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183;- ESZTENDEI aga-m TÖRVÉNYCZIKKELY 
BEN U KINEVEZETT onszÁGos KlKül. 
' ' ’1)ОТТ8Ё6ЫЕК ’ 

JE ваш öliöNYvE. 
4 837 -dz’k мышцами-[мл Лишь’ 9-с1г’1гёп 

nagyméltóságu gréf Battllg/a’uz' Imre korn-_ 
паб&quot; ÓI Ewcellentz’zy'a’ elólù'lése Май tar 

. шип f 

I. Ülés. 

Minekutána а’ nçngyméltóságu elöliiló úr 
ezen kiildöttségnek szives köszöntése után 
ai iilést megnyitotta Volna, felolvastatott 
mindenek elött Ö császári királ yi Fo'herc же; 
ségének az orazág’ Nádorának-f. e. Марш’ 
12-dikérò'l költ ìevele (l. этих), шеПу mel 
lett a’kiküldöttség’ eló'lülését változó egész 
sége' miatt ön felséges személyében арт 
viselhetvén, erre tisztelt gróf ига: megbiz 
ni ’s egyszersmind a’ kiküldöttség’ tagjai 

“) Laisd e’ könyv’ végén А. alatl. 
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nak folyó hónap’ S-kára Ieendó' meghivásu 
kat elrendelni méltóztatott, mellynek foly 
tában: 

Gróf Széchenyi IstVán úr s'ziikséges 
tudomány végett jelente tte, hogy Ó császárí 
királyi Fó'herczegsége, az országos ИНН 
döttség’munkálódását könnyíteni kivánván, 
azomlal a’ Buda és Pest közt építendô' ál 
landó hidat .tárgyazó törvény’ kihirdetése ` 
után a’ közönségessé tétel’ következésében 

' netalán beküldendó' jav`allatok’ ’s ajánlko 
zások’ rendbeszedésére és eló'leges elké 
szítésére a’ tisztelt grófnak eló'lülése alatt - 
egy fi‘ók-kiküldöœséget renden légyen, de 

_ jóllehet e’ részben mindenki különös, ré 
szint 110111“), részin‘t külföldi ujságokba ik 
ta‘tott hirdetmények által ebbeli vállalatra 
illendó'en felszólítatott , de idó'közben is e’ 
tárgy, a’ mennyire csak’lehçtett , többek 
hek ajánltatott, mind e’ mellett .ekkorig 
semmi olly Vállalat be neni &quot;уплаты ‚ 
mel] y ezen fiók-kiküldöttségnek egybejöve 
telét szükségessé tette Volna.. 

4Bemutatta ezután a’ _nagyméltóságli 
eló'lüló', báró Sina Györgynek f. e. Majus’ 

&quot;) Lásd e’ könyv’ ve'ìgén B. ala-tt. 
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3-dika allai-'t császári királyi Fó'herczegsé- — 
(gének bènyujtott elsó' “нищета КйпуПаЬ 
kozását (.2. szám) , úgy nem kiilönben W0 

ì dìaner és ña’nevök alatt ugyan e’ tárgyban 
- kevésói'áîfal ezeló'tt beadott `ajánlatát (3. 

`s'z'áfm,), mellyek felolvastatvánîa’ ШИН; 
döfçség’ lfészére kö‘ziratra bocsátatni reif' 

’ Ё деИейеЛс. 



1 837-dz'k esztendez' Багет-Рейн Тш’ш’ 1 -1:е’п 

szz'nte nagyme’ltóságuugréf Batthyám' Ihre 
Ö Ez'cellenltz'aja’ v«eloïäléane alatt tartatott 

II. тег. 
Felolvastatott egy ujabb Wodianer és 

több társai’ nevök alatt költ és épen az 
iilés- eló'tt-beadott kinyilatkoztatás (l1-dik 
szám) , melly köziratra bocsátatni rende] 
тети. 

Е’ szerint báró Sinának, úgy Wodia 
ner és társainak ajánlásai szolgálván ez út 
(а! tanácskozás’ tárgyaúl, minekeló'tte a’ 
kiküldöttség ezeknek egyenkénti Vitatásá 
ba éê birálásába bocsátkoznék, e186 tekin 
tetre is már olly köriilményekre (Мат, 
mellyek, ha különben az ország’ kivánsá 
gának voltaképen megfelelni ’s ezen való 
ban nehéz feladásnak foganatba Vételét si 
keresen elómozdítani kivánja, néhány el 
veknek eló'leges megállapítását „мёд“ 
sé t‘ették, és ugyan: 
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i-ször. Mivel ezen rendkivüli munka’ 
végbevitelét különben is csak а’ dologhoz 
értó’, és nem kevésbbé tapasztalás, mint 
ŕnüvészi tudomány szülte tulajìlonokkal 
-biró személyektó'l lehetne Várni, ’s едут 
díil illyenek kezeskedhetnének az ország- ’ 
nak Valamint javallataik’ kivihetó'ségéräl, 
úgy alkotványuk’ állandóságáról: köz aka 
тайга] megállapítatott, hogy a’ kérdéses 
hidnak épitése egyátaljában'csak olly mü 
vésznek adassék át, ki már ezeló'tt vala- ' 
melly has'onló ладу munkát tökél'etességlje 
hozván, magát minden tekintetben illy vál 
laßlatnak végbevitelére alkalmatosnak lenni 
megbimnyíwtta; innen önkényt következ 
Vén, hogyìaz országos kikiildöttség által 
csak illy müvészeknek tervei' fogadtathatf 

el» ‚— г.’ ` - 9'. ‚д. 

_ 243201‘. Nem .csak а’ kikìildöttség’ tósága; de a’ fennálló törvénynek 161166115: 
Se is úgy kivánván, ezen kiküldöttség Serni 
Ãm'inemú'. pénzlek’ átvételébe Vagyekárm'i 
módòn'leendó' kezelesébe egyátaljában nem 
bocéátkozik. &quot; ‘I ` I l &quot;t 

3'-sz0r. Megkivánja bízonyá'ra a&quot;köz_- 
jó’tekint'ete, de kíilönösenàz országnak ezen 



ß 

'kiküldöttäégbè helyeztetett» becses‘bizodal 
ma is, hogy a’czélba vett ‘hid’ felállitásá 
ból az órszág’ lakosira minél csekélyebb 
&gt;tehèr há’romoljék, ’s így a’ vállalkozóknak 
nyujtan'dó kedvezééekkel szoros kapcsolat 
han lévó' ép'itési költségek a’ lehetó'ségig 
,kìméltessene'k Minél fogva а’ Vállalathoz 
Való jái'ulást senk'itf'íl elz'árni nem kivánja 
„дум ezen kiküldöttség , tekintvén azon 
ban, melly számos, ладу részben &quot;még (316’ 

` те sem látható nehézségekkel és akadá 
lyokkal kellessen a’ vállalkozónak küzde 
111i, továbbá melly nevezetes és talán min 
den réménységet jóval felülhaladó som 
Ymákatf az épitést_ megelôzó' ~eló'készül‘etek 
ire minden biztosítás nélkül fordítani; hogy 
-ez által csak valamellyes ösztön пил-Наз 
sék а’ Vállalkozóknak, abban már 'most el 
határozólag megállapodott , hogy bár ki 
llegyen is a’ Vállalkozó, ha különben annak 
`t‘ervei alkalmatosok és feltételei а’ fènnfor 
gó .körülményekhez képest- elfçgadhatók 
_lennének, ezek bár mi szín alatt árleverés’ 
tutjára, bocsátatni nem fognak. ' 

_ ‚ 4-з2е1иА2 eló'forduló tárgyak iránt szo 
ykott mód szerint vezetendó' Ajegyzf'íkönyv 
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helybeńhagyás után a’ kiküldöttség’ részé 
re azonnal köziratràJ bocsátatni', ’s egy 
szersmind а’ végett, hogy minden itt 1:61‘ 
t'ént határozások mind a’ Vállalkozni ki 
vánók, mind az egész kö-zönség eló’tt tud 
va legyeńek, és e’ szerint minden bal ma 
gyarázatokra szolgáló alkal'matosságf clhá' 
rítassék, irataival egyetemben kinyomtat 
tatni rendeligç‘tik,~ gróf Szécheny'i István úr 
а.’ fennforgó- tárgy’».eló'mozdítására çöre 
kedó' szándékának ujabb bizonyságául a’ 
nyomtatásbeli költségek’ Viselését nagylel» 
küleg elvállalván. 

Ezeknek megállapítása uiëán, mind báró 
Sina’, mind Wodianer éá társai’ ajánlatinak 
pqntonként leendó' felvétele а’ jfivo&quot; ülésre 
halasztatott. ' ' — 



1 Ã r l l I 1 _' l . ь , . 1 . 

l i 83741611 esxiendez;Szént-lvázüzava’ 1 2-Íaëu 
szz'nte nqgym‘éltìón'águ graff Y'Bdtt‘laya’m' Im 
re Ó Excellente'úin’lelólüle'g‘e; Май‘ штамп 

&quot;Ц&quot; . I.&quot; -..’. ‹. ‚ 

‘I ' ’= &quot;Ё lff‘IIIv Ülése 
llife]'Vc-êtîetetît‘gjn’îlegközelelìbl fi’ìlesf 111111110 

z'ása&quot; következésében Ybá‘ŕó ‘Sine’ ’_ аубгёу 
nek ajánlása , melly is pòntenk'ént vitatás ' 
alá keriilvén, arra nézve következendó' le'tt 
`a’ kiküldöttség’ végzése, jelesen 

A’¿'¿ôebezetésre_ пе’ме: `Тб1сё1егев еЗ’Уё 
be - 11:1113’2ЁзЬ'а11 lévén ‘а’ bevezeté'snek ¢ŕàr'ì 
talma ezen kiküldöttségnek abbeli4 elvíé‘l 
vel, hogy a’yállalatnak Végbe'vitelét csak 
ollyanok Vezérelhessék , kik ìllyetén наду 
szerü ’s mindenkép sikerült müvet álli-' 
tottak már elé, ez e’ részben tökéletesen 
elfogadtatik. A’ mi egyébiránt а’ Уа111а1—— 
kozó által kîvánt elsó’bbségnek biztosl'tá 
sáy; illeti, nyilván kijelenteni kényteleníte 
tik ezen kiküldöttség, hogy eló're megha 
tározott elveinél fogva, másoknak 1102211 
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jl-irultát' semmj eŕsetre ki nèm'z‘árhatván, 
_ illy éi‘te‘lemben báró. Sinának' èlsó'bbséget 

nem ajän‘lhat, iìgyelmezve m'é‘g is'r‘a'rra, 
' hogy a’ щитом is ezen köz‘érdekü Ищу‘ 
nak eló'mozdítzí'sához hazafiui' `buz`gf’rsággal 
legeló'bb járultwlégyemde tek'irlltvén дать 
ìránt anńak ill y` lVa’nllalatokhófzì n'll'êî‘gki‘vánta 
'tó összeköftetését féslsàemélyes: hiteléf; 
тщшщ еа nehéz Vállal'at’` Vitelére nyi 
.latkozïáäából kitiinó' el}'1z;\tá,r0zottszándékát,- 
_kévs’z ói axjljól- bîzîtosítanî , hogya’&gt;` meńnyîj 
rß'fie'r'yei és yfeltételeî másokéval e'gyenló'l 
síégben á‘llani fognak, ezen esetben nekì 
mindenek eló’tt èlsßó'bbsége leend. 

Mi az igért lli‘öt-éle'zëseket illetí’:l az elë 
' 'f s ’ э -- I s ’ ` ’ ï so, а mennylre ez а torveny ertelmevel _ 

is megegyezó', elfmpgadtatik,- magában is_ 
értetó'dvén, hogy e’ részben а’ теёййгёдг 
tató tervek’eló'terjesztése elváratik. 

’ A’ másodz’kra; biztomnl reményli ezén 
kiküldötfs'ég, hogy Q‘këtfìfámst шыв так; 
pótlásra n_ézve váll'alkozó &quot;ür ańnak idëí 
jében olly elfogadható` jaèvaslatokat сёёпйё 
mellyek szerint e&quot;tá'r‘gy,' há c'sak‘îlçhëŕ» 
séges, barátságos úton è] fog Végez‘fe'tńîf 
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А’ harmadz‘k pont, а’ mennyire az ab 
's 

ban érdeklett gátokngzk felállitása. а’ czél- _ 
ba ‘гей épitést Vezérló' müvészek’ itélete 
szerint sziikséges lenne, elfogadtatik, ya» 
ìamint а’ 4-dz'k pont is jóváhagyatik. 

Az 5-dz'k ролики}: elhatározása akkorra 
halasztatik , midó'fl a) vállalkozókkal vég 
só' egyezés fog tétetîli; mivel egyébiránt ez 
alkalommal gróf Széchenyi István úr ki 
nyilatkozfatta , hogy báró Sina à’ kibocsá. 
tandó részvényeknek nem csak harmad 
részét, hanem felét, Vagy még többet is 
az ország’ lakosinak szabad Vásárolhatásul 
hagyni kész, ebbeli kinyilatkoztatás addig 
vis szives érzéssel fogadtatván, itt megje 

v gyeztetett. 

dekli : 
LMi továbbá a’ Штат: kedvezéseket érÁ 

Az Избрание»: Jóllehet az ország’ tör~ ’ 
Yényével megütközésben nem volna, ha а’ 
Vállal-kozó által közlött jegyzékben foglalt 
_hidvám mégállapítatnék, még is ebbeli .Vá 
moknak meghatáròzása hem csak az orszá 
got, de magát a’ „пашет is- közelebb 
l‘ó’l érdekelvén, ennek megállapítását a’ 
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имидже; legbiztosabban veuf akkom 
ha'lasztandónak, 111111611 az. illetó' сетей 
költségkivetések és egyéb ada'tok едут‘: 
lévén Végso&quot; едуеьзвёё;г ' köttetik. 

А’ másodz'k pont azon Vélekedésnél fog 
Va.,` hogy а2 ország’ igazgatása’ és Шеф’ 
гбгуёпуьагбзёдок’ lrészéró'l kikötött segéd' 
csak a.’ megá‘llapított‘ Vámnak beszedésé 
-re. és а’ 111‹1011 egyébként fenntartandfl’r 
rendere terjedhet, elfogadtatik. ' 

' À&quot;3-dz°h pont'nak elfogadása ezen orszáf.L 
gos kiküldöttség’ hatalma’ körén -túl .menìt 
vén, ez iránt a’ vállalkozó úr а’ legfel 
só'bb kormányszékhez utasítatik, bizonyosf 
'sá' tétetvén egyìúttal , hogy ‘а’ Vállalkezó 
úrnak kivánata annak idejében ajánltatni 
és pártoltatni fog. 

А’ 4-dz’k pontra: Az ország’ Iŕennällló 
törvënye, jelesen а’ II. R. 10. cz. a‘) e’ rész 
„ben világosan rendelkezvén, а’ mennyiben 
а’ Vállalkozó úrnak kivánsága ezentúl nem 
terjed_-, а2 elfogadtatik. ’ 

Ад’. ö-dz'kre : Meg Yan ugyan arról gyó'zó'd# 
Ve ezen kiküldöttség, hogy az osztó igaz' 

') Lásd e' könyv' végén C. alatt. ч 
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'ság’ szabályai szerint nem követelhe'tîk e’ 
két kìrályi Városok, hogy azon telkek , 
mellyek a’ Duna’ medrében rendszerinti 
Vizállásnál-födve rejteznek, а’ két part’ 
feltöl'tése által azonban szárazzá lennének, 
,minden teher nélkül kezökre szálljanak, 
‘а’ теппу1ге mindazáltàl a’ Vállalkozónak 
kivánsága a&quot; tulajdoni jussal összeütközni 

l látszatnék, de különben is а’ Duna’ re u . g 
lázásával ës számos .Vköriìlményekkel káp 
csolatban Volna, legbiztçsabbnak itéli а’ 
kikíildöttség, hogy е’ гйгду‘йашсопда ha 
lasz'tassék, midó'n а’ városokkal való ér.-_ 
tekezés’ következésében еду részröl annak 
kárpótlása, más részró'l pedig haszonnö 
Yekedése i116 _tekintetbe vétethetvén , mind 
ezek'egye'z'és’ tárgyául szolgálandnák. ` 

А’ ö-dz'kra: Az eddig kijelentett elvek не: 
rint világos, `hogy‘ a’kikötendó' esz'tendó'k 
'nek наша-“15 ¿Sak -akkor határoztatha‘tik 
meg, midó'n а’ tervek és eg‘yéb adatok 
kéznél lesznek, bizonyossá teszi azonban 

.a’ kiküldöttség а’ vállalko'zó \_1rai:,_- hogy 
akkor а’ kérdéses `Vai]lalatnaßk terhes V01 
t'áj; .méltáuylani és a’ kötendó' „подай 
nek számát а’ körülményekhez képest 133% 
ságosan elhatározni fogja. 
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Végtére az ajánlatnak befejezésé re néz- ~ 
Ve, háladatos érzéssel értvén ez alkalom 
mal a’ kiküldöttség gróf Széchenyi István 
úrtól, hogy báró Sina György az előmun 
как’ költségeit még azon nem reménylett 
esetben is, ha ezen Vállalat nem sikerül 
ne, - nem csak felében, mint ajánlása 
tartja, hanem egészen sajátjából Viselni 
kész&quot; legyen, midőn ebbeli érzését nyilvá 
nyitja, teljes&quot; bizodalommal arra kéri а’ 

' Vállalkozó báró urat, hogy az előbocsá 
tottak szerint ezen előmunkákhoz hozzá 
fogván, a, szükséges terveket, ha lehet 
séges, még a’ télen, vagy legfelebb jövő 
tavaszig'benyujtani ne terheltessék&quot;. 

n 

JI 
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' ` l l . ‘ l r 1 . ‚ 11 Eli-&quot;l 
‘Г: 1. 

l S37-dz’k esztendeiSze'n't-Iván hfwa’ 14`-l~en 
agg/an a’ t'z’szztelt‘A gróf Ó E_z’eellentz'ajaf’` elól-l 

' ~ z'ile’sewalatt шпагат 

1V. time.V 
Felol‘lfastattak Wodjaner és- táŕsaina'k 

nlár а’ mult ülésekben benyujtott kétrend; 
beli .kinyilatkoztatásai , úlgy az ez alk'àflpl‘n-f' 

111111 elfe-1e beedeu Гама figyeleiez'e‘eeee 
( 5~dik 5211111), mellyek egyetem'be‘n. yfelvé-A 
tetvén, miután‘ezen társaság kinyilatkoz 
tatja, hogy az épitendó híd’ tárgya elég 
gé köztudomânyúl neln szolgáltatott , 
kénytelenítetik а’ kiküldöttség igazolása 
Végett az е2 alkalommal gróf Széchenyi 
István úr által bemutatott hirdetések’ fel 
jegyzését itt megemlíteni, а’ mellyekbó'l 
kitünik, hogy csak ugyan e’ tárgy elsó'bb 
ezen czim alatt: „жиггосъешпв in ЭВе= 
¿ug auf bie ¿wifcben @fen 1mb фей gu е1:= 
bauenbe ftebenbe ärûcfe, фей ben 10=ten 
Sum) 1836&quot; közre bocsáfatott, Valamint 
sziute az ‚дшветейпе 881111119“ rendkivüli 
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toldalékában l836-ik Julius l9-kén „фей: 
bei: ¿aanblungôgeitung f’ 54-dik эти alatt 
'1836 J|1lius’6__-kán, végtére’a’ Jelenkor’ 48 
dik száma alatt 1836 `111111113’ 15-1сёп közön-È 

ségessé tétetett. ' &gt; ' ` 

A’ 1111 továbbá ezen társaság által $201‘ 
golt concurrentiát illeti, megjegyeztetik, 

hogy а’ 1`е11111’011: törvényczikkely’ 5. ugyan illyes concurrentiát ki nem köt, 
só't más országoknak példái még bövebben 
bizonyítjákfhogy illy Vállalatok árleve 
rés’ utján ki sem vihetó'k, úgy véli tehát 
ezen kiküldötvtség , hogy, különben is sen 
kì а’ vállalathoz Való járulá'stól el nem 211 
ratván, a’ törvénynek ez által voltaképen 
elég tétete'tt. 

A’ mi az eló'legesen kilmcsátandó rész 
vényeket illeti, e’ tárgy а’ kiküldöttség’ 
köréhez nem tartozifán, ат a’részvénye 
sek’ saját rendelkezésére bizza’. Kedvesen 
veszi а’ 1‹11‹111(1б11зё8 az ajánlkozó társ’a 
ságnak abbeli ajánlását, melly szerint az 
eló’leges készületekre Való költségeknek ki 
szolgáltatását ajánlja, megjegyezvén egye 
dül, hogy semmi esetrre a’ készpénzeknek 
átvételéb'e,v vagy más а’ társaságot illetó' 
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elrend'elésekbe részérôl _boc'sátkozni nem 
Ищи, Valamint más Vállalkozókat eló're 
bármelly köliségeknek megtéritésére nem 
kötelezhet; Mivel egyébiránŕ ez úttal az 
мамам tevö társaság’ részéró'l kijelente 
tik, hogy azon esetre is, ha azfeló'l'eges _ 
költségeket megteendi, а’ hidépitésre V316 
jog’ ’elsi'x'ségétl inagának fenntartáńi Pńem ‘ki 
ища, nem tartja а’ КйКйШбЁйзёдёийЁзё 
'gesnef¿, `hogy ez îŕántA k'îi‘lönïísl'-hatáŕmvàa't- 
tétessék. Hogy mi'ńdä‘záltal“ vallàmiŕlt-másx. 
vállalkozók', úgy ezen társaság’- dicséreìes 
fáradozásának ís elég tétessék , ennél fog'l 
Va ugyanaz ez alkalommal bìztosítaiik , 
hogy а’ magokat jelentó' Vállalkozók közt, 
ha különben terëfei éS féltételej 111656105 
nál kedvezöbbek lesznek,. a&quot; vállalat'nak 
elnyerésére l szá‘mot tarthat. r* E’ szerint 
ninos egyéb hátra, mint hògy ajánlatához 
képest az eló'leges munkákhoz hozzá fog; 
1Vain, terveìt'é's egyéb adatait, ha l'ehetsé 

‚ gps, még а,’ télen, vagy le'gfelçbb jövó' ta; 
vaszig bèmutassa. 

Е’ szérint megfe‘lelve lévén .n‘xind' bá 
ró Sina’, mind Wodianer és „мы kinyif 
1ат|ютаййзи1спа1сд а’ ,lçikiildöttsg’ïîgf`x çdxd'jgì 
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iiléseinek jegyzákó'nyve mind- a’ kétrenlü 
vállalkozókkal a’ nagymél‘tóságu elo'lüló 
ó Exeenemiáje áltel közöltemi feg. 

&quot;' z'ek‘îìit‘án‘l&quot;jgeleiltèŕèe&quot;grtlf‘széchenyi 
lstván úr, hogy több egyes‘áze'nlńlyek ál 
tal készített különbfele tervek`0 Herczeg 
sege enel kezéhèir'ëiolëähatwk légy'en, 
тетей ‘681111: Mär-991W@- ,çlálçgsselfölt 
Ségeketh» klvánn,si-nalin',l 16521111 y .а’_ î kül'döttség ¿1t-all. 11163611аР11911‚„е1уч32611111. 
М „НУ müvészels’; этапам-161411211: 
“ak el, kik @wenn ääï-.frelfäéfslsküew'ëï 

kát foganatha 211021;‚11‹_‚‚‚..1111116111 1.61: , ’s további «lj’ltasitást_kélîlgííapziilgìŕnl’,î kellessen azon vtervekrkel málf` móskt‘fenn’îé 
Ezen jelentésnek kövîetlgeztéb,enef;B kik‘fülë 
döttség mind а2011 érdemes uraknak lsizi 
Ves ügyekezetökért háladatos érzését ki 
jelentetni, egyébiránt pedig а’ terveket, 
mint sajátjukat a’ nagyméltóságu eló'lül0&quot;’ 
kiséró' levele mellett azoknak Vissza kül 
detni rendelte. 



  
 

1837-1127: esztendec‘ Бит-1171111 ham’ 
dfi-kán штаты 

i И V. Ülés. 
`Felòlvast'ato'tt nagyméltóságu gróf 01‘ 

szág’ birája OExcelleńtiájának а’ kiküldött 
Esïég’ elölüló'jéhez folyó hónap’ 14-1‘6’1 irt hí 
vatalos leVele (6-ik szám) , mellyben а’ ki 
küldöttség’ tagjainak kiszolgáltatandó napi ` 
bérök’ iránt költ rendelések közöltetnek, 

_ rhnelly tùdo'mányúl szolgálván, ezután a’ 
kikiìldöttségnek jegyzó'könyve felolvastat 
Ván ’s e’ szerint meghitelesítetvén,&gt; az ülés 
eloszlott. 



Elsö száqn. 

681. Exccllentissime Domine Comes et Coro 
nae Conservator! Cqmplura object'a peŕtracta 
tioni Regnicolaris Deputationis in merito stru 
endi Budam et Pestinum inter stabilis pontis- 
per articulmń 26. postremorum Regni Comitio 
rum ordinatae obnoxia, convocationem fatae 

Deputationiâ optabilem reddunt. Cujus Praesi 
(Бит siquidem ipse vnletudine impeditus sus 
cipere nequeam, Excellentiam Vestram llisce 
requirendam duxi, ut individua ad mcmoratam 
Deputationem Reguicolarem delegata, pro die 
8-va añ'uturi men‘sis Junii Pestinum convocare, 
praesidiumque vicario `modo assumendo respe 
ctiva objecta pertractarî facere, atque conclusa. 
Deputationalia mihi subin exhibere velit. Queis 
in reliquo jugi eaque peculiari cum propensione 
persiste'. Budae die 12. Май 1837. Excellentiae 
Vestrae addic'tissimus Josephus Palatihus m; p. 

‚ Т 
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Kivülról: Excellentissimo Domino comiti Eme 
rico de ВаЦЬуйп, Perpetuo in Német-Újvár, S. 
C. et R. А. Majestatis Camerario et Actuali ln 
timo Status Consiliario, Sacrae Coronae Regni 
Hungariae Conservatori , Tabulae Septemviralis 
Assessori, et Comitatus Szaladiensis supremo 
Comiti. Pestini. 

Ó 

‘ l 

n» » ч - и Н 

._ l '\ ‘nl l l “ . Ё‘ l l ’ \ ’ 
‚ 

_&quot; a I ‚ \ Г’ д 

. im'. :l g', :Ã: ' . 1- ‚Ч 
l 

‘n —'—_ 
_ l - ._ И 

S uinii 

.,hn. | l ‘ Ч i 
Q 

a l&quot; n l.) 

ntu ‚ :L 
I 

t i ‹ &quot;Н! 
. 

lL „Н; L ‚ ‘l 
n.&quot; x ŕ 

l, 'l .‘ l - ‘ 

l&quot; I l 

“ '.6 ' fi - &quot; 



21 

.Második szúm. 

Fenséges császári királyi Fó’herczeg', országunk’ 
Nádora , föméltóságú országos Küldöttsé-g! A' 
legkózelebbi országgyülésen hozott 26-dik 161‘ 
vényczikkelynek -és az annak folytában mun 
kálódó kísebb küldöttség’ elnöksége által, Buda 
’s Pest közt építendó’ álló-híd iránt közlôtt fel 
szólításnak következésében, én alulirt elhatá 
rozván magamat, а’ merényt egy velem szövet« 
kezendó’ társasággal egyetemben elvállalni, sze 
rencsém van e’ tárgybani nézeteim- ’s lazoko‘n' 
alapuló javaslatimat császári királyi Fenséged 
’ks а’ fóméltóságú országos Küldöttségnek követ-~ 
kezólçg adnom eló : 

Érett megfontolás és bó’vebb adatok’ szer 
zése után meggyó’zódtem , hogy Buda 's Pest 
két тыл/61111108’ partja-i' összekapcsolásának sem 
technicai, sem pénzbeli tckintetben lehetetlen 
ség nem áll utjában, de чумы-311111111 annak 
létesitése olly rendkivüli nehézségekkel ’s olly 
nagy pénz- koczkáztatással van egybekötve, 
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hogy ezek mind a' f6 országigazgatás', mind má 
вой’ részéró'l is , kiket a' vállalat’ elómozdítása 
illet, vagy kik az által különösen érdekelvék, 
llasonlókép’ rendkivüli kedvezéseket певице}: 
föl, mellyek’ reménylhetése nélkül senki illy 
tetemes és k'öltséges vállalatba okosan nem bo 
csátkozhatnék. 

Meggyôzó’désem szerint а’ КбЫеКедёЫ esz 
küz’ létesíthetése’ szorosb megitélése- ’s шеф! 
lapításához, továbbá annak minemü- ’s millyen 
ségének, valamint n_em különben felállítása' he 
lyének _meghatározásához tartozó el6munkák’_ 
tételét ’à vezér'lését, иду szinte maga ‘а’ 'fäl 
munka’ végrehajtásának technicai részét isfegye 
dül olly mlîértó’kre kell bízni, kiknek alkal 
‚так volt, elméleti isméreteiket gyakorlgtban 
is helyeseknek mutatniok, és kik a' viz~építé- 
не!’ körében valami tökéletesen sikerültet már 

— valósággal létre is lioztak. Ama’ kôriìlménynél 
fogva azonban, mi szerint illy müvészek csupán 
Angol-, Francziaország», vagy Amerikában lel 
hetó’k, 'svillye'seket Magyarországba utazásra, ’s 
itt az elókészületek’ tétele végett hosszabb 
jdeig tartózkodásra, ’s annak idejében magának 
.a’munkának vezérlésére egyedül nagy jutalmak’ 
biztositása indíthatna, ‘7- ez irántîvalam-int а’ 
megkivántató költségekre nézve is, bóvebb rész 
leteket, liabár csak közelító’leg is szolgáltatnom, 
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úgy nem különben а’ megbizandó technicust' névl 
szerînt kijelelnem mindaddig lehetetlen, fen 
séges Fóherczeg ’s fó’méltóságu országos Kůldött 
ség, mig némi biztossággal nem számolhatok 
arra, hogy én mások yeló'tt glsóséget nyerhetní, 
és császári királyi Fenséged- 's а’ felhatalmnzott 
fó’méltóságu országns Küldöttséggel az ügy' vele 
jére nézve tôrvényes egyességre juthatni fogok. 

‘ч 

’ Innen azonban elóleges egyezkedés' szük 
sége „так ki, 's azéi't báto'rkodom császári ki 
rályi Fenségednek ’s a’ штата“ országos Kül 
dôttségnek ezennel némelly általános pontokat:~ 
hozni javaslatba, mellyeket- eló'bb mégállapítat 
ni kivánnék, hogysem a’ fennemlített eló’nyo 
_mozások- 's elókészületekbe bocsátkozni, 's az 
egész munka’részletét császári királyi F enséged 
's а’ fóméltóságu országos Küldöttségnek eló’ter 
jeszteni fogná'm; ugyan is: 
na 

1. Igérem, hogy én Buda ’s Pest' -városui 
közt a’ meghivandó illctó hozzáértôk мы ki 
nyomozandó, ’s tartóshak és. megfelelônek ki 
jelentendâ mód és minóség szerint, а’ két test 
vérváros’ helybeli érdekeit, szintúgy mil-1t a’ 
kereskedés' k’ivánatait tekintetbe чёт, állandó 
kôzlekedést fogok létesíteni. 

2. Kótelezem magamat, Buda ’s Pest’ “11-0 
зайшК Шенйб, а’ méltány’ clvci szerint ’s а’ 
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helybeli viz'zzonyokÈ tekíntetbe vétele mellett 
kitudandó ’s megállapít’andú kármente'sítést adni. 

А _3. Buda ’5 Pest' városainak minden 161111111 
‘(11111’1261’ад65-Уе5261у1б1 bjztositása végetg“ а’ 
1161 városhoz tartozó Duna-,partokat czélirányos 
töltésçkkel óvandom. y 

в’. 

4.’ Kötelezem ma'gàmatfa’ me'gszabaudó 'ki 
váltsági évek’ elfolyta után,~ а’ felállítandó közf c 
ie'kedési’eszkuzr legjobb ¿nap-urban álta'launi, 
@zon ideîg pedig, 'általam henynjtandó jegyzék 
'szerint, еду tartalék-pénzallapot,y a’ 111615165 

' zigazgataîsmak akármikor kímutatandót, alkotni 
’s‘világosságban tartani, mellynél fogva az, ne 
taláni nagyóbb megrongáltatrńs’&gt; esetére 15, 52а 
1ка111а11а111 haszonvehetó’ állapotban‘tartathassék ‘. _ 

,a 

5. ‘А’ kibocsátandó részvények’számát‘ e16 
leg meg nem határozhatom ugyan, de szándéf 
ko‘m, darabját 500 pengó’ forintjával adni ki, 

|65 kötelezeińmagamat 626111161, legalább egy 
Ilmrmadát 'azoknák, _Éés pedig 1`е16Ье11 Buda ’s 
lPest’ két városa', 11165 `_félében Magyarország’ ‘ 
`16ЬЬ1 lakosai' számára, tetszés szerinti részesülés 
végett, hat hónapig szabad Vásárolhatásul hagy 
n'i', melly határidó’ multával a‘zok saját rendel 
kezésem alá esnének Vissza. 

I Mind ezen, olly tetemes kôteleztetéseimért 
ä’ következâ feuételeket kérem: 
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1. Hogy én a' velem szóvetkezendó’ társa 
sággal együtt, az ф alatti рвут“: szerint, min- l 
dentó’l, ki а’ felál'litandó közlekedési eszközt' 
hasznáiandja, Уйти’ szedhessek, е’ vámjegy 
zéket azonbun, ha jóìlak látnám , alább szállit 
hussa'm.l - ‹ ‹ 

r_; 

filletö hatóságok’ ŕészéŕó’l, а’ törvénynek kiki 
által me'gtartuthatása végett _szükséges minden 
segély ingyen adassék. ' 

° 3. _Hogy az országlás, а’ felállitandó Кби 
lekedé'si eszkôz’ minpdenkori sz'abad használá-~ 
sáért, egyszer mindigre; által‘i véve 300,000 
pongo гонит ad'jon, ezen egévsz summa helyet't 
azonban а’ budai parten а’ vizi Város’ kezdeté 
nél, az útonfelül és alul fekvó’ 's az idezárt 
rajzból látható országos raktárokaü), az egész 
helyzet' szabad, mindazáltal а’ szükséges ’s_ké 
jelmes járáskelés’ sérelme nélkül, Lhusználása.’ 
jogával együtt 150,000 pengó‘ forintbaiy számitva, 
nekem tulajdon gyanánt átçeńgedje, Yan’ tübhi 
150,000 pengó’ forintot pedig kész péńzben ii,- 
zesse ki. ì .A 

4. Hogy sem'hajó, komp, Vagy csónak, 
sem gözhajó а’ két váro's' és Ó-Buda koronai 
mezóváros’ határaiban, egyik partról а’ másik 

*) Az úgy печени e’lelem- és sze’na-raktárok órtet 
nek. 

2.' Hogy’nekegm'a'lffó országi'gazgatás’ és az , 
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' zésem nélkül ne engedtçssék. 
ra ‘пышным pénzért járni, elúlcges megegyc 

Ú 

5. Hogy mind azon telkeknek, mellyek 
most а’ Duna’ medréb‘en, rendszerinti vizállás 
nál, fôldve третей; а’ két part’feltöltése ál 
tal azonban szárazzá lennének, méltányosan 
meghatározandó értéke Vneke‘m az villetó’ városok 
által megtéríttessék, иду magok а’ 1:е11‹ё1с‚-а.’ 
részvényes társaságnak ‘Щи-16011111 engedtessenek 
által , és 

. 

6. Hogy az általam alko'tandó részvényes 
társaság а’ Ыййшой, ‚аж elsó’ pont’ értelme &gt;sze 
rint, 100 évig szedhesse, és nekem `¿un iránt е’ 
V100 évre szóló ’s részvényes társaságra 1111162 
ható kirekesztö kiváltság .adassék. 

`Mid6n tehát császári királyi Fenségedet ’s 
а’ fóméltóságu országos 'Küldöt‘tséget alázattal 
kérném, hogy ezen, a' vállálat’ fontoss‘ágához ‚ 
szabott engedélyeket mindenek elôtt kegyesen 
jóváhagyni méltöztatnának, minek медитац 
tével én azután igyekeznétń', minden e’ tárgy’ 
létesitéséhez közelebbról tartozó Ifészleteket свё 
szári királyi Fenséged- 's a’ fóméltóságu orszáf 
gos Küldüttségnek, hova hamarább elibe печей 
teni: egyszersmind szerencsém van _kinyilat 
Кожаный, hogy én, a' mennyire az elszámlált 
kedvezéseket megnyerhetem, еще&quot; петяей mun 
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ka’ felállitása- 's valósitása 1161111 hazafiúi buz 
galmam' újabb bizonyságául, mind'en а’ mun'ka' 
lehetösége ’s mimódoni létesitheté'se’ k-itudására, ‘ 
а’ megkivántató térvek' ’s rajzok', nem külün- ‚ 

 

ben az egész épitést illetö számolások' 511611565 
vetéseknek elkészitésére szükséges elólcges kia, 

‘ dásokat, úgy szinte 112 általam 6’ végre 11163111 
vandó kül- és belföldi technicusok’ ideigleni ju 
talmazását, útiA ’s 61616111- költségeit kész va 
gyok sajátomból viselni, ’s az ahhoz 11108161?“ 
tató pénzt elóállítani, mire nézve magamat egy 
szersmind leköt'öm, hogy 112011, 1101111 61616 fel 
nem telletö, de még is lehetséges esetre, ha 
112011 ml'íértók' 1161616 52611111 В11(111”5 Pest' ál 

landó egyb'ekapcsolása, 11’ törvényhozóság által 
tett intézkedésnél fogva, teljességgel 1161111611 
116 valósítható‘, 's ez ekképen cró’met felülmul 
116, azon elóleges költségekre forditott somma' 
egyik felét a' 111126111111 áldozatul ajánlandom, 65 
csak másik felének megtéritésére fogok 52611101 
tartani. 

Mik 111611, 111626105 ]а1{а51а1111т’ ’5 ajánlko 
2650т’ kegyes 1116111116561 ’s tekintletbe vételét 
ohajtva várván,Y mély 1.15216161161 maradok. Bécs 
Majus' 3-kán 183-7. császári királyi Fóhercz'egsé 
gecl”s а’ fóméltóságú országos Kíildöttségnekalá 
211105 szolgája., I-Iodosi 65 К12‹11а1 báró' Sina 
György m. k. 
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.Hídvám’ 
melly Buda ’s Pest ‚абы фйепдб йПб-[п'дои 

jìzetendó' lemze. 
 

         
 

_' _ Pengô pénz 
. ben, három 

- ezüst hu 
_' '- „ c — › szast 1 for. 

‘ A ‘ ' számitván. 

— ' « _' n. kr. 

‘Ч Еду дуа10д в2етё1у .A . . . .' . _- i 
» Еду дуа1од személy, ha-t'erhet vi- ‘ ‘ 

szen . . . . . . . . . ——— 2 
Egy lovasszemé y minden teher’ ' 

te'kìntete nélkül . . . ŕ' 4 
2 Egy báránytól, birkától, ke'cské 

tôl, sertéstôl, borjutvól ’s más ef 
&quot;Í-iï â 1 féle kisebb barlìióktól fizetéttik &quot;- 2 
'1; A. Elì'éle barmot hajtó vagy vezetö 

személyíizet. .' . . . . — 1 
Еду fejó’s tehéntöl, és miuden vo 

` nó marhától, ha szabadon haj- I. 
tatik vagy vezettetik a&quot; hidon ---‘ &quot;' 3 

E'ñ'éle тайн“: hajtó vagy Vezetó 
gujszemély u 'o n n ,\&quot;.~[.¢ с lo. &quot;&quot;'”. l 
Еду terhetleń taligától,&quot;toló sze 

_ mélylyel együtt. ‹. . . . . --- 2 
¿'16 Egy terhelt taligától,-to1ó 'személy 

‘lyelegyütt . . . . . . . . 
Egy kétkerekü üres taligától Vonó 

.Í»személylyel együtt . . . . . —— 3 
gy kétkerekü terhelt taligától, 

' ha еду személy húzza . . . . -- 4 
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m  

{ithhon n ‘ ' Pengő pénz tgw'wri _419411 ‘ ben , három 
дм‘ )aï'fv'ï‘ ezüst hu 
Jip} ’ ‚ l szast l for. 

- _ számìtván. 
w 

fl. kr. 

4 Egy kétkerekü terhelt taligától, 
ha két személy húzza . . . . _ 6 
„ három személy. . . . . . — 8 
„ és így tovább minden többi 
személytől egyenkint . ‚ . . . - 2 _ 

5 Egy üres kisebb paraszt-kocsitól, › 
ha egy marha húzza . . -- ' 5 
ha két marha . . . . . - 8 
hahárom. . . . . --- 11 
hanégy . . . . . —- 14 

„ és így tovább minden mar 
hától...........- 3 

6 Egy üres középszerü szekértő], v. 
hosszab bitott parasztkocsitól, hin 

fì» tótól, 's úgy nevezett stájer-ko 
Ux- csitól, ha egy. marha húzza . -— 8 
——- Y . ha két marha . . . .y .- 12 
mi ä?.-'1.hahá.rom...¢.. —— 16 

.hanégy . . . . . . - 20 
és így tovább minden mar- . 

hától......'.....--4 
7 Egy'iüres, német tartománybeli, 

úgy szinte cseh- és morvaor 
szági szekér, valamint а’ nagy 
szekerek, úgy nevezett landka 
csisok, ha egy marha húzza . - l0 

.~,.. ha két marha . . . . -- 16 
ha három .. . . . . . - 22 
hanégy..... - 28 

és így tovább minden marhától — 6 
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9 Egy nagyobb, magyar- vagyu-(lel); 

M 
Pengő pénz 

.,. . . ben, három 
, - Í I ‚ ezüst hu 
.'l -. ‚ zast 1 for. 

. számítván. 

_ u: o Y fl. kl* 
‹ 8 Egy marhától, -melly kisebb ma 

gyar-- vagy erdélyországi terhelt 
“szekéreeleibe van fogva- . . . - 

két marhától . '. . . . —— 

è &quot; háromtól . . . . . `. . f 
` ' n A o o i» c ` a „_ 

o o o oV n s Jl I &quot;_ 
o c l o u ъ _ 

országi szekér, úgy szinte egy 
hosszabbított paraszt kocsi,melly ‚ ,l 
utóbbi ,l ha mesterségi szerekkel ¿di 
terhelve van&quot;, két marhától . -1-~-` 

háromtól .' ‘М; f. . ‘ ‘- 
négytől “Lux.- . . &quot;н 

» 'I“öttől . .~ . . . - 
- hattól....'. . 1 

‘ haton felül pedig ‚патентным -— 
Terhelt hintók ‘s úgy nevezett-stá 

jerkocsik, a' mellyeken а’ ko- _ , 
csison kívül, nëgy személy-nél ni 

több vagyon, ezen 9-dik pont szerint, mint terhelt kocsik fi 
zetnek . 

10 Egy terhelt némettartományi, úgy ew,“ 
szinte cseh- és morvaországi sze 
kér, valamint а’ terhelt úgy ne 
vezett landkocsik, ha egy mar 
hahúzza-g........ -— 

`hakétmarha . . . . . - 
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lla három . . . . . . . 
ha négy -. . . . . . . 
ha. . o e s 
hahat.... 

haton felül pedig mindßn mar 
hától.~.......... 

На az egyigás szekérnek terhe еду 
mázsánál, а’ két igásé kettó’nél, 
а’ három- és tübbigávsé pedig há 
rom mázsánál többet nem nyom, 
akkor а’ marha úgy tekintetik, 
mintha üres szekeret Vonna , 
különben рейд mint terhet.vo- 
nótól lizettetik. 

11 Azon szekerek, mellyck borral, 
musttal, máslással, serrcl, pá 
linkával, ’s egyéb illyes keres 
kedésben eló’f'orduló ' szerekkel 
terlielve vannak, nem a’ marhá’ 
számától , hanem akó szerint 
fizetnek, és pedig minden akótól 

12 Minden nagyobb gulya - és vágó 
marllától darabonként . . . . 

Minthogy csalárdság által hasznot 
` keresni szabad nem ienne, azért 

‚ _mind azok, kik fortélyosság ál 
га! а’ 111(1У11Ш012 megrövidítik, 
hármas vám' íizetésén ШИН, még 
а’ netalán okozandó költség’ meg 
adására is köteleztetnek. 

Pengö pénz 
ben , három 

 

ezíist hu 
пая: 1 for. 
számitván. 

ll. k Ti 

im&quot; 

с‘ 
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. IJ* &quot;f l'l-*f‘ll' l ' Il&quot; ll- m&quot; w. Ila-_;hmdìle szúm. 
. Q . 

Fölséges császári. királnyi Fó’herczeg Magyaror 
szág’ Nád0ra,&gt;nagyméltóságú országos -Küldött 
ség! А’ Buda és Pest sz. ki-r. városok Кбит Du 
nán az 183% eszt. 26. törvényczikkely’ rendelé 
sénél urszágilag` szándékoit állandó llíd’ дяте 
sének vállalata iránt&gt; felszólítástI méltóztatott 
Fôlséged, és а’ nagymé-ltóságú Küldöttség kül 
földi újságl'eve‘lekben kózönségessé гений. 

Maìrunk is több nevezetes házak’ szüvetáë 
D 

gében készek lennénk е’ vállalatra ajánlásunkat 
/ ,. &gt;-n l и’ - 

is ezennel lçljelentenl, ha mar az elokészuletek 
megtéve és szükséges тетей kidolgozva lenné 
nek. Szükséges ugyan is’a’ Готов tárgy’ Iétesit 
hetéséŕë, hogy értelm'es technicusglç ‘Яга! ké 
szült planumokńs summum pŕojectumok adat 
nának e165 тент csark.y ezeknek egybevetéséból 
és megfontolásából lesz látha'tó, ini költségek 
kivántassanak, mellyeket a’ lehetó‘jövedèlem 
mel combińálva tqdhatni, mennyi idó’re lehessen 
a' kiváltság’ erejét `terjeszteni, mennyiben kell 
jen a' vámtarifát megállapítani, és a’l két rokon 
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#йгбз01ёхй1`тэзиедешшгй félheá‘senek2 а’ Iva&quot; 
темпе}: ̀  lì‘eszóritásából&gt; , ’ vágŕ‘ ‘m'efnny'i liaisz'on 
fogna еще?! #ЁПаПаЁЪЫ’ЬейЁЫСйгайй:’ i ' ' 

l ‘4.: ' _ ‚ц. , -— — I. Гуд ‘к ` Édu&quot; 

A M‘inthugy peídig e'zen elâkés'ziìletek’ imag# 
tétele H'1min a.’ czélbä‘ УЗ“: hídnlakj Iehetöségz@ 
elenyészhetnék, ezen elókészületeknek ат òì'à 
szág’ kôltségén k'ellene már csak azért is tôr 
ténnîn,b 4hógyï' nagyobb cońcnrrentîa -tá'madjom 
Szükség lenne pedig külfůldí,'l biív 'tapásnztalá‘sú 
m'üvek által- nevet és bizod'àlmat&quot; пуст: férfiaï 
kat ezen elókészületek' tétele ~véget't “niegh'ívn-î‘ 

' &quot; Addìg &gt;is теми, m`íg.ezen¢elkerülhetetlen 
ës legihkább tèchnicus `ehîkészületek -végrehajg 
tatnának, általános ajánlatunkat \ alázatosan ‘,elú» 
течением baítorkodnnk'v e'ë ikövetkezendók‘épem 

1‘ 

l-szôr. Ezeń elókészületekre és technicu-- 
mokra szükséges költségek’ számára készek Va 
gyunk 5 prCt. Ката: mellett 25,000 pengó’ fo 
rintokat kölcsön adni olly ajánlás теней, hogy 
ha a' Yállalatot megnyerni fogjuk, mindezen 
k‘öltségelcet az ország’ javára ajándékozni sze 
_rencsénknek fogjuk tartani. 

2-szor. A’ hidépités а’ nagyméltóság'ú Kül 
döttség мы kinevezendó’ commissiQ’ felügyelésc 
Мат hajtassék végbe. А‘ pénz actionarius ‘61’ 

' З 
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- által fog- kismlgáltatni -; gaz aqtiákag; misil, 
taluni: és ‚ «velůnk Кате‘; fogßtt -Lházäkkßl . @new 
jük сйгси1асйбьщ; ésßqzakbóllmagnnknak. u’nkif 
sebb részt tartván meg, а’ tôbbit az egész or 
szágban kiliocsa'itjink,lr azokaw'pedig, mellyeket 
el -&gt;nenni-f .wìhßtmílkk ‚ i ‚шик .Nagylwkr I meätßrr 
mi‘if- .ÍHLÉ'Ha‘üF '-1 'l _fl'ìsl'ì . ¢i&quot;;...` - На’: ф-“Ёа 
«sin »ì ï` ‘Hl’zi‘ 

.mfß-.azoix .Á’lspeoificus búfvehlngpontoknakíes ‚ 
гщеъедекмк ыдааьщва: és «umml újablî „111611 
Мишка‘; akkox'l'ußkíi'ánjuky halasztani , mikor 

6%; ßlókószületek'végrehajtatnak ‘ 1 ‚д т! -Ala'âatos' гашиша тагадуёпРезтёп'дпйив’ 
9f-,dikén 1837 Jeslztendóben.v Fölség‘ednek és a’ 
na'gyméltóságú orsz'ágosA Küldüttségnek .legaláza-f 
tosabb szol-gái'Wodiańer'és-fliu. .-‘ -- 

-n-&quot;?:1.Í'.' ' 1 l . 

-Iê'í I &quot;. . 1 ‘L’ - .1 

-o'l 1 -‘-i‘ F... ' ' . . ‹ 

-L | „ эЁЁч': ri {Ё . a f ’ 
Il» -.;i ‘1 .u .»,-y ’ '.1 

~s 'ir f .` &quot; 

или ` »P ° . »i 
\ 

-lnÍï 1 «f 'am _x..r ч f ‚мам-1 ‘ 
Jd‘ß'w ...g :nw __ 0;' ' 

-1 l u z и n' l ql. sul&quot; ’ x. 711.1 
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\ &quot;il 

_ „_ .....- u1~&quot;l‘.„!„.».. ‚ё. 'ww :м-..-..‚.. ::.=. -› 1 - l... &gt; 

:;:!’; ¿hun? ‘г-ча ‘_vn' &quot;и-э ',-Ízl iv.- 1‘: :г :mw жён‘ 
‚.‚. `l' __ v |~,\ › ‚ LA.: l:|u°\|' ‘ 'lin' '~ ' \-'-‘ п‘! ÈÃ',... «'ll'l -7 L-‘Íl u&quot;.l I I. 
ŕ'm‘ &quot;Ё&quot; ` ’mina-'Ó '-fÍî-w’. &quot;fïuîìgïs,#55PM 

‚м - .=Муувщ1в„шт‚а„ _'-‘ j 'Í.`~. i 5 ‘ \:’‚‹’&quot;!.&quot;Д‘. -'- ' l ‚ .1. ч ‘_ «1 ‹—:;н‚›‘:‚ im я: x 

Nädo'ra, ‚ f б тё‚1гб$ё3й‘..9;зф};оа Kiküldëttgâg ! ,116“ а’; „мамам; ‚чтёёаутёёещ а’ Ред‘ „és 
„BW“ Yárf‘wk:kößtélflëvs‘fâhídnëëëríîfŕsîèîlâêfí‘ 
töryény‘ïzikkßlY-.álreälïelhßïásvmmëë,,eëf’mw' 
munkának kivíteléhez vezércsillagúl az érintett 
törvényczikkely’ 5-dik §-sában выйти kòlcsö 
'r‘íös igazság4 és еЗУейЁвЗЧЁЗ$111$а$0$6Гё13`1ёё c‘sak 
l-lgyan ennek l‘latárai’l közé’lett'îis мата-‘н’ 
'amen Kiküldöttségnew wbßny'ire‘kiferjuddfiia» 
tósága_ “ Ё‘з‘ ï Д (:'.&quot;;‚`;Ё`{Н‹Ъ'.П:-_’ 

„Ч _›—У ~ _ д.” _ _‚‚_..; . 

'i 

› &quot; l ‘wirf ‚. ‘д; -_15; ;=.:ё‚’?::‹51дп&gt;;т0’›ддг'ц‘зн HARM Бета“ ‘везёт. ёдчщьгчьчщггы lssgaëußif 

Ezen kólcsônös igaz's'ág' és egyèness'ég’ńlëà 
réséhez ki is lett jel'elve ugyan azon’5ádìk §-‘bàń 
uzfút és mód, tudniillikv'a”tervèknek el’ó’i'ó ké' 
szitése- és eló’terjesztése', ‘az épitésìî' камерах’ 
felszámitása és minde‘n egyéb à’ tárgyhoz tartozó 
környülményeknek gondos figyèlemmgl mçgfon 
tolgatása. és birálása, g Cv.t ‚ l ' Мёдд, ‘n 

.,A ì D. ‚ . _‚ _,_!|,~,_„. ,h 

.Ezen egyébiránt is igen természetesgfeladás 
még mind eddig nem teljesodvén, de nem-‘ißjtelfv 
jcsedhetvénjazért , _miveçl~ a; -Ävárll-glatfavkész- изо]; 

З *l* 
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а’ сопсш’зиз’ módjáról és határidejéró’l elég nyil 
ványosan még eddig értesítve nem lettek, ай; 
is lehet tehát még jelenleg az érdeklett 26-dik 
törvényczikkely’ 5-dik §-sában kitünó’ lelkének 
ellenére már is elhatározó végzést hozni, mint 
hogy az egyébiránt kedvezóbb feltételeket езж 

tközltî nagyobb concurrentia’ hiánya miatt а’ vál_ 
lalat netalán csak egyes tagra szorúlhatván, en 

-`ne‘k'kényétöl függne az egész, és az Aországnak 
v'liuzhmos nagy megterheltetésére szolgáló mér 
`téktelen nyerekedés' tárgyává válhatnék, а’ mi 
‘szinte-á’ törvényhozó testnek czélja nem vala. 

Azonban csak ugyan bizonyos az, hogy mi 
után а’ megkivántató terveknek elóre elkészi 
vtése nevezetes költségbe kerül, erre рейд а’ 
tòrvényhozó test semmi különös ajánlást nem 
t'évén, és tehát ez а’ vállalók' terhére maradván, 
e’yrészbenß’ I_:isztelt Kiküldöttség is senkit nem 
Abiztßsíthatna, minden esetre egy kis áldozat 
11021- készségre lis szükség vagyon, millyent azon 
ban hazafiúi kebelben fel is Iehet találni. 

:pm —‹ › — ‘ 

` Illy -lélektól vézéreltetvén ‘mi alól irottak , 
a’ dolgot meggondolván, hogy az' eló’re mègki 
vántató költségek miatt az egëszre nózvést ладу 
és pïedig’ìnértéktelen huzamos nagy teh'er ne 
nyomja‘ magyar hazánkat, csak tegnap olta is, 
úgy szólván, perczenetek Мат szedtük magun 
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kat öszvc, kik a' feltett czélnak megfelelésére 
addiglan is 2600 darab 500 pengó’ forintos' 110111111 
nak elvállalására készen állunk, ajánlvám‘hogy 
а’ fentebb említett jótékony concurrentiának 
eszk'özülhetése végett elôleges költségekre meg 
kivántató somma pénzt elölállítani és a.’ fômél 
tóságú Kiküldöttségnek 'kezéhez adni fogjuk 
ally felte'tellel, '(hogy, ha a’ pémnünkön` (azon 
ban minden esetre a.’ mi elmelló’zheietlen teljes 
sikeres befolyásunkkal és ellenôrség mellett) 
elkészítendó tervek' nyilványositása után bizo 
nyos idó’re határozandórconcursusnál az érdek 
lett паду munka rajtunk és még utóbb is szer 
zendö részvényes tübb társainkon maradna,azon 
eló’leges kiadásainkért semmi pótlást nem ki 
Vánnánk; de nem kivánnánk pótlást még akker 
is, ha az értelmes külföldi vizi épító’ mesterek 
(kiket szinte megkeresendünk) az érdeklett 
hJidnak fclépítésétvhlehetetlennek találván, 02 
meg sem is'lépülne. Ha azonban más valaki 
akár едуез, akár pedig társasság vállalná Yfel» a.' 
tárgyat, ugy az köteles lenne az eló’re adott pén 
ziünket azonban csak kamat nélkül, de 01610 
gesen nekünk megtéríteni. Ezen felül mind 
azonáltal kikütjük magunknak azt, hogy a' ki 
bocsátandó actiáknak еду negyedrésze (а’ men 
nyire ezt megtartani kivánnúnk) а’ miénk le 
дуеп, megajánlván azt is, 110ду ha а’ tárgy raj 
ulnk maradand, szintc а’ kibocsátandó actiák 
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nak ~2~ .részét vmi ís a’ közónségnek általenged 
nénk, ’s ebbó'l csak ш tartandanánk meg тё 
nünkre, а’ mi az actiák'..kibocsátása` kezdeté 
téíl számitandó &gt;6 hónapòk alatt másokv által el 
nem vńllaqtatnék. ‚ 
I Többnyîre, miután alázatosan ‚ат véljük, 

hogy'a’ fentebbî ‘nézeteknél Гоша még jelenleg 

végs‘cî v'égzésv nem hozathatnék', ugyan azért ittenV a‘z egyébiránt is az érdekìett l26-dik tür# 
vényczikkelynél fogva'csak az eló’re el'készíteń-è 
d6 t'ervekhez alkalmaztathafö tarifát sem~hatá- 
rozzuk meg. На mindazoná-ltal meg is a' f’ó’ 
méltóságú-Kiküldöttségnek bölcs'- belátása máŕ 
is a’ végzést lehetóvé tenné,- ’s ehez már ís han-A 
táfozowk'inyilatkdmtás ki‘Vèifiüatnék,` mi érŕë 
is' Y’k'észellr идущий -ez‘er’n ‘e‘setre álázat'o'san. 
könyörgünk is,' hogy a’ïfdméuóságü штат; 
ség abbeli szándéka felól minket érlzesíteni,` és 
а’ jótékony coneurrentiának _eszközlése' tekinte 
tébôl-egy bizonyos illendó idót e’végre 111166 
rozni kegyesen méltóztatnék, legmélyebß tîsz-ly 
telettel maradván császári ’s királyi‘ Fóherczegi 
ségéânek és~a-’f6mé1fwságú ofsz'ágos Kiki-11am 
sëgnek Pesten Junius 1idikén&quot;1837 évben&quot; leg 
a‘lázàtosabb szolgái Wodianer Sámuel és ña, Ull-l 
mann Móricg maga nevëben, ugyan az báróDietrich 
József' n’evében, gráf Sztáray Albert, báró Orezy - 
Gyürgy, Lb’áró Вы“ Imre, Grüns‘berger Pál, Ma 
gyarì Imre,‘- Robicsek Jóvzsef, Hegedüs Zsigmond.Í 

\ 
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- li-[l: iwi' _iE-‘lai .|!ц1.'.-„'-‘д‘1;аЕ&quot; 3901 ‚вниз Ё‘Ш'м 
. -«,§, I; ..».xï\,...ä MJU.' _—: так цБЫнэ ‚_дмц Egal-NN 

~ и -' ‚ 

-Е:-‚.!ь‚&quot;‹ ч;,. l {и Q duh-„X53 .&quot;lzl 'uïmn‘alß‘uauiul гуд 

.gg-.mhh ждут м: ы: ò — ám. 
.‚ Y . ‚_::'. ЪЁёг-г'ш‘шт :ii-‘ni 5H 

„д. „мы (ЪЁадНЁ‘ ‘й н .fm ,.‘îriàsug 
ŕêsx‘î‘mszfe'eémlëéféïëêvws \ 

‘àl-î Ч: 
‘с; — ‚ 

ias ‚атм ‚идёт дгч’гттйчщтё kw: 
lsçëéséhsm@ïhidéniëésnçkflfßhsäöwaétœaßbnïkaà 
è# Pénßügxâ wlsinfßtbfv ‘ьттьпыщ @un 
чад‘ #www _msm ‚УёМчЬм/ъ ,‚‚ ‚ад; 
чад!‘ e @im шт‘ ,.1meravmmzfmomlia-eä ̀1 

‘j~fil#@laÁvëazèlïmçbàsègůfßàfìï тьма‘: ‚мы‘ дбрааащг‘шёу щвгаыъфадцоёу‘ю‘ 
ваш в“: ‘ё 'nogy' шубу&quot;ёыдггяё‘;муъш.{®ё‚ ‘Ш: _—:-‚1; ¢ ‘,:1 идём ‚гчшзю и Qmn‘vn' 

На igy щит-‚шпиц ugyfaÉ-dològnakf 
illy'lféle elóhaladását tartóztatni vétokůrlñnarvîif‘ì 

Mmmm.#zßßfmìŕmwkmmüegísßä‘ а’ 
‘чаёдпёдй‘1е1ёгёё‘ё;’„ттРётгётё wmf-„m 
WM @Pelli/nek.. lsf-Owls@ :win ',vnsmlets-i 
hse? mßkáit Ygégzçndimé; hétráltaçikßabe. bár‘ê: 

Ё, ЧЁ'ШЧЕ «mfimińátësìñtilämmwh 
' затащит- M0@ ,slñlsseëmwkélmaßmhe 

u ~ r n l _ ffoglaiWœ-mñ' Нади: а’нэхй Яшгйш‘! 
‚ ‚. .; l ,uw ‘у. . “i ,‚. . 5 ‘v’fî ’Hń irîâfr ЪгудкдЕ’ЕЬЗЁЬЁЪ &quot;eg‘zl Élîäßwiègglyßŕa ï ‘l ‚гьаза’ьзадына mi„wmaìtaëjáfgàgy ¿mv-_Á 
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berei által tett visgálatokból, mellyeket nyíl 
vánítni még eddig nem is volna köteles, a’ do 
log' lehetetlensége kiviláglott, ugy vége szakad 
na az egész dolognak. 

Ha pedig concurrentia van, ’s más is dol 
goztat, `talán _kedvezó’bh _követklezmeny _süil ki, 
's “léëçl‘áßb’ ъььь’011111151“;181511155“ а’ 
1111911; ’ä' 1111101 , ‘lio‘g'y’imä’sfvalaki _'lçhetó'séget 1117 

1102_1'1!1&quot;611,&quot;‘11011Ё111‘6:8111ё osalé 1lelïlef’lenïsfégeit' Ht; 
um giogy‘ 'jaw ‚1.111191511111 ; ьъгёшдндпг 
li'ét’nîj’f'ó’lbz' p’ér&quot;‘conlzííhïy n'yérésäâg'gelî, 110111111 ama‘á‘ 
kilènc'z' ,&quot;Íiz -tiàen'f'egsf‘fs‘tl).` per' 001111111101 kiván, 

‚ @lé-@LPM $111!‘щх‘дтёвётёччкдз. @lí-#m 
щ&quot;11‹›‚=1‹$111‹ёв‹=$е1е Yß'ßfniï www@ @mis 
olly `szöljnyii mértéklgelenlnyerekedésil Yáßâgyal; 
kvivenni, 's ezeknek olly hirtelenkedve ’s per 
emtorie minden utat elzárni- bsa'kïugyail sok 65 
türvénytelen.,.'.. выделил 25.» ' ` `=- ` 

Ёё111д`116г118111а1'1121111116112611, mary.. €161.. 
g‘e's munkákî'ra foïtl‘itáiídf; ‘65 mëllynék feleL1A ne 
kiai‘raî‘aîdandö'volna, 11111’110111‘ 1‹11’11_1111 11111165114; 
13’05:1’а1156д11а”16521526261110 a’ körzipart'!A a’- 
nagyL 1:11‘11`й11а111161111у1г0 halasztja дав-1111111; 
911k?§-ábàn’ë‘kitett'czëlnak elérësét, mell'y а&quot; ' 
hidnak 1120165 nélkl'íli használását tárgyazza'ï‘ 
Hlfg’ponçßl'ïîntia 2611111 csak azon egyet 154152‘ 
1{1Ъ26111е1111‚_х110ду112 ország a' fent 111 czéltl száxz&quot;Í &quot;11111151; 
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“шут 50 alatt érné el; már lszáz .per cen-' 
tum ńyereségmvulha‘. wi'. -,.-- _ .Mn-,MM 
«iur ‚„‚:.:‚= 31m la i‘.-‘.\-.'. Ё п l ï-'x‘zi-l 'L' 

Ellenben a’Á mi'xtervünk'ëbból áll: с‹&quot;'=1&gt;’-.‹э&quot; 
|'|'|‘ ` ‘Ч bélzó’r.4 Jótékony lcem‘sux‘rel‘l'tiátg'ßî'ovocìzâl y 
а’ terv’ és elóleges munkák’ nyilvánitásáált'a , 
hogy az országnak ’s maradékainknak mennél 
ked'vezófbb felìételekel; szerezhessünk; fVég-re 
l 2-s‘zor.l Eló’leges m'unkákrq t°eend6 költségek’ 

vitélëçll nìägdghkrà vállaljuk, Ink’aîr ezeket а’ ~magy 
m‘élltöság’ú‘'Kílìlïdl'íttSé'gy es'zközöltess‘e, akär mi Vina# 
gunk. Az els6t ‘мы’ 511111311111111, hogy igy nyilï 
Yánossá tétetvén, tóbb és nagyohb concurrentiát 
prò‘v‘oìzfáhliäseunk; a' mì'à’ második esetben nem 
történik, ‘m‘eì't' akkop'u’gy, mint báró Sina Jia-f 
vasolja, tervünket csak annak- i‘dejébenfköte-l 
leztetnénk а’ Küldüttségnek elcgímutetnli, nehogy ‚ 
Inás ìiů‘nden'frgölïgég'nélkül hészůál‘hasàag~ y 
-'Jlß; ,I \‘. = _ ^;')‚ ` а‚12: ` 1‚&quot;‚:.‚Ё ; 

-iëì :3è-szon? ‘ ¿Hw au gépités- lehetetlennek I találtàe' 
tik , köllëzrßége'inkn'ek` visszatéritését aizI orszáägtól 
nem kivánjuk. 

