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CXCYII. ORSZÁGOS ULES 
1867. deezember 21 -dikén 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Az államadóssági törvényjavaslat 5-dik §-a, a főrendi báz módosiíása szerint, név szerinti szavazás utján,.. 
elfogadta tik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef 6., Gorove István, Lónyay Menyhért, Mikó Imre 
gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik esti 7 V4 órakor. 

Elnök* Az ülést megnyitom. Az ülés jegyzö
könyvét Horváth Lajos ' ̂ gyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Mihályi Péter és Kadics 
Ákos jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyvének még nem hitelesített részei fog
nak hitelesíttetni. 

Horváth Lajos jegyző (fölolv ássa a délelőtt 
s délután tartott ülés jegyzőkönyvének még nem hite
lesített pontjait?) 

E l n ö k : Napirenden van azon módositvány 
tárgyalása, melyet az államadósságok után elvál
lalandó évi járadékról szóló törvényjavaslatban a 
méltóságos főrendek tettek s a képviselőházhoz át
küldőitek. 

Először is amódositott 5-dik szakasz fog felol
vastatni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa a főrendek 
által módosított b-dik szakaszt): „Az államjegyek-
böl és váltó-pénzjegyekből álló s összesen 312 mil
lió ftot tevő függő adósság mindkét fél közös jót
állása alá helyeztetik. 

„Mivel pedig a gmundeni, aussei és halleini 
sóbányákra bekeblezett 100,000,000 ftnyi zálogje
gyek, a melyeknek kamatoztatásához és törleszté
séhez szükséges összegekből a Magyarországra eső 
évi járulék az 1. és 2. §§-okban megállapított ál
landó és változhatlan összegekbe már be van fog
lalva, oly összefüggésben állanak az államjegyek 
forgalmával, hogy a zálogjegyek és az államjegyek 
együtt véve 400 milliót meg nem haladhatnak 
ugyan, de ezen véghatáron belül a zálogjegyek 
idönkinti kevesbedése a forgalomban államjegy ék
kel pótolandó: a két íé\ jótállása az államjegyek

nek ez összefüggésben időnkinti eredhető többle
tére is ki terjesztetik. 

„Az államjegyekből és váltó-pénzjegyekből 
álló függő adósságnak minden más szaporítása, va
lamint jövőben a megalapítására (Fundirung) szol
gáló rendszabályok, csak a két minisztérium köl
csönös beleegyezésével s a két törvényhozás (biro
dalmi tanács és országgyűlés) jóváhagyása mellett 
jöhetnek létre." 

Kerkapoly Károly előadó (ohassa a köz
ponti hizottsáy jelentését): „A központi bizottság 
ajánlja a méltóságos főrendek által javaslatba ho
zott módositvány elfogadását, ugy levén meggyő
ződve, hogy annak elfogadása semmi ujabb anyagi 
áldozatot sem kivan a magyar korona országaitól, 
a melyek az igy netán kibocsátandó államje
gyeknek megalapításához járulni nem lehetnek hi
vatva, mivel az államadóssági törvény 2. §-ában 
megajánlott 1 millió ftban már be van foglalva 
azon összeg, melyíyel azok a zálogjegyeknek s Így 
az azokat helyettesítő államjegyeknek is törlesz
téséhez járulni tartoznak. 

„Azt azonban óhajtja a központi bizottság, 
hogy a minisztérium részéről adassék határozott 
nyilatkozat az iránt, hogy az ujabb egyezményt 
mind két minisztérium az épen megirt értelemben 
veszi, s hogy a zálogjegyek helyett netán kibocsá
tandó államjegyek azok helyettesitőjének tekin
tetvén, azok törlesztéséhez sem fog kivátatni a ma
gyar korona országaitól más hozzájárulás, mint a 
mit úgyis teljesít az államadóssági törvény máso
dik §-sában megajánlott egy millió forintnak meg
fizetésével." 

Prugberger József előadó (olvassa a lX-ik 
osztály véleményét): „Minthogy a kérdésben levő 
záloglevél-adósság iránt a t. ház már akkor hatá
rozott és kötelezettséget vállalt, midőn a 29 millió
nyi évi járulékot az államadósságok iránt megál
lapította, minthogy kamatai ezen záloglevél-adós
ságnak az összes adósságok kamatai közé be vol-
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tak számítva , nehogy ezen most előterjesztett 
egyezmény 5-dik pontjából uj teher származzék az 
országra, a IX-dik osztály a második alineát kö
vetkezőkép kívánja kiegészíttetni: „Az ily többlet 
maga ijdejébeni megállapításából következő minden 
terhek ő felsége többi országait fogják illetni/ ' {He
lyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: Tisztelt 
ház ! Az államadóssági évi járulék iránti törvény
javaslat tárgyalása alkalmával a t. ház elhatá
rozni méltóztatott, hogy az előterjesztett egyez
mény 5-dik pontjára szerkezeti módosítás tétessék, 
még pedig akként, hogy a jelenben létező állam
jegyekből álló függő adósság név szerint kitétessék 
az 5-ik pontban. Azon alkalommal bátor voltam 
a t. ház előtt nyilvánítani, hogy a kormány köte
lességének fogja ismerni a XII . törvényezikk 61. 
és 67. §§-ainak rendelete szerint a szerkezet meg
állapítására egyezményt kötni ő felsége többi or
szágai minisztériumával. A kormány ezen szavát 
beváltandó, van szerencsém jelenteni, hogy 'a teg
napi napon ezen pont iránt a két minisztérium 
között az egyezmény megköttetett, és annak idejé
ben a méltóságos főrendeknek bejelentetvén, a 
méltóságos főrendek ezen módosított pontot elfo
gadták : ennélfogva van szerencsém a t. háznak 
jelenteni, hogy a méltóságos főrendek módosítása 
mindenben megegyezik azon megállapodással, 
mely a két minisztérium közt köttetett. 

