


T A R T A L O M .
C ik k ek  : „Idősb Emich Gusatáv.“  — .------- „Dalnaát nép

dal.“  Badila Györgyiül. —■ „Életrendi szabályok altest-sér- 
vesek, ugyneveeött aranyeresek számára.“ Dr. Wizinger Ká
rolyiól. — „Simoda Japánban “ (Folyt*) Sz. - r - „A? Athe
naeum nyomdai és hírlapkiadói intézete.“ — — „Mélyen 
a föld alatt.“ (Beszély) Folyt. P. J.-lbl. —  „Egy hét tör
téneted Vadnai Sávolytól. — „Vegyes közlemények.“

„Irodaióm.“  — Zenészét. —  „Szerkesztői üzenetek.,, — „Ú j
donságok.“

Képek. Id. Emich Gusztáv. — Az Emich-féle, most az 
„Athenaeum“ kiadói és nyomdai intézete. — Az „Athe
naeum“ (azelőtt Émich-féle) nyomda szedő és gőz-sajtógép 
terme. Francis büntetése. (,,Mélyen a föld alatt“ c. beszé- 
lyüukhez.) — Egy eredeti japan karrikatúra, patakon átgá
zoló vakokat ábrázolva.

í r  о d a 1 о m,
, (ff'É. Kovács Gyula költeményei“)'címmel most kaptunk 

kezünkhöz egy csinos kiállítású kötetet, melynek kiadója 
Szépfaludy Ferenc, bizományosj könyvárusa pedig Aigner 
és paütmann. A kötet ára 1 ft. E. Kovács Gyula azon fiatal 
költőink közé tartózik, kinek nevével gyakrabban találkoz
hatunk ezépirodálrai lakjainkban is. «•.

—  („Dr. Jdlinek Adolf ̂  bécsi zsidó prédikátor — nehány 
Korszerű szónoklata magyar fordításban.“) Forditá Friedlie-

ber Ignác. Ezen, a zsidó kultuszhoz tartozó könyvnek ma
gyar nyelven megjelenésén szivünkből örvendünk, valamint 
átalán minden oly mozzanaton, mely eddig idegenajkú pol
gáraink magyarosodásáról tesz tanúbizonyságot. E tekintet
ben Örülhetnünk zsidó polgártársaink valóban több alkalmat 
nyújtanak, mint igen számos idegen ajkú mágnásaink és év
századok óta jogainkat velünk együtt élvező nagyobb városi 
polgáraink.

Szerkesztői üzenetek-
~  Pozsonyba : A „Budjács de FelsŐ-Mikusócs“ -ra vonat

kozó rajzot megkaptuk s közzé tesszük, a mint terünk nyílik
reá. \ c.; , ,

: *"* • •-*« Pécsett: Sz. K-nak. Bizalmunkkal nem éltek vissza, 
mert azok sehol sem voltak eredetiül jelölve. Az igen hosszú 
levélre kellő választ csak akkor adhatunk, ha majd több idő
vel rendelkezhetünk ; most csak annyit, hogy elébb át kell 
néznünk az „I. W .“ régi évfoljiunait, hogy az elősoroltak™ 
nézve újabban tájékozhassuk magunkat, /

—-  Sáros •Patakon: dr. S. J-nak. Az a népismertető cikk 
különösen kedves fogadtatásra talált; a másiktól félünk, 
hogy kissé nehéz-eméeztetÜ szellemi eledel. A [személyes ta
lálkozásnak igen örvendenénk.

—■ Pesten : P. J-nek. Az újabb krajnai vendéget nem so

káig fogjuk fiókunkban marasztani, hanem bemutatjuk ol
vasóinknak is. P. J. csakugyan az illető iró neveinek kez
dőbetűje. Egyébiránt e lapok szerkesztője, meg Szilágyi Vir
gil is elég cikkét jegyezte alá csak Szé V. betűvel, miiidaz- 
által ebből semmi különös baj, avagy konfúzió nem eredt.

-  „A kalapos király “ közlejének : Mindkét kívánságát 
teljesitjük.

— Szathmárra : Orlaynak. A most küldött dolgozat nem 
nekünk való. A könyv küldését ^Eggenberger könyvkereske- 
déerben dhagytuk meg. Másik kiv&natára nézve : „non pos- 
sumus.“

— Dévára: Sz. P. P.-nak. Weselényi Miklósnak igen ér
dekes eredeti levelét köszönjük ; alkalmilag fel fogjuk 
használni,

Ú j d o n s á g o k .
\

* (Kii'ályi körút.) Hire jár, hogy május havá- 
a királyi pár meglátogatja Erdélyt, в többi közt 
Vajda-H unyad várát is, hol egyre folynak az újí
tások.

* (Reformok az akadémiában*) A z  akadémiában 
uj alapszabályok fognak életbe lépni. E  szerint 
három osztály lesz, u. m. nyelv és széptudományi, 
erkölcsi és társadalmi tudományoké, és mathema
tical s természettudomány iiÁz osztályok havonkint 
3 ülést tartanak felolvasásokkal. Ezenkívül lesz 
egy összes ülés. A  rendes tagok üléspénzt kapnak. 
A  tagú igazgató-tanácsot a nagygyűlés vá- 
lae^tja: félében alapítók s kitűnőségek, felében 
a belső tagok s o r á b ó l . A  közelgő idei nagygyű
lésen a történeti osztály adja ki a nagy jutalmat, 
s valószínű, hogy ebben a Horváth Mihály müvei, 
a Marcibányi jutalomban pedig Salamon Ferenc 
„T ő rö k  hódoltság“ cimü jeles munkája fognak 
részesülni.

* ( Щ г в  lenné legjobb a gellérthegyi érád ?) Mindig 
hsÜ&hi a panaszt, hogy a pest városi fenyitőtörvény 
már nem bír elég helyiséggel a letartóztatott vád
lottak elhelyezésére, s nehogy az összezsufolás mi
att valamely epidémia üssön ki közöttük, alkal
mas helyiségek keresése után lát. Ennélfogva azon 
eszme pendittetik meg, vájjon nem volna-e jó  a

gellérthegyi citadellát, mely az alkotmányos sza
badságnak, s a nép és fejedelem közti békés egyet
értésnek gúnyjakéntállítja mindig elénk az ágyuk  
torkolatát, egy a mostani kor igényeinek megfele
lő berendezésű fegyházzá átalakítani ?

—  {A z orez. m. képző milv. társulat külföldi tár- 
lato megszűnvén J  az uj abban rendezett kiállítás 
ez évben eszközlendő sprsolás tárgyainak meg- 
8 zemlélbetése érdekében nyittatott meg. Minda
zonáltal a müvek sorozata több újabb képpel 
bővíttetett, névszerint báró Erggelett által festett 
nagy olajfestmény, mely a királyt ábrázolja a k o
ronázási dombon teljes díszben, nagysága 14, 
szélessége 13 lá b ; Ugyanattól a „hajótörés“ . —  
Schuberttól is van nyolc vizfestmény, melyek a 
svájci alpesek részleteit ábrázolják, Károlyi Sán
dor gróf tulajdona, azonkívül egy olajfestmény a 
magas Pöllt tünteti fel Hintersee-től tekintve. 
Majch eddig még ismeretlen fiatal. fésíész négy  
tanulmányi fejet küldött be. —  Valentini János, 
ki eddig tanulmányait Páriában folytatta, jelen 
ben hét müvét állította ki, ezek közt van párt
fogójának Nádasdy Ferenc gróf s nejének arcké
pe is. Thán Mórtól öt újabb kép van közszemlére 
kitéve, ezek közül három megrendelés s szent 
tárgyakat ábrázol, i§ . Markó Károlytól jelenleg



I d ő мЬ E ш ich Gusztáv.
Papírra nyomtatva egyetlen ember neve sem 

fordult még meg annyiszor Magyarországon, 
mint azon férfié, kinek arcképét ez alkalommal 
olvasóinknak 
bemutatjuk, — 
ismerheti tehát 
hazánkban e 
nevet minden
ki, s mert ne
vét oly nyom
tatványok után 
ismeri, melyek 
a nemzeti érzü
let ébrentartá
sára, közműve
lődésünk 
lesztésére,: 
zai költészet s 
tudomány ter
mékeinek ter
jesztésére ha
tottak, — azért 
E m i e b nevét 
méltán olyanul 

ismerhetjük, 
mint melynek 
— habár köz
vetve sze
repe volt az 
utolsó évtize
dek alatt mű
velődési történetünkben és a szellemi téren való 
nemzeti küzdelmeinkben.

(luttonborgot találmánya örök időkre halhat*

lanná tette; halhatlanná, mert igénytelen kis saj
tójával az emberiség ogyik legnagyobb jóltevő- 
jévé vált. De érdemet szereznek maguknak Gut-

tenborg azon 
követői is, kik 
a jelen korszak 
legnagyobb 

hatalmát, s leg
erősebb (azon
ban a roszra 
épen úgy, mint 
jóra fordítha
tó) fegyverét 

a sajtót nem 
tekintik pusz
tán önzésük 

eszközének, 
hanem azon 
közegnek, me
lyet a gondvi
selés az igazak, 
jók , okosak, 
becsületes lel
kek és fonn- 
költ szellemek 
számára nyúj
tott, hogy an
nak sogélyével 
e me l j é k  az 
egyént, oktas
sák a családot 

védjék a népek jogait, terjesszék eszméiket és 
boldogítsák az emberiséget.

