 2 1 6 

CCCIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 2-án. (Kérvények bemutása. A központi 
bizottság beadja jelentését az arad-temesvári vasútról, a pénzügyi bizottság pe
dig az 1869-dik évi államköltségnek a vallási és közoktatási minisztériumot 
illető fejezeteiről. Az elnök jelenti, hogy a delegatiók november 12-dikére Pestre 
vannak összehiva.) 220 

CCCT. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. november 4-én. (Kérvény bemutatása. Török Sán
dor (nógrádi) a magyar éjszaki vasút tárgyában interpellálja a kormányt. A 
pénzügyi bizottság beadja jelentését az 1869-dik évi államköltségnek az igaz-
ságügyi minisztériumot illető fejezetéről. A szőlöváltsági törvény szentesittetvén. 
kihirdettetik. Az arad-temesvári vasútról szóló törvényjavaslat és engedélyok
mány tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban és részletenkint elfogadtatnak. A 
delegatio tagjai elnökileg értesitendők a delegatio összehívásáról.) . . . . 222 

CCCYI. ORSZÁGOS ÜLES 1868. november 6-án. (A királyi ügyek igazgatója jelenti, 
hogy Böszörményi László egy ügybeli perbe fogatásának szüksége megszűnt. 
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Kérvények bemutatása. Makray László és társai az erdélyi vasút iránt interpelál-
ják a kormányt, mely azonnal válaszol is. A házszabályzati javaslat benyujtatik. 
Ghyczy Kálmán és társai inditványt tesznek a delegatió iránt. Az arad-temesvári 
vasutat illető törvényjav. slat végleg elíogadtatik.) 235 

CCCVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 7-én. (Kérvények bemutatása. Dobrzánszky 
Adolf és társai indítványa román és orosz congressus iránt. A kormány törvény
javaslatot nyújt be a bor- és husfogyasztási, úgyszintén a személyes kereseti 
adó tárgyában. Simay Gergely megujitja interpellatióját az ut- és hidvámok 

- iránt. Ghyczy Kálmán és társai indítványa napi rendre tűzetik.) 239 

CCCYlll. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 9-én. (Freysejsen Gyula megbízó levele 
és kérvények bemutatása. Csiky Sándor indítványa a kérvények tárgyalása 
iránt. Berzenezey László a közös külügyminiszter osztrák képviselősége iránt 
interpellálja a kormányt. A kormány törvényjavaslatot nyújt be a volt dsöz-
ponti közigazgatás nyugdijairól, úgyszintén a kisajátításról Buda-Pesten. Kirá-

- lyi leirat Fiume tárgyában. Ghyczy Kálmán és társai indítványa a delegatió 
iránt mellőztetik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz az 1869-dik évi államkölt
ségnek a belügyminisztériumra vonatkozó fejezeteiről.) 242 

CCCIX.',ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 10 én. (Bobory Károly törvényjavaslatot 
nyújt be az országos képviselői összeférhetlenségről. A delegatió 11 tagja beadja 
lemondását. A népoktatási bizottság beadja a népoktatási törvényjavaslatot.) 265 

CCCX. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. november 11-én. (Bemutattatik Mednyánszky Dénes 
b. lemondása a trencséni kerület képviselőségéről s megbízó levele a selmeczi 
kerület részéről. Kérvény bemutatása. Ghyczy Kálmán és társai lemondása a 
delegatióbeli tagságról elíogadtatik s uj tagok választása napirendre tűzetik. 
Kerkapoly Károly póttagot kér maga helyébe behivatni. Az államköltségvetés 
fejezetei előzetesen napirendre tűzetnek. A Fiume iránt kibocsátott kir. leirat 