Ezen alkalommal minden félreértés elkerülése 
és minden kétség elhárítása végett a magyar fele
lős minisztérium nevében nyilvánítom, s kijelen
tem, hogy (Olvassa) : „Ezen egyezményt ő felsége 
többi országainak minisztériuma is ugy értelmezi, 
hogy ezen módosítás folytán Magyarországra 
semmi ujabb teher nem hárulhat, mivel ezen ujabb 
egyezmény máskép nem is értelmezhető, minthogy 
az államjegyek megállapítását egyezőleg, végkép 
meg kell szűnni azon összefüggésnek, mely az 
államjegyek és zálogjegyek közt jelenleg fenáll, s 
minthogy a zálogjegyek beváltásának terhe, tehát 
az ezeket helyettesítő államjegyeké is, kizárólag ő 
felsége többi országait illeti, és mint hogy minden 
ilyen többlet ép ugy az ő jelzáloguk által van 
fedezve, mint azon záloglevelek, a melyeknek azon 
többlet csupán helyettesitője, miként mind ez a 
szerkezetben is ki van emelve, az által, hogy benne 
kimondatik, hogy az 1. és 2-ik §-ban megállapított 
év-járadékokban Magyarország már megfizeti azon 
összegeket, melyekkel azon zálogjegyek kamatoz
tatásaim zwés törlesztéséhez járulni tartozik. 

„Továbbá a minisztérium hivatkozik azon 
•legfelsőbb rendeletre, mely az államjegyek és zá-
l°gj e gy e k közti összefüggésnek alapját képezi; 
mely rendelet igy szól: „Azon esetre, ha a zálogje
gyek forgalma az értékpapírok • e nemét illetőleg 

megállapított fő összegen alul siilyedne, a zálogje
gyek kevesbülése az államjegyeknek megfelelő 
szaporítása által pótlandó; mig a zálogjegyek 
utáni kereslet fokozódásának esetében ismét kivo
nandó a forgalomból ugyanannyi államjegy, a 
mennyi megfelel a zálogjegyeknek a 100 millió
nyi véghatáron mindenesetre belül maradandó 
szaporításánál." 

„Végre a t. ház megnyugtatására szolgáljon 
azon kijelentésem, hogy a minisztérium kötelessé
gének ismeri, mint ezt már a 9-ik szakasz tár
gyalásakor is kinyilatkoztatá, mielőbb törvényja
vaslatot terjeszteni elő az i ránt , mikép fog az 
államadósságok évi járulékainak a kijelölt czélra 
fordítása, és az áílamjegyek állásának az 5-ik sza
kasz korláta között megtartása Magyarország ré
széről gyakoroltatni." 

Ezen nyilatkozatot bátor voltam fölolvasni, 
hogy annak határozott kifejezést legyek képes 
adni. 

Egyébiránt legyen szabad ez alkalommal, 
hivatkozva azokra , a miket most nyilvánítot
tam, megjegyeznem, hogy a IX-ikosztályrészéről 
kivánt módosítás nézetem szerint fölösleges, és az 
aggodalom elenyészik, mivel az ujabb szerkezetben 
határozottan ki van fejezve, hogy ezen zálogje
gyekből álló függő adósság után minden kamat és 
törlesztési teher, tehát az egykor bekövetkezendő 
államjegyekből álló többlet megállapításának terhe 
is, a Magyarországra eső évi járulékoknak az első és 
második szakaszban megállapított változatlan ösz-
szegében már ben van foglalva. Ezen kifejezést 
annyira világosnak tartom, hogy más magyaráza
tot nem is lehet belőle következtetni. Mindkét mi
nisztérium igy is fogta fel a szerkezet értelmét. 
mint azt nyilvánítani szerencsém volt. Tehát az ál
lamjegyek megalapitásánál(Fundirung) az emiitett 
viszonyból, mely a zálogjegyek és államjegyek 
közt fenáll, semmi terhes kötelezettség Magyaror
szágra nem hárulhat. 

Egyébiránt annak, a valóságban mikép mu
tatkozik a két jegy közti viszonylat, felvilágosítá
sára bátorkodom elősorolni, a jelenévben az egyes 
hónapokban miképen állott a zálogjegyek forgal
ma , miből világosan kitűnik, mennyit kell időről 
időre a 300 millión felül kibocsátani. A számitás 
könnyen megtehető, mivel az elősorolandó szá
mokat kell egyszerűen kivonni a 100 millióból, 
és a maradvány mutatja az államjegyeknek 300 
millión felüli szaporulatát. Volt pedig folyó évi 
január havában az összes forgalom 99,962,492, 
februárban 99,973,492, márcziusban 99,130,425, 
áprilisban 98,919,675, májusban 99,925,675, jú
niusban 99,939,522, júliusban 99,959,972, augusz
tusban 99,930,762, szeptemberben 9 7,580,512, 
októberben 97,567,412, novemberben 99,122,962. 
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Tehát ezen különbség, melyre nézve azon rendel
kezés áll, hogy ha a forgalomból több folyna ki, 
mint a forgalom által kívántatik, ezen évi tapasz
talás szerint a maximum 2,432,588, a minimum 
26,508. Ennélfogva azt tartom, hogy miután a 
rendelet értelme szerint is, ha bizonyos összeg zá
logjegy befoly, idó'ró'l időre az ismét folyóvá teen
dő s ezért államjegy beváltandó, a szaporulat ren
des viszonyok közt nagy nem lehet. U g y hiszem, 
tisztelt ház, hogy ezen számok a múltból eléggé 
bizonyítják, hogy a két jegy közti viszonylat ne
vezetes befolyást az államjegyek forgalmára nem 
szokott gyakorolni. 

Ezek azok, miket megjegyezni átalában bátor 
voltam. 

Szabad legyen még hozzá tennem, hogy azon 
nehéz feladatok közt, melyeket a minisztériumra 
ruházott a XVII dik t. ez., bizonyára a legnehe
zebb kérdések egyike volt az államadósságok 
után vállalandó évi járadék iránti egyezmény létre
hozása, s ezen módositás megállapítása az utolsó s 
nem csekély nehézséggel járó akadály volt. Nyil
váníthatom, hogy azon módositás által, melyet 
méltóztatott itt az utolsó ülés alkalmával elhatározni, 
ezen szerkezet világosságra nézve bizonyára csak 
nyert, mert különösen pénzügyi dolgokban igen 
kívánatos a tiszta és határozott kifejezés. (He
lyeslés.) 

