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lehet már ugy fölvenni, mint láttuk, hogy az 60 
év óta Bécsben történt Metternich tői Becke mi
nisztériumáig. Titokban tehát nem lehet már köl
csönöket kötni; hanem a mostani pénzpiacz kö
rülményeinél fogva mégis lehetnek oly körülmé
nyek, melyeket itt nem lehet nyilvánossá tenni. 
Csütörtökön majd meglátjuk, mit és miként fog 
a miniszter ur fölhozandó nehézségeinkre felelni; 
de azt hiszem, mindezt egyenesen csütörtökre kell 
halasztani. (Helyes!) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Perczel 
Mór t. képviselő társunk ujabb előadására azon 
megjegyzést bátorkodom tenni, hogy ezen kérdést 
semmi tekintetben sem tartom összefüggésben ál
lónak az államadósság évi járulékainak elvállalá
sával. A múlt ülésszak alatt ugyanis július 2-án 
azzal méltóztattak a minisztériumot megbízni, gon

doskodjék a vasutak építése tekintetéből a szüksé
ges pénzerő megszerzéséről. E megbízás alapján 
és folytán történt mind az, mit a minisztérium a 
kölcsönre vonatkozólag teljesített, és ennek követ
keztében terjesztett a ház elé javaslatot. Ennél
fogva ugy méltóztassanak e kérdést tekinteni, hogy 
a minisztérium egyedül a július 2-án nyert megbí
zás folytán járt el, és a minisztérium ezt olyan 
tárgynak tekinti, mely semmi tekintetben sem 
függ össze az államadósság évi járulékainak elvál
lalásával, átalában az államadósság kérdésével. 

Elnök: A mai ülésnek egyéb tárgya nem 
levén, még csak azt jelentem be, hogy a hányad
küldöttség irományai holnapután elkészülvén, ren
delkeztem, hogy azokat a képviselő urak szállá
saikon megkapják. Ezzel az ülést eloszlatom-

Az ülés végződik d. e. 11 y\ órakor. 
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Tárgyai: Bemutattatnak: Szentiványi Adolf, Macellariu Illés és Kandó Kálmán megbizó levelei; panasz az utóbbinak 
választása ellen, s védirat mellette; Kállay Ödön lemondása a képviselőségről; Erős Lajos kérelme szabadságért, mely megadatik-
Abaujmegye kérvénye a vasúti hálózat iránt; Debreczen városé a bűnvádi pörbe fogott Hlaváes János fizetése megszüntetése iránt • 
Beregmegyéé a szerencs-szigeti, Temesvár városé a debreezen-szatmár-szigeti vasútvonal ügyében ; czeglédi lakosoké kárpótlás iránt 
a magyar bankjegyekért ; Pyrker Máriáé örökösödési ügyében; a szegedi csizmadiaezéhé 1849-beli szolgálólányok megtérítéséért • 
Torda városé vasút iránt; Czifra Jánosé 1849-beli költségei megtérítéséért: Kemse községé úrbéri pöre megujithatása va"? eny
hébb itélet kieszközlése iránt; Török Józsefé adóhátraléka elengedéseért. A vasutkölcsöni törvényjavaslat mind átalánossá^ban miiíd 
1 észletenkint elfogadtatik. Besze János indítványt nyújt be a tanácskozások szakadatlan folytatása iránt. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, Miké Imre gr., Wenckheim 
Béla h. • később Andrássy Gyula gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Gajzágó Salamon jegyző ur fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Eadics Ákos jegy
ző ur fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő (olvassa az októ
ber 8-án tartott ülés jegyzökönyvét) 

E l n ö k : Szentiványi Adolf Liptómegye szent
miklósiválasztókerülete által újból megválasztott or
szágos képviselő beadta eredeti megbizó levelét; 
úgyszintén Macellariu IHés, Szerdahely szék máso
dik választókerületében újból megválasztott orszá
gos képviselő; s Kandó Kálmán, Ungmegye ung
vári kerületében újból megválasztotfképviselő.Mind-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . V. 

ezen megbizó levelek az állandó igazoló bizottság
hoz tétetnek át. 

Az ungvári kerület választói egy része pa
naszt adott be az ottani választás ellen ; egy másik 
rész a választás igazoltatását kéri. Mind a két fo
lyamodvány szintén az igazoló bizottsághoz uta-
sittatik. 

Kállay Ödön képviselő ur ezen állásáról le
mondott. Szabolcsmegye középponti választmánya 
az illető kerületben uj képviselőválasztás megtar
tásának eszközlésére fölhivatik. 

Erős Lajos képviselő ur hat hétre szabadsági 
időt kér adatni. (Megadatik.) 

Abaujmegye közönsége a vasúti hálózatra 
tett észrevételeit figyelembe vétetni kéri. 

Debreczen városa a sárosmegyei jegyzőkönyv 
meghamisítása s részben megsemmisítése miatt 

j bűnvádi pörbe fogott Hlavács János fizetését a pör 
befejezéséig is kéri megszüntetni. 
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Beregmegye közönsége a szerencs-szigeti va
sutat, mely az 1836 : 25. t. czikknek leginkább 
megfelel, a szatmár-szigeti vonal mellett egyszerre 
kéri fölépíttetni. 

Temesvár városa a debreczen-szatmár-szigeti 
vasutvonalat pártoltatni kéri. 

Czegléd városa több lakosai a magyar bank
jegyekért kárpótlást kérnek eszközöltetni. 

Pyrker Mária tyroli lakos' örökösödési kere
setének mielőbbi elővételét ujabban sürgeti. 

Szeged városa csizmadiaezéhbeli elöljárói az 
1849-ik é^ben a magyar hadsereg részére kiszol
gáltatott munkákért járó 8366 frt 19 kr kifizeté
sét kérik eszközöltetni. 

Torda város képviselő testülete, a nagyvárad
kolozsvár-brassói vasutvonalat Torda városán át 
kéri vezettetni. 

Czifra János volt honvéd huszár fó'százados 
az 1849-ik évben a sebesült honvédek gyógyítá
sára saját erszényéből fordított s még hátralévő 
költségeit megtéríttetni kéri. 

Baranyamegyébe kebelezett Kemse község 
elöljárói a pécsi káptalan ellen indított úrbéri pe-
rök megujithatását, vagy a sérelmes Ítélet enyhíté
sét kérik kíeszközöltetni. 

