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T Á R S A D A L M I *  H E T I L A P .
M egjelenik minden vasárnap.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e .........................................4 frt.
Fél é v r e .............................................2 „
Negyed é v r e ....................................  1 „

Egyes szám ára 10 krajczár.

Felolfis szerkesztő:

V Ö R Ö S  F E R E N C  Z.
K iadók:

J 0 E R G rE S  Á G O S T  ö z v .  ós  P i a .
A lapot illető szellemi közlemény a szerkesztőre, az anyagi rész 

pedig a kiadókra ezimzendő.

H IVATALOS H IR D E T É S E K  DIJA:
100 Bzóig]2  frt., ezentúl minden megkezdett 100 szónál 50 krral több 

Mayánk irdetések megáUapodás szerint számíttatnak. 
Nyilt-tér három hasábos sorért 10 kr. 

R l l y e g d l j  m i n d e n  h i r d e t  é r t é r t  ttO kr .

------ Kéziratok nem adatnak vissza. Z Z Z

B ány ászat az  em b eriség  szó k  
g á lá id b a n .
(Folyt, és vége).

A munkás erő szaporodik, a müveit kor igényei 
a szaporodássál egyenes arányban nőnek s a/ > tnber- 
nek kötelessége, hogy értékesíteni tudjon miudeut, mit 
a természet felhíilmozott. A mezőgazda annak gyarapí
tásához gondozásához járul, mit a klil szili nyújt; a bá
nyász a föld mélyébe tekint s onnét hozza fel a kin
cseket, hogy az emberi nagy közösségnek hasznára, ja 
vára lehessen.

Igen érdekes a kimutatás, hogy mennyit termel 
az egész világ aranyban és ezüstben mint ez pl. az 
1884-ik évtől 1887-ik évig olvasható.*)

Arany termelés az 1884-ik évben 353.017 kgm. 
101,694,000 dollár értékben, ezüst termelés 2,665,38o kg. 
i 10,77.1,000 dollár értékben, 1885-ben arany termelés 
! 56,1 OS kgm. 103.744,000 dollár, ezüst termelés 
2,954, 7(i(> kgm. értéke 122,799,800 dollár.

1886- ban 149,335 kgm. arany melynek értéke 
99,2dO,877 és 3,027,632 kgm. ezüst érteke 125,828,400 
dollár.

1887- ben 149,048 kgm. arany 99,056,850 dollár 
értékeli és 3,259,144 kgm ezüst 135,449,-*10 dollár 
értékben.

Az arany termelés tehát csaknem ugyanez minden 
évben, sőt inkább hanyatlás konstatálható inig az ezüst 
mindég nagyobb mennyiségben lesz átadva a forgalom
nak. A legiöhb arany az egyesült államokból kerül ki. 
Európai államok között pedig Oroszország áll az első 
helyen. Úgyszintén ezüst termelésnél is a vezér szerep 
az Egyesült államoké, Európában pedig Német ország

*) Ooslorrcichiscbe Hoitschrift fiir Herg und lliittenwpson.

T Á R  CZ A.Tormás levél rímekben.
(1854.)

Tekintetes, nemes, nemzetes, vitézlő,
Osztrákpárli Bomlás Pantalcon úrnak,
Fényes Bak korszakiban kerületi jegyző 
Minőségben érmet szerzett gézen gáznak ;
Női társaságot, férfi bünbarlangot,
Kártyákat kedvelő éjjeli bagolynak,
Nappal csapszékekben csengő üveghangot 
Örömmel hallgató lusta papirmolynak,
Adassék levelem sürgős menetekkel,
Pecsétes zsákokba rakott tisztelettel.

Nem dicsólllt régiekről,
Ilonszerető vitézekről 

Zengek harczi dalokat.
Hanem rád, fekete sárga 
Kctkulaesos jó madárka 

Szórok mérges nyilakat.
Nagy ember vagy, amióta 
Boldogít a német nóta.

Gőg dagasztja mellkasod.
Wiener Zeitung járja nálad,
8 hogy épüljön romlott májad ;

A német szót kapdosod.
Minket, lám, németek marnak,
8 te szégyene a magyarnak 

Még rajongsz a németért.
Szerinted mind durva magyar,
Ki altilát, kucsmát akar,

És németül még nem ért.
Monugcrie-Üirection,
Mit extra Kestaurntion,

Sucbt solide Ageuten.

jár elől, utána Spanyolország melynek termelése évente 
állandóan 54,3b5 kgm.

Magyarország 1886-ik évben termelt l,788-794 kgm. 
aranyat, melyuek értéke 2,483,422 frt. 1887-ben 
1,801*9188 kgmol 2,597.377 frt. értékben.

Ezüstöt 1886-ban 16,042.8855 kgmot, értéke
1,443,823 frt. 1887-ben 17,664.9930 kgmot, értéke 
1,588,184 frt.

Kézből 3,813 14 métermázsát 1886 és 5,394.37 
métermázsát 1887-ik évben. így tehát mondható, hogy 
Magyarország aránylag véve Európa leggazdagabb 
arany vidéke s egyszersmind bányászatában is minden 
tekintetben haladás észlelhető. 8 valamint halad a bá
nyászai, époly arányban halad az ipar, a szellemi élet, 
a hazai tudomány is.

Sóbányászat fontosságáról éitekezni teljesen fölös
leges, nem nélkülözhető czikket képez s igy fejtése is 
az első rangú szükségletek közé tartozik. 8 ha az állam 
gondoskodik kellő szállításáról, olcsó termeléséről, úgy 
még eléggé indokolható a monopólium. Mert gátolja a 
sótelepeu korai kimentését, fejtést szabályos üzem mellett 
folytatja s kellő garantiát is biztosit mindennemű vissza
élések ellen, de mindezek csak addig védik a monopó
liumot, a mig az tisztán a fentebb említett szempontok 
betartásáért áll fenn, mihelyt azonban nyerészkedés, 
üzleti szellem lép előtérbe, úgy a só ilynemű bányászata 
az emberiségre nézve kárhozatos.

Mielőtt által mennénk a bányászát testvér üzemére 
a kohászatra, felelnünk kell még azon gyakran hangoz
tatott vádra, mely a bányászat jogosultságát és az cm* 
beriségré nézve hasznos voltát támadná: a bánya sze
rencsétlenségók.

MiliclU azonban valamely hasonló veszólylyel járó 
életmódot, mint pl. a tengerészetet vesszük, s a melynél 
a veszélyek sokkal gyakoriabbak mint a bányászatnál,

Seliiekt Prospecte und Priimion, 
Elcgnntcn Familicn 

Nimmt reelle 0 Térten.