Minthogy pedig az által, hogy határozott ösz-
szeget méltóztatott elrendelni, minden kétség a jö
vőre el van háritva az iránt, hogy a birodalom má
sik felében ezen egyezmény szövegét máskép ér
telmezzék ; minthogy továbbá, ha az egyezmény
nek ezen ujabb pontját elfogadni méltóztatnak, el 
van háritva az utolsó akadály is, mely az egyez
mény végleges megállapítását és 8 felsége általi 
szentesitését még gátolta : bátor vagyok, azt a t. 
háznak elfogadás végett ajánlani. (Élénk helyeslés. 
Elfogadjuk /) 

Tisza K á l m á n : T . ház! Nem akarom két
ségbe vonni, hogy az igen t. pénzügyminiszter 
nyilatkozata bizonyos fokig megnyugtatólag hat
hat, legalább megnyugtatólag hatott reám; mind
azáltal kénytelen vagyok bevallani azt is, hogy 
általa magamat teljesen megnyugtatva nem érzem : 
mert ezen nyilatkozat — igaz — azt bizonyítja, 
a mi mindenesetre örvendetes, hogy az igen t. 
minisztérium ezen most ajánlott szakaszt körül
belül ugy értelmezi, mint én is értelmezem; de én 
igazi biztosítékot a jövőre nézve csak abban talál
hatnék, ha az a törvényben is tisztán ki volna 
fejezve, (Helyeslés a baloldalon') ezt pedig a törvény
ben tisztán kifejezve nem találom. Mivel pedig egyet
értek az igen t. miniszter úrral abban, hogy kivált 
ott, hol pénzügyekről van szó, szükséges, hogy tisz
tánlegyen kifejezve minden, óhajtanám,hogy ez tisz

tán kifejeztessék. Egyátalában, megvallom, miután 
maga a minisztérium is egy nézetben van ezen 
szöveg magyarázására nézve velünk, nem látok 
semmi akadályt abban, hogy ez a törvényben is 
kitétessék. (Helyeslés a bal oldalon.) Ha van aka
dály, az nem jön ezen ház kebeléből, hanem az 
akadály okvetlen az utóbbi napok vagy hetek 
alatt annyiszor emlegetett kényszerűségben fek
szik ; de gondolom, hogy utoljára is megvan a 
határ, a meddig a kényszerűségnél fogva menni 
lehet, (Ugy van! halfdöl) és azt gondolom, nem 
szükséges, hogy mi azon, soha e világon nem léte
zett példát adjuk, hogy nem az, ki kötelességén 
fölül ad valamit, szabja meg a föltételeket, hanem 
az által hagyjon magának feltételeket szabni, a ki 
a nélkül, hogy joga lett volna hozzá, kap valamit. 
(Helyeslés a bal oldalon) 

Nem akarván a t.ház figyelmét hosszasabban 
fárasztani: mivel azt tartom : expressa docent; és 
mivel nem látom, hogy a most ajánlott szerkezet
nek értelme tisztán ki volna fejezve: pártolom a 
IX-dik osztály nézetét. (Helyeslés a bal oldalon) 

Böszörményi László: T. képviselőház! 
Kénytelen vagyok kifejezni, hogy mindazon há
rom törvényjavaslat, melyeket csak imént fogadott 
el a t. ház, nem volt reám oly kellemetleu hatás
sal, mint ezen most felmerült módosítvány. Amaz 
már elő volt készítve, és elő volt reá készítve az 
ország is, és a t. ház is ; de hogy akkor, midőn 
néhány nap előtt formuláztatik ő felsége többi 
országainak Magyarország irányában kivánata, 
előterjesztetik a magyar kormány által bécsi kívá
nat nyomán, s elfogadtatik a magyar kormány 
és a bécsi kormány együttes kivánata szerint: 
hogy ekkor terjesztessék elő egy uj követelés : 
megvallom, hogy ez engem rendkívül meglepett 
és reám nézve nagyon kellemetlen; és határozot
tan kijelentem, hogy ha ugyanazon egyezkedő fél 
részéről történik ily követelés, kinek már mi any-
nyit engedtünk, ezt én tisztán roszhiszemü eljárás
nak vagyok kénytelen nevezni. Mert ha nekik a 
törvényjavaslat azon pontjában, nietyben az fejez
tetik ki, hogy az államjegyekéri Magyarország 
vállalja a közös jótállást, ha nekik csak az volt 
czéljok, hogy a már meglevő államjegyekért vál
laljon el közös kötelezettséget Magyarország, tud-
niok kellett, mint mi tudtuk, hogy mennyi azon 
papírpénz, t. i. 300 millió. Ha csak ezt akarták 
elfogadtatni, akkor nem volt szabad meglepetve 
lenniök az által, hogy ezen mennyiség számilag 
kifejeztessék; minthogy pedig ki nem fejeztetik. 
ez által csak az tűnik ki, hogy a meg nem határo
zott összegbe ezen uj 100 millió nem volt mind 
beleszámítva. I ly eljárás nem őszinte egyezkedés, 
s nem különösen azok részéről, a kik, mint Tisza 

í Kálmán képviselőtársam is monda és megjegyzé,. 
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nyernek ezen egyezkedés által. Épen azért, mon
dom, reám nagyon kellemetlenül hatott ezen mó-
dositvány. De kellemetlenül hatott más részről 
azért is, mert nem tudom feltételezni, hogy a ma
gyar kormány ne tudta volna a bécsi kormány 
ezen törekvését; vagy ha tudta, megvártam volna, 
hogy mondja ki határozottan, hogy nem lehet itt 
ezen 300 milliót meghatározni, mert itt már 400 
milliót jelent. 

