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A magyar korona története.
A túlsó lapon közlött kép egy kerekgallér alakú pa
lástot ábrázol, melly a magyar koronázási jelvények egyik
lényeges kiegészítő része, Szent István palástja névvel fordul
elö mindenütt hol róla említés tétetik történeti okmányokban,
és megállapított közhit felöle, hogy Gizela Sz. István kegyes
neje tulajdon kezeivel hímezte azt. Annyi bizonyos, hogy erede
tileg misemondó palástnak (casula) rendeltetett, s mint a reá
hímzett emlékiratból kitűnik, a fehérvári székesegyháznak
ajándékozta azt I. István király és Gizela.
Eredeti színe égszínkék volt, kelméje selyem, mellyet az
idö nagyon megviselt. Gazdagon meg van rakva aranynyal és
drága gyöngygyei, s az igen fáradságos és szorgalmas aranyhimzetek az üdvezitöt, a b. szüzet, az apostolokat, prófétákat és
vértanukat, végre magát Sz. Istvánt és Gizelát ábrázolják.
Mindenik mellett oda van a neve hímezve. Történetíróink
bizonyítása szerint már első Péter király használta koronázási
palástul, s azóta mindig a koronázási jelvények között foglal
ván helyet, a szent korona viszontagságaiban is részesült,
mellyre visszatérve következőket tartjuk szükségesnek megírni.
Mint legutóbbi számunkban említők, Sylvester pápa ki
rályi koronát küldött Istvánnak, tiszta vert aranyból, drága
kövekkel, gyöngyökkel és zománczczal ékesítve. Az egész egy
üres félgömb, kívülről keresztben két ékes félkörrel, tetejében
kereszttel, — melly az idők viszontagságai miatt most már
inog helyében, s azért rajzolják közönségesen görbült helyzet
ben, — s az üdvezitő és több szentek képeivel ékeskedik. Ez a
mostani magyar korona felső részét teszi, s a Sylvester által
küldött, ugy nevezett latin korona. A rajta levő alakok közöl
csak az idvezitö képe látszik, mert az alább körszegélyben elhelyzett többi szent képeket elfedi nagyjából a későbben hozzá
csatolt, s jelen koronánk alsó részét képző görög korona.
Azon alsó része a koronának,mellyen számos, legnagyobb
részt szent alakok tisztán látszanak, 1075. év táján került Ma
gyarországba. Dukas Mihály görög császár tisztelte meg azzal
Géza herczeget, ki később király lön, azon emberséges bánás
módért, mellyet a görög hadifoglyok iránt tanúsított, t. i. Bel
grád elfoglalásakor nagyszámú foglyokat váltságdíj nélkül hazájokba küldött.
Valamivel különbözik azon arany színe, mellyből a görög
korona készült, a Sylvesterfélétől, alakja pedig egészen más,
mert ez mint egy koszorú, egészen nyilt, g épen ezen tulajdona
tette lehetségessé a két korona összefoglalását, a mit nem
egyéb czélból cselekedhettek elődeink, hanem annak kikerülé
sére , hogy két korona egy országban, viszálkodásokra ne szol
gáltasson okot; mert már Géza herczeget azzal gyanúsították

bátyja Salamon király előtt, hogy királyi hatalom után áhítozik,
azért fogadta el Dnkattó] a koronát.
Décsy történetírónk szerint I. Géza és sz. László a görög
koronával koronáztattak meg, minthogy a másik az állhatatlan
jellemű elűzött Salamon király birtokában volt. Hogy mikor és
ki egyesitette a két koronát, arról bizonyos adatokat nem birunk, és az ide vonatkozó különböző véleményeket helyszűke
miatt nem közölhetjük, szorítkozván egyedül a legnevezetesebb
eseményekre, szent koronánk történetéből.
K. u. születése után II. Sylvester pápa küldte a már emii
tett oknál fogva Istvánnak a királyi koronát, melylyel ugyan
azon évben Esztergámban megkoronáztatott. Ezen nagy nem
zeti ünnepély után a korona részint Esztergámban a királyi
kincstárban, részint a sz. fehérvári káptalan által őriztetett,
több Árpádtól származott királyok alatt, kik mind fejőkön vi
selték ezen uralkodói diszjelt. I. Endre király a testvére Béla
herczeg között viszálkodás folyt a korona jövője fölött, mellyet
Endre később született fiának szánván, testvérétől Béla herczegtöl, ki idővel csakugyan király lön, féltvén, olly próbára tette
öt, hogy koronát és kardot helyezett eléje szabad választásul, de
Béla figyelmeztetve lévén a cselre, kardot választott, melylyel
aztán kivívta magának a koronát.
Később Béla fiai és Salamon király közt folyt huzamos vil
longás, mellynek hasonlókép koronaféltés volt fő oka, s midőn
Salamon megszalasztatott, a koronát is magával vitte, de szent
László király alatt az ismét visszakerült.
Hogy a tatárpusztitáskor IV. Béla idejében az egész or
szággal a sz. korona is veszélyben forgott, aj nagyon természe
tes, de megmentését különfélekép adják elö a történetírók.
Az Árp;id vérű királyok kihaltával 1301-ben Venczel cseh
származású királyfi fejére került, kit nem sokára a koronával
együtt titkon magával vitt szinte Venczel nevü atyja 1304-ben.
Ezután Ottó bajor fejedelmet választák a magyarok ki
rályivá , kinek sikerült a sz. koronát Venczeltöl visszaszerezni,
s miután azt, mint Kollár Lajos hja egy faknlacsban szerencsé
sen vissza hozta az országba, a magyarok megkoronázták vele
1305-ben.
1307-ben Apor erdélyi vajda Ottót csel által kezére kerít
vén, Ottót magát haza küldte, a koronát pedig birtokában meg
tartotta 1310-ig, a midőn Tamás esztergami érsek ékes szólásá
val s szép ígéretekkel rábírta, hogy a koronát a nemzetnek
vissza adja, melly azt a Rákoson Róbert Károly fejére tette, s
ez időtől fogva Albert haláláig Visegrádon őriztetett minden
nevezetes viszontagság nélkül.
Albert halála után kétfelé oszlott a nemzet akarata. Egyik

párt Ulászló fiatal lengyel királyt kivánta az özvegy királyné
val összeházasítani, s a magyar trónra ültetni, a másik párt az
özvegy Erzsébet királynéhoz csatlakozott, ki csecsemő fiának
Lászlónak óhajtván a királyságot biztosítani,
III. Fridrik császárhoz fordult, s hogy a kitört
háborút folytathassa , neki 26 ezer aranyért
elzálogitá a ss. koronát, 1444-ben, s kisdedét
gyámságára bizta.
Fridrik ellen később Mátyás király fegy
vert fogott, ki a pápa közbenjárására 60,000
arany váltságbérért kiadta a koronát 1462-ben,
melly 3000 lovas dalia kíséretében visszaér
kezvén Sz.-Fehérvárott tétetett a nagy király
fejére, s 1492-ig folyvást Budán maradt, onnan
regi helyére Visegrádra szállíttatván át. Ekkor
rendeltettek melléje koronaőrök, s azon tör
vény hozatott, hogy az semmi szín alatt ki ne
vitessék az ország határain kivül.
A mohácsi veszedelem után ismét két
pártra szakadt a nemzet, egyik fél Zápolya
Jánost koronázta meg Sz.-Fehérvárott, a má
sik Ferdinánd osztrák herczeget kiáltotta ki
királylyá. Később Budavárral a szent korona
is Szolimán török császár hatalmába került, ki
azt Zápolya özvegyével és kis fiával Erdélybe
küldvén Károly-Fehérvárott őriztetett, mígnem
végre 1551-ben I. Ferdinánd birtokába jutott,
s az ország rendéi azt határozták,
hogy ezután a korona a pozsonyi
várban őriztessék. De nem soká
maradt Pozsonyban, mert a török
elöl Bécsbe vitetett, s 1608-ig
majd Osztrák-, majd Csehország
ban tartották.
1619-ben Bethlen Gábor ha
talmába került s két év folytán
Zólyomban és Ecseden őriztetett,
azután Trenesinben, majd Sopronyban tartatott, s ismét rendes he
lyére Pozsonyba került.
111-dik Ferdinánd alatt Rá
kóczi György elől 1645-ben Győrbe,
majd Bécsbe vitetett, de egy év
múlva ismét visszakerült. Később
I. Lipót Bécsbe vitette Tököli elől,
s minthogy a Tökölit támogató
törökök Bécs alá nyomultak, a sz. korona
1683. Linczbe majd Passauba küldetett, s csak
4 év múlva került vissza Pozsonyba. 1703-ban
a pozsonyi vár villám által porrá égetve, ismét
Bécsbe került a korona. HL Károly koronáztatásához hozatott vissza Pozsonyba, 1711-ben,
s ott őriztetett 73 évig folytonosan.

Kivévén azon ideiglenes veszélyt, melly e század elején az
úgynevezett franczia háború alkalmával fenyegeté, semmi
féle viszontagság nem érte azon időig, mellynek történetét

II. József császár parancsára 1784-ben
ismét Bécsbe vitatett a szent korona. Egy
történetírónk azon rendkívüli véletlen esetet
jegyezte fel, hogy midőn az akkori repülő híd
hoz (a Dunán Pozsony mellett) érkeztek a
koronával, hirtelen olly szélvész támadt, hogy
a révészek nem mertek elindulni, s darab
ideig várakozni kellé a drága teherrel, míg
nem a haragos elemek lecsillapultak.