Direel Export, an Priváté, 
llluslrirte Apparate,

Latcrnen-Fabrik an gros. 
Lingiiisten wollen probireu,
Uen Profánén explieiren 

IIol van ilt. a német szó?

És te, minthogy fejed lágyul,
Még vitatod ostobául

Hogy német nyelv létezik.
Amit más népektől loptak,
Idegen szókból alkottak,

Ist ka deutsehe Grammalik.

Ha látni mégy Budapestet,
Hol nem értik a sváb nyelvet,

Olt igy beszélsz magyarul : 
Kcllncr! egy sniezli roszprátlit,
Fris krigli sört, oly stumádlil.

Ki trinkgeldre nem szorul.

Magas köcsög nőtt agyadhoz, 
Kétfaruú frakk a hátadhoz,

Egész pinézőről tözet.
8 hogy gúny legyen c nagy zásban : 
Szolgád magyar bőrruhában 

Hajt lófejfi dögöket.

Talpat nyalsz és kezet csókolsz, 
Földig legörnyedve hőkölsz 

Sváb, cseh főnök uraknak.
S a szegény adózó népet 
Kényúri vaskézzel téped,

Hogy bive volt Kossuthnak.

a melynél gyakran a kellő óvatosság, védekezés is 
hasztalan, inig a bányász figyelem és gond mellett 
mindég kikerülheti e reá leskelódő veszélyt — úgy 
ezen ellenvetés magától elesik, mert ki fogja tagadni a 
tengerészet világ fontosságát, ki fogja kárhoztatni a 
közlekedést, a melynél csak épen oly mértékben for
dulnak elő balesetek, mint a bányászatnál.

Vigyázatlanság okozója a. legtöbb bajnak s épen 
a bányász az, a ki a legnagyobb törekvéssel iparkodik 
minden nemű veszélyt, kikerülni. Czélszerü és minta 
berendezésekkel találkozunk Németország bányáinál, 
hol a munkás egészségére a legnagyobb gond forditta- 
tik s a népnevelés humánus intézményeit kiterjesztik 
az egészség főn tartására is. S minden bánya üzem ve
zetőnek kötelessége bányája biztosításáról gondoskodni, 
hogy ezáltal munkásai életét a veszélytói megóvja, s 
az anyagi haszon mellett, életerős, megelégedett mun
kásokkal rendelkezzék s e tekintetben is a bányászat 
fontosságát a nemzetek életében kiemelje.

Kárhoztatandó azon eljárás, a melylyel a múltban 
igen sokszor s még jelenleg is igen sok helyütt talál
kozunk : t. i. a bányaművelés az arra büntetésképen 
kiszabott egyének által Űzetik. Ez káros magára a bá
nyászatra s legföként elítélendő humánus szempontból; 

i mert a bányaművelésre, mint már egyszer említve lón, 
nem mindenki alkalmas, nagyon meg kell ismerni ezt 
a szerep közt, elsajátítani annak minden tulajdonságát, 
megszeretni, érette lelkesülni s csak akkor lehet az 
emberiségre hasznos munkát végezni. A kényszer munka 
talán sehol se bosszulja meg magát annyira mint a bá
nyászatnál.

Az ilyen elitéit csakhamar munkaképtelen lesz; 
gyakran életét is veszti a nagy fáradság közben, az 
üzeni s/.abálys/.erütlemil folyik, mert a jövővel senkisem 
gondol s igy történik az, hogy a legszebb helyek hol 
gazdag termelés lehetne máskülönben, hozzá férhetlenek,

Ha jó anyád erről tudna,
A sírjából is kibújna,

8 menydörögne szerfölött.
Szégyelné, hogy az ő vére 
Kifordított burka féle 

Majom bőrbe költözött.

Mikor magyar tejjel tartott,
Magyar dal mellett ringatott,

Nem álmodta a szegény :
Hogy ráférjen a lelkedrc,
Árulkodni nemzetedre,

8 győzni fog a cselszövény.

Az eszed sem valami kincs,
Botrányt csinálsz, a hol még nincs,

8 nevetik hős voltodat.
Mindenki rósz pénznek ismer,
És mégis mint igaz ember 

Hányod, veted magadat.

Mikor lettél, nagy örömben,
Az igazin kívül, minden 

Hamis isten jelen volt.
Es ezen ritka szerencse,
Hogy a jókat elrettentse,

Téged magas polezra tolt.

Azért vagy most hivatalnok,
Minő csak kell, olyan álnok,

A kémrendszer eszköze.
Azért a jog üldözője,
Kelldelelek hirdetője,

Jött, ment népség jobbkeze.

Kár, hogy Ámor, a félisten,
A ki (bár nyíllal áll lesben)

Éjjel bátor, nappal fé l;
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teljesen parlagon lu xérnek. k< nyszermunka szülője lég 
több esetben a rabló bánván altiak, s a/, ily bányászai
nak a/. emberiség szolgálatában csak hálranyait latjuk; 
mert egyrészt elpazarolja a lek vő löket, azt további 
felhasználásra alkaliiiatlanná, hoz/, lerheteth íme teszi s 
a munkáséról túlságosan megiszitvcn, elet veszélyessé 
vállik. Mimtc/ek következményeit pedig a jövő nemze
dék mindég keserűen megsínyli, az államháztartás min
den tekintetben megérzi.

Ezek utál! áttérhetünk a kohászát kél néniére a 
vas és a lein kohászatra.

A icgi időben a bányász önmaga végezte mind a 
kettőt. A hány a te rtl let mellett olt találjuk a kohót is s 
hihetőleg a mint kellő mennyiségű erezet termelt, a 
lejtes munkáját abba hagyván, az erezek értékesítésé
hez látott.

De midőii a bányász munkája mindég terhesebbe 
változott, midőn a feltárás beható tanulmányozást, telep 
ismeretet cs kitartó munkát igenyelt: a fogyasztás 
mindég több és több termel vényt emésztett tel a | 
kohászat is elkülönül s mint külön tudományág indul i 
erősödésnek, virulásnak.

Maga részére foglalja le a vegyészeid. a gépésze- | 
iet : ezeknek bő anyagot szolgáltat, fejlesztésükön hat
hatósan működik s különösen a vegyészeiben uralkodó j 
titokzatosságokról, szédelgésekről lerántja a leplet s i 
nyiltán reá mutat a benne uralkodó törvényszerűségekre, 
igazságunkra.