A mi már azt illeti, t. képviselők, hogy az 
nem teher: hát mért követelik tőlünk, ha nem te
her? [Helyeslés a bal oldalon) vagy talán hogy 
holnap nem kell fizetnünk? Hiszen az nekünk a 
legnagyobb baj, hogy még azt sem tudjuk, mikor 
kell fizetnünk. Századokig is lehet váltókötelezett
ség. Már ki az, a ki a legjobb hitelű embernek 
is örök időkig girákat csinálna ? Hiszen itt nincs 
meghatározva,meddig tart a kötelezettség. Ki biz
tosit minket, mikor lesz letörlesztendö? Már most, 
kérdem, oly jó hitelű felekért, mint a bécsiek, 
oly bizonytalan obligót oly könnyen lehet vál
lalni? Csodálkozom, t. ház! hogy mi ezen dolgok
ról oly könnyen kimondjuk, hogy ez nem teher: 
hiszen ha semmi egyéb teher nem volna is, már 
az is teher, hogy bizonytalan hosszú időig tart. A 
mi hitelünket pedig ez mindenesetre nagy részben 
lenyomja, s ezen obligó már maga nagy teher ránk 
nézve, a kiknek hitelre nagy szükségünk van 
minden tekintetben; épen azért én, megvallom, 
olyannak látom ezt, mint mikor akár barátságból, 
akár más valamiből valaki adósságának legna
gyobb részét kifizeti valaki, és még ezen kivül 
azt kívánja, hogy még neki giráljon egy uj váltót, 
hogy uj kölcsönt vehessen föl. Már, megvallom, 
t. ház! hogy e kivánatot igen túlságosnak tartom 
egyezkedő társaink részéről; a magyar kormány 
részéről pedig, megvallom, megvártam volna, 
hogy ilyen uj kivánat ellenében határozottan fe
jezte volna ki, hogy ezen kívánattal nem léphet 
az országgyűlés elé. (Helyedés a bal oldalon.) 

Mindezeknél fogva én az országgyűlés részé
ről azt kivánom kifejeztetni, hogy az országgyűlés 
elment azon határig, melyen túl tovább menni 
többé nem érzi magát a felelősség súlya alatt jogo
sítottnak. 

Azt kivánom, t. ház! kimondatni, hogy ha 
szükség van ezen sójegyek törlesztésére, időnkint 
egyszer többet, máskor .kevesebb összeget tartson 
készen ő felsége többi országainak kormánya 
arra, saját áldozatával is, azért, hogy mindig ké
pes legyen fedezni azon sójegyek beváltását. És 
illetőleg, midőn azon sójegyek ismét több mennyi
ségben adatnak ki, akkor lássa el hasonlóképi n 
papirofckal a meglevő 300 millóból magát ugy, 
hogy zavarba ne jőjön a sójegyek beváltásánál. 
Azért mégis meglehet, hogy kölcsönre szorul. Ám 
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szoruljon! de gondoskodjék arról, hogy legyen 
készen ennyi és ennyi ezen sójegyek beváltására. 
De azt, hogy mi segítsünk neki ismét, hogy ne 
szoruljon kölcsönre, hanem mi adjuk oda hitelün
ket, hogy neki legyen 100 millió tetszés szerint 
forgatható készpénze: oly nagy tehernek tartom, 
mely igen rósz hatást fog előidézni az országban. 
(Igaz! Ugy van! a szélső bal oldalon.) 

Mert az nagyon valószínűvé teszi azon aggo
dalmat, melyet én részemről elejétől fogva érez
tem : hogy nem az itt a teher, a mi eddig már meg 
van irva, hanem Isten tudja mi azon teher, a mi 
ezután még következni fog: mert íme látjuk, hogy 
mi nem egyezkedünk; akaratunktól semmi sem 
függ. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Megírják Bécsben, a mit akarnak, a magyar 
miniszter felmegy; és ennek következése az, hogy 
ha a magyar országgyűlés^ azt el nem fogadja, a 
mit ott megírtak: mindennek vége. (Igaz ! a szélső 
bal oldalon.) 

Ha ez, uraim! minden kérdésnél igy megy, 
akkor, bocsánat! ez nem egyezkedés. 

És még itt aztán szabadságot emlegetnek! 
Hát mi itt a szabadság , hol kerül az elő , ha 
minden ily bécsi gondolatra elő kell állania a ma
gyar országgyűlésnek és meg kell szavaznia azt, 
a mit oda fön kívánnak ? 

Én, t. képviselők! nagyon aggódom, hogy 
ezen aggodalom, a melyet már kifejeztem, t . i . 
hogy itt nem lesz határa az ily terheknek, nagyon 
rósz véleményt fog az ország lakosaiban kelteni. 
De különben is itt látom már azon határt, hol 
ideje volna a magyar kormánynak és országgyű
lésnek kijelenteni, hogy a mi sok, az sok, azon 
túl nem megyünk, nem mehetünk, mert szemben 
állunk az ország lakosaival. 

Ezért ellene szavazok a módositványnak. 
(Éljenzés a szélső hal oldalon.) 

BÓnis S á m u e l : T . ház! A IX-dik osztály 
véleményének indokolásául elfogadóin a miniszter 
urnák azon mondatát, hogy a törvényeknek min
den tekintetben tisztáknak, szabatosaknak kell 
lenniök; és midőn ezen mondatot, mint oly igaz
ságot fogadom el, melyet a törvényhozásnak min
dig szem előtt kell tartani — mondom — ezt a 
IX-dik osztály véleményének indokolásául fogad
hatom el. 

Engedje meg a tisztelt ház, hogy ezen tör
vényjavaslat múltjára egy pár pillantást vessek. 
(Haíljuk!) 

Ismétlem, a törvényeknek tisztáknak kell 
lenni. Ha ez örök igazság nem volna, már ezen 
törvényjavaslat lefolyása megtanitott volna ben
nünket rá. Az országgyűlés elé terjesztetett egy 
redactio, melyben az ország méltányosság szem
pontjából bizonyos kötelezettséget vállalt magára 
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azért, hogy ő felsége többi tartományain segítsen. 
Az első redactióról mindenki azt hitte, hogy abban 
az ország által vállalandó terhek praecise benfog-
laltatnak; azonban némelyek már akkor aggódtak, 
és kívánták, hogy az erre vonatkozó törvényben 
az államjegyek száma határozottan tétessék ki, 
midőn a törvényjavaslatot a ház többsége elfo
gadta. Mi következett ebből ? Az, hogy vagy a két 
minisztérium, t. i. a magyar minisztérium és az 
osztrák minisztérium nem jött tisztába ezen kérdés 
fölött; vagy pedig, hogy mind a kettő egy véle
ményen volt ugyan, de mindkettő ily taktikával 
akarta keresztülvinni azt, a mit az ország rendéi 
az előtt nem értettek. Ezen szerkezet által lett vi
lágos, hogy azon 100 millió Salinenscheint, leg
alább a lajtántúli minisztérium — hogy e kife
jezéssel éljek — beleértette az előbbi szerkezetbe. 
Hogy a mi minisztériumunk beleértette-e vagy 
nem? azt nem tudom; de hinnem kell, hogy bele 
nem értette: mert ha beleértette, akkor bátorkodom 
kimondani, hogy a mennyiben a törvénynek tisz
tának és szabatosnak kell lennie, elvárhatta volna 
az ország, hogy, főleg akkor, midőn az ország oly 
kötelezettséget válla] magára, melyet csak méltá
nyosság szempontjából vállal el, és mely kötele
zettség elvállalásánál más indoka nincs, mint a 
szükségesség, mondom, akkor elvárhatta volna az 
ország, hogy nyíltan tárják ki mindazon terhet, a 
melyet a szerkezet alatt értenek. 