Későbben, midőn II. József császár min
den Magyarországra vonatkozó határozatait
rövid idővel halála előtt visszavonta, és meg
semmisítette, a szent koronát is visszaadta a
nemzetnek, melly azt általános örömmel fogadta, s az ország
rendéi határozatából ezentúl Budán őriztetek az országos
koronaörök által

megélő emberek szájából hallhatja, s részben maga is tudja
minden olvasó.
oo.

Az angol nép palotája.

közelebbi életében az, hogy mind a kormány, mind egyesek
folytonosan a nép érdekeiben munkálódnak. ErkölcB, tudo
Megígértük, hogy a mai kor legnagyobb nevezetességéről, mány , ipar — mind a nagyszámú szegény és tudatlan nép
a London melletti sydenhami kristálypalotáról bővebben fogunk osztályok felfogásához alkalmaztatik. Első rangú tudósok, ki
szólani. E palotát az angolok azóta elnevezek néppalotának (the tűnő nemzetgazdák és statusférfiak jól tudják, hogy a főbb osz
people's palace). Mennyire s miért érdemli meg e nevet, kí fog tályokra nézve megjött az idő, midőn egyenes összeköttetésbe
tetszeni a következő rajzból, mellyet a számtalan, hosszabbnál kell lépniük a néppel s e meggyőződést már az által tanúsítot
hosszabb s a legkisebb részletekbe ereszkedő tudósítások közül ták is, hogy az ipar nagyobb középpontjain ingyen előadásokat
választánk ki, mint czélunknak leginkább megfelelőt. Tudósí rendeztek az ipar köréből.
tásunk irója egy franczia tudós (Delessert), ki szemtanuja volt
Nagyszerű volt tehát a gondolat, melly a sydenhami palo
mindannak, a mit leirt. Ha angol tudósítót választunk, kön tát teremte, de el kell ismerni, hogy a kivitel is méltó volt é
nyen azon gondolatra jöhetett volna az olvasó, hogy valami gondolathoz. Roppant egy épület az, vas oszlopokon s gerennemzeti hiúság s dicsekvés vezeti tollát; igy azonban a fran- d ázattál, falai üvegtáblákból; formára nézve hajó alakú; tetője
cziát, ki mindenben versenyre szeret kelni az angollal a nincs székesegyházak módjára kúpba gömbölyödik. Átpillantása
elvakítva ennek fénye által, legalább részrehajlással nem fogja könnyű s igen kedves hatású : könnyű, mert a szem sehol nem
vádolhatni senki. Halljuk tehát, mikép szól az angol szellem ez akad fa vagy áthat hm kő tömegekre; kedves, mert a vas kékre
uj csodamüvéröl.
van festve s a fényes fehér üveg gyöngéd a tán mégis túlságo
san ragyogó szénvegyületet mutat. E ragyogó nagy gyémánt
„Meglátogattam a sydenhami palotát — igy k«zdi — s gyönyörű vidékből emelkedik ki, mellyben a legváltozatosb
szeretnék ezen, a közfigyelemre olly igen méltó épületről egyet- zöld szín, a rétek nyers zöldjétől kezdve a fák sárgás lombjáig
mást elmondani, nem azért, hogy e roppant tárlatnak teljes s az érő gabona sárguló színéig, váltja fel egymást. A domb,
rajzát adjam, hanem hogy világos átpillantást szerezhessenek mellyen az épület áll, nem igen magas, de messze elláthatni
olvasóim az egész vállalatról, s megtudhassák, mi bírta rá a róla a bájos vidékre s maga a kristálytömeg is már jó távolról
vállalkozókat, hogy e pompás épületet életbe léptessék. Czélja pillantható meg. Tudván azt, hogy ez épület nem egészen két
nem vala egyéb, mint — a mit a kristálypalotai társulat el év alatt készült el, önként fölmerül a kérdés : vájjon miért nem
nöke egy gyűlés alkalmával kimondott : „Miveltség terjesztése alkalmazzák, e gazdaságos épitésmódot gyakrabban s másut
s a közoktatás tovább fejtése az angol nép közölt. Ezen szép is? A találmány ugyan uj s mindössze az 1851 évi első lon
czélt tűzte ki magának a vállalkozó társulat, az angol nép mi- doni világ iparmütárlatnak köszöni lételét, azonban már is kivelödésére és mulatságára adá össze ama fis millió pengő forin állotta a próbát; s különösen alkalmasnak látszik nyilvános
tot, mellybe az épület került.
gyülekezetek vagy nagy iparintézetek számára.
A palota építésének első gondolata a művészetek, ipar és
Londonból a Doverbe vezető nagy vasút egy mellékágán
kereskedés társulatában keletkezett, (melly fennállása 100 éves ér az ember a sydenhami kristálypalotához, melly a londoni
Ünnepét már a palotában ülte meg ez idén nagyszerű lakomá hid melletti vasút-állomástól félórányira van. Az idegen utazó
val). Ha kissé visszapillantunk : ugy találjuk, hogy e század első pillanatra meg nem foghatja, mit akarhat az a roppant
majd minden nagy vállalata magán társulatoknak köszöni kelet kristálygoló a magukban, melly az egész környék felett ural
keztet, a mi igen természetes, mert hiszen mind a szellemi erő, k o d n i látszik. Sydenhamba érve, egy szép park tövébe lépünk,
mind az anyagi hatalom társakozáson alapulnak. Még azon melly lassú emelkedésben vonul egész azon magasságig, hon
iparos egyesületek is, mellyek csak érdekből, haszonért állanak nan a palota kiemelkedik. A kiszálló helytől ogy roppant fedett
össze, jótékony hatást eszközölnek a köz emberiségre. A syden üveggalleria visz az épület bal szárnyáig; azonban sokkal kel
hami kristálypalota, mellyet legméltóbban nevezhetünk a világ lemesebb a parkon sétálni keresztül, mellyet szép tavak hasitnyolczadik csodájának, az ó világ ismeretes hét csodáját nagy nak s hullámzó dombok borítnak. Egy kis völgy hátterében,
ságra nézve annyira meghaladja, valamint meghaladja a mai egy mesterséges tó partján látni az ujabb korban fölfedezett
világ polgárisultsága ama régi népek : az asszyrok, egyipto Özönvizelötti óriási állatok művészi utánképzéseit, mint azokat
miak és görögökét. Ama régi csodák közé számították az egyip a leghíresebb természettudósok leírásaiból ismeri a mai világ.
tomi pyramisokat, a babyloni függő kerteket — de ezek csak
A palota előrészét a terraszok és lépcsők épen olly méltó
a királyok büszkeségeinek voltak emlékei, millió szegény em ságossá s hatásossá teszik, mint a versaillesi franczia királyi
ber életébe kerültek, a nélkül hogy valami elismert köz czélra palotát, rajtok számos szobor díszeleg; a közép bejárástól
szolgáltak volna. Minő örvendetes ennek ellenében a gondolat, jobbra és balra széles, elől nyílt galleriák vonulnak el, honnan
hogy az angol nép palotája nem csak hogy egy embernek sem kényelmesen üldögélve láthatja az ember a lábai alatt elterülő
került életébe, hanem ezer meg ezer dolgozó kéznek nyújtott parkot s Kent megye távolabb zöld mezőit. Lehetetlen leirni
táplálékot; hogy vállalkozó részvényeseit alkalmasint meg azon élénk csodálkozást s ámulatot, melly meglep, midőn a fó
fogja gazdagítani s történjék bármi, állandó forrása maradana bejáráson az épület középpontjába lépve, körültekintünk. Szá
az angol nép minden osztályaínak s külföldi látogatóknak, mok nem hatnak a képzelő tehetségre s csak igen tökéletlen
mellyböl a multat s jelent illetőleg tanulságot s a jövőre nézve képet adnak; tehát csak annyit jegyzek meg, hogy a Notredatanácsokat meríthetnek.
mei egyház tornyai (a legmagasabb tornyok Parisban) kényel
mesen
elférnének a közép épület kúpja alatt. Mivel a kristály Bár látogatnák meg mindazok, kik a világ haladását ta
palotának
kettős a czélja, egy népoktatási a a másik ipari :
gadják s azok, kik a mai társadalmat nem becsülik annyira,
ennélfogva
két osztálynak is kell lenni a tárlatban. A tisztán
mint a régi vagy középkort, bár látogatnák meg a kristálypa
művészeti
és
tudományos osztályt állatok, fák és növények
lotát, a mai polgárisultság e roppant képviselőjét. Bár megér
tenék ama nagy, emberszerető s valóban nemes gondolatot, gyűjteményei, különböző idők épületeinek utánzásai s a képző
melly e nagy müvet létre hozá; bár néznék meg, minő meg művészetek (festészet, szobrászat stb). remekművei képviselik,
foghatatlan gyorsasággal, minő hatalmas eszközökkel végezték a másik osztály a bazár, az iparmütárlat, melly müveit nem
be a müvet : 8 kénytelenek lesznek megvallani, hogy erkölcsi, csak kitárja, de el is adja. Az első osztály leginkább vonja ma
tudományi és ipari tekintetben minden idők között a mi ko gára a kíváncsiságot.
runkat illeti a tulnyomóság. E nagy ínü dicsősége nem egyes
Nincs nép, melly olly nagyon szeretne utazni, mint az
embert illet, egy egész nép haladásának bizonysága az, egy angol; egyiket sem bántja annyira a mozgási vág} , ez tova űzi
erős nemzeté, melly több év óta folytonos kitartással haladt az angolt feleségestől gyerekestől, mihelyt megtakarította a
azon pályán, hol az erősek támogatják a gyengéket, a tudósok szükséges útravalót. Mivel azonban még a legkisebb kirándu
tanítják a tudatlanokat, szóval : hol a kölcsönös hajlamok min lás is, mellyet az európai szárazföldre tesz, időbe és pénzbe ke
dig szorosabban kötik össze egymással a társadalom minden rül, ama népes osztályok, a mesteremberek és munkások, csak
osztályait. Általában egyik legjellemzőbb vonás az angol nép ritkán részesülhetnek e gyönyörűségben. Meggondolák ezt a
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kristálypalota építői s igy szóiénak magukhoz : „Hogyha a
népnek sem idrje, sem pénze, hogy a világot bejárhassa, ám hozzuk
a világot Angliába az angol nép szeme elé s adjunk polgártársaink
kezébe eszközt a gyönyörködésre s okulásra, mellytöl most meg
vannak fosztva." S ime az épen olly nagyszerű, mint merész
gondolatot létesítették hallatlan szerencsével és hallatlan gyor
sasággal. Az egész föld látképe az, melly itt szemünk előtt elvo
nul, nem mint a panorámában halavány árnyakként, hanem
hogy ugy fejezzem ki magamat — valóságos csonttal és
hússal. Itt a legritkább fák és legpompásabb virágok közepett
látjuk valamennyi tartomány állatait, a megfelelő égalji növé
nyekkel; az emberi nem minden fajváltozatait a lappoktól a
négerig, a chinai és malájitól az amerikai indiánig, mind a
legpontosabb, tudomány parancsolta utánzással. Hogy annál
hivebb legyen a csalódás, csoportozatok vannak alakítva élénk
jelenetekkel, mint vadászafok, törzsök és családok gyűlései;
láthatni p. o. egy indiai elefántvadászatot, hol az elefánt a hátán
ülő számos vadászszal együtt egy rohanó tigrist vet vissza,
mig a magasban ülő vadászok puskáikkal s lándsáikkal, más
gyalog vadászok pedig a távolból nyilaikkal küzdnek ellene.
Egy más helyen egy földsarki vidék rideg pusztaságát pillant
juk meg; látunk egy lapp családot, körülvéve jégtől és hótól,
a mint épen ebédjét fózi, némi távolban pedig tengeri kutyákat
és fejér medvéket, a mint egymás után ólálkodnak.
Kutak, mellyeket a világ legszebb virágai környeznek,
ritka és gondosan ápolt növényekkel telt virágágyak az épület
hajó egész hosszán vonulnak el, helyközi megszakasztással. E
felvidító tárgyak megannyi nyugpontjai a szemnek s léleknek s
átmeneti lúdakul szolgálnak a különböző csoportozatokhoz,
mellyek egymástól sokszor ezer meg ezer mérföldnyire távol
eső vidékeket képviselnek. Elálmélkodtam a növények és virá
gok valóban hihetetlen sokasága felett, mellyet itt összehordat
tak. Különösen gyönyörű pálmákat vettem észre az egyiptomi
részben, más helyeken pedig a legritkább s legnagyobb rhododendronokat.
Ha e természettudományi tanfolyamon végigmentünk,
teljesen belemerülhetünk a régiségtanba, tanulmányozhatjuk a
művészetet minden formáiban, a legrégibb ókortól kezdve nap
jainkig. E részben a kristály palota bámulatosan gazdag gyüjteménynyel bir. A legnagyobb pénzáldozatokkal, ügyes régiségbuvárok és művészek segítségével a legpontosabb mü-utánzásokat készitteté az igazgatóság, a művészet eredete óta annak
minden változásait valamennyi civilisatión keresztül. Szabad
tetszésünktől függ, akár egy ninivei palota termeiben, akár
egyiptomi templom belsejében, akár az oroszlán udvarban s az
Albambra fényes szobáiban sétálni, azután leülhetünk egy
pálma alá óriási sphynx-szobrok sorai között; ezután megláto
gathatunk egy chinai pagődot vagy a görög Parthenon szobor
müveit, vagy bejárhatjuk a dúsgazdag Diomedesnek Pompéjiban felfedezett s olly tökéletes pontossággal utánozott házát,
hogy szinte keresnők szemeinkkel a régi római házigazdát, ha a
körülöttünk zsibongó szoknyás és frakkos népség nem szólana
elég emlékeztetöleg. — Itt tehát igen rövid idő alatt nemcsak
a művészetről nyerünk eléggé világos fogalmat, hanem a régi
kor legnevezetesebb népeinek szokásairól s életéről is szerzünk
ismeretet. Minden miinél a leglelkiismeretesebb másolási pon
tosság tűnik fel.
Kit a régi kor kevésbé érdekel, átjöhet a byzánczi, közép
— és ujabbkori művészet osztályába Itt rendesen nagyobb kí
váncsiságot s talán több fogékonyságot s hozzáértést tanúsít
nak a látogatók. E különböző művészeti korszakok emlékeit
számos terem zárja magába. Eleinte csaknem kizárólag a val
lásos művészet tűnik fel, mellynek tárgyai : sirok, síremlékek,
kripták, templomok domborművekkel, keresztelő medenczék,
szentelt edények stb.; azután áttérünk a góth művészethez,
melly az ö bosszúk ás formáival a felhőkön keresztül az égbe
látszik nyomulni, mint a németek képzelete, melly megteremte;
azután jönek & renaissanee (újjászületés) korszakának művei,
mellyek emlékeztetnek a pogányságra, egy tudós, ügyes és
csinos művészet korszaka volt ez, de mellyben, kevés kivétel
lel, hibázott a belső meggyőződés melege.

