
LXXII. OESZAGOS ÜLÉS. (Nov. 23. 1866.) 

T. ház! A mai országgyűlési tanácskozások
nak folytatása egy nevezetes nappal esik egybe: 
ma van nevenapja a Császárné 0 Felségének, 
(Éljenzés), ki jó hajlamát, jó akaratát a nemzet 
iránt nem egyszer bizonyitá. Azt hiszem, a t. ház 
akaratát, érzelmét mondom ki, midó'n nyilvánítom, 
hogy a ház hosszas életet és boldogságot kivan 
Ő Felségének. (Éljenzés.) 

T. ház / Hontmegye főispánja O Felségének 
kegy. kir. leiratát hozta á t : az fel fog bontatni s 
ki fog hirdettetni. (A háznagy bevezeti ifj. Majthé-
nyi László b. hontmegyei főispánt, a felsőház jegy
zőjét.) 

Ifj. Majthényi László b.: Az országosan 
egybegyűlt főrendek és képviselők utóbbi fölira
tára érkezett kegy. kir. leiratot azon tiszteletteljes 
kéréssel van szerenesém a ház asztalára letenni, 
hogy azt az itteni fölvasás után hasonló czélból a 
mélt. főrendekhez visszaküldeni méltóztassék. 

E l n ö k : Azonnal ki fog hirdettetni, és annak 
megtörténtével a mélt. főrendekhez visszaküldetni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (fölbontván a kegy. kir. 
leiratot, fölolvassa *). 

E l n ö k : Tóth Vilmos jegyző úr a most ki
hirdetett királyi leiratot a mélt. főrendekhez át
viszi. A leirat kinyomatván, a tisztelt ház tagjai 
között ki fog osztatni; azután a tisztelt ház a tár
gyalás napját ki fogja tűzni. (Helyeslés.) 

Van szerencsém még bemutatni abrudbányai 
és verespataki képviselő úr, Széles Dénes megbízó 
levelét, mely az állandó igazoló bizottsághoz uta-
síttatik. (Helyeslés.) 

A mai napra nincs más tárgy, az ülést tehát 
befejezem. 

Az ülés végződik d. u. 12 !/4 órakor. 

") Lásd az Irományok 42-dik számát. 
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1866. november 23-dikán 

Szent iványi Károly elnöklete alatt. 

Tárgyai : Bemutattatnak : Féiegyháza választóinak kétrendbeli kérvénye Hrabovszky Zsigmond képviselő választásának 
megsemmisítése iránt; Közép-Szolnokmegye központi választmányának jegyzökönyvei; Kubínyi Ágoston és Ferencz kérvénye a mű
emlékek fentaríasa ügyében ; Makó gör. vall. lakosainak panasza a nagyváradi püspökség ellen ; Zboró helysége kérvénye a bártfai 
vasútvonal iránya iránt; Szatmáry Dánielé egy bűnvádi pör megvizsgálása iránt; Kovács Dániel panasza az első magyar átalános 
biztositó-társaság ellen; Wachsmann Frigyesé Pest városa ellen; Lehoczky Nándor kérvénye segélyért. A nov. 17-én kelt kir. leirat 
tárgyalásának napja kitüzetik. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Ráday László gr. fogja vezetni, a szó
lók neveit Tóth Vilmos jegyzi. Az utolsó ülés jegy
zőkönyve fog hitelesíttetni. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a nov. 19-én 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Be fogom mutatni a t. háznak a be
érkezett kérvényeket. 

Félegyháza városa választói Hrabovszky 
Zsigmond képviselő választását két rendbeli fo
lyamodványban megsemmisíttetni kérik. Az ál
landó igazoló bizottsághoz utasíttatik. 

Közép-Szolnokmegye központi választmánya 
több ülése jegyzőkönyvét küldötte be. Az állandó 
igazoló bizottsághoz utasíttatik. 

Kubínyi A goston és Ferencz a magyarország 
orvosok és természetvizsgálóknak a mű-emlékek 
fentartása érdekében hozott határozatait pártfogás 
végett mutatják be. A kérvényi bizottsághoz uta
síttatik. 

Makó városa görög vallású lakosai a nagy
váradi püspökség által ellenök elkövetett törvény
telenséget panaszolván, orvoslást kérnek. A kérvé
nyi bizottsághoz utasíttatik. 

Sárosmegye Zboró helysége kéri, hogy a Gra-
licziába vezetendő vasiít Bártfától ne Orlich felé 
vezettessék. A kérvényi bizottsághoz utasíttatik. 

Szatmáry Dániel ügyvéd Hirsch Izsák ellen 
folyamatban lévő bűnvádi perét törvényes bíróság 
által megvizsgáltatni kéri. A kérvényi bizottság
hoz utasíttatik. 

Kovács Dániel, mint Tim János és Wolf Anna 
meghatalmazottja, panaszt nyújtott be a magyar 
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biztosító-társaság ellen. A kérvényi bizottsághoz 
utasíttatik. 

