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Gajzágó Salamon előadó (olvassa az ál
landó igazoló lizottság jelentését Borcsányi János, 
Pozsonyi/negye bazini választó kerületének képviselője 
választása tárgyában. A bizottság a nevezett képviselőt 
végleg igazoltatni véleményezi. Átalános helyeslés.) 

E l n ö k .* Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Borcsányi Já
nos végleg igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését Sipos Ferencz, Be-
regmegye felvidéki választó kerületének képviselője vá
lasztása tárgyában. A bizottság a szabályszerű 30 nap 
fen'artása mellett igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Sipos Fe
rencz a szokásos 30 nap fentartása mellett iga
zoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (oh ássa az ál
landó igazoló bizottság jelentését a Széky Péter, He
ves- és K.-Szolnokmegye tisza-abádi választó kerületé
nek már föitételesen igazolt képviselője ellen beadott 
folyamodvány tárgyában. A bizottság a választás meg
semmisítése iránt beadott kérvény elvetésével végleges 
igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Széky Péter 
képviselő ur végleg igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését Vucsetics István, To-

rontálmegye zsombolyai választó kerületének képvise
lője megválasztása tárgyában. A bizottság a szabályszerű 
30 nap fentartása mellett igazolást véleményez. He
lyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak elfog-adni a bizottság-
véleményét? (Elfogadjtűt!) Ennélfogva Vucsetics 
István képviselő úr a szokásos 30 nap fentartása 
mellett igazoltatik. 

T. ház! Ráday Gedeon gr. és Urményi J ó 
zsef uraknak a képviselői állásról történt lemon
dása által a költség'vetó' bizottságban két állás meg
ürült. Kivánja-e a t. ház, hogy a hiányzó tagok vá
lasztása tekintetéből a választási czéduíák a leg
közelebbi ülés alkalmával beadassanak, vagy pedig, 
hogy én hozzak javaslatba két tagot ? (Fölkiáltások: 
Méltóztassék javasolni!) Ennélfogva bátor vagyok 
Ivánka Imre és Kalauz Pál urakat ajánlani. (He
lyeslés.) 

A mai ülés jegyzőkönyvét Ráday László gr . 
azonnal el fogja készíteni, s az még a mai ülésben 
hitelesíttetni fog. 

(Húsz percznyi szünet múlva:) 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a mai 

ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A fölolvasott jegyzőkönyv hitele

síttetik. 
A mai ülésnek egyéb tárgya nincs. A jövő 

ülés szokott módon a maga idején ki fog hirdettetni. 
Az ülés végződik d. u. 4l/< órakor. 
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Tárgyai : Bemutattatnak : Bohetíelu Sándor megbízó levele ; Pethes József kórvénye az ellene minap beadott panasz alkal
mával használt kifejezés megváltoztatása iránt; Szirmay Pál kérvénye négyheti szabadságért, mely megadatik neki; Kendercsik Jakabé 
alkalmazásért; Guttmann Ádámé behajtott adóssága kifizetése iránt; Kiss Bálinté a múzeumi képtár ügyében; Pyrker Máriáé segély
ért ; Lator Báííntnéé s rokonaié pörükben szenvedett sérelmeik orvoslása iránt; Mánd lakosaié a lelkészi állomás betöltéseért; Békés-
Csaba lakosaié 1848 előtt lefizetett váltsági ősszegök átruházása iránt a város javára ; Andrássy Gyula gr, első alelnök jelentése az 
országgyűlés f. é. jan, 17-dikén kelt föliratának átadásáról. A 67-es bizottságban megürült két hely be nem töltetni határoztatik. Az 
elnök jelenti, hogy ugyanazon bizottság határozatából üléseiben azon képviselők is megjelenhetnek, kik nem tagjai. A múlt ülésszak, 
valamint az 1861-diki országgyűlés tzámadásainak megvizsgálására kirendelt bizottság jelentésének, úgyszintén Maróthy János ügyének 
tárgyalása napja kitüzetik, bemutattatik egyszersmind az ezen ügyre vonatkozólag az elnökhöz érkezett kormányi átirat. Szemző István 
föltételesen igazoltatik. Sárközy József képviselő halála bejelentetik. Bizalmatlansági szavazatoknak a ház elé terjesztése meg nem 
engedtetik. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 
E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét fogja ve-

fetni Dimitrievics Milos, a szólani kivánók neveit 
zogja jegyezni Csengery Imre jegyző úr. 

