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CLXXTI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. november 21-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: Kemutattatik Freiseisen Gyula megbízó levele. Az elnök bejelenti Dósa Elek másod alelnök halálát: teme 
te'eérol a ház gondoskodik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Mikó Imre gr. 

AÍ ülés kezdődik d. e. 11 ]/4 ora kor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Horváth 
Lajos jegyző ur fogja vezetni. A muít ülés jegyző
könyve fog hitelesítés végett fölolvastatni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a nov. 
18-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : A munkácsi kerület képviselője Freis
eisen Gyula beadta megbízó levelét, mely az ál
landó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Mély fájdalommal jelentem a t. háznak kép
viselőtársunknak és a ház egyik alelnökének, 
Dósa Eleknek elhunytát. 

Két irányban tartozott ő hazánk jelesei közé : 
mint hazafi szigorúan teljesítette a haza iránti kö
telességeit; mint a tudomány embere tudományt, 
fölvilágosítást, értelmiséget terjesztett. Mmdakét 
pályán szerzett érdemei elhunyta után is élni fog
nak. 

Midőn e fájdalmas esetet a t. háznak bejelen
tem, kérem, méltóztassanak részvétüket jegyző
könyvileg kijelenteni, egyszersmind szerzett érde
meinek elismerése és méltánylása tekintetéből ab
ban megegyezni, hogy a ház nevében temettetvén 
el, az innen eredő költségek a havi költségvetésbe 
fölvétessenek. (Atalános helyeslés.) 

Ezen szomorú eset következtében nincs egyéb 
hátra, mint hogy a t. ház tagjait fölkérjem, mél
tóztassanak a holnapi napon déli 12 órakor végbe 
menendő temetésen megjelenni. 

Egyszersmind fel fog szólittatni Maros-Vásár
hely városa középponti választmánya, hogy ujabb 
választás eszközlése iránt intézkedjék. 

A t. ház tagjait pedig kérem, hogy a szokott 
módon kihirdetendő legközelebbi ülésre egy alel
nök választása végett szavazati jegyeiket magok
kal hozni méltóztassanak. 

A mai ülésnek más tárgya nem levén, elosz
latom. 

Az ülés végződik d. e. 11 V2 órakor. 
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