Török József zemplénmegyei Berzik község-
beli ref. lelkész, 1863, 64, 65-bsn az aszály miatt, 
1866-ban pedig a fagy által okozott tetemes ká
rait panaszolván, az azon évekről hátralévő 159 
frt 96% kr. adóhátralékát elengedtetni kéri. 

Valamennyi kérvény a kérvényi bizottságnak 
adatik át. 

Tisztelt ház! A mai napra a vasúti kölcsön 
tárgyában beadott törvényjavaslat tárgyalása van 
kitűzve. A törvényjavaslat és a jelentés föl fog 
olvastatni. 

GajzágÓ Salamon jegyző (fölolvassa a fór
vényjavaslatot és a bizottsági jelentést.) 

Elnök: Lónyay Menyhért pénzügyminiszter 
ur kért szót. 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: T. ház! 
Hazánkban sokan vannak, kik az eddig elért 
eredményeket kicsiny lik, sőt egyenesen tagadják; 
és tagadják az alkotmányos szabadság és önállás 
tekintetében rövid idő alatt történt haladást: a 
minek oka, hogy nem tekintenek a legközelebb s 
távolabb múltra. Az eddig elért eredményt pedig 
igen kézzel foghatólag és világosan tanúsítja többek 
között azon tény is, hogy most, a nemzet szabadon 
•választott képviselői előtt, annak többségéből ke
letkezett alkotmányos kormány nevében és a ko
ronás király megegyezésével előterjesztett tör
vényjavaslatot a legelső hasznos beruházási köl
csön iránt, melyet Magyarország, a mióta fönáll, 
kötött, itt tárgyaljuk. (Helyeslés.) Már maga azon 
tény, hogy sikerült a magyar kormánynak a je

len mostoha pénzügyi és hitelviszonyok között, a 
birodalom átalakulási korszakában előző egyez
ményt kötni: állapotunk megszilárdítása és jövőnk 
iránti bizalmi szavazat épen azok részéről, kik leg-
bizodalmatlanabbak: a pénzemberek részéről. Már 
maga azon körülmény, hogy hazánk törvényho
zásának alkalma van rendelkezni azon eszközök 
fölött, melyek anyagi fölvirágozását czélozzák: 
világos bizonysága annak, hogy hazánk elérte vég
re azon időszakot, midőn először rendelkezhetik 
önállóan anyagi teendői fölött, midőn tehát ura 
lett saját anyagi jövőjének is. 

Talán szabad magamról elmondanom, hogy 
föl vagyok jogosítva annyira, mint bárki más, 
ezen körülményt nagyra becsülni tudni, ki már 
egy negyed század óta részt vettem minden moz
zanatban, mely hazánk anyagi fejlődésére megkí
sértetett; ki eléggé sajnosán tapasztaltam azon 
számtalan akadályokat, metyekkel meg kellett 
küzdenünk, és csak azon csodálkozom, ha azokra 
visszagondolok, hogy abban nem hagytuk ezen 
törekvést, s mindezek daczára mégis sikerült néha-
néha valami üdvöst alkotnunk. Ha ezek ellenében 
meggondolom, hogy a jelenlegi állapot anyagi 
tekintetben mily nagy előnyöket nyújt : azt hi
szem, bízvást elmondhatom, hogy a következés 
ki fogja mutatni, hogy egy szabad, alkotmányos 
törvényhozással, szabad kormányzattal bíró nem
zet saját anyagi érdekeire nézve rövid egy-két év 
alatt több eredményt fog előmutatni, mint a múlt 
évtizedek alatt kiküzdeni lehetséges volt. (Helyeslés.) 

Eszembe jut — kölcsönről levén szó —• hogy 
most épen két évtizede, midőn azon nagyszerű 
vállalat kezdeményezése alkalmával, mely által 
több mint 200 D mértföldnyi, egy kis királyság
gal fölérő területnek a földmivelés számára való 
elfoglalásáról volt szó —. értem a Tisza-szabá
lyozást, mely több mint 2,000,000 holdnyi terü
leten ad százezreknek foglalkozást, és milliókra 
menő értéket visz a világ piaczára — nyomorult 
400,000 forint fölvétele iránt mennyire fáradozott 
Széchenyi, és csak sok járás-kelés, lótás-futás után 
voltképes kikoldulni egy oly nyomorult összeget, 
mely a mostani kölcsön egy 150-ed részét teszi, és 
ezt is csak az összállam jótállása mellett volt képes 
elnyerni. 

Van tehát egy kis különbség a még általunk 
is átélt hajdan és a jelen között: csak emlékezni 
tudjunk és akarjunk (Tetszés.) 

Föladataink minden irányban nagyok, annyi
val nagyobbak, mennyivel nagyobb elmaradá
sunk ; teendőnk végtelen mind politikai, mind szel
lemi és anyagi tekintetben. 

Anyagi tekintetben kettőztetett munkásságra 
van szükségünk, mert midőn századok mulasztá-

! sait kell pótolni, ez nagy terhek elvállalását tété-
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lezi föl önálló állam-pénzügyünkre; és épen azért, 
hogy ezt megbírhassuk, kell a nemzetgazdasági 
erők emelésére mindent megtenni. A szabad fej
lődés, érdekeink érvényre hozatala, szorgalom és 
munka, takarékosság és az átalános ismeretek ter
jedése nevezetes tényezői lesznek hazánkban az 
anyagi fejlődésnek; de, hogy az előhaladás hatal
masan fejlődhessék, mindenek fölött, a hitelintéz
mények szabad fejlődésén kivül, a tökéletesített 
közlekedési eszközök nagy mérvű létesítése egyik 
fő föladat. A közlekedési eszközök mindenütt ne
vezetes tényezői az anyagi jóllétnek, de hazánk
ban annak első föltételét képezik. Nem szükséges 
ezt bizonyítani; bizonyitá a tapasztalás. Biztos és 
olcsó szállítás, miután nyers termények képezik 
majdnem kizárólag összes készítményünket, az 
anyagi fejlődés első föltétele. A tapasztalás bizo
nyitá, h ogy minden vasút megnyitása, ámbár a szál
lítási árak létező vasutainknál aránylag nagyob
bak, mindenütt emelte a termelést, mindenütt ne
velte, sőt sok helyt megkétszerezte a birtok értékét. 