4-szer. Ellenkezó’ esetben csak ugy,À mint 
akárki más, tartunk számot а’ vállalatrai сошли-‚ 
rentiára. 

5-sz’ôr. Sem kedvezést, sem elsóbbséget nem 
I&quot; &quot;f V- &quot;n,l ‘ . 1 a »f .Ill 
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-f‘ ô-szor. Feltételeket , а’ tarifának idçìl мы 
meghatározását nem kivánjuk,'1mert ezek живу 
is а’ tórvény’ értelme szerínt csa’k akkor hatá 
roztathatnak meg: ha a’,terv és költség' kiszá 
mitása а’ Küldôttség által elegendó’leg rosrtálya 

en. , ‹._ в‘. 
З`‹.- м 

7-szer. На már vaÍaki_ az építésl; `fel vál 
lalandja, pénzüńket az által vissza‘ térítet‘ńi, és 

. ` . ‚ 1.-,1‘1?? :mM-í’ 

‚ f- Srszßrf LA”, мышь‘Мытищи; 
adatni kivánjuk» 7S ez шт т: Хёгчдщчтя: 
“ak egyedüli ’— d? 115.31m?! sul; si. .,îfm‘.; 
`.‘ АИ’! .11, :‹.1&quot; .5‘ì;!'»!'~$ :r.¢..|.';'.l 

&gt; Mßllyik` if këf щит‘ тнемтщ 
&quot;wilyík ‘еще ‚датам‘; щвучщш‘тпёт 
köhnyü megitélni. --- ‚д „ì Е‘ fwn., :rg-¿WW 

теми дог’ а ш Leléffse végßgfîiianâ 
dozatokat kelljen гений, legyenek e’ azok oly 
1уапо1к , hogy еду -próba mjatt miqdjártfa’. jü 
vendo'ségnek ‚ jobb reményc örök're `el llégye'll: 
Zál‘va@ l &quot; ì.: IEA т-ш 

Báró Sina .kivárr minden concurrentiát- tá 
' I v0ztatui.` . ` - ‚ь а.‘ ’‚:’;&quot;‚Ё|3 

.uw &quot;un 

Mi provocáljuk аж. ' 
› Ы: i_`.\ 'r‘» ' g.; птица-С 

4Báró Sina elôl'e kiköt terhesifçltéplgkççi, ‚м 
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Mi alkalmat nyujtunk, hogy a’ legkedve 
zőbbek lehessenek , mit báró Sina kizár. 

Báró Sina nem mondja, hogy definitíve épít, 
nem biztosítja arról az országot, mert még a, 
kÍvihetó'ség problema. 

 

l . »Il k M1 1s azlíbtte‘szszu ‚ ‚атак‘ mi?) 
` Báró Sina törvényelleni határozásokät kíván. 
mz; ` vilin-“flm- .;1)- .';:-, A&quot;: 

Mi а’ törvényt egész kiterjedésében meg 
tartani kívánjuk. . ' ‘mq 

. ‘ijf-H; ‚Мг -Í Ér. I'L rm“: 
(miBaróüSJnaban yagxqllllg ugylmondjxak, nagy 

biztosság; ámde ő is таит‘ keres, és 
fog kÉresm' ‘п 1r' ‘ъ _ ‚’! t' КНР! 

Azt mi Я; fogjuk tenni, mert egyes зиетёд;з 
ben elegendő biztosság még sincs, bár milly 
gazdag legyen is. 

I c ¿112' ejtesz-Í) в; 
'J Most pedig а’ biztosság' kérdése csak abban 

forog, ha előleges munkákra elegendő van e’ vagy pines? Ha а’ vállalatról magáról 
lesz szó,“ akkor lesz mégcsak helye'ezen kéi'ë’ 
dés’ méltó&quot;? és szükséges feszegetésének. Köll&quot;? 
Pesteń‘Jun‘î‘u's' l2rkén 1837, Wodíaner Sámuef 
és társai:v f l - ' '_ l ’ f&quot; 

___ u u l .h‘ì'na 
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_ ‚ 

_. лишат szám. 
. . 

8679Ехсе11еп11зз1те aq Illustrissime Domine 
Comes, S. Regni Coronae conservator! Domine 
mihi singulariter colendissime! Adncxos in- pa 
ribus ad Ragni Cassarum Perceptoratus Officium 
per me sub hodierno, pro benigna delata mihi 
per suam Celsitudinem CaesareoVRegi-a'm -Domi 
num Archiducem Regni Palatinuln, valetndinis 
cura ímpeditum , provincia. dimissos ordines 
relate ad diurnorum, itineraliuniqueexpen'sa’; 
rum bonifìcationis competentias respectivis rei 
gnicolaris Deputgtionis artículo postremorum Со 
mitiorum XXVI,-` intuitustabilisBudam ‘inter’ et 
Pestinum pontis exrnissae comniombris, qualiter 
e Cassa Rcgni dependendas, ExcellentiaeVe 
strae una cum -colmerente Inviatione ad Excelsi 
Ofíiçii Palatinalis Proto'notarium et'Consiliarium 
Regium Ignatinm Végh data, pro notitiae‘ statu' 
es. cum requisitione cummunicandas duxi, ut 
respectives regnicolares Deputatos conformiter _ 

‘ edeçere dignetuxy, Qui in relique constanti cum 
vcneratione persevere Excellentiae Vestrae Рез121ь 
111 die 14-а Junii 1837, obligatissimus servus 
Gorges Antonius Cziráky m. р. 
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Cum Regnícolaris Deputationis artículo po 
stremorum Comitiorum 26. intuitu stabilis Bu 

dam inter ac Pestinum pontis exmissae, actu 
que Pestini considentis commembris illis, quae 
in hac cívitate habitationem ceteroquin non lla 
bent, diúrnaque sibi dependi desiderant, haec 

 

in mensura alias consveta, Comitatensibus quip-` 
po et aliis ínsuper à 6, Civitatensibus à 4 110 
renis C. M. (circa ulteriorem quampiam pro Can 
collistis aut Servitoribus, obstante alioquin etiam 
Fundi Regnicolaris tenuitate computari queun 
tem obtingentiam) una cum itineralium sum 
tuum suo modo liquidandorum bonificatione (qui 
itinerales sumtus pro unico tantum curru ad 
quamvis stationem in 1 fl. 40 kr. C. M. adcalcu 
lari possunt), si aequeQjostularetur, compete 
rent, huic Begní Cassarum Percçptoratus Officio 
praesentibus, pro benigno' delata mihi per Suam 
Celsitudinem Caesareo Regiam Dominum А1‘с111 
ducem Regni Palatinum, valetudínis cura impe-- 
ditum, provincia committendum habeo, eis prae 
ldelsignatis respectivis Deputatis regnicolaribus 
attactas conpetentias, erga eorumdem quietan 
tias, visa DominiProtonotarii palatinalis et Con 
siliarii Regii‘lgnatii. Végh pracvie providendas, 
c Cassa Regnicolari oxsolvat. Pestíni die 14-a 
Junii 1837, Comes Antonius Cziráky m. p. 
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-l- -l Magnifico Domine Proto-N0tarie'~, mihj ob 
 

servandissime! Adnexos in páribus ad Regni Cas 
sarum Perceptoratus oñìcium per 'me sub hodier 
no pro benigne delata mihi per Snam Celsitudi 
nem С. R. Dominum Archi-Duce!!! Begni Palati 
шип, valetudinis cura impeditum, prdvineia di 

' misses ordines relate ad diurnorum- itineralium 

que expensarum bonifìcationis oompelîentias rei 
spectivis Reglèìßolaris Deputatiûnis artiçulupo 
stremorum Comitiorum 26-0 intuim _stabil-is Bu 
dam inter et Pesthinum pontis exmissae Com 
membris qualiter e Cassa Ragni dependendas, 
Magniñcentiae Vestrae eum in [inem eommunieo, 
ut eorum in cohaereńtia sibi per concernentes 
Regnicolares` Deputatos a. Deputatinnis Praesidi 
um tenentefvSua Exce‘mtia S. Ведь-‚Сотни 
ßonservatore Elperico Comite а Batthyán обрыв; 
am invíatgionem receptûros, praesentandas quie 
tantias, et respective liquidationes revidere, et 
si reflexiones lmud paterentur, Visa,A sua pro ex 
solutione e Cassa Regnì deservitura providere ve 
lit. Qui in relique constans maneo Magniiicentiae 
Vestrae Pestini 14~afJunii 1837~„,V obljgatissimus 
servlis Comes Antonius Cziráky m. p. l ’ 
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D 

—111‘;‚1’т“ш ‘1113111 611112111» 'fnl ‘1114 &quot;I _ .fi 
::1111.&quot;.--’1 

-м‘1 :iHv-H! E «.‘1 ' zu: zinr'xîm L; &quot;Ähm-2H( &quot; 7:11 
f . n «_ ' 51&quot;}!111‘? il svga! 

им?‘ m1.- _ 

‘1‘т1зч1‘: {,îfi‘» »l нчдпчй’ it.; 1! I '. ` 

‚гуд 

—&quot;:“1 —- ‘lì-».33` i: 

-lïegrxll'ì ,f‘rì'n' ì‘ &quot; u» THW: '/i'nxf'ì» ’ŕ 
v'».'„n-`rm'/.`°| :a1-ff г: к’: ‚и: ‘И; 

Ххт; твп’ёпуешккыу: &quot;т&quot; 
&quot;ради. ‚‚&quot;.1‹‘ А: ' A Í„\- ‚ v ` ` ä' :i ‘_Q’ ' ‘l \ | l l. 

мышца мам; ¿Buda „дыр“! мышцам 
-ûzí &quot;»E- ‹ &quot; г зв’гб1‘‹’‚.”..1-д’1 г‹1‚1Д›=’-› 1:13151; 
&quot;'&quot; С1112О1‘зЁг1Ё1п1 ke're'sïz'tú'lI fóïyölbůnëi’ìeßb'gës 11111 
111115111 ‘111121111: ‘321191318 „111111111!‘132111111’ 
гаммы“; 911111111; еаььзъагцёшё’аг 
11111116 h‘í'dnák épftés'e‘harä‘ŕbzfäük.” ‘Èhnxelâ'j’ŕòîiil 
“Ван-‘акт’ Muß -W Y :I :‘ дн‘п‘ч&quot; 515;'#1 
m‘m и 2132141“! «\-‘»- ` -ì ‘‚ ‘(1 111.51’, .:_;-:-1 

1. A’ Buda és Pest közti állandñßhídïfel# 
építésének eszküzlése egy részvényes társaság 
111115 feladása 11152577- n_nelly is hogy annál ha 
nfiaì'ób‘lfösůveál'lhâssoń&quot;, ` iwillIn.lineaire lnézve4 f pedig 

ältál ' t'òkélietesen ëßîîzs'tosi'tve -llegyen _‚ 
'w ¿nw-a 1'1‘1 11ч1 'i f 
«¥«î.»&quot;2.'»§.` A’ résàvényes társáság’ kòltségén Buda 
ds-Pest' kamm` ‘építenìl'd áîlzlmdö4 Íríd'o‘n &quot;--f mind'» 
azonált'alregyedúl‘ezen esetben, és minden innen 
v'onható követlìezélek n‘él-kül csak ai òràzá‘gos 
штангу :által a‘ï‘rési ïvén‘y’es»társasággai‘l-köcen» 
«1a-summaries «uib \ ki‘jelelèńaa Aminimize 1111111 
ьы11111й611111$11ё1йё1е1 ńélkul 111111 ¿refiler ßàëin'i 
tártoziléüL-sud‘lß! ¿afa-».24 i;z~...lî- .fum ` ' 'l .l l. r ~ ‚11 1-5 

. 

Q 
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3. ё. А’ hídvám’ tárgyára nézve meghatá 
roztatik; hogy e' részben legnagyobb mennyi 
ségnek az 1790-dik esztendc’í olta 1808-dik esz-- 
tendeig némelly változásokkal fennállott -— leg 
kisebbnek pedig a’ most divatozó vám állapít 
tatván meg az országos Küldöttsfâg a' részvényes 
társaság egyetértésével, 's a’ kö‘lcsönòs igazság 
nak és a’ kereskedési nézeteknek legbiztosabban 
mcgfelelóleg, azon két rel‘ldbeli vámok közül 
akár egyiket Választhassa, akár pedig egy kö 
zép arányt dolgozhasson ki; ’s a’ hídvám az 01‘ 
szágos Küldöttség és a’ részvényes társaság kö 
zötti egyességgel megállapítandó lazon jegyyzék 
szerint fogván szedetni, vezen hídvélnfjegyzék 
ben a’ részvényes társasággal kötondó szerzó’dési 
esztendök’ lcfolyásáig legkisebb változás is nem 
türténhetik. ' &quot; 

4. ё, А’ Buda és _Pest köiötti állancflo felépítésének az alább kinevezendó olrszágos 
11111110 Kíküldöttség által , a’ jelen Törvény’ é's 
ennek elvei szor'osértelmében a’ királ'yi~legf6bb 

- felíflgyelésnek a” Tórvények'rés' jelee'n az 1 79%-ik 
¿12fdik Tůrvényczikkely’ ért'elmében yvaló ‚Буз 
korlata’ fenm'aradásá'val eszközlend6&gt;§ munkája 
.ezen_.gKüldöttségro bizatik Á-olly- móddal : hogy 
ezen állandó ‘Küldôttség t jövö 'OrSZ'ággyülésre 
mindon végz'etei- `és 2tottei felól. _kögnyíilményes 
jelcntést mulhatatlanul beadni tartozzék.’ 
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‘,*Íhy 5. ё. Az országos állandó Küldôttség тече 
sen meghatalmaztatik arra: hogy a' részvényes 
társaság дна! eleibe terjesztendó’ híd-terveket, az 

 

- építési kültségek' felszámítását, és minden e’ tárgy 
hoz tartozó egyéb környülményeket gondos íìgye 
lemmel fontolja és birálja meg, ’s végzését~a’ kölcsö 
nösígazság’ és egyenesség’ viszonyai’ alapjain épît 
‘щей; részvénye's részéreszerzádés sze 
riůf‘äekmèñaó hidvál'firs’ièdési eszfendóknek vál 

ŕòàäs'ìaiá'ç‘öbbé egy általjában nem ёдьегд számát i. д ‚ végllfépî'hlhatározólag szabja meg, es minden 
'u 

egyéß‘környülményeket is a’ffenálló TüIYéIiyek 
‚ . . v ‚ ì .r .‚ ‹ зиегшгчьасйгоиоп el. Y _‹‚` ’ 3541541“ ` ‚ _ t = v ‘ l ` &quot; l ш: zäh, im: x;- мы: ‘ш. ‘ ` 

` btrv.. Vi ,«_} \.4 
¿pei 6. -§.-| А’ Buda és Pest közti -állandó‘hídnak 
felépítéséhez szükséges kisajátítások törvénnyel 
megrendeltetnek, ú'gy mindazonáltal: hogy ha. 
âmßlid'alés Pestlifárosiakat а’ Tôrvények’ értel 
niélień illetó’ igàzèágos kárpótlás eránt, a’ïmondott 
vái'oáok 'és afärészvényes társaság 'kôzöttzv a&quot; minl 
дед esetre мы ьшшщм baráxságos e'gy'éáte' 
tés шею” VîsikerïiiîñiáPia’ ‘jelen ïkülüńös ¿à ' rendki~ 
ŕüli leàetbènfázön травмы xàr‘gyilak'elólegesen 
és SOm'hiáS‘ ń‘tbnfibiróikép leendó’ elit'élése végett 
а’ királyi '_l‘ábla rendeltetik ki; —- fenhagyat 
nwîä'ilima’il meg“l neuf nyu-g'vóî’félnek,- &quot;à&quot; ílétŕêz'gn‘nélyes 
т'аъыва’хёёш Xfeljebbvitel. ьцгг: \ 41’): Q'JßLHÈu-.f‘ a? .(11 SÄJÍB‘WDIÍ' ‘Ч‘д-Г 

3м!‹1г&quot;’7.‘!ёаъ ЕЦвЫёп а’ részvényes társasággal kö 
‘tendóvsz'erzódési feltételek , a’rBuda ’s Pest kö 

4 
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26111’1111111116’11111 àzomiàl а’ l‘íemzetnehb;I tulajdo 
па lesz. ‘А’ '-2-dik §&quot;-si&quot;ideì'gleni arèndelet&lt;~azon- 
ban mind addi'gdivatoz, :mig 11’ 7 h‘idvám’ 56111 
delméból ollyfalkalmasßtáke-somfma gyùlendhó‘sp». 
ver; molly azr.trn‘~-hídnal«:&quot;:l ürük? fentnftására ekégè 
ség'eglnék’iiéltetni foga-n. x‘. v‘irflll : ’&gt; :fj-H ‘ÍÈ Винт 
-1Ё‘;д1 U- &quot;НЧ.&quot; I '._v ~ _' `. '- ЕЦВ‘Н. „&quot;galizër-WÚ 'f1-“H 

A 8. §.A' hid’v ürük f‘envtartásált ьдщдф; г11ар111 
szolgálandó Шаг sommánek isäzsé'ses mehßtéï 
rpzása szinten .prszá'gos » állendc’qï Küldggsségrq 
pißatik; valqxynint‘az is, hlogy’az- említett-táëqe; 
somîmát kamat-fizet'eîmel‘lett „Í Buda. és ¿Beste yé.; 
rosainak kölcsön’ f‘ejében adje. által, ’s- e’üljé-sz; 

Y ben a', mondott két városokkal a.’ híd’, és az 
idók’ 111111011.ёПароЧйЬои`15а2з115ова11&quot;11161’зё111е11 
‘d6 szerzó’dést készítsen. e.: _ 

. ‚ : 1 ‘ Y ’.-› »» ш 

_iw 9., §. Miután pedig már, a: Bud!! és Рады-кот 
‚1:1‚6111‘11116 ,hídnak örölefentartására &gt;megkixránm. 
tńtôke-_summ'a i's öszveszerezve — lesz», а’ feljebbi 
2111111 ;§rsi«,rende,l,et azonnalfńslteljesemnem. esak 
megsm'tnik „emanen-.msn мышь ‚111111111 rajta 
iirng‘yfenexmlóí sáltqsljárássnli,«hnßználstaffkùvéëel Мь 
kan, шантаж-111261111:атевепведщшъм m 

,‘-~,=:§f!“’l ~~ ‚ ‚ББЕ’гНчЁнгг 2111117’ aufn', 1. 
u ŕ¿j10.&quot;,§,.èAzon&quot;gsetçehlra ¿an li‘ésgyénnesf‘tágse 
sággal készítendâ szer'zófdésben leìklótöttreszten 
dó’k’ eltelte eló’tt а’ kérdéses híd hás'zná-lható‘lem 
-ni úgy megszünne, hogy а’ társnság авт többé 
holyreállitanimem ak arná ,‘ Fak kor »Buda és „ Pest 

If 
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városainakyf'eléled azon jnssa, hogy azon som 
 

. mátf'mellyet kárp'tlás' fejében nyertenek, a’ 
részvényes társaság k visszaŕìzetvén, az elébbi 
általjárást helyreállíthassákdés az eddig gyakor 
lott mód szerint, az' illetó’ Vármegye által meg 
határozand’ó vámot, a’ kiváltságos személyek' ki 
Vételével , ‘szedhessék —- На ресНЁа’ társaság 
azon;IL ёцддмьыьап esett hilbákat,13511393.;ì 11111111 
111 1‹11(;111_1а1,‚.3121: azl orsjßágols¢~Kikülditñt`tèég áltga! 
moghatározandó idó’ alatt eszközölje, addig pe 
di`g&quot;'a’l; sz‘l‘rì'ks‘f'âífg'es` általjáll'ásflì‘ól 'a' maga' költsëgén, 
de'nem&quot; a? ä-l'landó h'idhöz szabou, hmm „на 
letů `Váŕm.ègv'yé 1‘1111111, I sziinte a’ kiváltságos vsze 
lhélyèkwlíi'ifëtelé'vel“niegàllapítalld‘ó Vá'm 52011111 
gondoskodni tartozik. ` U ' Ы“ 
(“11, 9711’ 116211 és 13Ь‘3!‚1‹1129111 ánandó hid 

hëz mjegkivántató ŕendó’r-hatóság a’ mondotl: két 
vár'josno’k'rälta-l .'gŕakw’o’ligltasséknúgyan, a’ hídçam lì-v 
zetésre, 's az ebbó’l eredó’ személyes viszon‘sl'okf 
ra p valamìnt a' Buda és Pest városok és afval 
lalkozók -. között támadható ’kérdésekre nézve 

mindazáltal ,'«míńd'enkï'türvénn'yel kijelelve‘ 1ё-Т 
V6 Birájának hatósága elvól е1` nem 'vonharvm .azi 

(l „ :ffl Ai „&quot;síì i) ÉU ¿ml 

mg 111&quot; 114111: §-ßa'1if réndelè'fországosamm 
1.1¢., Küìflmtfség.' 106155115154185611.т’ 
Eóhßr‘çzegsége ‚‚ ш ОщёвШёдт‚‚ {Hagi} jfêléf, 
t_ét gyarapító kòz intézetek';olffyiqolébçnlnixndlgnï 

4* 
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talen нажатием: buzgóságából és~fáradha- 
tatlami fmunkásságufszorgal x (5L-„az Orszá'g’Ren- . 
d'èinèkegyesültlszives kéré lhezfiképestma'gára 
vállá-lni m’éltpztatván, azon‘ïoŕsizágoié állàndóìlíül 
döttség’ tagjaivá következendó’k “аппетит: 
in; '..A ` г’ l' V ‚ ,im ч&quot; :Íńnl’ilw'lï'ìisal 

— ‘А’ ;1‹‘ё‹е„ш ‚тши’‹‚‹дшгдг} ß., 
` tfPalug‘yai es _Bodaf'alv'ai’ Palurgyei Kas 

‘sïäiîPü'spôL és lcs. kir. ъ‘ывёдеттапатза; 
„.f v ‘Ним; anni f — l .Szilassi és. ,I_’ilisiwszilasw g Jómf., lewin 

aposi. király’ rendé’iiek уйдёт, `$д.„1{01;9ца(‚011% 
Ó cs.`kir. Felsége’ valós. helsîçî kÃçitliges_Ílì‘îrip'ç'n'esegigli,ë 
hetszemélyes Tábla-biró, ёз;'1Ё91;па.‚Уёуще5у9’Р;$ 
ispanja; i « ~. g ‚и - ‘n ‚«‚—: 

‚ Szklabinai és pBlatnitzai Báró Révay János, 
Ó cs. ykirß ге1вёёе’цкащад‘ёцйд&quot;$114; belsó’dti‘tkos 
Tanácsosá, és'wThurócz vármegye’ örökös és vae 
löságoshFó’ispänje'; l &quot; ' , ' ' ‚ ч) ‚ ,1w .—.‚‚ 'e ‹:›&quot; т.‘ 

‚ Gróf Batthyányi. Imre, Német-Ujvár.’.òrölaöse ,u 
Ó cs. kir. Felsége’ Kamarása, valós. belsúúìtwì 
kos Tanácsosa , h étszemél'yes ‚ ТаЪЫа-Ывй; Íés. ZS‘z'ań 
laNármegyénekëFóispáhja;e _nein :je .:‚‚„;;‚3;-‚ш ì f 

Losonczi Gyürky Pál, Ö cs. Kamarása , ̀és; Krassó vármegyefglâ‘gjisnáliêqg-a 
' запад; é’s `гешд&quot;%‹1ё1‹1}ег8%ёёёьй’ёййёзё 

ván, wbb шагами jeles'nè delà’ffvifézgsgf'ë'è‘ó‘èäî 
kir. Felsége&quot; Kamarása; t( &quot; v l а“ &quot;&quot;ïfä‘f“ Щ n). 
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ч. 

кгшпащмкаа f вы Апагамгщщу , ó 
ce., kirì». выше’ Kamarása- ‚ „Ч ;‚.‚,‚‚‚„.„р г. r «f › ,u . » I ,1. n». x 

А’ Fâtz'sztelendo&quot; Еду/абы rendbo'l .~ 'www' 
Németh A’Gyöl’gy ‚ а’ &gt;Kirá‘l‘yi._,Tábl.en’gl liraelatu 

sa, és az Eszrtergomi Fö‘lliáptglranïlízgngnglîia. és 
Követe. ' l Ü Y y l 

&quot; ` ` .‘ 

A' Kira’lyz' Ta’bla’ re’sze'ró’l: „и 
Verebì Végh Ignácz, Ö cs. kir. lfïelséîge'ï'&quot;&quot;Pëtà 

nácsosa, és az Ország-Birói hivatg‘l’ Itéló' Mes 
tere; &quot; I ' 

` ›‹-`ё=ч*‘$4- 1v&quot; ‹’ ы 
Niczki N iczky János, 31girályiJIfaíbla-biró. 

и‘; _ WI. 'w и&quot;)! 

Ilarvátlr, Быт!” e's Tót-Qxsgság’. resëeçó’l: 
Gróf Draskovich János, Ó es. kir. Felsége' 

Kamarása, ésa' nevez'ett ßrszágo'k’ Követe. 
_zumv 4 `~ ‚нижний. Mana-F07’ 

A’ Dunáfr-z'lnnem' Kerületbó'l . 
Dubralviìzz'àî- ВМЫИЕЕЁУЁЁЖМ’; Pest Уйт 

megye’ Alispánja és Követef;l'_¥&quot;§`-5ff ~`.~\`ßï\\`ü‘\ 
Bencsik János, Nyitraf-`-- .SNL-2. 'L 
Szutsìts Károly, Bács НЁ’Ё'ШЁ Mmm 
Fey András; Pesf-vármè‘gyékfìxewüi. 

'A'.nßdnì‘rl J’ rm“ ‚ &quot; '- :rudi-1g; ¿D ‘A’I‘LDunán-tůlí Iferületbo .~ _bhw-)H 
Szól Imre, Vass - 



64 

î’ - '.Kö'ûäïHßń'äth йвёшиец nY'aúPrómass-'rl 
‚ ’— f fr a. Ё‘ 'WW2-@Ñ ‚‘ Ы ’-” Szalopek Janos, Veröcze varmegyelë Кб 

vetei. „ _ . ‚‚ .. . ‚ 
»Ám‘almßn вы)“ --_~;.‘- o\\\w\‘x\:.r.s\î\'~l l. 

' f ' 1 ‘ì &quot;` т Ч А&quot; ë‘TísIÁzâ’h-l-îA z‘nnen'i 'Kà‘äl'eÍbÄllf m 57&quot;* 
‘5 .wf ,f .' 1:5951. 'Ll-f'.- “ж”! xr а’ га e’ î‘Pf'ziíl‘sxcln'ì‘lnli Edîlar‘d, Szepes -` ’ t’ ’iii .oe-ro 

Szirmay Antal, Zemplin — 
Roskov'ainjfi»Gáboi-,ï-wTìsàäń Y»uin'll'eni kerületi 

Tabla-miró; ',S és Säros `‘várlmëgyékf”'Követleißv 
wel'. ¿will? Щиты inn-»xi ‚ ü? f. ,aan wim 

А’ Tz'sza'n-túlz’Kerületbó’l: ‚.‚‚‚‚‚, 
_ Makayßándor, Krassó —- v . . ., 
‚. I i w11.~_-- upf. ' »1.&quot;) rj 

Kövér János, Temes _ 
` ` “ IQ'VQ'- 'WVU-l &quot; &quot; ^‘1` ““&quot;&quot;:‘ ‘&quot;vay Janus; 'Szabolcs` ìrármegyék’ Kôlfèìel. 

vzw?) .'li‘fl в&quot;: 'l ‚4- Mii. Ii'n» ‘Бит’? ‘lìl'líì 

a 1.1)'. Á’ìrfl'erůletek’ re’sße'ró'll‘ .asa'ìz'rfii-obi. 

,. 

ъ“ 

\ 

Tossoni Ágoston, Fiumei Küvet. 
'.‘Àïxh‘Üf-ïwm. '\'.\-\\\\.\ï.-\.'\'mv.“ &quot;L 

\ -W ‚‚..‹: А’ 125k&quot; .ne-.m- “М? New” ‘ ‚ „Щи“ 

Paziazy Мини)?‘ г . › ‘fff’llìf ,'t‘l‘fwm 

А’ szab. дам-‚мышь?- femm.. l wi; 
Zánthó Mihály, ,Gyó'n-e- ,pfff МН“; 

.Маг1‹ог1сэ:Ата1‚„Вё‹гг1`а f — „к. @we 
Gyurikoyich. _, György, Pozsony „казак, 

кбУе|:е1‚ Äsfv. ‚ __ ` `\‚“\\` -‚\“&quot;Ъ а‘ 

Й’ . ТЫ‘ im' 



Ы‘) 

«fgîïam'v-:f „~I?-&gt;'!ì'-;ï~\l:xï`. :ìdeÍe'aíul-g'vä КИТ: . I&quot;. его 
` ìzzuímiz'.' 4fz‘NiM'fÈt’ f чг‘ s' . &quot;дн-г f' :im im* f, n? v.' 

:.. \ .‘, up@ _ ‚ ` I - ‹ ' l ` ‘11g MME _“ :5&quot;’1 ’ ‚О,‘ Ё'ЧЁЪ Ц ›:Д'.›` .&quot;1 _!f‘iì‘ 'f 

.‘эЁ “1‘: ïi‘ul у 3‘. шт 
‘\ c `\Í \ r ' l u 

-._1 l: ‘А: “иль 'ss 

&quot;N дюйм&quot; f'fïflfx'fif'rìì? :_Èl? l.' _.; 
к” &quot;В&quot; :’1“&quot;&quot; ‘Ё ‘115. '_ìi‘ ь di: ‚ 
КМ’ЁМЁЦЭ .fü-â «Jé `íl’irbl’f-:ÉÃVN‘l „ацгэшцзё ‘5:1 'u' &quot;а&quot; 
_h1 (pw: —‹=‹’1?:Б11$Ш6Ъ1Ш›А5:зг‹ T'lßî‘lìa‘ ‘ss 

‘у’: lng&quot;, Р‚‹`!&quot;.1Т)‘Т‘+];‘:“-’ и’: Ч {П `.‚\ e. , ,I _ а’ Buda és Pîeètïközf épue‘haö ¿nó-1.1mm. 
uw ,;. -g ` . .. ‚Ах‘ з‘, iir‘qnv‘: -:&quot;.&quot;..\.m н 39.43»: 

 

-::.':‘I_1',x» 'anim дым.» 5;’ mi; ìmìm .lâ'n:;;.`,&quot;;-~b3 
&quot;1_-4'. .Ma'gyanórszágï »'l‘örvónyhozása-v. mellyä’ Нет; 
zet-'s правит» egyesülc a‘karglzjánalçggelmáçsßm 
Bìlda 's „Peátwál‘osáit álló-h-íddal çgybekapçgsqlpj 
e1hatámzá,«a’s,ennek teehnikai létesíthetóslég/¿kç 
ünnepélyesen kimondott törvényre állítá, melig 
azi: tartja, hogy ezen híd’ felépítése vállalkozók 
_1f-¿Ü рщдрдадду a; dolog’ teljes eil‘cìerériì'l‘ kezes 
ësdbemele»,á'ì-lëiëäviszsvf i’ F‘îfvénylïäze‘lfiŕfäé: 

МЫ‘ Saiát îbietQSSá-Sïîkat; fáfaëf’záSik Zaki&quot; 
.'zßçféev‘ìóéfókéiëkî, .fìŕjŕmëîëfbl’ää ‘älŕïïálâf 
.hse/,we @vederli-219e., Pië‘fì‘ëff’ë: 19% mënê‘fërf 
Je’. ikr'rlìönbség new» ïïfiëef‘äë 'lewe Jîëçfìfêzg; A 
'-‘V Ä’ dológ'ßëléìrbà hotás’áräïòrszńgdsßválaszb 
aůáńy van kim-nave', «feriségewmkie -ìfóhemeg 
József- Országunk’ mélyen tisztelt Nádòrának 
vezérlëse ада“ тип1сй18ш16‚ ‚КйяЫп’ё fogÍ té 
tetmì ‘ мы еМЬЬ “ m'illy r,bizfoslitékokat www# 
nàk‘ad'ni Iallvállalluìzók, 4inâsziht a' Nemrlrxet’A ige.' 
z‘i--tekintetébem frészintfe’ kétivároànak, melly 



56 

ez ügy által legközelebb érdekeltetik, személy 
's vagyoni bátorságát, ’s nem különben vámjogi 
задача: illet6leg.“Az A. alatt eló’terjesztett 183%ki 
törvénybül minden, ki illy tárgyakban vállalkoz 
ni kiván, látni fogja, :nelly hatalommal van az 
országos Választmány felruházva. E’ tekintetben 
а’ tárgy' sikerére `nézv'e legérdekesb az, hogy tel 
jesen. az érintsett ‘Ye'ilasztmánytul függ: _a’ vámjegyî 
zéket а’ mostan e'supán adóvzóktul Нити; `vál 
tówpénzrül,i némi árnyéklatokkal, szinte ugyan 
lŕà'f'ìtç Fì‘r‘i'ex'ilńyisi‘îgü''.pengó lpén'zreI emelnig-,iíszhogy 
tîw‘älïl‘bá ůgyäiiazòn ‘Válas/¿tmány vany ï'elhat‘áln'mze 
ve; mame minden ïkü‘lönbség»-nélkülifvámm 
штатными használása’ idejét'belátása szev 
rívi‘it 'lia‘tá‘r'oiin‘ifmeg.4 &quot;1* — › ~ :&quot;íì 

'l \` ' J'ìf‘i'f' &quot;.‘ìf' ‘fs-,2 Em'. 

’s Pe st '1.16, cgonóskö’zçsêìiléêiîilì i5 ¿äiì‘ëîŕl‘i’näpŕá‘ñagiòbiiödíkî 
Ã on _ у“ ñiiiellŕî'e'fl'iŕët l váres'tiìiii’iînä'é‘tl 

Pmfzgïké‘t :essere зачёт т? ‚ щ “ё” if? egéîs'z o’r'sá‘áéís'f'sáì úgy'è‘zóiváñ ‘ш iiëŕìi‘ŕâpháefŕw 
má». ;». s штаммы-ямы‘ аёлдппа‘ mkolätiátul 
äßgvanßécsig.ïkßttéffsßmkílìvákv МИФЫ рт] @más 
meg-.af ,bélìsi îegyhef ,sem ltòkéletesen. biztqs, 

,--IJ 

„АЗ hid.’ jüvedelme,jmelly, yOlly vámjBgyZék-@ÚIW~ 
kerekednék évenking: , «(щиты Imegállegítima; ,aw 
Országnsiválásztmáwy’ hatnlmábacn, ‘Ш А‘ ля!!! 
Seins' штампы: sem az, áfltalányßsikexesknr 
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ëlésneli- érrlekeit .nem-.veszélyeztémé ,’ minden f eq 
sètre Efelérne§;100,0î00 îpe'lìgö. .foríìittaL КМ? ЫеЁен 
lemf‘fszeèlìintîl150,'00C1re',l solrnakl айёдетёпуе’г sien 
rino pedig; шаровые is«mßnne.~.».1î1siha ёшэущм 
vddëlnäet-myujnmaa? hídVmbshmÍńinék kiiìùd‘ázj! 
sa ~ részrehajlatlan: vizs‘gálatt'ülî függf, ‚ яйШу à sok@` 
kal mgybbhatzädna‘vmég', faïahihepósé'gïe minden: 
számolási szerint, jövendó’ben! — Több millió 
nak kamatját igéri tehát е’ ташайщ; ’s сад]: az 
a’ feladás: „Biztossáfcggalg létesíth`efä-e annak 
technikai része’! ’s_valljon ninos-e szükség annyi‘ 
minió tókére; méf'myiìa’ jaïvëélfelem’ elégtelensé 
ge vmiatt vs'emmi' Aesetre'ne'ln 'Y'k'e'rüllì'e‘tne ôssze ’l “ 

...‚-„‚‚ . щи; . .‚..„ 

Saját meggyó’zó’désem szerint állóhíd’ építé 
se Buda ’s Pest Кбит; mind technikaí mind pénz 
ügyi_ tekintetbenl lehetséges, ’s annak idejében 
elfî is terjesztendem néhány e’ végre egyesült tár 
sammal шеи elökészületimet; de ha Valahol, bi 
zonyosan illyes roppant tárgyakban veszélyes az 
egyoldaluság ’s monopolium. Azon jognál fogva 
tehát, mellyet ez ügjf körlîl az Юга] nyertem 
ujonnan, hogyÖ cs. k. Fóherczegsége, Országunk’ 
fenséges Nádora , egy, idó’nyerés és a’ szükséges 
eló’készületek’ tétele végett addig is , mig az Or 
szágos Választmány teljes számban egybegyülhet, 
ennek tagjai közül kinevevtt kisebb választ 
mány’ elnökségét személyemre méltóztatott ru 
házni _felszólítom ezennel Földtekénk' minden 

, C 
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pénzeseit,l Vállalkozpi-szeretó’it &quot;s teèhhikai‘is' 
méretekkel ,biróitz '-„Мё|1:асп‘ё1( ,el ‘f tárgyat iìgyel--- 
můkre'gx. vizsgálnákn azt meg ¿H fs' `áïllítnákr 'józan 
„атомы аьрдазщ“ szabad -hnzzájámlás' :altar-vi* 
lág'lilg' kiílegbiztesabba'n' és' 'szapnrábba'nf a’nVàló'. 
Minden’è’: tárgyi l k-‘ú‘l'derhény'ft vagy netńlániëfkér 
‘Мег- .ре‹н3‘‚ eglye'ńesèn çh'ozzzím г Pestreî @kérek in# 

Н‘ l ,`f féz’tëtllißWU ~--- :rf‘ и“ 'if ‹ ‘их’ ‘а '. ‘=‘‹‘=. 
\ . *I n' e ч .r -Íz‘ai t ~ ч 1 ì t ` . &quot;-.-‘ g e' Ч l ъ“, P ‘ o) а. Y i.' )lof-If: I 'I „n al] Ч 's ~ I, )hittinl ‘n‘ì‘i 

.f est: Jun‘lus. ,1.0‘: 1836., .~ ‘ - g ‹ ' 1..3 :&quot;' ‘J v ' i ‚11‘. ;Ё“;— 3.111: г&quot;. ’(&quot; '. ‘q :' &quot;)? :‘7! J; 

.1. ' ‘ ‘ Ч&quot;\ I t&quot; f l p t l n' 'l Q l -‘ ` . &quot;I -» .I “ 2111г.!’ u D? a :n- ,_1 ‘Л {8 2(\’- 1:)‘ .fla ‘ì J. ).»A'l:=n:î‘ &quot;l 
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e. . -mint' a’gBgda-Ísßqst' kö’zt‘épitendö állóhid’, 
tárgyában kìnevezett kìsebb választmány’ 
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' e ‘3: .l 1‹&quot;-н= :i anni. :. ‚&quot;’ :‹лЁ“!Ё‹:&gt;‹ ‚ 
«55; —‚ Í . Т i :fmÍ).&quot;-.E,«.‘.‘q ‘.‘V‘f' Ё-‘Ё «Ё ¿isbn 'ß‘ifc‘w‘l 
‘.i'mì wir \ &quot;— ш‘ мы&quot; .-.e «ul дышат ma mid 

-nîaiiz »geen ¿mum .non lìsnizmo'ulsiiu ‘Uur-I Jia-fini. p C. 

:1_-hx; ;¿_,:_. 3331? ‘l . n 
f.«»l-:.fi.' l, #gv-»w3 ‘ .1 &quot;t&quot; ы 

Но852,‘вЁ-„РЁЪУЁМ‘ВЙЧШЯ: kéÈmLqìk'éP-en 
sé r t Mii ìemsigwfmáien mkyfiî 112.8@ t@ mam' i gw 

misi .1a-l.“ 

’.4 .1 

- se. „Матч-‚- ‘whe-,jme imdnm 
\ ..‚. ‚ i .‚_ Щ ‘А; ‚‚ s., .,.,.t.M;,„ 5,1.. С: ‚‚ Яны,‘ f&quot; Ещё? a'p‘ía’czf, Ju’ë'aiáärl 's ‘ìvä‘x'nsèeâ‘ë‘sdifplflvi 

l'ègrîulnîòkì-‘Ífl is'v larzt ‘lëe‘iläëail'ïâìni'ï’lìógyf‘itiìilniilèlfill \ .w1 -_.,. ~§ ,my а‘ „LV2-J1. &quot;5f :i DH г; штат&quot;! агйй’ prlvîleëlumok rnînd'enkor' foganalèo’snk; ha “ .‘ я; “ &quot; А’ ' з’г ‘ s: .i-;r~.~. г‘: nl-&quot;frf-‘l csâk rnás&quot;_]11‘sâii‘ria`îŕ` fnegs’êrt‘ësëre’nem czéloznalc. 
Melly k‘étféle módon eshetik‘fíńiéël&quot; ‘Ш 29'&quot; ii“ 

1. §. Eló’ször, а’ mint elébb mondatott, az 
idó’re nézve. Ha tudniillik valamelly privilegi 
um elébb КОМ: volna, melly esetben az utóbb 
költ az elébb költet el nem ronthatja ’s törölhe 
ti, ha mindjárt eltürlô-közbevetést foglalna is 
magában. 

2. §. Másodszor, а’ Ье1уге nézve. Mivel а’ 
rév-adókat, vagyis vámokat, csak ligy lehet 
privilegium мы törvényesen ajándékozni, ha 
valamelly utóbb adatott privilegiumban említett 
rév vagy vámszedés a’ másnak elébb kült privi 
legiumában említett helytöl legalább egy тёп 
fôldnyi távolságra volna. 
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-ì'lòn'l *ma fl¢lì;lß'-„fal l-J-f'l 

3. ё. Jóllehet egymáshoz közelebb lévó he 
lyekre nézve is lehetne privilegiumokat adni ab 
ban az esetben, ha az utóbbi az eló’bbeninek 

kárát vagy megrontását `lnem vonná maga мёд. 

4. А’ héti ’s országos vásároknak tartásá 
ra nézve ugyan annyi távolságra vagy közelebb 
шт Ье1уе1ше1С is adhar а&quot; Ferség- privileg'iumòt 
‘аду 'szabadságarg mmv hag'yfazmóbbi privilégi 
umban engedett váárt’artás az elébb költ -privi 
!.ßsfimnëâe мы‘ ‘ёчёчгг‘ёщддатам её” ‹ и 20x Il ‘В 

. «as» „ш Ищи’ 
r ’- Q- ‚ .. 

НТЗЁЕБЁ'ЁЧЧЪ: 21%} y‘u't‘t pëxñlilvfñzonnìnâp?? sur: l( e. .YjñälÉyÍxÉK-ben “e m‘as‘ék ’Fl “ÍQPÃ‘I‘EPP “ŕ Й“??? 
_ _. . “гл. {пи ‘1.к‹›‚.‘;:‚‘н e 
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' ` ‚щипцы‘: 
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lium Magister! In sequelam pertractationum, quae 
in Objecto stabilis Budam inter ac Pesthinum stru 
endi pontis per Deputationem Begnicolarem, ea 
tenus artículo 26. postremorum Comitiorum ех 
missam hactenus habitae sunt, exhibitam 

1. Declarationem noviorem Baronis Georgii 
Sina cum appertinentibus Planis et deductionibus 

2. Ulteriorem aeque declarationem Sociorum 
Wodjaner, eiusdem БЫ et aliorum 

3. Project-um cum Cohaerenti Plano et dedu 
ctionibus per Socios Hoffman et Madersbach ex 
hibitum --- Excellentiae Vestrae in advolutis ea 
cum requisitione transpono: ut antelata Regnico 
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lari Deputatione continuative nunc processura, Ea 
dem Excellentia Vestra, Praesidii Vices in ea por 
ro tenendo, praeadnexas Declarationes et Plana 
atque Projecta in Deputationalibus Sessionibus in 
meritoriam pertractationem summi facere, eoque 
agere velit, quo ulteriores, ad scopum praecitati 
arbicxllißdiriawlwrmumieedes. be@ Pertmeßërìqw 
ugs.. resultaten @Meenemen ‘melf-enflure 
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lasztani. Ezeket szerencsém van most ide mellékel 

ve benyujtanom. Mielött azonban azok’ közelebbi 
felvilágosításâba ereszkedném, szükségesnek tartom 
cs. kir. Fenségednek ’s a’ föm. orsz. Küldöttségnek 
alázatosan ‘jelenteni, liogy azen társaság, melly ‘Wo 

dianer {Sárnuellés társai’ c_zím alatt vetélkedö fél gya nánt lépett 'vo t fel ellenem, à’ Buda ’s Pest’ lváro-- 
sait azóta ért gyâszeset után, melly által az egész 
vállalet sokkel lnedvezelzlelíiebl')l világba _lön helyezve , 

l' gel 
егьъддщддщчзьаъ eine“, magri i162 _sa gai* 
‘мы; 'élihéfz iî'îíiágsi'ää'ezëifnémaiäçóiaü‘láeńyúiw 
адьъ ьыгёыыета ’Haze nëhi'bsák’ 1 а‘ f Williáwriëfńey 

’ сьгъдщдыы ьёцёжётдааёпёгёмша’ ¿mim 

:rfi: Ч.&quot; ‚ 1‘ i2 ’ 'I ‘I D.) Я hogy ¿n?t lîllIl'JHl`er1'lior-‘a )on’vélëlńêhylleń'ïël‘énf rml 
l 

¿éb'ŕàë'lï’eńiiië' ùjr] Щ! Ъёёёцене гёмтг’вё‘ёагы‘аё’ 
гьёьпььпай Ёд‘фёпу’дъёё‘шдёёё gregge/es’ aan@ Bëïíïiiiil 'e'ń‘iůëiös‘ “ёгзкъиыьтдушь &quot;чъёёиз’нёг’ 
lì'ét&quot;éiiäeâñëìîil‘mörami ¿mornin ç ummlnzllß ilu», ,wm 

&quot;W&quot; &quot;ты “f î'üê'V-W'rg» «Il д‘) _'.ìml çmouîmlmnloìiil 
‘f‘ëë'ïf H' sà‘s‘ë’g‘ê‘ &quot;2'aä‘ìföäii‘mëßxmáóuéäë‘aë 

'ulf'n’v‘ì .'r 1.1' &quot;&quot; И! Qdi'. l() y.: &quot; r&quot;1r~'.'~ el’öterfeszlae'tt` 'mellê‘lrlëlelxliöl' ńiegëŕteñl Шецбшьщ' 
l 

s'zîëŕäh’ä‘ish&quot; ¿vivres wz’ä m'ggmáeezlïiu {дышал 
„на, %ЁЬНёЬёь'ЪЁЗМ'ЩЁ'ТЪ'ЮЬЪ müifävf‘e’in ¿à? 
mostani tudva levö legügyesb lámczlfiîd‘-l Íïît‘öpvälâsgï! 
Iz‘ot'tamV -s_‘zá‘rno‘mra ,i Ещё}: is lietr függö l'lidrq lkf'les'zil‘zett 

и‘ x’1418* lâiïâb'hs‘lzàênl‘öli'lgailúîri'êgjël уёёёр &quot;'ŕzl'zok 
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s4 мы”; ЪёзЫёЬе ‘sir’ ‘Jóhh‘neiiniè’ ’fâréaáâgáßaů‘mf — 
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sonlôkép több jeles' hidat hajtott legdicséretesebben 
v'uég're. Tôle van; azV ide [elf-III-romài: számo-k alatt 
mellékelt Sfdarab' serv, mellyek közül еду: vas-iw 
hidat‘iì' kettô .‘-&quot;köl1idat,~négy :Í függfö Hidat‘ábráiolf, 
és `а’ Duna’ helyzetét 'áflitja'elö Pestnél'. ldefjá+ 
rúl *mé'g её)’, »9.1 számmal щуки raiz, mellyböl à’ 
Duna&quot;medrében fků‘lön helyekeniáltailanr tétèlett fn-&gt; 
rlrsok’ eredményei láthatóli.. ‘ г &quot;щ: ` ` 

i 'L - &quot;&quot;' Г’ l!&quot; y' »lfm/l 
» ..`. .»Mennyire'ïvol‘lfla-lLö-V vägy'masà-ivíílhíd, techniï 
cui tekintetben, а’ megkivánwtó Számos âoszlopqk 
шаги Buda- ’sfv Pest,-közt.alkalmapll1altó , crue fnézîye 
személyesenlnem .ituélhelelgâ aîhgu‘áertöknellg 1agony 
han, ’s különöseń Plewsfés ̂  slater uraknpk, nl..l ma.; 
tulajdonképeni oszlop-építök а&quot; ,londoni `‘kör‘lńdl$13131» 
tésében is közvetlen részt vettek , és az utolsó duxiai 
ищу-511121161‘. mâsfél hónapì itt. tgrpwkgçlásyh utân 
Swmélyès‘wnúi “ММ temsmláwn @Jalink-.Yer ` 
leméùyük wrinb»»me11y.ä.ra1ae¿idemellék‘ßl@ J.. Q1. 
lentéseikböl bövebben kitetszik’hollyas splgqìzlppu 
hidak nem csak financiai tekintetben véghetetlen ne 
héßégeknek ‘актах Ыгёуд; minçllogy) _af márl „95011 
ban iszonyú e'pítési,költségekïinennyiiîe;:.i‘ugliapfâsé; 
a’._.Dun.a.’ -téli körü-,lményeinek, niellyek ,af szükseg: 
kép-fszámos év‘ekne Jenjedö oszlop-építések’jlsoüâç 
határoznák lel, .- bizonylßlansága mia'tt elc'ire .,lsçjze’látrQ-l 
leg is aligrszámithatni fel, __.hanem a’ ',kég víiijçisl;1 
minden erösebbijégjárásnál felegtexnagy vçsgé/bfnglç 
fognâlk'“&gt; kitegni, ugy ilogy Дверь}; ‚Ьейфрощ, 
lekisméretem szerint kénytelenl vagiyokJaf des; 
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Fenséged ’s ‚ а&quot; v ‚гвшёщ orsz.: Kíildöttség Щи‘! teendö 
választásra fölxéperi\függö&quot;-1 ylfmczllißllaluit! ja'ivasplni‘, 
mellyek azonban 'nemâ‘esaLClal-këurnak', ésxPlews 
és Slater uraknak A. és B.y ‹ alatt ide cs_atolt. jelentér 
sei, -- nem csak más .okosfés elöitéleß nélkülimagyf; 
is olly férfiaknak , kik a’ dologhoz tökéletesen értef 
nek , e’ mellett azonban semmi érdekük‘nincs. az 
építésnek eme’ vagy ama&quot;ne1nét ajánlani --- nyilat-E 
kozásukî, — hanem maga Rennie urnak is, ki mint 
tudva van, Clerk -ilr Iellen Ívetélliedö íiárs gyanánt 
Íépett fel, 'Wòdiańer urakliozfinlße'zett ä,&quot;I G. alatt ide 
mellékelt jeleńtésêhôl навыкам szerint'Buda ’s 
Ре‘зъ -vá'ifösàinákfânàůdß egybekapcgolására wkélew 
sen ‘ мамы и’ мы az — ‚мы; ve'szélyt 
Íéäkeve'sïbé'isïnevelïlëk. 'ï'fîï'ff‘qní :‚ 1|!'›‹!:\1&quot;'\›&quot;&quot;'Ё1 :I 
Lew’ ` ' &quot;'r/ iff-rr u fbx/¿32,5 «.i mide/.'12 

es'. kif.' ‘швы! ы’ гвше1‹‚.‚:‹‚г‚ы‚ каната 
тьмы elsfèrjèmett Nizar Skim гшььгеыет 
ш ¿miam fü‘g’g'ö maken, ‚ pedi'g Clark ¿nel мы 
юг; Rën‘ńié môpnéé'yetmf . »mi ï fïffiua‘n. 

-‘ . ‹ ‘1l .- гимны‘)! Ён: ‚ы; È- -: i.&quot; 

»ind-lil Щи’) ,.Í'l 

атак ёзуанмщшш «lf-«#34 ‹` ; 
sz: àláuifraìzokbór -laiieeârylegyil‘eèqèn мыш 
„ашвшмщщ ail'&gt;'dttátii&quot;fìlátdnàii¥ukìárukhák 
fffáiajyábäů'ëpifende‘magi“mamyfkéì оморраы 
Dúiawyníearéßeńimßf 'meier miaufueieméséwl 
kîtèï'säö ’ 1l' y‘llátkbz‘ásàf szeririt‘f' Ь‘ ш 'Í írâros ’ kö‘nif käni 
leflledé‘sńëk ‘é’à&quot; а&quot; liei‘e'sléëdês’ '1&quot; kiìáńaiinak» egës'z'un 
mègfelelne'. Ugyänańml ‚шамана-штаты 
ашёцыаьь а’ na'gy‘ templom’ iranyahaefghmm» 
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lori -‘áll‘íe eiöiegij мы, méllymib'két: Мера‘ ё?’ parte 
hoi i’gen közel ugyalîr défmégisle’ildederlieniállhá; 

Clar-kf urnak- azonban' »1 $.38'fílń Mamills‘ßiìllr-lïêlv Ís- D. aim ide ’ mellékelt :www ffdglálemsöhm 
nyilatkozâsar szerinti ugyanàzon lnäivbnâllìlnfszintugj 
mint még ál'âbß а’ sz.vG&quot;èllê1*t llégyi-np‘rbsnäl 
па]: „дамбы; peniokori, olly Ы‘! ‘Ш 
lietne ltölséletes biàtossággàl, lńèll‘yhekîluét ‘мифа 
egészen a’ medren kivül а’ két Partra -ÍöxlèìïïïEl'- hid#-i 
nak mindazáltal minden czélra `teljes biztossággal 
haszrrálhazásáërc, I áńńak läńeńonmä’ olly 
iszonyu lmsszúE voir-1a, два]: 'annyibâh 
nék Clark úrf, ha aml lz'ztjz'iirás'mim#l’izémlyos‘‘reiìdxdziàe 
bások mellett történnék , niellyëkïieì/lmégllaiârzůsáń 
magának fentartja , mellyek szerint például egyszer 
te csak - 'Hizoïïyos' nieg'liat’árzlöllf‘ïävâillw nëp Messen 
a’ li'ídon, 'a&quot; ïkïóesìliatf ‘ МЕЬ › 11112261; ,lfvagyi‘hu ëìà 
nem- Ais', d’ ` levait» ‚ lépés’v › Í mëŕmi ‘èngèdnessénèk 
rajta'.` È'hifi-kei;- швы“ Clark.í -l’uïI osupânhmîntî'elöóë 
vási‘rendszabályokat köt fk'ify inii‘atluögyì más-«réèwröl 
biztosan huiszi, f ‘hogy ‘înégî fegysilllv-es' ‘hill is',l 'lelllësßülii 
teÀ u‘táh, ollyf‘tökéletesén inergf‘elelönekI маты, 
m‘iszewim am -emlfitett -rendszabályokœgésiien {Меч 
geáqghllé válhamë'mak,&gt; и“; (ЩГЛЬЖН ‚Зуд; ll‘ev'lf'lg‘fnlìnl 

' ‚93124! lf’siu‘i .,1. I :H111 

Rennie ur’ részéröl 4 különbö’zö lánczhídterv 
'van idefmellé‘kelv‘e, '1.111. ’P'Ixfés‘lFxIILïszì‘alatL Az 
elsö lxárom szner-inl'.v а&quot; &gt;Pestenìlevö Nálxóház’ tâjím', 
liová mint legalkalash helyre .Clin-l úr ìs«az â-ltalà 
iavaslott nagyolabilr bidetk építeni .kivinńágm-i-»ìna’ 
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negyedík szerin‘t рейда _a’ 4'Duna'mak -a’ Ы: váròïs' kön-f' 
tilëgkeSk'ßnyebb táj'ân állitatnék egy hid. A’ '1, 
rdm elsö közül .az I. lalatti тегу. а’ Вина’ medrê 

ben' állandòdkét oszlopu, a&quot; Il. adatti'v terv‘egyoszi 
lopu , а’ yFI. alatlai ¿tGm'_.~iSmét_--kéü oszlopu, L dej ‚а, 
legubolsò legma‘gasl;~ vizálláshoz дышать hídat 
âhrázoLVéS .e’„£'hidak; minden' 1haw!)álatra ._ ‘Yannak 
szániítva, ‘mig а’ If III. szám alatti 'eslipán gyalogokr, 
nak s'z'olgálna. ` ` ` 
1f „»‚‚—‚.‹‚:›‹;‹{ I I ‚ ~ 

&quot;1. ’Seezell а’ .lânczhídak’ azon'módositásai,ëmelyń 
lyeket;tS.f-„kir. Fenségednkzk ’s a’fömélt orsz. Külyi 
döttségnek., ¿Isetsz‘f'es„szerintai`v Yálasztás Yégett‘elötex» 
jesztenibátorkodomfß;w.. ‚ .;]:‘‚: 2è` n» ‚1 . 

3)“ шЁ‘гг Ã'. 7 ‘Нины-3‘ Й’ ¿man 

ш . ¿ar ‚‚ ‘даты _ épaésbß'n minden ¿Lost 
élö штат]; ylnözt- tagadhatlanul. -lëgtöhb .gyakorlatf 
umana., legsaladabb ’s legsikerülteb-b épitmé 
nyeketfeïìnemben, ö mutathat elö, mi'okbòl éngöt 
is.- fválasztottam Anglia’x minden egyébgmüyé'szeielött. 
Rennie' úr., has’onlôîkép ollylliires vnuiive'xâz ’s Ане 
glia’ .legj'elesb talentnmaival olly! ßzoroìí'egybßköt» 
teliésben áll, hogy ö is, ha azzépihés; rá bizatnék, 
kétségkivül csak tökél‘etes sikerü -és ¿..jeles classieai 
munkát hozna létre. 

.wr-IMU# »mi ’ löl&quot;. O-1 

:I _1А1.Ьёгдёа‘\ш5г„ш0эъ ààzhe’gkét, müvész közül 
mellyikel; hel-yzi fcs.,kim»Fenséged ’s a’y fömélt.` от. 
Kamen-.96g ‘а’ másik elilieg’s‘mellyikînyer több- bie'» 
zodalmat? Azi énlalâzatos .ÑìélelńiêhÍyemw szerińtf n», 



`ll 

mindent összévéve =---- az elsö’séget* Clarkäérdemli. 
Minthogy -azonban. sein egyike-'sem másika ellen 

legkisebbkifogás sem lehet ‚- ‚ han'em` mindegyik kéletes ïmüvész, ki~ a’,emegoldandô -felzidásnak `telf? 
jesen megfelel, 'mit vvégbevitlf munkáik minden-hét? 
séget elhárítòlag bizonyitanak: annakòkáért cs. lxir.Y 
F en_séged'et l’s» a’ fömélt.„orsz. Küldöttséget’g’irrgr 1:61‘ 
ném egész alá'zattal, méltóztatgnék eîi‘kétmüvé’sz 
kön-iul válàszthatást; rám. ьавупаш @www 
senimi inkább ~szívemexi- nem. ‘fehszik ,„. а: )kérn 
déses.itárgyaganellyrölmân,annyi szc’zßwelr; ’smelly 
шаг ;а’ дшщзшёц ,is olly мы! дяуыщещщщщ 
гёшетаёётег ‘мы f termésaet ‚мы ußohlèßl. 
könnyebbennés, www sike¢a1m„ìha„két, je@ 
müvész áll rendelkezhetésemre r--- kik tán együtt 
mumkálva _, is ‹ йЬехещШ; да „ёрдёё; щщёацёзёъ _ 
mim; hafcsak egyre;„,va-gy0kd$.ß9§íkvëß д‘ёгдеч‘ьддй 
köz wrsunknâl. ,feevgmsokkaleläbhérhet 
Щи‘! а’ mania megákßdhamaa mint, ,kettölßgyaqepzpf ' 

'î‘ 1*&quot;9’ &quot; 'ÚM'.É'È-flaf' :Í .L ' ‹‚ ' „h — Nil ̀  „Pvaslayba‘ H0209: különi‘éle )&quot;Ifii‘i 
köz‘îili 4_vál1a‘sw:i.¢&gt;_t‘‘'iïfeti'e ’ ‹ ‘Щ _ et vev_e 

vagy két oszlopu hidat a’ Nákóház’ тары vánathak megfelelöleg -— vagy pedig egyetlea ogy 
“уйдёт; de ‘штора.шёПъй!` g’YDune’, medrébmu és, 
kog‘látolt használatr'a; a'lább .а’:‚ $1.‹‚се11ёгь%‹-Ье5уе 
tájân épiteni. *Y* ‘Щ’ ‘ 1‘ 'è &quot; ‘- ' 

' - ' &quot; - f1' .i ML'. .nîf' &quot;viv Ã1.: I» „м: 

’) Egy- 65213’11‘туда’ШЁ‘ЙЫЬШЭЬЁ'ЁЁЬЫЁёъ’дтг. szám alatti tel‘iië‘ábrizizolj lìiligll'liëi‘t’ůleiñnvo‘lŕià Íàìà'sólható , 
l 



12 

НЧ&quot; 'Ezekńelń' elöre : bohsátásHtán; .'tßa‘ŕ-dcilui ma“ 
jus’ ß-kán költ'elsö v'riyilatlrtm’asom’&quot;9105s. kil-„merli 
Seger fs, eifömélt. bvseßmüiaeeségmkiamwmw l 
këgyes ‹ -válasizä’ fòlytâha'n f elöterièsztéseiñwt ‘ aïß'ldö-‘l 
vêtlleäölilàláh Alfbâtlot‘lmdbill'‘öâswesílllli z. l‘&gt;l-flgem «w1-»i 
:xi/l .au i'1&quot;»:`..\l0.3i.:||-.;: :.Ímmlì/himxinl ëuliïlì'ièillfrJ-»pÜ-e 
“M ial'lgêi’aidy‘lidg'y&quot; wwemliœetë'láńczhidhkìçbgyii 
liée ìwgyï давят ,V mi. -' ‘аду ь‘ шьъьащьадап , 
llétì‘osdlopptlliäî medferbèn', -mindenï'czélra' siáá‘míJ' 
гдёъёъ;&quot;тйё1згейьъ'‹}ё11ёп liegye’ tâjánhbgyińyilâsw 
Hdlf’fdef' klkìâsbit Íliasználsßrd«Lfszölgâìandòmèileheìnö 
1 ’ шить ‘выши- im. nàávfhëgàynésàœnèm 

‘ ¿i ‘ 'lkë s1 ö'fìmgyâinmáńnm fëlfdgmwlèñii» 
‘ещё é‘èf‘a‘&quot; ы‘ ёё’ёгыш:щёъуащмм„ ‚дм 
&quot;iii-ig) nel ‚из! —— “шгмбгн‘ьшцЦш‘п Ш‘: хг’г’йш 
— dad mi йеёваёем ali‘föméliìfolsz~1liißdovw ‘ 
¿ëgmrêg 'el мыпшьжщешышёшшыа ниш 
mp6 ‘ &quot;аётдйёуьйёшчъёш ёвыёпакчппдн 
шёуёвгев‘щдызыщ.‘ iwmlbfvëgwép’ мм‘ маг 
‘ш а hw. #dans ,PfSt’ &quot;‘Paßñófßßlbekŕ‘lìçr‘ása &quot;m ‚ l S в ; . ‚ _ ¿ab bf2( цдцт’дщд РЁЗЮдЁТЬНЁ ,.1‘ e _yelslsz‘eîi 
~’ t e’J ’Irl- n&quot; la esa › ‘lëlxetsiëjesl ‘lfxäri-Èm’abosl ll‘llwœl ‹ .-fäfyllïu ').\&quot;&gt;,';&quot;ll 311mm?. цэ’ан’лшйёэЁготы; н 
èlvëgeztessek.` ‚ — 

r ' ' \ ‘Y [lll »11i rpm ‘Нм! . Va/ ‘н lnlvirl &quot;Чай&quot;; .Pnl ту! l 
www5» '¿ii»')=‘i 'f_gßv --- ë‘ilòi.i-ii-„:~\m ‚ЁшЦьк-Ё! 

‘ waiivaimy дыму}:вмцьшщымщ‘„мы 
f» ' ' &gt; ilsâk: à? 5 рЫЬа‘ёЁеГеК’ fà'dŕdka тьмы Шипы lßn'òhgyl 

kirekesztô'leg gyalogok által haszuállíató'.hjäatqjsl‘plilv 
lyen Rennie úr’ VIII. alatti terve'n mutatkozik) mini. 