- javaslatai elfogadtatnak.) 267 

CCCX i . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 12-én. (Kérvények bemutatása. Vucheticb 
István a gymnasimni tanterv iránt interpellálja a kormányt. Szavazás a delega-
tiónak, a horvát tagokon kivül, hiányzó tagjaira. A pénzügyi bizottság jelentést 
nyújt be a bor- és husfogyasztási, ug}Tszintén a személyes kereseti adóról, a köz
ponti bizottság pedig a nemzetiségi törvényjavaslatról. A nemzetiségi bizottság 
kisebbsége külön törvényjavaslatot nyújt be. Orczy Béla b. lemond. Az 1869-
diki államköltségvetésnek a miniszterelnökségre, az ő felsége személye körüli, s 
részben a vallási és közoktatási minisztériumra vonatkozó tételei megállapittatnak.) 274 

CCCXII ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 13-án. (Kérvények bemutatása. A főrendek 
üzenik, hogy a póthitel iránti törvényjavaslatot elfogadták. A Magyarország és 
Erdély egyesülésének részleteit szabályozó törvényjavaslat benyujtatik. A gyors-
iroda rendezésére nézve bizottsági javaslat nyujtatik be. A delegatió hiányzó 
tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. Az 1869-diki államköltségve-
íésnek a vallási s közoktatási minisztériumra vonatkozó további tételei megálla
pittatnak. A főrendek üzenik, hogy a fiumei ügyben keletkezett határozathoz 
hozzájárultak. A magyar-horvát egj^ezményről szóló törvényjavaslat benyujtatik.) 288 

CCCXIII ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 14-én. (Eszterházy István gr. és Széky 
Péter a delegatióból kilépnek. Sehvarcz Gyula megbízó levele és kérvények be
mutattatnak. Hosszú József törvényjavaslatot nyújt be az erdélyi képviselővá
lasztások iránt. A magyar-horvát egyezményről szóló törvényjavaslat elíogadta
tik. Az 1869-diki államköltségvetésnek a belügyminisztériumra vonatkozó té
telei megállapittatnak.) 300 
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CCCXIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 15-én. (Kérvények bemutatása. A magyar
horvát egyességről szóló törvényjavaslat végleg elfogadtatik) . 3 1 6 

CCCXY. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868 november 16-dikán. (Kérvények bemutatása. A kor
mány törvényjavaslatokat nyújt be a vegyes házassági váló perekről s a gyula
fehérvári g. k. érsekség s lugosi és szamos-ujvári g. k. püspökségek iránt. Kuba 
János egy tolnamegyei szolgabíró önkénykedése iránt interpellálja a kormányt, 
mely is azonnal felel. Majthényi Dezső magyar ujonczoknak nem magyar csa
patokba történt sorozása iránt interpellálja a kormányt. A pénzügyi bizottság 
jelentést tesz a közgazdasági minisztérium 1869-dik évi költségvetéséről, a köz
ponti bizottság pedig a dalmát vámtarifa módosítását tárgyazó törvényjavaslat
ról. Az igazságügyi minisztérium költségvetése 1869-re megállapíttatik) . . 3 1 8 

CCCXY1 ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. novenber 17-én. (Kérvények benyújtása. A királyné 
nevenapján taríandó isteni tisztelet bejelentetik s a ház üdvkivánatait fejezi ki ő 
felségének. A főrendek üzenik, hogy a polgári törvénykezési rendtartásról szóló 
törvényjavaslatot módosításokkal, továbbá a magyar-horvát egyességet s az arad-
temesvári vasutat tárgyazó törvényjavaslatokat változatlanul elfogadták. Fiume 
ügyében pedig az országos bizottságba az illető tagokat megválasztották. Med-
nyánszky Dénes b., Freyaeysen Gyula és Schvarez Gyula igazoltatnak. A nép
oktatási bizottság beadja törvényjavaslatát, a központi bizot ság pedig jelentését 
a bor- és húsfogyasztás, úgyszintén a személyes kereseti adó iránti törvényja
vaslatokról. A dalmát vámtarifát módosító törvényjavaslat átalánosan és részlete
sen megállapittatik. A házszabályi bizottság beadja jelentését és javaslatát) . 329 
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