De hol állunk még közlekedési eszközök te
kintetében ! Ha fölveszszük, hogy Angliában min
den másfél D mértföldre egy mértföld vasiít, Bel
giumban minden két mértföldre esik egy mértföld 
vasút, nálunk pedig jelenleg körülbelül 19 D mért
földre csak egy mértföld vasút esik: be fogjuk 
látni, hogy egyik fő teendő közlekedési eszközök
nek, különösen vasutaknak létesítése. (Helyeslés.) 

A tökéletesített közlekedési eszközök neveze
tes tőkék beruházását igénylik, különösen nálunk, 
hol még ez irányban annyi a teendő. Habár évről 
évre sok milliót ruháznak be a földmivelésre és a 
földmivelési iparágba, készpénz tőkében azonban 
szegény ország lévén, és addig mig eg}^szer eljön 
azon idő, midőn készpénz tőkéink megszaporod
nak, nem várhatván: nem marad más hátra, mint 
a külföld tőkéit ruházni be közlekedési eszközeink 
tökéletesítésére. 

Ezen indokból kért a kormány fölhatalmazást 
az országgyűléstől hasznos beruházások végett egy 
nevezetes kölcsön kötésére ; ezen meghatalmazást 
megnyerte július 2-án. A kölcsön létesítésére föl
használtam a törvényhozás elnapolásának idejét, 
s az első ülés alkalmával kértem egy bizottság ki
küldetését a kölcsön megvizsgálására, és a fölötti 
véleményadás végett, hogy ezen véleménynyel 
együtt a minisztérium által tervezett törvényja
vaslatot előterjeszthessem. 

Engedje meg a tisztelt ház, hogy midőn ezen 
javaslat napirendre kerül, szóljak most magáról a 
kölcsönről. (Halljuk !) 

A július 2-án kelt határozat csak a vasutak 
épitése végett kötendő kölcsönről szólott; azon
ban a kölcsön-szerződésben föntartottam az ország , 
számára azon jogot, hogy a kölcsönből befolyandó I 

összegek egy részét csatornák építésére is fordít
hassa. 

Ezen eltérést a következőkben indokolom: 
A törvényben nincs kifejezve, mennyi részét 

köteles az állam vasutak, mennyit csatornák épí
tésére forditani; ez tehát egyenesen a törvényho
zás tetszésétől függ. 

Tulnépes, nevezetes iparral biró államra 
nézve a vasutak mindenek előtt nagy fontossággal 
birnak; azonban oly államra nézve, mely legin
kább nagy sulyu nyers terményeket szállít, mely
nél nagy fontosságú kérdés lehet a létező termé
szetes vízi utakat egymással kapcsolatba hozni, 
mely a csatornák építésénél, a szállításon kivül, a 
gyakran annyira szükséges öntözést is tekintetbe 
veheti: szükséges volt ezen kölcsönnek bizonyos 
mérsékelt részben csatornák építésére való fordí
tását is föntartani. (Helyedéi,.) 

A kik mindenek előtt vasutakat kivannak, 
meg lesznek azon nyilatkozat által nyugtatva, 
hogy a minisztérium nézete szerint legföljebb két 
csatorna-vonal van, melynek építése mindenek fö
lött szükségesnek mutatkozik, és ezen kölcsönből 
csak mérsékelt, néhány milliónyi összeg lenne a 
csatorna-építésre fordítandó; a csatornákra szük
séges tőke nagyobb része az építést elvállalandó 
társulatok által lenne összehozandó. 

Ezen vonalak egyike és legfontosabbika: a 
Tiszát a Dunával Pestnél összecsatolandó csatorna, 
mely, összekötve egy egész raktár- és dok-rendszer-
rel Pesten olykép, hogy azzal mind a három fővá
rosi vaspálya kapcsolatban lenne, fővárosunk és 
hazánk kereskedési fölvirágzásának előmozdítá
sára nevezetes tényözőül szolgálna, kivált, ha a 
beérkezett áruk értéke kibocsátandó warrantok 
által eladás előtt nagyobbrészt folyóvá tehető. 
Senkisem fogja tagadhatni ezen csatorna nagy 
fontosságát, melyen a Felső- és Közép-Tiszán rako
dott hajók kevés költséggel a raktárakig jöhetné
nek, és az olcsó szállítás mellett az átrakodási költ
ségek is megkimélhetők volnának. E g y nevezetes 
pénzerővel rendelkező társulat ezen fontos munka 
kivitelére alakulóban van. 

A másik csatorna, melynek épitése igen ajánl
ható : az alföldi, mely Tokaj körül kiszakadva a 
Tiszából a Kőrösre vezettetnék; s miután a Tiszát 
a Dunával összekötő csatorna Csongi'ádról indulna 
ki, szoros kapcsolatban lenne a két csatorna egy
mással. Ezen csatorna nem csak termények szál
lítására volna alkalmas, hanem ellátná olcsó kő
vel és épületfával az alföldet s a kőutak építéséi; 
itt is lehetővé tenné; de végre több százezer hold 
öntözésére is szolgálhatna. Miután pedig ezen csa
torna egyszersmind vidéki érdekű, létesítésének 
egyik föltétele volna a vidéki érdekeltség részéről 
való nevezetes hozzájárulás. 

3* 
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Ezekben megfejtvén azon indokokat, melyek-1 

nél fogva a kölcsön egyszersmind csatornák _ épi¬ 
tésére fordítandó — természetesen csak biztos 
jövedelmű, mindenek előtt fontos vonalaknál s mér¬ 
sékelt összegekben — engedje meg a t. ház, hogy 
mielőtt magáról a kölcsönről szólanék, elmondjam 
azon előnyöket, melyek egy ily nevezetes kölcsön 
megkötése által a vasutak készitésének czélszerü 
kivitelénél előállanak. (Halljuk!) _ 

Tudvalevő dolog, hogy a vasutak építésénél 
többrendbeli rendszerek divatoztak. Épített az ál
lam saját költségén, B jó sikerrel mindenütt, hol 
az államhitel elég olcsó tőkét adott az állam ren
delkezésére, különösen Belgiumban és a német bi
rodalom államaiban épültek a legszámosabb állami 
vasutak; a kamatbiztositás rendszere mellett majd
nem mindenütt, Angliát kivéve; de épültek vasu
tak az állam minden segélye nélkül is, mmt Ang
liában, hol egy egyszerű bili által adatnak enge
délyek vállalkozó magán társulatoknak ; épültek 
végre vasutak az állam és magántársulatok együt-
tes működése által is, mint ez Francziaországban 
történt. Melyik rendszer jobb és czélszerübb: az 
egészen relatív dolog; azt mindig az adott viszo
nyok és létező körülmények határozzák meg. 