JHCM‘. ‚ ‚ .. е5уе‹1й1@.`1‹бц1‚е1;9д4%в‚й eszkózt а’ lçe‘t &quot;áros’ legilaekap; ‘ 
__ .сзо1йвёга3еп1й o s‘áninein'tan'á'csolhat. ‚ Uhm. f. ‹. «l .u1 'î nl 'um .-ñ. _M5L-.u &quot;г; sllizl.: 
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» шощшьщщщ дёётёзеы‚ё3г‹1дёс‚ыё$‚1ъ$г1ъ ` 

da faresti városaihaz. шкаф ‘.dunapavwkat nyos töltésekkel! óväi‘igéitçm ,. .kâklièwénfmâsmészn 
röl, hogy mindazon telkeknek, mellyek most a’ 
Dune’ medrébñnwrendäñeßîmì îvizállásnál, Щи: rej 
tezmk, a,u;kélì; ‘ 
lennéńek ‚= тщпуоэап тётёттёё ,értéke .me 
hem az 2 Шеф ЖЙОЩЫЦЫЩОЖЁЁЁЁМЬЬ &quot;Л’Щ 
mgoka’ мы; а’дтёвтёдт ‚ mlßidsm 
mi] ß'ßsßdtësêenßk» ‘ЧМ f1; _. ß’qpnnmkfôh ‘mm mi; 
Okßálßfogva ìélhk . 'egészan all.. „мамам 
mind Rennie шъ’шыщшымпшдщддь ’ j 
táján, fkëta :Osaloplèa épitwdö ДМ; .ahyizámdéîsiß WGS 
sbélyl; legkisebb n'evelése, ’s-.igy aìfgfblymnalçvminq 
denfelöŕe _ bócsátandô fszabályozásai nŕlküljölséletßi 
bi‘ubssággal мамаша: ‚‚ _ugy мы .a’ .lsélzWillms“,i а’ 
hid’ fglépülte-.utänwesnpán Мол áradásoknakmgń 
radna kitéve , mellyektöl nngyqbb-k _mgsgmirsg 
félhet; — egy nyilásu hid pedig épen semmj aka 
аду: sem képmme.. ‚На ampliar: cs- kißitîewéged ‚ 

а&quot; ‚датам от, Küldötœé'g «àëkétwánonws’» .hàdí 
felállása шёл „м .áradáßoli :iellenîfmgswbbflbììloân 
ságha. шахта ъедушащмьтйпьаёзпшутёт «gmk 
§19“ i lß’f lplöäifkmngk ¿zwei 1 &quot;Ё 
es.: nir. Fenségçddelßs.a’afëmélmm. штырь 
¢l§ö` nyilaßkozáâomïuértelmefszerínt, ‘ёчпёщепу u?? 
kép. ‘быт .értz legutolsó gyâszefzet.. “Ы ï SëůlâSÉäßî 
„мамам лещгдегеф тьаодафющ‘, leendö éri'eî 

l . 
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«i ‘m ' »Ezekńeli' blölze: hobsátása~e1t£m Q: fLSB'Z-dàlul ma“ 
in@ ‘ ß-ßk'âń‘» köh/ elsö .v‘nyilatkozâsom’ &quot;’в ‘l es. kirullìeńí‘ Segal? «замками; ьвшшейшзёдщьяагььмщь i 
këgyeiv „мы fólysâhanrmlöœrjésziéseimat ’ e? &quot;1164 

Ic 1‘ 111139111 e'w-.Hi 
.'iiÁ ‚го 3‘.|“.›:`;›1‹›‚1пшн: ::1шш11спюх1‹1 201‘11’113111э_]‹›;4:м 
«М mgéfewudgyl ne'«emliœw'lámhidnmìhgyïi 
hét l *&quot;Vägy&quot; {niâïsikát ‚1 &quot;18.1 U15&quot; V‘ágfy ч Ы `= Náliůhâz’ßäbájâii; 
kétl‘öäälopiàälifáï miadlerbën' 51 &quot;irninclenvIl ezélŕa säími-ì 
töt‘tìit ;“ vuîáů szeßt’Ge‘llétt» hegye? ‚ tìêi'ánì# ‘egfyri iiyìláswv 
yallqfde' kilßlfátólt гвжшмыс-„щиты,ыеьеыэ 

'n 1 fmìimlsßseevmhlmw am ыамёдузёзгъеш 
à! ` 'ya' ‘kèîyeìllöémgyâsnmáánm feifsgmsièŕs» @elm was' ai“ ёёыьышжжёфдамштэ атм 
&quot;3331 &quot;_g‘) &quot;Ё! 11111 -— fs'lfiwaölmlmfllub:|91 111‘: nzîwi‘im 
'_' Éiiîlá'ëßêedßs dmßßiêIÜJońizJKlÈÄ’äUP-l &quot; 
s‘ég'lf'leëgy'eí mailman@ kspèstß‘n-’ïfkéäîvämsd ma@ 
mpsmèwaémï‘ligyekäzàvßgyil ёшнпаьмшыа 
ааедёнеш‘шшзыт.‘ wmkbfvëgœp’ fá‘mëhmif 
r v . h &quot; da .Ís Pest’ ’ lànfló e be a шва zlgfuilxîtnìnilzây‘ñliwlni, Jigs Bl lnl'qgfi’; ¿imma s ,mf‘soetie‘n‘mß „ses 
r' t e’ wir i а esal‘ le‘llet'se‘e's ’Jliäräm‘ b'os iitg ëligeiw! ¿W 'k’lm 'Wipe шш‘жа 511971mmfilleŕßan‘lßm; r. ve e CSSC „и r — \,\ ‚ . A \ fnl ш‘ &quot;щт TMI .1.1’ ß lnlml uqnlxm :|‘›‚1 uil# 
wwwa; Ellyn] ‘(Бич -——- ё‘ЛЫ ,Hit-¿wm ,lßlij|;.:-`,7 
д» wmìvëŕmy ¿pèŕfeńëhy'yslàœäfwnságiîfmte)»magasi'isëg 

e) fig&quot;dsaîkràllpŕàhaté’lel‘ak’ fídŕdha „мы Мать-118%)! 
kirekesztöleg gyalogok által használlmtó; ‚(9111‘! 
)yen Rennie úr’ VIII. alatti tervén mutatkozik) mint, 

mbv. . А . д .\ ` .csolásara senin о1&lt; 
e LbliiAlHßè‘ ‘Ч: .-;:1^;1 111311 911“ vnennL çaná‘csolliat. ' 

1 Ä l ‘nu »111; _\z‘~ »u ,nl ilinl.: 

egyedüli qlfiìz‘l‘elgedési сайт: а’ két város’ legípelëap; ‘ 



за _ 

‚ММ-ад .18M-_ki Milles’ .ï’zfkŕm'kült .elSöJlXìzi 
ч щрдаёащьёднш' dikmésflißfi‘ì) l 

vezésçk’ .5-.`dú,_„~.pgn_i;jáinille§i., mßllygknélfpgïëißllm 
da ‚Ъ: Pest?. vávesaibdzi Штаб àdunapßvwkat çëélirÉ-ö 
n’yos töltésekkeli тащит ‚‚‚Ш$Уёд .mágwészn 
röl, hogy mindazon telkelmek , mellyek most a’ 
Dune’ medrébnxirirendszerìmì fvizállâsnál. iii/dre rei 
wznek, a-’fkée parß'fgltëkésmáhakamnlgan тгщё 
lennéńek ‚; cméltányqsan. meglmtáromandó` ertéke _pet 
Ьещ az э illetö ‚хиты .mi ,-_lpegtérítessékz’ was! 
шведы. а’ _.relkqki aà'mésgvépyns mágngk, ‘Матч 
núl „тащить âlwl f.. -t e’. ¿pmiwkltólë mmf 32,0@ 

Okßál 1 ffQgVßmáuûk 'f'.ëgéßgll. ßll» штдгднчйдд f Щ}! .Bennie uraík’ßitéliëlâßlßltinbßgy- .-aÍ-Nŕ'ìlìó „i 
идёт -kéxa «oszloptëa épilenilö ibid., \«aîi;_¿viïiáîßd%ii~ :V61 
sbély’i: legkisebh fn'eve‘lésey ’edgy 11&quot;.'hfolyëll,una);_¿mixi-i 
deqàelöre _ bòcsáiandó .szahálypßásai мышцам 
biç'tbssággal léiepiilhet _,» ugy.«,hngy a’~.ké_t=ïvái10ß ‚. а’ 
Ы’ fglépülte utân ,« 10819961? ¿non - - árêdáâQl‘IgQÄ-s mikt 
radna kitéve , mellyektöl pagyQbhíyiplÁl mosh@ 
félhet; — egy nyilásu hid pedig épen semmi aka 
dályt sem--képezne_._ ‚На щщфац es. lgjr.¿‘_.§fen§éged l 

7s a’fömélt.. Qrsz. KL'ildöttsé'gfpflrét _:váposgß’. felánása „щи „и ададдзох; ,£113,1„m9bh .mgm 
ságha. kiwánná helyieztetni,ymiqpyaîgnillyeglggg ¿mls 
gnome’. hifi?. felállása..«rlöêä~-létezn§k à. гщчдёггёдгёё 
CS.' kin ЭЙ а’гЁётёд- I rQl’lSz‘Kümégg'çlln 
elsö HyiIaIkQzáSOmLénQIms. szerint, de-.némdlh-,ag 
két városnértlegutolsó gyászeäet., ‚дм! 
sekké vâll; .newpgs‘etesb môdosításoklgal, leßnçlö ¿M6-„ 
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keíé'srel'ezennel liészségemet yájáuiloih ;‘-‚ jóllehet 
e’ïpaŕtszahályozást, ‘Маши’; ЫЫёБап‘пйшЬЬ D‘u-Jb 
nasëabályozâsî lkf'zi-_dl'est faz orszâgigazgzatásï, ‘egyeth 
мы ьтёгдззушёёёёыу‘ъ! illeüíleg fa’ www; 
ъаюпьдаыыаыьвъьшгмыеыь ‘д ‘ &quot; ‘im ’ 
i x; 141m'. ¿ih-lian ‚А 1.3&quot;!“1’: |‹ ‹ - &quot;mi .-n 

‚ g ‚ ‹ 4.. .- м ¿ls-ö „дышать“ @gleam POD“ 
I мы taglia '-kölelëLém-ï ùm’gämäw , i á’dnègszàbano 

da1kiväleàgpëvèwdfölwman ‚ т темшшад мы 
lekefìési/Í‘ëx'zlèögtïelegjokliï&quot;állápotbàn äzalihi ’, — azen' 
ащдршщшш ¿mma-na jágy'zék famine, 
ëgy'&quot; tàrlälëlll’ 'p‘e'rízalapot ’;’— a? hill“ o'rszágigàizggtásrìak 
‚Ыаышшышьамъь иным-‘3 ыаёдвзавьадыьаь ‹ 
ёйьфвци‘дсзь F'enségedl ’s‘ да&quot; 'Íömélt'l -orsz. K131i# 
döttsëfg‘âlwb ввёл téŕìèdëlmében elfqgàdtatv'án, erw 
rè'ŕñézkelt‘észeniröl ninosr egjfëbf hátr'aï, m‘int‘ :in_iialz 

t if'ìe'jex'sbèn',l ha: и.‘ iàszerencsém `yl'eszi'c‘sfkil‘. Feńséged 
’s&quot; а’ ЁЫШЁШ 561’52; Küldöttséggel Ñégegjességre dép-.é 
hëtneril , 'id'e’ï `tar't‘ozô pŕogrammáb‘az ország'igazi-J 
ghtás'nak 'elö'terje'sz’tenem Ё www' — 

'.-Ä-'s llz'e ‘ — г: ; ' « рт‘: 

“такта Aelsamyila‘uw¿asoma köœlezési мак 
Böätj'ábahffóglalf нашу-выезды швы,- ámbar 
afntólsôdvizámdemwlwe körmmények egészen 
щиты;мамаш-ымщыышььыиш 
&quot;'gaifhhëmnly ßkereehbaßwhazáikál'1 égyègaltemf, 
¿mami ы ‚ыьосзамаьщзыёьуенн felét ï Ma 
gyardrfsàá'g- fs' à? ‚ыгтбмыаьпам »nag-yon.' тьаа 
elvan'iimezléul‘»haw'ßmsnàpig,` @zen-¿deelname man 
aan, ` hier' „вы kelnének amén .sajámendelke'ß 
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hetésem 'alá‘fesvén yisszaJwLelletetlen e‘i‘ 511111011; 
malf:&quot;azon társ’aságról&quot;, melly elsöben ì‘VVodi‘kiner és 
társai’ czím alatt ellenfelem gyanánt rlépeti; `fel, 
azután pedig az általam alakitott társasággal olva 
dottî egyhe , clicsérettel ¿nem emlékeznem.` E’ 
ta'msasálg` eleinte ,--félxeértések által. ’s tán ‘а’ kiu'ízött 
czél’ elêréséttárgyazò felettéifhdzgôságtól inditvá', 
személyemet gyülölsé'ges Nilágba'fâèllíiini kivánta ,u 
gyan„`= minthà] engem' mértéktelen nyerekedési &quot;vâgy 
vezérelu‘e &quot;sr-'mintlia .követeléseim ollyßhllsâgosák 
volnánalx.:î ‘kés‘öbb ázonliîan, .1‘Anglián'e‘lln,` finally egye 
ай! mmmhat njabb ‚аавььепмёшшдпазуеььыега 
munkákal; elö, tapasztalásait-~sajâtjázvájtevén-,` csak` 
llamar átlátta , miszerint az általam kikötött ked 
vezésekï --'-- .bármilly „tulßsapongóknak :látszassanak 
is~.azok Jelött, kik olly-,zJf'iriâsiÍmunlnáululalrl,~v millyenv 
а’ Buda ’s Pest közt, êpitendö hid lenne'., nehézségeir 
’s költségeivel nem ismeretesek — 'elken'illietlenůl 
megkivántatnak arra , hogy а’ czélba те“: hidépi 
tésr’fvalósít'ása okosan lelietjövé tétessék ,/¿Yagîyis llogy 
az-on »târsasâg’ -legkisebb lkìárwnëlk-ül f‘eszköz'öltet-~ 
hessék», mellynek -képét viselem f’s ekkép-.inéltâm 
nyos ' Íkármentetéséröl r. :gondòskodni :› 11б|ае1еззё8еш‚ 
Mind ,ezáßgyelembe те ш említ'ett vámáág, hogy», ‘ 
111%:„1’63261‘61- а’ Ъёгёёаавфёё’зуМ (гШтОиШЫпЬзё 
gime, 'fsöt'fannäk létesítését végbevigye ,' ,semmiì 
költségefí l’s. `fáradságot nem' `kiméll: ,î Anglia’ ' egyìk. 
le‘glúresb inn‘i'vészének hely’ szinére' leu; ~kihivatása ‚ 
végett, ` magának ezáltal az ügy iránt magy érdemet 
szerezvén. _ ’S ez okból miutân azontársaság hoz 
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n гаммы, ён ycssalalalmzotls„, az; el'öszámlált .kötele-~ 
.zéseianétitodyerondößwdvießásqkî .sor-ät ozon; »alâhae 
;оы1‹6:ёце1пшв!.‹тает-‘ищу m.. .um 'imm 
чадо luëvtiinnw-.fzi î-l.'-îi,Ä1;ln mnluilx‘a xi; gilm! nimh&quot;. 

_TI iiiißsmkiîńxlï‘enségßd ’kaî'fömélm отек} ‘KüldöttQ 
sé'g.: ¿afi tò'bbsiar.; etnlíbevt, viszâmds: taghólI › (1116 1 шт 
ságmik' ',í ìolpfárallsâìgáßl ìnêvezetes ‘költsêgèz ’ls'fmëgè 
bizonyítóui haàáiâuiJgiń'galmá-î &quot;tèkinçqtéböl ‘ az &quot;-áica~- 
l@ :Magiyaŕország’i @slof/l ‘Hét wáros’. ‘ szám'árà f займов: 
rìiszvánjlek’ /èvgy Маши; 71 f'szaßßd &quot;rende‘lkèzésére' 
enggdnìlinéltóitas'sëk‘; ÍliunmiltE wgjaif lliül‘öìlhe’lfx is йа‘ 
gyohlú‘ieéggint, ‘hà-'ńehmf‘niiiùlnyâjànq Байт’! ' és a* 
Щгуёроё’гЁЪёЁзёЁЩёЧёпдПыЁЁиные‘:; ‚ ‘г LÄ з‘т‘ 
.' {щ} ¿HOÃÉÁ .:;:-!‹ 2li; xi'. inl'r‘ß ' ‚ ‚ ‘ ” Нф’ 

‚ё .‹ . ; ‘ром ‚мы ТвщрЬЫ з fl'lösrzïálîllláltlè oliy tétem'es 
lrötelem'zseiinér‘la‘ihég-y a’ Mivètkeàö feltételèltet lmátor‘e&quot; 
koddmf'cëßkir. Feńségíeäif’s'nlfömélt'. òrs‘á. Küldöttë 
ségnek jóváhagyâsa „авт, elöt‘ervfesztenî -5 

‘ .’ i. '.Íi‘ì“ f — &quot;Бы ‚1: ‘ у ‘ ‘.:u 

_ _ „2.5 Hegy a`zI elsöl ńyilmliozásomban a’ïlxeâvezé-H 
sek» .iwsö pońtlJarràkijèleiltett y‘al'xlaeli lrére‘lìnemet,l 
nńs'n‘erintgfíién :á’ veleni.' szövetlreáendö вёл-„$391 
együtt azz-szinte àd'onÍallialomniál ШИНЫ: jogyìék еще“ 
ript xmipůentöl ,2 'fl'lìï 'iw felállílzmdó közlelièdési i es# 
közt i «mi шт ЁЁЩёЬ osgzlopu' ‘1116г- ‘ё: reglî&quot;'n/yilálm: ; yllíd ‚ 
[штщтфшпыападщмщм ‘.izeahesseng» e’ уже 
iegyzékefazónba'n, ylili jônak 'láthäm'l, 'elébb-@MHP 
ham&quot; 14- Les. yk'ìvf- Eenséged Í ’s à&quot; &gt;lïíimëlt; g»orìsze' Kül-J 
döttsé We ' ter'íedelmében 'ôv'âha nïméltóztasséli. 8 ge” l l gy 
Minek-.fme történtévelwén': ai’4 ~közönsé ’ ’а&quot;а‚'‹’з‘1аё-= g g l 
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nyelme’ tekintetéhöl‘ nem'csak elöfizethetéábyhanem 
A» ha a’ тёз2ц’ёпусйгзазёпёа fenállásâval csak “адалтепуъ 
n_yire Visïösszee'g_y`1eztet;l1elsö Ílenne ûÄ--ßáz ‘ vámîfleszáui 
tâsát is fognám eszközleni. ' ‘ 

I . ‚ . h r Í; ‚ ‘ 

- ‘3. Az elsö Nyilatko‘z’ásomban fo‘glalt feltételeld 
‘Z4-ik pontja, az ors'zag’îigazlgatása’ésilleoö‘böi'viênyl» 
hatôságok’ részé‘röl а’ törvénynek' kiki âltal певиц“; 

Atathfatása- végeu; kikërt segélyí; illetöleg ,-,' ug-_yánazon 
é‘rtelemben , mellyben 'én értetitem, mär kegyes'en 
elfogadtatván, részemröl e’ tékinbetben nincs едуёь 

'Imán-à, cs.Í kir.=Fenségedx`ieli ’s a’ fö'mélL ors'z. 
Kül‘döttségnek aláizatos kòszönëtemei: kijelenlíenenl.' 

‚ — ’l ,ll` ‚ . 

i ̀  4'. lvAz- elsöl Nyilaikozâsomlian foglalt feltételek’ 
3-ik pontjárà nézve, melly szerinÈ-'aa 
széröl, a’ felá‘llítandò közlekedési eszköz’ mindenkori I 
szabad használásaért, egy'sv'zeLrÍmìndigŕe/¿álfalíû vé»` 
ve l150,000 рейда for'inb‘kész pe'nz’ íîìe’téstét, &quot;s *Cieli 
Буй! |а&quot;‘Ьш1а5— гёзаепчйьчё‘чйейш —;шыаь‹›ь„аь 
az ugyanazon` p‘ontban ‘elöadott mód' szerintgr` ‚1111311‘ 
don'omul leendö átengedé'sét méltá'njosnalk véltemi-»l 
köszönöm mély alázattal es. 'kil'. Fenségedfsßfa’e'föm. 
orsif..l Küldötitsiégnek 7abîieïlì ‘kegyesßßiitòsftásât,~\ hogy 
e’ kérelmemet annaliI iiièjéheri hatáhaiôsjlnözlìejâráèa 
Юга! ajánlani és pártolni Роща. Azonban a’ nêlkül 
li'ogy' csä kir'. l Fenségéd» &quot;sx à&quot;, föm.“ дгзшк Kmaßuség’ 
b‘ölcseségét legke'vesb‘é is _megèlŕiìni akaŕnúm','bâtot‘-3 
kodom ezennel -kërelriaenietfegyënesen a’&gt; legfele 
söbb&quot;kormányszékhez nyujtvánì be ---~frövideden5 

2 
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шов okokat elöadniv, mellyek‘ engem e7 kérésre ve 
zérlettek ’s mellyeknek csllkir. F enséged ’s а’ fömélt. 
они. Küldöuség tán némi :liasznát vehetendi.»l 

a.) Miután а’ törvény’ világos szavai szerint a’ 
Buda és Pest lközt épitendöv állandó llidon hídvámot 
kivétel nélkül mindenki fìzetni tártozik 5 _’в ekke'p ab 
ban , véleményem szerint felségének szentséges 
személyén fs а’ fenség‘esuralkodó lrâz? I_agjaiin kivül, 

_minden ember ’s minden aerariumj is henne. {ОБЫ 
tàtik ‚— а’ vfáxmnaln~ azonban mindenkfori kûlönös {ize 

_ tésela’, hatónaságra és egyéb vaerariumi-V álzvitelekre 
nézwe ne'm'ì‘volna alkalmas: úgy liiszemI a’ fenséges 
aerariumnak magának is javára lenne , az épitendö 
hid’l ~mindenkori szabad liasználását általános kielé 
gíte's‘sel biztosítani. „l y 
!|о‚1и‚‹1‘-‚'‹-т - - ~ — 

..„ b) »A'Buda’s Pest .közt létesítendö állan'dó 162 
lekedésböl ai’. fenséges `aerariumrajs .vlu'iramlandlfiv lia 
sìOILZolly fnagyiéâïsokféle, hogy igazságosnak látszik, 
niikép más részröl ugyanazon fen‘séges aerarium azon 
tellen’ efgyrészélien Ais osztozzék, mellyet а’? nemes 
ség IQ’S iŕlh‘ól’slëâgfnak egyéb, ’fkiváltságos .,lakosai. .illy 
nefgyszçnüàés‘köîhasznn munk’a? létesiçésénßk lehetö 
véètétele .végett magokra vállaltgak. 

' и’ 

‘mii-,ul ‚л 1’ —- ‘I ‚ . v ‚ ‹ l 
‘;¿-`. @çyLA’fllegutolsôgyászeset, mellynél f'ogvapça?` 
D_unánqk )edldilgl lialla’tlanmegáradása а’ ЬЁЕ “ёц‘оза 
nàwfifésßétgiëublßytèyépaïzfWïállalatot pénzügyi te, 
kinbelibomannyisa alászállította, hogy azon részvény 
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târsaság', lrnéllynek kíépét` viselem Èsäk zatai-’s koczkáztatásaért &quot;semlr'ń|` kârpótláslla 'szá-^l 
mot nem мышь, Ьапеш&quot;1`е1е|:ъе hiheu’áleg Ген sem 
is állllát, liáfaz ország’ ixgazgetèlsài'isi‘lilz'ltliàltós 'sege 

'‹ .`. ‘.- :,il-.-. ‘ — 
,i .\.\ 

delrńével neinv párt'olja; 
.i ‚ ‚ -Y . ‚ ‚’ nmlq: .‚.,›_ 

'fl'. Mì'nůClàrli mind Rennie 4ur’fnéìaete szerint ` 
âllánïlô‘ hidï‘é'pítésére épen azon` Lely lègzilkalmaslîr,y 
ьы' _à-’f kéfdésè-s‘ràkïiáŕòk áuanak, mellyeke. effen:-y 
:#.r'eg'g-esaerariiim`'igeny köhiïyen es &lt;`Í`elettei költségek 
nélkül a&quot;-1l)ùha’ :partjainf feljelib vagy» alábh kipótol~- 
hat, ’s`ëkkëp‘ a’ fczëlliwveìßtárgy’f elömoz'dí‘tása vé* 
вен nteendö-Edel-ohm Holbtt 'ai -ëpátés’ n czélirányos 
véglbe'vlh'elîc't Yêp‘e’n’ laz' teszi _'lehètlövé; áránylag » mëg 

l l is‘csekély'’volnaut ^ ‘- ~&quot;-| :wml «i ‚‹ 
\-' -HIIL‘ l;`i'l‘\..'» )my wig 

'--nì 5.1.&quot; ;-elsö Nyilatkozásomban a’ гещгщеым 
fòglaltu4f~ikponty 1_ -melly-«szerint 'kikötém1,'~ liogyï 
“ se'm' llájó ‚1 з komp; &quot; vaigyl _ c'sònakï,. sem I gözhajc'n ,I_a.’l 
kêt város&quot;. és `(ll-Buda koronai mezövárosfhatáraiban, 
egyik partról а’- másikra .átszâllításullpénìért járni. 

\lx 

elöleges megegyezésem nélkül ‚пе fenged.iiß'ßìèlélí@y Я ’ 
cs. kir. F enséged ’s а’ fö'mélt. orsz. Küldöttség `által ‚ 
az e? ïrészbenavilágosau rendelkezöllâlzai törvépyek’ 
értelmébene, elfo'gadtatvân,- Yn'ëszeŕmröl lferre„„nézve_ 
sin'c‘sïegyéb »hátra ‘шйщашшоз kös‘zöneteme; lii‘nyi-fî 
latlioztatlmo'zń g- -egyedül àbheli. felivilág'osítôi -llmáñdárç 
séì't esedézvén ,-- »hogyifazonì Наша? ЪбгУёпуеЕ’ 'szelle т 
mélxez képest, semmi iirügy alatt semmi bât'. mi néf. 
ven~nevezéndövátszállításì- Áesz'laözy ‘газу mod,l molly 

2 ’I 
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az építendö hid’.iöve‘ìel'ìäéälßälëewsbë‘ìââsërälíâllßlr; 
nâmsenkirnálta‘lpe ьащыщьщем ̀  „Ш; ŕ&quot; __ И.“ _ 
.n.J. .‹ . ' . ' í im; ._ 6. Ноя)’ az áhalam alkotandóîpésgvfl'eiiyiçänsaség; 
az 1837-iki Május 3-ikán benyujtott çlsönxi/lapko» 
zásomban foglalt feltételek’ 6-ik pontjânak értelme 
szerint, а’ hidvâm’ szedhetéséreì'OU ‘Vlìkìîlâlgsággal 
ruháztássêk fel, aliár az általam jáv‘aslott., {mindçn 
kivánàtnak megfelelö na'gyobbik hidnak,.fakí\ŕ á?. bir 

monyos rendszabályok mellett hasznâlandô nekl ép'ítése lesz megálla'pítva, melly utolsô esqti-.e 
az'on ajánlatot teszem, miszerint a&quot;5Z.¿Gellért gye’ táján építendö kìselibikhidon lxi'vül,I `az. év’ nä] ment sàakaiban r`feljehb' я’, Nákôház’ táján még 
egy hajôhidat is tartanék fen, mellyen'azonban ter-.1-4 
mészet szerint hidvámot épen ugy mint az állandô 
mail; mindenkinekdkenene ямы; гщъгьишапьеп 
káki&quot; ix'itlíilália'tj'a,l ‘- a’~ v ’ résëvénylzâirsasx'lgz -'nem' re'sal 
aránylagoily‘kétséges alapra állitandól tökéinek ka# 
lńätjliit nem i'emellietné, hanem nev'ezetes áldozataL-f 
kökségei ?s `tör-ténhetö` kàrai uu’m még sajátjábôl is. 
pôtol'ni lelie-tue kénytelen. .1.: ` ~ . y ‚ ` 

‚- ‚ 
nl. 

1i H'Ogy а’ kêc wams’ határábà'n ’s könìyékén, . 
a’ flakosok’ kényelmére ’s gyönyörüségére, malato. 
liajcfili',i csônákokůi eflfélékenikìvül kisebb gözliajóka't 
is тьма; a&quot;.síemélyeknèk Еду paru-öl a’ maaik 
ra v:'itszénllfithaL'á‘sa, és a’zkét város’ legközelebbi tâê 
jail-a , mini;` például Promontoriumba kéjutak’ telne 
téSß -v-égètt. Ez- éltalmulatÓf-liâzaknak а’ két város’ 
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‘ innï'rezënies aèòrbá'ì sze‘nìèèthetäë. 

ilsrily’ékeà мы ‘менаььнъььыьм mín., emu 
hián'ya'» мы штаты 'kipôl'òlvâ', #'fiürínlogïj fé? 
жмем ‚мы; A'rfyâqùf-sllläfehelyeic2filé`r15iel1111ei~~11§ ¿és 
gy'drsäbb@œgysnmeìësimemgy@ummelden 
ищешь‘? ььгаёййьаь’; _:. И.) ilu&quot; ’ lil( uli-.ll 

. , . . ‚‚ . . . . , .w his) Í‘V'H‘Rf ‹‚ l .l .la &quot; ы МИГ’ X2; i'.&quot; 
'ß “в: дёдъадзазьщьён‘ àùjmì ¿flhzön ‘ждём; 
essaient ¿www man@ ‘единым? „si 
emßhiůáœifkivniůâk, мамы fvèsnemg щ)‘ 
вы ты ддёштфышмощщшёь Анапы; 
a’f hid ¿laitilátïárástfhindenkñlek „мы ъаёуаы; 
és csupán @gy netalán fentartandô hajókidnáiil aim 
bocsátásért, melly mindig költséggel van egybe 
играют‘; ramde-k fe‘n màgàmnakßméuáayóa‘ dij 

i&quot;. ,.‘l'ili lilì’r y Y ._ . l .. '_ g; Ё .. wil., ....._ . . Ц!“ . 
r › . - ‘111- ' '‚ Ц .‚ . 'n l) ‘ l ‚ l l. 

:when esètbenfwnidöhïßa’» temen“ даже; 
viii-obv ~jêgliiddal=läîáůdëlióznà1niegi, 'ázt &gt;mîmurieénki‘,&gt; 
men-nyibbń‘ïázmlèwfîhàköságós «s'iëmiélyes ële't'b'iz 
t‘osság’ J meïge'nëednék ,--‘ Íìzëlîésl; nélkül 

szabadònfhasználhàmá ‘идут; ldefòflly `vilâgoé kötéssel részemröl , hogy semmiféle parti hidak, 
pa'llòk ‘аду!’ paŕtról e’ßjérgrefâtůaeli'etfés'üf'szôlgálô 

`i‘u'eve‘n ‘качаем! ’ lilly‘fe'le‘l ` lvészülë'tek ‘вены 
âitàl/ oda' né helyèztethessenekl, lPs-’n'e heszne’iltaalms&quot;- 
sanak 5 mire ' riéìve: ez ìlletö'liiîârv'ënyliatôságok’ se# 
geldelmét ' hasonlôlag liiliéresuŕß‘ 1 Úg'yîanis‘» áiläthaçŕy ‚ 
hógy òlly‘a's keszületek âÄtà1,ï`ïcs|`akUeB`yPfl1issélkem-é¢- 
iif'yfëblí‘wßïalkahnävál’, a’ftáŕsàsáä’lljöïedelmè гуди 

V\A. 
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f Ц . 10. Nolla az k'épitéshez honi munlrásokat ’s bel 
fóldi készitményeket szándékom. lehetöségig, hash.' 

nálni: mindazáltal, ,a’ mennyire Clark ига]: dologhoz értö külfóldìek’ meghivásábelkerül 
lietlenül szükségesnek tartanák, azoknakl ezçnfqIj-r 
sz'ágban az épités’ idejealatt leendö szabad 1111162 
kodását , ’s mesterségük’ szabad gyakorlását,__._és а’ 
kim készitendö erömíívek ’s miíszereknçlggszintlrgy 
mint az egész épitmény’. tökéletes._gvégpaliajtá_s§îm 
és mindenkori. épségben ttartására ,meglìiyáptgó yasf; 

па]: és vasrészeknek yámnélLüli-„sgqlpgdg Sál'. kérem- ' Q f — î ‚ ‚` Ã.; :fyi pfglnp) ¿2) 
'.i 1 I _ f. д‘ ‚ш ,5'1&quot;1-.1‘ 5.‘ дм! 
’S еще]; azon .f6 javaslataim„.,mellyçkeg.az 

183% 26. törvény-czikk’ foganatosíthatásavégett св. 
kir Fenséged ’s a’ fömélt. orszâgos Küldöttség’ ke 
gyes' jôvállagyása &gt;alá terjesztçuiybátorlçpdoln.; az 
e’ tárgybani taná’cskozások’i folyaglqta ‘alattpeialán 
kifejlödhetö kisebb részletek cirántgiçs.,li_ir;._,`.§`enségegl 
’s а’ föméi.. Országos lçüldöußéggaußmdö „мы 
értekezhe'tésl; ‘aláza'tosan gentartváugmagampak. ‚ f. 

l l ‹ ‚' ‚ I b, 
‚.__ д. .u in: is' 

r HH ,^.. 'S‘» 1 Í' EN. ‚ц. С ‚ 

А‚Ащ fäoitésiiöltségekî _feljegyßégej 'al ‚щещщцт 
ЧёзвеЬЁ .ide«muékëignjelméseikbeh .foglqltamâ — 
mire4 nëz‘ve `meg 11611‚]вёуетец1,‚\д‚ь%у_ё1да1ёц,цёт _ 
аъ;‹ёр11бщй‘ё$1е1ъ’‚ díjai ,; 'és külíinësen ‹ ,Rennie „их; 
jegyzékében а’ lne; partifeljárâsok’gésßzìumlsógâr-f 

víz ótaszüksegessé lett nagyohbemelkiedések.’ ségei sincsenek- &quot;hele, .értvei 911111; l nr., Jemig. ,máx 
az utolsó árvíz elött akképen ¿25191155 erneßedésrç 
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készítette, hogy „он igen cse'kély módositással еще“ 
legmagasb viz'állásnak is megf’elelrieküwf- ‘Н 

` ' ’I ` ' V’ .1&quot; ll’ìfiè&quot;,f-l\’l`(l.’ 
Egyébirám mimhogy 'ba'ònyo’s'sâggal wem (ш 

ki nem számitllatni', menny’i Íövedel‘niet hozna‘jeJ 
lënle'g&quot; еду‘ Buda ’s Pest közt épiteni'lö 'álh‘ndů‘ liid‘,l 
mellyen mindenki -fìzetne , sem'äz‘t il?’ilivël‘ldf’îli'élilA 
mennyirel melletríè az‘on ' ' йбтёдыеш: ; l ’ ïii’ás* тёз‘ты' 
реайёаг ‘ох-31:33 semmi .tör'ténhetö‘liái'éktïiiagjf inl“ 
költségért nem lxezeskedik, hanemiinintl‘l‘á’ lföi‘ìëhï&quot; ‘ 
ьейбжёр, m'inìl az'illyes' tulkölt‘sêg ègyëêlegyi'sd'l'îliitzi 
részŕény'eáŕsgságnäk ,n ‹ 'Ps 'fßiilépf »glaub 
gag, hógy' @mi,-kocákáèfavásbémaiegeaheéöfm 
szon és ‘lèhét‘ö‘ k'ölts'ég-ikeves'ehliségïïtöl‘lëhliëlöllégä 
javára szolgáljon: hiszèui, ’hogywàl'iilly 
épitéselmél már magoiban is bizohyt‘alan' ‘költséë-U' 
vetések‘ a’ vállalat’ fìillê'te'leineltf meghatâi-z‘ás‘ziiia’ůlíëml 

szolgálhatnak alapul ,i ’s ' Íalinn‘ïil illeve'sßlâìê', hogy némi egyéb idövel támadható újfvállalatoli, mint 
például va’ Duna’ `bal partjân ‘ййсшак-‘фыепаё-Ё’аь 
út ,' melly lët'esülése’ ' ésetéi‘e ìla’ fldé'l‘. ’ŕâi'òs&quot; féli’îŕâ’gß' 
„а“ eilen тете h’áfrâleatólag 'haefi‘af,~LL a‘fllia’ je* 
vedelmezését tetemes'er'il cs’orbitha'tjälLr &quot;i &quot;д! fh&quot; 

Mindezek &quot;шёл azA egész iigy csak \azon fordul 
meg, valljon-cs. kin-'Fellséged ’s a’ fömélt. orszá 
gos Küldöttség financialis tekintetben az én szemé 
lyembe _ és technicai tekintetben Clark és Ren 
nie urak’ személyeibe helyeztetnek-e bizodalmat. 
Mert ha eléggé szerencsés leszek ezt megnyerlxetni', 
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akkor meg fogom mutatni а? vjlágnak ,--‘-,és,ez le-~ 
gyen válaszomï nlindazon gyůlöletesre, mivel а? 
közönségnek egy része illetett - hogy nem alá 
való pénzvágytôl inditalva .olaajtottam Buda A’s Pest 
városainak állandô &gt;eäybekapcso.lásáil; létesíteni,„-;-fY — 
hanem egyedül azon tiszta szándékomnál fogva,;¿ a’ 
köziót és Magyarországnak ‘Як-5526361. tehetségemhez 
képest ez által is elömgzdítani; — `Clark'és Renniel _ 
ига}. pedig. he {051614- bizonyítani,_ hogyAiigliában 
szerzett liírnevöket Magyarprsz'ágban is {ставший 
ЬёреаеЬ Не ,winden esßtre. метит ’1еец‹1‚га‹чощ 

,r l 7 f bizonyságátf. 7. mest hasnnâlokmieden ßlkëdsaslels’,.111.3@ánflrmk.5291*l 
ватт ‘ @mi ,y és hosy n lßßsláhbr еду: rin'íxészak’ 
elöállását eszközlöttem, Bnde’sPesç’ vávrpsgri” 
Штаб @immens ’ дед‘гмёэёвёёг‘ь’. ‘l диет! 
lßskisebb veszélyezßetésemélkiils lsßmßkçdeiïfképß: 
Sekés _valósággalhkezßskndnêk el.. ,_ Ã.. 

‹. ’i . ‘3:'.1-&amp;“'‚:ъ‚ .-&quot; ›’:1‘\:. ‚— ‚МеНу alázatlomlöwŕiesztéâeim&quot; kësyes, @asd-_ 
tatásáérb esedegvénj, ','legllnélyçlib щиты ' 
«191; @sin ‚Еепэёвед’ ,és ¿.fîíméls we Küldettsée 
'nek Pest Augxistus’ 20..,¿18'2’1'8'A’4 9m., 

‘мы Я .».,»-~-. .lle . , l.; ;.‚-'-‚—ч1щщщ1ь’ё‘ if 
\:~;'&gt; .î'wtxân‘ 'L .1’ Í‘lö‘xmus’illl'li GYÜI'UÍ- .’ . ч“ 
1‘! ‘ 1.‘) .\`-1.-' n '2l' l i ' ‚ 
s «l :luf-Vl |...-«1Z i Ä 

l i .l „‘› ' 

. ‚ l l „_ , 



e . _ ‹ _.. - î ‹ . :'_h- r :HI 
|l.'|'l~-|-„\~;||n`lll,\,|J:I,I“`H|~l4 'IA‘II‘ 

l'. \ l ‚н: . -. 1.: ifa-“___ i. „НА ._ 'li‘s’rnuàŕ' ÃWMJH“ 

*HH-&quot;1U `- '-= :wn: »dei =`ь;‘н „мы '1. 
I &quot; ' ' a l ¢ ..1 .-| i- _» ‚ ‘1 |.||| l. LTL, .\ i, .VHF 'qui &quot;nu l ‘0d 

&quot;al -..`;‘:f. il HLÍ'- , &quot;'Í .' i Ё I. Ü .Iain rilßi'lhllfJlz'l 
l Ч ’ ‘ \ |..¢.. .\ ‚‹ ‚1,. l, . r- l, ¿. ‚ _. ‚ ‚д „д “Юг” ‚!&quot;‚\‘_‘‚ 

’ ‘ .l ‚&quot;1:‘1‚1&quot;›1‹‘11:&quot;=›»’ 
I 

 

‘ on .;’ ‚. ‚‚‹1‚‚—‚‚ iw.&quot; Ш ‚‘1‚„‘‚‚__=;-‚11 
‚ . .i ‘— ‚ «‹ ‘ f. .i6-»L .Wil ` ‘12&quot;1 

‘1 — Fensglgajs Cs. KïFó'berezeg Oŕszágu'nlz’f Na’dora ‚1„ 
` &quot;’‚‘:1&quot;;:‘1&quot;. “,«ÈÚLÄR'È ‘1,11'1‘ :a l' I ‚1‘ \5f`ì.` ‘1’ ' _&quot; I' Iìôme‘ltfísagu _orszagus Kîlfâitiîseghï’ :nl '-'. 1 ‹‘ ‹ L. Т „Н: :11'1|1:’1‚1‹ .gi ~-- -`‹. Heim. 
i _. ‚ . :lu-.i '1'._25 ' ‹ nog.. 'n ‘- 1:11. ш‘)! 
’ -Minthogy Buda ßês&quot;Pes‘t&quot;_álìäñ`tlo‘ ègybélxapcsd-Í» 

lâsát ,' melly már annyls‘iòr'ïforlgott' 626111111,‘ ’lëtŕé 
ll'ozni valôsägos éltökëlett'ìs'z‘áriìlëlioń'lg'lìńâs _rêsiï‘öl 
azonbair tudva van elöttem, mennÈfYelê-S'ítélët&quot; ës 

vélemény uralkod‘ik ez iränt a’ közöńséglienî 
méltóztassék, ‘Её-3111, csâsz. kir. Feńséged' ‘És 1%‘ 
шё1|;._ országos Kiildöttségy Í'lregyesen megeiigec'lńî&quot;, 
hog):r al tárgy’ felvilágosításâra’eiennel még‘né'lllìlèì 
líèi‘èlötèrl'eszthesseln‘ ‘- ‘ &quot;ш &quot;”&quot;&quot;”“” “&quot;M‘ &quot; &quot; ’ Ё&quot; 

‘_ ’ Az ¿mag gymésgńeuy 1‘ kéfrdés‘es aid* épi: 
tését elhatárzó çörvényt 1mm, 18361.11 Mgjus* 21111 
0511011 el; Méltöságos Graf s'zéché‘hyi imán ùŕnár, 

.- l» &quot;|&quot;&quot;&quot;`1 p. mint az ö cs. lur. Fensege ждешь?&quot; Nador'a al 
1111 _ideiglen l'rinevezett kîselíbf hídvàlà‘sg‘tmány :èl 

a 
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nökének fóldtekénk’ minden tökepénzeseihezés vál 
lalkozni- szeretöihez intézett felszólitása ugyanazon 
év’ junius 10-én jelent meg а’ llirlapokban; úgy 
hogy mindenkinek, ki e’ tárgyról tudni, ’s annak 
felvállalására ajánlkozni kivánt, ebbeli szándékának 
közölhetésére nézve teljesen elég volt téve. Senki 
azonban magát nem jelentette, és az egés‘zet felette 
veszélyes meré'n‘ynek мыть: 'mellyl‘e â’ megli 
-vántató töke alig, ‘аду csupán csak tiszta liazafiui 
kinézések mellett lenne egybeszerezhetö. Illy kö 
rülmények közt több érdemes férfiaktól , söt fel 
söbb helyröl is --'&quot;s Aegyes egyedül Magyarország’ 
virágzásának technicailag is&gt; lehetö elömozditása’ te 
kintetéböl — felszôlitattam: alkotnék társaságot ne- ì 
vem alatt a” végett, llogy a’ még csak irott tör 
vënyt diszére afmagyar nemzetnek, mellynek‘tagia 

le‘nni büszke vagyopk,‘„életbe hoznám. Sokáig nem tam elhatározni Ámagamat.l Sokféle foglalato'sságaim, 
vi'elemedettebb- korom , mellyben znárnein. igen Szß.-Í 
Мёд!‘ napißivkat ‚ felhalmowtmmunka Ада! Ъевейт 
Atçpgi .- .erösen yis‘szatartò'ztatának: liniglgvégre .szâf 
mosh meguiiww biäwsgeásgmá» а’ чаша: кт 
lebbi v‘izsgálódás . lalii K,yevéyrrI aztptalláltani, Mmilçép _ c_z 
egyike azon vállalatoknak, inellyek‘ szilárdwalapra 
állitva, kedvezö körülmények mellett a&quot; részeselx 
. _ ‚. Цщс’, qikértz; v'l 'n xos .és e ér «идеи ц) ||..»|?sl.-1, ‚Ч”Ё%‚У.‚„ H&quot;\fg).l 
iiafalme'ß' is.' heebaviak.},¿s..¢4vélf9sißgétëew wel: 
ne. ад arfvél. is. fiflká‘bb 'mgáhdínnm minîhosmi. 
lqerü‘lésefláltal!h llazánl'ira .töìbbfévle А nem lkis .liaspp'n 
.fiëna-.hánamlauìsï’s .fév e?. Swim». qsyedfilßìl‘ëzr 
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j()2 elömozdítását óhajtòszán‘rlékbôl vezérelve-a’ hoz; 
zäm i intézett .felsz'olítgatásnkńall' Мэре-депутат; 
Milly kevéssé indított-engam~è’ulépésrenyeŕeségń ‚ 
Vágy, kminden okos» emBer megitélhetig. ,kifelvöttf-csak 
féligl uieddigfiè» ytixdva: vim,` milly &gt;bizìanytala,I1-,és 
aránylag&quot;~ csekély jöve'deh'net nyujtadak. skülföldöxi 
ai 'áìlôhídakf 4- megítélŕhetil tùvâbbáyat ,fr'flrìiwvásgo»,v 
nyai‘rhal;A ismeriïy‘ mèllyeknélî fogva У, ïíneliß'm i; :1mm 
egy haneni v s~zámos àsmlkiál4 1 ńyereségfigéhöbb! ‘ЧП-1 
1а1шёпуо1с ЫпёПюшайц‘: mirít-:Budaf éán‘peâtílvâk‘ov 
sai'nak .i‘álladdó‘ iegybekàpcsolávsa'; lehne. г’ ‚16111 
az'oìaba’ni'thdva‘; hògyïxéíi az ńigíyet- Afelùâllalrni'-fßlllggja 
tárdztamgxmwis ¿ßköß'véleményvúgyxmlvámm‘ x ̀  1' 
ôra alat'i egyiki tulsâgból! а’: щыьшвгашь [âllíál ',î f’a 
a’l magy liözönsêg :_Důt; ‚1101 mêm` sokknlj» ez‘e'lötby tésutvä 
pa‘dveszél yt y 35 ~veszteségetÍ látotlt ,‚ mòst egyszernèlß’j 
leghizw‘sb “s «legddsabßfarunybáńyât темы; 1`е11е‘1п1: 
ШтЫСЕёреп l -ïlîalfhatò vala 1csudálk0zása1,'=’s~ majdh’em 
mò'ńdhatnám' ńeheztelésé а&quot; közönségh'ekl-azä Ãirânt; 
hogy 7611’&quot;100:&quot;Ё$Щеш1бгё‹$е1‘]ёдб kwáltságov kér; 
tèm , 1 wńi'ntha? îez‘ìd 'ollyffhallaslan &quot;в да’эпейгш -glam 
ìársas'ág&quot; âltál‘lwi'lelendö te‘rhelllrleßll »legkisebb- arány-f 

hanf nem ‚эту ‘keavézésß’kiváńœm ëvolnámDè-aa@ 'kî‘ñl‘t'ètlíe’ 1 lvèssìůkf Fëhsêge's ‘05.1 fili.; ¿Föllercnegf-ŕ ,Föj-ì 
mêlt. 1 ‘о’гэЁЁд Küläöttség; &quot;inikép Fŕancziáorsfzágban kif 
sehn szerifhhidäkéif islam., тамада ï év'et шъшь 
‚мы ‚ fes/Migliaia, 1, lnalma’ivil'ág’,legnevëœœsb hid7 
jai ' léteznèk , ’ézékìßa’ -fŕâ'llalkózóktráli olly: :móddal 
engedtetnekîzâlt‘aîlï, mi- szeŕint »ö'k- I:JuzoklmzL-hem :1100. 
ëv'i, hanen! öt‘ökö's&quot; tulìfdonukhàk tekinthenilç;   
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Y azoń yin'saságók’ gyak‘orlata szeriht ‚= mellyél mi 
nem: bírunk,~’s neuh is‘ bírhatu'nk, nálunk eddigelé ‚ 
hason‘ló lmuzxlußrsein'-kezdvß semvêgèzvïe nenáv leiñéh 
¿#- ' ЧНЁЁОЫЫЁОЦЁУЗЁЁЫ szolgâl ‘avra ,y hogsy i az . illetö 
törvéńyhózós‘áigokàîi '-hasonlô mńnksák’â végbèviteléjièk 
leàie'töń‘é Ätéle'ele» `ìwêgett ' ellaìerülhdtetl‘ëniilf ' olly? разу 

engédmëhyœlmet,-- 'vóltakì kiénytelenek 114111; vá'bbá - {011101610- /veńni vakarj 11113; mikép dem] ъ .Ei'alyr 
càîafom’z‘âgßańgńìem Anglaiáhan ‚ egyf híd--semàlétegf, 
mellynekß‘ŕalósízâsaî '» mixiàent /összexééve' ,â ahn-l fuhr# 
lì'ézséggèf ’s~ arz'm‘ylag 'annyiïfköly'séggbl-ßlbtt vol'na 
egy‘bek'apóàòlŕaf, mint a’. Budagés~ Pest'il‘xöxzxt»fépiv-y 
tendö `állandó hid: -- .Blind/[eht :t'ekîntetbe wévd, 
nioddo’m, kiki megvallanìflb'sá Almânytßtleun», hogynaß 
ыыашыыаы' www telfességgpîl;nem-kanada“, 
tulságos »kòfvetelés „ han'dm- ¿clisupán ‘csàlhatlad лёг; 
мыл 11111011 шааевуёщшщщошыдаъ .‹‚га‹1ше„„‚; 
nelly ьгашьщьа Fŕahczfiaország fs Anglia’ Rémi@ ¿1., 
lanak'; kivzáltfa’ lßgutols'ô. â'radási щгецсзёддцёёё рт, 
а&quot;1100. év m'ell'ett ÍS inkább tán 735116565 mint дуть 
reség' követke'zését .gyan‘ítatja, ?s azi il@ i5 5.0%.“ RÉCIT 
vezetlenebbnek mutatkozík, mint'g‘a’i ,fmgg’ziaqrszá i ‚ ‚ 5. 

&quot;s angliai hídaknàl ,szokott len‘ni, д’ dolqg., .giertfqtç 
tuìliomra' еду 'vállalkqzó vsem volt, ,illyl p'nliálsj 
épitmények sákeresítésével már ',rlgggáyçljá'g'? 
whelen 1111111Ёщё31.ащ011‚‘1кёсе1сгёы11здш1вёга yçtt'ç 
vòlxia-,.: mellyre én- aiánlkbzom; ‚ т‘ ’;,1103у ¿tt Ai, ‘ya’ 
ůlègszabandó kiváltsági= évek’glfolyta ptán, Ala? д 591: 
wimax, közlekedési eszközt legjqbb ьпарщьщдц . 
àdandom, a`z'on ideig ‚рейд, általam hçnyújta‘ndó 
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jeg-yzéln там, egy tartalék -Lpénzalàpbt a’ ‘.,fföf 
országigazgatásnak akármikor kimutatandôt, alkotnii 
’s világosságban гад-сан! kész vagyok, mellynél fog- &quot; 
‘ваз, netaláni nagyobh megrongáltatás’.- esetére is 
szakadatlan haszonvelaetö állapotlian: tantathassékí‘v 
Ha .ezenkivül a’.ja.vaslathán ‹ lévö4 váezi чаши, 
шеПу általBudal ’s.Pest-elm6llözve,` i’s ekkép 111-65- 
zâsull nein kevéssé hátráltatvá l'ennß ,n’sftán дамы; 
még egyéb hasonló уёПаЬюЪ1з1ёш$й1пеЪ,.-:‚&amp;Ъгт&amp; 

_ kor `а’ 'részvenyesek számolásái; teljßsséggél nhbmmi ` 
kedvezöv'el ‘sem keœegtethetnek. _ у; .nu ‚ 

«fz 

‚ ‚ .l u _) f: .. t t ,_ , . . . .. wy'm. 
' I 

„De-az é'n feltétßleiniiiek csekf’îlyebbeknek'kelŕ. 
Iene lenni, mint ай Ёгапсйа3з ап3о1ог$1й811у$Цд19-‚ 
kozůkéi, minelu'iatán'na&gt; llonunkli'an minden olesöbb‘fì 
——- ezt mondtâlnsbkán. Szorosàbb vizsgálatfazqn‘q 
ban és a’ hozzáfogás olly rendkivüli munkákhoz 
épeu ‘слыша: ’inutat :_ liogy t. i. а’; pestií hid 
F rancziaorszâgban ¿sötxy Angliában is!y --.--,ïllgyana,zpn 
helybeli ’s -éghajlati viszo'nyokat téveA fëlä, isnklçal, 
kevesehb költségge'l lenne yalósítliatómintináìugkd . 
а’ mit Plews és Slater urak’ jelentése ¿s_„világosan' 
bizonyít, mix'itllogy Angliáhan mind a’ vasiémfa: 
ragott k6' nagy dara'boliban , 'mind az illy mnnluíik-` 
hoz alkalmasmesterembereknek napdija ---.--~ rmillylek, 
nálunk пеш is találtawán „аду költséggel hurdle@ 
hozatandók f-, sokkal lievesebbe 'télik mint ¿Maf ' 
gyarországban; erömíívek , felügyelöly. igazgábô' 
épilészek рейд; illyes munlnákra épenolly lievéssé' 
léteznek nálunk, f’s Еду ezeket.- .isv kimondhatatlan 
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költséggel ’s egye'b áldozatokllxal szükség megsze» 
мышь. \ \ ‚ — ‚ .а‚;. ’. ‹ 

«i &quot;'A’- `lfnözón'sézcg’ egy része а2 általa'm ._kikötöttß 
ván‘ljegyñéket' találta 'Lulsâgosnakh De úgy -látszik», 
megfeleilkèzeti: акт-61; '-hogy ‘е’ vámjeg'yzék, :mint 
a’:--v6lt 'Qáfìaszbálás iszèvint; ysem 'a’n két &quot;'vá‘robi köz-I 
lèkédéàre ‚ - „щ а2‘5111а1ёп1ов kereskedésré nézve ńem 
káros-,Wneńfr -általam lxánexń 'ïazf' oŕszág’ töi'vényhfŕ 
z‘ásalâltálzgszáhaljgtt KiK-17s igy én ekkép -semmi ‘е 
gyebet nem kértemg' 'm'in’ts-,mit `а’ törvény fmár 
megengedett, olly megjegyzéssel mindazáltal, hogy/ 
én‘ìá’ ¿köz’ön'ség ‘яда 93 Pkényelmè!¿végeirt rnemï csak 
elliů'zethetéstfhanem'l--Ä ha a’ rŕ'xsz‘vt’enyes` társasâgl 
feńállásâval è'sa'lt valamennyire is összeègyeztetllev-.ï 
t6 lenne 4- а’ vármî leszállítását'is fognálln‘eszközleni. 