A régiségtani és művészeti osztály kiegészítője gyanánt
tekintendő a gypszöntvények gyűjteménye. Minden idők és min
den népek szobrászainak remekmüvei láthatók itt jeles gypszmásolatokban. Hogy illy roppant gyűjtemény összeállittathassék, szükség volt az egész világ nyilvános múzeumai és magán
gyűjteményeinek kivenni az adóját. Ugy látszik, hogy a kris
tálypalota igazgatóságától e czélból kiküldött számos művészek
mindenütt szíves fogadtatásra találtak s mindenhol szívesen
szolgáltattak nekik alkalmat, hogy gypszmásolataikat elkészít
hessék. Ha meggondoljuk, hány száz meg száz illy öntvényt
hordtak szét a világ minden részéből; valóban bámulnunk kell
az illetők kitűnő vas szorgalmát és munkásságát.
Midőn a kristálypalotát meglátogatám, még számtalan
munkás kéz volt elfoglalva néhány terem végső befejezésével
Töbh nyelv hangzását haliam s a munkások arczárói láttam,
hogy különböző országbeliek. E körülményben ismét egy ujabb
jó oldalát láttam e szép vállalatnak : ugyanazon egy mü körül
öszpontosit művészeket és munkásokat, kik azelőtt nem ismerek
egymást s kik e közös munkánál most egymást ismerni és be
csülni tanulják. Ha az ebéd ideje táján a palota kapuin kiözönleni látjuk a különböző tartományok munkásait, francziákat,
angolokat, németeket, olaszokat, magyarokat *) stb., igen kel
lemesen esik fülünknek mind e különböző nyelveket egy öszhangtalan zenévé egyesülve hallani. Azt hinnők a népek szétszórását látjuk ismét egy uj Babylon tornya építése körül, de
nem ugy van! A sydenhami munkások munkáján áldás leszen,
mert fel fogja emelni, oktatni és egymáshoz közelebb hozni az
embereket!
A kristálypalota második osztálya az ipartárlat nem ke
vésbé nagyszerű és érdekes s természeténél fogva örökké
változik, s uj meg uj müvekkel szaporodik. Ellehet mondani,
hogy a boltok és raktárak e megszámlálhatlan sokaságának si
kere is bizonyos. Két év umlva alig lesz a világon tekintélye
sebb gyáros vagy iparos, kinek raktára nem leend az angol nép
palotájában. Lehetetlen, hogy az angol és idegen iparosok fel
ne fogják azon körülmény megmérheti en hasznát, ha állan
dóan képviselve vannak e világvásáron, mellyet nemcsak an
golok, hanem ezer meg ezer oda utazó idegenek látogatnak
meg. A mit másutt arra a tömérdek hirdetésre költenek, mellyek
mindig csak kevés számú olvasó szeme elé kerülhetnek, azt
bizonyára jutányosabban s hasznothajtóbban érhetik el, ha
müveiket egyenesen oda küldik a kristály palotába. Igy alakul
nak az ipar által uj meg uj kötelékek a népek között. E köz
pontosítás által nagy haladások fognak történni az ipar meze
jén, de az áruk olcsósága s tökélye nagy haszonnal fog járni a
vevő közönségre nézve is.
Teljes hitem és meggyőződésem annálfogva, hogy a nagy
munka sikerülni fog, mert az isteni gondviselés, melly a nép
boldogító eszmék sükerülése felett őrködik, melly azt akarja,
hogy az emberi társadalmak a mivelödés és oktatás haladásai
által általános testvériség felé közelítsenek, a gondviselés
őrzendi az olly emberi müveket, mellyek mint az angol
nép palotája, ezen eleven és folyvást fejlődő ismerettár, össze
kötő pontul, békezálogul s a tökéletesedés eszközéül szolgálnak
az egész emberiség számára."