Véleményem, ennélfogva az, hogy minden 
félreértés kikerülése végett a IX-dik osztály észre
vétele igtattassék a törvénybe. Mert habár némi 
részt megnyugtat a t. miniszter urnák azon kije
lentése, hogy a lajtántúliak se vélekednek más
ként e törvény értelme i ránt : mégis én e tekintet
ben csak akkor leszek megnyugtatva, ha a törvény 
erről nyíltan szól: mert a mi megtörténhetett egy
szer, megtörténhetik másodszor is. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

HaláZS B o l d i z s á r : T. ház! A hitregéből ta
nultam, hogy bizonyos Sibylla könyveit , melyek
nek meghatározott száma volt, (Halljuk! Halljuk!) 
midőn az először megszabott árot nem akarták 
megvenni, akkor elégettek belőle egyet; de az ár 
ugyanaz maradt ; elégettek kettőt; égették apró-
donkint; de a megmaradtak ára mindig ugyanaz 
maradt. Én ugy látom, t. ház ! hogy a mi alkotmá
nyunkat rs agy részt szintén elégették, meg is vet
ték érte azon árt, melyet kívántak: most mind nem 
elég. Itt van a baj, t .ház! Pedig a jobb oldal t. 
vezérszónoka akkor, midőn az államadósságot 
megszavaztuk, illetőleg megszavazták, azt mondot
ta, hogy itt van a legszélső határ, ne tovább! És 
ime, t. ház, midőn a t. kultuszminiszter ur maga 
mondja, hogy ebből semmi teher sem háramlik az 
országra: miért követelik hát tőlünk, a mi rajok 

nézve nem haszon, reánk nézve nem teher ? Ha tehát 
nekünk megnyugtatásunkra szolgál az, hogy a mi 
meg van szavazva — keserves bizony, hogy meg 
van — de maradjon; de az által, t. ház! nem tar
tom magamat megnyugtatva, hogy a I X dik osz
tály módosítása a törvénybe igtattassék, hanem azt 
kívánom, hogy átalában semmi se menjen már be. 

Sok tekintetben azzal vigasztalnak bennünket, 
t. ház! hogy mi paritásban vagyunk. Méltóz
tassanak megbocsátani, olyan formán hangzik 
ez, a mint én hiszem, hogy biz ez parirozás. 
Azt mondják, hogy mi egyezkedtünk, és hogy ezen 
egyezkedés egész legyen, vagy is hogy az ered
mény reánk nézve hasznos legyen: paríroznunk 
kell mindannak, mi Bécsből meghagyatik. 

Én ugy látom, hogy mivel az országgyűlés 
812 millió államjegyért jót áll, aztmondják, most áll
jon jót 400 ért. Mi itt a különbség ? 88 millió. Ha hy-
pothekára vannak kibocsátva e sójegyek, hisz 
elég biztositéka van azoknak, kiket illet: mi szük-
ségök tehát a mi jótállásunkra? Tisztelt képvi
selőház ! lesz nekünk alkalmunk rá, ha Bécsben 
megengedik, hogy saját investitiónkra, magunk fo
gunk majd államjegyeket kibocsátani; elégedjünk 
mi meg azzal, és ne álljunk jót olyan államjegyekért, 
a melyek nem javunkra, hanem csak kárunkra 
lehetnek. 

Én tehát a módositvány ellen szavazok. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminszter : 
T. ház! Ha a vitát berekesztettetek méltóztatnak 
tekinteni, akkor bátor leszek a szavazás előtt még 
szólani. (Halljuk!) 

E l n ö k : Nincs senki felirva, 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 

Azon észé vételek folytán, melyeket t. barátom Bó-
nis Sámuel adott elő, kötelességemnek tartom em
lékeztetni a t. házat, hogy azon eredeti szerkezet, 
a melyet a minisztérium a t háznak benyújtott, 
mit tartalmaz. (Halljuk!) Azon eredeti törvényja
vaslatban, melyet a minisztérium a t. ház elé ter
jesztett, fen volt tartva egy leszámolási vegyes bi
zottságnak kiküldése a két törvényhozás részéről, 
mely az összes hitelállapotot, ennélfogva az állam
jegyek és zálogjegyek állapotát is, a jelen év utolsó 
napjaiban kiszámította volna s annak alapján lett 
volna Magyarország hozzájárulási évjáradéka meg
határozandó .; idő közben azonban mindkét részről 
nyilvánult kívánat folytán a két minisztérium ré
széről kiküldött vegyes bizottság teljesité a leszá
molást, melynek eredményéről a kimutatás a t. ház 
tagjainak kezei közt van; s ezen kimutatásban meg 
van nevezve mind az államjegyek, mind a zálog
jegyek összege. Ezen leszámolás megtörténte után 
a tanácskozások folyama alatt maradt ki az eredeti 
szerkezet 1. 2.. 5. pontja; de érintetlenül maradt a 
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9-ik, tehát a mostani szerkezet kérdéses 5-ik pont
ja, ugy mint eredetileg az egyezményben előfor
dult. A tanácskozás alkalmával a t. ház kívánta az 
ábamjegyek összegét betétetni, mi nézetem szerint 
helyesen is történt; s erre mondám, hogy a tör
vényjavaslat nyert általa, mert a leszámolási vegyes 
bizottság által talált állapotot fejezte ki szám szerint. 
De más részről az is természetes; hogy a másik rész
ről kivántatott az államjegyek és zálogjegyek közti 
financiális viszonylat megemlitése. Ennek ellené
ben a minisztérium kötelességének ismerte a szer
kezetbe bele tétetni azt, hogy Magyarországnak 
minden terheltetése a zálogjegyek tekintetében az 
1. és 2. §-ban meghatározott változatlan évjára-
dékban már be van foglalva s ennélfogva ujabb ter-
heltetés ránk nem hárulhat. Ez a dolog állása. A 
szerkezet tehát csak nyert világosságban s a viszo
nyok határozott kifejezésében. 