Hazánkban kizárólag egy rendszert alkal
mazni nem volna tanácsos. 

Az eddig épült vasutak a kamatbiztositási 
rendszer szerint készültek; de annyi áll, hogy 
azon föltételek, melyek mellett hazánkban és ő 
felsége többi országaiban az utolsó időben vasutak 
engedményeztettek, oly nagy terhet rónak az ál
lamra, hogy a vasúthálózat kiépítése egyedül ezen 
mód szerint elviselbetlen volna. A kamat-biztosítá
si rendszer másik hátránya az, hogy a vállalkozó
kat be kell várni, s az állam az időnkint kínálko
zó vállalkozók ajánlataihoz van kötve; ennélfogva 
szabadon nem határozhatja meg a hálózat kiépíté
sének rendjét. (Ugy van !) 

Ha azonban nevezetes tőkével rendelkezik 
az állam, a kamatbiztositást kérő társulatokkal is 
sokkal szabadabban és önállóbban egyezkedhetik. 
A kölcsön által koránsem volna kizárva a magán-
vállalkozás tevékenysége, nem volna kizárva a 
kamatbiztositás alkalmazása sem; sőt a kormány 
jelenben is alkudozásban van az alföldi vasút ka-
matbiztositása iránt. (Helyeslés.) 

Van azonban két vonal, az egyik a kolozsvá
ri, a másik a fiumei, melyeknél időt veszíteni nem 
szalad (Helyeslés), melyeknek építése tehát előleg 
az állam költségén kezdendő meg. Már ezen kö
rülmény is szükségessé teszi a kölcsön megkötését. 

Magáról a kölcsönről és föltételeiről követke
zőket mondhatok. (Halljiűt!) 

A kölcsönkötés mindig a pénzpiacz körülmé
nyeitől függ, és épen azért jövőre nézve szükséges 

• sz a törvényhozásnak nem csak az egyezmény 
megállapításával, de egyszersmind a kölcsön léte
sítésével megbízni a minisztériumot, hogy ez 
a gyakran változó conjecturák előnyeit czélszerü-
en fölhasználhassa. 

A most fölolvasott bizottsági jelentés és törvény
javaslat tanusitj'a, hogy azon kölcsön iránti egyez
mény, mely a bizottsággal közöltetett és melynek 
létesítésével a minisztérium megbízatni javaltatik, 
egy érczpénzbeli kölcsön 50 évi törlesztéssel össze
kötve, mely szerint az állampénztárba valósággal 
és teljes érték szerint befizetett minden 100 ezüst 
forint után 7 s/4 százalék évjáradék fizetendő. Ezen 
évjáradékok lefizetése után a kölcsön teljesen tör
lesztve lesz. Ezen föltétel ki van fejezve a törvény
javaslat első pontjában, mely szerint a befizetendő 
60,000,000 forint után 4,650,000 frt évi járadék 
van kötelezve; ennélfogva az évjáradék a való
sággal folyóvá teendő összegnek 7 % százalékát 
teszi. Meg kell még jegyeznem, hogy ezen évjára
dék félévenkint fizettetik, és tart 50 egymás után 
következő évekig: ha tehát a nem egészen egy 
harmad százalékot tevő törlesztési összeget leszá
mítjuk, a kölcsön valóságos kamatlába megközelí
tőleg 7 '/, százalék. 

A törvényjavaslat második pontja kifejezi, 
hogy a törlesztés 50 évig tar t : ennélfogva 50 év 
múlva mindazon munkálatok, melyek ezen köl
csön erejével létesültek, az állam tehermentes tu
lajdonává válnak. 

A törlesztési tervet közöltem a kiküldött bi
zottsággal. 

Az államra nézve lényeges föltétel tehát ben-
foglaltatik magának a törvényjavaslatnak első és 
második pontjában. A kölcsönnek kibocsátása 
ezen alapon történik, s miután az évjáradék ösz-
szege és időtartama tudva van, oly alakot választ
hat a kormány a kibocsátásnál, mely az aláírókra 
nézve a legelőnyösebbnek látszik; a szándékolt 
alak pedig, mint a bizottsággal részletesen közöl
tetett : 120 frtnyi vagy 300 franknyi, 5 százalékot 
kamatozó kötvények kibocsátása. 

A törvényjavaslat 3, 4 és 5-dik pontjai tartal
mazzák azon előnyöket, melyek ezen kölcsön alá
íróinak biztosittatnak. Ezen előnyök mindenek előtt, 
hogy a kölcsön biztosítására szolgálnak a belőle 
építendő vasutak és csatornák s hogy a kölcsön 
azokra, mint zálogra, első helyen bekebeleztetik ; 
továbbá, hogy a kölcsönért az állam összes jöve
delmeivel is kezeskedik; végre, hogy e kölcsön 
kötvényei és kamatszelvényei jelenben és jövőben 

, illeték- és adómentesek. -
A törvényjavaslat többi két pontja, a 6-dik 

és 7-dik meghatározza, hogy ezen kölcsön csak 
azon vasutakra és csatornákra fordítható, melyek
nek építését a törvényhozás elrendelte; végre, 
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hogy a kölcsön fölhasználásáról és állapota kimu
tatásáról a pénzügyminiszter évenkint számolni 
tartozik. 

Ezen kölcsön kibocsátása iránt egyezmény 
köttetett egy frankfurti házzal, b. .Haber Mórral, 
ki a kibocsátás iránt a párizsi legjobb hitelben álló 
„Société générale pour favoriser le développement 
du commerce et de 1' industrie" társulattal szö
vetkezett. 