Tanács egy fiatal ember számára.
A z idő pénz. Ki egy napon tiz forintot szerez munkája által, de a
félnapot elsétálja, vagy tétlenül elbeveri, kölcsön bár csak negyven
krajczárt cz alatt, ne tekintse csak ezt költségének : 6 valóban még öt
forintot pazarolt vagyis inkább dobott el.
A hitel pénz. Ha a hitelező pénzét a kitűzött határidő lefolyása
után is kezeim közt hagyja, akkor nekem ajándékozta annak kamatját,
vagy legalább annyit, mennyit általa még nyerhetek. Jelentékeny öszveggé szaporodik ez annak kezeiben, ki nagy hitellel bir s a z t használni
is tudja.
A pénz különösen termékeny természetű. Pénzzel pénzt lehet sze
rezni, evvel mást s igy tovább. Ha öt forintot jól elhelyezünk, annyi,
* ) E « ó t nem mi szúrtuk oda holmi irat
áll a tudósítás franczia eredetijében »».

hiu önámitás kedveért; az valóban ott
Sétrk.

mint ha hat forinttal bírnánk; ez ismét jól elhelyezve, annyi mint hét
forint és igy tovább mig száz forint lesz belőle. Minél több van, a nye
reség is annál gyorsabban gyarapszik. Ki egy hasas koczát leöl, megsemmisiti egyszersmind vele, az ezredik nemzedékig minden malaczivadékát.
Ne feledd fiatal barátom, hogy 100 ft. évi szerezményből alig
esik napjára 15 kr. Ez csekély öszveg, mellyet naponta észrevétlenül
ellehet költeni; de egy ember, kinek hitele van, e csekély öszvegért ké
pes magának csupán személye biztositékára, ezer forint bírását és hasz
nálatát megszerezni. Ha egy iparkodó ember már ennyivel rendelkez
hetik, nagy hasznot húzhat belőle.
Ne feledd továbbá azon példaszót. „ A jó fizető ura más ember
pénzerszényének." Ki azon hirben van, hogy a kitűzött határidőben pon
tosan fizet, az minden időben és minden alkalommal annyi pénzt vehet fel
kölcsön, a mennyit csak nélkülözhetnek barátai. Ez néha igen hasznos.
A szorgalom és egyszerű életmódon kívül semmi sem mozdítja elő egy
fiatal ember előmenetelét a társadalomban, mint pontossága és becsüle
tessége minden ügyeiben. Azért soha egy órával se tartsd tovább a ki
tűzött határidőn tul a kölcsönzött pénzt, nehogy egy egyszeri csalódás
örökre elzárja előled barátod pénzerszényét.
A legcsekélyebb körülményekre is ügyelnünk kell, mellyek valaha
hitelünkre befolyhatnak. Ha hiteleződ hallja, hogy kalapácsod már reg
gel 5. órakor megzendül, és estve 9. órakor is működik az kezedben,
már mindjárt hat hónappal tovább várakozand pénzére s engedékeny
lesz; de ha téged tekeasztal mellett lát, vagy pedig hangodat egy korcs
mában hallja, melly előtt történetesen elhaladt, olly időben, mellyben dol
goznod kellene, biztositva lehetsz, hogy már másnap pénzért küld, és
azt követeli tőled.
óvakodj mindent, mi kezeidben van, sajátodnak tekinteni, s a sze
rint élni. Ez egy borzasztó tévedés, melly he sokan, kik hitellel birnak,
bele esnek. Ennek elkerülése tekintetéből, ird fél egy darab ideig gon
dosan minden kiadást és bevételt. Kezdetben végy annyi fáradságot ma
gadnak, hogy mindent egyenként részletesen jegyezz föl. Azon hasznod
lesz belőle, észrevévén, miként kis csekély kiadások is lassanként nagy
őszietekre rúgnak föl, egy tekintettel átláthatod, mit kellett volna, és
mit lehet jövőre minden kényelmetlenség nélkül meggazdálkodni.
Röviden, a jóléthez és gazdagsághoz vezető utat. hacsak ugyan
azon haladni akarunk, olly könnyen fellehet találni, mint az utat a vá
sárba. E két szóban központosul az : Szorgalom és mértékletesség, azaz
más szóval : sem az időt, sem a pénzt ne vesztegesd, hanem mind a ket
tőt a lehető legjobban használd. Szorgalom és mértékletesség nélkül mit
sem lehet nyerni, áltatok mindent. Ki mindent megszerez, mit becniletes
uton szerezni lehet, és mindent meggazdálkodik a mit szerez (kivéve a
szükséges kiadásokat), az bizonyosan gazdag lesz — a mennyiben e te
kintetben azon lény, ki a világot kormányozza s kinek áldását minden
kinek becsületes törekvéseire kikérni kellene, máskínt nem határoz.
(Franklin ntánj
Argay.

Katalin czárnő utazása.
II. József császár ifjú korában meglátogatta Oroszországot,
hol akkor Katalin czárnő uralkodott. Az éles, átható eszű ural
kodó előtt nem lehetett mondva csinált fénynyel eltakarni a lé
tező nyomort, melly az egész népen fekszik, kire rá lehet paran
csolni, hogy jó kedve legyen, mikor épen arra van szükség.
A magaslelkü uralkodó nyilatkozata nem volt kedvező
Oroszország felöl :
„Több külső fényt látok itt, mint valóságot : igy nyilatkozék a franczia gróf Segur előtt. Minden könnyen látszik ha
ladni, a hol pénzzel és emberélettel pazarolnak. Német- és Francziaországban megkísérteni sem lehetne, a mi itt könnyen ki
vihető. Az ur parancsol s ezer rabszolga dolgozik. Roszul tizetik őket, vagy sehogy sem, s még sem mernek zúgolódni. Bi
zonyos, hogy az uj kormánykerületekben három esztendő alatt
ötven ezer ember veszett áldozatul az erőfeszítés és a mocsári
lég miatt, a nálkül, hogy valaki panaszkodnék, vagy csak egy
szót is szólna feröde."
A nagy uralkodó szigorú ítéletét felvilágosítják azon uta
zások képei, miket az orosz uralkodók koronkint országuk tá
volabb részein tettek, melly alkalmakkor az illető kormány ke
rületek főnökei, hogy a, nagyobbrészint általok előidézett, sze
génységet eltakarják, a legcsodálatosabb erőfeszítésekhez fo
lyamodtak.
Tizennégy fedett hintóbul s százhatvannégy szánkóból állt
a czárnő uti kísérete, mert akkor még csak tavasz kezdete le
hetett, a mi Oroszországban csikorgó tél. A napok még akkor
nagyon rövidek voltak, tehát éjjel is kellett utazni. De szabade akkor éjszakának lenni, midőn a ozámő utazik? Nem. Az üt

két oldalán egymástól nem nagy távolra mindenütt roppant
<ilfákat halmoztak fel s midőn közelgett az uti kiséret, azokat
egymás után meggyújtották, hogy az egész út folytában ollyan
fény volt, mint déli nappal. Egész erdők irtattak ki e világítási
módért, hanem tökéletesen sikertilt.
Minden város, miken az uralkodőnő keresztül utazott,
gondosan fel volt czifrázva, jó öltözött nép a hazak előtt 8
mosolygás minden arezon.
Május első napján szállt a Dniperre a czárnő, nyolezvan
pompás hajó szállította kíséretét 8 elöl hét ragyogó gálya, tar
kára kifestve, aranyos órmánnyal, lobogó zászlókkal nyitotta
meg az utat, mik aranytól ezüsttől ragyogó szobákra valának
felosztva.
Potemkin rendeletére ezernyi nép hozatott el az ország
belsejéből s azt a folyó partjáraállitották fel szépen fölöltöz
tetve; a síkon kozákcsoportok nyargalóztak iaindenfelé, hirte
len házakat építettek a partokon, s a rongyos parasztgunyhókat felkoszorúzták, vászonfalakkal kitoldozták, hogy a vizén
elhaladók azt képzelhessék, miszerint népes városok, fényes
paloták között haladnak, s hogy Oroszországnak nincsenek
pusztái többé.
A sivatagokra nagy marhacsordákat tereltek, hogy ott a
part körül legeljenek s apró csónakokon éneklő ifjak és leány
kák jöttek az uralkodóim hajói elé, drága
mezeirirágokat
nyújtva neki, mik talán egy orosz föur üvegházában termettek.
Kremencsukban egy szép palotát építettek akkorra, mire
a czárnő megérkezett. Előtte való napon angolkerttél vették
körül a házat, zöld bokrokat, ligeti fákat akkor szedtek ki az
erdőből s fris törésű gyeppel kirakták az egész kertet, hogy
úgy nézett ki, mint egy paradicsom.
Midőn Moszkau felé visszatért, Seremetoffnak jutott a szerencse a czárnöt jószágain elfogadhatni. E fényes ünnepély a l 
kalmával a több mulatság között egy operai előadás is gyönyörködteté a czárnöt, orosz nyelven. Ez az opera ugy szólván
semmibe sem került a grófnak. Az épitő mester, a ki a s z í n h á 
zat épité, a hozzá való mesteremberekkel együtt, saját rabszol
gája volt: a festő, ki a díszitményeket készité. szinte sz ö job
bágya volt, hasonlóul a költő, ki az operaszöveget szerzetté és
a zenemester, ki ahoz zenét irt, és a színészek, színésznők, kik
ott énekeltek, és tánczoltak és a zenekar, melly hegedült, az
mind, mind a gróf rabszolga jobbágyaiból telt ki. kikből kiválogattatá a szépét, okosát s parancsolt velők, hogy legyenek
művészek, színészek, tánezosok!
Hasonló nagyszerű tünemények hozattak elö a később
uralkodott czár utazásai alatt, midőn a déli katonatelepeket járt
vizsgálni, az utakat előre körülültették akkor kiásott nagy élőfákkal , a hol rosz volt az út, pedig nagyon rosz volt, a kátyúkat hirtelen telehányták rőzsével, arra homokot hintettek, s
nehogy a járókelők addig bevágják az á1-töltést, napokkal elébb
elzárták az utakat, hogy nem volt rajtuk szabad szekérnek vé
gig menni.
A czár Odesszát rendelé a seregek vizsgálati helyéül;
azonban Odessza környéke nem volt alkalmas nagy hadi gya
korlatokra. Ekkor a tartomány kormányzója elhatározá, hogy
mire a czár megérkezik, egy új várost kell építeni Odessza
mellett. Néhány hónap alatt készen állt Odessza mellett Wozneczenszk városa, nj palotáival, utczasoraival, angolkertjeivel,
Mibe kerülhetett? azt mindenki elképzelheti.
A e z á r i palota körül azonban angolkertet is kellé építeni,
még pedig pompásat. Az erdei f á k és bokrok erre nem alkal
masak. Szerencsére a kormányzó testvérének jószága közel
feküdt, ennek szép angolkertje volt; a kormányzó kiásatta on
nan a fákat s elpusztitá amott az angolkertet, hogy pompás
fáit földestül kiszedve emide ültethesse át. Különben is az em
lített testvér kegy elem vesztett volt s e miatt kénytelen volt
külföldön tartózkodni.
E még nem volt elég. Az Odessza kívüli nép nem igen csi
nos fajta; e hiány kiegyenlítése végett felkerestetek Podoliában
a legszebb parasztlyányokat, azokat hozattak össze tv vendégek
szolgálatára, hogy még a népfaj is kellemesebbnek tessék
előttük.