Az ulolsó ülés jegyzőkönyve már hitelesítve 
lévén, a hitelesítés szüksége elő nem áll. 

Van szerencsém a tisztelt háznak bemutatni 
következő irományokat: 
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Bohetielu Sándor naszódvidéki képviselőnek 
eredeti megbizó levele. Az állandó igazoló bizott
sághoz tétetik át. 

Pethes József képviselő úr nincs megelégedve 
azon kifejezéssel, mely mellett Unger Istvánnak 
ellene beadott kérvénye be lőn mutatva, s kéri azt 
megváltoztatni. A kérvényi bizottságnak adatik át. 

Szirmay Pál képviselő egészségi szempontból 
négyheti szabadságért esedezik. (Megadatik!) 

Kenderesik Jakab, zsombolyai lakos és ma
gyar nyelvtanitó, alkalmaztatásaért esedezik. A kér
vényi bizottsághoz utasittatik. 

Guttmann Ádám torna-ujfalusi lakos, Le-
hoczky Lajos Abaujmegye szolgabirája és Ru-
szieska Zsigmond kassai ügyvéd által végrehajtás 
ntján részére behajtott 347 frt 25 krnak kifizeté
sét eszközöltetni kéri. Szintén a kérvényi bizottság
hoz tétetik át. 

Kiss Bálint, nemzeti múzeumi képtárőr kéri, 
hogy a múlt évi február 8-kán 57. sz. a. beadott 
folyamodása a Múzeum tárgyában kiküldött bi
zottság által mielőbb fölvétetni és elintéztetni ren
deltessék. A közintézetek tárgyában kiküldött bi
zottságnak adatik át. 

Pyrker Mária tyrolországi Thaur községi la
kos kéri, hogy néhai Pyrker László volt egri érsek 
által összes rokonai részére adott segélyezési ado
mányban részesittessék. A kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

Lator Bálintné szül. Kovácsi Erzsébet, mar
ni aros-szigeti lakos, és több vérrokona kérik, hogy 
a királyi ügyek igazgatója ellen általok folytatott 
zálogolási pörüknek a törvények helytelen alkal
mazása melletti végrehajtása által okozott tetemes 
sérelmeik törvényhozásilag orvosoltassanak. A kér
vényi bizottsághoz utasittatik. 

Mánd, biharmegyei község lakosai kérik, 
hogy keleti szertartású egyházukban, hol már két 
év óta lelkészök nincs, Zsurkucza István papi je
löltnek kineveztetése eszközöltessék, A kérvényi 
bizottságnak adatik át. 

Békés-Csaba város lakosai a 48-diki törvé
nyek előtt történt megváltás összegét a város 
javára kérik átruháztatni. Szintén a kérvényi bi
zottsághoz tétetik át. 

Andrássy Gyula gr., mint a seregkiegészités 
tárgyában készült fölirat átadásával megbízott 
küldöttségi tag, jelentését a háznak beadta. 

DimitrieviCS MilOS j egyző (olvassa Andrássy 
Gyula gr. jelentését *). 

E l n ö k : Azt hiszem, hogy ő felségének ezen 
kegyelmes királyi nyilatkozata örömmel tudomá
sul vétetik. (Helyeslés.) 

*) Lásd az Irományok 5 7-dik számát. 