Haber a kölcsön két harmadára nézve magát 
kötelezőleg szerződött, és e végből két millió frank 
biztositékot le is tett; azonban fentartotta magá
nak azon jogot, hogy a kölcsön utolsó harmadát 
is, az eredeti kötési árakon, átvehesse, vagy mind
járt, vagy a befizetési határidők tartama alatt. 
Ezért emiitettem, hogy a kölcsön által 40,000,000 
ft és esetleg 60,000,000 ft fog az állam pénztárba 
befolyni; azaz: ha azonnal az egész összeg iratik 
alá. az egész összeg fog kibocsáttatni; ha kevesebb 
Íratnék alá, Haber 40,000,000 ft befizetésére a biz
tosíték által kötelezve van. Természetes, hogy ez 
esetben a hátralevő összeg az állam pénztárában 
marad és azt a befizetési határidők után az állani 
tetszése szerint hozhatja piaczra. 

Végre még két körülményt kell megemlíte
nem, hogy a t. ház a kölcsönkötés minden lénye
ges körülményével ismeretes legyen. 

A befizetés 12 egyenlő részletben történik 
két év leforgása alatt ; tehát minden második hó
ra esik egy befizetés; azonban szabadságában áll 
a kölcsönt aláíróknak azt előbb is befizetni. Az év-
járadékok egész összegben fizettetvén be, a köl
csönt kötő a még ki nem fizetett összegek után 
azon kamattal terheltetik meg, mely a kölesöntől 
jár, azaz 7 l/2 százalékkal: a mi annyit tesz, hogy 
a be nem fizetett összegeknek megfelelő 7 '/2 szá
zalék az évjáradéki fizetéseknél mindaddig levo
násba hozatik,mig azon összegek be nem fizettetnek. 

A másik még fölemlítendő körülmény, hogy 
— a kölcsön, aláírás végett, Magyarországban is 
kitétetvén — miután nevezetes túljegyzés esete 
állhatna elő, a Magyarországban aláírandó össze
gekre nézve kiköttem, hogy azok az egész kölcsön
nek egy negyedén alul le nem szállíthatók. (He
lyeslés.) 

A törvényjavaslatban azonban nem volt szük
séges ezen körülményeket megemlíteni, valamint 
azon személyeket sem, kikkel az egyezmény köt
tetett, miután a pénzpiacz vásárai a politikai körül
ményektől függenek, s a minisztérium föladata a 
törvény által nyert fölhatalmazást a legkedvezőbb 
időben és módon, a törvény korlátai közt, érvé
nyesíteni. (Helyeslés.) 

A kölcsönre vonatkozó részleteket előadva, 
az egyezkedési menetre nézve még annyit mond
hatok, hogy ezen kényes természetű ügyben igye

keztem minden kínálkozó alkalmat és combinatiót 
fölhasználni; senki ajánlatát ki nem zártam, sőt, 
a mennyire lehetett, igyekeztem, versenyt költeni, s 
végre azon ajánlat mellett maradtam, mely leg
kedvezőbbnek látszott. (Helyeslés.) A bécsi pénz-
tőzsérek ajánlatai (Halljuk! Halljuk!) mind a for
mára, mind a lényegre nézve olyanok voltak, 
melyeket el nem fogadhattam. [Atalános helyeslés.) 

Az, hogy a kölcsön ezüstbén köttetett, igen 
természetes: mindaddig, mig az ágió, ingadozá
saival, fen fog állani, külföldi pénztőkét másként 
nem fogunk kapni. Kiegyenlíti ezt azonban azon 
körülmény, hogy a befizetés is ezüst és arany ér
tékben történik. Továbbá kamatbiztositás mellett 
vasutakat kiadni máskép nem is lehet: tehát, ha 
ezen rendszert veszszük igénybe, ez esetben is az 
államra vállalandó kötelezettség érczpénz érték
beli lett volna. 

Engedje meg a t. ház, hogy még elmondjam 
egyéni nézetemet néhány, a kölcsönre vonatkozó 
körülmény iránt, [Halljuk !) s különösen, hogy szól
jak arról, olcsónak tartom-e ezen kölcsönt, vagy 
drágának közgazdasági és pénzügvi tekintetben. 
[Halljuk! Halljuk!) 

Nézetem szerint minden kölcsön, legyen az 
bármily csekély kamatú, például 3 °/0, az államra 
nézve igen drága, ha improductiv czélokra hasz
náltatik fel, miután az ilyen kölcsönnél a tőke ele
nyészik, a teher pedig nemzedékről nemzedékre 
megmarad. (Ugy van!) 

Másrészt minden kölcsön, mely productiv 
czélokra vétetik föl, és olykép ruháztatik be, hogy 
általa uj nevezetes érték teremtetik, melynek egye
nes és közvetett haszna fölülhaladja a kötelezett 
évjáradékot: még ha drágának látszanék is, olcsó 
kölcsön. Ha ezen kölcsön ugyanis ugy ruháztatik 
be, hogy a belőle előállított uj értékek az év-
járadéknak nevezetes részét fedezik és közvet
ve nagyban emelik az összes nemzeti értéket 
élénkítik a létező forgalmat , sőt nem léte
zőt teremtnek, a közel fekvő birtokok értékét 
emelik és az érdekelt vidéket uj munkásságra ösz
tönzik, valamely iparág kifejtésére adnak alkal
mat, az épités folytán uj tőkeértékek keletkezésére 
szolgáltatnak módot: ezen esetben még a nagyka-
matu kölcsön is olcsónak mondható. De van még 
egy más szempont is, és ez tisztán pénzügyi, mely 
minden kölcsönnél tekintetbe veendő: és ez az, 
vajon a létesítendő kölcsön, viszonyítva a legkö
zelebb időben kötött kölcsönökhöz, viszonyítva a 
politikai tekintetben hasonló viszonyok közt levők 
kölcsöneihez, kedvezően állja-e ki az összehason
lítást? [Halljuk!) 

Közgazdasági szempontból véve föl a dolgot, 
azt merem állítani, hogy a kölcsön olcsó, mert 



22 CLVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Oki 10. 1867.) 

nem improduetiv czélokra vétetik föl; mert meg 
vagyok győződve, hogy ha a létesitendő munkák 
után befolyó jövedelem mindjárt az első években 
nem fogná is a kötelezett évjáradékot egészen fö-
dözni: a létesített munkák, a nemzetgazdasági erők 
gyors kifejlődésére, a közvagyonosodás emelésére, 
ennélfogva az adóképesség emelésére nevezetes 
befolyással lesznek. 