` v’ &quot; - «--.'l»`;\\.'n` . „ш 

7,Illö'y volna az épités'hez inkábhiilloxŕi míívészek 
’s‘munkások-segít‘ségével élnem, ’s ’teljességgel sem-ï 
l'ìń‘ külfölfli anyagszeŕt mint vvasen: ’~s efféléket nem 
llavszh-â‘lno'm‘,` ekkép а’ nemzeti íipalr’ fe'lseŕkentése 
’9&quot;41&quot; péïrrzn‘ek az országban maradása éretùén ïelf‘-, 

ci' is' egyike azon megiegyzésekńek, .mellyek a?? 
nagy közönségben hallhatóli тайны‘. М1‹`а2 felsöt'y 
il'leti', ‘егге héÍzve--maga a’ fömélt; orsz.=-Küildött+-’ 
slég, 1837-ki junius’ 1»1-én teu; abbeli ‘határlozata' 
áltál: hogy ,Qa’ Akérdéses hid’ épitése egyá-tal-jában' 
csak olly můvésznek adassék át, ki már Czèlätt waff.; 
lamelly llasonlò nagy munkát tökéletességre hozvân, 
пазы; minden tekintetben illy .váll'alatnak ivégbe 

. , l _ 

&quot;W ' ‘..- .„.( ‚д: д ‚.-‚ И.“ 
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т1[е1ёге_—а|11а|шаю5па$ lenni megbizonyitûlta“ 
minden Ье1Гб1Щ|$е1б1е3е$ёп kizárt,.» miután itt még 
sçnkinek alkalma nem volt --- ámbâr hòIñ.m1'ivé-. 
szeink közt kétségkivül több jelés {б találkozik -- 
ollynemü munkák’ végbevihetésére, mellyek ne 
hézségre nézve a‘ Buda ’s Pest közt épitendö állô 
hidhoz csak távolrôl is hasonlíthatók‘volnának. ’S 

е’ -hatámzat felertte bölcsen történxs; .mert jòlleheb 
igen kivánatos volna', hogy а’ vállalat teclmicai` 
részét ic'levaló můvész vezérlené, ekkép'en egyútä 
t'al nem csak а&quot; két ``vâros’. s'zándéklott-f еёуьеКарм 
csolása, han'em honi talentumok’ felsèrkentése ¿és 
megjutalmàzása is eszközöltetvén: mindazálml tán 
nem egészen tànácsos, е’, vállalattal mellékczélokat 
islegybekötni akarni, -è- miután а’ шевошапаб fel 
adnt már .magában' is olly ne'héz , vmiszeriut‘örven 
deni kèll, 'ha azl egyedül, minden egyéb 1102213 
csatlandó akadályozások nélkül szeŕen’csésen végbe 
mehet. Hasonló tekintetalá jö,'.alázatos véleńlé-; 
nyem ваш-1111:, azon kivánság is, melly szèrińt. csu-y 
pân honi készítményeket kellene a'zwêpìtéshez has'z. 
nálni, hogy ekképeu. belf`óldi terxllesztöinky segí,~ 
tetnének elö. -Bármílly Ohajthatû volna -is ez, úgy 
hiszem: nincs helyén ‚ ezen nolm igen dficséretesfde 
mégis itt csak mellékes czél miatt a’ föczél sike 
rûléséf, ьь nem is közveuenül koczká'zwmi, de min 
dem esetre kiszámíthatlan idövel“ hánáhbt vetvén' 
közvetve a’ leg'nagyobb veszélyhek tanni» ki. Meri; 
iôllehet а’ magyar és cseh vas épen olly iònak,l ha 
nem jobbnak , a' stájer tagadhatlanúl 1011154 
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па!‘ 'isméntetik -mint az angell vas , mindazáltal 
ainazok gyártâsa, ifökép lánezhidaki‘a, 1шё:11_уе1шё1 
а’Ё; lelxetö legnàg’yobb-¿beivégzettség Ъйёщагй ‘ шдев‘д 
оНу/ашуйа liáîtra ' elsöbb’ tetemes elö 
készületelet kellene.- lé‘tesiteni, mellyekkez- nagy 
pênzláökékïïvolnánal; szflkségebelx', ezek azonban, az 
еду таБУЁШЬЪ hídnak is épitése vég'ett teendö 
költsêgl meg-.nem «térülvén, nem gyüìnö-lcsöznének 
’si ez' okböl egybe. sem'fszerezztethetnének;4 lmelly 
elöliészületek‘ továbbáv‘annyi idöbe telnének, 505)’ 
mig ‚мы‘? léte.¢,t'ilr1f':nelx,P addig.` hilietöleg maga Ía’. 
ln'd isu--máŕ kêszen &quot;zilll'ratnal&gt; ’S ezen kivül mikénb 
lelxetne tölemç Iniként `Clark ‘és ÍRenn-ie- uráktól 
а? ЪешПкййШеЗ nagysnerů' vmunlia’ sikerüleséérl; 

y igazsággal im мы; штата; ha meint щекам 
tetvén akadályozva volnánk , шт vrfoL-rímolsliôli mé 
rithetnifmellyeket »az épíbölrmůvész 'legalrnasabé 
baknak ismer'? Mirenézve a’--doldghoz értöf~.kül 
Fóldieknek építés’. ideje -a1attlszabad itt. tartozlso»V 
dásât, ’s illetö mesterségükfszabad` gyakorlásátyléo 
mind annali, mi a’ hid»épíu'eséhezl ’s fentzaxrtáisállozV 
taŕtozandilí, vámnélltüli behozathátását.' illetö ' ke' 
relmem&quot; teyésêre csupán а’ vâllalat rendkivüli Меч 
hézsége liényszerített. ‘ I 

l. ~ 
l ‘Ч 

;„‚,м hídat ‚ épiwndfs 'müvészeknekf 1 ешьь: иёЕ 41.. Y 
llalmával liossz'abb id'eig- a&quot; hely szinén ltelllßtst`v Vnl'rl‘j 
na tartôzliodniok , а’ jégnek ésî zajnak :látlxatása vé# 
зап“ -- ez 'is egyiliel volt a&quot; közönségbén forgottv` 
ellemïetéseflmek.- ‘És méltán. `Mert. tagadh'atatlan, 
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#à 

lmgy a’. jlégï‘elindulása _,’s `.'Sllltalzíllmn а’. Bu_-. 
daíf'slPçstNâIîOs‘ai‘közt I.'¿gyaluja`n olly komolyl tü 
neménykémëjßlgnik meg _T,ía; mint fájdalomß ‚е’ го 
lyó'évben is» ‘днём т‹ довущ „НМ Ъе11‚ ‚ hal 
ki„magápak,§a’,» 'Dunaî ,Ilîlat‘gllngárólw hglyes képzetet 
kiyáp,„ßgqeuîeznàÍ Ugyane; okbólr~ tartlottam énA is 
Szükâég'esnçk, a’ magok .neméhçp Álegcompetenselp» 
beknek' ŕi‘smlertl „két ,angolt„,.„‘[r’llewvls„és Slfqtçgjßmîa 
kat a’„hely.’, ,Színére megllívnj , jvholîl ŕrílgńçêßowljr'ghéyi. 
Febuuaph 4&amp;étöl года Martins’„.l‘âîiêigwlârßêzkßd‘r: 
vá” ‚ ц‘ёёёгв ёгетт‘ёддтёчйттд иехёв‘еёешёъ 

r 

melly ‚ Aa’f 1kgét; ,vánQSL ¿rtel ,g 4_melign ёъодфац 7;?- „Ьд, À 
elkgafetkelése ‘а’ „врпдчйзыёзгбд гдтёгчё .WMV 
ад ЦЪЁЪЁЧЦЁРЁПЁ 

щброцфщ .fordulH-Qlöfmf ЕЩЁ?! ЁЫЁЁЁЁЁЁЁ) 
’s .veszélyességéßekím«leäfßlêöhhmfêhŕfp 1’ ¿PQ? ¿2gb 
elöm‘ßelwqwtésém, ëkikbwqz «Qëßlppgkîyïëeçfféléln 
épùésemwzik@ мощ„„ыь„щьщеё‘этим, 
helpen-.mmh (Лады ёдччйчмнчаёчиьёхётдя 
vòlp‘a az.. (ММ ёгадёзщщчъёащдтм ‚РЧ‘ЩЁУ; 
awk ‚ {Амётт ат’ mondfâki -f :aß двёгёёщ’тё‘ёёт 
жыгтэёёшадэаг;‚ё1&amp;у„деуегегез alkalommal Не: 

v kik személyesen, nem: рейд а1ёгепде1ъей1уё1ъа1 kell 
vala megtenniök. Ш; azonban szükség lett volna 
tudni.,ì ,hogyf Plews .és Slater ига}: Clark. és' Ren 
níemralknak teljßsséggel nem Jalz’lrçndelteilg, és so~J 
hmnemXis' voltak azok; hanem ìyalamiq; ,n_ninden' 
„шипы álbalában nagyohhgçlmtásllénqe; ‘az am 
goloknál mint .a’. 'szárazfóldöp „_1-„igt e`zy_,tánímun-_i 
мазь‘ оПуё magy ,tökélçtasségéngk olga ,- y’s 

3 
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mindenki vallamelly ég‘észnek сзирё'ёп‘ёзу1 ágára adja‘ 
magát, de ebbçnv ép'e'r'rn `èlzérlrcrlly Igyákrang'kitünö‘ 

ì jelességet- ér g1: штык à* vliídépítés` »inuilliáh'l 
ja is зоны! 111116111) (210521721 mint’ ńálunk. ‘Cla-rki 

«ss Bennie ‘mik példáúl м 'ámbár’ általok vezérleee 
minden építés’ -összfíesé'ge kezeikben van kö‘zpò'n-toè‘ 
Siwa 4- a’l шик; küŕön'féle részleteibe,`mi1lyènèk=« 
a_’ `záujg'z'itok&quot; ‘(Fangdämme felállí'tása ,-— ' magy ‘ködä-Li 
ràßblí’ &quot;¿szer1ŕés.ç&quot;,l a’- lánçzszemek’ elkészítêse,' ai è@ 
gï'r‘äzì-ŕrèkí'öïs'àzéâllílëá'sa v’sfa’zt. A’S-a’ tfcá'ak arjńyiß’a‘ń'i 
avgtko'z'nak; a’ méŕinyibèn агга эййЕёёёевдчюё’у 
ви‘ыёа ййёацёарёк ;— _mindeń az тегэаььег 'hlm 
мы, ’y ¿z‘f'ègés‘zb'e' iuöleg vëgèztessék, ‘mig 'a’t 
v'ëgße'yi‘œl’f 1115311; mi keyfss'etf ',yag‘ynï дышат i‘seni- gon@ 

‘döl‘rïalíìg l‘e’z‘ ńïiìidig azqlîil’fï'eladâfâä dol-gav maràdvá'n,` 
ki‘k‘ä'z 'egészçt 'áfuéöêańäö réèzeknek‘fmesœrei. Miki 
höli'rlèä‘virágúïyï'hÓ-gy чист Iéäs slater’ :jeleńlét'e faz. 
eì'ůlï’üçŕì‘èììänöŕlî ’èsgfnêl’îsok'kál‘ 'ciélírányosabb-‘,'-&gt; söjt‘ 
egyëaüi-äfdlfic'iélifáńyog‘; та sem с1а‚1‹,`—— .semï 
Hgfůiie щ ыёдшордг -Soha köZ'vedeàü-l nem царь 
te'w,~&quot;&quot;f'P1ews^1és'Slater-'mk enenben hidos'zlòpokac 
és'l çffélç ë’píu‘nényeket&quot; már «le‘gńagyobl‘a tökéletes~ 
ségbe‘n k'öziretlefn'íl- âlìítòt-takfi’el. ‹ c j Y» ‘ffl ‚Ч 

- f f' ' I ’ &quot; ‘ ’:. .:‘Е‚‹:ш 1:&quot;п 
' ‘ ì'I‘odváb-bá lìözöhségeseln ай: йзд'ЁпёЦёпуЁаЬЬйаЮ 

âlHfották ,'î hog 1ё11&quot;а’1 liîbocáâta'ndòî frész’véńye'lmreln 
csak ègy liârmàdát ‘v'ag'y Vïelét ajánlom {a’fkét város: 
és' az `òrs`zâglre`ndelkezlfê§tésérm és‘fáltalában е?“ ге 
111пге’сЬё11‘1з`, ’mint az eg’ész vállalátra nézveÍ-részïe 
men te'ljèsségël`nem egy közhasznú munka Ávégŕe 
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liaitásának ohajtàsât,l hanem meröen а’ részvények’ 
felverése ált‘al' nyerekedni vàgyást&gt; akartak találni. 
Ha azonban meg gondoljuk, cs. kir. Föherczeg,fö- 
mélt. orsz. Küldöttség! milly ósszeköttetésben állok 
én vigen számos bel-és külföldi kereslxedö házaklial,i 
mellyeket hasonlô vállalatokbani részesül'hetésböl 
lehetetlen kizárnom; ha továbbá figyelembe чел“ 
szük, liogy én magamat lekötelezém a’ megszaban» 
dó kiváltsâgi évek’ lefolyta` után a’ felállítandó 1162 
lekedési eszközt legjobb állapotban átadui, azon ideig 
рейд, általam benyujtandó Íegyzék szlerint egy 
tartalék-pénzalapot а’ f'o' országigazgátásnak akár 
mikor kimutatandót, `alliotni ’s világosan tartani, 
mellynél fogva az, netaláni nagyobb megrongâlta» 
tâs’ esetére is szakadatlan liaszonvehetö állapotban 
tartathassék: -— nem csak méltányosnak lianem 
szükségesnek fogjuk találni, hogy a’ részvénynek 
еду része nálain maradj on meg, mert ha mind ide 
вен kézbe menne, és én mint a’ valálkozô târsa-- 
ság fö tagja és vezérenevezetesb részvény szâmbb 
neni tartanék meg, valljon ez-az ügynek olly szíík 
séges hitelét elömozdÍtaná-e? és valljon lehetne e’ 
tölem igázsággal штата, liogy az emlitett terhes 
kötelezéseket maframra vegyem, ha a’ vállalat’ tö-. n 

Í D Í . ' IP kejeben semmi részem nem volna, és Hunden elo 
leges költségeimnek csak valaha is lelxetö megtérù-A 
lésétöl mindigre ellennék tiltva'? Ha én. F enséges 
cs. Юг. F öherczeg, fömélt. orsz. Küldöttség! elsö 

_Nyilatkozásomban azon aián'lást teszem `vala, mi- 
szerint én a’ vállalat vezérletét átveszem ugyanw 

3 'k 
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а’ гёэтёпуеЪеъ azonban .másioknaläï vç_ngedem ` álhal ‚‹ 
és számomra t‘iszta hazaíìságom’ bizońyságaul egyelf 
len egyet semv akarok megtartani, valljon akko‘lf 
isnjét nem azzal vâdoltak volna-e, mintlla-én CSU* 
pán'ŕlxiú dicsnévre vágynám а’ nélkül, liogyfa’ tel-l 
lieŕben’ésveszélyben is másokkal'osztozni kiy'ánfn 
nék ‘В’ Bizonyosa'nl, És` ennek megmutatsâsaul @Saki 
amoril nyilatkozást kellene adnom, hogy&quot; énymòsît, ha» 
minden&lt; elököltségeim megtérítetnçk, l`és&gt;` a’ fentebl), 
e'mlít‘ett köt'elèzéàtöl feloldatom, minden rés'zvff’mytY 
egyetleri egyetísem véve ki, az országnakfengedek. 
611211.- Neinl kételkedhetünk, hogy a’` közönség ezx 
ajänlatomban semmi eìgyebet;-nem,fognal Май шйт. 
Olly' szémdékot,V шеПу’ Szerim most Y---.i11k`áb`bi тези 
okulâsom után -- bölcsen vîsszalépni és a’- vállalat’ 
dicsöségét magamnak сайта , annak végbevitelét és 
ай ezzelegybekötött veszélyt másols'ra ,llagyni — ki-.-„ 
véuiriá'm; és nem gondolható,’l1o\gy af sziikséges вб 
kékuegybekerülnének\,=l1acsak vllelyet-tem ismétî olly 

valaki Inem venné által` а’ vállalat’ veZérI'etét‘, annak. а’ lsözönség elött hitçlt'szerezni képes volna. 
5.» ' да»: ’. n `,‘ г- и‘ 

‹ .‹’‹Аи utolsó- gyászeset ----- ellent nem âyllhatvánv 
azòh abyai- kegyessêg és gond0sk0dás7rmellyel es.&quot; \ 
ы: felsége és cs. kir.l Fenségedvd- s'emfazon köz~l 
réäzifét, mellyél- az egész austriai mon'archiának la-l 
kosi а’ kén városon ejtet sebekët enylu'teni iigyeè', 
kezznek --- a’âvvállalat’ financziai részét Ltagaldhatla 
nůl- felével vagy legalábli egyharmadávnl» lej'ebb' ‚ 
„ан-эта. Ezenkivül a.’ közönségnek azonfelinge 

i.. 
l 
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Tüll heile-lis.: 1¿,vziktálbau bármilly féâlöfordulliatôwälr 
lalatnak` miki esili“ _ sok remény .csalôdási utân 
1116г.1б4`о1‘1п6ц-1есз111ар131ъ. ПЗУ hogy` ,ly-haíszâridéí' 
koín' alávalòx-nyerekedés , .nem pedig valófsággal', a.’ 
‘két vá1ï~0s~~ál1andó egybekapcsolásának lël‘ßsíliéâe Vak-¿ 
па, ‘е’ mellett egyedül а’ ráfordítolt t`ökéln`§ffár`adr 
ság ’s koczkáztatîásnak a’ vâllalat'llehetö sikerülésév 
hö] .igazsággal vârható kipôtlâsât remélvén: én 
bizonyára -az 'ügygyel most, miután azfsokkál Кеф 
УС?‚81118П8ЬЬ vïilágba van állitva,` felhagynék,î ‘(аду 
követeléseimet а’ legujabb eseményekllezfszàbvìa ГеЬ 
jehb emelném, vagy legalább az egész'et ¿nem?&gt; »fogf 
nám olly buzgosággal, mint az elö‘tt; folytatnif Mind 
ez azonban nem történik. Én el‘sö ajánlatimnál meg 
maradok, -- magamat ugyanazon terhek alá vetem, 
ugyanazon biztositâsokat nyujtom most is mint ez 
elött ---~ és szinteV ugyànazon kedvezéseket ké`rem„ 
mellyeket elsö nyilatkozásomban köték ki, ’s шеЬ 
I_'y‘elœt már akkor is szükségeseknek tartottamyìés 
most —- la’ körülményeknek rosszabbra fordultáyal 
¿rl-umég szükségesebbeknek ’s csupán csak azértlltaarf 
tòkls'elégségèseknek,@inert remélhetö, hogy-Ia'z kélt 
város .ha nem egyhalmar- is legalábbidövel úgy fe‘lvaiv 
vágìiklism'êt, miszerint á’ neveml alatt egybe állott 
részvény-társaságis részesülheü válaha azon ‚111111101!!! 
ban, mellyet méltán megérdemel, és'mell-ylkilátás 
nélkül mindern részvényes' vállalkozás csupa theòasial 

&gt;és üres agyrém.l Az iigyet pedig а’ törtém gyâszœ 
sebuu'm is ugyanazon buzgósággal folytatom mell‘yel 
azclött, midön még az egész tárgy mind vulóságban 
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mind а’ közönség’ véleménye szerint igen l1asznos--ŕ 
nal; mutatkozott! Söt inkább most még'nagyobb 
buzgósággal látok hozzâ а’ végett, hogyr »kisebbitöimf 
nek megmutassam, mikép nyereség csak annyiban 
]öve számolásomba, mennyihen a’ kitíízött hazafiui 
czél elérhetésére okvetetlem'il szükséges.: Mit `az 
által is ybebizonyítoli,- hogy én -—-‹ mit' ezennel cs. 
1‹1г.”Гепзё5ё‹1’- ’s a’ fömélt. orsz.. Küldöttségnek jee' 
lenteni szerencsém van —- а’ nélkül liogy tudnám 
leszek-e szerencsés cs. kir. Fenséged - ’s a’ fómélt. 
orsz.Kü-.ldöttség részéröl ajánlatím’ elfogadását meg 
,nyerhetni, költségeim koczkáztatásával folyó Augu 
ïstus’ végére Clark urat az alább elöadandó okból 13 
mét Pestre megliíttam. 

:l 'I ‚ Ä. - 

Továbbá a&quot; munkz'ira fordítandó költsé’gek szo 
ros kiszámitását еду része a’ közvéleménynek- elke 
rülhetlen szükségesnek tartja arra, liogy ’ erre ala 
pítval az országtól és országigazgatástól‘ méltán ki 
y’va’mhatf'i engedményeket ‚ meghatározni leliessen, .’s 
megvagyok gyöz‘ödve: sokan tölem egészen részle 
tes költségvetéseket fognak várni. Az illetö míívé-- 

_ szeknek ez alkalommal cs. kir. F enséged ’s a’- fömélt. 
orsz. Küldöttség elibe terjesztett töbhrendl'í jelen 
téseiböl azonban kiviláglik, hogy illy rendkiviil nagy 
és nehéz épitményeknél, kiváltlsép olly országban ' 
hol még soha hasonló valami nem vitetett véghe ’s 
ekkép legkisebb iránymértékül semmi nem szolgálhat, l 
még közelítöleg is alig vethetni fel a’ költségeketpelöre. 
De liabár Clark és Rennie urak részletes költségve 
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‚ «tés'ekèt ‘küldöttek volnafiwhel д - imïléép ' lehhmèf ‘мы 
i’gälzlág'osań' ’az ' àdandô' 'cńgédmëmyçk‘s laìla'púmil; vßzpnìl ‚ 
‘m'ìdůìißfgpaszlsalâsbólì th'datikyllállbgyî nem ‘usalíl а’ 
fnàlunk ̀  Blöfòrllulé' ‘lk'öiörlsé'gby 'munkáknál ,1 mßllyekre 
ïi‘l'ézv‘e' mégislminçlehç könnyíívfels'zámitani, llanem 
&quot;,äëg Àn'gliáßáń.is,fho1 magy épiményekhei», úgy 

‘s‘zolvífn '.t‘hindeń íńtézliedésa „kész'enftaláltaî‘iik lìesbé »ké'tsé'gèi 'vâllalatolínáli 'iisA 1, ‘mint- а’ lmillyeń ‚а’ 
~ ‘вида »38' Реж? kîìzf'âllítalůdó‘l‘lildgr saz&quot; z féliítöktmçńdszñ 
Tint: vnem {Già-‘imiA pepcentitèl laibáznßk ‚шведы? 
&quot;seikbèn , llanem Ia’I vâlós‘âgçs' :kiaäásokhlxiíiönsëgëäm 
két, hároin, söt Ytöbbs‘ie'r ànńjéivalfiä'ïífelüllxalagl’yál; 
az elöleges l felszáu'nításókan?` 'lilla .xa`zohllan~ Ё lèhetséges 
4volná is а’ 'Buda/ls’ Pesufköxctíl lìeídraç'fordftax’nlönkölb 
dégel: méńnyiségét: bizońyossílgëal fçlyètni'èlöre ‚‘_;а‘ 
гёзтёпу-иёгвазёзпаь. adañdó' `&gt;erngédmények îgaisá 
gos liiszabhat'ására mégis'- mindég'hiányzanéklvalámi, 
’s ez azón teljésffbizdnytàlanság&quot;, men’rLyiLhozha‘t‘he 
`„1.11m a’- »fßláuîtanaó hifinhfAg-zgxègés'z транше 
léményz’ ¿olga , ìmèlly sa?, -hídbóllf ‘ìár'habô -jëovedelmel; 

‘mihdenkinek'ï képàélete léá véŕalkata — szèrint maid 
lńegêmérhetetlen liíncs gyànáńt állíLjal elö, maid 1e 
légtèlen mennyiségig nyomja lesy На már mind а’ 
megkivánmmndó költség, mind a’ yárhatò фише 
'lem ‘teljes hómâlyban терзать»;- а’ mint tágad 
hàtlańul süríí lepel 'is födi mind-5h’ kettöt -Í- y'-és’ ‘àz 
ввёл fârgy szintúgy mint vnémi eg'yébuyállalatok 
nak felszámítása csupán gyanítgatásokra&gt; 'álhftatlm 
tik, mellyek kedvezöleg de felette kedvezetlenül is 
feilödlletnek ki, és végre nekem legnagyobb 
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'gyámoknakîlátszik) senkiîsein azért vnem kezeskedik., \ 
hogy a’. hid felépitése à’ részvény-társaságnak bizçr 
nyosan nem fog többe kerülni'mint а’ meghatár'zap 
dó summa ---- sem senki а’ hid’ jövedelmé'nek elörg 
megszabandó ‹ bizonyos mennyiségeért ; jôt nem -âll : 
mind ebböl önként következík, `mikép.a&quot;,feny1„1álló 
körülmények közt szorós és részletes költségveté 
seket :nem nyujthatnibe, hanem, а’ ‘а’ ¿2li-«HQ 
törvényczíkk? „ értelrnëhez képesi; {létre . hozhatásá . ,vé 
gett, а’‹ nevem/alatti részvény-társaságnak.vagylmâs 
vvállalkoz'óknak1 olly. . engedmiényeket ,.kell „szükség 
Jlkép .‘ .nyeri'ïiök ‚ hmillyek külföldön. —` -szokásban .Valla 
mgk; .xiiillyeketlémkérekß és millyelé-nélkül hasonló 
épílèmêluylekl «m'ég-.wbòliai mem?. valósultak: 'és . Тёвтё 
nyes &quot;'tár'saságok «&quot;ál'ta'l'gsoha .nem vis.:V valósulhátnàk. 
smal ; f hpgymxßßél. elërethessék , .elkarüihetleńůl ‚ 

.в2й1ъзё5ез &quot;в 111.1111ё11'‚а2„овэ2ё5=;зеш— törrténhetö sze 
Yrencsétleniiég’ esetéxlezle'gkisebb' &quot;kármentést пущ 

’1‚а111‹,” sem a’ qhidjöńedelem 1е11е1б‘1`о5уаъ1ю251заёгъ 
kezeskedni -I1e1ŕr1:«`:,fo,g,.ëhàmem ,mind ezt' kirekesztöL 

'leg rész'vény-társáságunk lesz. kénytelen viselniï---- 
mjkép cs.»:kir. Fenséged ’s а’ fömélt.- ors`z. Kü), 
dötts'ég nekünk méltô ljutallom gyanânt azonë‘lelie. 
töséget is kegyesen ‘пушка hagyni méltòzta`§§élu, 
mellynél fogva а’ munka szerencsés bevégzÍëse utâh 
legalább ,valahá-fál'adságunk’ diját lÃ’slkfńeglfh‘.leg'baizâr 
tosb' alapraï állítot‘t tökepénzeink megtén’jlésétfgge 
mélhessük: ‚1‘ Y A .’ ..:;; иди?!) 1/1-11111133’1 i; _.-lmi 

ri l&quot; brawl ‘ l' f; . nl! :1.1 Wx“ ‘1 &quot;H 1‘ qll un _ ‚113 
‘1:11‚ ,l |-“`1l‘;.. .‚' &quot;‘g l), -_„ ,lgyfl)‘;|';,(&quot;l;lll 

J 
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-` ‘ ‘ ‘Végre&quot;a&quot;közîinség’magy'résáefmár .is frészletes 
ter’vekët vái‘yïni'ellyek'nél fogva Íal‘z’ïille'liö'fmüértök 
elöle‘g ‘lilis‘z‘a’mítni' és“’1ńegit_él’ni‘ ` legyenek képesek , 
“11110111й‘ыдчыёфйёве'йг két .var-ost technicai te 
‘liintëiben nem.»veszé1ymemé.~e. És ezvalóban fe~y 
lette magy iigyelmetf êrdèmèl úgy annyira, liogy Ьёц‘ч 
mint lïólxajtclniHi's'a? ‘két’yárosnak ’s általâban az oi». 
sz'ág’ gyáluîan olly’soki‘ideig'ketté szakadt'részeinek 
annaaegybekapc'solmásaf, mind. а’ menen énf vai. 
néläelàl’k‘ki‘ ‘ай е‘3ёз2 УЁПаЬиаГ nemcsak felhagynëk', 
швы ъёёьёгншашёщаз; há àailiétömaértök ité.; 
i'efêböl iistfmégmikêp'amk végreaajvásába a ia 
«ibm #è általáßan» aehazïára шььг Ьёг minimo.. 
haamnhëkxwláz‘awa vaeméityèwszem шьпьшъ 
'àm‘ka‘vârbgfßíd „aim-.ss ale'gfmgybbbvèaayhes van 
ki‘tfêvè’, 'eztî 'a’lfolyó‘ìéirlien törté‘nftl szer'encsébL 
Ещё‘; è_léggé &quot;Ытпуйгъь&quot;г M‘ár inost‘ и‘ ‘a’lrîénL 
dés», wáujon ‘kaîeszlöp- ищут i ‚ьеьг hétL al1-.yi s) 
aißNái-¿fhá'z-iränyâbań «а шедегвеынтыад дамам 
vis‘szlélyt nevelnéie, ‘Еду sem?Mevirhav ‘ezt dem» tészil 
vàróëàggal La# vaina, a: maar feinem @aaai-„minas 
а&quot; ш waesnák‘iárádásuamèm áuapotja az .5.116 ‘т: 
b‘ái'y‘; az áridas pedig egal. ‘ai ritkán törsónakivétel, 

. _ . i 'ŕ .I ‚‚ l _ &lt;;„.I;'): gul, 1|.. \ l ‚|.|‚ 
&quot;n'N na‘fkbzá'sàia sz‘èrïnt'a’foly‘am mear'ének mgyàb‘b el; 

&quot;foglàláàár'ol ‘senä'mi esetŕe ninas szó, y«lilinthogß' ‚сад; 
- f~ шале lánczhidat javaslohf-tì. egyet'ket oszloppal, 
’ ‚ és egyet‘mînden r(biszlopäne’álki'il I,alzi'inederben,h_i’nel‘ly 

utolsót tekintetbe sem `szülçse'g lvenni e’uhelyütt., áltqlp 
a’k folyam’ ágiya egy/etlen'eg‘y `_’vcil’al_làl 'sem fe't’e’ti'è’n 

.&quot;nw. „&gt;l-Y Яга“): v ‚1 ‘и kcskenyebbe'. ‘ &quot; 
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’ls igy rossz számolásA „volna a’ ritkánßöpténö kivétel 
miatt, melly ‘különbenî is ‘a’ lúd”fbl,épíj;é$g áltql ред: 
gyakrabban , sem veszélyesebben пешжщдцща jelsö, 
а’ városok és orszáie,r mindennapi Ъёпуедцёд agintyira‘ 
csorbitva hagyni, vagy más ‚штаны: ¿az ¿Handb 
egybelualpcsoltatás4 ‘ ЬёцуЫщёгЫ lemdndyânì, .az ‚(та-г 
dások veszélyének mégis kitéve maradiyimÁï. kérdés 
tehát csak az , mini;&gt; шопдёпцдащрц ,két ,952109, 
mind а’ keus джем‚14.;ы‚‚у1‚‚щвг@а.›;на: 
kóház elîött а’ mederbe állÍiRñ-,ngvglpéneí „гад-9914130: 
kar vagy sem. Mindßlarkúpés klçmpíéqwçmíigk 

’mind Bennie úr ----- míntnjelreméçeikböh’; pgzóbelfi 
nyilatkozâsaikbôl lúœtszilwrë-Hazhhiszikj, liogyvlejgf _ 
keveshé nem- neïßlnéky ,IIlÍérLI ¿hid Salmi. MANZIQPPÄ 
által elfçglalandô. helyî ,lelilflziar‘víal‘l iS sokkal tépçryçhll» 
vízfolyás mara'dna', ,mimhaî slmtGçllértlieg‘y‘i ŕsgqgqgi/l, 
me1lyen\..az_»' egész lrfíz '1 éwi jégtömeg- îln'erßjgnäl рыжий 
kénytelen, ïÉè,«tmég másiafdologholzl ,ÉFHÖ 
férßak is hasQnló lvélbnsńényríyel .vaginalggsöl.;i lyekl azi» is ‚апщаь «1+ ‘mint s'zvámosbïbírlapi czìkkszkr 
ben:'olvaslxfitf'ivala---l hogy ai’ nevezett hçlyme 511169 
dó 1--24 озя1орпазуоЪьдёёъог1ё$611911, щпущащ 
dig föoka az ár'adásoknàk, kedvezöleglhaçpa., mint; 
hogy a’ nagyobb jégtáblákat megtörvérr, ezek kön 
nyebben csúszhatnának el.&gt; Mások ellenbeii azt tarl 
ják, hogy'lu'dat építeni teliességgel nem volna са 
nâc'sos', mielött а’ Duna nem szabályoztaçik,2.1és e’ 
két шипы‘: Sorosan egybekapcsolva kellène végezni. 
Mellyik helyesebb е’ lnézetelgrközùl, nem tudom, ’s 
nem is akarok itéliii felöle, lm'inthogy cz kirekesztö 
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leg' müérv'öklkörébe tartozik,l x'ioh‘a hásonlôftángyák 
rôl, kiváll: yiijabb idökben, gyakran ia? llegavatatlä-v 
nabb is',- ki sem ~a~&quot;sz1'ikséges .ismeretekkel Vsem ta# 
pasz-'talással'miml bi1', elhatárzó itéletel; vél mondhata»v 
n'i. Az illetö müértöknek .s‘züksêg' teliátïminden eset 
re elhatározni, valljon'ïöàszèsen 14. ölnyi'vastagsá 
gli két oszlopnak а’ Nákólxáz elöttiÁ vonalon a’medeih 

`Ье állítása az áradási-»veszélyt nagyobbitaná~-e, 'vagy 
sem; és ~valljon álbalámà véve а’ hidépitésnek вывез 
kép a’ Dunaszabályozással egyetemben kell-e történ 
nie? Ehhez azonban úgy hiszem Fenséges cs. kir. 
F öherczeg, fömélt. Országos Küldöttség! nem 111111111 
tatnak részletes tervek, miután alâzatos véleményem 
szerint a’ tervek’ megteki‘ntése és vizsgállalaA techni~- 
cai tekintetben csak annak elhatárzâsára terjedhet, 
valljon а’ hídépite's а’ két várost ’s annak környékét 
veszélyeztetné-e,vagy sem; mert~magát`-a&quot;fl1i(l épi 
tését illetöleg, erre nézve --+- a’ nélkülfhogy’csfkir. 
F enséged ’s a’ föméltóságú országos Küldöttség böl* 
cseségét megelözni', vagy‘igen Íeles honi inííértöink 
isméreteit csak legtâ'volabbról is kétségbe vonni aka-r 
nám —— nem láthatom 'jól ál‘tal, h'ogy cs. kir.\Fensé-- 
ged ’s а’ fömélt. orsz.Küldöttség által teh; abbeli lla 
tározat után ‚‘ шеПу szérint а’ lkérdéses hid_ 'építése 
egyátaljában csak olly míívészre bizathatik, ki már 
ez elött valamelly hasonló nagy шипы: |:б11ё1есе$$ё5— ‹ 
re hozván, Amagát minden tekintetben illy vállalat 
nak végbevitelére alkàlmatosnak lenni megbizonyí 
тона —— miképen 1е11ешеда’ hasonlô munkákat már 
végbe vitt Clark és Rennie úrak’ részleteit ollyasok 
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i1ak.n_1egvizsg&gt;álniok’, kiknek zmég »hemlvoldx allialrltiik 
thèoriájokät &gt;olly nagy méntékben', a’tflliillyen, а? Кёгт 
désesfeladat A,n 'sikerült praxis- ált'al iS'me'gÑilágQsita-f 
ni. fMintliogy azonba'nfaz Íépítendöî llídallèméńßlwßâf 
kir. Fenségedf’s а’ ``f¢'íi`1`1élt...î. orsz.&quot;_Kiil;d4üt/i;$ńg»„által, 
az illetö niííértök itéleténekïfentartása ï melletmleenv 
dö elhatározása esetêre meg több részinta’.lióilliáljl 
год-5:15’ körébe vágó , részint azßépités mödiât: ¿ìlletö 
kérdés adhatná magát elö ,_ legczélirányosbnak` tar 
tottam -- idönyerés’ tekinteté-böl -'- ClarkI шаг, ; mint 
már fentebl) is említém, ismét egyenesen Pestre 
megllívni, liol e’ folyó llónap végével várom Öt, 
imogy az illetö miíértök részéröl netalán teendö kér* 
désekre azonnal felelhessen, ’s ekkép laz egész târgy 
minélelöbb valòságra fejlödhessék. 
|:-.-., _=‹’‚^‚ _ -~_ , ‚ 

‚ Ёыегеь а201‹‚,‚ш11‹еь а’ hid’ .figyét шею keine 
leményre-.nézve ----.a’ mennyire azt-udomásollll‘a: 1.1.11?? 
lŕatott----- cs. kir. Fenséged ’s a.’~ féîińélbfoŕü- КМ?’ 
döaségnek mély Щётка! elöadno'm sz'i'ilgségesnelì tam 
tottam. És pedignem azéri., uiintllalllegtátvolahbról 
is gondolnám , vhog y ia’. -&quot;sók`g1ságî. köàônâégesen alolly 
fires, ’s majdn'em mjndig e'gyoldalú Í$ffßlîìlépes ¿bgg 
Iszéde legkisebb 'befolyással is lehetne llŕaßgáixozatáral‘a’ 
`fömélt. orsz. Kûldöttségnek , melly. az Qr§zîâggyii1é§¢ 
által olly nagy liatalommalfi'uháztatòttliek,«mell‘ynek 
elnöláségét cs. Мг. F enséged rméltoztatik. „чёт, &quot;6 
melly bölcsen megfogja itélni tudni,ìmenn§¿iì~e ala? 
pulnak kérelmeim igazságonV г- lianexn egyediil .azen 
okbólë- és ezzel én magamnak tartozńi .vé1t6t1l„_--'- 

\ . 



45 

lnògy ugyarmzon sokaságnak, melly személyemet és 
ińìiívö okaimat bálul ’s egészen hibásan iisélte` meg, e’ 
nëliâny felvilágosításaim által -~--mellyek hihetöleg 
kësöblillludtáŕa fognak jutni~---- szeme elibe állitsam 
Jaliárr-)lételsüi :añ-Buda ’s Pest` köztiîállandó hid, -akár 
nèni---î-ń1ifluép szándéldom-tisztwés kömitelésèimßâak 
a’ïiminka' vïégbevihétéséneln' `megfelelök',vòliiall.-&gt; \ :2f-ú: 

. ‚ ¿A ‹ «я ,im 91.‘; ~1`-;-`«. 
fgMiielöw az‘onban е2 soraimat befejezn‘ém, cs. kil'. 

Fens'égédet I’s а’ föniélt. orsz. KüldÖttSéget--arra ké-î 
rem mély alázattal, _hogyiiiiind bdl'lyujtott‘alázatos 
nyilatkozâsońiat, mind .e’ felvilágosítô; függeléket úgy 
érteni i1e~méltoztassék, lmintha én а’ Buda-«fsfPèst 
közt létesítendö állaudó egybekapcsolás eszköz‘ölhe 
tésének legjobb módja irá'nt semmi árnyéklatoknak 
helyt nem engednék. Javaslataimat Clark és Rennie 
urak lanácsa után ’s részint saját; nézeteimliez képesl: 
úgy ищет, mint legjobb belátásom és lélekismere 
tém „Банк. Mär most а’ cs. kil' Fenséged ’s а’ f” 
méllz~országos Küldöttség által netalán sziikséges“K 
nek látandó útbaigazítás ’s 'felvilágosításért esedezem, 
nyilván kijelentvén itt, hogy az 183%26-ik törvény 
czikknek а’ dicsöségesen uralkodó felséges lláz’ ’s a’ 
magyar пешие‘; diszére ’s javára holt betükböl életre 
hozhatását elösegitni ohajtván, minden végbevilletö 
re, mi e’ tárgyban cs. kir. Fenséged ’s a’ fömélt. 0r 
szágos Kiildöttség által rendeltetni fog, teljes 11652, 
séggel ajánlkozom. 
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Ha például azon helyzetek, mellyeken az illetíí 
két hidat építetni j'avaslom, nem felelnének megylxa 
а’ partok feltöltése- ésívaz általam' a’_»NállÓl1áz. elößt 
minden hásználatra épitetniä jaïvaslott lânbzlnid mel-,l 
lett tán'a'lál'xb a’ sz. Gellért hegye’ t'áján még dgy bajó.: 
hidnak is: -feritaiftása lá-tszanék'kivánatosnak ÍStb. .,Stll. 
méltoztáss'ëklkéŕem, ez» irzihtA ’s mind -elmèk kivilletöl 
ségére nézve csak kegyes utasitást adni, én bizonyo 
san', mennyire csàk a’ lehetöség engedi, teljes ügye 
kèzettell'azon leszek; ’hogy-cs. kir. F ensé'ged ’s а’ fö 
mélt'. i ors'z. Küldöt‘tség’ kivánságátï ’s parancsát pon--V 
tosan teljesitsem, ’s ekkép bölcsességük által vezé 
relw'fe аж, mi а’ két város’ ’s általában az egész llaza 
állandó egybe kapcsolásául legalkalmasbnak találta 
tik, miné] elöbb létre is hozzam. Legmélyebb tisz 
telettel maradván‘Császár-i Királyi Fenséged, ’s а’ f6 
mélt. orsz. Küldöttségnek Pest Augustus 20-án 1838 
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Í‘i lllLl 

Uram, 

' Különös szerencsémnek'tartom,vhogy Báró. 
úr a’ Buda ’s Pest közt vfelállítandc') hid’ .építésének 
igazgatâsával'engem szándékozik meegbízni;&gt; de kö 
telességemnek híszem egyszersmind, azon neliézsé 
gekre ñgyelmeztetni, mellyeket e’ tekintetben lész-- 
revettem.y I — ’ ‘ ’ 

yA’ közlekedés .Buda ’s Pest közt fm‘ár Íelenleg is 
igennagy leven, idövel pedigkétsêgliivül mégsqkm 
kal inkább nevekedvén, annak tökéletesen yltiegfel’eq‘ 
lö -biztos és erös egybekapcsolási módról szüliség 
gondoskodni 5 és meg vagyolì- gyözödve , ¿Lllogyßáró 
úr, mages' hel'yzetében, szintolly- kßvesséiyengep’lyé 
nevét valamelly napi fényl'iés liasznú vállálathqz kot-1, 
temi, mim én, az álmlam. végœhgjma;,mqßf§[e 
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‚ munkák után, nem tökélhetném el magamat olly 
munka’ vezérlésének átvételéije, melly nem а’ leg 
biztosb mód szerint végbevive , és tartósságára néz 
ve „атома számitva nem volna. 

А’ magyar királyi építési fö igazgatóságnak Anf 
drásy és Shzecllienyi iglfóííoki általdn'lég .1_832fben — 
шеПу idö бы е’ târgy’ vi'zsgzilatâvàl ysoluit; l'oglalatos 
kodtam _ velem közlött el6mùnkálatai`, -- azon ada 
tok továbbá, mtlellycâketV 1834-1999 tert esti utamlior, ’s legközelebßßáróìiî’ ŕersáálíëâs'ßiäd'iâä 
nén végbevitt vizsgál'ódásaim~által szereztem, olly 

` ét а’ Ье1у’ szi 

УЫеШЁЁХгЁЬЧЦЁЁ,‚деду Buda ’s Pest’ városainak 
а’ különféle terv‘ek`és èzelvéuyek (Sectio) szeriuti 
bármellyik ponton eszközlendöy álló egybëk'ötl'zsére 
дёщыымы :0115&quot;«nieuwe` nem-igen@ ‚мы függö 
шмыщ‘щеы az Penna rimane-1196 mnopokìßsekély. 
@dinerI a’ï foly'amnak'í és ïjêgnek ikexçeselâbf íakadálygi 
актах , mint k-ö‘vagy ‘www»ifaaisfh‘ídgl ésŕxnm a’» 
feljárásnák Ii115? hidnál nem sZükség-ellyf -mágasntkî 
lenni mint k6 vagy öntött-vas hídnál. E’Nélemé-f‘ 
nyemet mâr 1832-ki November’ IO-Íkén közlöttem 
A'ndrâsyi'és 'Széche'nyi gi‘ófokkal';.--’§ `:i’mlïiel‘yŕ’ vszinén 
tefe'rlegköielebbi fvvizsgálódásaimrfanbm „még Y inkább 
I'n'èlg'èfgö'sítetljelzij'‘î .ii‘í fmëm: Nirlrwl'wzux (lrinÄ-m ld 
ёдмдт Ё‹`›’:(&quot;=`‚т Б’Ным «..l (5114) ‚Д‘ш д&quot;) Инны ¿'.i 

'l' ’ i“ ‘k6-à f. hidíh‘ä’ńxeŕvekg ißé‘s xszelvênyhlëiláerelńo À’r'tílil ’Äibrá20lv`fbârmëld‘yi1k` &quot;helyzèbèir ‚дьььщ; mgxan‘, 
é'lflitëûi ~,‘ l f dié-Í lez ía&quot; й'обуафша ¿ée f i мы“ f~ àrakaândńf 
ëiìèlöfìâinlalèêœteńmsb l szánlaiimiatt , :magyl ikoczliázf‘ 
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tatással iárna, ugy hogy, ha az oszlopok magok 
han a’ hid’ felépitését nem teszik is kétségessé, 
azoknak száma és vastagsága hizonyosan nevelné 
az áradási veszélyt. Ide járul még az, miszerint 
a’ budai részen alkalmas feljárást, _ nevezetes ma- ' 
gánybirtok lerontása nélkül, lehetetlen volna ké 
szíteni. l 

_Vas hid, k6 oszlopokra, annyiban érdemlene‘ 
köhid elött elsöbhsége‘t, mivelkevesh l oszlopot ki 
vânván а’ folyam és jég ellen kìsehb akadályt ké, 
pezne; egyébiránt szintolly nehézségnek, és ai bu 
dai ‘еды-азы illetöleg ugyanazon alkalmatlanságnak 
lenne alávetve, mellyet а’ köhidra nézve említettem; 
A’ leges legnagyobh nehézség azonban а’ kivántatô 
vas’ megszerzésében álla'na„ mellynek lehetö leg 
jobh minöségünek és öntetünek kellene lenni, ’s 
mellyhöl olly nagy darab öntvények volnának „а!“ 
ségesek, hogy azoknak Angliâból kihozatása 'majd 
nem a’A lehetetlenséggel határos; Angliában pedig, 
itéletem szerint, azért kellene okvetlem'íl készülniök ,. 
mex-t e’ tekintetben [вы legszerosb vizsgálódásaimj 
utân meg vagyok gyözödve, mikép ollyas gyártá 
sokra а’ .z_árazföldön sem elegendö tapasztalás seni 
a? szükséges segédszerek nem találkoznak. ‚ l 

- ,- . 'i 

A Fa hid kö oszlopokra, а’ millyen Amerikábanl 
(бы) létez, а’ Dunán -is állhatna fel, de illyesh‘oSz-«ì 
lopainak nagy száma miatt nem javasolhatni, „s a‘zért‘ 
sem, шеи egész, feliílépítménye fáb'ól leven, tray@ 
. 4 v 
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tôssâg'a rövid idöreterjedne ’s év'enliénti javitgatâ 
sai nevezetesek volnának, mi a’ magyarországi tön 
vén hozô test 'és Báró úr által шагам czélnak tel-- ,Y 

Ijességgel inem' Ílèl'el'neï meg. ’S minél továbl) fóntol 
»gattam a’ tárgyat; ïannál eröselib lön meggyözödé 
sem,&quot;n1iszerint a’ fenálli'i körülményekhez képest 
függö láncz hid az ', melly Buda ’s Pes t’l város'ainak 
állandó egybekapcsolására legalkalmasb , ’s eddigi 
tapasztalásomnál’fogva bâtra‘n‘ 'âllithatom-', Iliogy ily 
lyes liíd ’tökéle'tès‘ bizto'ssággal és’ a&quot;1 czélnak ввё 
mi aegfelbialelg мышь is , fcàaihógy .--hwa 
kel’lI шьют&quot; annak minden -része’iben lehetö 
légtök’életes'bbë `tételére semmi‘ költség ne Ещё}; 
tessék. &quot; ' ‘ 

'il y1 -‘ “A 

' -I ’Nein- щыёд'вёгд viral;` -mind azen függö lli--- 
dak’fílloss’za's' elöszáml‘ál’âsâval fá’rasztanqm, mellyels.` _ 
Ёчёйсайёогфёвъёп‘гоёзгщ’ ütöttek ki; yannyit mind. 
azaltál‘hèlyen vleiini iët‘megjegyezni, hogy 
azfemlítet't' _hídak’ elpúsz'tulá’s'âïl- föliép a’ szükséges 
mdómäńyé ¿s tapàszfalá'shai-,meilyei egyedülnyuit 
h'zitnak elég' szilárdsá’got és, biz'tosságot- illyes mun 
k'âknäl', lúánya-J-és’azoñlörülmény okozta, melly 
szérint azY Мой-21 ifordít’ortt‘ 'pénz Штамп véve nem 
volt elégséges &quot;à&quot; itiunlia’y tökéletessé tétel‘ére. _ 
A’ néllai Telford úr által és âltalam Angliában é 
pitett függö hidak- ellenben ‚^ minden' veszélynek 
daczolva, - е’ mai nap is s‘zintugy sértetl'enül ’s e 
rösen állanak, mint megnyittatásukkor állottak, ’s 
mikor leendö ’elenyészhetésü'k’ Шеф: megsem is 
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liatározhatni elöre. De lehet még sokkal erösebb 
függö hídakat is épiteni, Kmint а’ már létezök. 

Az épités’ lehetösége után az arra szükséges' 
ъбьерёщ2 mennyiségét kell tekintetb'e vennünk. Е’ 
pontra nézve azonban bajos vàlami bizonyost mon 
dani, miután olly felette sok függ а’ körülmé~ 
uyektöl , mellyek elöre nem látllàtôk: csak egy 
kedvezö tél az épités közben j'ôval kisebbítheti , 
ellenkezö pedig nevezetesen öregbitheti а’ költséget.- 

А’ hidhoz rkivántatò vas és kö’ mennyiségét 
)'Óformán kiszámithatni. Mintllogy azonban а’ fo 
lyam’ medre és а’ két part nagyobb `részint 'ho 
mok ’s agyagból áll, és a&quot; viz’ szine közönsêges` és 
legmagasb foka közt 25 lábnyival válto'zik: teljes 
lehetetlen, akár а’ mederben akái` а’ Parton épi 
tendö oszlopoknak jó ’s bizt'os шары; zárgátok 
(Cofl&quot;er‘-~clam,I Fangdamm) használása nélkül rak 
ni. Ha mât' е’ munka viz-szük évbe esik (mi 
röl semmi bizonyost nem tudhatni elöre), а’ Zár 
gátok felével is elöállítatllatnak azon summának, 
melly viz-hö esztendöben szükséges; miután azon 
ban ez elöre nern látható, a’ számításokat rendkí-- 
vüli esetekre kell tenni, és egy tavasz és ösz közti 
idö , kedvezö évben 'is ,- alig elégséges еду zár-~ 
gátnak a’ mederben bevégezhetésére, mihezképest A 
ha a’ következö tél lágy, а’ zárgât sértetlenül ша 
radván az oszlopok~ ’s kömivesi munkák messze 
elöre haladhatnak; ha ellenben siigorú tél köv‘et-f 

4 ’Il 
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l 

kezik nagy jégtömegekkel , а’ zárgát hihetöleg meg 
károsul, annak kijavitása sokha telik, ’s ekkép nem 
csak sok pénz hanem idö is lvesz, mit ollyas mun-- 
kánál , melly egyedül tökéletes elkészülte шёл kezd 
jövedelmezni, különösen számba kell vennünk. De 

l ha több szigorú tél következik egymásután -- mi 
ezen országban mint hallom nem ritka eset -- ugy 
biztos számolási'alapul épen semmit .seni vehetni. 
Hogy azonban Bárô urnak mégis némi iránymér 
téke lehessen elöleges számolásainál, minden kö 
rülményeket tekintetbe véve annyit mondhatok, 
hogy egy czélirányos és tökélet'es erös hid, az 

‘ ide zárt rajzhôl láthatô vonalon, 300,000 font 
sterlinget túl nem haladó summával felépithetö. 
Szükség itt megjegyezneih, hogy az általam 1832hen 
Andrásy és Széchenyi grófokkal közlött költség~- 
vetés olly erösségü hidra volt számitva, а’ mily 
lyenek Angliában léteznek; miôta azonhan a’ hely 
zetet Штат, azt hiszem: а’ Buda ’s Pest közt épi 
tendö hidnak erösebhnek kell lenni, mint akár 
mellyike az egyebütt találtatòknak. i 

Mi a’ hidhoz valô vasat illeti, elhatárzott vé 
leményem: mikép azt а’ szárazföldön olly foku 
iôsághan és pontossággal teljességgel nem gyárt 
hatni, minö а’ biztosság’ elérhetése végett okvet 
lenül szükséges; ide jârulván meg, hogy annak 
gyártása és próhálâsa va'gy magam’ vagy meghi 
zottaimnak szüntelen iigyelmét és személyes fel 
ügyelését is megkivánandja. 
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'l‘öbb honi köbányát vizsgálván meg azi. talál 
tam, hogy а’ farkasvölgyi (Wolfsthal) granit és а’ 
csobánkai k6 a’ kivánt czélnak megfelelnek. 

Az épitendö hid’ helyéül az ide mellêkelt raiz 
ban látllatô vonalt tartom legalkalmasbnak, és noha 
а’ rajzon megjegyzett többi роты; is megvizsgáltam 
’s nem kétlem: azolmak mindegyikén e'pülhetne hid; 
-- mindazâltal az imént emlitett helyet azért hiszem 
legalkalmasbnak, mivel ott a’ budai részenlQásd а’ 
rajzot) a’ várhegy annyira elhajlik a’ folyamtól ‚ ’s&gt; 
a’ part mind széltében mind hosszában olly kedvezö 
alkotásu, miszerint egy igen könnyů feljárás’ esz 
Yliözölhetése végett а’ mostani kocsiúton csak keveset 
szüliséòr változtatni. A’ pesti ~részen hasonlòlag ked 
vezö a’ partmellék, hol szintolly alkalmas feljárás 
készülhet а’ nélkül, hogy egyetlen egy épülétet is 
lerontani kellene; ’s а’ két vál‘osi közönség’ kényel 
mét tekintve is, e’ helyen állana a’ hid legalkalma- ‚ 
sabban. 

Gyalog-hídat, minden oszlop nélkül a’ folyam 
ban, a’ rajzon látható vonalnál lehetne építeni, mint 
egy 120,000 font sterlingért. 

Pesten létemkor többek’részéröl nagy aggodal 
mat hallék az irânt kijelentetui, hogy a’ folyamba 
helyzendö oszlopok a’ jégnek ellent nem állhatná 
nak, és hogy azok’ vastagsága nagyobb vlízáradáso 
kat fogna okozni, miért is teljességgel szükséges 
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volna , mikép a’ jégindulásnak láthatása vegett vagy 
magam vagy egy általam‘megbizandô hozzáértö mü 
vész a’ telet ott töltené. Orosz és Svéd-or‘szágokban 
szerzett adataim részemröl minden ebbeli aggodal 
mat, melly sokakat olly nagy `mértékberi fog el, _ 
elhâritanak, és én meg vagyok gyözödv'e, hogy а’ 
dunai jég az oszlopokaty soha nem veszélyeztetlieti; 
mi pedig nagyobb áradások’ okozllatásât illeti, е’ te 
kintetben sem tarthatni semmitöl is , miután az épi 
tendö hid alatt még mindig marad legalább annyi 
szabad viztér,- mennyi a’ mostani legszorosb тона} 
nál létez.l ` 

Hallottam továbbá Pesten _létemkor ад is, mi 
kép az ottani Пива-рамок szabályozása hozatott iw: 
vaslatba, mi valóban felette kivánatos is;` és а’ раг 
tok’ fentartása ’s megóvása különös felügyelés àl‘á 
helyeztetvén , а’ rendörségnek megakadályozni kel' 
lene,nehogy а’ folyamba mindenféle szemét `és sep 
redék szôrassék; mellyet az áradó viz elmosván 
Csepel’ szigeténél rak le, ’s melly ezt századok бы 
szüntelen öregbítvén, а’ vizâradásokat bizonyosan 
nem kissé segíti elö, -melly beszemetelést :ez okból 
czélirányos rendszabályok âlbál lelletöleg megszün 
tetni volna szükséges. De teljesítessék csak bár mi 
ként а’ partok’ szabályozása, ez а’ hidépítésnek leg 
'kisebb 'akadályau‘l sem szol'gáland5 ‚ е’ két tärgy akár 
egyszerre е6упгп1$$а17 akár kiilöu külön végeztet 
hetvén. l i 
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lAngliál'mi „Ешьте“, Bérímârî ottant.àzigywiè` 
selöjének jövö November’ IO-ikén vagy az elöttlbiîf 
gom átêidn‘i_‘21&quot;'j_arvgasll'o‘t’t` тетей/65 szelvényrajzát: melll‘ylhölu azoszloppk&quot; helyzete, es a’ hídhoz vezetö 
két рай! út- &quot;аду feljárásnak hajlása és emelkedé 
‚ее ies'z ыьащ ’_s ha Bären; jónat tal‘álandjg, rám 
hizni ai’ munka’ Ivezf'irhiels'‘ét slzei‘ëncé'sëiiine tártan 
dem', szerzö'dés мы ё‘ ьачёъкеёвые‹_ьыегешш 
magamat: ~ 4.1i: 

l-szer. Minden részletes tervet és kimutatást 

egymás után, а’ mint а’ munka’ folyamata alatt ki 
vántatni fog, а’ külön munkavállalók (contractor) 
szerzödéseivel együtt &gt;e’lkészítek és kézhez 52018511 
mok. 

 

2-szor. Az egész munkát ‘аду személyesen 
vagy hozzá tökéletesen értö megbizottaim által 
igazgatom. 

3-szor. А’ ves’ gyárlására ’s próbálására An 
gliáhan személyesen és megbizottaim által fel 

' ügyelek, és annak minél hamarábbi átküldetését 
eszközlöm. 

’S mind ezek utân legkevesbbé sem kétke 
dem, hogy ha а’ munka java'slatom shzerint haitat'lk 
végre, (mire lesz gondom), mint erös és tartósl 
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‹ építmény а’ kitüzött czélnak tökéletesen meg felelend. ' 

William ilen-ne; в. k. 
Béel Sept. 26. 1837. 

U. I. Báró úr, kívánságára а’ többi rajzokkal 
együtt, egy gyaloghídat tárgyazó vázlatot is fogok küldeni. 
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PLEws És sLATEn’ _ ,_ 

IELENTÉSE 

BÀBó sINÁlloz 
(az eredetz’bó'lfordz'tva). 

Vadászkürt vendégfogadó , Pest ‚ 
Martins 19. 1838. 

Báró úr , ‚ 

Kivánsága’ következtében szerencsénk van е’ 
f. évi Februar 4ikétöl mint ide érkezésünk’ nap 
játôl kezdve mostanig tett észrevételeinket ezen 
nel közleni: 

Hallomásbôl értesiteténk , hogy a’ Duna víze 
és jege régóta nem veszélyeztette annyira a’ két 
vârost' ’s annek tájékát mint. Vie’ télen; és ámbár 
а’ Duna7 e’ rendkívüli állapotja , az említett két 
vârosra ’s némelly Duna melléki vidékekre nézve, 
felette szomorú következésü lön, mindazáltal men 
nyire a’ mi czélunkat ' {Пей , örvendenünk kell , 
hogy az idei zaj-eltakarodásnak személyes tanúji 
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lehetvén alkalmat nyerénk&quot;, a’ folyamot извине 
delmesb állapotjában láthaitni. ` 

Kétséget ynem szenved, mikép а’ folyam’ szé 
lessége, mélysége , és a’ rajta zajló jég felette nagy 
tekintetüek, és hogy а’ két part’ állandó egybe 
kapcsolása azon emberi vállalatok közé számithatô, 
mellyek nem mindennap ’s neni minden'ütt гаш 
tatnak, ’s mcllyeket es_upán а’ legnagyohb mes 
terség ’s igen nevezetes költség hozhat létre. Mind 
e’ mellett azonb'an Abůtì‘êlgrl' ílllñiràljükfg! hogy sem а’ 
két várost sem magát. а’ ЫЫЕЁЁЁЫ: legkisebb ve_ 
szélylyel sem fenyegetendi yolly állandô hid, melly 
a’ nehézségeknek lmegfelelölegy és hozzáértö mü 
vész’ felügyelése ¿im ашшыь fel а’ két yáros kön. 

l Töbhszer vala alkalmunk a’ jég’ &quot;Найду lát 
hatni fdlyokonz, mellyekenf :Angliêhan-E :élàtitettünk 
erösehb fagygyal niir1t-~f£s-lcdillyetith-tapàsitalánk'; 
és neha ‘.Amglia’- deli: részeibemv а’ 4tél.,...31115.11¿mem 
nem olly szigorú mint véleményünk :szetùitg itt; 
mégis 1830ban, midön а’ londoni и] hid épült, 
és a’ «;folyamban e’ fvégeth négy'igárjgêf&lt;.ßß§ffer- 
dam, Fangdamm) állollt‘., ollyi erös'ffágyugit‘alf; 
kodék‘, hogy la’ jég Iegaláblzi` hatllábnyi. ‘джаз? 
ságu volt, Y’s olly iégtöńiegèk toŕlódtalílfel,i,,lilly--` 
lyekèt itt nem 'láttúnkfy munlíâinld’mińdazáltal &quot; 
salem-i1 maradának; .fs-naze. fbárenkgéwär». 
hogy habám’ дыма Zai таланты’ W911i? ¿si 
miI néhamegtörténhetik»mißt a’ millyennek mi 
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találtuk, hizonyosan seni а’ hid’ oszlopajnak nem 
ártana, sem az «&quot;aradz'isokai;` legkevesbé nem nevel-I 
né, feltéve, 

Hogy igen kevës oszlopîú híd‘ ál-lítassék; ъ 
Hogy az os‘zlopok lç’lgnlagjoßls gopdgîlal»A és 1e, 

hetöleg erösen идешь épípfejq’s,..végr¢‘»§~ ._ ’; \‘ „f 

Hogy а’ híd- Vne ,'állimpn;l а’ грифа’ ~rlßglgesiÈ-&quot;r 
nyebb részén. V vg fg ’ . «t ’‚ 

Az oszlopok lehetö keves siénnátv annyira 32611; 
ségesńek tartjuk, mjszerint semmi-egyébfélét mint 
függö láncz hídat nem ajánlhatunk. ‚' ‘_x ,. 

_ &gt; y... ¿_Q :t ‚ 

— Mi több шипы vittünk‘ végbe Rennie` ига} 
’s más legjeles'b mííve’szek alatt, .kik nem építet 
tek ugyan láncZ-hídakat , .,s ez okból ' il’lyes'eke; 
nem is a‘jánlhatnak annyirav; mindazáltal ‘fůggetlen 
és részlehajlatlan létünkre te'ljesen megvagyunk gyö 
zödve arròl, hqgy sem k6 sem öntött vashídßu 
da ’s Pest közé annyimv nem alkalmazható mint 
függö 'láncz hid. 

K6 ‘аду бишь: vas híd 7 vagy '8 o’szlopot ki- ' 
vánha, mellyek а’ zárgátokkdl és ívezetekkel ceu 
tering) építésközbe-n annyira àliadályoznák a’ 165? 
járást, miszerint neml` cs'ak magy âr'adáso'k követ-- 
keznének ’s Еду а’ két város felette veszélyezlelf 
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ve volna,- hànem az ivezetek? állásainak 926110111 
boltatása által magok а’ munkák is koczkáztatva 
lennének. Azt mondani nem akarjuk, llogy habâr 
8 oszlopu hid is biztosan nem 'âllana а’ két város 
közt miután már elkészült; söt azt hiszszük: illy 
hid sem magának sem a’ két városnak legkisebb 
veszélyt nem okozna, ha olly helyen épitetnék 
mint például a’ Ь. а. vonal, 1101 alatta az` oszlo 
pok’ szélességén kivül is még mindig tágasabb felü 
leti'i vizfolyás maradna mint C. D. vonalnál van', 
mert tegyük fel: Ъ. а. vonalnál , hol a’ folyam’ 
szélessége 260 öl, 8 oszlop helyeztetnék а’ fo 
lyamba, mindegyik 5 yölnyi szélességü, ’s igy ezek 
összesen 40 öllel tennék szcirosabbá а’ medret , 
mégis 22061 maradna szabadon, holott C. D. 
vonalnál csak 165 ölnyi szélességü а’ folyam, mely- ' 
lyen а’ jégnek szük'ségkép keresztül kell mennie , ’s 
következöleg 55 öllel keskenyebl)` mint b. a.nál 

’ ‚ volna a’ hiddal együtt. Felette nehéz ha nem le 
hetetlen lenne kö vagy vas ívíi hidat állitani Bu 
da ’s Pest közt а’ következö igen megfogható okok 
ból: Az ivek’V egyensulyának fentgrthatása végett ' 
egyszerre nég’y oszlopnál keveshee nem lehetne 
épiteni, és minthogy az oszlopok szükségkép zär 
gátokban épitetnének , ’s mind' а’ пёву faivezet 
- mellyeknél fogva a’ hid’ ívei készülnének -- 

Aegyszerre állna a’ folyamhan, terméàzetszerint а’ 
vizszinének fele el lem-1e foglalva az építendö hid’ 

`hely'én, ’s ekkép vagy à’ jég torlódnék meg ’s á- ` 
radást okozna, ‘аду az ivezet rontatnék el. Ha 
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lehetséges volna, négy oszlopot és ívet egy, két, 
három ’s tán több esztendő alatt elvégezni, ugy 
ezek mégis tán biztosan elkészülhetnének , mert 
ha jól értesíteténk, néha néha több igen lágy tél 
követi egymást; de tegyük fel: a7 hid’ egyik fe 
lének építése különös szerencse mellett épen” olly 
kedvező évsorba esnék ,‚ valljon hihető-e, hogy а’ 
többi 4 oszlop,“ készülését is szintolly szeren 
esés körülmények kísérnék? Tekintetbe véve azon 
allopatot, mellyben а’ magyarországi kőbányákat 
találtuk, és а’ londoni и] hid’ építésénél nyert ta 
pasztalásunk után ítélve; merjük állítani, hogy egy 
kő vagy vas ívü híd 10- 15 esztendőnél előbb 
fel nem állhatna. Azonban nem/akarunk úgy ér 
tetni, mintha akár kő akár vas ívü hid’ építését 
teljességgel lehetetlennek tartanók; és hisszük azt 
is, hogy az áradás, veszélye а’ két városi partok 
nak még а’ hídépítés, kezdete előtt rendes feltölw 
tetése által elmellőztethetnék, és az oszlopgátok ’s 
ivezetek’ szétromboltatását vagy megkárosítatását il 
letőleg, azokat minden tavaszszal ismét ujra építni 
vagy kijavítani lehetne, míg az egész el nem ké 
szülne; de mennyi idő- és költségveszteséggel jár 
na mind ez, azt teljességgel meg nem mondhatja 
senki. Továbbá mi а’ kő vagy vas ivü hid’ épi 
tési költségét illeti, а’ londoni új híd, építésére for 
ditott summát véve mintául, és feltéve hogy min 
den annak rende szerint folyna, semmi nehézség 
vagy szerencsétlenség nem adván magát elő — 
egy ollyas híd 800,000 — 1,000,000 fom ster 
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lingbe minden bizonynyal kerülne. Е’ tekintete~ 
ken kivül meg n'agy nehézség fordulna elö a’ fel 
iárások’ elkészítésében is, minthogy a’ hídnak olly 
emelkedésünek kellene lenni, miszerint jég és 11a 
]'Ó а’ legmagasabb vízállásnál is szabadon járhasson 
aletta. --- Ha а’ part mind a’ két felöl magasabb, 
vagy Magyarország’ éghajlata szellídebb volna, az 
egész ügy más és sokkal kedvezöbb nézetek alá 
jöne, de a’ dolgok’ fekvését ugy véve mint azok 
állanak, Bâró urnak minden nehézségekre elkészülv 
ve'liell lennie,v mellyeket ezennel öszintén szemei 
elibe kivántunk állítni, magára hagyván annak el 
határzâsát, milly nemü hidat tart а’ fenálló körül 
ményekhez képest legillöbbnek. 

Függö lánezfhíd’képítésénél az említett nehézsé 
gek közül több elmarad. Két Qszlop а’ mederben 
e'lég; .és nem levén ívek, ívépítö fa ívezet sem kell; 
еду oszlop a’ másik után épülhet 5 ’s minden akâdály 
а’ munka’ folyamata alatt egyetlen egy zárgâtból áll, 
rnelly ‘а’ folyam’ szélességéböl csupán 15 ölet vesz 
el. — Mär most tegyl'ik fel: N. N. vonalnâl а’ N ákó-` 
ház elött, hol a’ folyam’ szélessége 21,0 ölnyi, len 
ne egy fůggöláncz vhid építendö. Az elsö oszlop7 
építésénél Csupán 15 ölny'i akadály velna a’ meder 
be helyezve, még 195 ölnyi szabad víztér hagyatván 
fen; a’ második oszlop’ építésével, elszvedetvén az 
elsö Oszlop’ zárgátja, az akadály egyedůl 22 ölnyi--l 
re nevekednék, ’s a7 szabadon hagyott víztér még 
188 ölnyi volna, vagy is 23 öllel szélesebb mint 
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C. D. vonalnál, hol a’ folyam’ szélessége csak 165 
öl; és az egész hid’ elkészültével a’ két oszlop csupán 
14 ölet foglalván el, a’L hid alatt 196 ölnyi Szahad 
n_yilás maradna, melly 31 öllel töbli mint а’ C. D._ 
vonalnak, mellyen minden jég kénytelen keresztiíl 

‘ мы , xriostani. szêle‘ssége. 

‘ 4Egy lill‘yes БЫ a’C. D. vonalnál, yvagyis а’ fo 
lya'm’ legszorosb _részén épitve kéitségkivül nevelné 
az áradási veszélyt, .ha a&quot; partok elöbb szükséges 
magasságra nem `töltetne’nek fel. 'De ezen feltöltés’ 
esetérekét oszlopú- hidat még C. D. vonalnál is leg 
nagyobhbiztossággal lehetne épitni.&gt; ' 

Nem .tilxdjukz szándéka-e Báró úrnak a’ két part’ 
feltöltését is magára vállalni , ‘аду annakl végrehaj 
tâsát a&quot; két városrahagyni, mellyek azt lassankét 
‘ЗОНЫ! olcsóhhanîés alkalmasabban teljesithetnék.Azt 
sem tudjuk, mellyik ponton kivánja a’ kérdéses hi 
dat felállitni. De nem kételkedünk, hogy a’ partok’ 
mostani állásánál , azoknak legkisebb változtatása 
nélkül is, két oszlop7 épitése а’ folyam’ medrében 
N. N. vonalnál а’ Nákóház’ táján legkevesbé sem na 
gyobhitná az áradási veszélyt, melly veszély-na 
gyobhitâs csak a’ legkeskenyebb helynél ienne fél 
hetö, mert noha е’ szorosnál valamivel mélyebb a’ 
meder, а’ folya'm peclig sebesebb, а’ jég mindazál 
tal fenlebegési ytuleljdone'lnál Гоша mindig а’ viz’ szi 
nére törekszik, következöleg а’ legszorosbhelyen д 
megdugulván vagy feltorlódván nagyobb távolság-~ 
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ra visszahatást okoz, mellyet az egyenesen e’ szoros-~ 
па]; iŕányában fekvö és а’ vízet ’s jeget Бета-1:6 Ose 
pel szigeti csúcs még inkábh nevel. 