Az о hó 3-dikán elhúnyt Einich Gusztáv Gut-
15

ldösl) Emlcli (jJusztáv.
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nau rémuralma alatt, 1850 elején alapított. Ké
sőbb már a Nagy Ignác által létrehozott s Tóth 
Kálmán, majd Vadnai által szerkesztett „ Hölgy
futár“ szépirodalmi napi lap is nála jelent meg, 
mindig szaporodó szépirodalmi és tudományos 
önálló müvekkel s folyóiratokkal, molyok közt 
megemlítendő a Toldy által szerkesztett nagy 
becsű nUj magyar muzeum“ , a tudományos A ka
démia munkálatainak eme gyűjteménye.

Mindjobban terjeszkedő üzlete szükségessé tette 
nyomdája és kiadói helyisége nagyobbitását, s igy 
az ötvenes évek vége felé megvásárolván a volt 
Eggenberger-féle könyvkereskedés háta mögött 
levő házat, annak helyére épitette azon díszes 
nyomdát, melynek belsejét a 8. és 9-dik lapon 
levő kép tünteti elé, s mely célirányosságára és 
nagyszerűségére nézve a legkitűnőbb külföldi 
nyomdák mellett sem szegy ölheti magát.

Emich könyv- és hirlapkiadóságának legtöbb 
ideje olykorszakba: a Bach-, Schmerling-, Pálfy-, 
Eszterházy Mór-féle szabadsággyülölő és sö- 
tétségte ijesztő időkbe esik, midőn a mindenható 
eeusura alatt nemcsak a könyv- és hírlapirás, de 
ezek kiadása és nyomása sem volt ment minden 
tövis nélkül, s ha van —  pedig kétségbe vonhat- 
lanul nagy érdeme van — az irodalom férfiainak, 
hogy a nemzetben elnyomott szellemi erőket azon 
nehéz idők alatt örök álmát előidézhető aléltságba 
nem engedték esni: ez érdemből bizonyára kész
ségesen kiszolgáltatják az öt illette részt azon 
buzgó kiadónak, ki az ily irányú irodalmi műkö
désnek kezet nyújtva, nem ogyszor kockáztató 
becsületes szorgalommal szerzett vagyonát és 
egyéni szabatságát is.

A Tóth Kálmán s később Szokoly Viktor által 
is szerkesztett „ Bolond Miska“ cimiiélclapot 18(30- 
ban alapította, melynek kiadásáért Pálffy Mór 
kormányzósága idején pár ezer l'tnyi pénzbírságra 
és egy hóig tartó börtönre Ítélték, mit már akkor 
is betegen töltött ki a Károly-kaszárnyábau.

Százak és százakra megy azon könyvek száma, 
melyek tiz év alatt Emich Gusztáv kiadásában 
megjelentek s figyelembe veendő, hogy azok leg 
nagyobb része nemzeti irodalmunknak becsüle
tére váló mű s kiadásuk a nyereményt illetőleg 
kovésbbé volt kecsegtető, mint a könnyüdobb, 
épen csak a mulattatásra számított selejtes olvas
mányoké; mig másrészről az általa kiadott hirla 
pokat sokszor veszteséggel tartotta fenn, s ha 
mindezek dacára anyagilag mégis mosolygott rá 
a szerencse, ez kitartásának, szakismeretének és 
becsületességének volt gyümölcse.
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Az általa alapított nyomdát és kiadói iizlo 
tot — mint hazánkban a legtekintélyesbet — 
alább külön képekben és cikkben ismertetjük s 
itt még csak azt jegyezzük meg, hogy fiát, ifjabb 
Emich Gusztávot, most miniszteri hivatalnokot, 
néhány év elölt üzlettársul vette maga mellé, ki
vel együtt több oly, ezerokbe került müvet adott 
és állított ki saját nyomdájában, melyekkel tisz
tán csak nyomdászi tekintélyét kívánta fentarta- 
ni s a hazai nyomdászat számára tiszteletre méltó 
helyet kivívni a külföldi nyomdászattal szemben. 
Ilyen többek közt az úgynevezett bécsi magyar 
krónikának a miniatűrök fac-similéivel való ki

HAZ ÁNK S A KÜLFÖLD.

j lyért a párisi világtárlaton érmet is nyert, 
j Emichnek a hazai nyomdászat terén való érde- 
I meiért a magyar kormány ajánlására ö felsége 
■ omökei elönévvel nemességet, mintegy tizennégy 
I európai uralkodó pedig külön- 
j böző érdemjeleket adott, nemes 

szorgalmának azonban legtisz
teletreméltóbb jele az itt ábrá
zolt üzleti jegy, mely az általa 
kiadott könyvek némelyikén 
még századok múlva is fenn 
fogja tartani emlékét az eddig 
legkitűnőbb magyar nyomdásznak.

D a l  ni n t
Emlékszel a pillanatra 
A mikor az én nyakamra 
Karjaid fiizéd V

A mikor te a képedet 
Betakarva —• szerelmedet 
Úgy elárulád ?

S érzed-e még a fájdalmat,
A midőn jött a pillanat 
Mint menykö-csapáe ?

A mikor el kelle mennem,
'réged itt hagyva, kedvesem 
S a szülő hazát!!

Uh mikor jc 
Ajkaidról h 
S üdvöt szív

, úgynevezett aranyeresek számúra.
anyag) ki vethetők, és ezen eltávolitás után tisztí
tott vér folyik a májból, s a máj vérerein keresz
tül a szívhez.

Azon betegségi állapot, melyről itt szó van, ve- 
rőce-ér-dugulásnak, altost-csomósodásnak, arany- 
érbántalomnak is szokott neveztetni, mely eset
ben az orvosok nagy része ként, és karlsbadi 
fürdőt rendel. E baj leginkább olyan egyéneknél 
fordul elő, kik ülő életmódot visznek (görbén 
üléssel egyszersmind) szabadbani hiányos mozgás, 
és bőséges tápláló eledelek mellett, de föképeu ak
kor lép fel, ha a nagyon bőséges étkezés mellett 
ülöéletmódhoz, erőltető szellomi munka, szeszes 
italoknak gyakori élvezése, leverő kedély befolyá
sok, némi kicsapongások, és hashajtó szerekkel 
(fökép labdacs alakbani erősen hatókkal) vissza-

L'>*
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éles — járulnak. Nőknél még előmozdítják ezt 
az igen szoros alsók, és a befűző- mellények, 
mert a májra nyomást gyakorolván, a verőc-érnek 
vérfolyását tényleg akadályozzák.

A megakadályozott altest vérfolyása által oko
zott bajok legfőképen az állam arany ereseknél és 
hypochondricusoknál jőnek elő. Ezek eleinte csak 
csekélyek, és inkább csak helyi természetűek, 
például kellemetlen érzés a nyomás miatt, és te
liség a felhastáján (kiváltképen evés után), szoru
lásnak érzése a mellen, nem ritkán heves hasfá
jással, étvágy zavarodással, és szabálytalan ürü- 
léssel (néha dugulás, néha hasmenéssel), hascsi- 
karással és aranyér bántalmakkal (végbél nyílá
sánál); lassanként a nevezett helyi bajok növeke
dése közben és mindig fokozódó emésztési zava- 
rodás mellett, az átalános egészségi állapotnak 
megzavarodása is előjő, mely munka iránti ked
vetlenségben, komorságban, boszankodásban, szo
morúságban, akarat-gyöngeségben és erőtlenség
ben nyilvánul. Ennek oka kétség kívül az egész 
vértömegnek elromlásában, a májban megnem 
tisztult rósz verőce-érvérnek bevegyülése követ
kezésében van. Ezen vér-bevegyülés pedig alól 
a végbélen az arany eres vér-erek által jő  létre, a 
verőce-érvér lép által s a nélkül ömlik a szívhez, 
hogy a májon keresztül mone.

Altest-sérvésünknél tehát az a feladat, hogy a 
verőce-érvér a májhoz és azon keresztül vezettes
sék, nem pedig, mint sok gyógymüvész alfélre 
alkalmazott piócák által ’elérni ügyekezik, a vég
bél felé huzattassék.— A tunya verőce-ér vérfolyás 
pedig igen könnyen folyékonynyá tehető az által, 
ha az ember azon erőket, melyekről ezen vérfo
lyás függ, kellőleg gyámolitja és tevékenyiti: még 
pedig lélekzetvétel , hasfal , g\ omor-bél moz
gások alkalmas folyékonysági foka a verőc-ér- 
vérnek, és akadályozás nélkül való kiterjesztése 
a hasnak. E szerint az altesti bántalmak ellen 
következő életrendi szabály alkalmazásba ve- 
endhető:

Gélszerű mozgás, 1.) egyszersmind a hasnak, és 
mozgás a szabadban;

erős lélogzés, 2.) főleg gyakori, mély lélegzés;
rendes ürülés, 3.) de hashajtó szerek alkalma

zása nélkül;
mértékletesség és egyszersmind evésben, ivás- 

ban, 4.) főleg nem izgató eledelek ;
bőséges vizivás, 5.) de inkább meleg mint hi

deg viz;
G.)kellö térség a gyomor és bélcsatorna kiter

jesztésére.

S ha leheti szép, ezen célhoz szolgáló, alkal
mas, kies vidéken és társaságban kéj ebnes, vidám 
kedély-hangulat mellett követendő, távol a hiva
tási foglalkozásoktól.