A bányászai adja a nyers anyagot, inig a kohá
szat azt teljesen átalakítja, feldolgozza s az ipar külön
böző ezéljainak átszolgáltatja. De ismét annyira össze
függésben látjuk, hogy nem csak az anyagot, tehat ma
gát a földolgozás, foglalkozás tárgyát nyújtja, de ezen 
kívül a szénbányászat magához az eszközhöz, a mely Ivei 
a termel vények átalakítva lesznek, járul. Magában a 
vaskohászatban s a vasiparnál egyáltalában véve a 
lényeges haladás a szén felhasználásával s a gőzgép 
feltalálásával kezdődik. S még ez idő szerint nélkülöz- 
hetlen tényezője a kohászatnak a szén, illetőleg a 
koksz.

Tételnek ugyan kísérletek arra nézve, hogy a 
gőzgép, a villanyoság által kiszorilessék s a vas épen 
úgy, mint a réz közvetlenül az érezből legyen előállít
ható s mind előre látható <• hasznos és kívánatos vív
mány állal a szénbányászat is leszáll azon nívóról, a 
melyen a gőzgép szövetségében áll.

De valamint a gőzgép leghfibb szövetségesét a 
bányászatban lelte, úgy nagyon valószínt! az is. hogy 
a villanyosság is bányászatunk valamelyik ágára ismét 
befolyást gyakorol s uj üzemnek lesz megalapítója. A 
kutató elme fő ezélja az: hogy azt a holt anyagot, 
mely az ásványban rejlik értékesíteni tudja, hogy bir
tokába vehesse teljesen a földet, mdy annyi hasznosat 
annyi titokzatosat rejt a tudomány számára. S minden
esetre, kitartó munka éles megfigyelés ezelhoz is vezet, i

így lehal láttuk, hogy a bányászat, mint nyújtott 
fegyvert az embernek, hathatós fegyvert, u mely Ivei 
hatalmát e földön megalapíthatta, utóbb önmagát a 
munkára reá szorította, s hozza szokott a polgári elei
hez; majd isim t megvetette alapját a tudományos rend 
szenteli, az iparnak, a kereskedésnek s végül betolyás 

j sál volt modern társadalmi életünkre, bzóval, niiudcu 
' nevezetesebb változásnál, minden a tudományt úgy, 
! mint közéletünket befolyásoló eseménynél, mint uelkli- 
! lözhetleu bajnok jelenik meg s az általános dicsőségben 

mint alapiló, mint foglaló követeli az elismerés részét.
Viruljon is a nemzetek holilogifására az emberiség 

! hasznára s művelőinek, úttörőinek büszkeségére, dieső- 
! Egerei

Hunniáim <«ez;i.
(Vége.)

Különfélék.
— Iliii'Oh* G áborért. a jelesek jeleséért városunk

közönsége oly képen mutatta ki részvétét, hogy mig a 
nagy halott a ravatalon feküdt s temetése napján, több 
középületünkön gyaszlobogú lengett. Törvényhatóságunk
nak közgyűlése pedig főispánunk indítványához ké
pest kimondta, hogy közéletünk jelesének emlékét
jegyzőkönyvileg örökíti meg, továbbá, hogy a bánatos 
Özvegyhez részvétiratot intéz a hazánkat ért nagy 
veszteség alkalmából.

— llivalalcsere. Utóbbi közgyűlésünkben elnöklő 
főispánunk ő méltósága olőreboesátván azt, hogy e vá
rosnak kel tisztviselője, nevezetesen Artliokl Géza ren
dőrfőkapitány és Krausz Kálmán közig, tanácsnok, kik
nek mindegyike igazi buzgósággal s teljes odaadással

1 szolgálta a várost s ezentúl is így kívánja szolgálni, de 
j egyéni hajlamaiknak megfelelőbben, beadott uyilatko- 
I zatuk szerint megállapodásra jutott egymás között az 
I iránt, hogy azon esetre, ha eddig elfoglalt állásukra 
I tervbe vett cseréhez eddig szerzett nyugdíjigény ók ép- 
| ség ben tartása mellett az illetékes tényezők liozzájárul- 
l mik, s a hivatalcserét a kormány is megerősíti, kéri,
I engedhessék meg mindkettőjüknek hogy hivatalt cscrél- 
! kössenek, — a közgyűlés egyhangúlag megszavazza az 
| engedélyt, s Artliokl Géza rendőrfőkapitányt közig, ta

nácsnokká választja meg. Erre főispán ur Ú méltósága 
Krausz Kálmán közig, tanácsnokot rendőrfőkapitánnyá 
nevezte ki. Mindkét tisztviselő azonnal letette a hivata
los esküt.

— A lövőidéről. A selmeczi polgári lövészegylet 
ez idei harmadik dijlövészetét május 8-án tartotta

í meg. A dijakat ez alkalommal az egyleti pénztár 
! adta. Összesen 4U7 lövés történt i>98 köregységgel. 

Négyes 15 lövetett, Az első dijat Krausz Géza és a 
másodikat Seidel Ágost nyerte egy-egy négyes lövésre. 
Ezenkívül négyest, lőttek még Dr. Stuller Gyula hármat, 
Seidel Gyula egyel, Krausz Géza ötöt és Seidel Ágost 
négyet. Ezen eredmény feltűnően mutatja, hogy a lövé

szek a téli idő alatt vesztett lövésheni gyakorlati 
Ügyességüket nagyrészt visszanyerték; mert a kör 
egységek mindinkább megközelítik a lövések számát.

— A koron ' z a *  ju b i l e u m á n  városunk közön 
•gége küldöltségileg vesz részt, miként ezt e hó 12 ói, 
tOrvényh. biz. közgyűlésünk főispánunk elnöklete alatt 
elhatározta. A küldöttség tag jai: Báró lioszner Ervin 
főispán vezetése mellett Ocsovszky Vilmos kir. tanácsi* 
polgármester, llültl József miniszteri tanácsos bányaigaz 
galó, Farbaky István országgy. képviselő, lovag Berks 
Köbért bányaegyesületi igazgató, Bernbardt Adolf gaz
dasági előadó tanácsnok. Mely határozattal kapcsolat- 
bán kimondta a közgyűlés, hogy a polgármesteri 
jelentésben foglalt javaslatot az árvaház alapra vonat 
kozólag magáévá tevén, kérelemmel fog járulni legfel 
sőbb helyre az iránt, hogy azon árvaház, melynek 
alapítványául ezenuel 10,000 frtot tesz le a közönség, 
az „1. Ferenc/ József árvnház" nevet viselhesse.