Egyébiránt ismételve vagyok bátor megje
gyezni, hogy a IX-dik osztály által támasztott ag
godalmat indokoltnak nem tarthatom: mert a szer
kezet világosan kifejezi, hogy a zálogjegyeknek 
különös, még pedig értéköknek teljesen megfelelő 
hypothekájok van a gmundeni, aussei és halleim 
salinákban. melyeket a birodalmi tanács által 1863. 
november 17-ikén hozott törvény ezen zálogjegyek 
biztosiíására kijelölt Ezen törvény szerint minden 
zálogjegy birtokosa teljes biztosságu hypothekával 
bir ezen, a birodalom másik felében fekvő ingat
lanban, s annak kamatjaihoz és törlesztéseihez mi 
többel járulni kötelesek nem vagyunk, mint a mi 
az 1. és 2. pontban van megemlítve. Az uj szerke
zetben csak azon idézett viszonylat, mely az 1866-
dik évben augusztus 25-én kelt legmagasabb ren
deletben van meghatározva, tartatott fen, még pe
dig az államjegyek megalapításánál minden lehető 
terheltetésünk nélkül, mert az államjegyek meg
alapítása alkalmával ezen viszonylatból Magyar
országra annyival kevésbbé hárulhat terheltetés, 
minthogy a dolog természete szerint az államje
gyek megalapítása nem is képzelhető a nélkül, hogy 
ezen viszonylat előbb teljesen meg ne szüntettessék : 
mert mit Jelent a megalapitás, azaz a Fundirung ? 
Bátor vagyok erre a t. ház figyelmét különösen 
kikérni. (Hulljuk!) A megalapitás semmi mást nem 
jelenthet, mint oly állapot létesítését, melynél fogva 
minden államjegy valóságos érez, azaz arany vagy 
ezüstértékkel legyen beváltható; tehát előzőleg 
meg kell szüntetni a viszonylatot, vagyis azon 
egybefüggést, mely jelenleg a zálogjegyek és ál
lamjegyek közt létezik; meg kell pedig szüntetni 
annak, kit a lekötött jelzálog illet, tehát a birodalom 
másik felének, még pedig — mint már többször em
lítem — minden terheltetésünk nélkül, minthogy 
a mi hozzájárulásunkra nézve épen ezen szerkezet
ben ki van mondva, hogy mi azon kivül, mi az 1. 

és 2. pontban van említve, semmivel se tartozha
tunk. Egyébiránt a szerkezet végén ki van mondva, 
hogy a megalapitás módjának, meghatározása a 
magyar minisztérium és a magyar ország"gyülés 
beleegyezésétől van feltételezve, s mi annak bizo
nyára más értelmezést nem fogunk adni, mint, hogy 
a zálogjegyek forgalmából előállt különbözet egye
dül a birodalom másik fele által fedezendő. 

Ezért a IX-dik osztály kívánta módosítást 
annyival inkább fölöslegesnek tartom, minthogy a 
szerkezetben határozottan ki van mondva, hogy 
Magyarországot az 1. és 2. szakasz értelme szerint 
semmi ujabb terheltetés nem illetheti. 

Részemről minden megnyugtató módosítás
hoz szívesen hozzájárulnék, ha azt vélném, hogy 
az az ország előnyére szolgál; de, mivel meg va
gyok győződve, hogy a szerkezet által a mi érde
keink kellőleg meg vannak óva, s azon eset, mely 
a módositás által feltételeztetik, a dolog természe
ténél fogva elő sem fordulhat, a módositás keresz
tülvitele pedig az idő előhaladásánál fogva most 
nem lehetséges : bátor vagyok a szerkezet el
fogadását ajánlani. {Helyeslés. Elfogadjuk! Szavaz
zunk !) 

Kerkapoly Károly előadó: (Szavazzunk! 
Szavazzunk! Eláll!) Ha senki szólni nem akar, kö
telességemnek tartom, nem mint előadó, hanem 
egyszerűen mint egyik képviselő, azon óhajtást fe
jezni ki, hogy a miniszter ur által tett nyilatkozat 
mindenesetre a jegyzőkönyv mellé tétessék és itt 
megőriztessék: mert nincs e házban senki, ha a 
központi bizottság jelentését is támogatá, olyan, 
ki ne óhajtaná azon megnyugtatást, s ezen oknál 
fogva ne óhajtaná annak a jegyzőkönyvben megő-
riztetését. (Helyeslés.) 

Elnök: Miután a központi bizottság azon 
óhajtásának, hogy a fenforgó módositványra nézve 
a minisztérium felvilágosításokat adjon, elég téte
tett, nem marad egyéb hátra, mint a kérdést szava
zás alá bocsátani. Felteszem tehát a központi bi
zottság által elfogadni javasolt szerkezetre nézve a 
kérdést: elfogadja-e a t. ház a főrendi ház által 
elfogadás végett átküldött módositványt szerkeze
tében ugy, mint a központi bizottság által javasol
tatott, vagy pedig nem ? (H lyuslés.) Mivel 20 kép
viselő úr név szerinti szavazást kér, a mit a ház
szabályok értelmében megtagadni nem lehet, ha 
a t ház parancsolja, a neveket fel fogom olvas
tatni. Az igennel szavazókat Horváth Lajos, a 
nemmel szavazókat Radies Ákos, a távollevőket 
pedig Mihályi Péter jegyző urak fogják jegyezni. 