Mi a’ Мне; ыд’ъйцоэзёвйъ és-megfelele'sét ille 
ti, teljesen meg vagyunk gyözödve, hogy ha 032 
lopai zárgátokban , a’ szükséges gonddal ’s olly 
ügyességü ’s-tapasztalásu férfiunak felügyelése alatt 

,építetnek, mint а’ millyennek W. T. Clark úr is 
mertetik, ki ai építészet’ е’ nemében minden bi 
zonynyal legelsö müvész a’ most élök közt ---- Bárô 
úŕ minden legkisebb aggodalom nélkül függö láncz 
hidra tökélheti el magât vállalatában. Mint hallottuk, 
némelly itteni e’pítészek olly véleménnyel чаши}, 
miszerint az oszlopok’ építéséhezlnem sz_ükségesek 
zárgátok coller-dams, Fangdämme) lianem lebo 
csátò szekrények (caissoons) is elegendök volnának. 
Illy vélemény tapasztalatlanságból e1~edl1et,' és akál'v 
lesz szerencsénk Bárô urral szerzödésre lépnünk- 
akár nem, &gt;ln'enytelenek vagyunk illy véleménynek 
egyenesen elle'nmondani. Ha több példa nem volna 
is a'nnak megmutatására, milly czéliránytalan az osz--» 
lopépítésnek e’ módja, elég említeriünk а’ Temzén 
levö Blackfriars és Westminster hídakat, mellyek. 
szekrényekkel épültekl: az elsö е’ pillanatban van 
jàvítás Май, és alapjaínak biztosítása végett épen 
most készítenek zárgátokat, mellyek 10,000. font 
sterlingbé bizonyosan bekerülnek; a’ Westminster 
hid’ alapjai pedig 25 esztendö два szüntelen igazítás 
alatt vaunak, a’ kormánynák évenkénti iszonyú 1:61‘ 
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ségére. Ha е’ hidak zárgátokkal épülének, azon ja 
vítgatások nem lettek volna szükségesek. Ehhezké 
pest azt tanácsoljuk Báró'urnak: ne hallgasson af 
féle javaslatokra, mellyek bármilly kecsegtetők is 
aránylagos olcsóságuk miatt, végre rosszul ütnek 
ki, kiváltkép olly sebes folyamban mint а’‹ Duna. 
Hallottuk azt is: sokan azt hiszik, hogy láncz híd 
nem volna tartós, és a’ szél ártalmasan llat rája. Mi 
nem látjuk á't , miért nem volna tartós, mintán min 
den része látható, és az Angliában épültek legke 
vesbé sem romlottak meg“; а’ mi pedig a’ szél, hatá 
sát illeti, а’ szélnek kitett felület nagyon csekély le 
vén , annak hatása is erre csak felette csekély lehet. 
ПЗУ hogy mind ezen ellenvetésnek és а’ kérdésnek 
minden oldalu megfontolása után is, ismételve füg 
gö láncz hidat ajánlunk, két oszlopra , N. N. vonal 
nál a’ Nákóház előtt, melly helyzet legkedvezőbb 
mind а’ két Parton,- nem levén itt, mint halljuk, 
semmi magányos birtok kisajátítandó, és e, vonal 
levén a’ két városi kereskedés és közlekedésre néz 

ve is legalkalmasb -_- hol Báró úr, vállalata, sikeré 
re és honfitársai méltó tetszésének megnyerésére 
bizonyos számot tarthat. ì у 

‚ 

Az úgy, gazdasági részét illetőleg,x és valljon 
Báró úr költségei ’s fáradságainak veendi-e juf, 
talmát, arról mi semmit nem mondhatunk, mint 
hogy adataink nincsenek а’ híd” jövedelmének meg 
itélhetésére. -Az építés, költségeit szintolly kevessé 
határozhatjuk meg habár közelítőleg is_ mindaddig, 

5 . 
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mig а’ részletes rajzok és külön kimultatások ke 
zeinkbe nem Ikerülnek. Mindazáltal kötelességünk 
.nek tartjuk megjegyezni itt, hogy mi minden épi 
tö-szert drágábbnak találunk ezen országban mint ' 
Angliában. A’ zárgátokhoz legiobb tölgyfa vagy 
veresfenyii szüksé'ges, minden másféle itteni й! 
nem verhetnile a’viz medrébe. A’csohánkai k6 yigen 
jó, de felette sokba telnék, mert а’ köbánya olly 
állápotban van , melly szerint nagy summákat kel 
lene költeni még а’ ivégett, hogy bármilly kivànt, 
mennyisêgü kö, nagy darabokhan, kikerülhetne 
helöle , а’ két oszlophoz és a’ hidfökllez pedig szá 
mos nagy, darab kö lesz 'sziikséges igen rövid idö. 
alatt, mi a’y költséget okvetlenül még inkábh ne 
veli. Az oszlopok’ külsejéhez farkasvölgyi (Wolfs 
Ihal) gránit kivántatik, melly j() minöségü. De men 
myibe telik annak nagy darabokban ’s rövid idö 
halatti kiállitása, arról nem itélhetünk; sok függ 
azonban а’ köbányâkhoz vezetö utak’ állapotjátol és 
attòl, valljon' а’ -köfejtök olly nagy menu_yiséget 
mint 4kiválntatni fog , rövid idö alatt elöállithatnak-e. 
Mihezképest Bárô urnak el kell késziilve lenni ar 
ra, hogy a’ bányák’ megnyitása és а’ hegy’ felüle 
téröl а’ földnek és haszonvehetlen köveknek el 

mozdítása , mi által több munkás dolgozhassék és а’ 
megkivántato minöségü gránithoz ‘lejutni lehessen, 
-— nagy költségbe kerülend. `Vissz‘afelé Peströl 
Bëcsbe Farkasvölgynek veendjük utunkat, és 'az 
ottani köbányákat megtekintvén, azok’` âllapotjárôl 
¿jelentést fogunk tenni, А’ mi magát а’ hid f'apitését&gt; 
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illeti7 inihelyt annak Yneme elhatározva lesz, 111111 
den építöszert elölegesen elkészíteni szlük’s'éges, 
hogy ekkép а’ hid lehetö legrövidebß idö dan án 
hasson fel, mert nagy csorbát szenved a’ tökepénz,y 
ha’ sokáig gyümölcsözés nélkül llever, addig pedig, 
mig a’ közösüle's megnyitva, azaz a’ hid жаждет 
sen felépítve nincs, jövedelemre nem számíthatni. 
Mennyi'idö alatt ké'szülhet el e‘gy függö láncz hid 
kët oszlop'ra, az N. N. vonalnál, igen nehéz шев 
mondani; vdenn-2m hisszük, hogy 4 évnél elöbb fel 
állhasson, és ez idö alatti elvégezlietésére is dere 
kasan hozzá keu Iámi. ' 

' - ' Nem lesz èllenvetésü'nk, Báró urral szerzödés 
re&quot; lépni, melly szerint` az oszlopok’ és Ihídfök’ 
építéséhez megkivántató zárjgátok’ csinálását, kömí 
ves шипы‘, а’ zárgátók’ karóinak a’ meder’fene»l 
kéŕel egyirânyos elvágásátés minden Vide tartozó 
munka’ megtételét magunkra vállalnók, feltéve hogy 
az, Clark úr vagy valamelly általa rendelendö sze 
mély’ igazgatása alatt vitetík‘ végbe , mintllogy tel 
Без meggyözödésünk szerint neki függö láncz hid’ 
építe'sében (бы) tapasztalása van, mint akármelly 
más mechanicusnak. De' ez uttal ki kell Vjelente-- 
ni‘rnk, hogy a’ s'zerszámok és kül'önféleV erömüvek 
Bárô úr költségén Angliából lesznek megs'zer-I 
zendök, mellyek azonban а’ munka bevégzésefután 
„да: tulajdonai maradnak ,' állanak pedig körülbelöl 
ezekböl: 

5 *‚ 
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(Ш az eredeti Jelentésben számos 'míiszerek és; 
erömüvek jegyeztetnek fel', mellyek nálunk legna 
gyobb részirgt 1nlamvcssak valóságban nem `lélseznvek , 
de névszerinl:y sem ismeretesek.) 

Tapasztalásbólvtudjuk, hogy jò és ytöluêlepesle); 
kiprôhált `szerektöl felette S015 Щ“, _mert ha азы; 
nak legcsekélyebbike is enged, az egész munkát hät-f 
ra &quot;ей,` és a’ zápgáljnk’ építésénél. hihetöleg egy ¿velg 
veszítet el, `Illi'íwßlllìall'21k-P3.“ фр; fqnt sterling` 
nyi költséget 0k¢¿§z'aml.y i ‘Потап hissgük: az itt ter 
mö vas igen jô és tán az angglç felíílhalaîdja; ai. 
gyártás’ módjára nézve mindazáltal az itteni hámo 
ro'ßk', 'szì‘ikséges .erömiívek’ lńânyafmìatt, annyira a’ 
mi'eìńk mögötb állanak, &quot;hogy'egyedülïAngljâbqn ké@` 
sz‘îilt-~ `vasnak használását tanácsolhaltjúk, és ismétplf 
ve` kijélentjükfmikép építësi szeŕzödésre Ёврзррёщ 
ешмыгёъы alátt léphetnénk , mell-ytölva&quot;vgálllzfllŕi't’,y 

` эйьетдеы ьбчейыёгыев Báró 'urńak és mirgmagunk’ b_e-f 
\ 

:nn 
csûlfeié is' ‘(155; ‚‚ ‚ . . ‚ 

Hällb'uúk, &quot;ìlógy n'én'lellyeli а’ sz'ükséges vas’ 
gyá'rtására bélfìildiek’l mégtanítabâlsát kivánnák. &gt;Ez 
kétségkivül röívid idö alatt yinegtörte'è-nlletnék és rpg’. 
s'rzì'ik‘sf'r'gesI gy'árok’ felállítá‘sára is találkoznék elégijsö 

kepénz 5` de nem &gt;taŕta'nók liel‘yesnèk, ha ¿Bär-Ó illyesbe avatkoz'nék, miután а’ hídépítésnél ißdßlnyç 
reségnek kell legföbhtekintetneklenùi, ésvazhhjêë 
szük: mielött ollyas belföldi gyárnokok képáödhqt 
nének, а’ hid mâr ke'szen fogna állani. 

/ 
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l&quot; Azon kérdésre, mennyire- meënend a’ hid’; álta 
lános építési költsége, j'nelfu vagyunk 'képe'sek köze 
litöleg is felelni 5 mert sok függen’ikörülmények’ mi 
nöségétölzplágy telek,.példíiul és alacs’on vizállások 
magy- költségkimélést ‘ok‘ozhatnának , ellenlnelzzö&gt; esel: 
ben pedig ‘a’ kia'clás Anevezetesen szaporodnékl Ах‘ 
mindazáltal állithatiuk, hogyhasonlió hid Magyaror 
szágban sokkal töhbe körülend mint Angliában , ‘és 
pedig-a’ következö yokoklußl: -- Az épitö készület'ek 

’s můszerek’ nag'y ‘részének, 'val'amint 4a’ vzsisnaky elkeríílhetlenül An'gliâböl kell 'hozátniá, ’s igy ez'eke 
nek eredeti- árához természet’ szerint hozzáadaiidô 
még а’ vizen és szárazon hozatelli,- а’ ъёгытзбвйсёфё 
vám’ költse'geì, kamatok és idŕiveszté's. грамма: 
itt nem szerezhetni olcsóblian: a&quot;veresfeny1&quot;l mgyòn 
drága levén; а’ {ЫаУпеБ tökéletes kif'aŕa‘gásá решу; 
nevezetes `költsé'gbe&quot; kerülvén. Mi pedig a’ “Не; il 
leti, félünk , hogy/ az még egysz'eri'an‘nyibá telill 
mint Angliában , minthogy az itteni, köfejtöknek 
ninos hozzávalôkészületük éss‘zerszámuk, mellyek 
БЕЛ-111118)’ daràb lköveketliönnyen‘ liiállitllatnâniah, ‘és 

I nag'y kiadá‘stl bkíoià-ïldi a’&quot;k¿ibányállui:ikÍ olly âllapotliä 
helyzése, телу szerint nagy rnennyisé'gü &gt;követ T61» 
vid ‘idöÍ‘alattlehessen nyerni helöleli; à&quot; bányákti'il 
a&quot; folyóltozY vezet'ö utak’ rossz-mihenlête' :Inég ihk‘ábl» 
nevelendi а’ költség'et. Magálionla?.hídîvëpítéséhez‘is 
továbbá szaimosr munkás't — kell Angllából -kilíòzatni 5 
az-‘itte'ni lakosok nem értenek a’ïini szerázániaink lél; 
erömüveinkhez, és mielött öket Iazokhoz hozzá 3261: 
tatnilehetne, Íaddig az egész hiil má'r lmajdner'xrfel 
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épülhetne; ’s noha az élelem sokkal olcsóbb Ma 
gyarországban mint'Angliábán , más részröl azon 
ban egy munkás sem llagyandja elv Angliâban levö 

у keresetét, külön nagyobb jutalomvnélkülfugy hogy 
ollyas munkásoknak killozatása ’s .ismét liaza Hilde 
tése bizonyosan sokba telik, de Yégre vmégisgazdarf` 
sâgosabbnak fog mutatkozni, kivált idönyerésre nézn 
ve ‚ ше11у Шу горраш; munkáknál legföbb tekjntev 
tet érdemel. Általában Angliából а’ szárazföldne lm 
sonló munkák’ végbevitele végett kijövö emberekp 
az igazgatô mérnökhöl kezdve le az utolsóköz mun-vl 
kásig , a7 fenemlíbett okoknál fogvß‘ jóval'töblmköl/p» 
ségbmkerülnek ,` mint ha sajábhazâjokban használ-q 

' taiznak.v ’S ekkép mind ezeket megfontolvakkö'nnye‘n 
átláthatni, mikép egy , Magyarországban építendö 

_ hid sokkal költségesebb mint haV Angliában épitet-§~l 
nék; -1’s e’ figyelmeztetéseink szolgáljanak feleletül 
Bárô úr’ kérdéseire. 

Mi azon aggodalmat illeti ‚ valljony a’ Casin@l 
táján epítendö két oszlopu hid nem Года-е павуоь-г 
hítni az áradási veszélyt, következö megjegyzést há» 
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torkodunk tenni. AiMartius 13 , 14,- ;1„5„ »és lllör . 
dikán, midön а’ Duna ‘те, ugy véljük, eddig ltùdva 
levö legnagyobhmagasságra dlizzadt fel-tapasß'talt 
iégzajlás világ'osan mutatja'7&gt; hogy az,áraclás’ egyedüli 
oka elöszer а’ (3.1). vonali szonos, .~lwl'.minden jég 
kénynelen -keresz'tííl tolúlni 5 Aés másodszor‘a’fCsepel» ` 
szigeti :csucs , `hol minden ‘а’ 1`о1у6‚&amp;11а1— ода. 110141011 
szemét ,’,sat. leülepííl, ’s ez álnal- а? folyam’ lomliasáf 
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ga mia“ Шведы}, jégwrlásn'ak keu köveuœznif;- 
melly lassanként megfenekelvén valôságos kereszt 
gátot képez a’ meder’ nagyobb részében. 

A’ C. D. vonali szorost âllítván az áradás’ e 

Буй‘ föokául, meg ykell jegyeznůnk , hogy Martins’ 
13kán, midön а’ jég indulni kezdett, annak а’ két 
parthoz nyomódâsa nagy összehalmozódást okozott 
a’ folyam’ szélein, ’s ekkép egy fentebb építendö 
két oszlopu hid legkisebb akadályt sem `képezne, 
sem а’ két város’ elárasztását telje'sséggel nem ne». 
velné. Igaz: a’ jég magasra feltornyosult а’ mp5 
tani hajóhíd’ helyén, melly ‚а’ C. Dyvonalou, 390 
öllél áll feljebb; de mi volt ennek világos pkaf? — 

Semmi egyéb, mint; az említett C. D. vonal’ kenysége; mire nézve tekintetbe kell vennünk, hogy 
а’ folyam’ némelly részein- uszô roppant jégtáblák 
az említett vonal’ szélességét jôval meghaladák, kö 
vetkezöleg е’ szoroson nem mehetének kerçsztül а’ 
nélkül, hogy elöbb darabokra ne _repedezzenek‘és 
fel ne halmozódjanak, midön а’ partra és рак-11102 
nyomôdó darabokkal а’ 1`о1уап1’ nagyobb szélessé;&gt; 
ge gátként majdnem egészen betölltetett és а’ С. D. 
nél lévö szorossal egyirányossá tétetett, egyedůl 
а’ folyam’ fentebbi_részein terjedvén ismét lassanf 
ként а’ szabad folyás széljebb.r ' 

Csepel’ szigetére nézve pedig azt véljüll,4 hogy 
az általa okozandô akadály парг61 парга nagyobb 
lesz , ’s így az akármikor elöfordulható áradási 
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veszélyt is mind inkább nevelni fogja , hacsak 
iszer a’ sziget, kétoldalán nagyobb mélység és 
sebesebb vízfolyás nem eszközöltetik, és 2szor Ha 
а’ népes és szüntelen nevekedő két városból ki 
hordott szemétnek ’sat. Dunába öntetése ellen, 
melly mint balljuk,_ jelenleg minden megszorítás 
nélkül. gyakoroltatik, czélirányos rendszabások nem 
tétetnek. ' ' 

Azonban legnagyobb gyámokul annak meg 
mutatására, mikép két'oszlop az N. N. vonalnál leg 
kevesbé sem okozna áradást, sem azt nem nevel 
né — azon lett dolog szolgálhat, melly szerint а’ 
víz csak akkor nőtt inkább és akkor kezdte elöli 

teni partjait“; midőn az egész folyamról Buda és 
Pest közt már eltisztult а’ jég , világos bizonyságzml7 
hogy а’ kiöntések’l okát minden egyébben kellene 
inkább keresni, mint két oszlopnak а’ javaslott. 
N. N. vonalnál leendő állásában. 

Szomorú szívvel mondhatjuk, hogy szemtanúi 
valánk azon iszonyú csapásnak , mellyel а’ Пива’ 
árvize borítá el Pest városát, és azt hisszük: egy 
álló híd nagy szolgálatot tett volna a’ lakosoknak, 
kik közül sokan vagyonukat Buda, magasabb ré 
szeire áthordhatták , vagy éltüket is biztosságba lie 
lyezhették volna rajta; és mi felépítése' lehetősé 
gét illeti: feltéve, hogy láncz -híd lesz két osz 
'loppal, ismételve teljes meggyőződésünk szerint azt 
nyilatkoztatjuk ki, hogy - a’ mennyire saját sze 
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meinkkel vettük észre —’ ha egyszerre csak еду 
zárgât készül: ez felette csekély akadályt fog okoz 
ni а’ víz- és jégfolyásnak, és а’ zárgát sem szen 
vedend; а’ már elkészült oszlopok’ alapjainak alá 
mosását illetöleg pedig, ez teljesen el lesz mellöz 
ve а’ Zárgátok’ karóinak ahíl iöröskörüli elvágása 
által, melly kellöleg végezve minden veszélyt el 
lxárítand, mellynek annyi becses ház, egyedůl il 
lyes ótalom’ hiánya miatt van kitéve. 

Maradunk 

Bárô urnak ' 

alázat‘o: szolgáì 

Рыси/5 JA'Nos s. k. 

sLA'rEn SAM!! s, k. 

‚. ' ' „Ц’ЁНЪ’: ` ‘л ' ' I' ‘. „n 
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lPLEwxs Éls sLA'rEn’I 

JELENTÉSE 

W. T. CLARKHoZ 

(lz/¿gol eredetz'bó'l ford/tva.) 

Trinivty Square Boro’ 
April’ 14. 1838. 

W. T. yClark urhoz 
Az „mak 1837-111 Deçémber aes-.kán 11611; 

levele ’s {felünk több ízben szôval közlött utasításai’ 
következtében szerçncsénk van ezennel jelenteni, 
hogy miután Hamburgnál partra nem szállhattunk, 
utunkat Calairsnak vevénk és Bécsben Januar’ 30ikán 

érkeztünk meg. Más nap Báró Sina’ Liszteletére 
mentünk, kia’ következö napon Pestre leendö uta 
zásunk iránt tüstént rendeléseket tett, az idöjárás 
közönséges felengedésre mutatván. Az ига: Bécsen 
Lul 011у rossz állapotban ’s olly tele hôval találtuk , 
hogy Pestre csak Februar’ 4ikén érkezhettük, 

4mire minden felengedési jelenség ismét eltünt 
vala már., Más nap reggel, miután gróf Széchenyi 
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nél udvarlásunkat megtettük, tüstént az nir’ utasítá 
sainak teljesítéséhez fogánk, és tapasztalâsunk ered 
ményeit а’‚ következökben adjuk elö. ‹ \ ‚ 

Figyelmünket mindenek elöu; af folyam’ állapot-L 
jára fordílánk, melly egészen be volt fagyva, .és а’ 
jeget, az építendö Ыс1’_озг1ора5па1г11е1уё11е2 olly 
közel a’ mennyire csak gondo1hatók,`két `léket-fuf 
ratvánf, a’ budai részén 6-- а’ pestin pedig 10 láb 
nyi vastagságlmak találtuk, е’ vastagságbôl azon 
ban valóságos‘fjég csak fmintegy 1 láb volt., а’ 
többi félig fagyott hôból állván. Igy maradt а’ fof 
lyam Martins’ Q-kéig, midön, az egész за] `egynagy 
tömegben megindulxfán l'nintegy 350 `yardlriyiui». 
volságra ment, hol Martius’ 13-ki délutáni 2 órájg ' 
maradt, midò'n ismétujra mintegy 400 -yardnyi-v 
val odébb mozdult, mig v5 Ór'akor közönséges el 
takarodása kezdödött, а’ jég azonban а’ csillagász- l 
torony alatti szorosnál megakad'ván а’ folyamot 
olly hirtelen feldagasztá, hogy éjfél elötti 11 Óra 
Кот а’ város’ nagy részét‘víz borította. Martins’ 
14-kén délutân 2 Óra tâjbau а’ iég kiszabadult 
ugyan а’ szorosból,v de а’ CSepelszigeti csucsnál 
a’ két sikér mederágban amiy'ira megrekedt, hogy 
ez által Martins’ 16-kán éjfél utáni '2 Órakor az ár 
víz a’ budai mérték szerint 29 lâh 4% hüvelk rend 
lnivülil magasságra hâgot‘t, mellyì'állásában nehány 
(Эх-513 maradt, migis'miét fokonként apadni kezd-_v 
vén, iS-fkán reggeli Snôra tájban 20§láb 9%, hüëf 
velkre szállott le; ’s eddig terjedtek a’mi ‘1253616 
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dásaink is. ‘Meg kell‘itt jegyeznůnk, llògy nelléz 
voln'a elhatárzòtl: véleményt adni ai iránt, milly ha 
tása leend olly sebe'sl vízzel menö iszonyú iiömeg-a 
nek а’ zárgátokra; azt azonban‘kétségbe nem hoz 
zuk, hogy a’ `flzfárgzíltokat ','Jrendszerin'ti kö‘rülniê'nyek 
közt, tetemesb fkâr'osulás elleń megbltalmaihatni 
olly védalkotványòk âltal, mellyek á’ felülröl-jövö 
jeget megtörvéń és egymásrm'esus'ztatván- al gátok 
mellett bxäcsâtanäk `eL?- Е’ készůleiek апыаъёгы аз 
úr'saját tap’asztalâsábôl .fog legjoliban itélhetnipmi 
csupán azi; adjuk‘lwzzá’, hoßgy&gt;selniniköltsëget ki--` 
mëlni nem kellexie azoknàkl `olly erösekkéïtëte'léńe; 
а’ mint cs'ak fa és‘was’ Yc'rlze'slszeríi‘ egybekapèsolàsa 
eń'gèch', A, 11: ‘Ja/lulu bpm . “liggen 'lì 
‘s ; 1’ ._ 

д ’ Továbbá figyelmünk'eb- a? ` uâŕgátbkhoz .megkie 
vántatô épületfára fox‘dífánk», ’s ‘holla az országllak 
számosl) duna-#melléki vidékeit megtekinténk.,A sehol 
olly fát, melly a’ czélnak megfelelne , -nem- láttunk. 
Sz'ôltunk azonban Spiegel urraL'égy pes'tiv elökelö 
Ё1‹':911юэ1ё1‘ге17 та1аш1п1 гРб‘МЬз urral 'isg‘ ki à’ duńl 
11111’ gözllájókat építi, ’s 11111111 a&quot;kettö1 bi’zonyosak 
ké t'etls’bennünket, llog‘y 501470 lz'rb hbsszaságu 

\« 

&quot; ВЧ“ '(7. 

’s &quot;1' ‘2f-f5 négyszeg hüvelknyi'épületfát akâŕmennyit. 
lehetne 'Sierezńi Tótorsfzhâgbôl; 160 'mériìílllnyif tá 
vlllsá'gra Pèstíen’alul; és pedig az elsöhb ïnevezett Ш‘ 
321&quot; mondi: Aan&quot;lijlgyl'íinak köb lâba 12 peneelie', ia', 
veresfenyüé azonbán vv3»- shillingbe kepülne, _a&quot;-fejér 
ferilyiit&gt; pedig, melly а’ mi ivéleményü‘nk szerint 
nem állan'á ki а’ 1етеге1ёз1; lhely'benv Pesten 8 pen- 



77 

ceért kaphatni meg. Ugyan Spiegel úr értesitett 
bennünket arról is7 hogy еду csztendsö hele tel 
nék, mig az erdök’ tulajdonosai a’ megrendeiendö 
tölgyfát Pest... áuithamák, mi'hezképes. velöl. 1.'. 
eleve kellène értekezni; és i1o`gy а’ kivánt mennyi 
ségnek И része állitathatnék ki elsö évben. Gróf 
Széchenyitöl azonban hallottuk, hogy B. Sina sa 
iát iószágain kiterjedb erdökkel hir, méllyekböl а’ 
szükséges fa kikerülvén, e’ tekintetben mínden ne» 
1162561;г megszünuék; és mi azt ajánlanók, hogy — 
kivált ha angol épitövel- köttetik szerzödés ’- а’ 
тг111а1а1’е1бшош11161 magok gondoskodjanak a' szük 
sége's' fa’ megszerzéséröl, minthogy ök ismervén az 
országot ’s annak segédforrâsait, köńnyebben te 
hetik azt. Е’ tekintetben végre még azon 161111116 
nyüukét jelentjük ki, hogy a’ zárgátokhoz 521111568 
kép tölgyfát kell használni; тех-1 а’ veresfenyíi, 
melly jó minöségii, felette drága, és a’ fejér fe 
nyííitéletünk szerint nagyon puha a’ leverhetésre. 

Mi a&quot; követ illeti, 'megtekintettük a’ csobánkai, 
sôskuti , és pesti bányákat,»â’s4iiińdegyiket olly ál 
lapotban találtuk, melly szerint, hogy az 11j hídlioz 
megkivántatò mennyiséget csak valamennyire is meg 
nyerni lehessen, igen nevezetes költségre lesz szük 
ség a’ felület’ letisztítása ’s и] törések’ nyitása végett. 
Minek megtörténtével azonban , riem kétkedünk ‚ а’ 
czélnak megfelelö elég jó minöségü és elég nagysá 
gu kövek kerülhetnek ki azokhól. De itt ismét más 
nehézség adja magát elö: а’ köfejtök t. i. nem bir 
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nali.' magy da'rabok’ löréséhez, lniemeléséhez ’s-a’ bá-- 
` nyáktól а’ Dunáig viteléhez megkivántató шить; 

és erömüvekkel. Ezen lsivül az' utak is neveáetes ja~ 
‘мы lxiváhhának ‚ mìelött rajtok ollly nelléz terlxe 
kel: hordani 'llehetnet Szóval: а’ bányák’ kellö mi 
velhetése végett'még elöbl) mindenféle eszköz- 7s 

„ з2ег$2ёш-_’Ь egyéb illy'esekröl kellenel gondoskòdni. 
Egy ládában Önnek 45 &gt;fë'le 'kömustrátküldünk-, mel-- l 
lyekröl különösen ezeket iegyezzlük meg: 

` 'ß &lt;--~A’ gránit а’ fárkasvölgyi (темы) bányábôl. 
’ &quot; Р '1_ ' 'valô‘ nem mess’ze Bécstöl. Eïkö 'Pestexi'riœ` 
“ï kán llasználtatìlrnagydarabokban, ésPest~ 

re állít-va 4 зЫЩп’ЗЪ'еЪегЩ köl) lába. 
мг; ‘ ‘х! - .Y 1l: &quot; 

— А’ mustra Szerinti veres márvâny Ujfalúîtájéd 
«É ~‘ ’ kán terem, sókat halsználtatiln` Pest’ ‘ИЗГО 
—&quot;;' f' A sàban és köri'lyékéń épít'ésben , fökép lép-- 
.‘‚-‘ .- csökhez, lépcsöi- nyughelyelalhezA ’sat -— 

vékony táblâlxban fejtetik, és tér lába mint 
„ l: @gy 8 Pencebe kerül; nagy darabban ‘Titkán 
„ё; ’ ' ‘ fordu] C15 ——‚ `igen foszlé-kòny Aés réteges , 

-&quot; ` ` l ---- ára magy darabban mintegy l Shilling ‚ 
4 pence lenne. 

Homo/clvövel: талии i 
u'. ‚ / . ,i ._ Al ‚ 

_ 1-sö szám, аь ёзоЬёпЬай ln’myâßôl',~ szárazon t6 
è' ‘_ ` mérföldny'iŕe Pesttöl.l Arf'n- Pesten 161)“ 
' ' ‘ '_ “bának 1' Shilling 4 pence. Zitterbarth t’w 

\ 
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аж állitjal e’ köböl hetenkéntßOOO-ß-»BODO‘ 
köb lábat szolgáltathat. ‚‚ ~ It; \‚‚ 

2-dik szám, а’ Váczi bányából , 8 mérfóldnyi 
re а’ Duna’ 'partjától és 20 mérföldnyire a’ 
vízen Pesthez. Ára Pesten 12% pence köb 
lábának. Hauser úr, mint állitá, hetenként 
12,000 köb lábnál többet mdna elöállími. 

3-dik szám, a’ sóskuti bányából, 16 mérfóld 
nyire Pesttöl szárazon. Ага Pesten, köb 
lábonként 12 pence. Zitterbarth-úr ugy vé 
и, ‘zooo-_3000 köb Labat kiállithama he 
tenként. 

Van még löbb köbánya is, mellyekböl épite 
nek, 7s mellyek itéletünk szerint igen jô követ пущ 
tanának bélelésre, de mellyeket а’ rossz utak és sok ‚ 
hó miatt nem nézhettünk meg; az‘általunk megte 
kintettekhez is valóban nem kis bajjal söt ‘ввиду; 
lyel jutottunk. Nem kételkedünk, hogy követ le-~ 
het szerezni olly magy söt'nagyobb darahokban is 
mint az` úr December’ 26-ki1evelében ernliti, de, 
a’ már fentebh is mondottak szerint, ez országban 
nincsenek készületek , annak az épitendö hid’ helyé 
re áthordhatására. Meg kell jegyeznünk ат: is,.lwgy 
а’ fen kitett árok а’ házépitéshez közönségesen hasz 
náltatni szokott kövekröl értödnek; és ат; hisszük: 
a’ bányák’kellö mivelésére szükséges eszközök és át 
hordási gépelyek’ költségeinek hozz'ájárultával, az 
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oszlopok’ éshidfök épitéséhez megkivántatô nagysá-~ 
gu kövek még egyszer annyiba fognak telni, mini:V 
a’ fen kitett árok. 

Ezek után az ottani 111652’ 65 110111011’ minöségét 
vettük vizsgálat alá, és fris meszet 65 folyói homo 

lkol; szerezvén azokat következö három arânyban 
elegyítettük össze mustrâull lszer еду rész 1101110 
1101 egy rész mészszel — 25201‘ 1161 1‘652 11011101101 
egy rész mészszel, és 35201‘ három rész homokot. 
egy rész mészszel. Е’ vegyítékek’ mindegyikéböl 
egy 1115‘(1а1‘а1›01 jól összekeverve ’s 1161 cserépzsin 
del közé helyezve 24.1?1apig vízben hagytunk a'illanì7 
honnan aztán kivetetvén а’ mustraládába tettük 1115 
darab mészkövel együtt, az úr számára mégvizsgál 
hatás végett; a’ homoknak arányrésze mindegyik 
mustrában, az 6261161 körül foglaló madzagon 116 
üött еду, 1161, 65 három csomô által van megjelel 
ve. A’ fentèbbi keverékekböl szárazon is tettünk 

félre mustrákat а’ mi számunkra, és gondosan meg 
vizsgálván azokat .miután megkeményedtek , tapasz-‘h 
balásunkbôl azt huzhatjuk ki, hogy а’ 111652 16 minö 
ségü; 653 1‘652 folyói homokkal 16 falragaszt (mor-4 
1111‘) пу1111аш1; az úr egyébiránt az átküldött mu 
strákból maga itélhet. Mi csupán folyói 11011101101 
а16111ап61111 110226. 16161111, mert а’ parti homokban 
nincs elég föveny, és igen sok föld-Áanyag találtatik. 
Stegenberger úr, mészkèmenczék’ birtokosa'pállí 
tâsa «.sze'rint, mintegy 70 köb yardnyi meszet 5201 
gáltathat hetenként, `»15 shillingiével küb узы-(1161. 
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А’ ГЪОВЁОКОЕ; ‘alli ldfólyôl l 1165111&quot; va‘gß' 'f'àfg -‘kön-1'3&quot; -- göz 
eres-mma «мам? (21151116 f-*fy-kiszeaffi *www-*.8 
мы ‘à’ kögleëslfil megüs'ztítmán&quot;, yardjw мысе, 
2 shilli'ng'ö'perŕcebè kxerülneß' ' - ‚ ч‘) .l &quot;&quot;'À’lv‘ll UIMM: “ги &quot; ‚“/‚-›‚ f) ~ 7:&quot;l ‚ .Ilm 
— “г ’Ш5у’е1т62ёээе1 veltúnkmégßz iránt щ meny 
nyire -lennéuelxh belföldi. munkâsok llaszlíálhatńk'af 
шапка’ liülöńßéle fágaibau, ésfmind m`ások,’, értqsíy 
tésëi‘mindïsajât tapasztalâsúnk шёл =azt hisszükj 15161/1 
fòldieket ‚и mgolblai táuisaságábamâ ‘nem ,L ьшпащщ; 
Angolo'rszz’xgi-Y ńmnlu’asy ’ńemï énti: riyèlvöket», és, @gy 
személy-«annyit Véga, ‘mint äzokńak ‘Ьыщц’дш 
hár'ma. ‘EmielnolńzízértiI cèdpán &gt;amigol mun‘lgáßplgaj; 

-ll‘àslm‘áh'li' a? gát‘òk’n Cîsinâlâsálj'a‘, `az` alapolg’ frakásápal, 
aîz`legászfkömlinkg?. .vég'zésére з. vBellfip'ldíelßl ag amg/.agr 
sze1~ek.&quot;\‘elöälll'tâsaf~ ’ fs 1хе1уце lwlzdásůra, ,[vzglypimàìëáp 
köfaragáshoz és egyéb mu‘nkálmál is lesznek alkal 
mazlmók, hdl mágolxban &gt;d0lgòßh§1i&lt;l1âli ,1 ‚тру‘ fango 
lolu kdzé vegyít've ézekńekïbizopyßsan esall'àlgjçkï‘ 
ban ‘volnának‘ ‘és ‘Ы’! lńlunka'&quot; Ыуатщ: 
Eïïszeńntf-œhátfésiámœ «kariòvehë’ „ё‘т 
havács »'liennelALngliíáBól liowmdé „i lkik , ‘ъецрщёпд; 
íuenl kereset’ mostani nagylllétégßqupáqzdpagmhb 
Ьёц ьыыавщаш, шщшъдгггёя www@ 
rém'ńwhinmgö' ńéggfßélifhówphálmlu ‚милый? 

а&quot; Smink@ la’ ('gìmâaugmm ’ñv‘lylatgtwpkmmt шарф щвьаъёш mlletshspáhnák A el ‘заметны; 
menetelre ; 7s bldiépl @nixélläìgïël а’: ЕМЧНЧ' 
sokkal többe kerülend, mint Angliában ken'ilne._' 

*) Vidra nevü göz-erömú'. 

\ 

6 
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ISzüliséges lesz azon kívůl Angliábòl még ‚щи- 
депгё1е_шцп1ыё1б егбшйУеЬ-‚Ъ eszközöket is .külde 
ni,- niillyenek; köfejtésre ’s а’ kövek’ lerakására $201 
gáló emelögépek, karóverö és huzô eszközök, kö 
mives- köfejtö- ács- és kovács-szerszámok, felvonô 
’s leeresztö csigák , lánczok ’sat. --- Minthogy sem 
mi illyes Magyarországban nem találkozik olly nagy 
sulyu munkára, millyen az épitendö hidnál szükség 
kep lesz, és mellynek, hogy annak idejében elké 
-s'zii'ljen, szakadatlanul folynia kell, ‚тег: bármilly 
cseke'ljr részének is megakadása az egész‘et tetemesen 
hátravethetné. Ugyanennek elmellözése végett., az 
a‘nyagszerek’ megszerzéséröl is jô eleve kell gondos 
kbdni. Vasgyár, mellyböl valamelly netalân eltö 
rehdö öntvényt kipótolni lehetne, a’ mennyire ér 
't'esite`ténk, közelehb mint Bécsben nem létez. 

Àgyagot а’ zá1‘gátokh0z-,~ mellyböl nagy meny 
nyis'ê'g -les“z szükséges, kaphatni mintegy 12 mér‘` 
iiildnyire ai Duna’ mentézben felfelé; de ezen agyag 
‘ё’ 'gât’ elkészůlte után igen rövid -idö '.alatt fog` `111% 

’ vánt’atńi' és a’ Dunán találkoz'ó li'a'òk nem Ницца]; 
э . ‚ 

‘ÀÍliiakÜhO'rdhatáSára `alkalmazhatólag alkotva lenni. 
'&quot;Áì‘flágyag&quot; köb yardjának ára, ‚ munkáyal едут, 
mè‘ń'nyire kiti‘dhatwk, mintegy‘ 4 ̀  shillings@ kenaf 
lêñŕl'gi’làîzfalkalmasy hajók’ megszerzési költsêgét ide 

ёте; шеПу hajôk azonban késöbb az 05110 
iiök“ /lköveinek hordására szolgálhatnak. 

&quot;‘ &quot;fn 
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Az ottani was, ugy látszik, igen lágy , de vé 
leményünk szerint a’ zárgátok’ építéséhez használha 
16 lesz, és tonnája mintegy 1‘7--18 font sterlingbe 
telik. 

A’ kömívesek’szerszámaihoz ’s egyebekhez meg 
kivántató aczélt Angliâból kell hazatni; az ottani 
aczél nem levén alkalmas hasonló’czélokra. 

Végre Pesten tartózkodásunk alatt a’ 169116156 
11е1 minden regge] és‘este jegyzékb@ vettük Fahren 
heit’ hívmérüje szerint ; lszintugy feljegyeztük a’Du 
na’ 6116561 15 reggelenként 8 ôrakor a’budai vízmér 
tékröl5- is’ e’ 1161 jegyzéket, itt közöljük: 

(Következik a’ két jegyzék ' ' 

д &quot;'Ésezek Pesten tett ‘általános észrevételeink. Ha 
még egyéb bármilly yfelvilz’igositz'isl: lkivánna 112111‘ , 
mindennel, mi tehetségiinkben 611, szívesen szol 
gálunk, maradvân az urnak ' ‹ ‹. . »&quot;,ì 1 

‘ &quot; 1...» i“ i' ' ‚ v~Í4~Í ' Ы!&quot; l 'alázataa ualgáì'&quot;. 
Plow. én Slater as. kk. 

_NJW ан.“ ,_ |‘,`l` l '1; ‚ .‘1:;‚|‘1.› 1,110‘. l“, :J (ŕ l .‚ .l ‚ f,.- ‚а ,.5 

fm. .'-. '~«.« .:’ . n! ‘. . um! (111‘ „1,1 l.-ì:&gt;| Jeun! 
n l 

. ~. - C ' 1., „vh \„ ~~ al’ 11 indi; А’) .z ._1 ‘ш: ;’. 
. ¿vv '.f' ..' 1. Ё‘нмш дмьапицшъ‘ 11,311. ГЬЬС‘НА' 

i. -|- ‘Ё ‘ ‘.&quot; U‘i‘l‘ i `\|^&quot; 3:‘‚1 ',i'u; -1\›‘ Ъ&quot; ‘1.1:‘1 
fini i _ ,ß-'I li... in 1‚.1п’‚‘‚1 .1w ' ` 'Pi :' 

-| .1| l. 1’ ' . 1:&quot; ' ‘,»i 1‘ &quot;Ц! -J'l:li~&quot;,.’l ' Il' ‘n 11 l' 

6* 
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Ö1 1›1› ¿tpg-Él :mgl (,llylèl ‘щи ‚ж‘ i из!“ г/Х 
-1;1lî1`;.:;cf.1;1l x‘í|l‘xa&quot;»llq&quot;)‘Jluhïgnlw г1: ШЁтжч Ä=1i'..'.:`\m'.-l 
Qdgplllww кий 81-1'1 v’pîûmím видим‘! а) c.veul (‘Ц 

‚1111‘! 
\ 

-g‘xm soxlÃmlo'œ‘fa‘ mulimmÉx»,rosellloaflvìlrxiìl ‘à 
‘lnßJJu xn финты! ПЭАВГЗАЁИЁПА jlůxon (‚тьмы ’ 

лчйо1ёхэт1шгщатдкд’д11н 11%&quot;91 iufm lůxax: y 

\ \ \ ç L p v E L ` Y, -oa'wmßul в :Ußlß Jluuanlxmlxolfml :1 :iw‘l fw Í 
(1 П 

-п9‘п1вЧ Ái'l nwlm'm mÃ 

-u(l&quot;ß lli'ilxf) l'ß‘ńllíl '(gnl‘lìw. ; mi'wsa uîi‘r'v`um`nl 'Ji'nl l; \ J - »I \ 1 l - un o] redetblbfr tva. .. „чйшхй п;1›ш1 нёшзйз’ш и‘ чёдгтп al mas-.Hu вы 
:I_Iiì'lióföfl наш машинам 

Umm! llůx'lw'cgfit 3521 ‘в +НХ92139У6И) 
Február’ Q-kén irt levelét ugyanazon hónap 

IfQl-kënl'ŕeìénr; а): гаььйпшьщийпшёп‘бёаётг kÉr-dé- ' 
selseî‘e'uezemiell i'alnàs‘lzeçeñbsh’ül wfálmzòl'ni(Alk 13‘) :_:òm 
-loxa uuwwìm &lt;llìs -:›‹1.‚- ЧФЁ’А‘ЫРН im , l‘- .-:wlmlm 

Èlsö kérdés. „ll/Iiémi‘lszándńkoiilrllànúr a’ÁgyhÈ-l. 
loůlxíçlfv _».Q'szllQplzgiìgna’ mederbe állítani '.7“ l' 

‚11 -;‚ «amm .,-J еще&quot;! 

А’ végett, hogy'ekképen a’ közép nyílási ози 
lopok közt kisebb lehessen a’ lánczvonat (Span, 
Spannung), ’s ez âltal а’ partra szolgáló lánczolat’ 
hossza nagyobbulhasson; тег‘; igy a’ lánczolat’ лев 
lete az oszlopok’ két felén lehetöleg egyenlövé té 
tetvén, az oszlopokat oldalvást levonó súly kiseb 
bül aránylag. Ugyanis minél hosszabb а’ középen 
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fl‘iggö1 lâiiezhohat'; Май!’ паюоььыы ЁЫМВ le 

vonô súly ’s Í annâbeŕëlseblaekkáhkèìl › ай? épiteni , ellenállhatás végett: holott ha a’ lánczolat’ 
'sàegläëtëi diaz Í “dimlopokfl‘hmiildkén Ifëlérn egydnlök , 
sèlńml' ’ lildail’síiljiî i lriìiibsgî'ß'ìisl lâzl ‘ ószlöpia‘klli‘ak-Ö csllpdil 
видны&quot; 'és‘a’li'üiëall függii‘ánypsdn. ‘hdtß‘ltblïéi‘l= slůlyln 
szůkségnmtamßöuöliful Ölelù'lg‘ìm Ánulòxo 'n ¿Ö 
le) y'g') mai-rr xzfalnsim ,lnzeflllmnx-z-.ß‘r tI; —— гпгпЁ/т 

,kadems-«Nmaßlmsmemégçsê 
-ugys építehi ‚г .« lxogyï az îoszloplòln в ‹а’х1$ёб?›рёдйз 

lidn'ì mjanakr?? Il — 0l ,.'f-elsxim oÍliluuÁl‘wí'ul ‘ëösa 
‘(.Lrlhliul ai) cÍulilfn a' inlvt-¿Eno lixufl 410113101112) 

_ шипы! ан‘сдвётйуущё. ůzìilůtůwxißgylßtL-YQ'S 
näldllongeépigetnélq Шу‘: ipßntfìlgfxâlk'nß os‘liopßblñlg 
«M000 »fr 1imibépêmláhnhossnabägùfqáagvoqan 
tort .kivíânna£; . -’s _.ámbâmillg? hi ё ápitésclńlerész'l 
lalatflenné ,':Qmigclazá'ltai «цветет bbtoâsâggaljîißn ` 

‚‚ ЁБЮЁЧ 3è lännů) 
végŕnlìajŕâsái'ä lßvimrmt (l -—- 8 nfiaogèanöxöń nfll. 

-&gt;'1.'_x.-`nÍ^i-&lt;a i‘y'ull‘wìnl göxav'gön Гаага‘) шпыохг 
'my Mews. gamin-@Mg (assale, 

Ségßlûre líózler'fïlmlßdgßm- lmlilo?. ай‘ ßfnìaiïlìriiò'xqgom 
„мы ‘н п| „Мн“; ixlßi'im ilßnÀoxonůl ci: Jswhllfsm 
-llü ввпйёыш&amp;ЁЙЁЁЫ‘Ё1Ж1ФЩЁЫЕШЁВШЬЁЬ1ЁЁО 

llall'ìl, a'llûg'yl МЫ {Jltœsgèhhzl ual dlimifßlálâßdvßnqfñl 
(span, Spannung), .aniiál grösehhelxnfvisimagnâábèi 
baknak kell az oszlopoknak 'lenniek, következöleg 
алый! шЬЬе is ‚ьепшлешеяеъ; „м’‚.г1апщььгт1— 

.vényténe (seetionaL area'bmis .átëánylag n'agyobbii-l: 
чёт, ez által azok’ súlya és költsége is nenekedilif 
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i Negyedjk kérdés.- ...&lt;fMiiép.’ pmbáltatfik mega’ 
függö-bídak’ eï‘össége , lés biztossága??? ‚ц, 

‚ ,t . Azon proba,v `n1el`lynek a? :néliai_Cilseiiford‘v áIt/al', -.és..-~á1lia1am Ye'epített.«`fi'iggöbídak_ vettettek .alá, 
ebböl ‘Ш : f Eeltéve ,L .bogy a’ Г vas ‘ legjobb- mìnöségü, 

rés а’ czélnak megfelelö különös yméd., szerilit van 
gyártva ----- а’ vas-munkának minden része еду е’ 
czélra külöbösen készült erömi'íberiy ÍprobáraÍ’téte-~ 
tik, és ‘az említett minöségü 'vasnak egyegyinégy‘i 
s'zög büvelknyije mjnteg‘v 10 -- 11 Ytoíiníivâl fel»-y 
érö erönek kezd engedrii ’s nyúlni, és mintegy 
26 ---‘«f28',ton1i'ával felérö .erö‘vel'ftörikv eL'nDe’nem 
ta'nácsos va’ vasat fegészlailnyuítô Pòntig шефа-1161 
ni»,l vagy рг6Ъё1п1‚«‚ -minthogyVtúlvitt: pròba általl 
gyakran ‘sokat szegivéiiì, ’sfïimiután-, “mint fentebb 

' em1ítém',~'ïa’» vas’- minösége mât-:meg van. шагом,’ 
e‘gyedül a’ ` gyá‘rtâs’ ióságát szükség proba alá' vet-ni. 
Én közönségesen 8 --- 9 tonnâval felé-rö'lpróbâh 
szoktam egyegy négyszög büvelknyi szelvényre 
(Sectio) baszn'àln‘i, Vm1' vâltig 4elègeridö a’»gyártás’ 
megprôbálására és sokkal &gt;megbaladja &gt;azon Lerhetyl 
mellyet a’ lánczoknak tartam' ‚ kellene, ha a’ hidat 
egyińás‘ mellet't áll’ó‘emberek lepnék elf&quot;,~'f’s~ eli--I 
képen ‘legnagyobb kezességet „пудры; minden.y tör-j 
ténhetö-#szerencsétlenség yellen. — ,l _ -f . ‚гдд: , 

. ‚_ l ‚ ‚ 
¿.~ м&quot;. È- ‚ ‚-’‚' nl( 

&quot; ‘ Ötödik kérdës. “Milly lsúl_`\yra Vvmfiï‘a'z'- y‘1u-sö 
sz’ám alatti; és Amilly $й1угаза’ 2-dik szám alat‘ti 

r ‚ \ ' r bid&quot;‘szâmítva?” ‚ .g _ 
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A’ nagyobbik híd által bira'ndó tel-het igy szá 
mítottam: Felvéve, llogy а’ legnagyobl) teller, melly 
hidat nyomhat, {hid-últ’ felületét ellepö еду sereg 
ember, fejenként mindegyikre IS'négys’zög lxüvyelkl' 
n_yi âlló helyet, és egyegy személyreältálâban 1U 
stone, vagyis 140 fontnyi testnehézséget számíf 
va, annyi vol-ua Vmint 62 for'lt а’ hídlút’4 ëgyegyl 
négyszög lábnyi részére, hòziáadlráń ‘eh’hè'z a&quot;h`í&lt;l¥ 
út’ egyegy négyszög lábnyi 'téréllekl'sajâtl súlyát,ë 
vagy is 55 fontot , ̀  а’ 1161; oszlop ’s '_er'ńberek‘i 
kel ellepett híd-út’ egyegy. :néèg'yszögl‘lálmyjî‘ftêréŕe 
Íutó l súlyösszeség 117 fox‘ltótl’tehne. `---î-:--&quot;A&quot;&quot;gyä~lög 
hidnál а’ hídra ¿111mm fzçrherëpën' ahnyim вып 
mmm, mint а’ разувъщцш, fel.’ 62 fóllfrá деду‘: 
szög lábiát; de màggáńak а&quot;1й‹1;и1;1т111';$й1уй‘1к611г3 
„уеьь lesz а’ ёуапдзыапад, l11¿\i1:.1_;h‘fsgy gezy сыры a* 
ln'ìvelk vastagságu tölgypallôval ràlkantikI ’liíf’ :5” 
nagyobbik hid’ pauó'zata 5 hüvelknyi; tem-mami! 
tafekvö úti anyagszert ide nem AëŕtveÜ-ë Egy'ébiff 
ránt inind a’ nagyobbik, mind а’ kisebbik ‘llïdŕzílE 
nézve ат; javaslom, hogy a’ pallózatot vagyis ‘11Ёс1Д 
utat tartandó rudak öntött vasból készítesseńek , 
miszerint az egész építményben semmi fa nem vol 
na, lsívéve а’ pallózatot és korlátot, ’s ezek’ A'tar 
tossága Kya'n’ vegyítékében leen‘dö-A megáztatâs ál-` f 
tal 'jóval elösegítethetnék. 

Hatodik kérdés. “Jelen 'l'esz-e' ах 111‘ а’ hid’i 
megnyitásánál?” l ~ l 
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'v 
laaßimnXp-sanh‘ll... li l &quot;l,&quot; Ífll 'll lill. 'mi —’ 

.ll‘llll Км; .'I‘ n, ‚' &quot;l . .~_ l- lïlì. ' u ~v nu, 
-- .Sëílkséemflgiçslèßìleflliltsz hQgmiDuna’ даёт 

ыыгащшеп man() elwvqaalnállsîegy tem“ 
.-|1_‘|‘|‘.„ 

р1рщ,‚.е1$:;с:.1п1цщ5у‚‚109211510, ,és FC. Dènélulolm - 
Щ›‚‹.;.А’ „щит: e’- vpnllpk’. ‘Мг ,msllxikén {ё 
Ыюыщ 'fesgthep l.stzl'í’l'xsés'es :volna 
а’: ‚Мшщ ‘ММ; részsn 1a’ :Sz- ßçllílt’ßlssyéf 
bßïll'ëmßgçfößítmi., La’ реф részep, tpedig inñagì‘ánXÃ-.ì 
111ml.; kan# lïíëíliátltëndô В’ iP‘lrìí lÓSZlQPÍfy fés'i {$115 
www@ @sul ßsì‘ìwçllékvll fallar-1; &quot; т 
‘т @Zivi ‘Ш дап‘щвдгзаеёт .4i-@Slat lëhetn@ 

MIF’ 
l „ palitos.‘m1511101,içäß‘ñlëflëßllyñ‘ñlŕńßiälìlìiî 

@pim muy: 90960611 ‚ ‘111913995 nés“ halpiaççmlgqzl 
âllél’éllülelekßt kellslle дегочшп1‚е’‚вггё1.еёа!гв e'ë 
fe‘ìár'ás' Wiart» &quot;és a’ lêwokra’ budai résefl afl f‘îïî. 
46 felpa: vllellllemépqll а’ sz. ,_eçlléql’ llegyébe. ,‚ at 

l. I) , ‘1.41: l _' [,¿ll lmllllwîl’A www hogs' ß’». hlflëvxì ul-„lvqflìlna ,1,8 _, ‚ ‚ .lr l. l....-Y nl. .,\.„ “›‚:_‘;‚ 1а‚уазо1&amp;аъ11аъ11;_, 41101,“ _ugy .lhls‘zeläg keYeslebh..5s,1gy 
. &quot;Il .;H..&quot;Í&quot;/ y-&quot; 'Mt 'JU'I‘ '.-UÍ/h” \ ’webb @nella ,masalllblr‘qkìeßslâëërl‘lëa;.lïlîíanlèŕz 
Í . l ‘Y 

nella-5 CHUDf-ndîn‘ v- —— Ё li.. .f ’rl &quot;н &quot;will 
l ¿_ , . ‚ v ` и l — 

‚1... ` .l i' l Quin', &quot; nz&quot; „Il ‘ММ.’ „4.. 
a м ‚ - A I - ‘‚ „А 1г$е19$щ »level/Qms, .12' „vollslxklzßllxçsäe 

lleglalkaln’lash 11еН; ivpfëllagglql‘egt.&quot; al”. pesftiîlàé'sáîîxiç 
f z art z es а . i. lis-.35... ¿is а n ut о , - I lag&quot; gnegheäyizffjtçt 

helyzetek’ akármellylken eplthetnl hidat, de mint 
а’ terv világpsan mptatja, magápybirtok’ megvá 
_sárlása , kivált a’ pesti részen, csupángf `à', h. v0. 
nalnál nem szükséges‘. Ugyanazért az épités 156!) 
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Ье .fog kerülni, ha; a’wgyaloghid.namvìépitçßik.ai 
g.&quot; fb. „volialòrnf l ybelyçeleni ‚ _ aggodalom ,'ipiattr;l 
mintha. ‚в? Ье1у9ша1 .vm маты „штаты 
pòk. ' a’ és îjég -ffQlyástnak _akaéályul I_epnéngů; 
holbm hala’ мы“ чёшёщёыйвщчьфё ММ 
Swl‘int.i a? ‹ Duna’. . medrébeèáilifítamìf'ankńn ,.ogglpppal.. 
a,&quot; hid ашщнтдфуёз ‘59363 . 
пу31щага‘1па.,„ а’! meanyi шт; (impl-né) т 

aïfolyam leekeßkßnyebh Héëzénél'. ждут viz és jégtömeg-keresztül megy, мышц; #‚Дат 
VaSlOtt oszlopok nem okoznának nagyobb akadályt 7 
mint а’. шшущеъецьд: létez, ..'.’s. m61. ¿Sm это!‘ 
legkexeßhé» ‚ « hQgy. ад щадрраь ., iêäìlálìäl mg? .Mib 
uflként Szenvèdnének. I moxaßl 

‘ Кыштым fléviöi iánodókammiziölsmin 
den idöben megörizheüqigliés Ш ńńhqwkìdeńwi 
nének is annak téve, ez keveset, vagy épen sem 
пай: ìsein :i1-lana, .miumánißdig‘ms mindlleqìöa áüyag» 
Szßl’lzëbrbonítakikgzlm. è.h ,f'onliiz‘aïni ,mun le )Imis-1 
‚гтгы mimi ‚ “mi ìi‘ii.n«,‘&gt;m ilßmioqoixâo sr. {ТУ/‚ЛЭП‘ 
‘waff eènéariegyäßäaóalägaúáe;lfiäiè ’ ymfaal 

régiaielëûßf-.aaëůa‘maar iléëïßïaliaieläßëgzéíyaal 
.amflavëïfaäalësazßäiarleßâënej‘aëga‘àaaëy'hafr 
sz. Gellért’ hegyén, az állandó liiâblakì‘a‘ŕ'êiieiiggeiis‘; 
’s annak széleslaégét valamiyel niegbaladô bpszsza-4 
.sgßlafi‘ciërsàe'fa'ffarái iakaféáàäiimw‘ ,Á‘IMM 

‚ .u ‚ища-‘ъ! l. ».--dliiml .ám'fzlßsßiß'l шщ &quot;и! tbid 
&quot; &quot;1i ,friusialil‘f 

A’ tervböl látbató, mikép а’ gyalogbid által, 
akér С. D-nél, akár x. y-nál epülne az, а’ vízfo- y 
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lyás 'egyÍ hlíív‘elknyivel ‘sem-szorítatnék összébb, ‘mint 
a” millyen az jelenleg a’ legszorosb helyen. Ha 
azo'lnban` Bárôïůr, mińt'laihetö, а’ g. l1. ‘101111116 
[yet до; тазу‘х. llelyzet választásál‘a tölié 
1911111‘111 màgáe; а’ fory'á‘s’ ákadálgfozás‘át ‘ille-w 116151.- 
telen ággod'álóm következtében, `глазу ёгЬёЬй‘ Ina-v 
gâùylr'irl'lokot ‘l'esz‘4 kénytelen megvásárolni; ` ’зё ez 
òlcböl&quot; Iel‘ lëlle't‘ készülve Jarra, fll'ogy az építési 
кашу mint'egy £60,000 _ 170,000 -font ster 
lin'grïe i-álńe'nend.’l — › ` ' ' f l › 

Azon kéŕdések‘re', niellyekef, .mulbfln'óhap’ 126“l 
dikán költ levele foglal шагами, ‚ЬбчеЁКёШЧйд 
laszom: i ‚ ‘ i' :À x l 

Elsö kérdés. “Mennyi lesz közelítöleg súlya а’ 
két os'zlopnak œtéçöl talpigl'” _ .. — › L 

&quot; --uf y-»l\‘»._í»l 

E’. súlyt 'ïhaìos meglxatárŕozni, .migl a’ részletes 
_ rajzok el nem készülnek, ’s .m‘ig' azon inélység, 

mellyre az oszlopolmak menniek kell , tudva nincs. 
De ha az szolepokî: magasságát a’ víz’ágyától az osz 
lopok’ tetejéig'rves-szük., egyegyl oszlop’súlya, a’ kö 
vet köblábonként 145 fónt’ra számít‘vayz mintegy 
20,000 tgońná&gt; les?,Y ¿5 ', l' 

Második kérdés. “Menńyi lesz súlya ugyan azon 
laid’ két parti falazatának, mellyben a’ lánczok meg 
erjösítetnelx '.7” 

~ l' . ('IL _ 

m. l'. l . 
‚НЧ. l' ‘‚ ’ 31’.’ 
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Азов falazat’ mindegyikének súlya mintegy 
13,000 tonna lesz, а’ könek ugyanazon nehézségét 
véve fel, mint fentebb , és ide nem értve mi az 

’alapokhoz fog kivántatni. 

`w.;j‘lllElxNlnl (mann k. 

' f ì' Í ' ‚ l! ' l 

.‚ s 

, &quot; -' ‚З - 
l l 4 \ 

l l \ с‘ ‘l ` ‚ ì 

«l ,.il' Il. .If lili. 'l l 

.mami 
C 

l ` z \ \ ‘Y s ‹—’ :ml a . &quot;у ‚Чип-{Ё .llmll ,',Á-l/lf‘lm t “':l‘l'fulrl‘lfl 
I ~ ` Ú \ l n ' ч '_ -‘›:-.:‘›.‘› .'lzl l.. »&quot;m‘l'lima tllllìxxllll l? ‘Мин well-„wml 

. ‚_ .. 

,l.,l.;‘.‘-,‘,;;°.; 

‚ ‘1’ ~ l ’ ‘ &quot;f “ «.l lil п l .. т‘: .-» .fill l: ч“ ‚нм‘ ’ 
P \ ' \ д ’ . ‘ I f ` ‚ . - &quot;. ‚ ' l - _.. 111..' l . н&quot; ’‚:‘.‹|;‚&quot;\-;' 1 ‚Аз‘ ’) Ё‘, .mil 

` ' | ‘ l |\ I* о n -~ д г ,v ' u ‚ l .\. ;‘ ‚\ \| ` - - :’ - ‘ “НЧ fl ‚911.. (lll-ll -z 11:14u; 
\ »v 

l n l .. l. . ’ ‚ . 'l . \|› .\l. ‚ )lian if.. ‚ 1,1!&quot; l ‚‚ «&quot;'):„¿ С!) {1V} 
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:&quot; .l ` \~ ‚ _. Il* 'ì'. ')„&quot;1 ‘l’ '-&quot;;\ v&quot;, l‘x&quot; l, ‚ ‚ l 1 ’ . r . . ,P ,- ‘ \ ‚ 3 r ‘дай : , )_ 'Hl 
l. l &quot; ' l ‘ \\ r r l o n I \ ì* l i .l t I n ’ .IJI . ‘g ‚ ' j ,i ‘ l»,\||:l ‘,&quot;Íjfl I‘ ;\,l\‘:(‘ 
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Сунь?!‘ “На д-&quot;Ёьйщ‘д-‘йт т‘т'д HMA 
Pfiff/@wlmi шшшнц-н ,lofi-.l 'n ,xr )l mmol 00.31.‘ 

o ` U \ ‚ l I l Ч и; nu ‘_x/w) ш‘ш frln m t«lrl‘mml Imm ,lol «i1-.r 
Лидии-&quot;МН 2.!! mulilnqnli.l 

Q. . ‚мил‘. 1:›|1:г:‚ыЕ).‘п 
CLARK’ LEVELE 

BAR() sINAlloz 

(angol eredetz'bó'lßrdz’tva) 

Hammersmith April 20. 1838 

Uram , 
Kérdéseire , mellyeket mult hónap’ 27-én költ 

levelében intézett liozzám, szerencsém van ezennel 
válaszolni. 

“Valljon a’ javaslott gyalogbíd nem használtat 
bafnék e’ portékák’, szarvasmarha’ , lovak’, Боевик’ ‚ 
ágyúk’ ’s több éfféléknek is âtbordâsára ‚ ’s hajtásá 
ra, de szoros felvigyázat alatt; az az: bogy csupán 
bizonyos szám, egyszerre lehetö leglassabb lépésben 
menne keresztííl, а’ kocsik, ágyúk, ’s nebéz terhek 
pedig emberektöl huzatnának, а’ lovak шов“ ve 
zettetvén által ?” 

-Meg kell jegyeznem, hogy az egy lánczvonatú 
gyaloghid’ elsö terve szerint nem hagytam a’ f6 
oszlopon nyilást vagy Нива! а’ gyalogolók’ számára , 
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hanem а’ gyalogut az oszlop mellett megy körůl 
mint az ide mellékelt vázlat mutatja: miután 212011 

'han az kivántatik, hogy a’ hid nem csak gyalogolók’ 

` ëäag‘änàìïy“ Qt&quot; züpêgefèkhënfámdòxïz's 13111 

l átjárasára, llanem egyéb czélolsra is (szoros felvigyá 
zás alatt) használtathassék a’ тете‘; megváltoztatni 
szvükséges, és ehhezképest a’ felépítés is többe fog 
lierülnl. »_:wa‘vuVCX 'x`i`\.`\y\`\`Ã 'y\`\\;.v.`x,-ff\) a‘fyfwry П 

‚ _ , з '\.-‘-`\ SM &quot;f‘ 'I‘.-&quot;--'\'\ r \ '_ _ Ambar a’ lud elem‘te cs g o'g lólnra volt 
számítva ,&quot;-é¿f»^ñéñ`1ähñaäen~regyéßßcŕëlrà~ ъ; ìégkìs‘ëbb 
»n ‚ Но J'èO m.. ц1“‘11=з1.н пп 1,_-! _ me szorläas nellkul. lnßzem u p11; 

he 1.azt, m1 ergnâŕppït , sz кг? l0 а э “ ;:‘ И-Ч’ “ ’ _ ‘infr’ y »H3 -‘ `1 и! &quot;Ё Ü: oc l&quot; WA' to Ь еЦ‘ЫеЁ а‘ lord' l', u J -~ ßŕì’u . ‚_ »,Hf, |,1;:.&quot;.&quot;&gt; Щ‘; дг‚.ггг.‚_“ .A з&quot; г‘; в2о155111аЁ,1_ elo nfeéslççzlítîs es. mtezkedë élfì‘àelî ' › ›‘) ' ’ ` 

w' ‘9:’. 1 ‹‘ L д =‹‚, г’; Url&quot; ш ЁЁёЁуЁгёф’е hoèyqelèîy lllllyfzselulll ia’l‘li'llç ,&quot;,fw' _», ; 1; ‚1‘; '!‘».;._' &quot;'‹,’ M ~s О.&quot; ‚г l м ‚и: varos’ ozlxe e 'esënel'x toíêlleteseqglegfelelne az em 
&quot;' ' 1 )1li/l&quot; '‚ Íl.' (l . il . f ' 135’ Е l“ ‹ ‚ V. ' ‚ , ‘Í‘î‘ì' lltelì: szalîálplozäsolllrlzlellett, llye‘kel: anna nnleléìì' -‘› :1'‹‘;!:&gt;‹‚1 7 1;‘1;&quot;!1:;’ im, 5:) ”;‚‘› »f ‘1 _-‘ ›1.1'›Э`Л1&quot;:; 211.3* hen ‘elbadandok , lla liìvantatm fog. ’ 

l xl» al’ 'l'll’ mwa. sns‘m ß'l\:.2u; з-ь дм; @hisse-1l fnll'll 

&quot;Qli'y-l \ 

ivf,V` &quot;_Uw: &quot;1 гжЦш'ц/Н .wzl-Í ¿D .ef I&quot;;&amp;Í;l &quot;&quot;‘:з‘.‹‚ ‘1101 ll-Ian e’ :lud а’ Íleñ ozele Ъ1 ‚агщ‘епёвеаейз’ё 5i. 
fini’ &quot;112i&quot; Ш ' `P“ s” 'k‘ е‘ дё'ёёёщ’г “11 es Г&quot; щ‘ ‚ Я‘ 1.1 P 1 ~ 
ge ègy аР..а1;ш; 1:1 

e 0 i) Amm г&quot; ì UAM шшл ¿mwh' .1 v „п tozhetétt, ’s ez áïltal {leyeäetes vaë'yon s Iizolâ’b bé' 
Àß 11 t Sli VPA“ 1 ’l-U‘); О!‘ ll .Íl JUNG, Ã fila cse e et me entellìe tt&quot;v0 a. ` _, _. —:›1‘ш imm t msalß ;wmlnum'fßdë‘fl &quot;911111011 5„1‹‚1э 
nìuluao «13H0 её) „Иконы mlìmw‘ißeiéïáäà (Шах 

';'-'!:Il:~j¿u'l ?&quot;J2.'m0':9xa zlilmllshs'licl luvìì'w dâïfjollaoïgu 
baÍill-v-möl» ihn-1195:; 801011 ‘в МЁэЕзЯоЯпшщ -~ 
wl.) (‚11:11 Jßlxn'ëszm (/lmlLUu-J ÁmzümsalÍ-.w zìwgòv 
u`Jl :nÃ-'.11 131 сь iluu &lt;53 ¿zluJdLlJßzû .iorl'ulx ‘('ëflö‘LD 

asarq 1s _ 



_',..;l ‚‚‚; .. I' \ ‚ ,‘.„. , . ,i 
. . ,. 