.111 hír Budán?
A gőzhajók járása hir szerint nem sokára egész Stambulig ki
terjesztetik. Gaiaczon a dunagőzhajótársaság raktárait a kozákok szét
rombolták, mielőtt a várost elhagyták.
Égy franczia nevelő, ki Titusz mellett egy orosz családnál szol
gált, nem rég hazájából levelet kapott. A levél e napokban visszaérkezett
Párizsba, a tifliszi posta ezen szomorú hátiratával : „a czimzett felkonczoltatott ura családjával együtt Samyl seregei által." Nagy szomorúság
az illető családra nézve.
— Napóleon császár a nagy boulognei (olv. bulonyi) tábor szem
lélése alkalmával egy közkatonára akadt, a ki minden mester tanítása
nélkül őt élethiven találva lovon ülő szobornak kifaragta. Ez emberből
még hires művész lehet.
— Pesten Omer basa indidót árulnak, zongorára alkalmazva. Kár,
hogy zeneműszerzőink a hegedűre alkalmazást nem veszik figyelembe,
ezáltal nagyrészét a férfi közönségnek vesztik el. A hegedűt több férfi
birja nálunk kezelni, mint a zongorát, könnyebb is megszerezni, 8 tö
kéletesebb hangszer, mint amaz.
— A Duna vizállása jelenleg oüy kicsiny, hogy az ó-budai két szi
get között ama harmadik is felszinre jött, mellyen az emlékezetes meleg
forrás található.

megkérdezni, miért nincs szerződtetve? A z uj bérletidő jelen van s ed
digelé a bérlők sehogy sem jelentkeznek, ez ugy hisszük, eléggé kézzel
fogható tudtul adása annak, hogy a közönség szemébe ócska darabokkal,
ütött kopott operákkal port hányni nem lehet. Lendvayt, EgresByt akar
juk látni a dráma személyzet között, az operáról ugy is gondoskodnak
mások.
*
A Pesti napló igen érdekes eredeti levelezéseket közöl egy
Amerikában lakó hazánkfiától, kinek angol neje nyelvünket szépségei
kedvéért most tanulja, Magyar László, Afrikába utazó hontársunktól.
Doctor Bowring (olv. Bauring) Hongkongban, angol China
fővárosában kormányzó és aladmirál a napokban Pesten lakó hazánkfiá
nak Kertbenynek levelet irt, mellyben köszönetét fejezi ki, azon érde
kes tudósításokért, miket Kertbeny Magyarországról küldött neki, melly
nek „értelmes és erődús fiaira mindenkor tisztelettel s szeretette] gondol".
Bowring 182í)-ban járt Magyarországon, nyelvünket megtanulta s Lon
donban egy gyűjteményt adott ki, a n g o l r a forditott magyar költemé
nyekből. A Bowring ház Londonban minden magyart vendégszeretőleg
fogad.
#