Ha ezen kölesönt pénzügyi szempontból más 
rendezett pénzügy gyei bíró államoknak, például 
Angliának vagy Poroszországnak legközelebbi 
időkben kötött kölcsöneihez hasonlitjuk: ugy ezen 
kölcsön bizonyára drága, mert fölötte áll azon 
kamatlábnak, mely ott rendesen fizettetik; de ha 
hasonlitjuk az utóbbi időben kötött osztrák köl
csönökhöz : ugy azt még jutányosnak kell mon
danunk, így például, ha fölveszszük árkeletét az 
1866-dik évi úgynevezett záloglevél-k ölesönnek, 
mely bizományba adatott, és ha azt 7 % % köl
csönre átszámítjuk, ugy 91 ezüst ft kerül 7 % % -
ba ; holott az előterjesztett kölcsönnél 7 % % után 
100 ft fizettetik be: tehát ez 10%-kai jobb. Az 
1865-diki évi osztrák 5% ezüst kölcsön, mely 
146,938,800 ftról szól, 90,000,000 ezüst ftot 
hozott; ennélfogva ennél 7 % százalékot számitva, 
80 ftra esik ennyi kamat: tehát a magyar vasúti 
kölcsön 25 százalékkal előnyösebb. 

De ha ezen kölcsönt összehasonlítjuk az utol
só kamatbiztositási engedélyekkel, annak ezek fö
lötti előnye világosan kitűnik. (Halljuk!) Az er
délyi vasút, az aradit értem, előszámitás szerint 
kerül 22,000,000 ftba papiros pénzben, 2 5 % agiót 
fölvéve ezüstben 17%0 millióba; nem 50, mint a 
mi kölcsönünknél, de 90 évre van biztositva, még 
pedig 1,872,000 fttal, mi 7 % % számítva, meg
felel 73 J/5 ftnak : ennélfogva ezen biztosítás többe 
kerül, mint 10 meg fél százalékba. A kassa-oder-
bergi vasút kerül 36,000,000 ftba papírpénzben, 
mi ezüstben 28,800,000 forintot tesz. A biztosí
tás 90 évre terjed, és évenkint 3,016,000 ftot tesz: 
tehát 7 % % biztosíttatik 74 forintra, a mi megint 
10 % százalékos pénz. Hasonló a számitás az úgy
nevezett Eudolf-pályánál. Bármennyire fontos a 
vasutak építése, ily áldozatokkal a kamatbiztosi -
tás mellett épiteni nem lehet. Tehát fölvéve a czélt, 
melyre ezen kölcsön köttetett, olcsónak mondhatni. 

Azonban, hogy ne csak átalában véve hasz
nos, de egyszersmind lehetőleg hasznos és legke-
vésbbé terhes legyen e kölcsön, a befolyandó pén
zek elhelyezésénél, a kivitelnél egy irányeszmét kell 
szem előtt tartanunk: ez pedig az, hogy igyekezzünk 
ezen pénzerővel minél többet létesiteni, tehát le
hetőleg olcsón építeni, és oly vonalakat létesiteni, 
melyek midőn egyrészt a legfontosabb érdekek
nek felelnek meg, másrészt egyszersmind legbővebb 
jövedelmezést ígérnek. (Helyeslés.) 

A vonalak fölötti határozás a törvényhozás 
feladata; a végrehajtás, tehát a pénz czélszerü 
elhelyezése a kormányt illeti. U g y hiszem, rövid 
idő múlva alkalma lesz a minisztériumnak jelentést 
tennie arról, hogy az ország által kivánt vonala
kon az épités minden irányban megkezdődött. A 
pénz hasznos beruházását illetőleg, azt hiszem, azon 
kell lenni, hogy a befektetés takarékosan menjen 
véghez. (Helyeslés.) 

Nincs most helyén a befektetés főbb elveit 
elmondani; csakis annyit legyen szabad megje
gyeznem, hogy nem tartom a kormány feladatá
nak a vasut-épitést minden egyes részleteiben sa
ját költségén eszközölni ; de föladata megállapí
tani a lehető legezélszerübb építési módot, ezen 
számitások alapján az egyes vonalok építését biz
tos vállalkozóknak kiadni és azt ellenőrizni; a kész 
vasutak üzletét ismét nem saját költségére vinni, 
de azt e czélra alakult társulatoknak kiadni: mert 
a tapasztalás azt bizonyitá, hogy az állam maga 
legjobb akarat mellett is drágábban épit s drá
gábban kezeli az üzletet. 

Megemlítem e helyütt, hogy két vonalra néz
ve, melyeknek kiépítését az országos határozat 
elrendelte, már oly kedvező eredményt értem el, 
hogy ezen 31 mértföldnyi vasút — mértföldenkint 
347,000 forintért papírpénzben — körülbelül 
11,000,000 ftért papírpénzben, tehát esüstben 
2 5 % agió mellett 8,800,090 ftért, a földkibecs-
lést és az üzleti fölszerelést ide nem számítva, már 
jelenben kiadható, és a munkálat, mihelyt a ki
sajátítás véghez ment, azonnal megkezdődhetik. 

Szándékosan idézem ezen esetet, hogy mind 
a tisztelt ház lássa azon irányt, melyet követni 
czélszerünek látok, mind a kölcsönt adók már elő
re meggyőződhessenek arról, hogy a nekik nyúj
tott jelzálog biztos értéket fog képviselni. 

Ha ily módon történik a beruházás, a köl
csön az államra nézve bizonyosan terhes nem lesz. 

Vegyük föl ezen esetet. Ha a 31 mértföldnyi 
vasút, az időközi kamatokkal együtt és a földki-
becsléssel, kerekszámban 10,000,000 ezüst ftba ke
rülne is, a fizetendő évjáradék 775,000 ftot tenne. 
De a tapasztalás Magyarországban azt bizonyí
totta, hogy a vasutak megnyitásánál mindjárt a 
kezdetben egy mértföldnyi vasútra 20,000 ft tiszta 
jövedelem esik. Ha tehát 31 mértföldnyi vasutat 
veszünk föl, ez évenkint 620,000 ftnyi jövedelmet 
hajt. Minő teher hárul már most ezen fölvett eset
ben az államra? Évenkint 155,000 ft. Miután to
vábbá a tapasztalás azt mutatja, hogy Magyaror
szágon a vasutak évenkint egj mértföldre rendesen 
1000 fttal többet jövedelmeznek, körülbelül 5—6 
év múlva el volna érve azon idő, midőn a beruhá
zott tőke után eső évjáradék teljesen fedezve lesz ; 
holott, ha a kamatbiztositás mellett volnának ezen 
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vonalak létesítendők, sokkal nagyobb ávjáradék-
nak lekötelezése volna szükséges; és a mi még ne
vezetes körülmény, a kamatbiztositás, az eddigi 
szokás szerint nem 50, hanem 90 évre adatnék; 
és végié a kamatbiztositásnál az állam vállalná 
magára a kezdet terheit a nélkül, hogy a jövő elő
nyeiben részesülne. 