— Kérelem Molnár Gyula tisztelettel kéri mind 
azokat, kik gyüjtőiveket kaptak, hogy azokat az elő 
fizetési pénzekkel együtt Joerges Ágost özv. és fin 
könyvkereskedésébe küldeni szíveskedjenek. A kötetre 
még mindig elő lehet fizetni 1 írtjával. Bolti ára jelen
tékenyen magasabb lesz.

— Zongorázol* sokszor szereznének meg egy- 
egy zenemüvet, a melynek legalább olejct hallásból 
ismerik, de czimét — daloknál a vidékenként külön
ben is változó szövegét — nem tudják. Ilyenkor a 
bizonytalanságából eddig csak az menekülhetett, a ki a 
divalczikk-üzletek hölgy vásárlói módjára, élőkért száz 
darabot és hosszú válogatás után végre a végig olva
sott dallamokból, ráismertek a keresett egyetlenre. 
Ezen a bajon most segített a Nádor és Búid buda
pesti zeneműkiadó ezég: a Pesti könyv nyomd a-Rész
vény-Társaság ízléses kiállításában 28 lapra terjedő 
jegyzéket adott ki, hazánkban az elsőt, mely a felso
rolt (mintegy 600j zenemű bekezdő ütemeit hangjegyek
ben közli: A főleg magyar dalokat és tánezmfiveket 
felölelő jegyzéket bárki megkaphatja díjtalanul és bér
mentve kik e végett említett ezéghez Károly-körut 8. 
szám alá fordulnak.

— Julii Iá ló üzlet. A Bécs-Lipót városi es. k. szab. 
J. Weiner-fiai élesztő gyára e hó l én ünnepelte meg 
ezégének 40 éves fennállását. Ezen alkalomból a gyár 
nagy számú munkásai a legszívesebb ovacziókkal, hi
vatalnokai pedig valóban művésziesen kiállított felirattal 
és gyönyörű kchcllycl lepték meg a ház főnökét Wei- 
ner Zsigmo, d urat, ki viszont, dús remuncrácziókkal 
adózott valamennyiöknek. Ezt. Rieplnek „Glüeksradl 
cziinü" vendéglőjében tartott ünnepélyes ebed követte, 
melyen a munkaadó és munkás közti szívélyes egyet
értés számtalan toastban ismételt kifejezést nyert. A 
vidékről számos levélbcli és sürgönyzött szerencse kí
vánat érkezett, melynek felolvasása nagy Örömzajt 
kellett. A sikerült ünnepély a köztiszteletben álló fő 
nőknek szánt nagyszámú szerencse kívánattal a késő

S nem Flórián, a tűzoltó.
Volt az uralkodó bolygó,

Mikor lenni kezdettél.

Azért olyan tűző kádó,
Több nejűség után vágyó 

Mellbaj az a szerelem.
Ila fejed után indulna,
Bizony még fel is fordulna 

A nagy világ egyetem.

De ébren légy, int egy barát, 
Hölgyek ellen nyerni csatái 

Kevés a te lőporod. 
Asszonyokból, mely úgy leköt, 
Kiátkozni az ördögöt

Egy oly könnyen nem fogod.

Bűbájos lény, nehéz talány,
A fejfájást okozó lány.

Minden férfit elvakit. 
Házasodj meg, s lesz feleség, 
Perpatvar és idegesség,

A mi majd kijózanít.

Ne félj, ölelgesd mig virul, 
Nyald a mézet ajkairul,

Es ő hinni fog neked.

No de mihaszna oktatlak,
Látom, rajtad már a papnak 

Szent beszéde sem javít,
Ki hallgatna józan észre,
Midőn láztól beteg szívre 

Szép angyalka bandsalit.

0  igéző Agapia!
Régtől sebzi szemed nyila 

Pantaleon bordáit.
Szánd meg őt, hogy ne opedjen, 
Hogy űzhesse merészel)ben 

Gyöngédtelen tréfáit.

Mert ő téged, Agapia,
Úgy szeret, hogy uram lia!

Majd kiugrik bőréből,
S ha szerelmét tűrni bírnád; 
Könnyű szerrel ugrasztliatnád 

A bankópéuzt zsebéből.

A házasság olyan szentség.
Nincsen benne lelki egység,

Kötik üzletszerűen.
Mégis jobb, lm feleséggel 
Kárörvendve sülyedünk el 

A háborgó tengeren.

De benned tán nincs bátorság,
Ha szeret is a gyöngyvirág,

Leszakitni nem mered-
* ) Itt négy erősen tormás strófát kihagytunk, a miért bo

csánatát kérjük a szerzőnek. 8z,

Volna ruha, kalap, czipő, 
Aranyóra es füllengő,

Úgy Innának, hogy: nngysád, 
Forognál Becs légkörében, 
Csárdás helyett koringében, 

Nézne báró, gróf reád.

Nem baj, hogy iszik a tntdya, 
Könnyebben lehelsz igy ura,

8 lelkesülhetsz másokért.
Mert ki szeret telt kulacsot,
Az tiszteli a papucsot 

Házi béke kedvéért.

Ó gyönyörű Agapia,
Hozzád képest mind múmia, 

A mi szép, lüudérszerfi, 
Pillantásod izzó sugár, 
Leheleted jó illatár,

Melled ékes dombormű,

Ila rád gondol Pantaleon, 
Fürdik örömhullámokon,

S megifjodva azt hiszi:
0 légyen nők táborában, 
Mikor abban foirongás van,

A hóditó Tökölyi.

Csupán téged ismer szépnek, 
Imádásra méltó képnek,

S ha bírhatná kezedet. 
Nem járna ferdén az esze,
Te sem volnál tőle messze,

S érezhetnéd, hogy szeret.

Szikrák villognak szemében, 
Tűzvész támad belsejében, 

Mihelyt veled fog pacsit. 
Nem is nézne talán másra, 
Hogyha úgy visszaadásra 

Adnál neki egy puszit,

Nyerne tornót, félvilágot, 
Ráadásul mennyországot.

Ha már tied lehelne.
Ha már volna egybekelés — 
Életúntság, kínszenvedés 

A pokolba mehetne.

S ha, vén úrfi, rád pillantok, 
Ványadt, kiélt arezot bútok, 

Melyet kevés haj fedez.



(Sii órál-ban végződött. Az ünnepélyből kifolyólag a 
Lvopoldstndl korlilel szegenyrinok is jutott adomány
bőven.