#

O Nemzeti színház. Szigligetitől két uj színmű vár vár előadásra
készen : egyik Castor és Pollux, igen érdekes vigjáték, másik Csokonai,
korrajzoló népszínmű. íróink nem engedik magukat visszariasztani az
igazgatóság leverő rendszabályai által, melly minden okszerűtlen pazar
lásait szüntelen a drámára fordított fillérekből akarja meggazdálkodni.
+ Gyászhír. Schodelué meghalt. A magyar nemzeti szinház egy
kori
legfényesebb
csillaga, a nemzeti opera feledhetetlen énekesnője,
Tárogató.
kinek neve elválasztbatlnn a nemzeti színház boldogabb időszakára való
— Bécsből irják azon örvendetes újdonságot, hogy 0 Felségeik
visszaemlékezéstől, f. hó 21-kén temettetett el felső Nyáregyházán. —
nem sokára Magyarországot fogják szerencséltetni legmagasabb látoga
Nagyon kiszedi a halál adóját színházunk egykori dicsői közüls valahány
tásukkal.
hantot vetünk egyegy illyen koporsóra, mintha annyival mélyebben sülyednének a földbe az épület oszlopai. Ez a nő sokat szenvedett, nagy
— A herczegprimás és bibornok ő eminencziája a pápa ő szentsé
gétől vett meghívás folytán jövő octoberben Kómába fog utazni, hogy a jellem volt, — megérdemelte, hogy megpihenjen, megérdemelte, hogy
emléke halhatatlan legyen.
püspökök ott tartandó nagy gyűlésében részt vegyen.
— Baranyából irják, hogy az egy idő óta édes anyjokkal Bodonyx* Sep. 10-dikén a magyar gépészet nagy becsületet vallott. Délu
ban tartózkodott Garoy-árvák egyike, a szépreményű, 16 éves Garay
táni órákban a nemzeti múzeum második udvarán ásott kis tócsán első
Ákos forró láz következtében sept. 11 -én meghalt. A bánatos özvegyre
próba tétetett Gyürky András gépész hazánkfia „hajóhajtó-jával (Propel
aj fájdalmat mért a sors, midőn még az első csapás sebjei sem heged
ler), mellyet feltaláló a nemzeti múzeumnak ajándékozni sziveskedett. A
tek be.
próbán néhány fővárosi lapjaink személyesitőin kivül többrendbeli polgári
— A budai alagut 41 ölnyire már egész szélességében van kiásva, s tudományos jelességek voltak jelen, s utóbbiak sorából, mint kik hiteles
a kiboltozás már 11 ölnyire kész s most annyi tért nyertek, hogy már constatirozói a sikernek s illetékes bir ii a találmánynak, névszerint az
óbudai hajógyár jeles igazgatója Massjon, továbbá egyetemi természet
300 munkás foglalkozhatik benne.
tanár Jedlik s pénzügyi tanácsos s gazdas. bizottmányi tag Korizmics
— A budai Sashegy tövében minap történt ásások alkalmával a
urak emlitendők. A kis mintahajó, mellynél a gőzerőt egy óramű pó
munkások 3 0 darab úgynevezett hamvvedret találtak. A nemzeti mú
tolja, vizre tétetvén s mozgásba hozatván, az irányozó kéz tetszése sze
zeum egy bizottmányt küldött ki e régiség vizsgálására s ez ugy véle
rint előre hátra, oldalvást és körben, lassabban és gyorsan haladott, s a
kedett, hogy ez edények, mellyekben hamvat s némellyikében még cson
tot ia találtak, a Krisztus urunk születése előtti római időkből származnak. siker a kitűzött czélnak tökéletesen megfelelni látszik az uj találmány
által. M . ur, ki a próbát valódi angol komolysággal szemlélte s önmaga is
A Pesti Napló egy minden magyar emberre örvendetes hirt
közöl, midőn irja, hogy gróf Széchenyi István egészségi állapota javuló intézte, megelégedéssel s örömmel nyilatkozott az eredmény felől, s o
félben van. Egy szívvel lélekkel kiáltja u tárni a az ország : Adja Isten találmányt „valódilag genialia"-uak nevezte, s igen nagy jövendőt igért
neki, mihelyt nagybani alkalmazhatását a tapasztalás bebizonyítja. A z
hogy ugy legyen, s hogy minél előbb ismét a tettek mezején láthassa öt
erő hatása a gépnél tökéletesen ki van számítva, a mint ezt feltalálója
tisztelőinek végetlen sokasága.
— Kubinyi Ferenez és Vakot Imre nagy vállalata, n „Magyar- és a szakértők közmegelégedésére mennyiségtnnilng kimutatta, s most csak
Erdélyország képekben" czimü munkából megjelent a 4-ik kötet, öröm az van hátra, hogy a gép nagyban alkalmazva próbáltassák meg. E végre
mi vagy egy tehetős pártfogó keresését, vagy társaság alakítását aján
mel veendik e hírt c munka számos előfizetői B mi, kik már birtokában
lanék ; — fagy ha remélnünk szabadna kegyes fogadást — a magas kor
vagyunk e legújabb kötetnek, örvendve Írhatjuk, hogy örömmel vettük
mány figyelmét óhajtanok a találmányra felkölteni, annál is inkább,
észre a kiadó szerkesztők növekedő buzgalmát, mellyet nem csak a köz
minthogy az igy készült hadihajók különös gyorsasággal bírnának, mi
lött czikkek, hanem különösen m képek s mii mellékletek tökélyesitése
ezeknél legfőbb kellék, s a találmány mindjárt az első szolgálatot az
körül kifejtenek. Jelenleg uj hat füzetre nyitnak előfizetést, még pedig
államnak tehetné. A két oldalkereket B kormánylapátot nélkülöző hajó
az eddiginél olcsóbb áron.
egészen más hajórendszerrel bir mint az eddig építettek, s az illy hajó— Szegszárdon (Tolnamegyében) nagy ünnepély volt sept. 15-én.
hajtóval ellátott jármüvek három tulajdonsággal múlnák fölül a mosta
E napon kezdettek meg a munkálatok, mellyek czélja a Sárra átmet
niakat, ugyanis 1) gyorsan irányozhatók s vezethetők mindenfelé; 2) kes
szése s Dunába vezetése. A munkálatok vezetője Karafiáth Frigyes épí
keny és tekervényes folyókon sikerrel használhatók; 3) ha megfenekletészeti mérnök, az eddigi munkások száma közel 800, kik mind igen szép
nek, könnyű szerrel fölmenthetők a zátonyról. Illy előnyök mellett s a
napibért kapnak. A megkezdés ünnepére a járás szolgabirája zászlókkal
magyar találmány becsülete végett, szerencsét kívánunk a nagybani al
diazit tette a kijelölt vonóit; a helyszínén pedig az összes tisztviselöeég, a
kalmazásnak is.
B. P. H .
Sárvíz mentében fekvő közönségek képviselői s ezerekre menő vidéki
lakosság jelent meg. A megyefőnök lelkes szónoklattal emelte ki a munka
T á v l r a t i k A z 1 é s
közhasznúságát.
(B. P. H . )
Bécsi börze
17.
15.
16.
s
eptember
16.
19.
20.
21.
— E ho első felében országszerte érezhető hideg idő járt, különösen
panaszkodtak mind a magyarországi, mind az erdélyi havasok vidékei
—
Stataskötetezvény 5 % . .
85
«6 / ;
86%
86%*,
— 84V.o —
—
—'
—
dto.
4%, . .
nek levelezői. A hegyek csúcsait mindenütt hó lepte el s az alanti
—
•
—
—
—
1834-ki sorsjegvek 1 0 0 ftoa .4 — í
völgyek lakói kénytelenek volánok sok helyen fűtéssel segiteni a bajon.
— 132% —
1839-ki
,
.
,
13-t
—
132%
132%
Eddig tehát igaza volt a jolsvai prófétának, a ki azt mondta, hogy a sep
Bankrészvény darabja . .
1268
1276
1271
1265
—
—
tember kegyetlenül megfogja csalni azok várakozásait, kik szép őszi na
Éjszaki vaspálya oazt. . . .' —
1762%
1735
1780
—
1 7 3 2 % 1738%
pokat ohajtnok. Most azonban ismét a legszebb, a legmelegebb napok
666
Dunagózhajózási részvény
669
670
666
676
670
116%
járják vagy Ibit hét óta, a szőlő javában érik, s talán még sem lesz olly
119%
117%
118'/,
116%
1 1 6 % ' -'íis'l
Hamburg 1 0 0 bcotallérért
88
86
87
—
86%
84%
86%
rosz szüretünk, nint a próféták kihiresztelték.
London 1 font sterlingért
11.18
11.20
11.24
11.29
11.36
11.12
—
0 Nemzeti azinház- Lendvoy meggyógyulva tért vissza főváro- Paris 3 0 0 frankért . . .
— 1 3 5 % 136
136%
134%
1S8%
sonkba. Reméljük, miszerint az igazgatóság sietni fog e nélkűlözhetlen
—
—
—
—
—
művészt, színháznak számára ujolag megnyerni. A művész betegsége
—
Ezüst
24%
22%
—
—
—
—
lehetett ok arra, hogy « igazgatóság őt elbocsássa, hogy a napisajtó el
Danavlzállás september 14.5':Í' ' 6 " ' 0 f ő l . | 2 O . 4 ' 5 " 9 " ' Öfól.|2Í . 4 ' 8 " 0' " O f S l .
felejtse, de bizonyara közönség sem elfelejteni, sem elbocsájtoni nem
tudja Őt, s ha látni fogja,bogy Lendvay egészséges, igen érthetőkig fogja
Felelős szerkesztő : P á k h Albert.
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HIRDETÉSEK.

3 0 dlk szám.

Előfizetni

September 2 1 -kén 1 8 5 4 .
3-í

A nagy

fölhívás.

jószág- és pénz-sorsjátéknak,

Folyó évi október l-jével a „ V A S Á R N A P I ÚJSÁGRA" uj
előfizetést nyitunk. Előfizetési ár évnegyedre azaz : október,
november és december hónapokra poBtán küldve 48 kr. pp.

mellyböl a tiszta jövedelem egy része

A julius-decenibcrt folyamból a még jelentkezhető tisz
telt előfizetőknek teljes számú példányokkal még folyvást szol
gálhatunk. Előfizetési á r postán küldve 1 ft. 30 kr. pp. A
pénzesleveleket bérmentesítve és e czim alatt : „ A Vasárnapi Új
ság kiadó hivatalának Pesten" küldetni kérjük.

a

fag. Windischgrátz-féle rokkantak alapítványának
g y a r a p í t á s á r a v a n felajánlva,

korábbra határozott búzása
már

Landerer és Heckenast.
a Vasárnapi Újság kiadói.
Császári királyi legfelsőbb szabadalommal,
a porosz királyi és szász királyi legfelsőbb

NOVEMBER 4.
visszavonbatlanul meg fog történni.

Ezen nagy sorsjáték rendkivül tetemes mennyiségű,

engedélyivel.

40,S00

Dr. BORCHARDT-féle
illatos gyógyerejti

FÖVÉNY-SZAPPANT
Dr. SUIK de BOUTEMARD

és 107,000 v. ft.

p-™—|

ILLATOS FOGPASZTÁJA. 1 ^ 1

* ss

CHINA-HÉJ-OUJ,
a hajnak épségben-tartása és szépítésére.

Jr

jelentékeny öszveget nyerhetni mind

készpénzben.

Ára egy sorsjegynek az I. vagy II. osztályból

Dr.UARTU\G-félecs.k.szab.

Dr. HARTUNG-réle cs. k. szab.

ÍNOVMYHAJKENŐCS,
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M" „

g*3
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= SS M ^ a.
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a h a j n ö v e t isinéti f e l é l e s z t é s e é s e r ő s í t é s é r e
A dr. Hartong-felé szab. hajnóvesztó-sserek bebizonynlt jelei tulajdon
ságaik s jutányos áraiknál fogva nagy elónynyel birnak az oly igen magasztalt
makasszar, lapugyökér « minden más egyéb hajolajak és hajkenőcsök fölött, s e szerint
mint e nemben legjobb és legolcsóbb szerek méltán ajánltathatnak; bővebb leírások
ingyen szolgáltatnak.

pr

ILLIO

Ezen fogsznppan azon elismert czélszertiségén kivül, miszerint a fogak és
fogkas épségben-tartását a legbiztosabb s legártalmatlanabb módon eszközli,
egyéb lényeges jeles tulajdonságainál fogva is minden eddig létező fogporok közt
elsőséggel bir s mindinkább növekedő közeUsmerést nyer, ugy hogy azok által, kik
azt már egyszer használták, bizonyosan jövőre is mindig különös előszeretetül vjra bt
fog stereitetni
|Mft

©

nyerőszámot

foglal m a g á b a n , mellyek által fél

A dr. B O R C 1 I ABDT-félo cs. k. kiz. szab. növény szappan kitünó jő ezer_a
bőr erősítésére s épen tartására; az kétségkívül a legjobb ezer, mi csak létezhetik
e nemben, szintagy az olly igen alkalmatlan steptő, májfoltok, napégelés, pörtenét, csvetorék, birhilyagesa stb. ellen, valamint a bőrnek tisztává és gyengéddé tételére, s
annak erós, frit és élénk s&mbeni fentartására nézve.

i'Ypakétácskaj
i40 kr. p.p. I

a közelebbi

a ül.

3 forint,

osztályból 6 forint, a XV. osztályból pedig

10 forint pengő pénzben.
Bécs, septemberben 1854.

Perissntti G. M.,
cs. kir. szab. nagykereskedő, Karutnerstrasse
1049 sz. a.