1- re nézve: A mozgás csak akkor célszerű 
egy altest bántalomban szenvedőre nézve, ha az 
épen oly átalános, a testnek minden részeit (te
hát a szivet is tevékenységbe helyheztetö, vala
mint helyi (activ és passiv) főleg a hasfalat, és 
igy közvetve az emésztési műszer veket is, edé
nyekkel együtt érdeklő, de természetesen nem 
mérték felett erőltető hegymászás, — néha a 
hasnak nyomogatása és kopogtatása, derék-moz
gás) előre és oldalthajlások, kinyujtózás, meg
fordulás, fekvő helyzetből ülésre való felegyenese- 
dés, stb#

2- ra nézve: mély lélegzés, a mellkas kiterjesz
tése annyiban gyakorol nagy befolyást az altesti 
vérkeringésre, hogy az által a vér (mint egy fecs
kendőben, felhúzása által) a májból ki, és a 
mellbe szivatik; ez által pedig az egész verőc-ér 
vér folyékonyabban tolulhat előre s úgy a májba 
is. Ugyanazért naponkint lélokzik az ember las
san és mélyen, de természetesen tiszta jó leve
gőben. Hanem ozon lélegzetvételt gyakorlás ál
tal kell megtanulni.

3- ra nézve : Rendes ürülést épen nem kell 
gyógyszerek által erőszakolni, csak akkor, ha a 
szorulás makacs, veendők allövetek (meleg vízből, 
kevés olajjal) használatba. Oly gyümölcseit és 
gyümölcs-nedvek ellen, melyek a székelést köny- 
nyebbitik, mint szilva, szőlő, de haj- és magvak 
nélkül, és szabályos vágásba jő lassankint.

4- re nézve : az eledelek ne legyenek igen bő
ségesek és kövérek, sem igen táplálók, és nehe
zen emészthetök, puffasztók, leülepedök és izga- 
tók, hanem egyszerűek, könnyen emészthotők és 
ingortelenek; egy szóval jól készített házi oledelek. 
Az italok közül a szeszfélék korülondők, könnyű 
sör nem árt. Mértékletesség, egyszerűség evésben 
és ivásban, fél gyógyítás.

5- re nézve: Bőséges vizivás igen elősegíti a 
sürüs verőce-érvérnek megvékonyitás és folyé
kony áttétele által annak a májon való keresztül 
ömlését. Itt valóbanjáll hogy „sok sokat segít.“ De 
hogy a gyomornak kár no okoztassék, a hideg 
viz hidegsége által (hogy az mog ne hurutosod- 
jék) tanácsos a vizet melegen inni, avagy állott 
vizet; a meleg víznek hévfoka olyan logyon,

x) litZtiu bántalomban szén védők re nézve Győrinegyé
ben fekvő hazánk leghíresebb fürdőjét, Borszéket 
ttján lom.
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mint a levest vagykávét, s teát inni szoktuk. Erre 
nézve irányt ád a józan és szokott életmód, hideg 
viz, fürdés, ivás, edzi a gerinc és agyvelö ideg- 
rendszert; hazánkban első rangban áll Borszék 
fürdő-vize és kies v idéke; elöhaiadott gyengél
kedőkre nézve Carlsbad, fökcp akkor, ha hogy 
délies testalkotás a bántalommal összeszövőd
ve van.

6-ra nézve: a hasnak akadálytalan kitörjesztése 
igen hasznos az altest vérfolyására, annál fogva 
minden hasszoritó öltönyt (kivált női nemnél) va
lamint folytonos meghajolás és görbén ülés (ki
váltképen evés után) káros. Igyekezzék tehát az 
ember tágas ruhát viselni, és lehető legegyene- 
sebben ülni.

A  mi tréfás ellenségünk: a homöopathia, mely 
pedig még a siránkozás i és öngyilkossági korral 
egybekötött boldogtalan szerelem ellen is jeles 
gyógyszerrel bir az aranyban, (talán a pénzzé ve- 
retetben ?) mostanság nem bir oly eszközzel, mely

a tunya vorőcoér-folyást helyre állíthatná, ennél 
fogva kénytelen az ember ezen tunyaság egyes 
bántalmas következéseit,különböző szőrökkel küz
deni le. Nux vomica és kén a legtöbb ily baj 
ellen jó szolgálatokat tesz. Ha pedig a hypochon
dria valódi élot-unottságig és valóságos komorsá
gig felfokozódnék, akkor a homöopathia tekinté
lyei szerint arsén és arany nélkül nem segithotni 
a bajon, mi alatt szagtalan felfúvódásoknál a bol- 
ladona és lycopodium, a végbél alkalmatlan visz
ketésénél a kénen és nux vomicán kivül még aco- 
nil és sepia, és az inkább égető és repdező fájdal- 

I máknál az alfélén, az arson és capsicum kitűnő 
| hasznuak. Búskomolyságnál és siránkozásnál, 
j úgy imádkozási kórnál pulsatila, a kina ello.iben 

nagy közönyösséggel egybekötött búskomorság
nál, úgy szintén vallásos hangulatnál és kétségbe
esésnél, réz az erkölcsi erőboni fogyatkozásnál ór 
morgós hangulatnál. És ez nem volna tréfa! ?

lh\ W i i inger liar oly.

a p а и b a n.
szén kőtáblákkal vannak kirakva és a többi épüle
tektől különváltan tüzmentosen épitvék. A házak 
alatt pince nincs. Az eszterhéj kérész'gerendákon 
nyugszik s polyvával vagy szárított füvei tömött 
hüvelyknyi széles szalmafonattal rakják be; a 
keresztgerendákat a padlás deszkázata, a fenék- 
falak és a gerincoszlopok tartják összo. A házak 
és boltok, kevés kivétellel, oldalvást dőlnek egy
másra, a homlokzat és hátulsó rész szabadon álla
nak. Az épülethely szélessége közt nincs arány ; 
mig némely boltok homlokzata 20 —30 lábat lesz 
utcahosszat, addig mások alig 10 láb területet fog
lalnak el.

A boltok, tartalmukra nézveymindon rend nélkül 
következnek egymás után, az ugyanazon fajták 
nincsenek úgy együtt, mint az Khinában gyakran 
előfordul. A finomabb kelméket fiókos szekrények
ben tartják, hol azokat csak az találhatja meg, ki 
a helyiséggel ismerotes. A tető vagy 4 lábnyira 
nyúlik ki a faltól s az ercszalj legfelebb 8 láb 
magas a földszinhez mérve. Az ily építkezés által 
nyert fedett tornác alatt árulnak gyümölcsöt, já
tékszereket, csecsebecséket, hordozható bódékban. 
A boltok fából készült csapóajtait n.appalra lesze
dik, a papir-ablaktáblákat bocsukják, vagy ha az 
idő engedi,csak félretolják. Rostélyos ajtóval vagy 
vassodronynyal ellátott korotok a finom cserép
edényeknek, állvány könyvekkel, rekcszok a vas
eszközök és faáruk, fiókos szokrénykésziilot a so- 
lyemkolmék, értékesebb fénymázos tárgyak s
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főbb ilyenfélék számára - alkotják körülbelül a 
boltok összes bútorzatát A gyógyszertárakat ara
nyozott címerekkel és hirdetményekkel aggatják 
be, molyok az orvosi szórók ritkaságát és gyógy- 
orejét magasztalják s közöttük Európából hozot
takul leírtak is vannak. A vevőnek szalmacipöit 
mindig lent kell hagynia, ha a bolt földjét boritó 
gyékényre lép s meg akarja nézni a rá kitorittet- 
ni szokot kelméket s ez azért van, mert a japánit 
nagyon bántja, ha gyékény szőnyegét a szenny os 
lábak bomocskolják, vagy a durva cipők kilyug
gatják.

Az épület hátulsó részében lakik a család, ez a 
helye minden házi foglalkozásnak; itt étkeznek 
naponta, itt ugyanazon gyékényaljon hálnak éj
szaka, itt fogadják a vendégeket és öltöztetik a 
gyormokek,— néha még főznok is — különben pe
dig ezt a melléképületben végzik. A ház melegí
tésére nem használnak egyobot szénsorpenyönél, 
melyet a szoba közepére tesznek tele izzó szén
nel, mit aztán az ogész család körülvesz. A leg
több háznál van egy ki *siny és sötét padlás-szo
ba is, hova létrán járnak fel, hol egyot-mást tar
tanak és a cselédek laknak.

A jobb épületek fedélzete színes cserép — fohér 
és kék váltogatva — mi a tarka és kockás falak 
mellett az egésznok élénk kinézést ad, a számo
sabb barnás nádtotö közt. E célra bizonyos nád
fajt használnak < s készítenek el s úgy olcsóbbsága, 
mint könnyebbségénél fogva megfelel a faházikók
nak, molyokbon a lakosság nagyobb része tanyáz. 
Mielőtt a házra tennék, összefosztják,'felszínét és 
oldait arányosra vágják.

A házak nagyobb részénél található hátulsó ud
varban vannak a melléképületek s néha a háló
kamrák. Konyhakortekot nem ritkán lohot látni 
halastavakat s törpefákat már ritkábban. A jobbára 
fátlan udvarokban szombotiinölcg hiányzanak a 
gond és Ízlés nyomai, és azok csodálatos ellentétet 
képeznek a házak csinosságával; ha egymást érin
tik, az udvarokat magas sövény- vagy kőkerítések 
választják el.