—  s /.o I> v im , gyomorba jók elleni gyógyvíz. Ezen 
megjelöli s illik legjobban e gyógyvízre, mely a maga 
iifinebeii specialitás, Mtlamint vegyi alkata, úgyszintén 
gazdag ki-itcdszi nsavas natronturtalmu folytón (84 rész 
,ii.(HH) részben, inig ugyanennyi részben Vichy esak 

Bilin csupán 42 részt tartalmaz) hivatva van hogy 
a számos mesterséges módon elóóllitott gyomorszerek 
((illesztési porok, pastilles digestives, biearb. sodae 
siti. Kih.) egyszerű és természetes úton pótolja. Hányán 
vannak, a kik lulságos vagy ezélszeríitlen étkezés, s a 
bor vagy gyümölcsfélék mértéktelen élvezete utón nem 
használtak volna sodát, pezsgő vagy seidlitz port, hogy 
az emésztő szerveikben fellépő kellemetlen érzőket 
megszüntessék ? A szolyvai gyógyforrásban egy szeren
csés vegynlkatú vízzel bírunk, mely a savakat kőtő 
lulajdonságával a Vichy vagy bilini vizeket messze 
felülmúlva mégis összetétele és dús szénsavtartalma 
következtében, egy felette kellemes izű, nyáron külö
nösen borral keverve nagy fokban tiditó italnak mond
ható, mely soha kellemetlenségeket nem okoz, sőt el
lenkezőleg a jelenlevő feies gyomorsavat, gyomorégést 
és a gyomor egy óbb számos bajait enyhén és mégis 
hatásosan képes megszüntetni és az emésztési folyamatot 
erélyes és jótékony módon befolyásolja.

0 s a  r i) o k.
V ö rö sm arty  M ihály  „C songor 

és T ü n d é “-je.
A c s t h e tfi k a i i s m e r t e t ő  s.

(Folyt, és vége)
... Midőn az elvadult kertben, lepihenése előtt 

kínzó fájdalmában a fölötti bánata, Tündével tán soha
sem egyesülhet, igy tör ki belőle:

Meddig égsz még e kebelben 
Mint szorult tfiz a begyekben 
Ké t segb’ ej tő szerelem,
Csak te nem hagysz, s mint sötét por,
Mini felhő a vész elöl,
Hasztalan fut szfini előled.
Hah! mi ez? mely hangzótok,
Mely varázsos zengeniény ?
Mért kelnek ki sírjaikból 
A kivánat és remény?
Engedek már, engedek,
A megrendült idegeknek 
Nyugalom kell s enyhülőt.
Fájdalom ! jó éjszakát,
Csongor búcsút mond örökre.
8 kedvesének szép szeméről 
Es gyönyörről álmodik.

III. évfolyam. 20. szóm

Szóld ült kebled múltnak romja. 
Lelkedet bünbánat nyomja, 

Agglegények sorsa ez.

Mért nem közlőd immár vele, 
Szerelemmel mint vagy tele, 

Mennyire árt a magány,
Vedd el, és lesz asszony még ma, 
Később anya, majd nagymama,

S elpusztul a vén leány.

Mutass neki égő vágy t,
A mely hódit és nem bágyad,

S lángodnak úgy megörül:
Mint párjának galambocska,
De te se járj, mint vad macska, 

Forró kásás tál körül.

Szerelemben bátorság kell,
A mely megküzd a végzettel,

S kifog női nyelveken.
Mert az imádott szép bálvány, 
Néha a hétfejfi sárkány 

Kút képében vau jelen.

Pajta hát. vitéz badastyán,
Nincs ellenség minden bástyán, 

Várat már nem védenek, 
Levehetők, megvehetők,
Még Komáromban is a nők.

Csak ostromlók legyenek.

Eszem iszom, (liliom dánom, 
Hegyen völgyön lakodalom,

Nincs ennél jobb valami.
Ma vígan él, liólnap ublll,
A ki tudja mibe keríti 

Feleséget tartani.

S E L M E C Z B A N Y A I  H Í R A D Ó .

Végül még akkor midőn Tündét feltalálva s liliom 
két karjába zárkózva igy szól:

Tünde, Tllnde, ab, te vagy ! 
tí annyi szeuvédés után 
Nyugszom égi kebledeu!
8 szívom isten ajkaidnak 
Halhatatlan csókjait.

Ezekből 'átbattuk, mennyi bájjal és mily bámu
latos változatosságai festi a költő a szerelmesek gyöt
relmeit, melyeket Vörösmartynak egy elődje sem ra
gyogtatok annyiféle variatióban.

A reflexiókat, vagy merengő elmélkedéseket is 
nem csekélyebb mértékben gazdagon színezi a három 
vándor ős az Ej szavaiban, melyekben figyelmünket 
az egyik eszme a másik után szebb és szebb ruhába 
burkolva vonja magára Néhány rövid sorban bemuta
tom ezt is. A hármas útra lépő Tudós szavai jellemze- 
tesek különösen, midőn magában töprengve, gondola
tokba mélyed len beszél a lélekről :

S a lélek! — a mi gondol és akar,
Óhajt és képzel, busóiig és örül;
Ez a világok alkotója bennem,
8 rontója annak a mit alkotott;
A lélek! a mi emberré teszen,
Azt mondom annak, s még nem ösmereni.
Én én vagyok, s mi ez? nem tudhatom.
Öli mért az észnek nincs fogó keze 
Vagy mért a lélek meg nem fogható! 

Ezenkívül az Ej ábrándozása is pompás, mielőtt 
a közelgő Tündét és Ilmát észrevenné:

Sötét és semmi voltak: én valók,
Kietlen, csendes, lény nem lakta Ej,
Eh a világot szültem gyermekül.
Mindenható sugárral a világ 
Fölkelt ölemből; megíózkódtatá 
A semmiségnek pusztaságait,
8 ezer fejekkel a nagy szörnyeteg,
A Mind, előállt. Hold és csillagok,
A meny csodái lőnek bujdosók 
Kimérhetetlen légliatárokon.
S tőitekkel s mozgással ^gazdagon 
Megnépesült a pusta tér s idő,
S mint egy menyasszony, szépen és vidáman 
Virágruhába öltözött a fold.