Pesten kaphatók illy sorsjegyek L U E F F M . illatszer
kereskedésében a „Minervához" Kristóftéren, valamint több más
kereskedésekben is.
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láfION
(nagy nemzeti szálloda)

Alulirtaknak van szerencséjük a tisztelt közönségnek tudomására hozni, misze
rint ők f. é. májas 8-kán az idegenek rendkívüli látogatása által hamar ismere
ar
tessé vált H o t e l m K l o i i a l t átvették, melly szálloda méltán a legelső épületek
közé sorozható, • a hires Foerster L. építőmester által épen e czélra lévén építve,
továbbá : 4 emeletén 2 0 0 minden kényelemmel ellátott, csinosan, czélszerúen és kényelmesen
Aradon Tedeschi és Zukovita; Baján Klenantz Ján.; Besztercze-Bányán Damay felszerelt szobákat tartalmaz. A mi ezen nagy szállodának különös előnyeit és kényel
K.' Czernoviezon Scbnirch Ign. és Zacharíáeievicz Tam.; Cservenkan Dominica mes helyzetét illett, az abban áll: hogy a Lipót-városnak legszebb pontján fekszik, az
Sándor; Debreezenben Csanak József és K. Vincze Kár. gyógysz.; Eszéken Hor éjszaki vaspályaudvar, a gőzhajók kikötőhelyei, a Carl-szinház és a circus közelében
ning József, gyógyszerész; Eperjesen Zsembery Ignácx; Esztergomban Bier- A t. cz. ntazó vendégek találnak továbbá ezen szállodában : egy nagy és csinosan fel
breuer J. B . ; Gyftngyflsón Kocianovich János gyógysz.; <>y őríítt Unschuld Ede; ékesített éttermet, egy kávé- és biliárdtermet, játszó-, olvasó-, külön- és szolgaszo
Hóid-Mez*-Vásárhelyen Braun József ós társa; Kassán Esehwig E d e ; Kezs- bákat, kádfürdőket minden emeleten, kocsiszínekéi és Utalókat 60 lóra, bérszolgákat,
márkon Szopko K . N . ; Kószegen KUttel István gyógyszerész; Kolosvárotl Wolff kik minden európai nyelven beszélnek. A mi pedig a t. cz. utasoknak különös gyö
tertv. gyógysz.; Kaposvárott Kobn Jakab; L l p t o - S z . Miklóson Fischer J. L. és nyörére szolgálhat, az a 6000 négyszög-láb nagyságú magas terasse, honnét a legszebb
Krivoss M . ; Lúgoson Arnold József és Schiessler Antal; Makón Dobsa Sám.; Mis kör- és távküátást élvezhetni. Alulírtak jelen Ugyletágnkbani több évi gyakorlatukat
k o l c i o n Zabr J. B . ; Mohácson Közi András; . Maros - Vásárhelyen I-'ogarasy a bel- és külföldön, nevezetesen Francziaországban, Angliában és Amerikában sze
Döme; Médiáson Orendi I. F . ; Nagy-Bányán ifj. Bremer Ján.gyógyszerész; Nagy rezték , s ez által olly kedvező állapotban vannak, miszerint a magas nemességet a a
Becskereken Pyrra J. I).; N.-Kanizsán Welisch M. V . ; N.-Kikindán Schanner N.; t. cz. utazó vendégeket országaik szokásai s különböző nyelveik szerint kielégíti} szol
Nagy-Szombatban Keszely József; Nagy-Váradon Hozella Mátyás és Janky Ant.; gálattal ellátni képesek. Pontos szolgálat, jő finom konyha, valódi italok s a vendégek
Nngy-Szebeiiben Zöhrer J. F.; Pápán Bermüller József és Tschepen Ede; Pécsett keli tisztes bánásmódra a legfőbb felügyelet fog fordíttatni a igy alnlirtakat azon
Adler Antal és Berger Károly; PozsonbanWeinstabl Dienes; Rima Szombatban remény kecsegteti, miszerint az utazó vendégek a fentebb elősorolt valóságról szemé
Krátscbmar K . ; R o z s n y ó n Feymann Antal; Rózsahegyen Jureczki A. Herm.; Sel lyét látogatásuk által maguknak meggyőződést fognak szerezni.
lyén Weigel József; Sopronban Rupprecht József gyógysz.; Szabadkán Farkas
József; Szegeden Sujan József; Szrkra-Frbérvárott Legman Alajos; Szolnokon
Sluch T . . Mayer M., Kller örökösök,
Scheftsik István gyógysz.; Szombathelyen Tempel F., és Fachhofer Gyula; Segesa nemzeti szálloda tulajdonosai.
varott Misselbacher L B.; Temesvárott Jeney és Solquir; tjvidékén Sterio János;
V a g - l j h e lyen F re und V . ; Verseezen Karnáp János; Veszprémben Hafner Mih.; 98
építkezési javítások miatt, a legköstJftWs
Zala Egerszegen Anisits Pál; Zomborban Michailoviu G . ; Zsombolyban Telbiiz
iskolai év f. é. október 20-án ünnepélyesen
Ján. uraknál.
fog megnyittatni, — megelőzvén ott • beíratás , melly már azon hó 16-én veendi
A fentebbi, a közönségnél olly jó hírben álló czikkek a fennevezett
A t. cx. szttlékhei.
kezdetét.
városokban senki másnál nem kaphatók valódi minőségben, mint
A helvét hitvallású dunántúli egyházke
Pápa, sept. 14-én 1854.
csak az itt megnevevezett t. cz, letéteményes uraknál.
es (ó—10) rületnek pápai főiskolájában, közbejött
A főiskolai hatóság.
A

1

^?«ÍS í aBndán Grünberg Ferencz,
szerésznél és Pesten Székely József, gyógyszerész

Figyelmeztetésül
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Heckenast Gusztáv p e s t i k i a d ó k ö n y v á r u s n á l épen most jelent meg
r

éa

Edelmann

K á r o l y pesti

könyvárusnál < váczi-utczában 7-dik
s z á m ) u g y mint m i n d e n hiteles
könyvárusnál kapható :

Uj teljes-

Megjelent és Gcibel Á r 
minnál Pesten ugy, mint
minden könyvkereskedésben
kaphatók :

Kertészeti (tizetek
Dr. Entz Ferencztöl.

NÉMET ÉS MAGYAR
S Z Ó T Á R
tekintettel az egyes szavak helyes kiejté
sere, rokonságára, valamint azoknak hajlitása, füzete és különböző értelmeinek kö
rülírás által meghatározott szabatos előa
dására, különös figyelemmel levén a termé
szettudományokban , az nj törvényhozás
ban, a kereskedelemben stb. szokásos szak
os műszavakra

Dr. BALLAGI (BLOCH) MÓRICZ,
tanár.
Nemet-mniíj .ír r é s * .
•00 lap széles 8rét fűzve ára 3 ft, 34 kr.pp.

I. füzet : A g y u n i f l l c s t e n y é s z t é s
fontossága; Dr. Entz és társ. gya
korlati kertész-iskolájának programmja, ára 2 4 pkr.
I I . fazet : í i y ü i n ö l c s e s z t t. T e l i
t e e n d ő k a gyümölcskertben. A
gyümöla-fa nemesítés módjai.
Gyümölcs ismertetés : P r ó b á 
ink. Dr. Entz és társai fanövei
déinek lajstroma és árjegvzéke
186% évre, ára 2 4 pkr.
I I I . füzet : K o n y b n k e r t é s z e t . —
Spárga. Melegagy. Borsó. Ma
rok. Petrezselyem. Pasztinák.
P a l á n t á z á s hideg Ibidben, llaityni.ik. T o r m a . Z s á z s a . R e t e k .
Saláta. K á p o s z t a neműek. Á r a
24 pkr.
100
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Hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

Megjelent

A déva-ványai közbirtokosság részéről
ezennel közhíré tetetik, hogy a Békéi me
gyében fekvő déva-vanyai közlegelóből
— a közbirtokosság által 600 hold 1200
• ölével ixámitott föld kihasittatváo — f.
évi sep. 26-ik napján d. e. 10 órakor a
helyssinen közárverés utján, ha, kívántatik
kisebb tagokban is, készpénz fizetés mel
lett el fog adatni. — A földnek holdja 46
pfton kikiáltatni, s a legtöbbet ígérőnek
azonnal birtokába fog bocsátatni.
Pest, september 1. 1854.

Fényes Elek

,Orosz török háború*

czimú munkájának V I . faceté, és evvel az
1. kötet be vagyon végezve.— A 2. kötet
nek is — melly szinte 6 füzetből álland —
1. füzete már sajtó alatt van, és még e hő
végével megjelenik; előfizetési ár úgymint
az 1. kötetre 1 ft. 80 kr. A z 1. kötetből
még mindig szolgálhatunk teljes példá
Ilalasy K á z m é r ,
nyokkal.
ugy is mint a közbirtokosság
L a n d e r e r és D e c k e n a s t
86
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meghatalmazottja.
kiadók.
87
D e b r e c z e n i k ö n y v á r u s 8—3
Pesten, egyetemuteza 4. sz. a

(
Most jelent meg és Mart lelten
K. A . könyvkereskedésében
kapható :

Történetekkel
felvilágosított

egyházi beszédek.
Minden vasár- és ünnepnap- és más
alkalmakra.
Németből szabadon fordította