A minisztérium, mihelyt a kölcsön nyilvános 
aláírása be lesz fejezve, elő fogja terjeszteni a tisz
telt háznak a hová fordítás iránti javaslatát, és 
azon törvényjavaslatokat, melyek ezen tárgygyal 
kapcsolatban vannak : igy mindenek előtt törvény
javaslatot a létesítendő vasutaknak és csatornák
nak egy telekkönyvbe való beigtatása iránt, mi 
már azért is szükséges, mivel, a kölcsönszerződés 
értelme szerint, a kölcsön ezen vasutakra és csator
nákra első helyen bekebelezendő; továbbá a kisa
játítás iránti törvényjavaslatot. 

Szükséges azután még a magántársulatok ál
tal eazközlendő vállalatok előmozdítását is törvény 
által szabályozni. Az államtól ugyanis azt várni, 
hogy maga és saját költségein épitse a közlekedési 
rendszernek minden részletét, bizonyára alig lehet, 
és ez oly föladat, melynek egy állam sem felelhet 
meg. Franeziaország eléggé centralizált állam és 
mégis az úgynevezett vidéki érdekű vasutak léte
sítésére a magántársulatok munkásságát és a vidé
kek érdekeltségének hozzájárulását követeli. E sze
rint hazánk sem vállalhat nagyobb terhet, mint a 
mely a fő forgalmi vonalak létesítésére szükséges. 

Szükséges végre még azon módok kijelölése 
is, melyek mellett a vidéki érdekeltek, ha a meg
határozandó feltételeknek eleget tesznek, közmun
kák előállításánál az állam segélyére számolhatnak. 

Vannak, kik azt jósolják, hogy ezen kölcsön 
létesítése akadályokkal fog járni. Akadályokra 
a legbiztosabb előszámitás is akadhat, különösen a 
pénzpiaczra hathatnak előre ki nem számitható kö
rülmények. Ha nem csak kölcsön-egyezmény kö
tésével, de létesítésével is meg lettem volna bízva, 
nem kételkedem, hogy augusztus havában a köl
csön egész összege fedeztetett volna. 

Vannak olyanok is, kik meg nem foghatják, 
mi által volna a magyar állam följogosítva olcsóbb 
kölcsönt kötni, mint a birodalomnak utolsó kölcsö
nei. De én azt hiszem, hogy oly kölcsön, melyet 
oly alkotmányos ország törvényhozása szavazott 
meg és koronázott fejedelme szentesitett, mely ho
zott törvényeihez mindenkor és minden körülmé
nyek között ritka kitartással ragaszkodott, mely 
azt nem improductiv kiadásokra, hanem hasznos 
kiadásokra, még pedig a legnagyobb takarékos
sággal és óvatosssággal kivánja fordítani, melynél 
az ily hasznos beruházások a nemzeti vagyon föl
emelésére sokszorosan hatnak, mely nem azon 
nemzetekhez tartozik, melyek már elérték fejlődé-

sök tetőpontját, de a melynél az ifjú erö' a fejlő
dés pezsgő korában van, és mely a szabad fejlődés 
folytán rövid időn nevezetes eló'haladást képes ten
ni : ily kölcsön bizonyára kedvezőbb föltételek mel
letti hitelre érdemes. (Élénk tetszés, éljenzés.) 

E l n ö k : Senkisem levén szólásra följegyezve, 
azon kérdést intézem a t. házhoz, elfogadja-e a tör
vényjavaslatot átalánosságban, a részletes tárgya
lás alapjául ? A kik elfogadják, méltóztassanak föl-
állani. (Csaknem az egész ház föláll) A t. ház a tör
vényjavaslatot átalánosságban elfogadja. Követke
zik a részletes tárgyalás. Jegyző ur a törvényja
vaslatot czikkenkint fogja fölolvasni. 

Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czimét. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Ennélfogva a czim marad. 
Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a tör

vényjavaslat 1. §-át.) Zsedényi képviselő ur e sza
kaszra nézve a következő módositványt adta be : 
„Módositvány a vasutak és csatornák építése végett 
létesítendő kölcsönről szóló törvényjavaslat iránt. 
Az I. §. ezen első szavai helyett: „Azon egyezmény 
alapján, melyet a pénzügyminiszter az 1867. évi 
július 2-án kelt országos határozat folytán kötött* 
tétessenek a következő szavak: „Az 1867. évi jú
lius 2-án kelt országos határozat folytán.íc 

Zsedényi E d e : Én ezen módositványom sze
rint azon pontot, mely az egyezményt megemlí
ti, kihagyatni kívánom a következő okoknál fogva : 

Először azért, mert midőn a törvényhozó testü
let legünnepélyesebb nyilatkozatában, a törvény
ben azt rendeli, hogy azon egyezmény alapján, 
melyet a pénzügyminiszter kötött, a minisztérium 
létesítse a kölcsönt, az ege'sz országban nem ural-
kodhatik más nézet, mint az, hogy az országgyű
lés ismeri és tárgyalta azon egyezményt, melyet 
a törvény említ. Pedig mi azt se nem ismerjük, 
se nem tárgyaltuk, hanem a kiküldött bizottság 
jelentéséből tudunk annyit, hogy a pénzügymi
niszter ezen egyezményt eléje terjesztette és hogy 
annak némely pontjai a törvényben foglaltatnak; 
de többi tartalmát nem ismerve, voltaképen a tör
vényhozó test arra nem is hivatkozhatik. 