A 67-es bizottságnak két tagj"a, Klauzál G á 
bor és Sárközy József urak meghaltak. Kivánja-e 
a t. ház, hogy ezen tagok helyett ujak választas
sanak? (Nem szükséges!) Ennélfogva az uj válasz
tás szüksége elő nem fordul. 

Ugyancsak a 67-es. bizottság részéről van 
szerencsém a t. háznak jelentem e bizottság azon 
határozatát, hogy üléseiben azon képviselő urak, 
a kik nem tagjai a 67-es bizottságnak, jelen lehet
nek. (Helyeslés.) 

Van két tárgy, melyre nézve tárgyalási napot 
kell kitűzni: az egyik, a ház számadásai megvizs
gálása tárgyában kiküldött bizottság jelentésének 
tárgyalása; a másik Maróthy János képviselő úr 
folyamodásának tárgyalása. Ú g y vagyok érte
sülve, hogy jövő héten bizottsági ülések fognak 
tartatni: ennélfogva, ha a t. ház akaratával egyez, a 
következő hét első napján, vagyis február 4-kén 
lehetne tárgyalni a most bejelentett tárgyakat. 
(Helyeslés.) 

E g y igazolási esetet fog Torma képviselő úr 
előadni. 

Torma Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését Szemző István, Bács-Bodrog 
megye rigyiczai választó kerülete képviselőjének vá
lasztása tárgyában. A bizottság foltételes igazolást véle
ményez. Helyeslés) 

Elnök : Ennélfogva Szemző István, Bács-
Bodrogmegye rigyiczai kerületének képviselője, a 
30 nap fentartása mellett, igazoltatik. 

Miután Maróthy János képviselő folyamodá
sának tárgyalása alkalmával szükséges lesz azon 
átirat is. melyet a jelen kormány ezen tárgyban 
hozzám intézett, ki kell azt nyomatni és szétosz
tatni ; hogy azonban ez megtörténhessék, a levél 
fölolvasása és kihirdetése is szükséges. (Halljuk!) 

DimitrieviCS MÜOS j e g y z ő (olvassa Bartal 
György helytartótanácsi első alelnöknek a képviselőház 
elnökéhez intézett levelét * ) . 

E l n ö k : Ezen levél ki fog nyomatni s a t. 
képviselő urak közt szétosztatni. 

Fájdalommal jelentem Sárközy József képvi
selőtársunk közelebb történt halálát, ki úgy egy
házi, mint politikai életében nagy érdemeket szer
zett magának. Azt hiszem, hogy fájdalmasan bár, 
de kénytelenek vagyunk megtenni azon intézkedé
seket, hogy Komárommegye központi választmá
nya szólittassék föl ujabb választás megtételére. 
(Helyeslés.) 

A t. ház megállapította és kimondotta azt, hogy 
a bizalmi szavazatok előterjesztése a ház elé nem 
tartozik. Azt hiszem, hogy midőn ezt kimondotta 
a t. ház, kimondotta egyszersmind azt, hogy a 

*) Lásd az Irományok 58 dik számát. 
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bizalmatlansági szavazatok közlése sem tartozik a 
ház elé: következésképen, ha netán jönnének be 
bizalmatlansági szavazatok, azokat az elnökség 
nem tartozik előterjeszteni. 

MiletiCS SzvetOZár: Minthogy a dolog en

gem illet, kívánom, hogy ez nyilvánosan tárgyal-
tassék. (Elénk felkiáltások: Nem kell!) 

E l n ö k : Más tárgy nem lévén, az ülést el
oszlatom. 

^íz ülés végződik d. e. 10% órakor. 