Mintán Bioch magvar és német szótári
80 .
8-3
ból kát erós kiadás (8000 példány) elkelt
éá ax két év óta a kereskedésben többé
Heckenast Gusztáv
HUSZÁR
KÁROLY,
kmpható nem lévén, más szótárok által ótok kiadó könyvárusnál megjelent s a
fehérmegyei áldozár.
igen hiányosan pótoltatott, a kiadó ezen
haza minden könyvárusai által
tj teljes magyar it német siótárra nézve a
V I . füzet, ára 2 4 k r .
közönségesen érzett ás kijelentett szükség
kapható :
A z egész munka ára 2 ft. 24 kr. pp.
mellett olly élénk részvétre hitt számol
Postán bérmentve 3 ft. p p .
hatni és ennek következtében olly nagy
93
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kiadást eszközölt, hogy csak ex által lett
lehetségessé egy 800 lapnyi, széles 8adrét velinpapirra nyomtatott nagy kötetet
82
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8 irt. 24 kron p . p. adhatni.
I I A R T M AX V L I P Ó T T Ó L
A szerzőnek e téreni képessége sokkal
Nagy-Kanizsán
Irta
ismertebb, semhogy szükségesnek vagy
megjelent, s kapható nála és minden hite
csak illőnek is látnók a munka dicséretébe
les könyvkereskedésben :
ereszkedni, de annyit még is el kell mon
danunk, hogy ez nem 3-dik kiadása a ré Pest, 1854. Nagy 8-rét, a legtömötgibb Blochféle szótárnak, hanem egy terme
tebb nyomtatással Öszvesen 660 lap.
set* it kivitelére nisms egészen új dolgosat.
a
A szóban forgó német-magyar része a
Ára fűzve 8 ft. pp.
munkának 4 annyit ád, mint a régi Bloch
PírdifSrili.. Brult, íjuod lu minin. ,(noni. qaMtti. gyors, könnyű s alapos megtanulására
féle szótár utolsó kiadása, melly eddigelé Ml it niton d.ornm; quae ad •xnirionrm
anilegteljesebb magyar lexiconnak tartatott mi | i u lein- rri n i . i e*t.
Cl c c r o.
Jelen munka kidolgozásában különös
Aj rmber t.UDfibcnflyomjtlu Mját jclírmct
figyelem fordíttatott a törvénytudományt,
tanmődja szerint,
iermétietludományi, múipari és kereske T A R T A L O M : Isten. Istenek. Szellemek, nyelvtani jegyzetekkel, iskolák, magán
delmi műszavakra; továbbá
fölvétettek
ö r d ö g . Tündérek. Óriás. Hősök.
tanítók s öntanulók számára.
minden példabeszédek, mellyek mind a két
Elemek. Allatok, növények. Égi
MÁSODIK
FOLYAM.
nyelven egyforma, v a g y csakugyan azon
testek, természeti tünemények. V i 
értelmet adó alakokban léteznek ; a szójálág. Lélek, végzet, átok. üdv. Halál Ára, B z i n e s boritókba fűzve 1 ft. pp
rdtok pedig még azon esetben ia beiktat
utáni állapot. Varázs. Boszorkány. C ^ " Iskolák számára, nálam készpénz
tattak, ha nem lehetett is azokat megfe
Papok. Szent helyek, oltárok, bál
fizetése melletti rendelésre 10 pél
lelő szójárásos kifejezésekkel lefordítani.
ványok, jelvek. Istentisztelet, áldo
dányra egy-egy ingyen-példénynyal
A z egyes czikkek kidolgozásában a
zat, ünnepek, szertartások. Temetés.
szolgálok.
szerző az egyetemes nagy közönséget tar
„Ezek fő szakaszai e páratlan munkának7 8 1
totta szem előtt éa különösen arra töreke
2-4
dett, hogy a nyelvkincs b ó tartalma össze- — faja Toldy Ferencs — melly nagyszerű Épen most jelent meg s kapható :
tudományos
készülettel
és
lángelmü
viza
sxerkesztésében a legnagyobb rövidséggel
Pesten Geibel Árminnál
a lehető legnagyobb világosságot és sza gálattal hozza napfényre a magyar nip
batosaágot párosítson, agy h o g y abban ősralláta egén rendszerét, kimutatja an és minden hiteles könyv
minden ki szótár segítségére szorul min nak ezer meg ezer fenmaradt szálait né
árusnál :
den hosszas tanulmányozás nélkül eliga pünk regéi, példabeszédei, szokásai és ba
bonáiban, folytonos tekintettel azon íolizodjék.
Végecetül nem hagyhatjuk említotlcnül, daritásra, melly közte s az uj és ó világ
hogy miután a szerző a magyar-német valamennyi bitregéi közt van, de nem
részre nézve a legnehezebb előmunkálato mindig kölcsönzésben, hanem igen is
NOVELLÁK,
kat megtette, sót annak kidolgozásában gyakran, söt alapvonalaiban mindenütt, a
irta
mindenütt
azonegy
emberi
lélek
felsőbb
is már tetemesen előhaladt, a t. cz. közön
J
Ó
K
A
I
MÓR.
ség a második rész megjelenését is 1865 törvényeiben leli eredetét. A philosopbiának nincs érdekesebb, az emberiség és
Két kötet ára 1 ft. 3 0 kr. pp.
v é g e felé bizton várhatja.
műveltség történetének nincs fontosabb
Pest. septemberben 1864.
79
9
8
tárgya a népek ós vallásai ismereténél; s az
97
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uj koré a dicsőség, h o g y az élő népek
H o g y a kis-béri uradalomhoz tartozó
mythologiáit ezer forrásaiból merítve, újra
Egy j ó caalá.lbóli, külső s belső gazda- megteremtette. D e e percztól fogva nem onnan félórányira fekvő Tartsi Pusztán
asszonysághoz értő, valamint mindenféle csak a skandinávok éá finnek és németek levő legjobb minőségű széna és bükköny
finomabb kézi munkákba eléggé gyakor dicsekedhetnek illyennel : büszkén állit takarmány, mindennemű szalmával együtt
lott fiatal nőszemély, ajánlkoznék vala hatjuk Ipolyi Arnoldot e tndomány C o - eladó; és mintegy három ezer birka (melly
melly ótet alkalmazható családhoz.
himbusaí mellé, s munkáját a históriai tiszta legyen) vagy aránylag szarvasmarha
Bővebb tudósítást nyerhetni : belváros, tndomány nagyszerű forfedezményei közé. a terjedelmes őszi mező használása mellett,
ujvilág-nteta, 6. i á i m , 2. emelet, 27. ajtó Egy csapással meg vannak czáfolva aron a takarmány-etetéshez
pedig elegendő
eelebritások, kik a kereszteletlen magyart készlet és istálló levén, helyben kitelelisten, vallás, bölcsészet nélküli emberevő tetbető.
Értekezhetni helyben a bérlő urakkal.
figyelmes és gondos ellátat mellett illendő és vérivó vadaknak kiáltozik, a nemze
Tartson, aug. 28-kán 1864.
feltételek alatt kosztba éa szállásra felvé tünknek kivíva a miveltségi népek közt
Stinner S a m u és Ferenez
tetnek, Pesten njvilág-irtcza, 6. sz. a. azon hely, melly egy illy szellemiséggel
2-dik esetet, 27-dik ajtó sz. a. 83 3 —3 biró népet köz tök megillet "
bérlők.

Hl A G Y A R

IYIYTH0L0GIA.
IPOLYI ARNOLD.

Gyakorlati módszer
német nyelvnek

Ahn-Seidenstücker

\

S A T I I V

L A J O S

könyvkereskedésében és a kiadónál
találhatók:
R a j z o l á s és é p i t é s
tudományának
n y i l v á n o s o k t a t ó j a , hites m é r n ö k

Beregszászi Pálnak
a

rajzolás és épités tudományáról
irt munkái.
Ácsi munkálatok, a fedelek ismeretéről
és rajzolásáról 76 rajztáblával, fűzve
az ára 6 pft.
2. A z épületekre teendő költségek számba
vétele, négyszeg és köbmértékekre ki
számítása, s az épületeknek erós és
alkalmatos lakássá tételéről való érte
k e z é s , 4 rajztáblával, bekötve 2 ft.
12 kr. pp.
•
A mérnöki rajzolás kezdete, 6 rajztáb
lával, bekötve 1 ft. 12 kr. p p .
4. A szabail-kézzeli rajzolás kezdete, 20
rajztáblával, főzve 1 ft. pp.
Ajánltatnak mérnököknek a az építéssel
foglalkozó mestereknek és házigazdáknak,
ugy szintén ezen tudományokat tanulni áá
hozzáérteni kívánó egyéneknek.
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Geibel Ármin, pesti könyv
árusnál kapható :

UJ magyar köszöntő.
Különféle alkalmi

üdvözletek és szavalmányok
tára.
Mind a két nembeli ifjúság
használatára irta

N Y l ' L A S S Y .
Fűzve ára c s a k 2 4 p . k r .
7 5
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Épen most jelent meg 3 —
Heckenast GusUátnál Pesten és
Edelmann K á r o l y
pesti könyvárusnál kapható :
A z uj

ERDÉLYI KÉPEK. VÁLTÓELJÁRÁST
Közhírré tétetik. "

Tudósítás.

Tanuló gyermekek

1

és az erre vonatkozó

iromány-példányok

1

a közönséges váltó-rendszabály, bélyeg
törvény, a váltó eljárást meghatározó legs a felsőbb rendeletek polgári perrendtar
tás szabályai szerint tárgyalagos rendben
elkészített mindennemű magyar és német
példákból összeillesztett

gyűjteményét
magában foglaló

SEGÉD-KÉZIKÖNYV,
törvényszéki hivatalnokok, hites ügyvédek
• felek számára ( s e r k e n t é

Szeniczey Gusztáv,
tanács-jegyző a pesti cs. kir. kereskedelmi
és Táltótörvényszéknél,
f y
3 - d i k bővített e s javított k i a d ó s .
1864. 376 lap nagy.8-rét.
Keményen kötve ára 2 ft, 24 kr.

Nyomtatja és kiadja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám, Pesten.

pp.