.lzzlllz ‘ «l &quot;’ &quot;т l' »l ‘ l 
I п . _ l ~ '1 .I «l ’ f 'l - . «lli-'www ч i 

' I . ’ ' | ‘ _ . ~ . ‚ '__ Н‘: rg н“ .l ’ l 1- ) l ‚ HIM.“ l' H'lhrl. ‘1.’ 
` I в ’ l 'l . - - f ‘ I ‘ /l ‘ .'« ‘ “will finir ‘ \ 

‹ В...‘ ` Ч ‚ 
|11» - l, ‹ 

‚ 

.Fe/:seyes C'sa'szlíri Kira'lyi Fó’lzerczeg1 l 1.‘ 

„Mewqfeëzásî ‹.;.« ~« ‚ 
a /í В `l‘\'lfl.'l 

Nagymeltóscígů orsz.fa'¿g,r0slKL'lçz'ç'ldöttse'g!!t ‘_ „‘_ . 
tlm.' 

„(Шаги ‚ 
l В’)! 

'ald' I mi allilirtakzal7 ßudaïïl’s'; est- . 
161148 ‘11151335 1111011; e's‘ägzári Klrály‘íffçlls‘ŕg'ea: 
Ё}? à'éâ sf 'Nësilńëltôsââù 'öî‘ëzásßs'îlîiìüldölïêŕàńëï 
183.75 Julius’ 971‘ ‚‚ ‚ 
humilla&quot; éolllgeanlŕegyéb сдан ¿alla ,sel-1,.' aaa 
dëkoz'tli‘rik, mint az't, liçgy ègérl tâŕgyátla; difesliyîs'é? 
geisenînura'lk‘o‘dô Iliilsê'ges Íclslászz'uji'‘.lizl'lyznzilgl .Ãlia’l&quot;gina-'_iL 
gyar neinzetiiek 'fényélîe ‚Её kgzjl‘lyfâŕáj valósâ‘glgy'al'- Ё; 
letbe hozzuk, azt&quot;az o‘ŕszág'&quot; lakòsairaI nez'i'e lelietö 
legha'sznesahhan ’s çzélliîpílnyesahpap L, 'elöilnozditani 
segíts'ük ; azon idötöl lfollglva&quot; az'oilban 'i dlly‘ !sI`z_'erep-, 
csétlenség érte ai két’ri'äli‘oslßlfnîiel'lí, általlI e‘g‘ési‘ 

. аду egészen lkl'ilö'nhöîiíï'lvilá'gliz‘alrl&quot;tíiiiililfiilöl,'l’s a’ 
Iiehézségeküanliy'i'ra'neveliedtek ъ ;0ё${ aai,”I elött könnyen végbe‘vihet'öilekllâtsìottfniiist‘xiůel-i 
zebb felal‘lŕisqk’- fsorálba tartozik, és ekkép csupán 
egyesitetett erövel biratathatik szerencsés foganatra: 
-- annakokáért а’ dolog sikerének elömozditása 
végett czélszerünek találtuk, magunkat Bàró Sina 
György urhoz csatlanunk, és neki а’ Rennie úr 

en, es .1 1-keI1.. benyllltoflf Í 
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által számunkra készített &gt;minden terveket és rai 
zokat a’ vállalat’ javaért általengednünk --- elég 
szerencsések ez által is bebizonyíthatni, hogy va 
lamint nem késtünk Anglia egyik leghiresebb bid 
épitö miívészét nevezetes áldozatokkal a’ belyszí 
nére megbivni, különféle tervek’ készítése végett: 
ugy most., hogy а’ типЪаЁ valosítáisát elösegítsük, 
szintolly készek vagyunk saját tebets‘égeinket, azok» 
kal egyesíteni», mel-lyek az elkezdett munka’ vég 
bevitelére legalkalmasabbaknak látszanak. 

l ‘ n v, 
.IH «- .&quot;1 

j ‘ Mihez képest Császári Királyi Fenséged ,‚. -.és a’ 
Föméltssàgf. országos Kiküldöuség .i Baia-sin.. 
úr‘áhal .beadandó el’o'terjesztésben mind `аж is {$1 
‚дышат ‚ mit e’ tárgy’ elömozdítására Rennie 
úr’. segítsefgével, eddigelé а’ mi társaságunk&quot; tett. 

.‚‚‚ l l‘Llegmélyebb l tisztelettel maradván 
- v Császlári Királyi Fensééednek С l l t 'l‘qLlii .‚ l!&quot;v 

1 - i és al Föméltôságú országos-Kikůldöttségnek 
Pesten August. 20. 1838. Eszt. ‹ “&quot;l” 

-. &quot;› ‘l‘ i идшшщьъ Ш’дйд-Э 
I...v_ ‚И \- ‘ ‚1 1 .„09u95„çaqlîlQ/¿lzl'n'éœllt 

‚ё: 'd' ...1. .mnh-'IL имей&quot;? 

'L 'IN'. -\l &quot; 



Ã1) 

| l \ 

:wr rf» _ì'ul'wm‘l пи!‘ um Il .El 'fnl fznlnlsmmf., lr'lr. 
,_tl‘l') — )1«Ё'|м1)‘›-‘‹“1|.!1.‘ {Мн/‘с; rìulhllQ-‘l 'n 1|.,h.` 
-lìf i nil l'l'llf-f'Hl-l‘wl lm_‘lli R&quot; ìl‘ß'ń‘v'( Н ‚и 

| v —1›1›1 ‹1‘;›.-‘›‘|1|1;;‘-: 711“) »all ‘,:|_Í\ 'lv‘lì'wl ш‘ш ‘-|.i|,.-ì 
-l‘ra'ln‘rl '1: lr.lf=,-i«-.‘:nl-'«`: mlzvww: »:`:\&quot;ì.'9:m «&quot;~:i f» 
:Www/«ivm ‚м: (I. (‘г 1_‘=1^›’.:‘‹‘ l .mymä'jm ‘п‘и. . Fenseég‘îs Császárt kura'ëyl Fò’lzerczeg, .1Н;‚‚&quot;&quot;’)‚‹›‘) 11‚‹:'.и:‚1;‚, ‚;.-; „и 1; ¿&quot;mx. |.1,-,&quot;l ‘щ’ f, ' &quot; ‘.’1 

MwamQräëńë’Mdecffsin» ; 
‘‚—‚‚-шдмшшщы аишгдщмшшшдд а. 

.ìllmn ‚'‹ ‚с _ 

Múlt évben szerencsénk volt az építendö állô 
ш‘ьёгёувш‚чёьыёнуьтггаыь:шаге Mëftósá. 

^-1‹11‚;-ып1:.‚'Ёч;&quot; Í ‚’а:‚1:_31’-1 

I ggg ‘Gì‘lsez‘táůäy mbëŕüërae‘ számítañi'ä'ůl’î‘ft# 
`121161011 kinjìlsitkozwìáà@ fsz'erińt': ab‘bôl' ‘виды’ мы 
v'ánváh' ,1&quot;6n‘~1rlëivénsága kögwdiézés'êláën »l‘alÀ‘i'l-lik’lŕhi-l 
gyuhkl (ì‘swäár‘ „выдать“; ‘а’‹ Nagymêkiäságü 
országos Kilu'yildtêttségne’k egé‘sz _alázla'tossággal Tllírííl 
adni , hogy ‘fèll’ll &quot;&quot;tlsìvtleltl3 fG’róf' ylîr (ìlzoh &quot;.e‘zïhli ' alatt 
Матч На! ’S .rëïfëiîîz-fëì't‘îîîfîeféïteë‘ìi‘s 

Leggńélây'ebhï Mâzatu‘ssággálë ésljtìsnìélethel ‘ь тех--ъ 
гад‘ап «sl-:1 n ч 

. A.; ‘мячи! 1:‘›=‚:'‚ 

Császági ‚111111131.` Eenségednek , ‚ 
“мы Nagy’ménösâgauîszágos Kiküldöríségnek 

Pesten August. 22. 1838. Eszt. 
legalázalosabó szalgúi 

Wodìnner és Fia. 
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А, 

ВИНА-98 PEST 

Köz'r ÉPI'TENDÓ 

l I l 

А L L 0 Y- H I D” 
TÁBGYÁBAN KINEVEZETT 

' onszÁGos KÜLnöTTsÉG 

MUNKÁLATAI. 

Harmmh'k käzleme'ny. 

P E S T, 
llEcKEN-As'r eUsz'rÁvf TULAJDONA. 

1 8_5 s. 
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В U D А ’S Р E S T 

xöz'x‘ lípí'mxnö 

А L L 0 - н i D’ 
TARGYABAN KmEvEzETT 

‘onszÁGos KÜLDÖTTSÉG' 

MUN KALATAL 





5 ~ и’ощыйш È'. TÀRsAI'lloz. I 

. . ' &quot; x 
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lVerlangeny gemäss mich nach Pesth ‘zu be 
geben', liessen Lage zu untersuchen, und mein Gut-i. 
вещей über den _Umstand zu geben, obl es .aus-‘J 
fûhrbar sey, daselbst _eine Brücke -über die Dol 
паи zu bauen, verliess: ich London vAnfangs I‘OI:I.&quot;0-- ' 
ber v. J. und langte mit meinen Gehilfen, Hèi'rr'í 
Albano nämlich, am 12S-ten jenes Monaths in Pesth 
an. Wir fanden bei unserer Ankunft (las Wetter 
sehr günstig, indem das Wasser den für die Jahrs' 
zeit niedrigsten Grad seiner Höhe, d. h. 4’l über 
den&quot; niedrigsten Auswässerungszeichen in Ofen er 
relichtuliatte’zhwir nahmen daher ohne den minde 
stenlzeitvuerlusit iinsere Operationen vor. 

I-stens. DieI sorgfältige Untersuc'ikung, des Flus 
ses, und dessen Ufer. ‚ _ — 

II-tens. Die trigonometrische , und- andere' 
Vermessungen, dessenverschiedenen Tiefen, Brei-lV 
ten, und der verschiedenen Heftigkeit der Strömung. &quot; 

III-tens.` Die Untersuchung der im königli-V 
chen ungarisßlien Amte befindlichen, und 

ckenwesenbetrefï‘endcn Documento. j ‚ ‘ _ l L 



In allen diesen Nachsuchungen wurde uns von 
den Regierungs-Beamten der grösste Beistand ge 
leistet, welchen ich hiermit dankbar anerkannte, 

`indem uns alle die schätzbaren, und den Zustand 
des Flusses in wiersch’ie‘dènen‘ Perioden betreffenden 

/ Dócnnâerètg _bereitgrillig` zn unserem yGebrauche -zu 
gest'elltwt'lrden. iNachlclefiî.' zliuls'.c 5 ligsag 
‘ещ дояъътчгед swçhöpfgçaïhaßaßhea slurf! .Vl‘l A&quot; 

pçnöalishç гдяоёаящччггж 119111111 „зтё Едет . 
» haupt „diqwQth-Wcrçdiseni,.Aësl‘ürïft? »übeßgïifä ,1,19% ~.cwi '1HE 

@lität #ingangen .here »kehrten í¢.h«.im, Почета’ 
‚А ‘54.1’ 

beitupg'des mir 1ai_lfgetrx'agenenf.Sençluri‘gsçyvçches 
Beendigt , ¿luid „Ihnen - darüber imeinen д (Вт-МЫ; er1 

нцддн! 1 statte. -I‘Die Donau :trennt'dieStädtelPesth und 

Hash; ALQndOn. f _Zllrüçk’ Mwah seitdem die' 41.15%“ 

of?? mittel“, .eiäl‘eâßìne hëlbélMçil@ ,lans'élliůrwëßë’ ‹ 
desem Breite-Washed@ . is@ .und sasëp'ïbalidem 
Blnpl‘isberge 1.60 I Klafter, Annd ain; fäusserâiêenpnter 
Endßsdsflz. Insel Si» Margaret 499 .lïlëlft-¿Ri-,betrësb 
die Zwischenbreitennehnien , y0 sie y sichw dem 
Blocksberg nähern , hinter' welchem der Fluss sich 
von 195 Klaft'er,`an den'&gt; äussern-E'En'fleúldeslPasses bis 
‘zu 500 Klaf'ter gegenüber dem‘îla‘geräpfivall ergiesst; 
und. $19110@ Wieder, mwtheßäe @e1-lt» am“ 
lich 601915511”? Duïlëzá’â», ‘ёчд‘дгё. Yprsèbifs-Dvnaî 
ag. ‚ Strom des' ,niedrigen verfolgt 
fast denselben Lauf mit der Ausnahme ,` dass er sei 

vne kleinste Breite ,eine ziemliche' ’Strecke ïlŕinter 
ат‘ Blncksberge beißen-m мы dadurch» &gt;einen 
grossen Theil des шиэвез1 in 'Sandbänhe, als Ko* 
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pasnìlf'ßâtony?, und» Nylilfutäsi „26120111 bildht, _bis 
В!“ ‘in ‚23 Меййегенёйгйшр hei &quot; der! »C'scpel ~- Insel ,ger 
them »wird die' 'ganze».Rìelxtiingundfl'ffìńdenz, ~und. 

davonÁ -en'tsprilzŕgende dlljefe êdes lHauptstromes 
#lm - :den «jetzigen `.Blrl'iéluä' »dsü nur! = gegkén = Klas. .Ofrlelsv 
Ufer. Hinter'deliî .Brjiekeì ist l‘er.- in ein f gleichförmïir 
ge’s - Bétb iŕvenen'gtf, l »sollald- er'. aber .de;r1„„P,a5s`¿-, veg-,lässt 
strömt» evident! südöstlichen-Ufer-zlilì-Dilns ist .durch 
dié :Klrämmllng ldès 1Р1ь1зэез‹&gt;$в8е11йЪец„912211. ‚уедщ’г 
sa'cht,«&quot;-sol-d-ass wenn erfI-denwßlockàberg erxeiehtg, l 
„Вы; Ш. там“ Í`sl'idlöslllic'hè: lUfer ‚штаты аешт 
fen, то selbst jetz tldas îniedl'lige Wasser fließt; l 
dla»A Lauf dal .mlülsebßllanmllcll . dell ‚дёвшещдег 
Action l'llàldlïeaotion»v unterliegt, sQMird, 111111191- ` 
dése ъ -’5гб$зсе0—Ней18Ье1ъ-;‚ фа!‘ ,Strömung ‚ццф lfolgr 
Не}: mich ’die'grösste Tiefeiùlńenäussenstçptlçpůml 
managen/'der *Flüssez-fin’deul, wo'yonsups ‘diei Donau ‚ 
eiulenl 'auffallenden д Beweis: l darbiewt. n. Außggleiche 

_ Weisesjind dieÍ.Tiefe_n d_er‘yl‘lüsseqldep; Breitejìçlgs 
Flussbettá mach, verschiedenà il'. Y #linienl dßgrp'ssg 
te -Hlefti'gkeit — der Strömung; г und! I folglich: ¿Nichi dìB 
gŕöss'fe: «Tiefe ' lin.- ldiher »l ohngefálxr. r, 50 „Щайещ will 
11ёшЁОГпег Ufer entferlùtenï und nwdìeseńiiUferifásl: 
päralellénf ll'ìinie :5f 11nd.'` ,-,i'ndeml wir» diese Stl'römu'hgä’ 
Linie топ дат; äussersten.- UntelréEndel xdexllSltíJ Маш 
garetlx vInsel flzl‘i delli aussńiistèńillhde-,desm~ßloícksf 

' ‘be‘rg’s ‘Passed &quot;verfolgtenl, fanden: :wir , ‚ давызши die 
Tiefedvoni *.12A z'u 'Bili‘uss/im Velìhältn'issldex‘- Breite 
des fFlus‘àes vv¿al-grösse#dellA „мамаша „number 
mit; lElÜÁsen' und» l dei* Wòltmnh’sblleh ‘ lvlâseglyine .anf 

1 i 
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-gestellten .Versuche bewies, dass die Strömung 
von Z, zu Z deutscherMeilen in einer Stunde, oder 
von 4 Fuss in einer Seconde nahe bei der St. Mar 

garethen Insel und 6 Fuss in einer Secondeih der 
engsten Stelle des^= Blocksberg'passes abwechselt. 
Bei der jetzigen Brüokeibeträgt die -Strñmungfun 
geßhr 5 Fuss in einer Seconde; da aber die Wok; 
man’sche Maschine 'sehr'nngewisse Resultate:dar~ 
bot, so‘ wurd/e ein hölzernes 8 Fuss langes und 3 
Zoll‘im Durchmesserl dickes Floss» verfertigt,n‘das 
'untereEnde' s‘o mit'Blei beschwert, dass es aufrecht 
’stehen möge, und ungefähr bis 6 Zoll von ohern 
'Ende 'versank, und' darauf ein Fähnlein gesteckt, 
'damit man es sehen und’ïgehörig unterscheidenfkön'- i 
ne'. Dieses -Instrument ‘bewies uns, :dass (Невид 
mungaui` der Oberfläche grösser als'die der »Unter 
ñäche ist), indem sich das&gt; Instrument vorwärts4 in 
derl Richtung »der-Strömung neigte. Da es derge 
stalt Не? i'n der 4Strömungs -- Linie gegen den 
Blocksberg hinunterschwamm , so. wurde dessen 
Fortschritt auf demAUfer mit einer Kette abgemes 
‘sen und da Iwir ausserdem den Flussy 'mit dem Senk 

lzwlei` sondirtenf, so wurde die 'Strömung und- die 
Tiefe mit ` grössten lGenauigkeit ausgefïinden-’,. die 
Oberfläche des Flusses iwar ganz glatt und freine 
vollkommene l Windstille. Als das Flossijcam 

Blocksbergpasse anlangte, bewies es sich., dassfder 
Fortschritt -'desselben etwas über eine 'Stundeäigei-` 
'dauert hatte, woraus wir schlossen , dass dielstxö; 
mung im Durchschnitte nicht lâ deutsche Meile .in 

.l 
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eixlerStunde'beti-ug. Wir fanchen ausserdem., dass 
dieL Neigung ‹ der Ober-¿lâche verschieden war, näms. 
naar@ 's me s Linien bei.,-l100 Knnemrnbçwim 
Gahzen‘be'trůígt esiingefáhrï 5 Lijiienffliei =Í1f00Klaf 
tern.~îDiess ist aber merkwürdig dass die Neigung 
der Oberfläche ̀ des F lnsses' beim Blocksberg ,(wqdie 

l grösste PI‘Ieftigheilr;der Strömung*StattI findet); klei-_ 
ner ist hls vor der Brücke„f\1vo'die-Stlfömtmg am 
unmenklichsœn: wirkt. —‘ —Мап v'vill- l den: kleinen; &quot;Grad 
der ‘петь? der ,Oberfläche lbçim‘ ßlscksberg »den 
Ныне-111‘ von -‚ с1ег Reibung des ‘F lu'ssbettes herstamf 
menden Widers'tandefzuschreiben, obgleidh es dûl‘î 
verschiedene hervorstehende Felsen ‘ gibt;Y ‚ meinen 
Meinung nach sollte dieses Phänomen viellrwlir-dei;- 
grössernA Hindernissen beim Blocksbenïgpássç zuge-s 
schrieben werden , wo» das eingeengtefwassér dem 
Rückstrom gleichsam genug n Zeit- übevlässt, sich zu 
sammeln .und -' dadurch an l‘der _besagten Àßtellefdlß 
Neigung zu vermindern-,- was -dm‘oh-den'iUinstand 
desto mehr bekräftiget wird, dass ¿lont ,Mladiè' Ан‘: 
dçhnungV grösser , die Neigung. der.' l Überfläehe 
gleichfalls grösser ist. Die Pnůfung» der Sectionen 
des Flusses wird zeigen, »dassldáie Quadrätfläche ldes 
niedrigen Wassers bei der Margarethen Insel von 
7356 Fuss und an der jetzigenBr-ück'e `130632 Fuß &quot; 
beträgt, da hingegen ist bei 19 Fuss hohen' “Tassel”, 
welches mit der Höhe‘derJ Ufer Wagerecht ist,&gt; die 
Quadrat Fläche des Wassers 14208ì in »dem :eng 
sten Theíle des PassesndLDiefSect-,ion'bei dem nie 

›’1^‚&quot;|&quot;&quot; ‘‚':.\\‘ *'Ё' 
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'tllCr-‘llnsel liègl ÖSQÜÜMFLIÉS gllbell‘dßl'. 
Brü'eke‘l-SVQI‘IÀ' Fuss-,l irmîl»&quot;áîmln#engsten7 Ende’ nur 
slisssißFuw f (tiete- ’ .Fläèhèn.~l'1?al’el.«. im :Anhulgßù 
worms' ‘wir im-~=AllgAmeinèll fsghliessen., kömlamldass 
die* ‘Sectionen des» niedrigen l -Wassérs tin .den llljcllf». 
tuiig ‘ ’vonQ-ddr v‘Insel #Stu Margaŕeth ‚й‘: „dem i -i'u'issanlw 
1111111’ё Eddi:z -‘des '- Blocksben'gp‘àssesi rzunèh'n'ieńë, -j wäh-4 
rend..y die r des ’hohen #Wasáei‘sl «in einem. ansblmlìcllen 
Verhältnisse' .in' ldhrllla'lben:.Hichttuig abnehmen. ‚ ¿Die 
Duhchsicht? ’ dń'sì Regiáterhlin .Ofen l’ilierädasv periodiif. 
sdliél SteigenmhdrlFhll'eh demFluàswássel-s/ zwischdn‘ 
Pëslh‘funll‘ìöfphl beweist ,‘ ‘ dass - »imi .Durehse'hnitìlll «die 
ЕЩЁ: l äelteltli 21 6l ‘Füssl йЫэтг das@ Zero . 5еы1ь3вь‚‚1ы‹‚ 
abèr'lihnlfllahrelfiflßû'ehhobtsiblrl das Wassezymâali 
Ринг; un&amp;«§m-'Jahre!íi1n15=»ï-- мыгщьмаьмь Zul! 
übelr 'dlrslblêr‘oüüuhd'ánanf¿sagte .mir‘gl dass: 111141311’ 
cember -desïfv.&gt;llidäs&gt;Wnsbers ml20‘lFllss lmdlöflZńll 
über'llaá/Zerdßtieg'. lIn? rdenl Jáhnehnll 836lund'll1l83îî. 

Ahatte-‘das Wlissén'mr die gnössle: Höhe von ~¿1l4l Вы!‘ 
und4A '7‘ilZol'l-~, 4und dieses .im wei'g'ängeneml'lunioerè 
reicht l; 'l im vorhergehenden A.lahre'l так dasgìwasbç‘r 
nur »16'F'uss' -ill/nd v1‘ &quot;Zoll über den ‘Вега; :;1)3Ф›1Б011ё11 
'steigt'undifälltlljährliiblrfzńveimmhl,xńäinlichlimisomk 
me'r A‘wird eshverufrsailhtrduncli daswsellńieitzlehlldhs 
Söhhèesïíilh Obelrlándedär~uqd~-gegenldass Eiide 'des 
Jahres' f durchI ’ die- ëFölgé-»lllesî vielenf ‘ Regens; i2 Das 
fWasseŕ ils'tl gewöhnlielil amlniddŕigsben am Anfänge 
des‘llahrës und ifmï Herbst', .'clie.~«Somlhßŕlluth'lhteigt 

_ seltenì’glen'ugl haelt; I'úm-lUiberscllu‘llíeminuxilg Í'zii ver» 
ursachen; die grösste Gefahr entsteht vom _Eisgan 
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ge, ‘welcher den Fluss idwversehiedenen Orten ver 
stopft nud, _dadurch das freie= Durchströmen desl 
Wassers :hindert-1 `Von den mir vorgelegten Zeug-# 
nissen und Documenten `kann ich mir zwar keinen . 
richtigen Begriff` &gt;von den Folgen des Eises machen, 
die dargelegten Angaben _sind aber yhinlz'inglich 
um mirdie Verheerungen vorzustellen, #welche die 
Städte, Ofen und Pesth _in den Jahren ’i730v und 

«17715, unid später in den Jahren 1.815 und ausgesetzt waren. Die von den Beamten des könig 
ungarischen Brückenwesens verfertigten Pläne 
Seqtionen über .den ,Zustand desI Eises lhinttìr 

dem Blocksbergfsìind sehr klar und leicht .zu yen 
зиёьецуцдт haben ‘mich Schlusse gebracht, 

dassdas :von derI Verstppfung î des Bises sehen dem Blocksberg und -der Света! Insel-her.L 
xührt;._wos,.ipde1.n sich. dienAuHläuflms' des Eisïás 
zu den benachbarten Ufern und Sandbänkenlilausl 
streckt', Wasser` in seinemwStro‘me .aufgehaltèn 
und nsçh (dem шпаги‘ Ende. von Ofen @s125591 
zurückgeworfen Dieses ¿dauert so‘langdllbis 

Wasser‘ßine hinlängliche .Kraft erlangt, das 
aufgehäufte Eisßwegzubringen. l Was hjngegenxlëi‘sí 
massenanbetrifft, welche man glaubt, dassî sie‘êsiegh 

-&quot;|ìil ’ 

von dem Grunde .auffestgesetzt haben ,lldie'seï‘t 

nen auf keinen.|Fall eineny Einwurf gegen' Bau der ¿Brücke gewichtet, werden., ,Der-.Sekti 
fahrt ¿neem ist' amsbsmerken.. dass.. Wie.vv.i1;„e.s 
.oben schon gesagt;hahen, dass _dieDonau obeijhall» 
Ofen&gt; .und Pesthin'ZAqme ,getlieiltlist bei _der Sgt. 
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'Mhhgaretha insa, emes ‘deh’ linie Afm' ah eeh 
тайги-Вене, und der rechte Arm anïdér (Мне:- i 
Seite fliesst. J ener Шел: für grössere,i_d1'es'er`für. 
Ikleinere Fahrzeuge , welche an der'Donau herunter 
kommen, und dal‘de'r grösste Verkehr, 'vlni‘zl‘igè 
lich' hn' 'déf' Pesther‘ Seite“ geuìèheh‘fwinll, ‘se 
tJ'l‘verde,n die 'Fahrzeuge'T 11558113“ &quot;гъ‘ве1адёп’4&quot;“ш 'i 
Íhhha' die , &quot;welche af'. der 'Doma' hihhufgeheh шь 
rehhœ', Seite 'nehmen-and' dhre'h f Pfehae' I- шагам 
_gezogen werden. Die Fahrzeuge `Wel'ch’e ’von 'eheh 
herunter kommen , r4sind lmeistens von FichtenL 
'holz lgebaut, ‘und sind ‘voii‘l'SÜ bis '1`l2l0lF`uss langl 

lnon 15 bis 18 Fuss'lifiber 'das 'Walssei‘ph'o'ch', 
‘wenn 'sie selade'n'sind, haben' sie З bis 4lFussWa's1 
s'e‘lihachhj ведь niedrigen Wassen können“ ¿ehhh 
а; _oder y, ihhesgehvehniichhh'carghgllaeehf Einige 
Fahrzeuge sind' &quot;1 lang und'1 2:4 ‘his’ 25h' Fuss 
breit, laden gegen SÖUO'fCentiièr,'úiid’hábeń,&quot;wen`n 

4:sie :leeri2 Fuss, wenn' sie _geladen sind fï‘Fus's‘Wà'sî 
î’sìertraeht.l DieV sogenannten ÍK_ellialliiiìiér&quot;aü's' Tan* 

À 'nenholz gebauten'xFâhrz‘e'úgç mig’spiàigéwv-,rî г 
ŕth'eilen und Hacken', dié' ‘gŕössœn' sin-¿172' 

26 Í'Fuss breit, und vom&quot; 21“ Fuss 
|hoch, haben 5 bis 6 Fuss Wasseŕtracht wenn sie 

. geladen, und beinahe 19 wenn sie' »leer sind. 
lDiese Art Fahrzeuge wird gewöhnlich zur VerschiÍ'-, 
fung des Korus, Tabaks und anderer Kaufmanns 
g‘ütfer gebraucht ,A ausserdem gibt es noch kleinere 

'Fahrzeiigm die Àzu anderent allgemeinen Zwecken 
angewendet werden. Das'Flussbett besteht aus Sand 

\ 



. aannam.. llë'rsdmè‘llël'lèwnntelli» «here „ъ 
за‘ нёшёъёаеддещцьщпё ._ 191111181.” Neige.' 

«les 'ilmll men-elç‘ilëlllrllńgen» lamellen rllaßlstnd; 
K'iès‘ „saluta z'plll‘vor'schsi‘n. &quot; mé Lage .dà-«i581 

' аёёеа’зьщвцасъё'штырь‘: ж zwetkmseltlgu 
's‘t’e , welche&quot; in'àri' ‘hilätì’chlílidit der Leeatì'dltl‘t'zwia ' 
западе}; seal-¿noemden ¿Namen-‘1mm 
'lè‘,“w¿l'l sie &quot;ńïil'ßaènpl ‘мщзцм aéŕ'síaat- Pests 
ъьщащасщ , дыгыпрд l‘ëi‘cllterea‘zulri'tl'eä dell 
líalléréll“una'jpŕedrigéŕe@ Tl'iéilëll *der_'f'sfädt ‘eeh 
'géwtßfg маты“ @stell-.estafette 
breite I ait. &quot;H‘Ña‘eii èiiiëli' sd‘i‘g'mt'igfén' Unŕèi‘sùlèlnŕń’ 
Ides'l-lq'ss'esj leigellenffaëe‘iëlâigëlr ambie fm'lä 
'St Mafgaŕelhèll'rpsël Рамы-‘выжать stellst/l, ‚ 
‘welche’ atl; Bla‘feihelrńrtfaie ‘gèllagtllll'ßeanptsh 
clam&quot; Waldes: ella* wal-álle nella ein @alma 
Fläche desî 'Wassers' _Weit I ‘giiöss‘er se'y’rf'könïite ,l ‘a'ls 
ale 'kleinste secties' illes' ßlaçknlafga' wtllllfllam 
jin 'jlägéńd elle@ 'voń‘alèsen situés L¿ellellallëie‘flaí» 

. bent', die Èliiclid ihrer* шЩдЁеЮеёдьшдюМ 
‘n.‘aie ¿les ís'lò‘cl‘stefgg îgènaäëttwlade;tóewäflre 
задаваемые; ‘аьытзьъгщёьь annales gel 

Lederwaren.; mala.. Wily @s ‘lamellen leganes, на‘ Bissell-sigles. #alemana-«lll 
¿l slijtage.. j ‘estás-lits@ .gy-,- elle eg», ‘ ¿nl “may 
das ¿allié Ball-:te tel‘aèŕeñ Efŕlálgläńgldlçflgeitsl 

ъ‘ i (&quot;M’ &quot;(';`ì.x ‘Ё&quot; Vl ,° l ‘. un' gel Breite der Oefliiun'g‘en im ушам“; 
‘тег; _Dept-flat.&quot; neltct'sëtlagéßlàtrtgü mail 
H i ‘vr’ ~&quot; andar; -f.;l„~..fI benf‘kelnßswengs `verhindern lionne: îda illun‘äliëíèl. 
‘eige s‘cliiflbf’á'ckê sich sot/0111&quot; ftlä‘älé зайти; 
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als auqhîfür ‚НМЧЫЧЩЯМРЦРМРЗВЧЁРЩЁЛ 
Wine» f Monahan. .lmemhßbsiliebsniew het. 
S0 ‘ist es sm .smits disßnitl‘mas.: deems??? 
Brücke.. welche s diesem. «,lllaßl‘tltîil? .#,bllfîlf‘ì f, ,392151 
when» Um~~m diessss-Yßrtlfeillltft.ltñftî’ßkñtfëëï ‚ ~ 
se» zu können. sq. ietntsrtndnlithf. dit.. ‘3%? 
Brüste @Mittelrwltflsañfsskslmßnfls дате 
s», eine» sans. das sassarese... .time ‚ 
-imaëtendetuätefee s ждете?“ 
en» Fläçhesïössst ‚‚ .sl,§_¿i..ig,.,lf,`,l§&lt;al,1g„dg§,.ì5, „д. 
@einsamen-enea@.âïlieâl‘ñiittIPM‘El‘SIEF.' 9?; 
sss.identt..ein..stests1îtt.1leett f-tŕenlâh'rçm‘iff 
«le Bises. .wat ft'itnîslifztese. me; ...i/$217.5.913ifî‘lmäl‘îi'?!` 

I .Klemm ‘тайм’! . Уйти,ДЧ$ЧЬ$1ЧЁСЁЪЁЁЁТЁЙ’ 
dßnjqwiemßnistg wislsd’qnhtile .is Iìlítêieltfnfl‘âr 

, Lomme «Granma-ist.desßuttëtt .z.‘t.il1.r.-..¥°’%„€l€¥ 
sa., ses. essçhwßwëte ...sçpstltnnusiretee‘r 
ßill.-.lBl`ůCll¢f . çißpu'righteg , _, ohnq I _ d_adur‘eh 
dem..í'îltsstersundisademfWhäëůee..if?, Éisïlm‘lßfl 
.Qfsnnzwçlwdçns Disßusdsst-Fläŕli@ s ’592er o ‘)l) 

»asistidas .slçichfslls.Heisse.slifelenáftafëltŕîtî 
fa. estantes. stessi@ .slate tense .new 
Bent?. ‘assesses ser.. ...senese Maintain? 
ßswsssstüil‘ìa. ‚шт; тёгёгёдазёты т!‘ ь . ‘ : &quot;&quot;5 

._‘ïanchlasfaeaslïev §ed.;.P1s-.1ë. @WS-52g??? mtsßthseeeëlsilisët ‘.l‘îs. *stßseäâëttn‘îï ,r 
Ufer’s der ,leiqhte Zutritt von jedem T eil, er мм ì www. i i _ im ’ чщпннч‘ 'mi w21-yn? 'v'. 
Stadt,i dignB'reilt‘ex, „und die, daraus _edtsprn enjîie _ ‚ ‚ _ „ _. ›‚,.‚‚‚ ц ‚дёеп'ъ“ ä Ц&quot; т. 

des Flusses, welche we ° . . l. 'il -l;1 gum.;l ...H ‚ '.m‘i‘i/ ‹‘ me» .ses Fläche ‘le еще‘; Tbsila'lliiii alla? 



Н 

heìm- Blöhksbßng. engem sf. :Diel‘senìrebhmsiliqhh ' 
tung der Strömung gegen die Brücke ,fndgmpggq 
srßssimüïrwiwmfädçl Säë‘ivp‘ìët~hêmkfïz1fíord 
мы! Richtung lund âçniçìssyçhegdw ‚дмвщеч. .'H. 

neïmnenep‘ßm'icke in der‘ígngegeben f1 ìcht :mi ¿mm1 uw: 

_ ’nf 'wif mnën‘àùa'ìa’äëmá‘gá‘évàg für eine 
ваты‘ ‘ъёгёшаёъеь‘ ‘дёу? -‘Die'glnsls'ung`v- del* obigen 
Frage beruht Vdarauf eine'Bŕi’Íchë *vim einfach 
ste'x'll Form fvorìzl'lschlaged,l “маме. gèfingsten 
Hindernisse .dem Was'sëvstrome »imhdènffWeg lege, 
und min'ldem ¿IgleinstenßlímtenńAufwßldefzu er 
riçkmsswr- Kissen@ âfiiskenbigm‘ 4éme Vor 
êfsf‘em ëffffmßwfieâ-S.#mi _ . 
Oefînunsen , lwenn; Il’fëll‘ern'? l hre nen kostenvAufl „т .. .‚ vn &quot;.fr; :fwn man» ‘..‘_ «II &quot;&quot;V‘l :m'm': &quot;шащфта (1 emerl sehr1 'lßkìl'n‘yçni Zelt1 «errichten kan` . fn» g, „_ :.Iì A ,“.Az“7-l~&lt;&quot;7f'f'li &quot;lHli i' 

ц l d U Sw s ¿1_ meh-.lawine ,www 21:. ë‘ëeçla‘ìîf“ bey heugem 1n е, und _wenn sgìhwqr belîsçet, (Щ . . . г‘НЁ :!&quot;‘~„' ч ‘;‘-\) &quot;3fm-_swf индейцы, und daher zum an@_elsßvyîrlfe?` ycssxer Städte fulnzweckmässîg ьгвёыёё; oh‘glè'ìch 
` &quot; ' I ; ) › 

i 

c 

erinfvsten die Commumcatlon der etzl` en ru- l T-g.- u - 1 Н, 

чип“ 

gf ssen ` 

Hu‘il) ‘ 

3)' \_| ‚ ‚ ,_ ‚А,‘ Ц‘; ‘А ‘у: ' 1 -‚‚‚ man ohne den mxndesten ZwLeîfel zwlsc en'îÖŕen 
‘ 81121‘ ‘РёзъЁ eine ‘ ‘liíñŕängŕibh&quot;‘s‘ráŕkë‘, ‘~*liàh`§éddë-ßrü_ 
elfe' ‘ èr'ŕìè'ln‘t‘feí-i.l ‘líïi’ń'r'iteh ‘Welche ’i Jeni;- Ijláìhìiélhivè‘ŕllëlfr 
не?‘ oßïgëŕï‘stáatë ea'espi‘ëcaëfs'wëüfàeí‘œwìwfaè 
‘am Hëŕe’wDáúëf-'ßîŕ‘ ‘eŕáefi’lzènŕaám‘fáfbn »vides 
miŕewhdèh миг-штат‘ begwndef. f» meses 
ist dennoch gewiss , dass vdie Aüsdéhiŕungskŕàß 
des' ‘Eiscnsí 'in f ‘дек: = тшфййёвып `iUmsiaändlmfí’ei'nen 
ôûûl'FùlSSßbŕëìtèn,«folglièh'¿niù‘lum ßûzFhSä _Sinn 



И 

flx‘ìlf‘grlilit. Bil‘l‘Bn Vßliilg EIMS 

аёгдмемуэд Mücke ‹ grösseren »Bogenfl штаты 
etllfäprlëllt. дм?“ &quot;13’ ‘f'VjliE liwfmf‘lîï' 'A ‚ п&quot; 
чаше 'zelellniliig‘wŕòî&quot; 1&quot;:î etelll'áelflef'ilällgende 

Betleké‘nmle‘s oèlreiîsg'enil'ee. H-‘e‘wl‘f’iü ” 
‹. ‚ . 

-Il'lg- :l l; ‚ 1‘- 'fly vf&quot; '.Mnfí'r- &quot;.ll= П'Ли'дн!‘ 
‚ П. $е1ъе11:ОеН`пип3еп jede von§03 ‘ l ‘Ч. lz'l ‘1.1 ) .› ‘lll - ‘‹ 

.el .2 tféilsflistefeëeäßtlstŕ.99 .F‘lts 
eeeifhpder, die; .Summe 5165.“ ffey‘ëlt.llll1r9llfl9ss?ñ=.ŕl9§ 
Alexei» Wasser» 4195211518» lm., l.4 ‚ .l l 

.'nïll lf - ‘Fümî‘lahl'zenge 301331091.- nul. ._Maií‘., м 
il“ l' DiéiBŕeîte/'der Bn'ièke‘bet'l‘tlgt einen - ‘г 
1' &quot;&quot; “ Die' Nelglleg'fdëe* Welgeńw-egeëul» fie' _wenn 
П‘ъд‘“ ti'll, ‘lv на! «wl ‚т: zu.' ;‚‚ Ulf: .y 115% 291111111“;‘шй-очздыеш eine hängen e 
‘ д: ’v9 'e &quot;‘ ' „&quot;Í‘Íìí'h &quot;'„lf‘u'f ‘.1 -‘н'1 Brueke vor mlt,2`_0e nungenx lede von _6,12 Fuss 

‘ “ ‘-1‹› \ 
1 

_ ‘_ .rw-w rfe'lleeîi'efäéì» Mitleid; Mittelgrösee 'I ,' ŕ. 
1n 

&quot; ‘.l ' .l ì l'h у,“ \&quot; &quot;' ' Ц: :. I .4'1&quot; 'lg i Y.. А I. ì Ème Central-,Ueiliiung1 'yon_\6Ú6 Fuss 'und l l 

.‘.-1~' ‘\‘.z_'~..&quot;1~ ,1f&quot;&quot; , &quot;Гц ‚ el «vr i'olèlich elneil lW‘asser-,lìliiichflilss vim . 2F11 i ‘1’: 
,h_‘c- . ‚.. . ‘ш . —.‚ l., l` _‚. “ и&quot; -~ «l 'J2-ii 

Slnkunñßiçr Bo nl en . . . .‹ . ' 60 - 'Lf-&quot;1': &quot;l2-«Dieb ‚ v., :mm '. ~ì&gt; 5‘ .“î&quot;~ ‘дат; 
,Breite der Bruc e . . . . . „..50 , &quot;=1‘›’ г “ ’‹ — ‘ шт: .\‘- .l 'ml ‘пыл’ Ц l 1x5, _..l 32de', ,_ eWegtsäliewselllese, ...1:31199 
--e-«elJed«.~«,-§ellh9ws.have? News» ¿Fiend-it’ 
«Yfmhfáleedwßsüskssltq» Glßâßiäewsiesli-lsfä.: 
ßerelßeßfisëstt:länsßtsellëlwne @Larme-,Elst ‚ 

‚ 

sms- »«.Diellïatulsïlißsflßetßrêslssbßsell,lill; night 
sQ-«smsssnllvïnsmlëllrßhtllle lllêebeifeltällr 

fllll ат!‘ ‹”еёпг;з гЁЧыгг-“Ь ‘.:i 
»&quot;&quot;ff Í пытали ВЁВЧЁЫМЗУОПФЁЮЖВЁШ 
«mie einlegen »en feeeeäseelfendlistelnel’feilem 

\ 



_ _ _ __ n 

Die Wölbung Bögen. .istat »nim- .21.8&lt;F= .A361 
.\=&gt;,„¿Zwey. vonl . 1_-12 236 #51.4721 
_1. ...e ¿ein .Mittelbegen you.; masso =¢= .2.501 

Zwey Pfeiler jeder von, ilv _n.22 n 5.44». 
- .. атм‘; Pfeilen. keerden lef-..20 v==~‘-. 50 

rìnßreiteder Brücke 42 Еще&quot;! » w.“ ‚‚. ¿1253s 
e '1 -ï Sehitiliarer “неизменным den 

_!!Ihilllti'lëftel'l ‘_ ‘..Qtlfl т)&quot; ~ mphtll'thvi 
: .Neigung des Wegenwegeefi n.100.. i ‘нм?’ . 
Y ‘ l`Sŕteinhrucken- werden immer fürl die vorzügh 

lie-teven site. eue .Uesnges .heee Festigkeit. ...n 
Dauerhaf'tigkeit wegen' ybetrmìhuíd, ’ seeeeffnöge.. 
jedoch lassen nicht solche grosse Oeïifnungen zu, 
als die der-I‘Iängenden&quot;'und_- Gussei’seii Brücken in 
dem `deren Wèite din aufâOOfFuss beirhränltf wär. _ 
Bey’guten-ïMaterialJ'aber; „в. GranitV wind'v'did 
Weite des Bogens “durch 'denvB'adius' .der .Wölbung 
und das 1Verhàltniss des ВшсКезЬезйшт‘с.2 _ 

‘ ‚и _ 
Nro. 4_.____Ist__di_e. Steinbru 

cke von 7 Bögen, nähmlich i x_._ _. n). if.: \ 'xga-fw „Мы-1 __ _, ,_ _Zwey Bogen ‚П _1_09__Y.§Xî__.ì300. 
5 Bög‘i“ “1*”“163'@Engin, 'lD'llJs › ‚Н 

6 Pfeilçr' ‚ЧК-&quot;Й? ‘Ь 132’ ‘.l&quot;‘ ~ 

Das Ganze_zusammen . _t .0H_$¿252. Die 
Neigungdesiwagcnwegçsqishl in 36. 

Nro. .1i-«zeige sie, Lege. desees-ete .ma ` 
dieiArt wie mmfßusseisenennâ Steinbrücken mit 
telst zwey mi@ den..Häusern der 
Quais zu Ofen ._¿Rßthmßamleillçurldwî herauf 



6 14 _' ‚ 
führt. YDìiezeicln'mälg des'zútì‘itte's Azuf-‘dër I'Brüdlle 
'in 5 P_esth isti dergestalt‘modilìcirt um“ der-f, jetzigen 
-Iähg‘e der’strasse, ‘sol'wie' man зад/МЫ“; 3‚ 
sieht entsprechen ‘9114:!’ 1 ‘ — ‘fï‘íî‘l ‘МА 

-&quot;; Bem'ërkungf- wrsuc‘hel мены ich/@aibn 
als adch mehrere F rańz‘ösischef'Ingenienlreige'lńhcht 
lláh-én; \ 'bcwefi'sen :dass I' l 'die -`lllifttielschnelligliéilr‘ der 
Strömung der Flüsse ungefálirwm&lt;‘aen'xströmung 
ihrer Oberfläche îbetnägtf,‘“ .':w'ährenki gillen-Strö 
щи’; . der.îUntaß'rfliaidze1 . selten. 9m dieldemûbevfläche 
ihersteigçg l. IGeorge;I Regt-nit; London - Rehn. 1.838.« 
решите“ Wodianer‘ enQompag» ‚Штат: 
A, их l- u.' ‘I‘l ‘ f' ЁЙ. nrs'ml ll'mlu-»i 
ь; „‘›.:-›:&quot;’.‹ .’ 

. :|32 r/Nìîßvl'l‘nl einem :hängenden ‚ vBrückey mit ‚ 2 
Pfeilern', welche über die Donau Jziwisehtm- -l Ofen 
парень -eŕrichtetfîwerdcn soll. ‹ д»? «.h -‚ Н 

' ‚ ‚мм‘ e; .‚‚‚‹;!”:ё‚мь„‚;‚ F ‘1 ЧН‘дыи'Н 

Fuss Länge I eines Damrnes` 
Í 

’ 614’ g 2,», „д v,Z ‚мы, ч _‹‚‹ . ‘д — Н y; ._ _ ‚ I Worauf'dw‘çŕwqnenßff; ' J 
richtet lvverèleŕx'&quot;s'loll'én‘,&quot;den‘. ` Ш“ &quot; &quot; 

7,920 Éllen‘Grabè’lï‘für dieI Üru‘nal‘“ . ‘ 
.MLI ß ‚Ы‘! i: . Y lagen der s[&quot;Í'eílêïzlfl&quot;~2&lt;s 1e _ 

‚ &quot;к! «ULÉH‘F Y. _ n‘hnll’hì'tlA. ‘dllnli’ysfd о 
“3661 Pfähle '11s' дышат ’ ’A ‚ 

lì'lll :nluâ's’zlùtfeibenujnl .Util 
&quot;5M ‘&quot;»Wge'nün BH2 шаег‘тшш &quot;V8/10l (М) 

&quot;f 946f‘Plîihleï теща’ lbèähníen‘ß (gw/v М‘&quot; 
l = werdenfinldeni‘ßŕhxldlagetiů&quot; Щ &quot;f3-&quot;5’ 



f5 
l 

&quot;’ ‘\ l ` L s d 

l 

umd‘d‘den- ‘diesêlß‘eif таза-У&quot; 
&quot; &quot; mibenden Dämme jeder Yzu 7s &quot;‘r 331 o 0 

6,550 cubik Elreií'vohaënfMaueF- М‘ 
Werk Iin der Gŕundlàg‘e'dife &quot;i 

&quot; &quot;WfuEuem as —. ^ 982 0 o 
&quot; SîS‘ïLàÃUngeń'JÈBäùholz für die 

&quot;i &quot;ì 'Q‘îI'îverbändéèiflï‘den‘ïGì'üñdld-‘i’ &quot;U ‹ д&quot;, 
U Н ÍL?,(gehJißdßrÍá'w‘ÄälazGHolüßÁ‘ewìlfilim'o 0 
’ 41399 LängeY der Y‘irbëfëfïf’r i9 f1.6?, .r- ‚1 r, ‚ _ _ &quot;И! .ufl 

‚г‚‚..;‚»„&lt;ёг‘нтдгзш zwfzffewgen -~ 1 
мг) .&quot;ŕn-d Ёз'дёё‘ёыфф‘. ‚ЁЧЁЁ‘ЁРЁЁЙ? w 1 

211111„ . . . ‚ ‚ „2%8 0 0 
404,500 Cubik Fuss Steinarbeit in den ` 

“едет. .unççr degîlatfmjng 
der Cubik Fuss zu 2s ‚ 40,450 0 0 

17050005Cübik'ïFussSteinweŕk iniden‘îf&quot; .IH l. _ 
www-»V Yfîi’i‘e‘îlerüfriselbst ider Cůbìkî ’l ill“ wl“ 

5 

a 

’ Н f ~~-=Fus-s 2113&quot;@ ‘Ёщшзотоьо 

.,4-8 5,520 ('lubilsl'~Fusst 

1,615 ьааипзеп‘ваиьымщ We'géw’ “д” &quot; `\\ и Ã und den Schla еъ‘шшепде’ ` l 
ц“! ч luf-.1, ‘гид чдётл ;‹а‘|”’ ‘Ч’ de .'.‘ „П .H'h'ìl’glrs О 0 

1,515 Tonnen gehämertes‘Èxsen ur \ 1:‘ ¿af'zf' , ‚ . ‘ _í .-ëï. é ltettep , Hängesfzjibe, щ “ Y! f&quot;y3,‘- L; &quot; .Iy-'3,'. das lTon’zu t1'5‘30 ,› Í?, о’„&quot;&quot;&amp;5,450 ¿l0 
152 Tonáèn'g'egos'àeńès Eìáër‘i’fůi‘~,&quot; ` 

он ‘им . . 0:; „ЧМ Sattel- uìldt Kette -Èlgttenrwi 
_ ‘ ,y i' l; rfi! (‘К 'Íifyi Ё! das T_on'ńzH‘zÈ _12, 0„0 ` . “1,824 0 0 

y ̀ ‘ “(110Ё1ё1’111111111ё511 I(YerÄ Kët'f;l 



`MiY 
Il) l' V L s d 

‚ ten „щ сны‘. In», U 'f “Ё: 10,86. ‘. « &quot;fa: 1.45&quot;' .' `.,. 0 О 
l Abkon -Íung “шейх-1 ‘I’ in d_um'lßämmqn, jeder lzu 

.‚‚_ Ь500„'р t. ., „ .Y 1,00000 
„дъ ‚ ‘— . 'Tami .. 171,952 0 о 

10% F ür unçrwa‘rtete Auslagen ‚ 17,195 0 0 
u uSum'me derZmrìtt/ausgeschloésen. 189,147 0 0 

NB. Die vçràl‘iscmàgůhgéli ¿ind'gefniaeht in 
Englisc’h'èń сеть; ‘una Englisl'cbén Geld. 

1 Elll'euMauèrw‘ei'Íi îsl‘fëléicli `zùÍ 27 engl. Сны]; 
‘f ’,Fuss. Я _ ~ 

' {wf-vl' ‚д .l ’,¿Í‘Ãlj 

‘_ i `verägs¢hlágujńgf 
Nro. 2ND@ Kosten einer' hängendemßnäf 

cke mit 3 Pfeiler und 2 WiederStands-Mauem 
fl'in‘Ketten lWelch@ über-.die Donau zwischen Pesth 

und Ofen errichtet WèId6Il'.=&amp;d]-.„¿- - '11,1 Г Ш.’ 
--|,.~'-.|:d--&quot;&quot; LL 8a 

О Fuss Länge delhDämxnneï für u!) 

 f-mëaâuFßrëë...hes‘il‘fvvfG ;touq&1'-1H.  )5
Se .,(ä‘uafïhœn, .‚ ,lq Cubi_k„„ Е11‹=1‹‚‹:.г&quot;@‹;‚ ь; v_ _ Pfäh’le _ &quot;içŕ Жиры}: Ё 

&quot; zutrxj’éàbev&quot;füŕLdidGŕiuïdláè,' ‚ . y „Ё 
gen_ Z Ё: 1415‘ ‘ò ` о 

Í' $113!!! .&quot;L‘.. ‘v 

wi 
` | 

Н 

' ï ‘ `1,158 o о 
'ulti 
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' у Ь s d 
1,420 Pfähle Welche indem Grund- &quot; 

lagen abgehauen _ Wer 
den, undgdenisie umgeben- i.’ Д 
den. Dämmen _ jeder Pfahl.“ 
zu 7.9.,«133' ._ . '.VH‘ 497 00 

‚6,800 zQubik Ellen Mauerwerk inÑ 
degßrumïlßsee und dem п 

‘A .‚ Wege die Elle z_u 13s..; . 1,020 0 0 
131 Ladungen Bauholz für'die f 1 

' Verbände in den Grund 

lagen jede vLadung ш“? f hi 
L. 3_„--„--__ . . . ì 393&gt; 0 0 

6,640 Ёизз'ъёпвё дег‘уегьёйщде &quot;_ 
i _ -in den `Grundlagen zu ver- i 

l fertigen und fest zu rnachen _ l W 
derFuss zu 1s. . Y. „327,0 0 

600,100 cubik Fusssœinwerkin den &quot; “М 
Pfeilern unter der Plattform 
der Сны]: Fuss zu 2 s. . 60,670 0 0 

244,500 CubikFuss Steinwerk in deni Ц _' 
' Pfeilern derCubikFussbzu 380506,0{05 0 0 

1,615 Ladungen Bauholz in», ,dem 
‹- 'i' i- ‘_1 Wege und `Schlagehaumen 

die Ladpnglzu_£„_3„ 0„0. „_ ì_0 0 
2,598 Tonnen‘gehänllmertes'lîisen inl l' ` ‹ 

n n l.den Kettenv H'àinge‘sgjiî.&gt; 
b¢n&gt;.d?aTQ1t.&quot;ë-lë 304009@ '7703499 ° 

175 Tonnen .gegossenes Eisen', ` 
_. in den Sattel, Platten für 

i» 

2 
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‚ ` A ‚ A L _s (l 
di@ кьыьы ‘das Топ zu 
L `1‘2,',0„0. . `. 2,100 0 0 

485,520 Cubik l.Fuss Steinwerk Y in ' 
Gränzê-Mauern&quot; für den 

Ketten ‘der ` (ânb'lkwlî'ús's ' l 
zu 1„s 6. . &quot;.&quot;\.&quot;‘36,414 0 0 

lQas'l'Por‘npenY der'3 Dämrne, jed'exfDa'mm-zu î500,0,0. v 1,500 О О 
‘l i* 

«'- .’ .:_ »_ 

 

„Total L. . ~243,404 0 0 
10% Für :unerwartete Ausgaben. 24,340 0 0 

Smnme :ausgeschlossen Ederl 4 n 
ì ̀ Zutritt der IBrücke .' 267,744 0 0 

: Eine Ladung lB01111011@l gleiclx zuv 50 engl. 
cußik Fuss'.l '‹ &quot; * 

Veranschlagung.` ` 
EinerA Bi'ücke Nro. 3. von Gusseisen wel 
'ůlìeŕl die Donau -zvvìsclien Ofen und Pesth zu 

errichten voŕgesclìlage'n wird. ` i I i ` ' 
l‘ ¿sa 

‘4,806‘Fuss'xîjângelfür‘die Dämtne _ 
de; eeŕuńdlage'a‘, der Fuss j’ 

n ‹_ ‘î ` __zu&quot;§È,&quot;20„o'igoff'fg 'l &quot;$136,120 0 0 
15,000' СпЫК’ЕПёп сгаьеп‘ ‘00’~r&quot;-d'iee-‘_ŕL — 

’ Graf-Imagen, diçchbna‘mlè“ -‘ ‘I 
was ‘. ’ ' 1,5000 0 

‹ 
‘v 

‚г I), 1‘ 



1,300 PfeilerwsůFdsäfwieminrzdje :` I 
l Erde ‘lxineinget’rielaenç'jeden i 

i' &quot; “&quot;&quot; &quot;zu L. 2,530» , f „un-'f 2,925 0 0 
2,550 шины-555 Grundlagen-,0 › 

un‘andehmdi'eselbm umg@ù ьеъыйеьвёшйедеавмим„8,925 0 0 
а‘ 10,000 сиъаь Ellëń .ënmMauer-Ä» 

' werk: ‘ $114 iden;- :Gnundlegen‘~ Ä)(l, 
‹‚ 5 м‘ а‘ und dem _Wege wie@ а,“ 1,500 0 0 
u „`;;[Р“%‘1‚а&amp;ип5еп Bauholz in dem. 

Gerüste die .G_Ilundla-r 
н 0 :um «gen Iì‘e'dïéï,„ŕìuï’r‘qgljfqêìl&quot;in “2192 О 0 ` 8,200 'Fusâ Länge Geŕi‘ísie &quot;ëufìrëiw'l ‚ 

’ fem-.igenl undfïfësitzgmache“ ‚‚ , ‚ ‚а 
“ ‘L &quot;l &quot;J '.ÃeLFuSbbÍ'fbůl 1130 jii»„1„\ ~ 41D О 0 

1,008,000 Cubik Fuss Steínwerk, in 
den Grundla en, Pfeilern ,ma тяжёаммж, 

l l u der -C_uvbik Fus_s zu 2s. l 100,800 О 0 &quot;1%аьааанёеы'вьын'оитйаг же ml' 

l 

’ ’ ’“1&quot;Í'Ãúsfégdůè'Qde§ïVFussv€fegés=~~ «u» ...s-„i4 
jede Ladung zu L. 3„ 0„0. jmpßnqh() 

l’ `&quot;10,000 Tonnen gegossenes Eisen 
` in'fdèp ваты ЗрЫпгеЫещГД щцс 

Ges'ür’nsèn&quot; une; Gíèiäedem ,` Ё‘ - 
Il lugl'l‘f: ' ,. , &quot; das Топ zu B»12’,»,-0‘„0: #125,000 0 0 — 

50 Tò‘ń’neü&quot; 'gèhlìmertësï ищи 
пай-заезды ЧЁЁЁ‘ЬМШЪПРЁ‘ 

~, n _13:11 Y, ‚ das Топ zu L.30„0,0.£.¢.---»«-1,500 0 0 
_ I »wz 'k 
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L. sd 

3 Gestelle Gewölbhögen aus«L 1 a 
einander zu nehmen, &gt;und 1‘ 
wieder aufzustellen . _» ‚ 9,000 0 0 

3 Gestelle im Mittelpunktew' 
auseinander zu nehmen ,und ‚ ‚ _ 
wieder aufzustellen, jedes 
Gestelle Zu -L. 800 ~ f5) .2,400 0 

Das Pompen der' 6=Däinm5e, f.' 
“ ieder 'Damm zu E. ‘600 L ,3,000 0 0 

‚ - &quot; &quot;294,118 0 0 
i, 10% fü_r_._zull`álligel `_unlduuntŕor- l 

hergesehene Áuslagen; _.: 29,412 0 0 
.___ 

Summe `ausgeschlossen den _ 
Zutritt der Brücke д . »523,550 ‘0 0 

...l ‚ _; v_,.,ßë ‚Ё; „‚') ,__ _ ' 

_Voranschlagnng ‘_ 

Nl’0. 4; ~.ller `Kosten einer, Brücke von 
Stein , die zwischen Ofen Pesth errichtet wer 

' l‘den soll. 

ч ‘в yzu_2&amp;. - ‚в!‘ Á» 

— » - ‚ ‘Ё? In&quot; a 
2,200 ъёпёепгш Ваш {ад ' 

die Grundlagen Yder Fuss, 
mL. 20„0„0. . ,_ ‚с „45,200 0 0 

19,000 Cubik Ellen Graben die Grundlagen die Elle 
._` lj '1,900 О о f 

un. f. 
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..\ 

3,200 Pfîíhle abzustämmen und zu 
А ' bearbeiten' Юг die Grund- 

sd 

lagen, und die sie &gt;umge--4 ` 
henden Dämme der Pfahl 
zu 78. ‚ 

1,630 Pfáhle in den 
1S Fuss tief indie Erde 

д ‹ . l hineinzutreihen__ jeder 'zu 
L. 2 „ 5 ,‚ 0. 

11 ‚000 Cubik' Ellen Mauerwerk in и 

den Grundlagen und ,dem . 
н н ЦЦУУеЗе die Elle zu 3.8. „ 
'Y ` ' 205A Lasten Bauholz zu schwel 

_ len 'inüden' Grundlagen die~ 
' &quot; ‘i l ‘Вы ш‘Ъ. l3-„0„0. ' f. ё 

10,300 Längen Fuss Schwellen zu 
`verfertigen und festzuma 

‘ chen, der Fuss zu 1s. . 
1,930,000 Cuhik Fuss Stein-Mauer 

Werk in den Grundlagen 
und den Pfeìlern‘, Bögen, 
Bogenschenkel , Kranzlei 
sten, Fussgängen, Gelän 

Grundlagen д l. 
.1,120 0 0 

и 

3,667 0 0 
A 

` Ul 

y' .1,650 0 0 

__» 

61500 

51500 

dern etc. der Fuss zu 2s. 193,000 0 0 
, 3 Gestelle vollständiger Ge 

wölb- Bögen zu machen 
L. 5000,0„0.. . . 

3 Gestelle Gewölb - lìögen 
auseinander zu nehmen und 

15,000 0 0 



A» ‘ sd 
_ ‚ тефшлчйнтдгд ‚. 51649551 0 - д 

Geâtbuů'aZ-Ul LF» 1990.’ «Qi» ~.0«’\,‘„3,000 О О 
13,000 Cubiwìussâßhmwerk ‘дым 

Bogerschenkel ‚ш www, . ‹ „1 
l п n&gt; uLLlten der Cub.Euss z_u2sn0. „1,625 О 0 

Für 050550550; ‘ëefńéiii‘l мы.’ 
„ 5555195515 195510020 « r ’_ 

zu ì&quot;. 500',',~0,‘,0‘.&quot; A&quot;Uf-Mw»011,000 0 0 
; . . . .0,k.: HÍ'Ä'MN'I' м ..' ,-äif‘fjlghfßïlrzgg'? 0 

10% füŕ‘ ‘zùiällige unvdihergè-« U (i Н‘ i‘nîsehene Aùsgabeń‘f! ,1b На“ 317,129 0 О 
-|‘1r{d')f,.:»x ¿misma n Лат 

Summe .aqsg‘xsçhlmsçmßän ‚ы 
U 0 «îlîì Zutritt ёе1113чё1р1‘ч'чё-„е’:..398›421 О о 

их н ’Н‚Ё&quot;!'3(”‘/. мы! ни&quot;; 1..‘ &quot; д‘ ‚(Н 

“_îfl . 

 

-1.-||&quot;\\r.'í Í». .i lr‘i‘ìirlì'rw 
il Н ЕВС . .‚ I in; h ‘Т ‘м!’ ,nÃ-L) 

-u-:lmïfwafan&quot; мы’! JÜLH') &quot;MU ` &quot;J 
L&quot; 5 'b ' Ä'Nl'f/ 

--——-—————-—-— 

'7‘ ‘ fm.: 

Ышм}; ‚ -;! &quot; |{‘,l‘¿l&quot;'__h.5i 
l Ä) ‚ п&quot;:;“`Ъ‚_‚‚‚;:&quot;[' t n da 

н Н {Hf-'.1 'fü' ‚а! и; '1_-.IH '12b ..',iu :rv-b 

` &quot;un 'lîgîìlunlïillo'r “HS-WG) if' 
‚ 0,1!'10-11 ‘1:. п‘эддя «dlf'vr 

0 f» ‚. . . .n.,f'etL-fncf‘. .A 
:vf-§08. -- dîo'wfaü» 01100-10 . ` 

ï&quot; ш Н'Л’Ш!&quot;11—51$ ‘1›!.‘›:ы:1‘м1.-› Y 



(“готы fordltva.) 

l ' &quot; 
‘Ё’ |.›,‚ Ь=`ВЁЫ1Ч1Е ÚR’ LEVELEÍ 'n._fx‘nmu ›_ 

l . . _.‚‚1 l» ‚1 August lo-keròl 183sŕ &quot; 
—‘ ^' &quot;“ . _.._&quot;.’ &quot;.Ã-I 

WoDIANER URIIÜZ BECSBEN~ 

“'hitehall Place `London , 

August-lOkén 1_838. 

-fz I „I .1 

Az úrnak lidikén, ißdikán és 21dikén irt 
levelei csak tegnap Мощь kezeimhez, miután a’ 
szâzazfoldröl hârom heti távollétem után vìssza 

érkeztem.&quot;`-'-'-‘Válasz'ul aìokra minden idö ~veszteség 
nélkül sìetek ezennel az ide zárt költse'gvetéseket 
megküldeni , mellyek szerint а’ mult januari és 
februari rendkivůli áradások által okozott nagy 
változás a’ költségeket elöbbi költségvetéseimnél 
szükségképen legalább egy harmaddal nagyohbitand 
ja. Az öntött vas-hid’ k’öltségvetésének kivételével 
annak okáért а’ különbség nem voln’a olly felette 
nagy. #- Rernélvén hogy az Ш&quot; Ёауаз1а0а sikerülend, 
maradok kész Szolgája I 

Rennie György s. k. 

l 



I 

‘А’ Buda ’s Pest L'özt e'pz'lendö Íu’dal,&quot; terveihez 
tartozo' a'ltala'n‘os költsegvete'sek а‘ mult j_anua’ri 

rendkìvüli arada'shoz ‘через’. 