A mély töprengés még a hármas útra visszatérő 
fejedelem beszédében is nyilvánul, midőn egyénileg 
megsemmisülve és várva a halált igy szól:

Mi van még hátra? Merre kötözünk?
Mely kéz mulatja most meg isitornál?
Ha már letettem e nehéz fi-jel,
Ez a lélek, mely roppant temetővel 
Láng óriásként égi boltot üt,
Hol lel magának méltó temetőt?
Lázadj fel tenger, bérez te hullj alá,
Gördülj ki föld e fáradt láb alól,
Szakadjatok rám égő csillagok,

De azért esak harapj bele,
Mindjárt nem visz el a fene,

Ha asszony lesz a párod.
Hogy sok jámbor házasságban,
Szenved csendes butaságban,

Az ne legyen aggályod.

Tüzet fog kihűlt érzemény,
Agglegényből lesz vőlegény,

Küzdelemből diadal.
Lesz eljegyzés és esküvő,
NászUikoma, keresztelő,

S házibarát, fiatal.

Felfakad a fájós kelés,
Égő sebre jön enyhülés,

Dözsölés a böjt után.
A tetszliolt életre ébred,
8 ingadozni fog erényed,

A földi lót. színpadán.

Ilimen lesz a házigazda,
Pajkos Ámor a garázda,

Zene, táncz lesz a gyepen.
Eg, föld együtt fog mulatni,
Az ördög sem fog aludni 

Ily családi ünnepen.

Sok vendég fog ábrándozni,
Meny asszony nyal j á tszad ozn i 

1 lobi világos éj ölén,
S Pántlikon nem fog dúlni,
Mindenre szemet fog hányni 

Nagy szarvakkal a fején.

Kedves Pantalcon uram,
Irigyed nincs, de olyan van,

Ki nem búsul sorsodon.

7#

Komiástok harsogása jel legyen,
Hogy egy királyi lélek sírba megy.

Lám a reflexiókat is mily választékos, zengzetes, 
költői nyelven adja vissza Vörösmaty s figyelmünket 
nem kevésbé köti le, mint a fenséges, tiszta szerelem 
és reális élet bű és változatos festése. Nem csekélyebb 
ügyességgel testesítette meg a esiutalanságot és bol
dogságot Ledérben és az ördögfiak beszédében, me
lyekre elegendő legyen esak egy-egy példa. így Ledér, 
midőn Mirigygyei incselkedik, pajzáusága a következő
képen nyilvánul:

Néne, úgy-e szép dolog,
Szántóföldet vinni arczáu,
Melyben agg szeplő virágzik,
8 mintegy tisztes regi szúr 
A szömiirez szakáit ereszt?
Jaj, beli furcsa kép maga !

Mig az ördögfiakat legjobban jellemzi Berrehuek 
azon mondása, melyben az ördöngös önbaszonleséssel 
párosult csintalanság jelentkezik, midőn a bocskor 
visszaszerzése módját adja elő:

Bocskor is van, uézz ide.
Puszta pali ásón hevert már.
Lopva nőszött ben egérke,
8 fölnevelte kölykeit,
Meztelen kis férgeket.
Czinczogásuk jelt adott,
A kandúr ott czammogott,
A bocskorra felkapott,
Én a kandúrt földhöz fittem,
És a bocskort elemeltem.

Tárgy festésben valóságos mester Vörösmarty, a mi 
az eddig fejtegetettekeu kívül még egy helyen nyilvá
nul különösen; t. i.llma ily szavakra fakad a tündérfa 
almáinak nézegetésénél:

. . .  Ab mi szépen 
Körmöcziznek itt az almák.
Kár, hogy nem lehet megenni!
Itt egy férges is fityeg,
S mert az alma szinarany,
Férge nem gyémánt-e vájjon ?*)

Utoljára hagytam a nemtők jelenetét, mely oly 
annyira remek különösen naivság tekintetében, hogy 
mint Gyulai Pál mondja : „Vörösmarty ebben önmagát 
múlta felül.“ E részletben a nemtők kis gyermekek 
módjára játszadoznak, ugrálnak, pajkoskodnak; mig 
végre az egyik a sok kapott csók miatt sírva fakad; 
majd még valamint a gyermek a kéményseprő láttára 
elszalad: éppen úgy a nem tők is Mirigyet meg pillant
ván elröppennek és csupán puszta látásától is auuyira 
megundorodnak, hogy szavát sem kivánják hallani, 
sőt ez elől ugranak meg.

Mirigynek a tartalmi szépségek fejtegetésénél több 
Ízben idézett szavaiban mindenütt következetes válto
zatossággal a förtelmest és kajánt rajzolta elénk a 
költő választékos és a szépérzék ellen soha fel nem 
lázadó nyelven.

A felsorolt nyelvezeti szépségekből láttuk, hogy 
Vörösmarlhy Mihály mennyire tudta a nyelvei kezelni

*) Itt a „körmöozi" alatt az arany almák csillogását koll 
érteni, mert ezek úgy fénylenek, mint az újonnan vert köruiöczi 
aranyak.

Én is fogok hahotázni,
í Ha mint bős férj fogsz pompázni

Rabláuczczal a nyakadon

Nőduek szerzek jó időket,
Mulattató szépelgőket,

Meg fogja ó hálálni.
8 hogy veled éljen, ne vajjal,
Jó adag türömolajjal 

Fogok neki szolgálni.

Es ha sors úgy határozna,
Hogy fajtád gyümölcsöt hozua:

Messze essék fájától.
Mert nem kapna nemes lelket,
Magyar érzést, honi nyelvet,

Osztrák liitfi apjától.

Ne légy apja gyötrő hadnak,
Miként Jákob, sok magzatnak,

Koszát a rósz követi.
Oly magyar, ki magyart marja.
Pusztuljon, ne legyen sarja,

Testét a föld vesse ki.

És ha lehűli szép csillagod,
8  a mid volt, azt miud itt hagyod:

Korcsért gyászt nem ölt a bon.
Csehek fognak kintornázni,
Svábbogarak lakomázni 

Bogáncslepte sírodon.