Nőm sok a változatosság a város különböző épü
leteinek építészetében som s átalában kovés vállal
kozási szollomro vagy jóllétre mutatnak. A papír- 
ablakok és ajtók, melyek közt számos piszkos és 
cikafirkákk il fedett vagy gyermekektől tépett 
van, az utcáknak egyöntetű jel lomot kölcsönöz
nek. A festők, ácsok, kőfaragók és kovácsok mű
helyei s egyéb ilyen helyiségek annyira fölomol
tok, hogy a járókelők be nem láthatnak. A hiva

talnokok lakásai előtt, fehér gyapot 3 láb szélos 
ornyö van kifoszitve az egész fedett tornác hosz- 
szában, reá festve fekete színnel a tulajdonos cí
mere; az előkelőbbek nevei is olvashatók házaik 
aj tain, a ^kézművesük jelvényei is többnyire szin
tén itt foglalnak helyet, miután az ablakokat nap
pal félretolják vagy egészen becsukják.

Az utcákon az ember nem találhat rendes és 
állandó árubódékat s nincs semmi, ami az európai 
nyilvános piac jellegét hordaná magán. A  halárus 
épen úgy ablakába teszi ki szemlére szárított vagy 
friss halait, mint a kőfaragó és pőrölyös kovács 
szobrait és kalapácsát.

A japánok esőben közönségesen fasarukat vi
selnek lábaik szárazon tartására, s ezek csöröm
pölése elmaradhatlan kísérője a borult esős időnek.

Simodában van kilenc Buddha-tomplom s mind
annyihoz egy-egy kis darab föld tartozik, melyet 
a papok élelmezésére mivolnek, továbbá az egy
háziak felügyelete alatt álló temető* A  kilenc kö
zött legjövedelmezőbb a Eiosen- Zhi vagy Hozhun. 
Egy fedett folyosó alkalmas szállást nyújt esős 
idő alkalmával s egyenesen a főterembe vezet. Az 
egész épület a tetőig és a gerincoszlopokig szaba
don látható. Valami előcsarnok-félén áthaladva, 
a középfülkébon életnagyságunál nagyobb Budd- 
ha-képet lát az ember, előtte egyszerű oltárral. 
Néhány függő lámpa, durva festvény a falakon, 
emelvény a szolgálattevő pap számára könyv-áll
ványokkal, ének,dob s egyéb istentiszteletnél hasz
nált szerek, mindannyi aftemplom közepére össze
halmozva : képezik annak minden ékességét. Az 
oszlopok, szekrények, párkányzatok és a papi 
emelvény fénymázoltak.

Jobbra a főudvartól vannak a vendégszobák és 
a papok lakásai, melyek körülbelül annyi helyet 
foglalnak ol, mint a templom, s ide is fedett tornác 
visz. A két épület között egy kis darab föld disz- 
kertnok van berendezve, benne tó aranyhalakkal 
és a raj tie vő kis hídon áthaladva, egy ősfonyő által 
árnyalt, különféle csometebokroktól körülvett ku
polához érünk. Az ogész kedves képet nyújt bi
zonyítva, hogy a papok különbon nagyon egy
hangú éloto, még nem sommisitette/mog egészen a 
tormészot iránti vonzalmukat. Az egész épületcso- 
portozatot kcskony oszlopsikátor környezi kiugró 
tetővel, moly szép idővel kellemes gyülholye a 
papoknak és vendégeiknek.

(Vrfgo. köv.)
S z .
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A z  „Athenaeum“ nyomdai, könyv- és hírlapkiadói intézete.
Fejlődő nem zeti iparunknak m ár csak  eszközei 

sokoldalúságánál fogva  is a lig  van az érdekeltséget 
m aga iránt n ag yobb  m érvben felh ívó ága, mint 
a nyom dászat s az ezzel kapcsolatban levő válla 
latok és foglalkozások,
—  s összes m ag y a ro r
szági nyom dáink közt 
m eg вёУ  sincs, m elyet 
e nemű példán y-in téze
tül ism ertetni hálásabb 

feladat len n e, mint az 
„A th en aeu m “ cim ü tá r
sulatét, m elynek  term é
nyei naponkint az egész 
ország szemei elé k erü l
nek : h írla p o k , tu d o 

m ányos és szépirodal
mi k ö n yvek  , h irdeté
sek, kö rö zvén yek, rész
vén yek  , értékp apírok 
szelvén yei stb. a la k 
jában.

Mai szám unk első 
cikkében  adtuk a hazai 
ipar ezen díszére váló 

intézete a lapító ján ak, 
id. Em ich G u sztávn ak  
é le tira tá t; természetes 

k övetkezm énye ennek, 
hogy m unkássága m a
radandó em lékét, nyom 
dai intézetét is bem u
tassuk, m elyet tőle m últ 
évi október 1-től egy  

részvényes társulat vett 
át , m ely az „A th e 
naeum “ cégnek becsü
letet ig y e k e zv é n  v a lla 
ni , válla latában  m ár 
rövid félév alatt is ne
vezetes terjeszkedése

ket, újabb befektetése
k et te tt

M ielőtt azonban ol

vasóin kkal körsétát tennénk ezen intézet egyes 
helyiségeiben, h ogy az egésznek n agyszerű ségé

ről némi fogalm at nyújtsunk, elé kell sorolnunk 
ném ely adatot.

A z  „ Athenaeum,“ nyom dájából je len leg  k ö v e t

kező lapok k erü ln ek  ki, m elyek legu agyob b  része 
egyszersm ind a társulat tulajdona ; „/1 Hon“ esti
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évonkint egész k ö n yvtárt kc’poző kön yvei s m in
den n y o m ta tvá n ya i; továbbá legkitűnőbb fo ly ó 
iratunk, a Csongery Antal által szerkesztett „ B u 

dapesti S zem le“ ; a „M agyar F öld hite lintézet“ s 
szám nélküli fővárosi és v idéki egylet, közintézet, 
bank stb. m indenféle nyom tatványa, jelentése, 

körirata, részvény- és 
szel vénym intája,(s ezek 

m űvészi k iállítása  szin
ten bám ulatos, nem lé 
vén oly könnyű az 

„A th en aeum “ által k i
állított érték-papirok 

mintáit u tán o zn i, mint 
m agukat az oly költsé
gesen készített osztrák 

b an k jeg y ek et;)  innen 
körűinek ki sajtó alól a 
m agyar korm ány sta
tisztikai osztályának 
m u n k ála ta i; innen k e 

rült k i az országgyűlés 

m indkét házának iszo
nyatos halm az irom á
n ya és a kereskedelm i 
m inisztérium hivatalos 
iratainak százféle  for- 

mul ár éj a, m ikhez már 

részletonkint nem is bir- 

juk elősorolni a millió 
k ö vetje lö lti program  - 

mot és a követi sáfár
kodásról való szám 
adást , a p lakátokat, 
szavazó s más je g y e k e t, 
hirdetéseket, a m inden
nap n ag y  számmal j e 
lentkező magán felekot, 
s ezen kívü l a társulat 
saját szépirodalmi, is
m eretterjesztő, vallásos, 

iskolai és a tudom ány 
mindon szakába vágó 
kön yvkiad ván yait.

I ly  roppant te v é k e n y 

ség m ollott aztán nem 

csodálhatni, ha a n yom tatványok szollomi részével 

fog lalkozó  ogész légió irón k iv id  m agában a k ia 

dói és nyom dai intézetben annyi egyén van a l

kalm azva, a hány konyérkoroső embere nem min

den falunak van, összesen tudniillik  háromszáz- 
huszonhat !

O lvasóin kat b izon yára  érdekelni fogja, hogy
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о roppant személyzet, milyen némely megye köz- 
igazgatása és igazságszolgáltatására is elégséges, 
sőt (a pandúrokat is ideszámítva) felesleges is 
lenne, milyen tevékenységi körrel bir.

A kettős, t. i. kiadói és nyomdai intézet köz
ponti hivatalnokait: egy igazgató, (a kiadó-könyv
árusként ismeretes Ostorlamm Károly,) egy 
könyvvezető és egy pénztáritok képezik.

A nyomdához tartozván a nyomdai iroda, a pa
pír-, festék-, famctszvény- stb. raktár is, e részbon 
van alkalmazva 7 irodai és raktári egyén, 120 
szedő és 54 szedő-tanonc, nyomó és sajtó-gépmes
ter, 30 leány a sajtógépek körül, 6 gépőr, 12 házi 
szolga, 2 asztalos, két könyvkötő, egy házmester.

A betűöntődében és stereotypiában van egy ügy
vezető, 10 öntő-segéd, 14 munkás liu és leány, 2 
gépész, négy tanonc, két stercotyp-öntö és három 
házi szolga.

A  könyvkiadó-hivatalban: 1. üzletvezető, 1. 
szolga.

A hírlap-expeditióban: 12 alkalmazott az előfi
zetéseket kezelő irodákban s 45 hirlapkihordó, hir- 
laphajtogató stb. (Magukra c-ak a hírlapok oxpe- 
ditójára tehát 57 személy van alkalmazva, miből 
tehát láthatja az olvasó, miként egy ily kiadóhi
vatal bizonyára mindent elkövet, hogy az előfize
tők lapjaikat pontosan megkapják s a nctaláni 
hiányokat helyrehozzák; ha tehát mégis történik 
rendellenesség, ennek oka vagy az előfizetőt nem 
tisztán érthető level, vagy az illető posták hanyag
sága és lelki ismeretlensége.)

Napjaink iparvállalatainál a munkaerők közt 
lényeges helyet foglalnak el a száz meg száz dol
gos kezet pótló gépek; ha tehát fölcmlitettük az 
„Athenaeum“ 326 lelkes munkását, nem szabad 
elfelednünk annak igazán vas-karokkal dolgozó 
segédeit: gépeit som.