Wachsmann Frigyes vegyész Pest városa ál
tal ellene elkövetett törvénytelenséget panaszolván, 
orvoslást kér. A kérvényi bizottsághoz utasíttatik. 

Lehoczky Nándor volt honvéd őrnagy nagy 
szegénységét panaszolván, segélyért esedezik. E 
kérvény szintén a kérvényi bizottsághoz utasíttatik. 

Tisztelt ház! A mai ülés fő tárgya a november 

17-dikén kelt kegy. kir. leirat tárgyalásának na
pirendre kitűzése. Nem tudom, a tiszt, ház elfo
gadja-e azon javaslatomat, hogy annak tárgyalása 
a jövő hét csütörtökére, vagyis nov. 29-dikére tű
zessék ki ? (Helye?! Elfogadjuk!) Ennélfogva a kegy. 
kir. leirat a jövő hét csütörtökén tartandó ülésben 
fog tárgyaltatni. 

Több tárgy nem lévén, az ülést föloszlatom. 
Az ülés végződik d. u. 12 a/4 órakor. 

LXXIH. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. november 29-dikén 

S z e r i 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 : H.-Böszörmény városa kérvénye a Hajdúkerület rendezése ügyében ; Tassy Edéé pöre siettetése 
iránt; a deutschbrodi kórházé költségmegtérités iránt; Krmaneoz Károlyé versei pártolása iránt; Inkey József és Illéssy János kép
viselőké szabadságidőért, mely nekik meg is adatik ; Maróthy János és Pap Pál képviselők panaszai képviselői sérthetlenségöknek a 
jelenlegi hatóságok által történt megtámadása miatt; Csiky Sándor képviselő jelentése a hevesmegyei törvényszék eljárásáról irányá
ban; beszterczei egyházmegyei lelkészek kérvénye a r. kath. papok nösiilhetése tárgyában; Tisza Kálmán indítványa a nov. 17-dikei 
kir. leiratra adandó válaszfölirat tárgyában; Deák Ferenczé ugyanazon tárgyban. E két indítvány tárgyalása dec. 1-jére tűzetik ki. 
A kérvényi bizottság tagjai megmarasztatnak. 

Az ülés kezdődik d. e. íO-% órakor. 
E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy

zőkönyvét fogja vezetni Diinitrievics Milós, a szólni 
kivánókat Tóth Vilmos jegyzi. Az utolsó ülés 
jegyzőkönyve lesz hitelesítendő. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a nov. 
23-dikai ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Be fogom mutatni az idő közben be
érkezett kérvényeket. 

Hajdú-Böszörmény városa egy a kertilet ren
dezésére vonatkozó iratot mutatott be, azzal a ké
réssel, hogy az erre vonatkozó irat a megyék, vá
rosok és kerületek rendezése tárgyában kiküldött 
bizottságnak figyelembevétel végett adassék át. 

Tassy Ede hódmező-vásárhelyi lakos, Csonka 
György pesti ügyvéd által a városi törvényszék 
előtt folyamatban lévő pörnek mielőbbi befejezte-
tését kéri eszközöltetni. 

A deutschbrodi kór-ház igazgatósága egy Ma
gyarországból származó egyénnek gyógyítására 
fordított 28 ft 32 krból álló költségeket az orszá
gos pénztárból megtéríttetni kéri. 

Krmanecz Károly nyitramegyei csiszári bir
tokos tót nyelven irt magyar érzelmű verseket 
mutat be pártolás végett. 

A fölsorolt kérvények a kérvényi bizottság
hoz utasíttatnak. (Helyeslés.) 

Inkey József és Hléssy János képviselő urak 
egészségűk helyreállítása végett szabadságidőt kér
nek. (Fölkiáltások: Megadjuk!) 

Engedje meg a t. ház, hogy az elnapolás ideje 
alatt történt bizonyos eseményekről ma tudósítsam 
a t. házat. Megtettem volna ezt mindjárt első alka
lommal, hanem a főokmány csak az utolsó ülés 
után került vissza kezeim közé. 

Az első eset következő: Maróthy János kép
viselő úr házánál katonai erő jelent meg elfoga
tási szándékkal • az elfogatás nem sikerült, de az 
elfogatási szándék meg nem szűnt. Ezen eset ne
kem több szatmármegyei képviselő úr által be lé
vén jelentve, én rögtön lépéseket tettem, hogy a 
képviselői salvus conductus tiszteletben tartassák. 
(Helyeslés.) Ennek következtében az eset O Felsé
gének be lévén jelentve, 0 Felsége azonnal mél
tóztatott megparancsolni, hogy a katonai hatóság 
minden további eljárástól álljon el és minden be
avatkozás szűnjék meg. Ezt én az illető képviselő 
uraknak a maga idejében tudtokra adtam. (He
lyeslés:) 

Maróthy János (beadja ez ügybdi jelen
tését *)• 

Ráday László gr. jegyző (fölolvassa.) 
(# Lásd az Irományok 43-dik számát. 