XC. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. január 29-dikén 

S z e n 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; Két folyamidás Szemző István választása ellen; Oroszy Miklós kérvénye négyheti szabad
ságért, mely megadatik. A jegyzőkönyv 501-dik pontjának második ezikkeben egy hibás kitétel megigazittatik, A ház kijelenti, hogy 
a nemzeti múzeumi tárgyak fölötti intézkedés az országot, nevezetesen az országgyűlést illeti, s meghagyja a közintézeti bizottságnak, 
hogy a Nemzeti Múzeumból a párisi világtárlatra küldendő tárgyak iránt javaslatot terjeszszen eló'. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni Dimitrievies Milos, a szó
lani kívánókat fogja jegyezni Csengery Imre 
jegyző úr. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve lesz hitelesítendő. 
Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a ja

nuár 26-kán tartott ülés jegyzökönyvét. Hitelesíttetik.) 
E l n ö k : Szemző' István képviselő' választása 

ellen két folyamodás érkezett be. Az állandó iga
zoló bizottságnak fog átadatni. 

Oroszy Miklós képviselő úr, betegeskedése te
kintetéből, hatheti szabadságot kér. (Megadjuk!) 

Faragó Ferencz képviselő urnák az ország
gyűlési jegyzőkönyv egyik pontjára nézve van 
észrevétele. 

Faragó Ferencz: T. ház! Az országgyűlési 
jegyzőkönyv szerkezetére van észrevételem. A 
mult évi november 23-dikai ülés jegyzőkönyvé
nek 501-dik pontjában a 2-dik czikk alatt a kö
vetkező van bejegyezve : „Makó város görög val
lású egyházi községe, a nagyváradi rom. kath. 
püspökség által állítólag ellene elkövetett törvény
telenségeket folyamodványában panaszolván, sé
relmei orvoslását kéri." Biztos tudomásom van, 
hogy ez nem úgy áll, mert ezen panasz nem a. 
rom. katholikus püspök. hanem a görög katholi-
kus püspök ellen van beadva; nehogy tehát a rom. 
katholikusok a magyar nemzet elleni izgatásokkal 
vádoltathassanak: ugy hiszem, szükséges volna 
ezt a jegyzőkönyvben kiigazítani és az igazítást a 
mai jegyzőkönyvbe fölvenni. (Helyeslés.) 

KÉPV. H*. NAPLÓ. 1 8 6 % III. 

E l n ö k : A dolog úgy áll, mint képviselő úr 
előterjesztette. T. i. hibából „görög egyesült" he
lyett „romai katholikus" tétetett; holott az eredeti 
okmányban ógörög egyesült püspök" fordul elő. 
Ennélfogva ezen kitétel a szerint lesz kiigazítandó, 
a mint Faragó Ferencz képviselő úr indítványozta. 

T. ház! Húsz képviselő úr a ház szabályai
nak 83-dik szakasza értelmében ülést kivánt tar
tatni egy, a Nemzeti Muzeumot érdeklő kérdés 
tárgyában. Szentkirályi Móricz képviselő iír kíván 
e tárgyban szólani. 

Szentkirályi Móricz: T. ház! Úgy tudom, 
hogy időközben, különösen miután az elnökségnél 
ülés összehívását sürgettük, a Magyar Nemzeti Mú
zeum igazgatósága részéről e tárgyban jelentés ér
kezett a házhoz. Hogy a dolgot tökéletesen, kime-
ritőleg lehessen tárgyalni — ha érkezett ily jelen
tés — mindenek előtt ezt kérném fölolvastatni. 

E l n ö k : Az ülés előtt be lett adva ily jelen
tés. Jegyző úr a melléklettel együtf föl fogja ol
vasni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa Kubi-
nyi Ágoston beadványát és a tárnokmester erre vonat
kozó rendelvényét.) 

Szentkirályi Móricz: T. ház! Midőn azon 
körülmény egynémelyikünknek tudtára esett, hogy 
a M. N. Múzeum némely tárgyai kiküldetni szán
dékoltatnak a párisi műtárlatra, ezen dolog egészen 
máskép állott, mint a most. fölolvasott igazgatósági 
jelentésből megértettük. Akkor t. i. úgy voltunk 
értesülve, hogy azon tárgyak elszállítására a ren
deletek akként vannak megtéve, hogy — ha az 
országgyűlés jogát érvényesíteni akarja — azzal 
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