Van a nyomdában egy gőzgép, mely tűzvész 
esetére egyszersmind a padlásokra szolgáló víz
vezetéket is hajtja; 11 gyorssajtó; 6 kézi sajtó; 
2 szatinirozó (papirfényesitő) sajtó; 3 lenyomó 
sajtó; 1 felvonó gép, 1 papirvágó gép és két tűzi 
fecskendőt. — Az ezen gépeken nyomni szokott 
iratok kiszodéséro 1500 mázsa ón-betű. szolgál s 
hogy ez iszonyú monnyiség, elgondolhatjuk, szám
ba véve azt, hogy mily parányi cgy-egy betű.
Az „Athenaeum“ itt elősorolt sajtóin havonkint 
mintegy 2V2 millió nyomás, évenkint tehát kö

rülbelül 26 millió nyomás történik s hogy ezt az 
olvasó megértse, megjegyezzük, miként például a 
„Hazánk s Külföld“ ogy-egy számának egy pél
dánya két nyomást igényel.

A betűöntödében van [8 öntő gép, 1 köszörülő 
gép s ezer meg ezer mindenfélo e botük öntésé
hez szükséges eszköz, molyok legnevozotesbjoi a 
minták. Van továbbá 1 öntő-szivattyú, 5 betűöntő- 
asztal, 3 vonalhúzó pad, 1 öntő-kályha. — A bo- 
tűöntődo éven át körübolöl 20 millió ón-betűt 
szolgáltat s itt még megjegyezzük, hogy a betű
öntődé már az „Athenaeum“ társaság szerze
ménye."'

Papírt a kiadó-nyomdai intézőt havonkint 
mintegy 16— 20.000 frt árát használ fö l; kősze
net gépfiitésro havonkint 350— 400 mázsát; gázt 
a'különböző helyiségek világítására — a nyári 
vagy téli hónapok szerint — havonként 5— 800 
frt árát; hírlap-, és postai lapbélyogokro havon
kint 8 — 10,000 ftot; az intézet munkásai és hiva
talnokai fizetésére havonkint 15— 16,000 ftot; a 
szerkesztőségek díjazására havonként mintegy
10,000 ftot, mely óriási kiadások után elképzel
heti az olvasó, hogy bizony sok 1 ftos „Heti Pos
tai“ vagy 1 ft. 50 kros. „Hazánk s Külföld“ -i, 
valamint másféle előfizetőre van szükség, hogy 
ezen kiadások fedeztethessenek. No do vari isany- 
nyi, hogy neveik az expoditura irodában számos 
nagy potrohos könyvet töltenek meg.

Most még azt jegyezzük meg, hogy a 4-dik ol
dalon levő képünk egyes részei ezen nyomdai és 
kiadói intézet épületének a Barátok-terére néző 
fő-homlokzatát, (a kaputól balkézt vannak az 
egyes lapok kiadóhivatalaihoz a bejáratok,) aztán 
a betűöntődé és a stereotypia, valamint a szintén 
már az „Athenaoum“ társulat által a tágas udvar 
közepén emelt új nyomda-épülot, illetőleg szedő- 
helyiség belsejét ábrázolja.

A 8 és 0-dik lapon látható nagy kép a körös
körül karzatokkal körülvett (molyon utcákba osz
tott szokrények mellett a szedők dolgoznak,) fe
lülről üvegtetőn át világított nagy nyomdatormot 
állítja olénk gépeivel együtt.

Jövő számunkban az intézet ogyéb helyiségei
nek rajzait hozzuk, s akkor egyszersmind meg
kezdj fik körsétánkat az egyes helyiségeken végig.

(Vége következik.)
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Mély on a föld alatt.
—  heszély. —  

(Folytatás.)

Т о т  оgy folyosóba tért bo, moly kezelőien elég 
magas volt, hogy bonno ogyonoson állhatott s elég 
széles, hogy Anna oldala mollott haladhatott, min
den lépésnél azonban alacsonyabb és szőkébb lett 
végre kényszerítve látta magát megállapodni, nem 
azért ugyan, hogy négykézláb nem akart volna 
tovább csúszni, ehhez a bányászok hozzá voltak 
szokva, hanem mivel az üreg tovább nemcsak ala
csony, liánom oly szűk is volt, hogy egy férfi át 
nem fért rajta.

- Látod, hogy én tovább nem mohotok — mon- 
dá — hanem oly nagy leány, mint te, elmehet raj
ta egészon addig, hol a köszönet vágják ; ott meg
töltik majd kosaradat; azután visszajösz s a kő
szenet elviszod azon helyig, melyet útközben mu
tattam neked.

Tom visszatért oda, honnan elindult s Annát о 
földalatti éjben egyedül hagyá. Neki ment az üreg
nek, csúszott rajta s mihamar elérte a helyet, hol 
a kalapácsok dolgoztak. Kosarát kis gyormokek 
borzasztó teherrel tölték meg ; hanem ö minden 
bátorságát és erejét összeszedve, lihegve vonszol
ta azt a szűk üregben. S igy folyt ez óráról órára 
szakadatlanul. Végre „szünet, szünet!“ kiáltás 
töltötte be a térés földalatti csarnokokat s a mun
kások, mint egy hangyaboly népe, négykézláb 
másztak a nyilás felé, hol az ebédet tartották. 
Fél óra múlva ismét megszólalt a munkára intő 
csengotyü. A hangyaboly elszéledt mindenfelé. 
Midőn Anna este ismét feljött, minden oly elra- 
gadónak látszott olötte; erőre volna szüksége, 
hogy haza érkezve, örömrivalgásban ne törjön ki. 
Köményeinek képei álmába is boszövödtok, s Fran
cis alakja mindig szeme elolt lebegett s folyton 
ismétlé о szavakat : Térj vissza a bányába ismét, 
bátran. Védangyalod mindenütt követni fog!

III.

Az áldozat jutalnia,

Anna lassankint hozzá szokott a kemény mun
kához s midőn tizennégy nap eltelte után öt shil
lingből álló fizetését megkapta, túlboldog volt, 
mivel mogvehotto atyjának a gyógyszereket, mo
lyok fájdalmainak valóban lény egos könnyobbü- 
Icsét. éredményozték. Női ösztönénél fogva csak
hamar oly szórt talált fel, moly által arcát a szén
por befolyásától toljeson biztosító. Egy zsákszorü

öltöny, minőt az olasz fogyencek viselnek, s mely 
nők csak a szem irányában van nyilása, védel 
mozte öt az egészségtelen befolyástól. Különös öl 
tözékét kezdetben kigunyolták, kinevették, ha
nem mihamar felhagytak vele, sőt a jó  és szép 
gyermek oly átalánosan kedvelt lett, hogy nem 
is nevezték őt másképen, mint „a bánya angyala.“ 

Es ő valóban a szó legteljesebb értelmében az 
vala. Ha kedvenc aknájában ült, melyet a kőszén 
bányában gyakran előforduló kék és sárga kö
vekkel valóban mesebeli varázs-palotává változ
tatott, köré gyülekezett öreg és ifjú, s ö elmesélte az 
„ezer egy éjszaka“ történeteit, vagy sokszor saját 
költött meséit. A bányászok azért őt minden módon 
figyelmük tárgyává tették s rokonszonvüket 
igyekeztek tudtára adni. Midőn este virágcsok
rokkal tért haza, mely atyját folytonosan megtar
totta csalódásában , sokszor különféle ajádékokat 
kapott, melyek beteg atyjának háztartását nagy 
mérvben elősegítették: majd egy kanna tejet, 
majd egy kosár tojást vagy egy kis zsák burgo
nyát. A leggazdagabb ajándékokat Francis által 
kapta, a nélkül, hogy jótevőjének még csak nevét 
is megtudhatta volna. Hanem a bányászok mind
ezzel még nem elégedtek meg. Tom nejének köz
benjárására és fáradozásai következtében Jenny 
az egész falu varró- és mosónője lett. Hogy min
den megbízást pontosan elvégezzen, nem kis fel
adat volt, mivel a bányászok vasár- és ünnepna
pokon a fohérnomüekbon igen fényűzők. így  a 
család jóléte némileg ismét fel kezdett üdülni, 
hanem a szogény leány, ki egész napokat a bá
nyában dolgozott, napról napra soványabb és hal
ványabb lőtt Az atya e változást aggódó gondos
sággal azonnal észre vette s egy napon meghagyó 
Jonnynck, hogy menjen el a kortésznéhez s kér
je  meg, miszerint a kis leányt ezután kímélje a 
nehezebb munkáktól. Jenny, mivel a kertészné 
no vét nem tudta, Tom nejéhez ment, ki kez
detben kitérőleg felelt kérdéseire, sürgotéso és 
kérclmoiro azonban a titkot nem tarthatta tovább 
s mindent napfény re hozott. A nyilatkozat hatá
lya és Jenny elámulta kimondhatlan. Türelmet
lenségének nőin tudott többé parancsolni s a bá
nya bejáratához sietett, honnan épen most jöttek 
fel a munkások. Egész lényét átható remegés közt 
látta sápadt nővérét, a mint az aknából kilépett, 
felsőruhájáról lerázta a port, s azt levetette a mint 
a falu fölé sietett. Utána ment s átölelte; hanem
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szavakat, melyekkel a családnak hozott megbe- 
csülhetlen áldozatot megköszönje, nem talált. 
Hasztalanul igyekezett öt a rettenetes munka el
hagyására birn i; Anna az ég iránti hálátlanság
nak tartotta felhagyni a munkával, mielőtt az idő 
elérkezett legyen; Francis ugyanis a bányában 
azon hirt terjesztette, hogy a nők el fognak moz- 
dittatni a bányamunkától, miután átlátják , hogy 
ez barbárság.

társait látta illcttctni. Gúnyolódott, morgott s 
mindenre, mi szeme elé került,megjegyzéseket tett, 
minden kérdésre és fenyegetésre nevetéssel felelt. 
E viseleto által, természetes, megnyorto a mun
kások vonzalmát, habár büszkének is tartották. 
Francis valóban soha som volt hozzájuk nagyon 
bizalmas. Játékaiknál nőm jelent meg soha, som a 
csapszékekben, hol ogy nap alatt elverték, amit 
14 nap alatt fáradságosan, izzadva szereztek.