Cengery Imre jegyző (olvassa a képvisdök 
névsorát, v.ely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., Arm-
bruszt Péter, Baloihiri János, Bay György, Bánffy 
Albert, b., Berzeviczy Tivadar, Besze János, Bethlen 
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Farkas gr., Bethlen János gr., Bezerédj László, Bittó 
István, Boika Mihály, Bömches Frigyes, Bujanovics 
Sándor, Bernáth Lajos, Betegh Kelemen, Boika Ti
vadar, Boros Bllint, Borcsányi János, Boheczel Sán
dor, Buócz Kálmán, Cebrián László gr., Conrád 
Móricz, Csengery Antal, Csengery Imre, Csík András, 
Czi.rda Bódog, Cséry Lajos, Dani Ferencz, Dániel 
Pál, Dellimanics István, Dobóczky Ignácz, Dózsa 
Dániel, Draskóczy Gyula, Danid János, Eötvös Jó
zsef b., Erős Lajos, Fehdenfeld Frigyes ,Frideczky Ti-
mót, Fabritius Károly, Gál Miklós, Glitz Antal, Go-
rove István, Graenzenstein Gusztáv, G'órgei Géza, 
Hedry Ernő, Hollán Ernő, Horvlth Antal, Horváth 
Döme, Horváth Károly, Horváth Ijajos, Hunfalvy 
Pál, Huszár István, Hertelendy Kálmán, Hahnosy 
Endre, Ibrányi Lajos, Ihísz Rezső, Inkey József 
Ivánka Zsigmond, Jankóvich Antal, Joannovics 
György, Justh József, Justh Kálmán, Kandó Kálmán, 
Karácsonyi Ferencz, Kardos Kálmán, Kautz Gyiola, 
Kálnoky Pál gróf Kemény Gábor báró, Kemény 
István báró , Kerkapoly Károly , Királyi Pál, 
Kiss Jakab, Kovách László, Kába János, Kud-
lik István, Knrcz György, Láng Gusztáv, Lónyay 
Menyhért, Madocsányi Pál, Majthényi József b.,Ma-
niu Aurél, Mátyás József, Mikó Imre gr., Miske 
Imre báró, Molnár József, Molnár Pál, Mednyánszky 
Dénes b., Németh Károly, Onossy Mátyás, Opicz Sán
dor, Orczy Bélab., Paczolay János, Papp Zsigmond, 
Perczel Béla, Plachy Lajos, Prugberger József, 
Pulszky Ferencz, Paiss Andor, Pap Máté, Ráth Péter, 
Reviczky István, Rónay Lajos, Rudnyánszky Fló
rián, Rónay Jáczint, RÖser Miklós, Radics Ákos, 
Semsey Albert, Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, Sza
kái Lajos, Szász Károly, Szentiványi Adolf Székács 
József, Székely Gergely, Széles Dénes, Szilágyi Ist
ván, Szitányi Bernát, Szabó Miklós, Szlávy József, 
Stoll Károly, Szemző István, Somogyi László, id. Te
leki Domokos gr., Thury Sámuel, Tolnay Károly, 
Tolnay Gábor, Tóth Lőrincz, Tóth Vilmos, Trauschen-
fels Emil, Trefort Ágoston, Tulbás János, Török 
Sándor (görnöri), Urházy György, Vadnay Lajos, 
Vay Béla b., Vojnics Lukács, Wodiáner Albert b., Vu-
csetics István, Várady János, Wesselényi József b., 
Vladár Tamás, Zeyk József, Zeyk Károly, id. Zichy 
József gr., ifj. Zichy József gr., Zsarnay Imre, Zsám-
bokréthy József, Zsedényi Ede, Zmeskall Mór. 

Nemmel szavaznak: Acs Károly, Babes Vineze, 
Bárányi Ágoston, Beliczey István, Beniczky Gyula, 
Beniczky Ödön, Berníth Zsigmond, ifj. Bethlen Gá
bor gr., Békásy Lajos, Bobory Károly, Bónis Sámuel, 
Böszörményi László, Gsanády Sándor, Cseh Sándor, 
Csiky Sándor, Csernátony Lajos, Darvas Antal, 
Deáky Lajos, Dessewffy Ottó, Detrich Zsigmond, 
Domahidy Ferencz, Dániel János, Drágfy Sándor, 
För<j Sándor, Eszterházy István gr., Édes Albert, 
Farkas Elek, Gábriel István, Gál Péter. Ghyczy Ig-

\ nácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász Bol-
• dizsár, Ioánka Imre, Jámbor Pál, Jendrassik Miksa, 
j Jókai Mór, Károlyi Ede gr., Keglevich Béla gr., Kende 
' Kamtt, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Kossuth Pál, Kupricz 
I Imre, Klapka György, Lator Gábor, Luksics Bódog, 
\ LuzsémzkyPálb.,Lükö Géza, Madárassy Mór, Mada-
j rísz József, Makray László, Manojlovics Emil, Markos 

István, Medán Endre, Mihályi Péter, Mocsonyi Antal, 
Mócsonyi Sándor, Milkovics Zsigmond, Majthényi De
zső, Molnár Endre, Nagy Ignácz, Nánássy Ignácz, 

I Nicol cs Sándor, Nyáry Pál, Odescalchi Gyula hg, 
Olgyay Lajos, Pap Lajos, Pata;) István, Perczel 
Mór, Perczel István, Pethes József, Pétery Károly, 
Podmaniczky Frigyes b., Prónay József, Ráday 

! László gr., Ruttkay István, Salamon Lajos, Simon 
' Pál, Simonyi Lajos b., Somossy Ignácz, Somssich 
| Imre gr., Stefanidesz Henrik, Szentkereszthy Zsig
mond b., Szolga Miklós, Szontagh Pál [nógrádi), Szon-
tagh Pál [görnöri), Széky Péter, Thalabér Lajos, 
Thury Gergely, Tisza Kálmán, Tisza László, Varga 
Antal, Varga Flórián, Varró Sámuel, Várady Gá-

| bor, Vidacs János, Zichy Jenő gr., Zsitcay József. 
Nincsenek jelén: Almássy Sándor, ifj. Ambrózy 

Lajos b., Andrássy G ,ida gr., Andreánszky Boldizsár, 
! Ányos István, Antalffy Károly, Bartal György, Bartal 