YÖntölatwms-híd ‚ . _. », ‚ ._ 450,000 fom мы. 
Kö--híd. . . . I. . . 400,000 '- -- 
Шаг-1116 f. . . Ã' . . 280,000 — _ 

Jllgiyanîei' -gya‘logoli’sîìámáralP 100,000'i 1- ч&quot; 

‘Ё ‘vll-:lv London August 10l1én 1838'. 
't ‚и‘! ‘._I [1“.1' ‘I 

'i ‘..- I’I'l ‘I .I ‘ l. g-‘In l' z n Il». ‘l ‘ : I | ' »I I o 'II‘Í I i 'il .,’L'I l' 'i ll ‘I’ l &quot;\' l* 
Y ’n р .\&quot; l 4 I'. Í ` l. \'O’l,‘ 'l , Í.' ‘ ‘ l: ,If i Il' l 1:1 ,.'Qwì l' l ('I. ;\|l 

l ‘I ¢ u » — . ‚ ` д, g., . ‚. ‚ „b ‚` n l.: Rennie Gyorgy’s. kfw' r и \ 

l r' Ч ’ \ I I s ‘ I l ' l` ’I4 l „Il I; l, ||`|ll` ’v ‘v \&quot;l \‘:; i I( “')IÍ‘ I. !||‘ŕrl д ‚ - ‘_ u l „ l 
«1 '.1 n.' |.f~,- .z »nl ’ ‘г’: ,uml-'z ‚' н n 

r q -’ ‘g ’s 1.,&quot; l l :41) д. l; I О‘: A l I’ l Il I `.; ` 
щ 

\ г - 1‘ ‚ | \ ' .I i I'. I‘ I'. Iä'll'll, Il!! ‘y &quot;I Í i’ 'I' lì.” l 
1 11 f' E ‚ &quot;9 ‘ l ц! _) о, l* i; „_ Г |;{|`|.f- ~l ‘g , â j ‚‚ i, ‘. 

‘ | r I l' Г Í l ' l l 'd lf ’l | ’ l l 1’! '‹‚!;, ’l ' l . ̀  l' ' î ’ Í Í . ‘ l l' 9 lul Í' I ‘s . »l 1 ’ ‘l 
l | ‚ 'I I l. I l i l ‚ч‘ I l l’l l |||I &quot;l -m I. l 

› 

l i lÍ ' I ’all r 

Q 

l Ili 
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' H, l I ‘ i | I 
. . 

\ : э | l 

i . . в . - а. '‚ › 
l ' l | &quot; ‘ ’ &quot;’ î if. HY' fi! .&quot;.-|.- . ‚ж 

n I. l; &quot; и . 4:4:„10 

' Ё’ Т ’Р8тё1:бв‹ё8и Огвгйдов Kt‘iidöttldg! »I 'ß ‘д’ 
1i A ‘__ _'n › А‘ 

nu . F1- 

‘ l Í ` - . l 
'- 1‘ .- ‹ ‚ _ . . | 'i Il ‚ ‹ ‚ . ._ .fu-Í l Нм‘ ‚Чн! 

‚ ‚ 

l .&quot;Íföńlelìo's&quot; i А 0152’ es vl‘fl’ildíîltlësi'ë' &quot;гёэёёд‘ г A a5“ a5 g l, ‚„ 
‘1 'I l ' l l - ‘ A “1‹‘Ё‚ ln ‚ &quot;51 Í'lî&quot;.l rfíl Inagymeltoságu magyar Aluìtalyl Штаты” 

. _ _ I, «L I .-&quot; ‘ i A '_ '.'1 _1', I' ',‘ _p1-'1.1 «1.5&quot; \l_ ’s {битву Battyâny Imre шип; ïneÍyettes elnok l ‚‚ ‚ . ._, _ . ‚ ,'r'l' f1.1.. l, ‚__ '.117 ц‘ ur `111ml, ,tegnaPl паров elcgszoxajì hòzzam _l’ntlêzettJ 
_„_`_‹‚ x ‹ l ..‚ цу . azon felézöllitásâra , nyiláilioztat'nân-lïìlßńiâńf ‘5r-H 

pó’tlá‘lsç Y`syga'mcvlg'elrezfnny a’ két váiosnak qdni, „Ёжи l ‚ s l, ¿f ’‹ ‘н riz» l; \‘|».&quot;';,11:,1, Y, ‚ свет van е2епре1_та1аз;о1п1‚ ogy mn’rtan en az e 
târgybam, torvêny ‚бал‘, §- Ц, Iés âa’ föméltò‘sagu 
‘ ‚ -_ n“ ' .i ,ci '-\ ‘n lëï'i ' ‚ Н; ‚Пр 04:64.! .. _. orszagos Kuldottsegnek 1de так-511201515 m. си, umus. &quot; ,` ‘ ‘ &quot;‚` “‚‘ 'ib ‘ч il: 'fr ¿a :.«fì 12en tet; h'a‘lzarrozatát4 nlglepen ~êfrtettem, imlsze mt': 

a’ .kér'déses ká'rpon‘á‘s meg‘hâfamása lgi‘fçkési‘zfólçg‘ ' 
egvy-rész'r'öl a’ két rélsîzröl `alzi_e'gylëèlflńápfgì'~íf 
res-gvenyee tt'irtp'axr'len’d_öl &quot;egyeàke'd‘ésre'í 
enn‘elí .barátságes' utg'o'n netqlínnexń ßikér‘flése ' e‘sef _ 
051,155,p'e'digI ¿n 155 îç‘öfyénysz‘ëkçk ‘_1-«25111;¿051' 15155: stagágg'lgàglyafeg, ¿n ¿10151 {фа èddigé @56151251 
‘рт ёдейёж; le‘n‘n‘i&quot;yazçm‘l 'I_x‘leghe'lgároz‘j: 
'La_tâsára‘ì‘xiçgkivânçató, ¿einladen `e`se=tre l11§ss1z0ßlil 
'idöláe „lends léŕég‘ék‘ ¿s_sdnsgqzësièkrçsll 5555931‘ 
kodni, haneml azt hittem ’f5 Lhis'z'em., e'zîen liârpqtláë 

’ f ~ Y' ' ” x ‘ ’‹ 1 meghatarozasa a’ usztelt vârosoî és a’ részvényes , 
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társaság közt csak azon idöben történhetik meg, 
mint Augustus 20kán költ legujahb nyilatkozâ 
somban a’ kötelezések 2ik pontjában volt szeren 
csén elöadni, mikor` már végkép el lesz 111116102 
va, hogy Buda ’s Pest állandô egybekapcsolása reám 
bizatik, azaz а’ föméltóságu országos Küldöttség, 
és а’ részvényestársaság közt, mellynek képviselöje 
vagyok, tökéletességre menend az egyesség. --- Mi 
okbul nem is vagyok képes az adandó kárpôtlásnak akár 
módjaakár menny’isége felöl idö elött nyilatkozni a’ 

,_ __ hogy _csak __gondolom-formán teendö~ 11110 
lseéeeeel. .issy .,aîfészvéfw Ierse-ás _I_éëét Pee, 
vezélysz‘seée» esyrsllsntezö‘ @Seti-e ai ist; e; 
‚0,111 p'marány fanti varïkòz’ä‘sáßä'îńgnnßzńé . ~ &quot;.51.‘=›‚1 ’ -'h.f- ‚Н‘; ,1. «Hu-.mim 1^, ц“ ‚1.: ~| |=~~\; 

'I‘ŕ\&quot;&quot;\*. i'tlx /l . ц‘! Pl; 1_~H.\hlf:&quot;«l&quot;|lll;&quot; t. ‚Н‘, , Ha` azonban a5 föméltôsá u orsz'gos Kúldö’ttll 
'f Y1; Ч) &quot;i “5111. 1‚Н‚‘ f_\:„,¢ ‘1’ ›\) “у, |;.-‹‚5, ›. il&quot; Í e . ség azojn nyilatkozást azert _vanta tölem,_ ogy a ‚‚_‚;‚.’‚ »HH д , y', ' ‚ „l _.1. ‚А! l’ l ь l b.: \¿_,. ‚. j ket пух-03111111 ad do karpôtlast 1s_n'em1 _alapul 1re-y 

‚Пул‘ ,ll‘y’ .451,15 ‚ „Н ,- - - ‚ „‹ &quot;» &quot; hesse a reszvenyes 
),-ll‘í'fh’ßlll 1,1!&quot; -s 1'» l . ‚-.::‘› &quot;i .ll zesek meghatározâsánál: Jhëltoztassék ,_‘ké'rem _al 
“.\ы‚ i 1‘ —_ц-’‚,:.‚.Н[ ‚ ‘C .. , „I f - .s w1, _snátbplcsßsége 

Il&quot; f'&quot; -..&quot;|~^£',§'.' '-_'- ‚д, tarsasagnak engedendd и11ес1уе--’ 
' ‚и‘ y! aZajtT 

0 &quot; 19.‚‚ u ‘f .-r., и _.; rmt, mmden. iunejr tan ké 
lu ' ' sö'bhxa’ _lietiegy'eîz'eiidö`t feil‘liär: l1'ellyike elleii 1011?г 

i i;l f&quot;&quot;` .-. l l&quot;. &quot;’- îl Ñ.. &quot; 'fÃ-&quot;&quot;'V&quot; ч i. la. ‚`-‘ -“ hato Кап-03, koivetkezesek elkul, va'lamellj7 ,koi-_ulI he ‘ì ,'w'jbw »zw-1 ш. &quot;м “ hl 4.1,@ lrz; .‘1-'| lul1_szamolast kegyesen elyelini,__,m1uta1ilůgy 1s _a’ 
'I l' ^ _›„’‚&quot; &quot;i ,1‚’;‚‚[ч/ „и? i“, 'v'.„l , ‘1,31 varosokkal. kotendò egyesseg elott e’ pont, sz'mtugy 

‘ y&quot; ън‘ \,. ~ .‘ ' ‹ NJC/,_ _ - ‚_ ..l`«.|.»=\\,'1,' llf’: ‘i2 шип; а’ ,katonal ,raktárok es a’_ h1 ozw .täijloíandö 
‘)&quot;&quot;,)'Íl:`„&quot; &quot;I, f ,f- ЧМ‘! 'n' x’g; ‚- ‘д‘ „ »sul-1_ 1:“‚.1‚.; v_ñs___e__s____eg__jf_eh__ any zer k vam nelkull hehozat-I 

leerán»,wastewater'_nnungág, 
‚Её-Ха’; 191811183’ yossagot l'nein Inyujtó'lröi‘ 

iülmén‘yek _is rims és &quot;notò-san m'eghná'm'zon' 
— Huur! н а; '.„n'f 3:’1 t: ш‘ 1‘ _ 
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szâïnolâsìîalápúlf sem ‚ ‘а’ ййбшёибёёёи országos- `Kül 
döttségnek , sem-:magamnak ,teljeisséggel‘` nem ¿smi-:x 
gâlliàtnak ','lhanefm 'mind edtl 'koczkâztami .kénytelßhr 
Vá'gyûk. -‘ nl ='h;hl'ìl i1. ' mvg:- А’ ¿l fu.'- А‘ is. 1 mm 

«lill мы’) l' &quot;'1-'\.`1'Z ’ .l ‘У &quot;1 I ‘ “ч‘г 
' Mifaz-fsgyïanez~a1ka1omm51- kivánt 5682161656», 

‘ k'ölfségvéleèeket ì‘fìllenilpl зайца; ‚ ìszerencsém с yan, 
(Лак-Ё’ - urnak = alàtt- ide. „мы nyilatkoz'âsában e162: ; 
terjeszteńe'ms» Hawamnbamm‘f'eg ezek sem'lennének; 
kielégilök, mit Jlel'1e1'ŕinek fgundòlliaäokf, meri; sejât. 
sz‘ámolásàimra sem'elégségesek', -ugy-,hogy _szâmitim 
somat magam is .'általán véve csupánfcsek jä Szenen?, 
csére , és а’ két város valahai nagyobb kifejlésére 
трамваи :&gt;- mïonu psexré ‚ ,1561605155561 .'a’.; fóméltô 
ságu `'orsngos г. . Küldöttságl i Clark ‚ ;uratv„szemé1ye§e,n 
kegyes‘szine.' eleíbßA ìdémi', ,kit éndegfö‘kiép e’ mégeglzt.I 
mmm-511661@ “mi Ачзцёдёдньоайтдфмющё 
151625565 kérdésekre legion) 55161655 75.1616115156?, 
reze szerint felelhessen. 

^' ‘l &quot;em-'fn- Р; 1“ #1’? г .‚\ ,_ën&quot; -j Ш |-&quot;1:`;¿ Щ’! 
М СгёЁ:еЁ=йг}еЁ’шгёош&quot;шё3Ч„Ь: ын„ьмщ1га’;ш„› 

nfélfôèâguœrszágos Künaçfség Akegyes- ngyemp'mégf 
némely po'rïtbkì‘a‘lŕillêrile’ùìì‘ïîgyllńls:’Ã‘V‘ 5“ &quot;V,&quot; '4&quot; 

- ‚ ‹ . .\ ‹ 51| l ll‘q'l‘lßflld; r l l-x'pp‘li; .f ~ И v» l\` «`:~ ,f1-¿_1 '- Hçlaïkïl'hlköltsé étéseibeh az ö ,sa’iát .'inüvŕfszi la&quot; . r ‚ hl \›\; 11 )v {дн/1:25‘! ‘h ‹[1‚›;!;и,‘„,..а› ‚В I р‘ ёныдпдхдёэтщгвуа @am „gq 1151621353 
nyeken Буй], иёушдъьчффф Juìiìelgìglf, .uniti/‘£6 Ё‘? 
gek, napdíiak ’s а’ t'. ai ввёл épitësì lx’ì’jflt's'ë¿neii 
5,peemjé6\1eszik+ :o_vábbá' felügyelöinek_f_rlíjsuit sin 
csenek hele. щьм „ 'mik legjqgbb1201151261111~ 25,0. gelzer, 
pengö forintra menendenek. &quot; 
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Ezentul а’ kiadandò mìnden tökék’ kamatjait 
hasonlôlag számba kell vennem, minthogy а’ rész 
vényesek nem (Овна! több esztendeig Каша: nélkül 
maradni akarni. Igaz ugyan: а’ kamatok nem járnak 
tüstént az ввёл summától, а’ részvények csak Юб 
szàkonkënt fìzettetvén be,- más részröl azonb'a‘n fel 
чёт! , hogy а’ hid épitése kedvezetlen telek esetére 
minden iparkodâs, és jô akarat'mellett is --- mellyet 
kétségbe 'hozni nem lehet, mert saját érdekem ki 
vânja а’ munka minél inkábbi siettetésetff négy év 
heiyett 5. 6. évre terjedendye'zen idöbeli kamatok 
általános közép száma igén tetemes mennyiségre rug, 

‚ ‹:- ‹ ’ „‚‚ ‚ ‚= 

' l-Í'l’ovâbbá egy tartalékpénzalapot lis szükség mult 
Aug. 20kén- benyujtótt hyilazkoz'ísòmban. foglalt kö 
teìezések l4dil1 pontjà éŕtelme‘fázherint‘älkotnom, mí 
r'e' &quot;нём ennak ideiéhemaz яма мы 
lńegteendem. ` &quot;&quot;‘ *Y* › Ё‘ Í &lt;`-» 

Не járul még hogy шаг eddigelé is 10,000 pen-l 
gö fOrintnáL-‘többeb kiadtam ,elökökgégehfih és hi 
hetöleg. l még` sziummyit „hényßçlenŕleeqeh „költen'il д 

»1 

mielött az épite16,511,171,z I (1.„1V , yégre törlesztö ’pénzalaprôl‘ (Tilgunggiond) is 
xgendpskódnòln' a,&quot; ìîxrë‘shzyen eseli ï`.¿\1{zâ§ih'\|f:á&quot;, ‘kik La), 

kametokon 'tökéîli r:vâleän'aiä'’vîfs'láìätêçlíi'll'e'ëérè;'tis' 
 _„ ;ытал‘  Ч ;а;touq&  Н  илип  ;‹  ÃH  1,„1.

’›- «' !‹&quot;1^“; isf-_1n ‘ч; _ г ’‹ r ¿w - ,;:‹ 
надтёг lmind ezeken- kivül a’ föméltôságu 

orszâgos Küldöztség még'a’ vârowknëkï Маши’ 51&quot;“ 
‘или. . = 

A 

rjeawtés'tv 
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pòtlást, az elöre nem látható esetekre számitott 1101: 
ségeket, mellyek legcsekélyebb épitéseknél is elö 
fordulnak, és а’ jelen munkánál szintolly elkerül 
hetlenek, mint azok mennyisége bizonytalan, ’s végre 
а’ fel állandó híd kezelési költségeit (Regiekosten) is ’s 
a’ t. kegyesitekintetbe méltoztatik venni, jó formán ki 
fog tetszeni, hog y а’ vezérletem alatti vállalatnak pénz 
ügyi része felette kétséges, és részemröl legnagyobb 
körültekintést , a’ munka bevégeztével pedig legszi 
gorubb gazdálkodást kivánand meg, hqgy а’ részvé 
nyesek legalábh ne károsodjanak. l&quot; ` i 

- _ _ ' ‚‘_ 

Mik után e’ rövid de becsületes szándéku пуд 
latkozásom i kegyes fogadtatásáért esedezvén , leg 
mélyehb' tisztelettel пил-110011 a’Íföméltoságu orszá 

&quot;gos I_(ůldöttségnek. Pest, SeptQökán 18,38.i ‚ (In ‚= 

';г &quot;'Н,-‘- ‘ 

‚ _ _ Büro Sinn G'yörgfm. k. &quot; &quot; 
'.| l“, I í ’ _ i Y 

-ll' &quot; ŕl'Í,:||-&quot; 'l ,‘,.'|'/_ 

(._n ‘д! 

-'‚ l: ‚ . :4,1 _ Машин nzolgája _ _ _ 
&quot;‚ l ~I 1'. ы. 

‘1 

l' 

| ,l.-`_|`.rì 



&quot;ш I î-~ î --~&quot;-- h' ‘ Ъ’ ‚ 1 -. :f1.1 .'1-.11 ‘nÃ-'u r.; „Щи . 
:':' “l &quot;fl-&quot;IDL: JG.&quot; :ml ни‘; »l .l‘wliwm t~.,i l 
'11.&quot; &quot;I‘ '.í '\||.'&quot;.l«.|,|l\ над} l, „l I.l_:l.iì,l.. l' 

I ‘ ’- ' ‘l’ l '‚&quot;‹&quot;‘ ‘l .. f l '-a'f'h.' l.“ ‚ «lim „I ,-:2' .n 
f. : и“ I, '- . ' 1 \“.Í „mi ‘Ч ,l п’; : 'l 

l И — 

‘ ’ Me'ltóságas' B. sind ‘дуэты ‘шт-‚я .. `\ -\.. :5l ¿111:1 wwìÁl: д А‚; ‚„!_;‚.‚`‚..Ц“': 
l WS.; 

4&quot;&quot;. lnlì'q* I &quot;'i‘Mng'olBq-Sllffhniihmh; ‚ r-ve. u'ÃnI. u., 
._ ---.':.‘ ч. h... |. .E i. 

~| 
&quot; 'Uranll ‚ 

. -‚.‚.›-„.‚‹ :‚:‚ „. 

А&quot; Báro úr abheli hivânságának , készitenék 
‘Ь’ pesti Dunán e'pítetu'i «javhâlott kémoszlopqláncz 
~ hidra ¿szor'osobb' vhöltse'rgvetést , f. ügyekezniI `.il'og'ok 
&quot;ezenneld megfelelni, ‚ nolia. mári v@.zf Zelött. kijelentet 
tem, mikép azwexnlített költség 300,000 font;- ster~- 
lingre fogna menni, melly számolásom olly kime 
rítö vala , mint a’ javaslott munka természete, és 
akkori saját“ y‘igsgálataël’n ¿s tapasztalásom engedék. 
Miôta azonhan Plews és Slater ига]; а’ különfêle 

köbányakat Buda ’s` Pest környékén ’s messzebb is 
megtekintvén, és a’ Duna’ jegét ’s áradását is mult 
Martiusban személyesen látván , észrevételeik ered 
ményét velem közlötték; és érett megfontolás után, 
bizonyos vagyok abban , hogy hár kinek is lehetet 
len tökéletes biztosságu költvégvetést készitenie ollyr 
nehézségfì és nagyszerü munkára, mint а’ kérdéses 
épités , melly folyamata alatt, hihetöleg Europa 
egyéb folyamainak egyikén sem találkozó balese-- 
teknek lesz alávetve. 
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I &quot; ЛМЁЫШРЁЁ‘ 'tárgyhòzwfognék ,'f‘r’nintegy »mentr 
“Sêgül mien-nem nyujthatok' ez uttal.;isV а’ jelenne'l 
'bö‘vebb kinmtatásr,l elöre kell boesámom, hogyMa 
'gyarországban hasonlò liemü &quot;és terjedelmü mun 
kának‘, ‘mëlly'mintául szolgálhatna , meg nem 1650 

¿ese ‘M't‘dvábbá a’J belfóldi lakosok tapasztalatlan 
' Sägà’, nl'as'jíŕutak ’s segédszereknek,¿ m'ellye'kkel Ań 
` glib.“v bövelkèdik , y vhiánya ,- - ‹ felette :nehezítikw olly 
részletek elöleges meghatározását'. De; Angliában' 'is , 
hol annyi a’ tapasztalás , számos közmunka sokkal 

'meghàladja' az elöszrámolást, e-mire #nézve például 
' сад]; a’ még be nemfvégzettìLondonés Birmingham 
`köz't'i Ava's‘u'tat említem», melly már»is»_-egy„millio 
font' sterlingge‘l multa fel az elölegezetpsummát, és 

y I' tán’ m'ég egy milliôval fel mulàndj'a azt, mielött 
' tökéletesen elkés'zül. --- Iliy-eset ‘azonban az Ыщ 

‘lam ‹ yeddig ' végbevitt mun'káknál :nem nadia elö 
таза“, azok általán véveï az elöleg .lnivetett summán . 

Юн!’ nem hágván. y’De nâz itt szándélxlotlt -»épitésre 
-fnézzve ‘kötelességemnek tartom Báró- urnak «ez ища! 
- ̀ki'jeler‘nten'i, ï'hogy a’~költség még ‘nagy‘obb' leend, 
~mint&quot;'az‘ általam elö'ször kimondott summa, ’s а’ 
` Bárôf‘urnak‘355,000 font sterlingre is el kell ké 
' ̀ szlülve leimie,'-&quot;ha y'mag’fának és magamnak becsüle 
г 156261512 ország‘diszére- ’s az egész közönség meg~ 
’ elé‘gedëàéï‘e szolgŕdan’dó;` hídat4 akar állitani. EfAzon 
‘.ho'z'zátń intezetl;v kérdésŕe nézve pedig, valljon ke 
“Iy'zesk'edvh'êçrŕ-eïarrôl, hogy а’ felépüleńdö hid 'valÓ 
’I .'sâ'g'os k'ölt‘sé‘ge 400,000'f0nt sterlinget nem~haladand 
д 'felûl? ésL valljon biztosan-állihhatom~-e;~hogy=af mun 
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munka 6. év alatt el végzödik? öszintén megvallom! 
sem az egyikért sem a’ másikért egyátaljában jòt 
nem állhatnék, noha remélem, hogy kevezö 1161111 
mények mellett , és ha Báro ur, helyi isméretei 
és saját ügyekezeteinél fogva képes leend a’ 11108111-и 
vántatandó any'agszereket ’s a’ t. а’ kiszabandó 106 
ha'tárokra akképen elöszerezni, miszerint a’ Imun- 
kavszakadatlanul folyhasson, ez az emlitett summa 
-vtl és ids nawfökaeœsségre viwthetik. ` 

Í 

‚‚ ‚г ‘ A: femehbi »kataég-.hevekedést az, in: Lavet 
&quot;k‘ezö- ïküń'dmények’ nëhánya vagy mindnyája oko 
‘zan'dja, ugy'mint': az épitmény, _nagyobb 521111111 
“saga es_magassâga, és а’_ áárgámlmak (coffre dams) 
jsollîllal nàgyolib'liizwssá'ga , mellyet a’ mult mar 
ntiusha'n volt legközelebbi ~»’-s» azelött soha nem ta 
резцы‘; árvizîteitty s'zù'kségessé; ---~ a’ kö ёз ‚ёрй1е1 
fa -ârának nevekedése, ha azok nag y menny'i 
ség'ben, igen nagy darabokban, és arány* 
lag röviid idö alatt kivántatnak , és mellyeknek 

Iim; kétségkivül mar csak azért is felehb menend, 
yinertl fogyásztâsuk szaporodik; -- a’y köbányák 
Yltiterjesztf'ase végett teendö elökészületek ,_ ‘az azok 

' tol a’ folyam partjáig vezetendö Nasutak; és „~kü-~ 
lönös ‘так-301102611 és hajök köhordásra, költséges 

&quot;géj'nelyek és erömüveknek A_ngliâbôl hozatása,;.„_’s 
Aitteni felállitása; -—- angol munkások magas díjai , 
azoknak csalâdjaikkal egyiìtt tartâsa а’ téli hônapok 
alatt, inidön ‘а’ munka nem folyhat, -- a’ vasnak 
Angliában legujabban igen vâltozott arab »_- ide 
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járulván még поп, lehetöség is , miszerint а’ 
lnunka folyamata alatt a’ szokottaknál keményebb 
’s ekkép а’ munka véghevitelét nehezitö telek&gt; 
járhamak. És mind ezt mit 5155256515151.- kivéve 
a’ szi'lárdsâg és magassâg nevehedését` —- nem lehet 
szoros számokraï‘vonni , vagy. pontosan meghatá 
rozni, ’s'tulajdonkép . az elöre nem _ láthatô esetek 
sorába tartoznak, mikre a’ felhozott okoknál fogva 
’s ABárc'r Aúr saját&gt; beláthatása szerínt is а’ kérdéses 
munkánál sokkal többet kell számitani, mint 1116 
zönségesen s’zokott történni. _ — — _, ` 

Helyén vlenni gondolom‘ vé'grel itt még meg 
jegyeznem, ’s Bárô úr ñgyerlmébèajânlanom, hogy 
a’ munka végeztével -széunnsl szereknekl lesz birto 
kában , ugymint: lu'ìlönŕîéle- дает-52611101: ,A müszerek , 
emelögépek, kiilönös .hajók, göz-erömüvek, mely 
lyek eleinte tetemes ' költségbe kerülvén , végre 
haszonvehetetlenekké vánlandanak._l ` 

vl‘ ‘-&quot;&quot;*\ Ь 
‚Н - 

..._ а v _ “zwi ‚\ _`_...`l 

'W6 ’l‘vlerney Clark s. k. 

x ç - nl.' «_ :‘.»|\ ‚4‘; 
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&quot; f öPt 's'êg'vè 't @9% K 
^¢1 

я; -- 

Vas .‘ . . .I . . .f . 92,120 font sterl..I 
Hozatalbér vizen, szâra- - f: „ 
‘ zon, és kármentés Pestig 23,000 `--- -— 

Oszlopok'. . . . . . 110,000„--- --- 
'Hid-út. . . . 6,000 — --- 

A’ lánczok egybe kapcsolása 10,000 ,----- Zárgátok . . . . . .» y50,000 ---~ ч 
Karôk az alapokra, és vih- .y ' ’ 

szivattyuz'ás ' î. y10,000 ---- 
Parapet falak, lámpák, ha 

jóvonô utak ’s а’ t. . v . 9,800 -- --- 
ваз-„быть, emelögé- ` 

pek, huzó míiszerek, --- I ` ‚ . f »- - 
és Imunkások’ hihoialïala»VH v , »1.51 .5. 

Angliábòl ’s vissza . 7,800. &quot;018,120 î-ï'&quot; száztôl nz, elöre пеш ш- Ё’ hat() esetekre . . . . 31,800 -- -- 
 

Jill. p .r\'||`\--, Q „я! __' _' 

‚ ’ W. Tierney Clark' I. k. 
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Föméltóságu orsza’gos Küldöttség.’ 

Szerencsém van ezennel Bennie urnak VVo~ 

dianer urhoz legujabban irt levelét mel 
lékletév-el együtt ,eredetiben ésl foŕditás~ 

- ~ ‘ v&quot; -ban a’ Fömélt'ósâgu orszïâgo'sïKiildöttség 
' nek a&quot; lve'gett elöterjeszteni, mikép tán az 

' -‘ ‘ ' ' is 'né'mi felvilágositásul даёшь“; és csak 
.‘--›: - ‚’ &quot; ma bâtöŕln'ödom a’ ̀ F'öniéltóságu országos 

.. — -Í «-. Küldöttséget figyelmeztetni, hogy Rennie 
-î‘ ‘man salami-m misant/¿y е’ jaen köln 

&quot;‚ ' ̀  'i ‘Legmélyehb &quot;tiszteléne‘l'f‘ ' 

_ f : i ,égvçtëss‘ibèn 'is 'Mummia-aai sem 
' i ' fà’ inüiés'zêlr'“ 'díjai x'ünesenek Belefogtalvn. 

‘ ‘ ‚1 ‚’‚^ ‚ДМ: ’ÃÍHA'î-,i ‘д ‘_~¢‘ -_1‘\' ‘if ‚1. ’ 

-hf/ì _ . — ‚ ' ` j _» 
. i, A’ F6 élmsásu más@ Küldötßésvek 

v^¥;,.`\l&quot;l 'rf у ‘ n щ. 8—‹ша„&quot;1ёзв:~’ &quot; 
«lámina ага/56)‘: 

.n _ Bńró Biplyíiyölçgy n. k. 
~l, _r 
v' A ,_ 

‹А„..‚„1„‚„1„‚‹1ё„;„штаммы а’ gaat um) 
з 
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‘_ . -. y.' ‹-: 

Fó'me’ltdságu orsza'gos Küldöttseg! 
‘и! “ y ‘Í &quot;‘.‚ Ц‘! I-lf.,'- - › 

¿iwf- ’-' 'wl 'i'l- - ~~&quot;::'L=v'»l S'. &quot;HJ 'vv ‹ 
- 5, A’ lföméltóságu .oszâgos' Küldöttségn'ek e’ folyó 
Augustus’- ',24-fétölwSepgenìb1ìn’n Qík'éjg, tartott VI 
SXIV. üléseinek _jeg‘yaökänywérçg ,mçllm ,méltL Végh 
lgnácz „66611гдёбшемеддпыщшёщ BáI‘Ó Sina 
úr’ szâmára ‚машин,‘ ищцсёёщцащ а’ fömélt. 
01364305‚щбщрдьчаёьецдёцщи elöterjesztést 
tennj: hogy afsfenti‘sztelt Bard-:tir rögtön eltávozni 
kén_ytelenítetvf'ân',¿mp’h‘zpgy4 a’„t_árgyf bevégzése hát 
lzâltaßséh; ‚„а’ föxnélt.j prszâg‘os _ Küldijttséggel fol yta 

i tandô értekezés végett némelly pontokra nézve vi 
lágos utasítást és meglyqgalqâaçásägdott nekem, melly 
hez képest bátorlgodom a’ fömélt. volfszágos Kül 
döuséë’ hématy'11515116261510161151@rênesà’ '155115Z 
telt Báró Ш‘ nézeteit ’s kérfâsîét“egàöy'errdlrezendök 
ben elöadni. Ugyanis: l l 

в.‘ _1&quot;. иных&quot; 

A&quot;1hŕdvám?ljegyzél1ef‘ìlletöleg, mellyet a’ fö 
mélt. országos Küldöttség, XIV-ik ülésében, а’ tisz' 
Lelc- Báiwö'ár БЫ- ъьпущгьщг -és‘ — ШВЁНЁЫПЁ’ ké'rt 
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jegyzéknek némellgy részben 
гбшхош meghatározni, ,ry-P, a&quot;, tiggtqlt Iúpìzne; I 
vébemés .megbizásáb511a1áz5wsa5~ìkéremggyfömgg, 

onezágos ïKüldöttsége-t: 1mg-y tèkillîìetbe. vén: miképena’ Báró 131&quot;ЫЕаЪЁЛМЛЁЮЁРЕУЁЁЗ 
1ке|цша3а ‘a’ legközelebbröl .érdeklettA heft _Yârog AnvejnI 
csak ollyaxmakismertepel, шеПу ‚д,‘ kemskqdéânßlè 
legkisebbé ` sem&gt; \ártalmaâ ',„hanenê a__z.t ,mini agjvilvöî-fj 
hez. `és körülményekhez legillöbbebfugyan .eì'kéqyápcg 

leggondoäabban maga&quot; d‘olgo'z‘tapìaa islú; vén továhbá, «1111050;а1=гё$т;%51у’$$г$а$ё511а1$› @Quik-x 
nek. képét ~ a? tìsztëlt ddìárc'i ;ú1&quot;,f;vi,sel¿i ,g ég-Àekgßülönn 
ben. :is Ínagyomrveszélyeztetve‘ypn ‚‹ 11|1él§óz`ças|~4 
sék a’ 16111615.- г-огзаё30$ „Küldöttség '.ugygnggçnga’. 
timelt ßámön úr :iâìlalìi jsavßâlQtk» ’5. f ̀a’.,«¢ö1‘xé.ny1 álwl 
is' gkitüzött `vámjegyz‘ékíet 595051: ,1, teriedqkpéhen „ió 
váhagyni.l;,i-,- ~' - :-:1:„! ;À f1. -s .Huid-¿1S '.nÍnLyëi „и 

А’ kiváltsági éäeìy'gäá‘mäî? ’fààíäërìfl‘ äiïê'iägò‘s 
KüldöLt‘ség ‚изд/51510501; „ ülésében . 80_--r„;1I mél 
tóztatótt :.,Éïrë nëiíë à&quot; ‘fisz’fçlr' Báró 
‚ ’ ‚ &quot;- ‚1’,›‚‹ _ .‘=Ã`.&quot;-B 1..-1, vl’,&quot;` ‚д, ‚д‘: ~ ek etb e t.' l1 ‚ k l — k - 1u _t mtl у eyeyI ц‘цддь‘рщ r lte efzeêevllń‘enwâ'?` o' 

l Zövskég imk Ъ Ё’ЁЕОЁЁЕЧП. ¿Et „1:3“! 911555912‘ 'tëlïì 
het 0112115515115;naainffaî ‘fïîqnyiì à.’ Íië‘îîé‘ßiîfkiî 
чём volna ‚‚ :nelly suzeri‘nt: t‘.l -ó Qa’. fel'êpífen'döflliï 
dat _a’ j_ki‘váltslági I Nëyek&quot; у ‘611110160 Íîutân ,àl ` n'emìetnell 
legìol‘ìh zîillapotljàl‘ll , addiéïlí',fedìg‘- egy 4tàrtai 
lék -fpéhmnpòß alkomi világos‘gágbań tartani 
igérf'é'f, j'neu'yîñél f‘ògvä &quot;а AnáH new@ nagyom, 
megro'ngáltâìás’ :eset'eíre: sz‘alnadát‘la‘n &quot;f'liàsz'lòn'xïehe-`- 
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Ш állapotban 'tartathassék5 »- el nein felejtlret'vên 
továbbá azt , hogy nem дай: ’-— hanenr az -ö 
gondosságába helyzett bizodalomnál fogva тек?!‘ 
lete alá állott -részvény-tá'rsaság'nalt érdelét'kény 
telen lrötelesswŕg'îe- 'szerin't mindenkor - szexnev elött 
tartani; -é- és hogy rêgre a’ kiilßldön Невы)’ vál 
lalatoknál is annyira terjedö, me'njit ölkívân, Arr» 
gustan pedjg még nagyobb kedvezéœk is adams, 
holott azon n‘irszágokbank ‘egyïfolyam’l patjainafk 
egybekap'csoláisa sem járt és 'annyi nehézségge-l 
'mint a’ Buda és Pest közti ‚зима hid’ Yfelépitése: 
mind l‘eiezelinél ‘fog'va l'a’ tisztelt iBárôl úr 1az i'lltala 
kann то évi „n„menéeY @gaat fmegnyerésa, 1e. 
ma&quot;elérhetésére'v-eaerülheuennek»Init, а’ теща 
nel. ш ычъщёи. omägœi Ktnömég а&quot; :teme em 
litett, ‘ai’` Avtöri'ény által ki nem kötött, haneni Ы‘ 
tala önkënt 'ajánlott terhes kötelezésektöl öt` tán 
ease» feed@ www; __ __ 

‚А Mi a’ п‘шёц. 611323365:кшабйёёвчевугбьбпу 
rének _vegen _ foglalt llazon _felszôlitásât l illeti : „hogj1 
a’ _Bâró a’ vállalat’ megnyerëse felöl 
biztositva ‘Il_ëiién, al mennyiben a’ _ kikötött ‚` felté-_~ 
_tél-ellleneîlfogaliriál,Y most za’ kétïv‘ârorsoknakkár‘ 

РЫБЫ“ târgyazíi viszonyos értekezéseket аа’, tör 

vényl értelmehen minél elöhb _folyamatba'wë'gym сзузгегзтйпд.а’‹`1кЁ51зе]е2ёзе1я’„4:31: pontjâban egy f 
„anni pépz‘älgp'f щиты _irán @en ajánlágâńak 
is elegetl 'tegyemïf -- &quot;Szerencsém .van a’ Yömélt. 

\ 

\ 
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'elöterjeszteni-, hogy .- .- _ .‚ Т. 
OI‘SZágÓS Kïildöttségnek- a’ tî/sztelt' i й!’ ` nevében 

’n 

Az elsöre t. i. a’ hét városnak adandô kârpöt 
lásixa' náßvef аа ‘башен: Í-Bárk') úr; mihelyt; а’ fömélt. 
országos Küldöttség, és ö köz-ötte az egyesség tö 
kéletességre meueńdfyïa’ kêt-.vârossal‘ leendö ,köl 
csönös также“ a’ törvény’ értelme szerint tüsténl; 
folyamatba venńi' Мамам“; «И „ f. ‘L 

A’_ má'sodíkat Ivagyy is a’ tartalék -` pénzalapot 
illetöleg 961155` ‚ц? tisztelt Bárô úr által tett ajánlat’ 
módia'îqebhöl ‘áll-z: ö'egye-száz ezer pengö forintot 
а’ hid’jmegnyì'tt'atůsakor az ország- igazgatâsnak ki 
mutatván vìlágosságban (Evidenz) tartand olly for 
man , hogy e’ summát 4 --~ 5 vagy 6 percentnyì 
hamattal, a’ mint t. i. lehet , addig года felhal 
moztatni, mig e’ summa ezen folyvásti felhalmozás 
által egy millio pengö forintra megy. Mihelyt e’ 
mennyiséget eléri, annak kamatjai a’ részvényes' 
târsaság’ javára szolgálandanak, valamint a’ kivált 
sági évek után az egész töke is arra szálland visz 
sza; --- aíon évek alatt pedig а’ hid nagyobb meg 
rongáltatása esetére az ország - igazgatás rende] 
kezhetésére álland. 

A’ már mostan egészen Надо‘: jegyzökönyv’ 
töhbi ppntjaira nézve a’ tisztelt Báró úrtól semmi 
{Не meghatalmazást nem kapván , az azok iránti 
nyilatkozás körömet túlhaladja'; mellyek egyébiránt 
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ßúgvìs-'a’btiszteltßßârô úr âltal tettajavaslatokkal na--` 
gyobb részinç megegyezvén , 'úgyphìszem а: ,.végsö 
egyezést nem fogják hátráltatni. - 
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Excellentissime Domine Comes Agazonum Rega 
lium Magister! Accepta liemonslzratioriea per Re 
gnicolarem Deputationem intuitu stabilis Budam 
inter ac Pesthinum erigendi pontis operantem sub 
2. Septembris' a. l. lhorsum in eo facta, ut si 
quidem localitas pro erigendo hoc ponte ita de 
terminata esseta ut ductus eius ad medium Domus 
Nákoianae respiciat , fundus ea ipsa in regione pro 
theatro hungarico destinatus, aliquantum altius e 
regione nefors domus llkeyanae exscindendus vide 
retura Excellentìae vestrae praesentibus significan 
dum duxiî curam omnino lhabendam fore, ut in 
quantum fundus pro structura theatri hunoarici o 

designatus in usum erigendi pontis stabilis, spatii 
que circa eum in ripa pestiensi utraque ex parte 
requisiti necessarius fuerit, alter et quidem talis pro 
struendo theatro hungarlco locus asslgnetur, qui 
maxime accomodus viedebitur, in instituendo ve 
ro hoc delectu , ad fundum per Begnicolarein De 



42 

putatíonem memoratum praeprimis reflectendum 
fore. Queis in reliquo iugi, eaque distincta cum 
propensione persisto Excellentiae vestrae Budae 
1i. Sept. 1838. Addictissimus' » 
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JOSEPHUS PALATINUS m. p. 
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r . ....'n ww. T, CLARK’ 
' LEVELE 

Gróf Széchenyi vIstvánhoz. 
(Angolból forditva.) 

Pest, september 12. 1838. 

Uram ! 

Bövebb fontolôra vévén , mellyik lenne leg 
alkalmasb hely a’ javaslott hid építésére а’ Casino 
elötti téren , valljon а’ mázsa utczânak vagy а’ 
Nákó-háznak irányában —е: azt‘hiszem, hogy no 
vha mind a’ két helyzeten, mellyeknek egyike ve 
res, másika írÓn-vonallal van az ide mellékelt ter 
ven megjegyezve, megtörténhetik a’ híd- építés , 
mindazâltal midön a’ túl Parton a’ házak megsze 
rezve lesznek , és а’ víz’ Sodrának iránya me'g pon 
tosabban tudatni fog, lolly körülmények mutatkoz 
hatnak , mellyek szerint az egyik vonal tán kedve 
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zöbb leend а’ másìknál ‚ ’s ennekokáért bátorkodom 
kérni , hogy а’ választás а’ hid --`helyzet’ szoros meg 
határzására ‘nézve szabadon ’s’ elöleges megkötés 
nélkül râm hagyatnék. 

Maradok g ̀  .. 

шт” àzolgája 

‚13,711‘; ‘I 'l'. Clark m, k, 
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‘идёт 'iig meu ‘ëk‘e‘ë' ä’ ranma* ёш’а‘ „mf-'ii' мы&quot; . У. « P l ’ f 

_gyärb‘rsiág &quot;ëiäiòńy‘ainak' tèkiiitèrb’e &quot;#ëferé‘veryîegá 



46 

méllányosablíaknak tartottam a’ szernem elibe 5111 
um kettös czélnak elérhetésére , miszerint. t. i. egy 
részröl Buda ’s Pest ‘ад-мать állandò egybe 
kapcsolása az ország’ lehetö legkisebb terhelésével 
eszközöltethessék; más részröl рейд; azon részvé 
nyes- társaság’ érdeke se maradjon fìgyelem nélkül , 
melly hozzám csatlakozván, tölem kiben bizodalmát 
helyzi, méltán kivánhatja, hogy olly.fekltételeket 
kössek ki, mellyeknél fogva, а’ mennyire1l emberi 
egybevetés hathat, legalább tökepénzeinek kocz 
kz'ggt'latás'eért Yalahai mélxtányoís( l'jlllta’lllkxlat remélhessen. 

a.; ,1. .t_.,_i.hBuda ’s Pest;I‘yáíroea‘i’.y Qállandó 
` ßsxbßßaàńsòlâsênak. г? »me 1г1‘ёгё1ёвЪёёёБ3чт 

. www@ eé‘PáwQSë-n.. aoefiolkßzö „ésf .3.1012 

SW» &quot;ду -aiáß‘ßwkßt 12120521.1255 15.111511@ 
hëâq&quot;l%‘-‘álmît9’fnál г @ï çzélëe‘éfheßéësméawleüls: 
¿5MP-.admi.Swïsogßedvqésekkég qsyheßwnliç, 

ß‘fP-î 

helésével, ea‘zkëzlésép, Шеф Ve’. tekinlgetßgn u n hi# _‚‚‚ . .„г-‚8У‚. 

@1.0% Olly. ,äzinhên- tünŕlì‘ïèńékî'fèlà 'h_‘êgy ё! 
„мы «.iövökpŕ. наш; гзхёгацёьар. geen.. félliçf 
10k». r-flíonánîëem ¿9.0100111? a7' ‘121059111 шт 
ëëiçs :.aî.. few melia?? ’,ënâso‘ïëk, .P99101 fillçtël‘èg‘, 
22152221 ь «fw-«2.221555 new; esèfégféfe 
(lelie ‘fellöl =legio‘bb lbelátásoxln) fà. lellriliêmyéreâe‘nll'lezY 
képest gondoskodni költelesseg‘em 5 merg tekintetben а’ tárgy nagyy részint Ева! ЬбтПъб sìâ 
mlêßf’lsm». @sum-¿26152121.1152 kalmte# , МЫ 

' me.525512115150110wak.115559,“ ala: 
P111» ¿50k-‘395108.00151 ¿P50 ‹ «151.18156 чём 
111mm. réäzrñl; egonìztágradnézge ‚ :gz annak 

‘Mu-'11|'. ‚ 
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lakosit‘érintö tex-hek лет‘ csak meghatározottak, ha-~ 
nem aránylag és az elérendö nemzetifnagy ezéh: te 
kint've felette csekélyek is', semmi egyéb è7` yrcr'rsaw 
ben nem Гоп-087611 fen, „ìnínt egy váńijegyzék, melly 
magoknak az iilètö két királyi .városekńak,- nóhn 
ezeknek leginkább érdekükbeh fekù‘nnék' ат: lebe-F 
tö legcsekélyçbbre tenní, nyilványosan &gt;lnijelentett 
meggyözödésük szerint is а? kereskedés és` közle-ß 
'kedésnek legkisebb ártalmâra sem. Мат}; és továb~- 
bá néhány тамада Ё‘еЦеЪтбБЬЬ’ vagy kev'esebbf'. 
van kérdésben, mellyebńagyszerüt kivánô. nel'nzet’Á 
életében teljességgel semmi különbséget nem teszn 
nek. —- Elsö ńyilatlíozásom' utánfazgribm -а’ két 
váx'ost isz'onyu áradási gyászeset érte , mellyïalor 
sággal темп olly gondolátót Aébre‘smthelie bennem, 

valljon ne hagynék е’ а’ ЧШЫаЦЫТеДцЩеПУ technicai mind pénzügyi tekintetben„a’ irészlvéx'gy 
társaság’ érdekével csak annyiban mutatkozótt meg 
egyeztethetönek, .menyilien az álzalain ¿kérfäenged 
mények egész terjedelmükben ‘орать megadatni. y 
_ Ha e’ gyászeset , melly utánàz gêpitésre megki 
vántatô költségek tetemesen nagyobbulának, nem 1:61’ 
ténik vala, tán könyebben járulhatnék ajfö, mélgôsá 
gu országos küldöttség által kivánt 10 évnyi l‘eròvás 
hoz. A’ miként azonban а’ dolgok azon idö ôlta ál 
lanak, kénytelenítetem, a’ verzérletem alatti rész 
vénytârsaság érdekét folyvást szem elött tartván , а’ 
már ezelött kifejtett okoknâl fogva a’ 100 kivált 
sági év kéréséhez ragaszkodni. -- Ha azonban а’ fö 
méltóságu országos Küldöttság tán mind е’ mellett 
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bölcsesége szerint jônak tartanâ, az emlitett 100 
évböl néhányat lealkudni, azonx-esétre, hogy ré 
szenn‘ö-ly a’- nagy (ещё! elérhetésére nézve semmi el 
he mulasztassék, és акта]: netaláni meghiusritása 
nekem rie legyen tulajdonithatô, a’ Íîíméltóságu огнё 
gos Канат; tetszésére hogyom'az emlitettdß() 
évböl egy, I'keu-»6, vagy három év-et 1ег6п1,— ’.s, ek 
képen a’--kötendö szerzödés’ alapjául 99, 98 vag'y4 9.7 
esztendöt- szabni ki. —- Mik uttân egy'edül még vazon 
kéŕésemet' bátorkodoni a’ fömélmsááußrszá 0S Külf o g ‚ 
dötséghez ввёл файшафоэзёвза! ‘intézni, miszerint;V 
a’kiváltsági évelg irânti egyesség megtörténtével а’. 
Bevégzendö és. meghitclesitendö teljes&quot; jegyzökönyv 
идет; шйпйдозу: egyéb ‚ foglalatoságaim táïvozâso: 
mat sürgetik, mìnél е1бЬБ„‚Ъ62б1гез$ё1ь,‚511033‘ ekkép 
âztân afì‘kölcsönös egyézés'üńkön alapllland6~szer'zö-~ 
dês?`megkötése'vétethessékielön --`~~5 _: ` .«~'» a 

.IXY _'.\.`. \, &quot;l ‚` i, li» 1| Í ` гдмдп&quot; 'hl .l‘ . 
4»Legmélyelzrh tisztelettel lmarx-adván- ‘г ‚м- , 

- ’ ì 1:.' 'Il'. “ ` ‚ I .I l: ‘ l fa .‘-«.- '\ llÍa'fl`ll‘l 
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183% ESZTENDEI ‘1e-m 'rf')i1VÉNYCZIIQKELY-v 
BEN KINEVEZETT onszAGosr DÖTTSÉGNEK ' ‘ 
JEGYzôliöNYvE. 

1838-dih eszt. augustus 24-ke'u nagyme’ltóságu 
дну‘ Batthya'rzy Imre fó’lova'szmest'er й’- ó' excel~ 
lentia'j'a eló’lule’se alatt шпаги” 

FelOlVaStatOtt 6 csász. k. föherczegsége az ország 
nádorának f. e. augustus 23-d1`kán költ, és _a’ kül 
(1611365 iratai közt `‘7l-dil; szám alatt Годы: levele д), 
melly mellett a’ legközeleßbi*országgyülés 26 -- dik 
törvény-czikkelye Юга! kinevezett országns kül 
döttség’ eddigi határozata folytában Báró Sinának 
ujabb kinyilatkoztatását а’ hozzá tartozandó tervek 
kel, és leírásoklxal S-dik szám с), Wodianer és Há 

a) Az elö Ы ülést lásd az 1837-ben kìnyomtatott Ello&quot; 
kò'zleme’glyben. 

b) Lásd Másodík kò‘zleme'ny, 3-dik lap. 
с) Lásd Jla'sodz'la Mzleme'ny, 5-dik lap. 

‘ 4 
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на];` hasonló kinyilatkoztatásátìQ-dik szám д), végté 
re Hofmann és Maderspach târsak által benyujtott 
tervet а’ llozzá tartozô magyarázatokkal ’l0 -dik 
szám alatt д) általküldvén а’ nagyméltôságu fölovász 
mester úr б extrellentiáiát megbizni me'ltóztatik , 
hogy jelen kiküldöttse'gnél ismét а’ lhelyettes elölü 

lés&quot;t 2vîsêll'vë'fń I’n'iń'dëz'eket lá’máŕ шЬё: ï'oljÓâ-st tg‘art'an-i 
dó ülések'benf’ felvétes'sfgl’s ïegysze'rämind oda ig'ye 
kezzéli, hogy az említeltaküldöttségnek fentebb ér 
dekelt törvény-czikkely czéljára'itëzendö munkálo 
dásai 011} гёфёаш ńy'efïenèk', ï'më’lly 'ìöîf‘â Эта; 
gyülésén a’ KK. és RB. elébe terjesztethessék. Ezek 
hezwméglí a’ nagymélußságu&quot;èlöliìîö'î'ö- excellenti‘ájan 
Wòdiarièr és fiáanak eg'yv ki‘nyilatko'ztatását (‘11. sz. 
alatt c)mellyben grôf Sz‘tárày Albertnek а’ VV'odia.-Ã 
ner és fia czimmel» ösz’veállott táŕsaságból történt 
kiléptét jelenti, hozzá kapcsolván , mind ezek felol 
“жать; és sajtó alá adatnì rendeltettelii. 

Xu . I’. ‚ ‚Ё ’\-.r д L ‚ _. › ', :als 
.'~-_ ‚‚ ~ ‚ '.&quot;е;.&quot; ‘‹ —‚ \ 1 ‘и: .1l 

и) lfqjisd Más‘odz'li, Íuïzleme_’uy,A'49f4-dìikJap.l '_ ,i A _ 'Y ‚в‘ д 
l1) Lasd IVIásollz'la larì’zlenyf'lßy, ‘J7-«Lik lap. t I _ i l ` 
с) Lásd Mísofh'l: Íaò'zlemehy, QÍÍì-Vdìk Íap: ‚ l 'l ( u 

‹ ‚‚‚‚. - 1-‚’‚';\\ r- «r ‘ 

i н ~ '\‹‚ ‘ ТЕ&quot;: I. «i :l 

' r.»« ‹ ‘~ „&quot;«l - ‘ ¿Län 



1838-4117: eszt. septembery 1-86 napja'n „те 
nagyme'ltóságu grq'/ Batthya’ny Imre ó', excellen 
иду“ „шага“ _alaafr tarytatott _ 

'.l ‘ 

Minekelötte még a’ benyujtott terveknek ‘1125 
gálaxába bocsáxkoznék az çrszágos küldöttség; èlöter-l 
jeszteleytt, hogy miutánya’ közelebb .mult martius hô 
naphan nem csak е’ két testvér vârosokat, de a’ 
többi Duna melléki ‘Мышей is nagy részét vég‘. 
veszélylyel fen yegetö árviz márì eléggé bebizonyitotta, 
hogy a’ Duna .yizének czélirányos »szabâlyozásaî az 
említettnárospk és vidékek lqkosainak élan-.és va 
gyonbeli bátorságuk, „és az, épen ïitt leginkább vie» 
rágzô nemzetí kereskedés nyilványos koczkáztatâs‘a 
nélkül további &gt;halaszlxíxstV nem1 агенты}, ’s ugyan 
azéri; kéte-lkcdni sem lehet ,A hogy'~ e’ részben azur» 
szág rendei mìnélelöbb sikeres ínt_ézeteketf. teende-~ 
nek ‚ megtörténhetnék pedig, hogy ha a’ hídépítést, 
és az elöre пеш lám uiahb tünemépy ältalxannál 
még sürgetösebbé тыс Dunaszabályozást illetö két 
tárgyak egymástôl elszakasztva vétetnek forganatbaxl., 
ez által könnyen vagy kelletinél näagyolabv terhek 
háramolhatnának .az országra, ‘аду annali jövendö-- 

4 ‘k 
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heli rendelkezései akadályoztathatnáuak, mellynek 
elmellözésére, és egyszersmind mind a’ két czélnak 
elérésére csak nem alkalmatosbnak látszanék, hogy 
elkészülvén különben mindennemü tervek és egyéb 
adatok, a’ végsö szerzödésnek kötése addig 51556 
Bén hagyatnék,I mig а’ ЪШбпЪецЧз `közelgetö 'or 
szággyülés további szándékát kijelentendi; mèlly 
annál biztosabban megeshetnék, `minthògy а’ köz# 
be jött ujabb körülmények fontossága ezen, tekín 
tetbe alig jövö néllkány holnapì Маша“ eléggé 
igazolná. 

Melly elöterjesztés, j‘ôllehet a’ Dunasz-abál'yo. 
zásnak szüksége kétségbe nem hozatsott, azon oknál 
fogva , mivel а’ hídnak építése‘ a’ dologhoz értök 
nek tudományos nyilatkoztatâsaik szerinl: az Анд 
zeknek veszedelméb legkisebbé sem néŕelné, úgy 
а’ jövendö'beli Dlmaszabályozását sem nem МЕРЫ--1 
tamá sem kiy nem zárn'á , -sö`ft~ а’ hasonlô veszede 
lem esetéläen inkábh а” lakosoknak megmenté’sére 
foganatos eszközül szolgálna ,’ d‘e ' legfökép mivel 
а’ törvénynek világos' szavai- jelen kl'ìldöttséget а’ 
feladásnak végbeviœléfe köœlezik, а’ kůld'öt'tség ár 
tal elmellöztetett. ' 

Javaslatba hozatott ezutân, Ixogy minekutána 
w már e’ tár'gy j‘ô eleve közönáégessé'téte'wén, min-~ 

denki a’ vállalkozásra angnak ‘remïé szerint 11915261’ 
litatott, »söt mâr maga а’ küldöttség is ai illetö 
сете]; berryujtására а&quot; közel‘ebb mult tavaszi `id6t 
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mintegy véghatárul »szabta , nehogy ujabb meg 
ujahb tervek elöterjesztése âltal a’ további elölé 
pés hátráltassék: ennélfogva ezentúl semmi ujabb 
tervek el ne fogadtassanak. -- Melly javaslat, a’ 
küldöttségnek már ez elött megállapított azon el 
те , hogy senki a’ kérdéses vállaláthoz valô 16111 
lástól el ne zâratt/assék , ellent âllvl'm, el nem fo 
gadtatott. I’ ` 



x ,;.-\‘.- ‘:‘.«' —— l“ - ‘|-: 

.` 

A. .lisaßrdüf ¿ML Sept. 2-l‘a'n színte nagyme'lto'ságu 
Ван/‘уйду Imre ó excellentia'j‘a ela'lúlése (дан 

ta‘rtatott ‘ 

VIII; Ülés. 
El’o’adatván, hogy а’ S-dik szám a1atti~kinyi- 

\ 

latkoztatáshoz a) G. betü alatt ragasztott véleménye 
Hennie György angol müvésznek a7 siettetett nyom 
таз alkalmával tévedésböl kimayadván, ezen irás 
is a’ többiek~folytában ваш) alá bocsátatni rendel 
тетей. 5) Kérdés tétetett ennekutána, hogy Hofmann 
és Maderspachnak a’ 10-dik szám alatt benyujtott 
tervét kell- e ‘аду lehet-e, és mennyire ez uttal 
tekíntetbe venni? Mellynek következésében 16116: 
het ezen küldöttség а’ nevezett honfìaknak. hazafìui 
buzgóságukat, mellyel az ország kivânságânak si 
keresítését elömozdítani igyekeztek ‚ söt е’ czélra 
sem fáradságot sem költséget nem kimélve terveik- 1 
n_ek bemutatása mellett az általok javaslatba hozott 
A»hidnalk mintáját is dicséretes szorgalommal és ügyes 
séggel elkészítvén itt Pesten köz szemlélésre kiálli-- 
tptták, ollyannak látja, melly az ország llálás ér 
zését nem csakI méltán megérdemli ‚. Ьапет ennek 

и) Lásd Mósodík kó'zleme'ny, 5--dik lap. 
b) Lásd ezen Hurmadíli kò'zlemv'uy ‚` 1-sö lap. 
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'ny'ilváníbâsát is megkivánja: 1Ы1е11еЬ tóvábbá-kiváf 
`natosabb alig -volma а’ kïildöttség -elöußqnńn‘tla’ 

'meu‘y‘rel ‘n‘ë'z'v‘e &quot;ä’ Ъй1бпБгё1ё&quot;]ауёз1ёрдЕаъ tá'qiogànò 

reábízott munkának végbevitelével tulajdo'n ¿11,0111 
Íìál; dicsöiteni, mivel azonban elölegesßn .elhatárof 
zou, és egyedülieljes biztosságra съё126'е1‚\’е1„'въе› 
rint csak olly müvészeknek fterveil; fogadhatja eL, 
kik már hasonlò nagy- munkf'lljl tökéletessé‘gre .11021 
tak, e'ddigi llatározatánz'ilikfogva.kéntelenítetve látja 
таза, hogy а’ nevezett Hofmann ÉSÃMÍaderspach 
társoknak, kik ön elismerésök szerint ezen tulaj 
donâággal ‘нет birnak, ltei-veit; ez fuutalf' elmellözze. 

Б‘ [Í‘fA - 'ì В‘) . _‹ 1 

Folyván ezután- a’lftárgy. feletti tanâcskozâs, 
míndenek elöttelhatározandónak Ivélte a&quot;.'küidötb- 

ség, hogy а’ fenforgó körülményeknél fogva lmely 
llyiket 'kellegsék à’ jàva'sl'òf; 'nidmâköz‘üvetfógàdni ? 
okoknak szorgalmatos megfontoláèa utafnf‘ább'ar‘lr `äÍlä~- 
Ppdow mßs., дозу е’. hét, város ‚мг. дёгйчйёёв- esy' 
két, oszglqpú «l'ánczhíd által çszk§zöktç§§ékn¿gnell‘yçt 

lvaz Шеф шйтёзгеКпе];уЫпуНаЦющаъёщЬЬар ‚о bö 

vebben látható költségek kimélése , legrövidebb alatt leendö végrehajthatása ’s ezeken felül -a’ 
városoknak ‚ .vízáradástól Ivaló .mentesítése xleginkább 
ajánl. Nam kerülhette mindazáltal elv ez. alkalomr 
mal a’ küldötßse’zgfìgyelmé'ty Rennie GyörgynekG. 

alatgi .kinyilatkoztatása, mellybeu afäuevezett vész jelesen ûl-dik szakaszban а’ fùggg'íI .lánczhídak 
ra nézve .me.5je{,1f_yzi,&gt; hogy azok, kìvâlt‘eröse'bb 525%}; 
1е1 és nagyolpb teller alatt ingásnak kipépîqhlégváp ‘ 



56 ` 

tökéletes állandóságot. nem igen igérnek; mivel ‘ 
mégis az említett müvész ugyan azon szakaszban 
mind e’ mellett kinyilatkoztatja, Воду Pest ’s Bu 
da közt csak ugyan еду lánczhíd, melly minden 
kivánatnak megfeleljen, fellálíthatô legyen, jónak 
vélte a’ küldöltség, hogy ez alkalommal szemé 
lyesen jelen lévö William Tierney Clark an 
gol müvésztöl következö kérdésekre felvilágosí 
vtâst; kérien t. ì. 

1~ször. Nem veszélyezteti-e а’ felállitandó láncz 
lnidat azon ingás, mellyet az itt gyakrabban uralko 
`dò érösebb szelek, vagy a’ hídnak megterheltetése 
okozhat ? 

2-szor. Lehet-e azl említett hídnak ál’landósá 
Вы, és ugyan gyakrabbi és költségesebb igazitások 
nélkül reményleni'? 

Mellyre az említett müvész, kinyilatkoztatásai 
Ьап bövebben magyarázottakra hivatkozva még 
azokhoz hozzáadta bövebb világositás gyanánt és 
llgyan I 

А: elsö~' kérdésre: hogy az általa felállitott 
hammersmithi hídnál épen olly, alkalommal, mi 
(löń azon igen rövid ‘idö alatt mintegy 150 kocsi 
fèlette sebesen általment, a’ fenálló toronyban lé 
“б hen'gereket, mellyeken a’ hid láncza fekszik’, 
fîgyelmetesenl.vizsgálgatta, és jóllehet ezen hid a’ 
hely'beli körůlmenyekhez képest csekélyebb teherre 



‚ 57 

számítva kevesebb költséggel, nem is egészen 4,000 
mázsát nyomó lánczakon épült, ’s Így а’ Pest és 
Buda közt javaslott híddal, mellynek lánczai 40 
ener mázsánál többet говна!‘ nyomni, hasonlitásba 
sem jöhet, még is csak alig észrevehetö mozgást 
гаранта“ legyen ‚ ’s igy bátran állithatja, hogy egy 
olly erös hid, mint а’ millyen Pest és Buda közt 
czélba vétetik , az ingás tekíntetéböl, mèllyet va 
lamint nagyobb terheltetés , úgy csekély felületénél 
fogva а’ legnagy'obb szél sem ok'ozhat, aggodalmat 
nem szülhet. ‚ ’ 

A’ 2-dikra. А’ nyilatkozò müvész és Telford 
álbal felállított hasonló hídak mindekkoráig azon ta 
pasztalâst nyujtottâk , hogy a’ fábôl készült pallózat- ` 
nak igazitásán ’s а’ festésnek ujításán kivül minden 
egyéb javitások nélkül sértetlenül fenállanak , meg 
jegyezvén itt, hogy miutánv a’ buda-pesti hid’ pal 
lózatja is а’ bemutatott tervek szerint nem fából, 
hanem vasbôl készitetni iavasoltatik, az efïéle igazi 
tások épen tekintetbe sem jöhetnek. 

Továbbá kérdés tétetett a’ jelenlévö müvész 
nek, hogy az oszlopok felállitásánál megkivántató 
шёл-86:01 jégtorlás által nem okozhatnak-e âradást '? 
mellyre а’ küldöttség azon választ nye'rte, hogy 
miután ezen zárgátoknak felállitásával is а’ Duna szé 
lességéböl 21 ölnél több elzárva nem leszen , ’s igy 
а’ víznek lefolyása mindenkor jôval több helyet 
foglallnat, mint а’ Szent-Gellêrt- hegye irányában 
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levö viz medre, ennélfogva a&quot; jégtm'lástóle’ végett 
félni sem kelletik. «.'\‘- .m ~ 

Végtére azon aggodalom is kijelentetvén, hogy 
а’ felállítandô oszlopok а’ viz sodrába esvén, nem 
lesznek-e a’ -kimosás’ veszedelmének kitévve ?‚ :nelly 
re a’ többször emlitett müvész azon' megnyugtató 
vâlaszt adá, h_ogy liana’ fenállò Shoreham-hid , ‚ melly 
‘a’ Duna' ТОВ/‘1561161 vsokkal sebesebb LengçrHdagálya 
'ésßpálya {111211- szüntelen mosattatik „még -ekkqrig 
tökéletességében fenáll, egyátalában n_em félthetö, 
hogy а’ Duna vize а’ felállitandó oszlopokra illy 
.kártékony hatással lehessen. -- „Az elöboqsátqottak 
nál Vfogva гена: minden aggodalom megszünvén, 
két‘oszlopú láncz-fhídnak elfogadása'to’vábbá isy meg 
állapitatott. . д . ‚. 

