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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. 
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Csanády Sándor: Napirendre kérjük kitü-
zetni a tárgyat! 

Elnök : A beadvány tehát ki fog nyomatni. 
A második eset ez: Szintén az elnapolás után 

jelentette nekem az egri törvényszék, hogy bizo
nyos kereset tárgyában Pap Pál képviselő urat 
augusztus 10-dikére maga elé idézte. Ezen esetre 
nézve is tettem lépéseket; azonban előttem szóval, 
később írásban is azt nyilatkoztatták, hogy ez bí
rói eljárás lévén, a birói függetlenség elvénél fogva 
a politikai hatóság ebbe beavatkozni nem kivan. 

P a p P á l (beadja ez ügyre vonatkozó jelentését*). 
Ráday László gr. jegyző (felolvassa.) 
E l n ö k : E jelentés szintén ki fog nyomatni. 
Még egy harmadik folyamodás is nyújtatott 

be Csiky Sándor képviselő részéről. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa Csiky 

Sándor Eger város képviselőjének jelentését a heves-
megyei törvényszék eljárásáról irányában **). 

E l n ö k : Ez is ki fog nyomatni. 
A házszabályok 77-dik §-sza értelmében Ma

darász József képviselő úr egy kérvényt kíván a 
t. háznak bemutatni. 

Madarász József : T. ház! Zólyom várme
gyéből, illetőleg Besztercze-Bánya egyházmegyé
jéből Turcsányi Gábor, Smerzsák János lelkészek, 
Fulka Géza kath. pap, Zondlenszky Pál, Novesák 
György segéd-lelkész a r. kath. papság nősülhe-
tése tárgyában (Elénk derültség) kérvénynyel já
rulnak a képviselőházhoz. Hozzám küldött kérvé
nyüket ezennel a ház elé terjesztem, kérvén azt a 
kérvényi bizottságnak kiadni. (Helyeslés. Derültség.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasíttatik. 
T. ház! A folyó évi nov. 17-ről kelt kegy. kir. 

leirat tárgyalása mai napra lévén kitűzve, Tisza 
Kálmán képviselő úr egy indítványt nyújtott be 
írásban. Mindenek előtt ujabban a kegy. kir. leirat 
fog fölolvastatni, aztán Tisza Kálmán képviselő úr 
indítványa. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a nov. 

*) Lásd az Irományok 45-dik számát. 
''*) Lásd az Irományok 44-dik számát. 

hó 17-dikén kelt kegy. kir. leiratot, ezután Tisza Kál
mán képviselő indítványát *). 

Deák FerenCZ: T. ház! a kir. leirat tárgyá
ban én is adok be a t. háznak egy indítványt, me
lyet ime a ház asztalára leteszek. (Éljenzés. A ház 
asztalára leteszi.) 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa Deák in
dítványát **). 

E l n ö k : T. ház! a beadott indítványok ki
nyomatván, a t. képviselő urak közt ki fognak 
osztatni. (Helyeslés.) Nem tudom, találkozom-e a t. 
ház kivánatával, ha javaslatba hozom, hogy a 
kegy. kir. leirat folytán beadott indítványok jövő 
szombaton vétessenek tárgyalás alá? (Fölkiáltá
sok : Hétfőn! Túlnyomó felkiáltások: Szombaton ! Elfo
gadjuk!) Ú g y veszem észre, hogy a többség a 
szombati napot fogadja el. (Helyeslés.) 

T. ház! a kérvényi bizottság ujabb választá
sának ideje beállván, azt hiszem, a jövő szombati 
napra be lehetne hozni az uj tagokra nézve a vá
lasztási czédulákat is. (Fölkiáltások: Maradjanak !) 
Ennélfogva a kérvényi bizottság eddigi tagjai jö
vőre is megmaradnak. (Helyeslés.) 

V a y Lajos b . : T. ház! Ú g y veszem észre, 
hogy a t. ház maradással akarja megtisztelni cse
kély személyemet s a bizottság többi tagját; de azt 
hiszem, midőn a szabályok értelmében elválasztat
tam, egyszersmind kötelességem ezen szabályokat 
meg is tartani mindaddig, mig el nem töröltetnek. 
A kérvényi bizottság tagjainak újonnan megvá
lasztása nincs ugyan tiltva, de a tagok egyszerű 
marasztalása nincsen a szabályokban világ'osan 
megengedve. Én ugyan hiszem, az eddigi tagok 
mindnyájan hódolattal alávetik magokat minden 
uj választásnak; de a választást elkerülnünk nem 
lehet. (Zaj. Maradjon!) 

E l n ö k : A határozat már ki van mondva. 
(Helyeslés.) 

Holnap ülés nem lesz, és így csak holnapután 
10 órakor lesz szerencsém a t. ház tagjait itt tisz
telhetni. 

Az ülés végződik d. e. 11% órakor. 

*) Lásd az Irományok 46-dik számát. 
:*) Lásd az Irományok 47-dik számát. 