János, Barinyai József, Bánó József, Bánó Miklós, 
Bencsik György, Berényi Ferencz gr., Berde Mózes, 
Bethlen Sándor gr., Binder Lajos, Binder Mihály, 
Boczkó Dániel, Boér János, Bogyó Sándor, Borlea 
Zsigmond, Boros Pál, Branovácskj István, Balomiri 
Simon, Császár József, Csemovics Péter, Csiky Ist
ván, Csörghe László, Damaszkin János, Dapsy Vil
mos, Deák Ferencz, Dedinszky József, Degenfeld 
Gusztáv gr., Dimitrievics Milos, Dobrzánszky Adolf 
Domokos László, Droiileff Tamás Vilmos, Decáni 
Károly, Eitel Frigyes, Faragó Ferencz, Fábián Gá
bor, Fejér János, Fest Imre, Fisser István, Fiilepp 
Lipót, Fejér Miklós, Fóldváry Miklós, Freiseisen 
Gyula, Geczö János, Gedidy Lajos, Gozsdu Manó, 
Gull József, Hevessy Bertalan, Hodosiu József, 
Horvát Boldizsár, Horváth Elek, Hosszú József, Hu
szár Károly b., Hrabovszky Zdgmond, Ivácskovics 
Györyy, Kacskovics Ignácz, Kalauz Pál, Karácsonyi 
Sándor, Kemény Zsigmond b., Koller Antal, Kvas-
say László , Kazinczy István, Kethelyi József, Kossuth 
Ferencz, László Imre, Lízár Dénes, Lehoczky Egyed. 
Lónyay Gábor, Lovassy Ferencz, Lukynich Mihály, 
Lázár Sándor, Lázár Kálmán gr., Macellariu Illés, 
Maróthy János, Máday Lajos, Melas Vilmos, Miletics 
Szvetozár, Mis'kolczy Lajos, Mocsonyi András, Mocso
nyi György, Moldován János, Morscher Károly, 

\ Nagy Károly, Noszlopy Antal, Oláh Miklós, Ormos 
] Sándor, Pop Pál, Pap Simáin, Perényi Zsigmond b., 
\ Pethe András,Pillér Gedeon, Poponics-DesseanuJános, 
1 Popovics Zsigmond, Puskariu János, Petkó Lázár, 
j Papfalvy Konstantin, Pap Mór, Rannicher Jakab, 
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Román Sándor, Rónay Mihály, ifj. Rudics József 
b., Sebestyén László, Siklóssy Károly, Simay Gergely, 
Sipos Orbán, Soldos Imre, Sulyok Mór, Sümeghy Fe-
rencz, Svastics Gábor, Szábadfy Sándor, Szabó Imre 
(pápavárosi), Szabó Imre, Szaplonczay József, Szemző 
Mátyás, Szentiványi Károly, Széchenyi Béla gr., 
Szilády Áron, Szluha Benedek, Sztratimirovics György, 
Szelestey László, Sigray Fülöp gr., Sipos Ferencz, 
Stojacskovics Sándor, Teutsch György, Tóth Kálmán, 
Török Sándor (nógrádi), Trifunácz Pál, Török Dá
niel, Tanárky Gedeon, Tinku Ábrahám, Ujfalussy 
Lajos, Urbanovszky Ernő, Vadász Manó, Wass Sá
muel gr,, Vállyi János, Vecsey Oláh Károly, Véghsö 
Gellért, Vitolay József, Vojnics Barnabás, Wlád Ala
jos, Vay Sándor b., Zámory Kálmán, Zerdahelyi In-
cze, Zichy Antal, Zichy-Ferraris Viktor gr., Zichy 
Nándor gr. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő : 399 igazolt kép
viselő van; ezek közül igennel 150, nemmel 98 
szavazott, 150 távol volt, az elnök nem szavazott: 
összesen 399. 

E l n ö k : Az államadósságok után a magyar 
korona országai által elvállalandó évi járulékról 
szóló törvényjavaslatot a méltóságos főrendek ál
tal átküldött módositott szerkezet szerint a képvi
selőház elfogadta. l) A képviselőháznak ezen hatá
rozata a méltóságos főrendekkel közöltetni fog. 

A holnapi napon két törvényjavaslat fölött 
fog végleges szavazás történni; az ülés déli 12 óra
kor fog kezdődni. 

Az ülés végződik esti 9 órakor. 

1) Lásd az Irományok 183-dik számát. 
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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 : Domokos László lemondása; Borsodmegye kérvénye a kir. tábla felosztatlanul hagyása iránt; 
Heves és K.-Szolnok megyéé az adó- és honvédelmi rendszer iránt; Szepes megyéé vasúti ügyben ; Közép-Szolnok megyéé a megye
rendezés ügyében; Bártfa városé vasúti ügyben; a bécsi főiskolai segélyegyleté segélyezésért; steyerdorfi kereskedők s iparosok 
panasza az ottani vasúti raktárak ellen; Izbugya község ujabb kérvénye a községnek Zemplénmegyébe keblezése iránt; Kaszovic3 
Józsefé adóügyben; Beké Gáboré vasúti ügyben; Deynek Károlyé 1848—49-beli szolgálmánya megtérítéseért. Az 18 68. első 
harmadi adózást, valamint a zsidók egyenjogúságát tárgyazó törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak, A ház a királynénak, szüle
tése napja alkalmából, szerencsekivánatait nyilvánítja. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b.f Lönyay Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik déli 12 i/i órakor. 

Elnök:A mai ülés jegyzőkönyvét Horváth 
Lajos jegyző fogja vezetni, a szólókat Mihályi Pé
ter jegyző jegyzi. Az utolsó ülés jegyzőkönyve lesz 
hitelesítendő. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a decz. 2l-di-
kén este tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k ; Domokos László országgyűlési kép
viselő ezen állásáról az igazságügyminiszterium-
hoz kineveztetése alkalmával lemondott. Felső-
Fehérmegye központi választmánya elnökileg fel-

szólittatik, hogy a megye belkerületében a törvény 
értelmében uj képviselő választást eszközöljön. 

Borsod vármegye közönsége, a magyar kir. 
ítélő táblát, a miniszteri javaslattal ellenkezően, 
jövőre is együtt felosztatlanul Pesten az ország köz
pontján kéri fentartatni. 

Hevesmegye közönsége a jövő évi fogyasz
tási adó iránti előintézkedéseknél a megyei tisztvi
selőket közreműködni kötelező pénz- és belügyi, 
valamint a hadkötelezett egyének összeírását sür
gető honvédelmi miniszteri rendeletek iránt ag*go-
dalmát kijelentvén, kéri, hogy azadó és honvédelem 
tárgya mielőbb törvényhozásilag intéztessék el. 

Szepesmegye közönsége a miskolcz-dobsinai 
vasutvonalat kiváló figyelemre méltatni és mi
előbbi kiépítését eszközöltetni kéri. 




