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NAYIAŚNIEYSZY KRÓLU PANIE NASZ MlŁOSCUrY!
Szanowny Sen ac i e!
Przerwiet na Izbo Poselska.

Posłanniki Narodu po skończonych Obradach powtórnie ten Tron, ota-

czaię.
Do Ciebie Nayiaśnieyszy Panie, należy sadzić czy dopełnili
swych powinności, odpowiedzieli zaufaniu narodu i zyskali Twę łaskę?
Wywdzięczyć się godnie Nayiaśnieyszy Panie, Twym czystym
chęciom, Twym dobrodzieystwom, iest nader trudno, ledwie wieki tego
dopełnię.
Jako przewodniczący Izbie Poselskiey, dopełniam powinności, którę
prawo na mriie wkłada, przedstawić, iakie były przedmioty zaymuiące
posiedzenie narodowe.
Gdy niespodziewany i nieprzeyrzanę nawet Boga oyców naszych ła
skę z tego osierociałego i zgruchotanego Tronu, coś z pod powszechney za
głady wyrwał, odezwałeś sie do narodu opiekuńczym głosem Nayia
śnieyszy Panie! Ożywiłeś ducha kraiowego a słowra Twoie iako prze
znaczenia samego wartość maięce, złęczyly wiecznie tey ziemi mieszkań
ców niezłomnem ogniwem z tronem Twoim.
Proiekt do prawa o rozgraniczeniu, zapewniaięcy wieczne każdego
posiadanie, moratoryyny zastrzegaięcy i pewność maiętków i pewność
wierzycieli, prawo procentowe i zmienienie artykułu 1244. kodexu cywil'

nego, Kodex karny, prawo o hipotekach z winną wdzięcznością od na
rodu były przy ię te.
Mało seymów w dawnych czasach tyle praw urządzaiących ten kray,
miało zaszczyt dadź za podstawę Rządo wi. Odebrałeś N a y i a ś n i e y s z y
Panie, uwagi nad Raportem Ministrów, niektóre prośby w potrzebie na
rodu są oddane tey Radzie Stanu, która odpowiedziała zaufaniu „Waszćy
Królewskiey Mości. Nic nam wiecey nie zostaie iak oświadczyć To
bie, Królu i Panie nasz miłościwy, winną wdzięczność za opiekę'
którą nas uszczęśliwiasz. Niegdyś przed ołtarzami naszemi o litość tylko
wznoszono ofiary, dziś są obległe ludem, który Naywyższ.ego; błaga za
Ciebie.
Polacy szczęśni mieć Pana takiego iakim iesteś Nayiaśnieyszy
Panie, widząc iż raczyłeś ocenić ich cnoty iak oni uwielbiaią Twoie,
sądzą iż. cieszyć się będziesz że tego ludu stałeś się' Dobroczyńcą, który
wart iest Twoiey łaski, który w Tobie widzi oyca a który światu pokaże
iż nowo te przybrane dzieci dopełnią tak godnego przeznaczenia.
Miłość oyczyzny, wierność dla naszych Królów, iest nam wrodzona,
co wieki winnych kraiach nie zdziałały, Twe cnoty,. Twe dobrodzieystwa wiednym mgnieniu oka to utworzyły.
Izby Poselskiey iest powinnością, niosąc ci Nayiaśnieyszy Panie
hołd swey wdzięczności, nieprzepomnieć ile dzięk ci ieszcze złożyć po
winna w imię narodu który wyobraża , za zastąpienie Ciebie w trudnych
Rządu pracach przez tego; sędziwego męża, boiowym okrytego wawrzy
nem, świetnego zasługami , którego czyste chęci i przywiązanie do krain
zyskały mu szacunek współziomków i Twoią Panie ufność.
Na wieki Polacy przysięgaią ci przywiązanie i wierność, szczęśni gdy
»A.vie
- ich kochać będziesz ile oni iuż Panie Ciebie.
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