‚ . — и l i» . ‘ ï — . \ 

Következett ezután а’ felállitandó :hid helyének 
meghatározása, mellyre nézve а’ kiildöttség minden 
egyéb környülményekel, E de kiváltA а’ `két; .Partpk 
mivoltát tekintve, a’ßhídnak helyéül а’ ЫёЫгЬёг kö 
zepéhez irányozandô vonalt választotŕta , ebbeli ha 
tározvására a’ többi közbfökép az. által vezéreltetvén, 

i hogy ittïvaïîbudai чёт: oldala csekélyebb. meredeksé 
Едва fogva hid feljárására könnyebbeń lallkalmaz“ 
,taith/ató,I a’ pesti Aparl; pedig ,természetes .fekvése 
és,térsége által mindenA kívánságnak voltaképen 
megfelel, ezenfelül 1pedig a’ kétìoldalról való al-` 
kalmatos feljárás is `elér,erttetlletik a’ néllin'ilf,v llogy 
а’ Ypartokon lévö fdíszesebb, épületek tekintetekben 
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veszitsenek , vagy több kisajáútásokra'szükség vol 
па. Е1 nem kerůlhette egyébként а’ 'munkâlôflô 
küldöttségnék ez àlkalommal fìgyelmét, hogy épen 
e’ 'tájon lévén azon hely-is-,~ mellyet ö k. fó 
lìerczegségèfïam Ország nádora a’ïnemzeti já-tékszixi 
számáraiegyesèn'kiielelni méltóztatott, mivel mind 
ez, mind а’ гешншцаь hid am az@ épitmények. di 
лёг 3» akánî azJQtL számosabbau öszv'együlni szo-- 
Копи-116115158 Ikocëzi ‚ szâmára- megkivántató kényel~ 
melsségetçtekí'ntve kívált «gy jól elrendezett‘ kirakô 
helynek hozzá járultával nagyobb térségel: kivánna, 
jó elöre kelletik gondoskodni, nellogy idövel az 
említett játékszin’ felépítése által a’ hely annyira 
megszoritassék, llogy u_tóbb еду vagy más részröl 
czéljának csak alig felelhetne meg, ebbeli aggu 
.dalomnak megszüntetésére tehát legalkalmatosabbnak 
vélné a’ küldöttsség, hogy а’ nemzeti játékszín 113 
szére szánt llely valamivel felebb ielesen az Ilkey 
ház irányâban hasitassék ki, a’ töhbi egész térség 
szabadon maradván, mert Csak igy &gt;lehetne elérni, 
hogy a’ hídnak mind két oldalán egyforma sz`éles 
ségü kiralnô helyek alkottatvân , ’s efelett minden 
szoronkodás is eltávoztatván, ez által a’ város nem 
csak kényelmességben de diszességben is nevezetesen 
nyerne. Mivel azonban ennek ehjendelése egye 
dül ö cs. k. föherczegségének a'z ország nâdorának 
kegyes intézetétöl függ, annál fogva а’ küldöttség 
ebbeli vé'leménye azon alázatos kêrés mellett ren 
deltetett,oda felterjesztetni, hogy ö cs. k. föher 
czegsége azt kegyesen jòváhagyni», ’s а’ nemzeti 
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‘l )atékszin llelyének e’ szerint leendö kijeleltetését 
kegyesen elhatározni méltoztassék. 

Végre tanácskozás alá került azon kérdés, 
hogy a’ terveket készitö két angol müvészek Clark 
és Rennie közt Юге kellessék а’ hid építését hizni; 
mellyre nézve legbiztosabbnak találja a’ küldöttség 
magára а’ vállalkozó társaságra hagyni, hogy е’ két 
müvészek közül akár mellyikét, ha czélirányosnak 
találandja, mind ketteiét is az építmény ve'grehajtá 
sárn megbizhassa. . ía’f'rffiá'fl 

‘ 4’ ‘Ты 
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l'838-dik eszt. sept. 3-lra'n „мы падушйдыди ` 
Д gróf Battbyány ,Imre о excellenti'á'ja ¿I_ó‘lüìëíe 

alatt tartqtott ‹&quot; `- ' L &quot; &quot; “ &quot; 

IX, таз. 
F elvétettek Bárò Sina ujabb és S-dik szám alatt 

foglalt kinyilatkoztatásaiban bövebben elöadoft, ’s 
az Qennekutána kötendö szerzödésnek feltéte 
leit tárgyazó pontok, mellyek .közûl ezek sorát 
követve: 

Az 1-sö'pontra, а’ küldöttségnek nincs ész 
revétele. 

A’ 2-dik pontra, azon észrevétel tétetett, hogy 
miután а’ további szerzödés által megllatározandô 
тамады çsztendöknek meghatározására a’ “311211 
kozó társaság által viselendö tehernek mennyiségét, ‚ 
ha nem is legszorosabb értelemben, de legalább kö 
zelítöleg tudni szükséges volna_, е’ részben pedig 
az épitési költségeknek elöleges felszámitása, úgy 
а’ két városnak kármentesitése fö alapul 3201561 
hatna, mind addig semmi további egyezkedésnek 
helye nem lellet, mig ezen а’ kötendö szerzödés 
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fö alapjául szolgáló adatok а’ küldöttség elébe 
nem terjesztetnek. Melly észrevétel következésében 
а’ küldöttség Báró Simát és általa a’ vállalkozó tár 
saságot arra felszóllítandónak ítélte, hogy mind az 
építési költségeknek előleges feljegyzését, a’ men-' l 
nyire még eddig meg- nem történt, bemutassa, mind 
a’ két városnak kármentesitését tárgyazó ajánlását 
ezen küldöttség előtt kijelentse. ' 

J l I. n. 

° l x М’ l ,I l l 

l n r I ' o 

“l t ' l&quot;'|-,| ll 

n l' r Il !l ' ‘ I' l 
l' 

_ ‚ . ‚ ' I 
r 

, 1 i I | I I t. 

I l '\ &quot; 

I I 
l l I e 

‚ . ..l 
. 

‚1‘ I ' 'n'l 

.H 

l f u i l l ' 



' -‘ .‘- ч’ Í ‚при l' .1 -r »Lv-w Mlm-1'. if,” 'In 
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1838-dik eszt. sept. 4-'L‘e'n'szinte nagy’me'llo'sçí 
gu grofI Batt/Lya’rzy Imre Ó' e’ßx‘cè'llerttiàj'á élöll'ile'se 
alan tartatprt &quot; ‚. l 

&quot; 'lí' u „ ' ё&quot; l¿.íll‘tl- :lì 
l 

x. мы 
F olytatl‘atván а’ В. ЗЫа kinyilatkoztatásában 

elöadott- feltételek’ ~többi pontjai nevezleftesextn:1 

А’ 34111; pontra nét-ve si'ìrgett'etett ugyanfhogy 
tökéletesebb biztosság végett ‘e’ ltán-gy felöl ,‘ a’ men 
nyire t. i. Clarky és Rennie müvészek vélekedése 
lszerint„“egy a’ `Nákó f~l1áz irányábau épitenaö két 
oszlopu lánczhíd, а’ vízáradási ‘ввиду -legkiselib 
nevelése, ’s igy а’ folyamnak minden elöre valô 
szabályozása nélkül fellálíthatónak mondatik, ßàz il~ 
letö építési fö igazgatás is elölegesen meghallgat 
tassék;&gt; mivel azonban la?y szabályo¿zálslzK fáŕg’yazó 

' kérdéslmár a’y 7-dik ülésbeń elhatározizatoltt,` {1l-‘fel-` 
söbb helyenv e’| részben netalán elöfordulô 4nelnê'z`-~ 
ségek utja pedig, е’ tárgynak legfelsöbb дыша 
gyás alá leendö terjesztése különben is а’ törvény-- 
ben Идёт: lévén , ki nem zârattatik: enhél fogŕa 
az országos kiildöttség Clark és Rennienek n_yilat 
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kozásaiban továbbá is-megnyugodván е’ pontot megp 
kszüntnek гений. ‚ 

A' 4-dik pontra észrevétel nem lévén , a’ luid 
nak haszonvehetö állapotban leendö fentartására 
szolgálò tartalék-pénzalapnak alkotása , annak ide 
jében meg fog kivántatni. 

Az 5-dik pontban elöadottaknâl Рота, ezen 
küldöttség az ajánlatot,- ugy а’ mint ott bövebben 
elöadatik, elfogadia. ~ . 

— Mi továbbá ugyanazon S-dik szám al‘atti ki 
nyilatkojztßtâsban elöadott, kedvezéseket illeti: 

Az 1,-sö- ‚рот, а’ nyilabkozó áltaiâ bövebben 
kíielentett nézebekmél fogva-l elfogadtatiln. 

A1’ Elf-dik pontban éudeklett‘ hidvámnak meg: 
állapítása. .még most függöben» llagyatik. 

А’ 3 -dik ponti mâr-el lévénf hatârozva; 

. А’ LL-dik pont’ tartalma, а’ már ezi elött történh 
határozatnál Гора annak idejében felsöbb helfyen! 
ajánltatni fog, magából is értetödvén, hogy abov 
száglâsnak hid-vám'. alöli felmentése iránt kötendîi 
egyesség semmi esetre‘, а’ szerzödésil feltételbk el~ 
teltével‘feléledö'ország iusainak. ellent nem állhatn 
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Az 5-dik pontnak megállapitása a’ kirâlyi vá 
rasok kiváltságainak , úgy eddigi gyakorlatok-- 
пак bövebb isméretét tévén szükségessé, addig is, 
mig a’ küldöttség kérése következésében a’ ningy-A ' 
méltóságu elölülö ö excellentiája ezen királyi vá 
rasoktól, Pest vármegye elsö alisp'ánya pedig a’ 
vármegye _levéltárábôl a’ megkivántató felvilágo 
sitó adatokat megszérzendi, е’ tárgy felfüggesz 
tetik. -\ 

A’ ö-dik pont még ez ища! függöben- ha 
gyatik. 

A’ 7--dik pont 'elfogacltatikI 

A’ S-dik pontnak azon része, hogy a’ hajósok, 
kik hajóikat a’ hídon egyik partról a’ másikra 1111-. 
zatni kivánnák, ettöl ‘газу еЩИаззапаЪ, Vagy bi 
zonyos díjfìzetésre köteleztessenek, legbiztosabbnak 
véli a’ küldöttség, hogy a’ mennyire illyes álthu 
zások nem tsak' a’ bidon так) Szabad járást aka 
dályoztatják, hanem magának a’ hídnak is könnyen 
ártalmára lehetnének, ennél fogva azok végképen 
eltiltassanak. A’ másik része ellenben, melly sze 
rint a’ netalán fentartandô hajôhidnáli átbocsátá-- 
sért, газу а’ hídnak megnyitásaért, bizonyos (11] 
nak szedhetése fentartatik, -f- mint az ekkorifblr 
divatozô gyakorlattal egyenesen ellenkezö el nem 
fogadtatik. 

@I 
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A’ Q-dik pont akkor fog elhatároztatni, mi 
dön a’.kiildöttség az leddigi gyakorlatòt târgyazó 
adatokból bövebb világosiiást nyerend. 

_ A’ {l0-dik pontban említett külföldielmels az 
épités ideje alatt _leendö szabad tartózkodása, ’s 
mesteŕségöknek, а’ mennyire `t. i. а’ hídhoz паевы 
vántatik , sz‘abad gyakorlása ezen törvény által meg* 
határozott országos munkánál különben sem aka 
dályoztathatván, e’ részben bátran bíztositja а’ vál 
lalkozò társaságot ezen küldöttség; a&quot;vasnak vám 
nélküli behozatala felöl való biztosílása azonban 

csak annyirl'a terjedhet, hogy ezen kivánságot an 
nak idejében, midön t. i. e’ tárgy egész kiterjedé 
sében ö felsége kegyelmes jóváhagyása alá тех-гази 
tetill,` alázatosan ajáńlani Теща. 



1838-dil: вам. sept, 6-ka'1z szinte nagyme'ltó 
sa'gu' grq’f Ван/„(Яну Imre ä excellentia'j'a elöl 
üle'se alamL шпаги“ 

ings.. 
Felolvasœm Báró sinának а’ Q-dik ülésßöl 

Lörtént felszólínásra adott és 12-dik szám alan lát 
ható kinyilatkoztatása *) ; melly szokQtt mód szerint 
kinyomtattatván, а’ tanácskozásnak sie'ttetésey végett 
elölegesen köziratra bocsátatni r‘endeltetett.' 

*) Lásd ezen Hurmadí/a kó'zleme'hy , 25 lap. 



1838-dih eszt. sept. r7-~di.l:e’n шт nagyme'ltó 
sa'gu grof Battlzya'ny Imre u'r ö excellentía'j'a 
elölälëse ат“ tartatott 

.xl-Io` Y Üléso 

Bem-utatta nagyméltóságu velölülc'i ö excellen 
tiája `а’ Ыд УёшоЪраЬ Pest vármegye által 1828 
dik eszizendöben meghatározott és jelenleg is gya 
korlatban levö 1а]зъгошйг5_йё;у szinte benyujtotta i 
Dubraviczk‘)ï Simon alispán úr а’ királyi várasok ki 
váltságos levelöknek mását, nem különben, né 
melly а’ két ‘Ага; közt kötött egyezkedéseket, mely 
lyek Pest vârmegye levéltárában feltaláltattak ,‘ vég 
re a’ vármegye által meghatárazott hídvám lajstro 

l mât , mellyek felolvastatvári , es a’ függöben hagyott 
néhány kérdésekre alkalmaztatván, mindenek elött 
аЪЬап állapodott meg jelen küldöttség, hogy а’ I 
mennyire a’ környl'ilmények csak engedik, az eddi 
gi gyakorlat vétessék sinórmértékül, ’s ennek kö 
vetkezésében a’ függöben hagyott pontokat egyen 
ként felvévén azokat ekkép határozta el: 

A’ 4-dik pont olly értelemben fogadtatik 
el, hogy ` 
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а.) Az '1566-dik esztendei Iii-dik ‘т. ezìkkely‘ 
szerint szabad legyen kinek kinek tulajdon ' hajôjâ-~ 
val saját szükségére élni; mindaználtal, ha az illyen 
hajók tulajdonosai a’ hídvám kárával pénzért má 
sok’ portékáit hordanák a’ vízen keresztůl, ebbe 
li vétlies tettökérf , lmjójnk&quot; elfoglalásával bün 
tettemek. 

b.) Az Ó-budaikra nézve mindazáltal ezen ren 
delés úgy értetik, hogy ezeknek helyböl' bérért -is 
szabad ugyan mások portékáját Pestre vagy Budá 
га szállítani, ha mindazáltal a.’ pesti llatárbôl a’ bu 
daiba vagy viszont Pénzért valamit átszállítanak, 
akkor a’ rendszerint мы) hídbér - fìzetéssel köte 
lesek lesznek. ' ` 

с.) Valamint a’ budai, ugy а’ pesti. ' mol'nárok 
minden fìzetéstöl mentek, valahânyszor saját ha 
jôikon за?“ gabonáikat vagy lisztjöket a’ Dunán 
átszállítják, de az örletöktöl sem kivántathatik fizetés, 
midön ezek örletés végett malomba járnak. 

d) Ugy nemlu'ilönben tulajdon haj’óikon minden 
чёт nélkül átszállíthatják a’ lakosok akar hová aratô 
és nyomtatô részeiket. ` 

е) А’ ГаезиЬбибЁЬе! kereskedök, kik hol а’ 
pesti, hol а’ budai partlloz helyheztetik hajóikat, 
és а’ vásárok miatt а’ Dunán ide ’s tova költöznek, 
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sem hajójoktôl sem a’ Dunán leeresztett portékâik 
tÓl vámfizetéssel nem [ах-годик. 

jl) Hasonlôan а’ talpak is minden vám liélkül 
âlrńelnetnek egyik partrôl a’ másikra. Ha azonban а’ 
vám kárával más emberek portékáit is átszállitnák, 
‘lkkoron a’ talp’ elfoglalásával büntettetnek. 

g.) Azon hajóktól, mellyek a’ budai és pesti lia 
târban valamivel rakosznak , vagy рейд; а’ Dunân 
másutt rakott teherrel le- ‘аду felmenvén meg 
âllapodnak, vámfizetésre senki sem kényszerites 
sék. Végre 

Azon haiôk se taxáltassanak, mellyek akar 
honnét jövén itt valami p'ortékát kirakván áruba 
hocsálzrltnak.` 

A’ 9 -- dik pont az ecldigi gyakorlattàl meg 
egyezvén, az ellen észrevétel nincsen. 



1838-1111: eszt. sept. 8-lián szìnte nagyméltó 
sa'gu graff Ван/уйду Imre ö excellentl'a'j'a eló'l 
iile'se alatt штаты 

XIII. Ülés. ‚‚ ` ; 
A’ hídvámnak megállapítása tétetvén tanácsko 

zás’ tárgyáúl: különbözö véleménynyel valának a’ 
küldöttség’ tagjai. [ТЫ/ан is némellyek a’ törvény 
által legnagyobbnak kijelelt vámjegyze'k gyanárit 
azt kivánták vétetni, melly Báró Sinának az iratok 
'f2-dik száma alatt lévö kinyilatkoztatása mellett lát-, 
ható &quot;), kik is vélekedésöket leginkább azzal támo 
вишня, hogy ezen hídvám’ laistroma az 6132518 
gyülése elött is megfordult lajstrómmal megegye 
zö lévén, miután azt az akkori országos küldött 
ség a’ két &quot;ёп‘оза hozzâiârultával minden körülmé-- 
nyek’ megfontolása után kidolgozta, és mint czél 
irányost az ország’ rendeínek bemutatván ajánlot 
ta, ennélfogva kételkedni sem lehet , hogy, midön 
a’ törvény az N90-dik esztendó’ olía {SOS-big. 
keve’s lmz’ltoza'ssal fena'llott vámat emliti, ez által 
nem mást, mint az említett kiildöttség által akko 
riban ugyanazon szavakkal ajánlottat kivánta ér 

*) Laísd Ещё’ kò'zleme'uy, 28-dik lap. 

l 
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teni, miszerint а’ ‚Ъбгтёпуиуе! épen nem ellenkèi 
nék, ha а’ -kiildöttség а’ javaslatba hozott vám-je'gy--` 
zéket fogadná el: _- mások ellenben а’ törvénynek 
világos szavaira hivatkozva, minekutána ezek csak 
а’ valoságosan fenállott, nem pedig а’ jövendöre 
megállapítatni ljavalltv vámat említik, de e’ felett 
épen azon körülmény is ‚ hogy jóllehet a’ küldött 
ség által elöterjesztett vámlajstr‘om kéznél volt, még 
is az ország’ rendei annak javaslatba is hozqtt meg 
állapitása llellyett, az 1790-dik és 1808-dik esz 
tendök közt fenállottat tüzték ki sinormértékül, mé?,r 
inkább Íîelvilágositja, hogy jelen küldöttségnek csak 
ez, nem pedig amaz szabhat határokat: ennél fog 
и az elhatározandó vâmot ‘a’ többször emlitett 

1790-dik esztendö olta hatz'lrozott voll; mennyisé 
gen túl megállapítllatónak nem itélték. 

Wivel azonban az ez alkalommalwfelütött `or: 
szággyülési iratok nyilványitották , llogy épen а’ 
Báró Sina által javaslott, és az országgyülésén is 

_ megfordult vámjegyzéket kivánták légyen а’ KK. és 
BB. megállapítatni,‘l1ogy továbbá a’ f6 rendek is vi 
szon izeńetökben világosan hivatkozva ezt fogadták 
el, ’s ennek következéséhen keletkezett а’ törvény 

-nek megállapított szerkeztete'se , igy a’ fenforgó ne 
llézség elè-nyészvén, а’ többször említett lvámjegyè 
zék, ymint.' а’ törvény által megállapított [западу/0111); 
а’ jövö hat-áro‘zâsok’ sinórmél‘tékéül fOg-.S’zolgálni 



1838-dil: sept. 9-dz'ke’n szìntè nagyme'ltu'ságu 
grof Винт/(Шу Imre u'r ó' excellentifija eló'lüle'se 
allatt штаты 

XIV. таз; 
Ёе1о1чазгашёцвёгб Sinának 13-dik szám alatl; 

lévö levele *), melly mellett Rennie György ап 
gol müvésznek a’ hid épités költségeit tárgya 
zó nyilzitkozását közli, ez ваш) alá bocsátalik. -- 
.Egyébiránt el lévén már а’ fenforgô elöleges kér 
dések határozva, az iránt tanácskozott az orszá--` 
gos kiildöttség: minö hidvámot volna legczélirá 
nyosabb megállapitni, mellyre nézve а’ többség 
abban állapodott meg, hogy miután egy részröl 
nem csak а’ két városok ön magok elismerték ‚ llogy 
а’ mult országgyülésre bemutatot vámjegyzék а’ 
kereskedésre nézve legkisebbé sem ártalmas, lianem 
az ol‘szág’ rendei is ezen tekintetböl indulva, al) 
ban megnyugodtak, más részröl pedig, hol egy 
c'sekélyebb чёт а’ hid’ építésére forditandó tete 
mes Summának kamatját sem hozná be, ellenben 
egy nagyobbnak megállapítása a&quot; kikötend’o' esz 
tendök’ kevesedését önként maga után vonván, igy 

и) раза ezen Hormazl'il: laò'zleme’ny, 35-dik lap. 
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а’ kitüzöu czélhoz is’ hogy t. i. а’ hid mentül elébb 
a’ nemzet’ tlllnjdonává váljék, ’s azon mindenki sza~f 
badon járhasson, közelitethetnék, --- ezen `чёт- 
jegyzék, némelly csekély vállozásokkal, mellyeket 
leginkább a’ vissz'aéléseknek gátlása, a’ szegényebl) 
sorsú ugy a’ két város’ lakosinak méltô свыше‘; 
Ье jövö érdeke, ’s ezek mellett a’ kereskedésnek 
elömozditása javalott, elfogadtassék. Melly szerint 
а’ kiváltságos idöre kiszabott чёт ekkép határoz 
tatou meg: 

 

Pengö pénz 
ben, hin-0m 
ezüst hu 

szast 1 for. 

l számìtván. 
W 

f1, kr. 

1 Egy gyalog személy minden te 
her tekintete nélkül . . -— 1 

Egy lovas hasonlóan minden te 
ller tekintete nélkül . . -- 4 

2‘ Egy báránytól, birkától, kecské 
töl, sertéstöl, borjutól ’s 
más efféle kìsebb barmoktôl 
теней]; .‚ . . . . . -- We 

3 EfTéle barmot hajtó ‘аду vezetö 
személy Ищет . . . . . --‘- 1 

Egy fejös tehéntöl, és minden vo 
nÓ marhától, ha szabadon hai- 
tatik vagy vezettetik a’hidon -- З 

ЕН‘ё1е marhát hajtó газу vezetö 
személy. . . . . . . ---- 1 



4 Egy terhetlen taligátôl, toló sze 
mél‘ylyel egyiitt . - . . . 

Еду terhelt taligától, toló személy 
lyel együtt . . . . 

Egy kétkerekü üres taligától vonó 
személylyel együtt . . . 

Egy kétkerekü terhelt taligától, 
ha egy személy húzza . . 

Egy kétkerekü terhelt taligától, 
ha két személy huzza 
‚, három személy 

és igy 'tovább minden 
többi személytöl &gt;egyenkint; 

5 Egy üres kisebb рамы-110051161, 
ha egy marhahúzza 
11a két marha 
ha három v. 
ha négy . . . . . 

. és igy tovább minden mar 
hától . 

6 Egy üres középszerü szekértöl, 
газу hosszabbitott paraszb 
kocsitól, hintòtól, ’s úgy ne 
yvezett stájer -- kocsitól, ha 
еду marha húzza . 

ha két marha . . 
ha h'árom. . . . 
ha négy . . . . . 

és igy tovább minden marhátòl 

W 
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~ W 

Pengö pénz 
ben, három 
eziìst hu 

szast 1 for. 
számitván . 

W 

il. 

IIIII 

kr. 

2 

Ю 

1-1 »www 

12 

y16 
20 
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Pengő pénz 
ben, három 

ezüst hu 
визг 1 fm'. 
számítván. 

fl, kr. 

7 Egy üres, német tartománybeli, 
úgy szinte cseh - és morva 
országi szekér, valamint а’ 
nagyszekerek, úgy nevezett 
landkocsísok, ha egy marha 
húzza . . . . . . - 10 

ha két marha W -—- 16 
ha három . . _ : . --- 22 

ha négy . . . . .Y —- 28 
és így tovább minden mar 

hától. . . . .' . . . —- 6 
8 Egy marhától, melly kisebb ma 

gyar- - vagy erdélyországi 
terhelt szekér eleibe van fog 
va . . . . . l - 8 
’ két marhától. - 14 

háromtól . . . . -— 20 

négytől -- 26 
v öttől . -— 36 

hattól . . . . . . — 48 
9 Egy nagyobb, magyar-vagy er 

délyországi szekér , úgy szin 
te egy hosszabbított paraszt 
kocsi , melly utóbbi, ha mes 
terségi szerekkel terhelve van, 
két marhától . _&quot; 20 

háromtól . _ 30` 
négytől —— 40 
öttől -^- 50 
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W 

Pengő pénz 
ben , három 

ezüst hu 
визг 1 for. 
számítván. 

_M_-__ 

f]. kr, 

hattól......1_.. 

haton felül pedig. minden 
marhától . . . . l. . --- 8 

Terhelt hintók ’s úgy nevezett 
' stájerkocsik , mellyeken а’ 

kocsison kívül, négy sze 
melynél több vagyon, ezen 
9-dik pont szerint, mint ter 
helt kocsik fizetnek 

10 Egy terhelt német tartományi, úgy 
' szinte cseh-és топает-321331 

szekér, valamint a’ terhelt 
úgy nevezett landkocsik, ha 
egy marha húzza. . . . _- 20 

ha két marha . . . - 30 
hahárom. . . . . — 45 
hanégy 1 -- 

ha Öt . . . . . и‘ 1 hahat. д . . . . 1 30 
haton felül pedig minden 

, marhától . . . . . - 15 

Ha az egyigás szekérnek terhe egy 
` mázsánál, а’ két igásé kettő 

nél, а’ három- és többigásé 
pedig három mázsánál többet 
nem nyom, akkor а’ marha 
úgy tekintelik, mintha üres 



szekeret vonna, különben ре 
dig mint terhet vonótól Еще‘: 
tetik. 

11 Azon szekerek, mellyek borral, 
_ musttal, máslással, serrel , 

pálinkával, ’s egyéb illyes ke~- 
reskedésben elöforduló sze 
rekkel terhelve vannak , nem 
а’ шагЬа’ számától, hanem 
akô szerínt fizetnek, és ре 
dig minden akótól . . . 

1 2 Minden nagyobb gulya` vagy vágô 
marhától darabonként . . 

Mintlxogy `csaláurdság által hasznot 
keresni Vszabad nem lenne, 
azéri; mind azok», kik for 
télyosság által а’ hidvámót 
megrövidítik ‚ hármas vám’ 
fizetésen kivül, meg a’ neta 
lân okozandô költség7 meg# 
adására is köteleztetnek. 

  
 

Pengö pénz 
ben, három 
ezüst hu 

szast 1 for. 
számitván. 

W 

il. ` kr. 

---- 3 

_ 5 
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Igy még egyedül a’ hatodik pontban érdek 
lett тамады» esztendöknek elhatározá’sa lévén hât 
ra, jôllehet itt egy Pontos felszámításnak lehe 
tetlenségét átlátta az országos küldötség; még is 
tekíntetbe vévén а’ felállítandó hídra megkivántató 
költségeket, az épitést kormányozó míívészeknek 
jutalmokat ’s uti költségeiket , az eddig elö 
legesen tett kiadásokat, nem különben а’ kén vá 
rosnak kárpôtlás’ fejében adandò êommát, és mind 
ezeknek kamatjait, a’ jövendöre reménylhetö Юге 
delmet, egy közelítö felszámolás által kivánta а’ 
kikötendö esz‘tendök’ számát meghatározni, melly 
iránt, а’ külömbözö vélemények közt magát mu 
tató többség, а’ kiváltságos idöt 80 esztendöben 
állapította meg, olly formán, hogy а’ vállalkozô 
társaság, bár mi légyen is a’ városoknak egyezség 
vagy birói itélet következésében kárpotlásul kisza 
bandó somma, ennek fejében semmi szín alatt újabb 
követelést ne formálhasson. 

Е’ szerint a’ kötelezések és kedvezésèknek 

mínden pontjaira határozat lévén , еще]; mellett 
Báró Sinának és a’ vezérlete alatti részvényes tár-l 
saságnak а’ buda- pesti hid építése átadatván, Bá 
rô Sinát az eddigi végzéseknek közlése mellett аг 
га kívánia az országos küldöttség félszólítani , hogy 
a’ vállalat’ megnyerése felöl biztosítva lévén, а’ 
mennyiben a’ kikötött feltfêtelekett elfogadná, már 
most a’ két városnak kárpótlását tárgyazó ‘1520 
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nos él‘tekezéseket а’ töl‘vény érlelmében minél 
elöbb folyamatba vegye, ’s egyszersmind a’ Кб 
telezések 4-dik pontjában egy tartalék-pénztár 
nal: kimutatása iránt Lett ajánlásának isf eleget 
tegyen. 
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.ë‘uzl MJL-:Í g 'ix 11&quot;‘1 -Ub' 
Az 1-sö pontxra, paellyben az _ország &lt;gyililése 

` ‚ elfogadottY 'vâùìhä'k ’‘krîegl:îlll’ápîfásai'l sůfŕgetletlet't ‚ 
odá `nyilatkozott a”külŕ1'öttség’ tlölibsëgëflíogy'gfrliùï 
tá'n Ы‘ kéfdésbeń forgé' 'vám-iegyzéket'lcsakugygp; 
mint az országgyülési iratokból&gt; l-ät'llaióßvl таза! ‘а’ 
Ьёь városok dolgoztatták ki, söt azt egyenesen а’ 
kereskedésre legczélirányosabbnak kijelent`ették, еп 
nél fogva az ввёл kiterjedésében elfogadtassék 
ugyan; а’ könnyen következhetö visszaélések’ el 
távoztatása végett' mindazáltal a’ gyalog személyek 
re világosan kitétessék, hogy а’ 2 krajczár Нае 

‘) Lásd ezen Harmadzfl: /uïzle/nc'uy, 36-dik lap. 

1 wwf-ff.; '«`.\'«»,l.. 11:53 ‘ь 
l ' -‘--i~'-' ‘l „ухиг (1Щ1Ё811’1'О‘1С1 ¿l ‘Ы’; 

6 
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tése csak akkor követeltethetik, midön illy gya 
log személ)r hátán ‘аду vállán visz terhet. 

A’ kiváltságos éveket mi illeti: nem tagadja 
ugyan а&quot; Ьй1‹1бизё5,‚Ьо5у Bárô Sina a’ tartalék 
péhzalapnak ajárilásâval egy а’ törvényben nem 
említett terhet vett magâra, de midön а’ kiköten 
d6 évekröl folyt а’ _ tanácskozás , akkoron mińden 
egyéb körülményekkel együtt ez is fìgyelembe vé 
tetett, minél fogva az évek szaporítása némelly ta 
gok áltàl nehézségbe hozatott ugyan, а’ többség 
n‘lìndazáltal az illy vállalatoknál más országokban fen 
állô Íxŕédvl'ezés'e‘líet'tek'íntve, egyszersmínd a’ törvé 
nyëkháxltîalx'kitü‘ziäiit czélt siettetni akarván, azokat 10 
eszlendö‘vel megszaporítandóknak itélvén, öszvesen 
90-ben állapította meg. l 

` Végre a’v tartalék -- pénzalapot illetöleg 4Bâ» 
rô Sina Györgynek ajánlása elfogadtatván, а’ vá 
rosokkal való egyezkedés iránt tett kinyilatkoztatás 
tudonëál'lyúl v_c'ìtçtlik.v 

..1 ‹ fm; 

| I 
.nv ‚‚‚‹ 
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183S-cèíkreszt. ‚кр‘. _1S-kd@ színte даёт/шайбы: 
gu gróf Batt/afán] Imre ó exce‘llentiaja ,eló’läle'sq 
„мы щгшдай ‚ ,i 1w, ‘lill-.ll 1i ,f &quot; 

'l l' 

¿17h58, 1 
` _ )j 1 Y ì l , \ 

l, 'Olvastatott `ö `Cs. 11.1`б1аегще8зё5ёпе1я аура‘; 
szág nádorának az innét septembèr _Q1-¿m61 kfill; 
alázatos~ felirásra s~zólló~ kegyes v'álasza ‘i5-‘dig 
szám alatt) &quot;) mellyben ezen küldöttséget tudósítani 
méltóztatik, hogy ~a’ menny'irç a’ magyar 151%]: 
szin7 részére _szánt telek, az lállô híkdnál‘l megkivánä 
tató nagyobb térség. tekíntetéböl szükségçs vol--` 
na,` е’ helyett l más ‘ì alkalmasV4 és ugya‘nfla’» kl‘jl 
döttség javaslatára különösen ñgyelmezve fgg kif' 
ieleltetnifyi . I — ’y ‚ Í '« L* 

Ennels.- folytában gróf Széchenyilstváni hemd-î 
tatta W. T.- Clarlmak hozzâ irl; levelét ,(„lßffdiuhl 
szám alatt) 4M) mellyben azon tekíntetnél fogva, Imi@l 

--&quot;.- ‹—.-” ` i '. y .y .‚ „А!“ 

Lásd ezen Harmadila Íaò'zlemc'ny, l11--dik lap. — 

H) мы ezen ниши‘: мышц, 43-dik lap. „l . 6 .l 
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vel még most voltaképen meghatározni nem lehet, 
hogy az âlló hídat épen а’ NákÓ-ház’ irányában, 
vagy tán egy kevés kiilönbséggel alább a’ 11162511 
utczának irányzalában lenne-e alkalmatosabb épi 
ten'i, — magára hagyatni kéri, hogy а’ még ezu 
tán bövebben kifejlödö körülményekhez képest , 
а’ кцёгеть‘ ЬёЕ’ v‘öp‘är kfözü'f шащъаззоь. МеПу 
kiváús'á‘ga ‘a’ hëvèïéit&quot;Ińwêsânékmiihüíagy- ‘а’ kif. 
lönbség а’ nélkül is tekíntetet alig êäŕëiei‘nlö; elfo' 
gadtatván, a’ két vonal közt valô választâs az épi 
tö müvésznek ëg}§&quot;tgszéséórî 

Végtére _benyujtatott Bárô Sina Györgynek 
á'kma’öuèëg&quot;fegafôßmf’äègzésëfe awww-Hyman» 
fáeáia ‘(т ‘r-dik ‘11115 im) *5 ‘цену azonnal «maw 
kb’eá-g 111.` »éféevélf‘g'f-:ìańehëi A„féllfuqyfini ,az @16m 

l ’dz › esztëï'ìdäk?! lszi'imlil:l {шара-4 
riß gli' iegyafäiián fogya me@ 11111511 «j a# ‘islaam 
ь’ёёьёьыаьцзёде&quot;фанаты’1 158111111 112011 he» 
z'e‘lŕb’ölfindúlván , ‘lŕògy‘áz‘jdrsiá‘g’ ŕem'leif ‘egy áibö 
hili'ifàkf'feiëpiiését «má‘r»élrènddèéi, «fgy 51.1111‘ 
dóftsê’gi‘lek 'kötélèsségéßsń‘ 5111’ ‚медитации 
matosságot használva, ezen országos тамады): 
sikeresítését minden módon eszközölni, de 101111) 

1а11тё111ё1111ь1$а11 'nngyszeriihégêi , . és ïazon 
sliâî‘ńltálâri ùehézs’égeket‘ vésißpénz-Í veszedelmezteîéeß. 
mellyeknek “'a&quot;i vá‘llálkozó .társasá'g ’ .skitéve ‹ vàgyon., 
abban megállapodot-t, hogy Báró Sinának ezen ki 

!l-l '-1 lv-Íî . -&quot; \‘\-\‘:\&quot; ‘U- ‘т’ 'El n-- :-.'..Í а 
*) Lásd ezen ’.Harmadz'k lsò'zlenw'ny, 'l5-‘dik lap'. &lt;1 .z .x 

Ё n 
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nyilatkoztatásához képest a’ szerzödésbeli esztendök 
száma 97-ге határoztassék. ` f 

Így az egyezség minden pontokra nézve meglé 
Yén, agujqbäiìrja‘çglf .is¿s`,aj`t'o axlâ‘bo'csì'ita‘mji’g a’ jçgyzö_ 
Ищу&quot; $1ёёуа1 ьуёгцеёёёсёьер: ЁЁЗЁЁШЁШЁЗ &quot;s 
eêgys‘’zei‘sifliŕídI a’ &quot;rëndes‘l lszëŕ‘zödc'zs szerkéàèît‘el \ elk‘f'é‘l 

’ \. ‘I ‘5 \ ‘ъ 
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1838-4117»` eszt. sept. 1 S-l'a’n szinte nagyme'ltóságu 
дну‘ ВаН/хуйпу Imre o&quot; excellenlifíja elâlüle'se alatt 
tartatolt , 

XVII. тег. 

_A’ legutôbbi iilés végzéseî következésében fel 
olvastatott а’ vállalkozó Bárô Sina György, és il 
letöleg ennek vezérlete alatt alkotandô részvényes 
társasággal а’ már megállapított elvek szerint kö 
tendö szerzödésnekv szerkezete, melly pontonként 
vitatás alá vétetvén abban némellyek általA ezen ага 
vak: „а’ legfelso'bb jdva’hagyfís’ kilröte’se mellett“ 
inkább а’ törvények szavaival, jelesen ezekkel: „а’ 
kz'ra'lyi [её/665 felügyele'snel: az 1791: 12 — dil: 
törve'lzyczíklveÄy’ e'rtelme'öen valo' gyalrorlata fen 
mnradva'n“, felváltapi sürgettettek, mások ellenben 
а’ szerkeztés szavaìt megtartani kívánták , melly is 
mind két részröl megvitattatván, а’ ЬйЩёщёз több 
sége abbeli kifejezést а’ törvény értelménél bövebb 
kiterjedésünek úgy sem vélvén, е’ részben voltaké 
pen, а’ többire nézve pedig csekély változásokkal 
ugyanazon szerkesztést egész kiterjedésében elfo 
ваша és а’ vállalkozó Báró Sina Györgyel rövid 
úton közöltetni rendelœ.V 



1838-díl: eszt. sept. 23-L‘a'n szinte nagyme'ltóságu 
gróf Batt/zyány Imre й’ ó' excellentiája eló'lüle'se 
alan tartatott 

XVI/II. illes. 
Benyujtatott Gyra Constantinnak mint Bárô 

Sina György meghatalmazottjának levele .U9-dik 
szám а1а11) mellyben a’ XIVy-dik ülés jegyzö köny 

~vének utolsó szakaszában lévö ezen kifejezés helyett 
„ds a’ vele egyesüIt rëszve'nyes tarsaszignak“ а’ Báró 
Sina kinyilatkcxztatásában és а’ s_zerzödésben foglalt 
következöket: „e’s а’ ие2ёг1еге а1а$да11го1ат1б Irje’sz 
„гид/ы mrsaságnak“ tétetni kéri, _ melly kézrés el; 
fogadtatván а’ jegyzökönyy e’ szerint megigazígat 
11i rendeltetett. ‚е Egyébként Báxió Sinának a.’ 
`vele közlött szerz'ödés r iránti kinyilatkoztatása 
ugyan а’ nevezett meghatalmçxzottnak jelentése въе 

i rint még ekkorig meg nem érkezvéng, az ö_felsége 
ele'be bocsátandô alázatos felirásnak szerkezele fel 
olvastatott, melly is jóválxagyatván az ülés eloszlott. 
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183941“ eàz‘t.' де??? 2421143}: ‘èzîńté nagyme'ltóàá 
gu' graf Bàtmyfmy'mwö fexcèzzenfiája ezmlm 
alatt ‘(и-10202‘ ‘д ' ‘ ‘ 

JHK. ‘та. 

&quot; :&quot;5 ÍBétń'ŕifattâtóttî-Báŕô' '-S'înának 'válasza, `melly sze 
ri‘ńì: a&quot;&quot;sŕzer‘vzödéstI némçl‘ly csekély legińkább $26 

ágybtç változá 
e. .‚ ‚ l' ‘ ёоыёагецъ‘ваазё.‘ — &quot; ‘ -' 

'.,L 'n'vî —‚'.' '\ Vr . 

Ezután gfôf'széchenyiglèwáa§«vá1h1k0zóBâ; 
rônak különös‘hñ'egkërésêre v&quot;s `megbizäsânál тает 
йёуеыюъеззё’ мы ezen lküldötts'éget, ho'gyïjóuehet 
minder, »emmen Jmgy más viszomgságok ‘ ¿ha? а’ 
hídban Летит: olmozhafó&gt; `károkat 'kétség lkivííl ‘a’ 
részvényes&quot; itáŕ§asá§m1kI kéllëfik' szenvedni, ymivel 
még is tekíntvén а’ kikötött `idönek hosszaságát meg 
tñrténhetnék,h0gy talân háborús körülmények által 
a’ Vhíd’végképen elpusztúlna, ’s ezen esetben csak 
'u'g'y'ań méltó volnà á&quot;rész`vényes társ`aságot'némileg 

. biztosítani,I ennél fogva а’ küldöttség âltal további 
határozatot tétetni sürgölt. -- Az elöbocsâtottal 
'folytában nyilván kijelentette а’ küldöttse'g,` hogy bár 
melly viszontagságok által okozható kárra nézve sem 
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vállalhatván semmi terhet .az országra, a’ kivánt 
biztosítás is' csak annyira terjedhet , hogy a’ részvé 
пуез társaságrßkï рт? ~`¿255:5kali‘lföni’jsìilfiliveâlgaçben I_lyilvân 
fenhagyattassék ‚ hogy а’ szokott háborúi kár'potlá 
sok útján keresetét maga helyén elömozdíthassa; 
melly kijelentés szerint ez égy különös pontba fog 
lalvaY a’ sz:e1}‘zöd_és 5-dik_pontîja1_1tj.án Цщыарп r‘endqlî, tieten.. :’.—‘ —. »_ д» ‘ l ‚А‘! MAJ, ¿1_ 

Mori». „ы‘д- ’1 f - -'. 12| mn.: ‚дым. “1, -- _ 
‚п _ . ‹ 

‘ l'ïlak'ëp 'az’orgzágojs ьащбцьёё &quot;'a’j'lrèñlg мы; ìö'déâjzljgltfaképeń. ‘ljéfèjëìvë'ńá‘ßz àht'íàk’ŕgén'd'è szrèkŕintr 
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Szerzödésu 

’ Mi Jôzsef császári királyi és ausztriai föherczeg, 
aranygyapjas, nem különben szent-István aposto 
li király rendje глазу keresztes vitéze, Magyarország’ 
nádorispánya, királyi helytartója, és törvényes fö 
kapítânja, а’ Jászok’ és Kunok’ föispánya és birája, 
a’ cs. k. lovasság fö vezére- , két magyar lovas sereg 
ezredese és tulajdonosa, Pest Pilis és Solth törvé 
nyesen egyesült vármegyék’ örökös és valôságos fö 
ispánya, magyar királyi Helytartô T_anács. úgy 
szinte a’ Hétsz‘emélyes Tábla elöülöje, mint az 1836ik 
esztendei 26 törvényczikkely által felhatalmazott or 
szágos küldöttség’ elölülöje, és ugyan azon küldöttség 
többi tagjai; adjuk emlékezetül mindeneknek ‚ kiket 
е’ tárgy most vagy jövendöben Шейхе: : hogy midön 
szabad királyi Pest városában, egy Buda 7s Pest közt 
építendö állandò-hid iránt Ген: emlitett törvény ér 
telmében tanácskoztunk volna, akkoron Hodosi és 
Kizdiai báró Sina György ebbeli munkálatnak‘vég 
bevitelére mint vállalkozô magát jelentv‘én , Mi а’ 
törvény rendelését ’s ennek végrelîajtâsára vezetö 
minden eszközöket és egyéb körülményeket méllô 
{igyelembe vevén, а’ czélbavett építés végrehajtásál: 
lörvényesen reánk ruházott hatalmunknâl fogva а’ vál 
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lalkozò В. Sina Györgynek, A’s illetöleg -vezérlete ` 
alatt alkotandó részvényes társaságnak , a’ legfelsöbb 
Íòváhagyás kikötése mellett következö feltételek alatt 
гладил]: ’s engedtük : 

1-ször. Köteleztetik a’ vállalkozòlfegy saìát УС‘ 
zérlete alatt alkotandó részvényes társasággal Buda 
’s Pest városok közt az országos küldöttség által meg 
állapitott két oszlopu, minden czélra és teherre $251 
mított,’s igy a’ szakadatlan közösülésre tökéletesen 
alkalmas lánczhidat, és ugyan az emlitett küldöttség 
által kijelelt Yonalon W. T. Clark által készitett Га]! 
nak utmutatása sierint tulajdon költségén felépíteni» 
’s lehetöflegrôvidebb idö alatt а’ közönség használa 
târa megnyitni. 

2-szor Mivel ezen állôhidat használandóktul az 

alább meghatározott môd szerinti vámszedés Юге-т 
kesztöleg a’ részvé‘nyesftársaságot fogja illetni , ugyan 
azért köteleztetik а’ vállalkozó Buda ’s Pest városai 

nak innét származó jövedelem csorbulásât , а’ felho 
zott törvény&gt; czikkely ödik szakasza értelmében, il 
lö lkárpotlással kiegyenlíteni, а’ nélkül hogy ezen 
kárpotlás’ tekintetéböl, bármi legyen is az annak 
fejében akár barátságos egyezség akár bírôi ítélet 
által megállapitandó summa, ujabb követelést ‘газу 

ДГОЁАвс formálhasson. 

3-szor. A’ mennyiben a’ákijelelt vonalnak meg 
Atartása mellett а’ budai parton némelly aerarialis épü 
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так,ызайдъфадгйзцёяеё, е’ nészben, úgy nem 
` küiönbenñlaz országlásnak. vám alóli felmentése. 1151г 

ёуёьадлеъайп kötendö vegyezés iránt az, országosI 
küldöttség semminemü Ге1е1еъеэ$ё5еЬЫщещтёПёШаЬ 
ván , ezekre nézve а’ további egyezkedés ‚ szinte bár 
mi ,szín alatt {штатив követelések vagykifogások' 
nyílvános Ыцёрёза’ mellett, magára а’ vállalkozóra 
hggyatik, önként értetödvémhogy.a’kötendö szerzöf: 
dés a’határqzntt esztendök’ eltelu-Í-vell feléledöï ’is a’ 
törvény’ 7dik, ~8dik, ’s szakaszaiban‘köpülinç 
ország? iuqainak sempuikép ellen nem 415%‘ ‚”‹ 

¿_1-¿Zep мы; уёпыьёгыагьадаёёад шага 
ёёёейёб]; ,l ltáŕto'zilli&quot; -,fog f'ezen' felállítandö hidat legjobb állapkîßtljan- ¿El? 'I'lqmzetnel‘l 

ingyen átbocsátani, S61; hogy idökö-zbën' ig ‘паёуььъ 
megrongáltatások esetére ez‘en hídnak- h'äliszol'lvehetö 61 
1авбфёп leeńdö tarthz‘ltága Yégçtfgz Qrszálf'lr Ч Y&quot; f &quot;1V ' ‘v '1 ‹ ‚ - '.‘\‘o,; ‘.’‚ biztqsítassek, köteles а’ vallalkozo а’ hid’ meghyitáêâko'r 
ázlonnál százezeŕ‘f'orlint cò~1v1venltiörs~péfizt az'l OŕSZág 
igazgatôságának kil'nutatńi és Iszllin'telen világ‘oságbán 
tár'tan‘i, mellynek 'kamatjai .mindaddíg fel'hal’mqztat 
nàk , mig а’ Ищи; summa ‘еду millio èo'nzv.. foŕiutrz; 
növelgèdik ,4 hol ez га’ згеггбдёзй esztendök’ lefolynlálig 
¿5y lîartalék-pénzalapul fogb'szolgállni,V vugy inindazj 
által hogy annak kamatlal ldöközben а’ részyényes 
társaság javára szolgálván, а’ szerzödési` eszdeńdök’ 
elmultával az egész töke is arra viszaszálljon. ц I ' 

ö-szöîr. l`Aion ¿.setrefha a’ `sze'r'zödésî e‘szten 
dök eltölte e'lött а’ híd'hàsználhatô lenńi’ ügy'fm‘e'gl 
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szünn‘élç, hogy a? rész'vényes 'taŕsaságs ай többé 
hely1~eáilítni&quot;mmi akarná, akkor а&quot; сёгтёпусшйь 
kely‘-10 L»dik szakasza serintl'Budav‘ ’s Pestï‘fvâm‘ 

sai&quot;, ’ á’lf luj'vrpótlás- Резаки-лужи 'sommáhak wissza 
.fizetése*mellett, az lelöbbi&quot; âtjárá’st ismét‘a’v‘ńkò‘starïi 
mód szerint felállíthassák; ha pe‘dig a’ tï'ársasá'g azon 
álló hidban esett hibákat helyerállítni kivánja, azi: 

.sluandóy küldöuség anal.meghatámanda-idö allan 
eszîközölni', atldig рейд-а’ yszükségwes-`átie'naálsrôlAmal» 
ga'\k'o'_ltségén,:.de `rie'naflxni»Íállandém l'lídhei szxibótlr, 
hanem azÍìlletÍö» vármegye 1 álta'l \,’-&quot;?s «ugryan Ё a’ 'kiwáltib 
вдвое «személyek’ :l kivé'telév-el , ïmegálapítandò'* válń 
szerint gòndoskodni tartoz‘ik; egyébként ’ = &quot;(г-&quot;ш 

&quot;1r: ‹ ‚ . и è ‚А &quot;_ ¿jp 
6-sz0r. Bär mi érje is а’ kike'tött évek’ lefoly 

.tíaîŕál-á‘trläŕëz‘ëii- liidat ‚ ыаКёЕ&quot; az “eleme MÍ' 'Lakai-n “ias 
egyÉb _viszontagságok által', e’ részben а’ részvé 

` ny'esl'tár‘saság semmi szin alatt kárpótlást ‘аду а’ 
ге1;(1е1е$е alóli kivételt nem kivánllat, ВЬ 

чёчёц звон; -egy-~e9€e4x~3‘1;»--2l »a ha -lnábovás k'örülmények 
al'xhídnak èlpusztulását Okoznák, midön а’ részëvé 
n§fes ktáu'sasàgnak jussa fennlaradç ho'gyßaz' ii‘ântà’ 
hasonilô háborui fkáŕpöaás'dk' ‘ifçjâñê kerègefa ’nigga 
hëlyéil _el-örìlqlzäitli’as‘sa. ` ` _ &quot;f&quot; &quot;i i’ 

‘NLE &quot;` &quot;,‘\|í“.‘.&quot;. -R 
l ,_ l. l~ '--i 

‘I-szexl. даёшь 
1’ 

.‚.’ 

:.‘:‘1-4\, I 

I csátalidô ràzfvéńy'ßk.&quot; .Íëlé‘t‘çń'ìtny fñèlérilek еду har 
mad r‘észe мышц a* там aöinbzaítäsában teu; 
fáradozásailêj és‘wlgölaégak’,gekingegêâô; ‘Wodianer 
éq arsenal.; eagéqíeçetg ыщщдажщщ ,SJ-e1 

P , n 

i ì l: 
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lesen Buda és Pest városai lakosainak teLszés же ‹ 

rinti részesülés végett 6 hónapi szabad vásárol~ 
hatásul vhagyni, melly idö multával «azon részvé 
nyek, a’ mennyiben el nem kelnének, a’ vállalkozó 
rendelkezése alá esnek. Az eddig elöbocsátott köte-~ 
lezések mellett viszont 

8-szor. А’ részvényes társaság a’ hid megnyi 
tásâtól számítándô kilenczven hét évek’ lefolyta alatt 
а’ hídon kivétel nélkül mindenkitöl , — а’ törvény má 
sodik szakasza értelmében, következö vámot szed 
yhet; conventiós ezüst pénzben , három darab сайт: 
huszast egy forintra, és hatvan dar-ab ezüst huszast 
еду íìnom kölni markra számitván: 

 

Pengö pénz 
ben, három 

l ezüst hu~ 
zast 1 for. 
számìtván. 

a) Еду gyalog személy . . . . 
Ugyan az ha vállán vagy hátán 

terhet visz . . . . . . 

Egy lovas személy minden teller 
tekintete nélkül . . . . 

Ö) Egy báránytól, birkátôl, sertés 
töl, kecskétöl , borjutól ’s 
más efïéle kisebb barmoktul 
flzettetik . . . . . 

с) Efféle barmot hajtó vagy vezetö 
személy _fìzet . . . . . 
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, , 

Pengő pénz 

 

ben, három 
ezüst hu 

szast 1 for. 
számítván. 

_ f1. kr. 
Egy fejös tehéntől, és minden 

vonó marhától , ha szabadon 
hajtatik vagy vezettetik a’hi 
don . . . . . . . . — 3 

Efféle marhát hajtó vagy vezető 
személy. . . . . . . —- ‘1 

d) Egy terhetlen taligától, toló sze 
mélylyel együtt . . . . —— 2 

Egy terhelt taligától, toló személy 
lyel együtt . ‚ . . -- 3 

Egy kétkerekü üres taligától vonó 
személylyel együtt . . . -- 3 

Egy “ketkerekü terhelt taligától, a 
ha egy személy húzza . . - s4 

Egy kétkerekü terhelt taligától, 7 
ha két személy húzza -- 6 
„ három személy . . . - 8 

` és így tovább minde 
többi személytől egyenkint - ‚ 2 

e) Egy üres kisebb paraszt-kocsitól, 
' ha egy marha húzza. - 5 

ha két marha . -- 8 
hahárom — ll 
ha; négy . . . . — 14 

' ' és így tovább minden mar-e 
.hától........-3 

f) Egy üres középszerü szekértől, _ 
vagy hosszabbított paraszt- 5 
kocsitól, hintótól, ’s úgy ne- ~ 



.mvwr’l- N - 

l ‘_’ I ‘l’ an* ъ 
,h Pengò pénz 

                                               
 

ben , három 
_ ‚ -. . l . eziist hu 
. l . ‚ î ' szast 1 for. ` 
i - E számitván. 

- l 

v izettíslzájer---`-, темы, г ha ‘à Y 
egyfmarha húzza,.ì. -. = . ' lia-:két marhaf.' ‚. . 

”“ ¿ha hâl‘om . . ‚ _. `. ,¿‘ 
§l1fa'négy~.' .v . .l . ’. ,. 

— és igy tovább minden'marhátôlf- „д. 
Egy üŕes, német tartimflánybeli,gK ` 

‘118)’ szinte .cseh- és .morva-ï ‚ országi szekér,. valamint .ail-l .x 
‘ --~-n'gyszekerek,.úgy nevezettg, c. 

lat dkocsisok:`,_ha egy. marlla‘~: J 
&quot;hLZIZZa ` . ‚ '; ‚Ё 31.‘: l. ‚‘. ‘fanfi 
~ 'Illal‘h'aqI o l. wl ¿.)liîi ~ l 

W'&quot; '.'y ‚о‘ ‚о 1.31; 
ha'négy'm '..« =. ;'.‘ ‚53: 

fw» és „igy tovâbb ,mirid I1~II;lar&quot;---l 
l ~háiôl . . . .l _amphi 

Egy mârhától 5' „ meH ' ̀. .kisebh ‚ ma# 
5 -' Vgym' 4- Nva’gy ‘elrńle‘slyországil.L _; 
g tei‘hellt ёжеЪёг е1ейьехчап- fûg 
s ”\’а. .. -iras-‘lak 13.'. „щ ...nml Y 

‘&quot;‘-' ¿két maî‘hátôl Lz'fßftìî fil-111i i 
&quot;“&quot;‘ :'hál‘OmllÓl. .. .‚ 310154143; 
“- &quot;пёдуъы . . . .nf-3X». „l` 

` föttöli. .:ií~-'§.°-',r.~;{.ì.'LA .sgi ' ш”{11а\ц61. . ‚. . ‚ ‚ ‚ &quot; 
i) Еду nagyobhyzinagyarfvwagy.er 

de'lyorszaglszekerff.; ezln-f 1 ‚ 
тёеёу fh@sßzabhi‘mßts.-t paraat-,5 д 
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Pengö pénz 
ben, három 
ezüst hu 

виз‘; 1 for. 
„щит. 

  
 

КО“; Ь тепу щЬЬЬ1-’;т 11а mes&quot;- Ё 'n 
terségi szerekkel te'rhelve van,v f* Ё 
két marhától '. ' . f ‘ma’ ` l. Ш -— 20 

_ „ ‘11511‘0111161 ; .-fï‘.' ` ----- 30 
Ё E négytöl .&quot; ‚ш‘ . - 40 
l ' ¿m61 ‚ Ир‘: ‚а;_1.ъ›:‚3м]_ш: __.. 50 

hattól . . . . . „1li 1 --- 
hato‘ry &gt;felül~ рада minden um l,&quot; 

marllâtól a . I.” ‘9h27 l' ‚ n-ï i 
`Тег11е1Ё ЫшбЕ ?s' Jnev'ezetlì l, 

stâjerkocsik , mellyeken а’ l 
kqcsison kìvůl, négy sze? 
mélynél több vagyon, ezen 
9‘dik ont szerínt ‹ ' ` t ter ‚ _1.¿1f'1ä01ìsik тех’. . . . ‚ 

1:) Egy terheltnémét tallëom' Щ311119!&quot; ‘l I) . ‚ ‚’‚ (111391116 п l)fm1 (3“ 
д szmte cseh-es ma(A ao ( if щ I `_ 

szekér ‚ ̀  valamint а’ terlie t „ 
úgy nevezett landkocsik, ha ‘mij 
egymarha húzza . . .- 20 

ha két marha . . . ——- El() 
Í ha llârom .‚ .. ’ . „f1-a0 —— 45 
‚ 'ha négy . fÍ., .:`.l.¿;:&quot;‘_..;,-j п 1 —— 
l 118. Öl’. . . ' .Si ‚‘ ‘а `,;-.`\ŕf.~ 'l 1 1_5 
l 113118113 .`l.-. .'nlnf 1 30 
¿„ Вагон felül pedig mi'ndexr _ 

marhától _ 1'5 
Ha az égyìgás szekérnek terhe egy 

mázsánál , а’ két igásé kettö 
7 
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I l Pengö pénz 
. „дм ben, három 

—‘ * ezüst hu 
' 4 î щи‘д; SZaSt '1 fOr. 

_ „um ‚` számitván. 

Н. kr. 

n¿1,.a’három- és többigásé 
рейд .három mázsáuál többet ‚ 

H...nem пуош, akkor a’ marha 
lúgy tekintetik, mintha üres 
szekeret vonna, különben ре 

»_ . .dig mint terhet vonótól fìzet- ï 
„ l 1 lietik. ' ‘fu ‚    

 

l) Azon szekerék, mellyek b'orralhy 
&quot; musttal ,` máslássál, ` serre] ‚ 

pâlinkâval, ’s egyéb illyes ke 
re'skedésben elöfordulò sze 
re'ìkkelßèrhelve vannak., nem 
a’I Ihjálrlha’ l &gt;számától ‚ Ьап‘еш 
akó s‘zérînt fìzetnek, és pe- l 
dig minden akÓtÓl . . . &quot;__ 

т) Minden nagyobb gulya~ vagy vágó &quot; ` 
marhától darabonként~ . . _' 5 

r 

Minthogy csalárdság által hasznot 
keresni szabad nem lenne, 
azért mind azok, kik for 
télyosság által a’. hidvámot 
megrövidítik , hármas чёт’ 

»A fìzetésén kivül, még а’ neta 
î lán okozandó költség’ meg 

adására is köteleztetnek. 
,llt-X101.' ¿im 1,».- &quot;'iclu». 
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9-sze_ri; А’: buda--pesti&gt; állaäadö hídhìnz megkí'. 
lván‘tató ‚ rengîörhatóság a.’ mondo'tt‘ két város4 által 
gyakoroltiatván, е’ részben ezek, valamint az ог 
s'zág’ ,-igazgatósága. is, aîgmegkiwântató 'páptfogást ne 
héßség&gt; ’sy mindén-„iizgzésdaélkül- nyujandjáig „_T 
a”î.hídvámfìzetêsrß,.ìańbböl. «çredŕi iszemélyes vviszoî . 
-nyokra’ vail-@miamimda].ésßmmámsnkléwaïrésw 
vényes társaság kñzpljìámadható, _kéiîdésekrçqnéme 
mindazáltal kiki törvénnyel kijelelt birájának Багд 
Ságar i‘fHlxÍ'ßlÍ' 1 fik!&quot; .&quot;'-f» Il’. 

1 l- \г&quot; i.' -‚‘ 1‚.!1Ё'‚‘5 l' i . .: ,‚ _ .‚ . ~- . Нм 

1О-в2ег. _Sem hajó ,3komp„ Yagyßsónahßlem 
gözhajò, sem akármi más névvel nevezendö ‘Щё 

езгЬёщ, а’ két vvéuïqssok’ határáhan egyik :part 
ról a’ másikra átszállításul a’ :részyépyesg tarsaîság: 
nyilvános ’ engedelme nélkül -pépzért nem ler1--Í 
gçdtekikg ._:fi &quot; 1; . ЁГННПЪЬ .l ч?‘ г’ 

` 

`-'\\,'lr I. 11--szer. Szabad‘leszëri’ niińcierikinek az 1566’ 
dik' esztendei ¿f 137111115 tëpyéiiyczikkely szerint. 511111] 
don hajóját maga sziivksêgévrìemhaszxnální; ha azonban, 
.az-illyßè haiók&quot; tulaidçnçséìm’hhídxám kárávßlpén 
.z'éìwc так ‚рощёдёёёы ‘Чех ¿desea szeméìyskét. „ад 
vízen áthordanak , еьдёц ‚11111199 щиыфудщйыё; 
elfoglalásával büntettetnek; az ó-budaiakra jelen 
rendszabás olly'értelemlçqngiel'jeszietvep ki, ,hogy 

ezeknek helyböl t. i. Ó-.Budáriol‘s ybéréri:` lis ugya-n mások’ portékájá; Pespr'e „vagyl Bgçlazja., szálï, 
lítani;- ellenben ha pesiihatárrzòl шагам-„аду, 
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viázont „фантазии: Mmmm, мы ‘rend 
kßèrim ‘valóifhidv'ânëfazetësèe мешает-„ем; iw 

‘и’ .lì ‘1Н1‚&quot;1‘:|;! ‚г ;:&quot;) |:‘-.1\.-‚'›‘1 II‘) çufilhzlln‘wf z ‹ www: miam-im árbüdài,'.ngyaë'fpëaxiwńlóhß 
mk мы: шщеъёдёыёшемёкдыщшгщм вы 
jóiökorr-»gàbanâikát'wagy‘ libàtjañíee&gt;~¥ßbúùáúfá€srlák 
н‘дашаааыышы ’ma»Rivänèamawizeœsámiß 
'dön‘lì‘örletës'ŕëget't malöinbá‘l'ñrhálll &quot;‘IL‘ß'fíf-Ã “Ст” 
»-'-.`,h,'l Àrx'l-lff ï ïlml' l&quot; „ffl'llìl :.î'ÍÀ 1‚‚‹1‚‘.хн1›‹‘1;:! 

13--szor. Nem különhen tulajdcm äaiòlîkòlŕ dfn? 
den válíl nélkül átszz'illílahatjáls- а’ lakosok akár hová 
äŕalóz’s hyomtatò részökézt»,l .' &quot; »&quot;X'ff‘iì 
—’ I 7*' 4.-/ ';'.!.&quot;||í e... 'l .&quot; .'1` Il'! . y' 

» ~ www 'A'ïfáeämázßmf 'keilesláëdökg ы Ы 
джем hol „а buaai 'palirhqzl вауъетак 1 ьадёзаьы’; 
ésa’ 'v'ásálió‘k ¿nimm? штате ъ‘шмышыьщ 
sem haiôjoktôl sem. a’ Dunán léexy'èswztv‘ét't 
joktg'wl fìzeté‘sselnem ,tartoznalgr u 
--i)`ìf l‘ к‘; ,-‘ms l.' ‘ мы! nir/J» |,:,-'|~„\\-.‘ ,~-‘&gt;\&quot;¿ l! 

1 Ey Lishsëör;Hásonfôańáìwiààkäëmîridéńïyáfghéuëäl 
atßöcsáfaçnak Z@gym param,á’l-fmäsfkrà'f; _hafwáńba'n 
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