Francis büntetése. (Beszólyiinkhöz.)

IV.
Francis. A különös büntet és.

Francis tizennyolc, húsz éves fiatal ember 
volt, vidám, eredeti, némelykor azonban ábrán
dozó és nem igen tanulékony; kétség kívül már 
az első napokban elutasították volna, ha őt a bá- 
nyaőröknek nem maga a tulajdonos ajánlotta vol
na. Az őrt rósz omberévé totto, a mennyiben örö
kösen panaszkodott azon szigor miatt, molylyel

Francis ily viseletének okául a inog vetést raon- 
dá egész nyilvánosan, mi nem egyszer torkára forrt 
volna, ha társai haragját ügyes tréfával le nem 
csilapitja. Anna о fiatal munkás figyelmét egé
szen magára vonta. Miután nohány hétig a leg
nagyobb figyolomben részesítő, valamit bővebbon 
akart tudni családi helyzetéről. Hanem oz nem 
volt könnyű. Munka-idő alatt távol dolgozott tőle, 
szünet alatt pedig Anna történeteket beszélt,vagy
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Tom kis fiát tanitgatta, mi egy idő óta igon nagy 
örömet szerzett neki. Anna csak tizenöt éves volt, 
hanem a figyelem, melyben őt Francis részesítő, 
valami nyugtalanító volt rá nőzve s szivében is
meretlen érzelem honolt. О igon jól látta, hogy a 
fiatal ember múltjában valami titok lappang. Ne
velése nőm látszott párhuzamban lenni a mun
kával, molylyol foglalkozik. Irt, olvasott s ismort 
minden történetet, a mit Anna tudott; könyveket 
is kölcsönzött neki, melyekből uj anyagot merít
hetett. Mind a mellett, Anna valami bizalmatlan
ságtól ösztönöztetvo, részéről minden előnyt meg
tagadott.

szokás, minden fiatalabb munkástól egy macs
kaütést álljon ki. Korbács helyett t. i. egy élő 
macskát használnak, mely о büntetésnél maga is 
áldozatul esik. A tolvajnak ez szokásos büntetése 
már emlékezetet meghaladó idők óta. Francis, 
kinek arca félolmes sáppadságot öltött, inig szemei 
a harag lángjában égtek, hasztalanul igyekezett 
szóhoz jutni s kötelékeitől megszabadulni. Minden 
arcról hallgatag megelégedést olvashatott, melyet 
felsőbbek úgy, mint alattvalók annak megalázta
tása és büntetéséből merítettek, ki szemrehányás 
és gúnyolódások által őket annyiszor boszantotta.

I A munkások már összegyűltek s már készültek a

Egy eredeti japán karrikatúra, patakon átgázoló vakokat ábrázolva, (Szövege a 230. lapon.)

Fgy napon különös hír futotta keresztül a kö- 
szénbányát. Francis kezében egy szép órát láttak, 
moly hajszálra hasonlított egy utazóéhoz, ki egy 
nappal oz előtt meglátogatván a bányát, annyira 
roszul lett, hogy ruháit meg kellett öklözni, moly 
műtétnél sokan látták a gyémántokkal kirakott 
órát. Az, hogy egy munkás becsületes utón szerez
hessen magának ily vagyont, minden esetre igon 
valószinütlonnek látszott; s a két óra közti hason
latosság azon gyanút ébresztő fel, hogy Francis ez 
órát lopta. Mielőtt azonban védelmére csak egy 
szót is szólhatott volna, megragadták, megkötöz
ték s arra Ítélték, hogy mint az angol bányákban

bűnöst ahoz vezetni, ki az egész büntetés tartama 
alatt fejét térdeihez szorítsa, midőn Anna a ke
gyetlen jelenetet körülhullámzó körbe rohant s 
egy pillanatra kihallgatást kért.

A szerencsétlen Francis megpillantására, ki ily 
szégyenteljes s barbár büntetésre lön kárhoztatva, 
elfoledteté Annával a bizalmatlanságot és kelle
metlen érzéseket, úgy, hogy csak az ártatlan 
mert ö an nak tartotta F rancist — borzasztó hely
zete állt előtte óriás gyanánt. Az óra megtalálása 
nem bizonyitott rá nézve egyebet, mint hogy nem 
csalatkozott, midőn öt más ranghoz tartozónak 
ítélte, mint a bányászok, kiknek ruháját viselő s
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munkájukban osztozott. Atyjának fájdalmaira 
gondolt, mintha ez is hasonló büntetésnek lenne 
áldozata, és reszketett Francis szülei miatt. Társai 
sorsa miatti kifakadasai is bizonyiták, hogy jó  
szive van s a munkásokkali kegyetlen bánásmód 
iránt tanusitott ellenszenv elárulta jobb nevelteté- 
tét. — Anna lelkében rögtön a testvéri szeretet 
érzete gyuladt nng az elitéit iránt — s bátran 
rohant a bosszútól égő tömeg közé. Hanem 
minden oldalról hangzott: — Semmi kegyelem ! s 
csak a macskának rikácsoló miákolása múlta felül 
az ide siető munkások orditását.

A bánya angyala hatalommal parancsolt a 
munkásoknak s a kedélyekben nyugalom kezdett 
honolni.

— Ki dobja rá közületek az első követ? — 
kiálta. Hol van bűnének bizonyítéka, tanúja? 
Nem létezhetik két tökéletesen egyenlő óra ? Ezt 
persze nem szerezheti meg magának egy munkás, 
de hát nem lehet az egy előbbi vagyon marad
ványa ? Francis ezelőtt kétség kívül más körül

mények között volt, mint jelenleg. Nemde magatok 
is átöltözködött lordnak neveztétek ? Es honnan 
tudjátok ti azt, hogy az idegennek órája elveszetté 
S ha ez valóban az idegen órája volna, nem ke
rülhetett az másképen Francis kezébe, mint épen 
csak lopás által ? Itt, hol annyi veszélynek van 
az ember kitéve, nem tehet ö egy ily jutalomra 
méltó szolgálatot? Kérdeztétek az idegent é rlu d  
játok, hogy panaszra volt oka ? Istenem-uram, a 
látszat után ily rögtön kell Ítéletet hozni é Em
lékezzetek vissza azon ember történetére, kiről 
elbeszéltem nektek, hogy egy bűntény miatt, 
melyet soha sem követett el, vérpadon végezte 
életét. Mindazon pillanatig bűnösnek tartották, inig 
a felvilágosítások elő nem kerültek s ártatlansága 
mégis napfényre jött. Es e kegyetlen büntetés 
alatt, melyet ti rámértek, nem érheti el öt is utolsó 
órája? Gondoljatok szülei átkára, mely rátok ne
hezedik.

(Vöge köveik.)
P. J.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(April 12.)

^VK.) Liszt abbé, ki jelenleg a Rauscher bi- 
bornok „istentelen“ városában: Bécsben igen jól 
érzi magát, Pestre készül, hol alkalma lessz meg
győződni, hogy — bármit mondjanak is a böjti 
prédikációk, — az ősi keresztyén erények máig 
is léteznek még a földön.

íme, a nemzeti színház zenekara, melyet tavaly 
a hires abbé egy „vétó“ kövével dobott meg, (mi
dőn t. i. a philharmonikusokat eltiltá a „koroná
zási mise“ előadásától): most a szives „közremü- 
dés“ kenyerével fog szolgálni neki.

Két nagy előadást hallunk a Liszt müveiből: 
a „koronázási misét“ ( uj offertoriummal,) a 
„Dante“ -symphoniát, melynek pokla oly láng- 
eszüleg ég a húrokon és a kürtök torkában, a 
„Iíungáriá“ -t és a férfikarokra irt „harci dalo
kat.“ S mindezt váll vetett erőkkel, mert a zone- 
de, a zenekedvelők egylete, a budai énokakadé- 
mia és a philharmonikusok vetik össze muzsiká- 
lis váraikat, hogy a redoutban (e hó 2G. és 30-án) 
a hires költőhöz méltó zenészeti ünnopekot ren
dezzenek.

Mondják, hogy Liszt ma már inkább abbé, 
mint költő, s többet foglalkozik az imakönyvvol, 
mint a partitúrákkal. Megvalljuk, nem hisszük el 
neki, bármennyit imádkozzék is a dominikánusok 
bécsi templomában. Ha jobb szeretné a pápát, 
mint a múzsát: akkor ez idő szerint nem a »pol

gári házasság“ uj fészkében volna, hanem az 
örök-városban, hol a pápa ép most tartá lelki
pásztori arany-miséjét.

Liszt a maga ünnepét tartja most: „Bécs for
dulását.“ Gyönyörködik ama hires zenováros tap
saiban, mely őt eddig mindig hidegen fogadta, 
nyolc év előtt pedig „Prométheusz“ -át épen kifü- 
työlte. Az elégtétel édes örömét élvezi, látva, 
hogy „Szent Erzsébet oratóriuma,“ (melyet elő
ször Pest hallott,) mily lolkesülésbe hozza a régi 
mesterek: Beethowen, Haydn, Schubert és a töb
biek városát.