Ez lesz írva a fejfádon:
Itten Bomlás Pantalcon 

Piszkitja a temetőt.
Bécs* 5 * * 8 szagtól kozmás teste,
Éjjel nappal, reggel este,

Itt rontja a levegőt.
Libortiui József.
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* mily szépen tudott az egyes egy ni jellemeknek leg
jobban megfelelő szavukat gyönyörködtető variatióial 
az illető ajkaira adni. Személyei b szedőben a köpeti 
ki fejezetieket nagyon sülön használja, lolrg hasonlalo 
kát és alakzatokat alkalmaz lépten nyomon helyzet -k, 
jellemek eesetelcsére. A „Csői . ■ . es Tünde lehat 
tityl-, mű és anyagszerfi ti mivel e szépia ni tulajdonsá
gok benne fokozott mértekben jelentkeznek, emu i í g\ a 
szerzőjét, Vörösmarty t virtuóznak mondhatjuk a nyelv 
kezelése tekintetében. Ezzel a költő mint egy megmu
tatta, hogy mennyi bájt rejt magában az o idejében 
lenézett, megvetett és a fórnak hazából száműzött ma
gyar nyelv; megmutatta mily nagy a szóbősége és 
eredetisége s ha ezt kellőleg tej tesztjük, akkor nem 
lesz az a gondolat, melyet csattanósan ki ne lehessen 
vele fejezni. Ma már hála Istennek kellőleg tudják 
méltányolni a hazai nyelv jelentőségét, mint a nemze
tiség fentarlásának egyik tőoszlopát, a mit legjobban 
bizonyít az a lény, hogy édes hazánkban az utóbbi 
40 év alatt a magyarul beszélők száma megkétszerező 
dött. De térjünk vissza tárgyunkra s vegyük most elő 
a „Csongor és Tünde" szerkezetét és formáját.

A formai szépség fókövetelroény az összhang s ez 
a részeknek szabatos egymás mellé rakosgatásából elő 
álló szerkezetben nyilvánul A „Csongor és Tünde" 
ugyan szerkezet tekintetében némi kívánni valót hagy 
maga után. de ez alig észrevehető a sok jó oldal 
mellett, mely a kis csorbát nagyon is helyre üti. Mivel 
tehát a szerkezet nem kifogástalan, igy, bár a részek 
egymásmellé állítása nagy tehetségre vall, az összhang 
is tüntet föl mindannak daczára csekély mértékben 
hézagosságot. 11a már szerkezetet említettem, lehetetlen 
szó nélkül hagynom azt, hogy mennyiben van a 
„Csongor és Tündében" regény és mennyiben dráma, 
mert benne motívumokat mindkettőből találunk. A 
regényből megvan benne az a befolyás melyet az 
emberre a reális külvilág a véletlen és a sors gyako
rol. mig a drámából az a hatás, melyet az ideálisabb 
belvilág, a szív érzelmei gyakorolnak. A fejtegetés 
alatt lévő remek műben azonban a dráma kerekedik 
fölül, minthogy alap-oka legnagyobbrészt mindennek a 
jellemekben van, összeütközésnek épp úgy_ mint a bo
nyodalomnak és vág kifejletnek. Jellemeit a költő s 
részben is meglehetős ügyesen választotta meg, mert 
ben nők az egységesség, valószínűség meg van és igy 
igen alkalmasak e drámaiasnak kifejezésére. Mindez 
legjobban tűnik a már fejtegetett tartalomból. Ez volna 
a formai szép belsőleg; külsőleg a formai szépségei n 
poétika szabályainak vetjük alá s azt vizsgáljuk, 
vájjon a költő milyen versmértéket, rim elhelyezést 
használt. A „Csongor és Tünde" minden sora jambikus 
lejtésű, mig rímei változnak : majd páros, majd ölelkedő, 
majd árva, majd pedig fél rímekkel, de a legtöbb he
lyen nem rímelnek a sorok. A rímek legnagyobbrészt

gyobb, mint Csongor sok helyeikben. Minden (Irama 
turgini kritika/.ás ellenére, akár ki mit mond, in a 
nemzetnek Csongorért szereui-tiét mondok, s a ki engem 
nem ért, ám lássa: azért nem ért-e meri nem a-»ai 
vagy azért mert nem tud. lóth Aristul.

* * *
Forrás mii vek: „Csongor és Tünde' sziámii a uiiigjm 'r-' 

világból, irta Vörösmarty Mihály, üyulay I’á l : Vörösuiaitj é <t- 
rttjza II. kiadás. 0 reguss-Líszka-lioóthy ■ Kemtszores széptan.
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Nyilt-tér. *)

Kiadd lakások.
JL. ]V1 ilialile-léit- Iiii7.|)iin r. 

é. a i i g u s K l u s - h ó  1 - t ö l  Hihh 
kisebb ös nagyobb lakás liirlozékol,- 
kal kiadó.

V .v e rs . lu ih ts e lv t 'i i i  N y .övcto t, egész öltönyre va- 
j lót K /.aIlit 10 I r t  Ű r é r t  kívánatra jobb fajtajut is) 

Ite n n e lH M 'g  (■. h-> kir. udvari szálliló) s rl.v e iiig .i a r a
/ .m -ic li  I te n , póstabór-és vámmentesen. Minták póstalorihiltá- 
\:«1 küldetnek. Svájezba czimzutt levolekro 10 kros bélyeg ru- 

' gasztandó.
ó l ó r í a  l!í«  e t i l t ,  x / é l c s s é g l ie n .

por-ós esóköpönyegek. valamint zubonyokrn alkalmasat méte
renként 2 fit oh krtól. 6

N y i l v á n o s  kÖ K X & m et.
Szeretett felejthetetlen leányom temetésénél 

nagyra becsült ismerőseim részéről nyilvánított 
részvétért ezen helyen is forró köszönetét 
mondok. ÖZV. líerzevíczy károlyué.

*) K rovat alatt kö/Jöttoknok sem tartalmáért som alakjáért 
nem felelős a Szóik,

LE GR1FFON
a legjobb szivarkapapir

a leijoll) r á t a  M ie l fe t

Kiadó lakás,
213, lll.|fV, sz, házban a Steingruben egy 

háiom szoba, konyha s tartozékokból álló la
kás f. évi

a l i g ,  l - t ő l  k i a d ó .
Bővebbet szóbelileg.

Rnppcn*l»crgc r Jtizrel.

Zongora-tanítás.
Alulírott ezennel tisztelettel hozza tudomá

sára a n. é, közönségnek, hogy május-hó 1-cje 
óta a Weisz Ignátz-házban (föutcza 6 I. sz. alatt), 
a II-ik emeleten lakik. A lakáshoz a bemenet 
a liátulsó utczából vezet.