Másik okom az, hogy ha ezen egyezményre 
való hivatkozás a törvényben megmarad, akkor 
nem ismernők el a kiküldött bizottságnak azon ál
lítását, hogy a pénzügyminiszter a kölcsön felté
teleit és módozatait saját felelősségére fogja meg
állapítani : mert ha az országgyűlés azon egyez
mény alapján, mely épen a kölcsönfelvétel mó
dozatairól szól, rendeli a kölcsön létesítését, ak
kor a felelősséget önmagára vállalja, és a pénzügy
minisztert ez alól fölmenti, a mi parlamenti al
kotmányunk mellett anomália volna. 

Végre harmadik okom az, hogy midőn a köl
csön veendő sommá kijelölésénél a törvényben egy-
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addig folytatja, mig nem csak a már ez ülésszakra 
határozatilag rendeltetett nemzetiségi, vallásegyeu-
lőségi és erdélyi uniói kérdések meg nem oldatnak, 
hanem a megyék és községek rendezése, a mellék
jövedelmek, monopóliumok, accisák, stb., továbbá 
az urbériség maradványai, a szőlődézsma és a ki
sebb úgynevezett királyi haszonvételek alkotmány-
szerű tárgyalásai be nem fejeztetnek és a jövő évi 
minden adók meg nem szavaztatnak." 

E l n ö k : Besze János ur indítványa ki fog 
nyomatni, annak rendje szerint kiosztatni és tár
gyalásra kitüzetni '). 

A nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött 
nagy bizottság tagjait kérem, hogy holnap dél
előtt 10 órakor méltóztassanak az ideiglenes or
szágházban megjelenni. 

A hányad és államadósságok tárgyában ki
küldött bizottság irományai még ma este fognak a 
nyomdában elkészülni; s holnap reggel fognak a 
t. ház tagjai közt kiosztatni. Ennélfogva mármost 
volna szükséges az iránt intézkedni, mikor jöje-
nek össze az osztályok. 

Ghyczy K á l m á n : A házszabályokban, ugy 
emlékszem, az mondatik, hogy a bizottsági jelen
téseknek felolvasásakor határoztassék meg tárgya
lási határidejűk is ; de ott van, az ezt megelőző sza
kaszban, mindjárt, hogy az ilyetén beadványok
nak fölolvastatásuk előtt három nappal előbb ki
nyomatva a t. ház tagjai közt ki kell osztva lenni. 
Atárgyalásikatáridő meghatározása tehát szorosan 
a szabályokhoz képest csak a kiosztás után három 
nappal történhetik meg. Ennélfogva kérésem az 
volna, hogy, tekintve ezen beadványok nagy fon
tosságát is, várjuk be előbb az iratok kiosztását, 
hogy a t. tagok, kik azokat még nem ismerik,leg
alább fölületes ismeretet szerezhessenek magoknak, 
és azután három nap közbevetésével határoztassék 
meg a tárgyalás rendje, {Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva, mint Grhyczy Kálmán 
képviselő ur előterjeszteni méltóztatott, a kiosztás 
után tartandó ülésben fog a tárgyalási nap meg-
határoztatni. 

szersmind a kamatok maximumát kimondjuk, azon 
határig mentünk, melyen tnl a törvényhozó testü
let pénzügyi tekintetből tovább nem mehet: mert 
a napi események, a pénzpiaczok viszonyai, és 
azokkal együtt a kölcsönfelvétel módozatai is vál
tozhatnak, főleg a jelen kölcsönnél, mely több éy-
re és több részletre van osztva; szentesítve pedig 
ezen egyezményt, saját kezünkkel kötnok meg a 
pénzügyminiszter kezét, ugy hogy a pénzpiacz 
kedvező fordulatának hasznát nem vehetné. 

Azért szükségesnek tartom az egyezmény ki
hagyását, és módositványom elfogadását. {He
lyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: A minisz 
terium részéről a törvényjavaslatot máskép fogal
mazni nem lehetett: mert a megbizás az volt, hogy 
a minisztérium egyezményt kössön és azt a tör
vényhozásnak jelentse be. Azonban belátván az 
indokok fontosságát, melyeket tisztelt barátom 
Zsedényi Ede előhozott, a módositványnyal magam 
is egyetértek, annál inkább, mert a határok ki van
nak szabva, melyek közt a pénzügyminiszter mo
zog, és azon határok között mozoghatott csak a 
minisztérium. (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni a módosit-
ványt? (Elfogad/juh !) Ennélfogva a kezdő szavak 
egészen ezen szóig: „kötött" elmaradnak, és a kö
vetkező szavak tétetnek : „Az 1867-dik évi július 
2-kán kelt országos határozat folytán/' 

Gajzágó Sa lamon jegyző (olvassa a fór
vényjavaslat 2—7-dik szakaszait, melyek egyenkint 
elfogadtatnak.) 

Elnök: Jegyző ur most az egész törvényja
vaslatot ugy, a mint elfogadtatott, föl fogja ol
vasni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa az égést 
törvényjavaslatot, a mint elfogadtatott.) 

Elnök: Méltóztatik a t. ház igy módositva, 
a mint fölolvastatott, elfogadni a törvényjavasla
tot ? (Elfogadjuk!) A házszabályok 74-dik §-a azt 
mondja: „A czikkenkinti tárgyalás bevégeztével, 
törvényjavaslatoknál az egészre nézve egy nap köz
bejöttével történik szavazás." E vég szavazás te
kintetéből tehát holnapután 11 órakor ülés fog 
tartatni, s minthogy a mélt. főrendeknek is alkal
masint holnapután lesz ülésök, jegyző ur mindjárt 
át fogja vinni hozzájok a törvényjavaslatot. 

Besze János: Mélyen tisztelt képviselőház! 
E g y indítványt teszek a ház asztalára, melynek in
dokolását, ha majd a napi rendre kerül, hasonló
képen teljesíteni fogom. Fölolvasom ; rövid; elég
gé indokolja magamagát. 

(Fölolvassa:) „Határozzad a képviselö'ház,hogy 
jelen ülésszaka tanácskozásait szakadatlanul mind-

Tisza K á l m á n : A végzést helyesebben ek
ként kérném kimondatni: „A kiosztás után lega
lább három nap közbejöttével tartandó ülésben." 

E l n ö k : Tehát a kiosztás után legalább há
rom nap közbejöttével tartandó ülésben fog a tár
gyalási határnap kitüzetni. 

Egyéb tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. e. 11 y„ órakor. 

^Lásd az Irományok 144-dik számát. 