Pest is mindinkább zeneváros lesz. A múzsa 
nem éri már itt be ogy-egy szűkre szabott idény
nyel; ban érti egész éven át uralkodik, mint egy 
planéta. Dalárdáink „csicsergése“ sohasem ju t
hat előtérbe: mert hangversenyek és a népzene 
mindenféle fajtája elfoglalják előle a tért. Szín
házak, nyilvános termek és sörcsarnokok most is 
egész quodlibet-zenétöl viszhangoznak. A nem
zeti szinpadon az „olasz“ opera uralkodnék, ha a 
balesetek békóiban nem kellene sóhajtoznia; az 
újtéron a languodoci népénokesok zongedozik 
dallamtalan francia chansonjaikat; a Tüköry-böl 
„uj világgá“ lőtt sörcsarnokban a „Christy's Min
strels“ néger daltársaság üt originális lármát; 
mig a tyi*o 1 i népénokesok a redout után a budai 
várszínházban jodliroznak. A szegény cigány-
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zeneszek pedig ezalatt igazán sírva vigadnak el
hagyott hegedűik mellett, melyeket ma már a vi
lágvárosiadé Pesten alig hallgat más, mint né
hány örök-bús magyar.

E sokféle idegen zeneszó közt legjobban érde
kelhet bennünket az „olasz opera44, miután a 
nemzeti színpadra fészkelte be magát. Szeretnénk 
legalább gyönyörködve haragudni rá. De nem le
het gyönyörködnünk, mert egymást éri a sok — 
akadály. Egy nap megbetegszik a mi Hajósunk —  
s rögtön megáll a „stagiono44 egész cifra bárkája. 
Másnap Bolis (a hös-tenor) győzi meg a zenekart, 
hogytenornak ugyan tenor volna, de nem oly hős, 
hogy kivívhatna egy esti diadalt, tehát a „Trou
badour44 is elmarad, s a magyar személyzet áll 
elő egy olasz operával: a „Luciával44, megmutatva, 
hogy Donizetti valami szebbet is irt valaha, mint 
a világ kegyét rég elvesztett „Kegyencnő.44 Har
madnap Modini (a bassistaj reked el, s kétségkí
vül szidja a „barbár44 levegőt, mely különben 
csupa tavaszi napfénytől mosolyog, s a „Faustot44 
is el kell halasztani. Szegény olaszok! Zenéjük 
nálunk úgy járt, mint politikájuk otthon —  a 
francia szövetségben kellett keresni boldogulásu
kat, moly alkalmasint itt is aligha lesz több, mint 
fél-boldogság.

Л sajtó megmondta előre, hogy a régi olasz 
operák nem hatnak többé a mi közönségünkre, 
moly ismeri Beethoven „Fidolióu-ját, Mozart, 
„Don Juáne-ját, Wagner „Lohengrin44-jét, Halevy 
„Zsidóuö44-jét s Meyerbeer Hugenottáit.44 E nagy
ban kifejlődött drámai zene mellett ez olaszok 
nem igen pompázhatnak már rég túlszárnyalt 
„opera aeriá44-ikkal, s jobb volna, ha a „bouffá44- 
ra adnák magukat — világszerte. Oly társulattal4 
mely a páratlan „Szóvillái borbélyt44 az elasz vér 
pezsgésével az olasz dallam csillogó játsziságával 
tudja előadni, Salvi is többre ment volna.

Különben nem haragszunk értté, hogy nem va
lami sokra ment, mert ha diadalt arat: akkor 
minden évbon moghonosúl a „stagiono,44 bár
mennyi tintát fecskendezett volna is ellene a 
sajtó. Így legalább egyszer mindenkorra átesünk 
a szalonok о füstbe menő tetszeigésén, mely ma 
ugyan sokba kerül, de legalább a holnapnak (ért
ve e holnapon a jövőt) nem csinál nagy kárt.

Л sajtó különben oly hatalom nálunk, melyre 
akkor hallgatnak logkevésbbé, midőn „unisono44 
mond igazat.

Felokiné asszony is megmutatta, hogy nem tö
rődik vele. Minden lap egy iránt ajánlá neki, 
hogy Shakspoaro „Makrancos hölgyét44 engedje 
át Londvayné asszonynak, kinek ez a szerep in

kább való ; de Eolekiné asszonynak harmadszor 
is kedve jött bebizonyítani, hogy csakugyan 
Lendvayné asszonynak való. A sajtó köszöni, 
hogy igazat adott neki, de azért nem szolgálhat 
bókokkal „Makrancos hölgyének,44 bármennyire 
elkényeztoté is edd'g itészeti bonbonjaival. Végre 
is Junó ne akarjon Psyche lenni, mert nincsenek 
hozzá elég könnyű szárnyai; s ne akarja külö
nösen, hogy az egész Olymp egymagáé legyen.

Kát a népszínház : ez a kevés olajú lámpa, mely 
esténkint egy-egy lobbot vet, mig egy hét múlva 
egészen kialszik! Szerencsére, ez még nem lesz 
halál, csak elköltözés — a nyári színkörbe , hol 
„Bém apó44 ismét megkezdi nyári hadjáratát. A 
tavasz most kecsegtető : hozza az országgyűlést, 
melynek elég nagy uszálya van, hogy belőle a 
nyári színkörbe is jusson egy-egy kis közönség. 
A tömérdek ujdonat új képviselő maga is meg 
fogja tölteni egy párszor a színkört, ha ugyan a 
szálláskeresés gondjai megengedik. Oh ez most 
nagy gond ! Tömve van az egész Budapest, és 
most még hét-nyolcszáz személy (alsó és felső
ház, az elmaradni nem akaró családokkal) keres 
benne szállást.

Milyen jó  yolna most, ha egy mindig tervezgető 
barátunk egyik régi ábrándja megkövült volna. 
0  — valahányszor csak áttekintett a budai Du- 
napart éktelen vonalára —  mindig azt mondá: 
„száz palota kellene oda, és mind a száz palota 
hamar kész lenne, ha minden megye és minden 
nagyobb város emeltetne egyet.44 Feledé, hogy 
a mi megyéink és városaink egyformán úsz
nak a politikában és saját pénzügyeik rendezet
len voltában. De az eszme elég szép és elég 
ábrándos arra, hogy legalább futtában föl jegyez
zük ez alkalommal, midőn a megyékből és váro
sokból érkező honatyák bizonyára a legkevésbé 
bánnák, ha a megbízó levéllel együtt egy-egy ké
nyelmes lakás utalványát is átvehették volna vá
lasztóiktól.

A színi tanoda főigazgatója sem bánta volna 
vasárnap, ha kényelmesebb termekbe vezetheti a 
к rálynét, ki ez intézetet is meglátogatni kegyes
kedett. Lehmann mester elkövetett ugyan min
dent, hogy az egyszerű helyiséget tetszéssé te- 
togye : a szűk lépcső szőnyeggel volt borítva, ba
jor színekkel és virágokkal díszítve, s maga a 
színterem és színpad is ünnopies külsőt öltött A 
királyné b. Eötvös Józsefné és a komitétagok kí
séretében éljenek közt lépett a terembe. A szín
padon a növendékek álltak népies viseletben. A l
kalmi allegóriát adtak elő, melyben egy kertész 
lányai megálmodják, hogy kedves vendégük ér
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kezik, s virágot is szedtek már számára, amit az
tán át is nyújtottak a megérkezett kedves ven
dégnek, a — királynénak. Aztán a Vörösmarty 
„Hymnuszát“ éneklék, gr. Festetich Leó dallamá
val. О Felsége szavalatot is kívánt hallani s Helvey 
Laura k. a. elszavalá a b. Eötvös „Vár és kuny
hó“ -] át, Szcerbovszky Auguszta k. a. pedig egy 
magyar dalt énekelt. О Felsége szívélyesen bo-

V e g y e s  k ö  /

Történeti naptár. Aprilhó  14-dikén volt Bona
parte győzelme Millesimónál, 1796-ban.— Tódor 
abyssiniai király + 1868.

15. Jézus f  29. — Struve orosz csillagász szü
letett 1703. —  Bonaparte győzelme Dego mellett 
1796. —  Keletindiában a forradalom kitört indu
sok és oroszok között, 1868.

16. Chaumette, Anacharsis, Clotz atheisták, — 
továbbá Camille Desmoulins és Hébert neje 
nyaktiló által ki végeztettek Párisban, 1794. — 
Bonaparte győzelme Ceva mellett 1796. — Bo
naparte győzelme a Thabor hegynél, 1799.

17. Jézus föltámadt 29. — Zách Felicián me
rénylete Róbert Károly ellen 1330. — Luther 
Wormsban a birodalmi gyűlésen kimondja, hogy 
ö mindaddig a maga értelme mellett marad, mig 
az ellenkezőről a bibliából meg nem győzik, 1521. 
—  Franklin Benjamin f  1790.

18. Kazinczy Gábor f  1864. —  8zalay László 
született 1813.

19. Zsidóüldözés Lissabonban 1506. — A  pra- 
gmatica sanctio e napon kelt 1723. — Lord By
ron 1824. — Klapka győzelme Wohlgemuthon 
Nagy-Sarlónál, 1849. — A zsidók kiindulnak 
Egyiptomból.