Ennek tiszteletteljes közlése mellett kérem
W'A\i1,vl" ,gUK>,uy a- “ ‘""w ‘̂ ‘‘ T C -ÍA 'r i a n. é. közönségnek irántam mint zongoratani-tiszták vagy erős assonanceok, habár egv-ket helyen I ............ ...  . .. ,, , . . ,, , *?. .
ezek a kellő mértékei meg nem ütik; mindazáltal tüll° ^ a n t  eddig tanúsított b izalm at továbbra IS, 
a rímekre általában véve rámoiulliatjuk, hogy jók mert m elyet alapos oktatással, ju tányos árak  mellett, 
a kevésbbé megfelelők gyéren fordulunk elő. Ezzel szem- j lesz törekvésem  viszonozni, 
béna versmérték a legcsekélyebb kifogás alá sem esik, i RSmIw i* ILia l im i t ig
mert végig oly pompásan pattognak a jambus lábak, [ 
hogy jobbat kívánni sem lehet. A költő néhol, de gyé
ren felütést használ, inkább a felütés nélklili sort hasz
nálja. Így tehát szerkezet és forma tekintetében is mes
terikézre vall, e mű éppen ugv mint nyelvezetileg s 
mintegy ezzel is ki akarta mutatni a magyar nyelvnek 
e téren jelentkező életre valóságát, a mit előtte már 
Baráti Szabó Dávid, Virág Benedek, Berzsenyi Dániel 
és még számosán bebizonyítottak, de a Vörösmartyéhoz 
nem is hasonlítható költői könnyed zengzetességgel.

Miután a „Csongor és Tünde" szép és jó olda
laival megismerkedtünk, vizsgáljuk meg az ezek mellett 
elenyészővé váló gyöngeségeket. Először nem tudjuk 
maguknak a műből elég világosan megmagyarázni, 
hogy Mirigyet tulajdonképpen mi indítja azon gonosz 
munkálkodásra, melyből kifolyólag a szerelmesek bol
dogságát megsemmisíteni törekszik. Erre legföljebb a 
boszorkányokról általában elterjedt megátalkodott go 
noszsággal, felelhetünk ; de ez nem elég, mivel magá
ban a munkában erről világos említés téve nincs, pedig 
legalább némi határozottsággal kellene érintve lennie, 
mert a Mirigy szavaiból kimagyarázható okok mindig 
mások és mások. Másodszor hiányosság ötlik szemünkbe, 
minthogy' Ledérrel, kit Mirigy' Csongorral meg akar 
szerettetni, ennek jelenete sincs. Harmadszor, a mű 
alapeszméjében van egy kis hiba, de csak lia a drá
mát nézzük benne és a regényt nem. T. i. Csongor 
boldogságát keresi s a bárom vándorral találkozik, 
kiknek mindegyike más és másban véli azt feltalálhatni; 
azonban a hármas útra visszatértekor a vándorok tönkre 
vannak silányulva, — és CongorV szintén kétségbe 
van esve, pedig neki még most is szilárdan kellene 
remélnie sorsának jobbra fordultát. Ezek volnának a 
fő hibák; vannak még csekélyebb hibák is de azok 
számba sem vehetők s ha tekintjük a műnek fellengős 
gyönyörű, eddig még túl nem haladott nyelvezetét, 
akkor teljesen figyelmünkön kívül maradnak.

Vörösmarty a „Csongor és Tündét" öt felvonásban 
irta, de mivel színre csak három felvonáson felosztás 
mellett alkalmazható igy én is ezt követtem egész mun
kámon végig. Ismertető tanulmányom bevégezésc előtt 
említést kell még tennem arról, hogy Vörösmarty c 
remek művét a XVI-ik században éit Gcrgei Albert 
meséje alapján dolgozta, melynek c/.iine: „História 
egy Argizus nevű királyfiról és egy tündérszüzleányról." 
Költőnk ettnl több tekintetben eltér, néhol, mint pél
dául az expositiöban tagadhatatlanul a dráma rovására 
de a legtöbb helyen a hol valamit is változtatott rajta, 
olt mindenütt a dráma előnyére. Miután megösmertük, 
ha nem is a legalaposabban e drámának, helyesebben 
drámai költeménynek jó és kevésbbe jé oldalait: igazat 
adhatunk Kölcsey Kercncznek Hártfayhoz intézett levele 
kővetkező részének: „Ezer oda nem valók és másképen 
valók mellet is, Csongor kincs. Hidd el nekem, édes 
barátom, a mi_Vörösmutynk nagy költő s ritkán na-

zongora-tanítónő.

7-13
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Kiadó lakás.
A  i e m h e r j  tv le ln iz h a n  

egy nagy iilczni lakás mellékhelyi
ségekkel j i i l i u * .  1 - f  ö !  k i a d ó .

Bor-kivonat.
Igen egészséges és jó bornak azonnali készítéséhez 

melyet valódi természetes bortól megkülönböztetni nem 
lehet, ezen k ip ró b á lt különlegességet, ajánlom.

Két kilo (100 liter borhoz, elégséges) ára 6 frt f>0 kr. Ite- 
ezopt ingyen mellékeltetik.

Jó siker és egészséges gyártmányért jótállók.

S z e s z  m e g t a k a r í t á s i
érhető el feltilmulhatlan szesz e rő sítő  esszenez,iám
m a l:  ez az italoknak kellemesen vágó izt-kölcsöuöz s 
csak nálam kapható.

Ara 3 frt ftO kr. kilónként (600—1000 literre) használati 
utasítással együtt.

7TW' Ezen különlegességeken kivtll Rum , Cognac, 
finom L iqueu rök  stb. gyártásához szükségelt össses 
‘é lsz e n c z iá k a t ajánlok felUlmulhatlan minőségben, lte- 
ezeptek ingyen mellékelteinek, á r je g y z é k  bérm ent ve.

H'ii lop Uái i i ly
esszeiiczia M lü f f ls s é ie k  gyára P r á iá t a

Szolid ügynökök kerestetnek 33—50
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Csak Z A C H E M T  vegyünk! I

„............. a rovat port. ne
tessék mérve adni, mert én Zaclierlint 
k é rtem !.............Mindenhol ezt a kü
lönlegességet dicsérik, mint a legjobb 
szert mindenféle rovar ellen, és azért 
csak olyan lepecsételt üveget viszek

cl a melyre a Zacherl név rá van írva!“
I űl m |>  l i  a  t  ö :

feU'l eiiee.r.Irs i y v  : Sommer A. János özv., Krausz V. G., Marscltalko Gyula, 
I rtnter Gyula, Sztankay Ferenez, Takáts Miklós uraknál; F U d a h á t  y t i n :  Meinll 

frigyes urnái: l í o r p o ; i í i : i : Scliliiszer F. úrnál; I p o ly M á g o i i : Doniba Károly úrnál.

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán. 1892.
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