20. III. Napoleon született 1808. —  Bukurest- 
ben Iiohenzollern Károly Moldva-Oláhország fe
jedelmévé választatok, 1866.

Közli : V. A. *

* (Amerika uj találmányai) A varró-gép fölta
lálásával Amerika már nagyon lekötelezte az 
emberiséget, a tartalmasb, eredményesebb mun
kának adva vissza sok kezet, melyek addig a 
varrótű áldástalan forgatásával voltak elfoglalva. 
Ezután következett a javított kötő-gép, mely azon
ban még mindig nagyon sok kívánni valót ha
gyott hátra. Mr. Lambs most e gépeken is célszerű 
és nevezetes javításokat tett, s ezek már működ
nek széltiben. Az eddigi kötőgépek csak egyen
letes, csőalakú szövést voltak képesek előállítani;
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szélt a növendékekkel, a tanárokkal, s kifejezte 
megelégedését.

Szeretnők tudni, hogy hányán lehetnek a „beau 
monde^-ban (mert vannak bizonyára elegen,) kik 
ez nap tudták meg először, hogy Pesten már szí
ni-tanoda is van. Az igaz, hogy csak négy év 
óta van.

l e m é n y e k .
Lambsé nem gömbölyű, hanem hosszas és mind
két oldalon működik. Egy oldalon 50 kötőtű van 
rá alkalmazva, s igy minden mozdulatnál száz 
szemet képes kötni. Egy ily mozdulat csak egy 
másod percbe kerül, a okkép egyetlou perc 
alatt 6000 szem van megkötve. Egy géppel 
egy nap alatt 36 pár harisnyát lehet kötni. 
A  kötés tetszés szerint lehet erősebb, vagy tágabb. 
A  gép maga igénytelen, kis helyet foglal el, s 
oda erősíthető bármelyik asztalra. Legneve- 
zetesb, hogy alakzatokat is lehet vele kötni, s ek- 
kép alkalmas shawlok és keztyük előállítására 
is. Európa nagyobb városaiban már ily gépeket 
vásárolhatni s az ár csak 120 ezüst forint.

* (A dohányfogyasztás Franciaországban.) A 
múlt évi kimutatás szerint Franciaországban 
7,699,480 kilogramm tubákot fogyasztottak el, a 
miből harminc olyan oszlopot lehetne fölállitni, 
mint a Vendőm-téren levő ; dohányt pedig 18 mill. 
440,900 kilogrammot füstöltek el. Elszittak még
20-centimes szivarokból 28,000 kilogramm súly
nyit, mi egymás mellé állítva 638 kilometer hosz- 
szaságot adna, vagyis majd akkora távolsá
got, mint Páris és Bayonne közt van ; 15-centimes 
szivarokban 63,000 kilogrammot, mi 1590 kilo
méternyi hosszaságot képvisel, s Párist és Sz.- 
Pétervárt összeköthetné; 10-centimos szivarok
ból 178,000 kilogrammot, a mi 3772 kilometer, 
s ekként Páristól Teheránig (Persia) lőhetne be
lőlük vonalt hozni. Legtöbb elfogyott az 5 con- 
time áru szivarokból, t. i. 2.734,585 kilogramm s 
ezek hossza 68,360 kilometer; ily vonallal majd
nem kétszer lehetne körül koritoni a világot! 
Kissé furcsa statisztikai kimutatások.

SS. ( Hízelgő cím). Egy Nubia vidékén utazó
nak ily cimmol mutatá meg egy benszülött az 
uralkodót: „Nézd a bivalyt, a bivaly maradékát, 
a bikáknak bikáját, a nagy elefántot — a ha
talmas sultánt!“ Náluk ez lévén a legnagyobb 
cim, mivel ember illethető, a fontobbi állatokat 
mint szenteket tisztelvén.

Pesten. Nyom atott аж „A th en aeu m " irodalmi és nyomdai r. társulat nyomdájában. 1869 .



ceakkdt tájkép voeas róezt a kiállitásban, аг egyik- i * ( Hamis pénzelr.) Hamis tiz-és buszkrajcáros
пек tárgya az aratás, háttérben kiállítás Florene- ujveretű pénzek keringenek a fővárosban. A  ha
re, a másik erdei tájkép. ~  A  társulat utólsó tóságot figyelmeztették is ezek létezésére, de a
választmányi ülésében elhatározta^ 'hogy miqda- kibocsátót még nem sikerült kézre keríteni. ,

80W  4- ' ' I T 1!?11’ iW s-bauJ Ez ehnult év-

n S P  nyereto4" ^ * 33 38 «tólló 8 fée*er,’ 162 tóí8kitá8i
y-  (K ép !& véé^a ^ k ö z e l e b b

Felekmé asszony igen szép mellszobrát készité.el, I -gzmaiom faffirésze'ő-evárá. evaciu
4 ? W  ‘ mosógyár. ’ a Pannónia ” h e n g e i £ o k  bővítése, ,IS I  hordó-gépgyár, könyvnyomdái részvénytársulat

«1 " építkezése: kukorica-keményitő gyár,Topitötész-
n ^ i / t0í  .^ - za a Й  tagyára, Iláényi gyártelepe; JPozner vonalzógyára,
fe s tő n ^ , ^ g y  a becsi akadém^áír ® agá  ̂ P 2“ Deutsch könyvnyomdája , kézmüzeti bútorgyár, 
hesse m ü V ^ ^ té b e n * ^  szép tehekégu íftu íestó a i^gg^sá-gyár nágyobbitása, molnárok és sütők 

m ^ r ,  Jm l Zimmermapn gözma]m a, stearingyertya-gyár; kártoly-fonoda; 
nagyhírű tájképfestő mfiterniében fog egyelőre | vóffwazerL zi 8 m üveffvészetiiyár -  bőrgyár • 
döjgozni. —  A z  ö r e * . m l í r o f e l é s  Baris g é p g y á 5 R o s m a y Í ?í k r é g z Í e ,;
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feunyezérrel. Rajzolta Storno Ferenc, köre met- 8® a b .p ó t , ioréz és Józsefvárosban, 
szette Rohn. 2. Gulyaitatás. Festette Lotz Károly, (IMmai régiség.) Ab óbudai Kunwald-fóle
köre rajzolta Maraetoni. 3. Az Özvegy. Székely téglagyárban ismét egy római sareophágot ástak 
Bertalan festménye. Fényképezte Simonyi Antal, ki, melyről Rómer Flwris tudósunk és munka- 

* (A sajtóoétség miatt elítéltek Számára) Vácon társunk következő leírást közöl: *A  safköphag 
találta ̂ fogházát. A z épület, melyet már meg is 8 lábnyi mélységben feküdt a földben » feltalál- 
vettek, a Dunára néz és igen szép kertje van. A  tatásánál már, fájdalom, fedele nem volt. A  felírás 
ház berendezése «a  kert rendezése körül már meg j> м
is tették a lépéseket. ‘ т .м о  ae тек как

* (KéjjvieelöodlaeAási) Tordamegyében b. kt perpbtváb skcvkitatI
Bánffy János jobboldali és Tisza László ellenzéki гекщ ттветб PAfROKO
jelölteket választó  képviselőkké. Ez utóbbi vá- i a w v s  vitális ывев rvs .
lasztásánál a küzdelem igen erős vélt és Káróm eIvs vlvs suu f e c i t

naptm át tartott T e á n a k l ó t t .  gzerj n t  Vitális Aldus, k sabndon bocsátott rabszolga,

mintapeeU, „egység óhazában - ^ k j a  szer dések vannak. Jobbra egy mezitlábos szolga áll 
yeatetett. A z ünnepélyre az ismeretes dr. bów*s ЬмагЦ köpenyféle, öltönyben; kezében egy tálat 
skót matter s a pesti páholy két twztvieol^ie tart, melybenegy madár van. Balra egy tunikái

embér átható szűk nadrágban és rövid, vissza 
tesWéról^ez, fejtegetvén a társulás nemes célját bajtott csizittábaD. Jóbb kézének ujjai közt e g l  
*  а1 ,.етЬ£  Uera, t  poharat tart, mintegy köszöntésre éjneiye. baljáu l

i^ 8 ^ d  után. ft pleddheé hasonló köpeny redőit taitjá. Eeek >
mesterének s több tisztymelönek megválasztása előtt egy fitetölgö oltár van gúla alakú sütemé- 
kÖTAtkézett. ■ у  • , : ' nyekkéi * -  В  sarkophagon kívül még egynéhány
íirJii Tw* arabesket, sirlámpát, pénzeket ée egy edényt (nem

1̂ ^ ^ щ пгубаап ^ е  Itárára válik a tuj&uánynaki raert az lett volna
lent B.«zálláeán, hol egy &**>> Wieleterös ember egye^üli tpegfejtöje az eltemetés idejének. E  római 
¥,в!5 £ ^ Ч а ,П^  f e í  sir félett száraoa keresztény koporsó, kereet éa

étze^t fcéRi voü ehteva.  ̂ -  A  talált tárgyak a

a‘2ÓÖo ftért E z a társulat előtt feltánt; vízsgÉktot j f hó 3 ká _v dtth‘..g b
indított, s kitűnt hogy H. fogaJós.már három év . (Nagu-Seebenben) f. hó 3-kán egy dühös eb,

szombaton e hó 3-dÍkán dr. Saabó Samu é» ^  ^vát országgyűléshez, hogy engedtessék m e g ^ f e  
posztás Józsefurak müeetélyt rendeztek. k* a Dráva és Száva közt letelepedni. Р'Лф?;.






