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Elég szomorú állapot, liogycsak egy Vitéz 

van közöttünk, és az is hűn, s hogy már mi ná
lunk a „bús“ epitheton csak a ,,vitéz“-nek com- 
petens praedicatuma.

Nem volt ö neki egyéb hi
bája , mint hogy megforditá a 
históriai mondást; „hátra van 
még a fekete leves!" s ő előre 
sietett a Feke te Levennél. s oly 
szerencsésen, hogy a tálat is 
öszszetörte, s aztán mindnyá
jan ittunk belőle.

Denique még is csak ő vette 
be legelőször Buda várát mind 
nyájunk között; nekünk aztán 
könnyű volt már utána menni 
a résen.

Jelenleg Bús Vitéz is finan- 
cziér. Most mi mindnyájan fi- 
nancziérek vagyunk. Ki lapot 
szerkeszt és jelenleg épen elő
fizetési mállott bankók öszszeraarasztásának fi- 
nanczoperatumával foglalkozik, ki meg a pénz
intézetek ügyeit rendezi. Mert a mióta Ilire jár, 
hogy n magyar tudós akadémia elnökét akarják 
finanezministernek combinálni, azóta minden tu
dós és belletrista a financziákra adta magát,

” A  A  4 íS  K a
hogy adandó alkalommal ő excellentiája min- 
gyárt készen találja az egész magyar financziá- 
lis szakosztályt a négy-sfinkszes palotában.

Meg-is csinálnék mi azt jól, fogadom! Ott aszép- 
irodalmi osztály, olyan szép köl- 
teményeketirnaaza mi financz- 
ministerünk által csinálandó 
bankókra, hogy a nationál 
Bank jegyein sincsenek külön
bek ; a mathematicai osztály 
kiszámítaná, hogy mennyi lesz 
belőle elég —  nekünk ? A  filo
zófiai osztály rá okoskodná a 
publikumra, hogy a bankónk 
nagyon jó , vegye e l; a tör
vénytudományi osztály meg 
aztán kimutatná, hogy ha el
vette, hát csak tartsa is meg.

Es így nincs mit csodálni raj
ta , hogy Bús Vitéz is áttért a 
reálirodalomra, biztositván tűz 

és víz ellen mindent, —  csak a rósz verseket nem.
Kívánjuk neki tiszta szivünkből, hogy új 

pályáján nevének egy betűjét kicserélje, elér
vén az időt, melyben Dús Vitéznek fog nevez
tetni.

K —s  l i - t i .



Tallérossy Zebulon levelei Mindenváró Átlómhoz.
volna oesterreichische „mig egy krajczar! ‘
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Tekintedezs barátom uram!
Vanak megijedve bicsi liberálisok varatlan 

' fordulás miata. De minek filnek ? Csak nem ül
nek tálán, hogy elveszünk töltik Reichsrathot? 
Hiszen mikor ingyen kínálták, se kelet, had mig 

| mikor birkoznyi kelene irte ? Vagy atul ülnek, 
hogy minden emberből magyart csinyalyuk? 
Hogy Tallérossy Zebulon mig utolyara elmegy 
Bics varmegyibe föispanak. No azt izs in nem 
akarok. In diplomatának születem, nem Sprach- 
meisternek. Legyen meg nekik izs, ami a nekik, 
nekünk izs, a mi a nekünk, dukál. Ük mozsda- 

i sanak m eg, a kit kel, nimetül, mink megtörül- 
í közünk iitet magyarul.

Bicsi penzionatus újságírók most lamentál
jak , hogy miirt nem hirdetünk magyar kirdis 

! megoldására concursust, hiszen liczitatioban ük 
mig töbet izs megatak volna irete; kelete volna 
kirdeznyi: „ki ad töbet? először? masodczor? 
senki töbet? harmadczor!“ akor majd monta

No csak tanácsolok nekik, hogy máskor ha lici- 
tatiora menek, ne a mi hatunkat nizenek dobnak.

Mar most csak szeginy erdili követeket saj
nálok, hogyan kel nekik jaruyi maguk vasutyan 
gyalog?

Nálunk izs mar megkezdödtik magukat kor- 
teskedisek : minden ember akarja viselnyi ki- 
pet. Nekem kit vetilkedü társain izs akata, a ki
vel neliiz lesz küzdenyi: az egyik loyolalis, a 
másik republicasinus; magam pedig csak tartok 
közip utat mirsikelt rebelisek is liberális reac- 
tionariusok közöte.

Halom, hogy Pesten izs megkezdüte kor- 
teskedis József varosban, a patikában. De mar 
a hol választókat rhebarbaraval meg sassaparil- 
laval itatnak, oda nem menyek.

Alázatos szolgája

Talléron#y rótt Zebulon.

Kik örülnek és kik nem őrülnek ennek az új változásnak.
Ürülnek ennek a színészek; mert ások pat-j Örül ennek a fiatalság, mert már most ha- 

var újságíró már most majd mást is fog kritizál- zafiúi kötelesség lesz tánczolni; —  de még sem 
ni, nem mindig csak őket; —  ele még sem örül- örül ennek a fiatalság, mert már most megint fel 
nek ennek a szinészek, mert most a publicum kell venni a magyar divatot, 
majd más látványokba és deklámátziókba jár j  Örülnek ennek a könyvárusok, mert már 
gyönyörködni, mint az övékbe. 1 most mindenféle könyvet szabad lesz nekik ki-

Örülnek ennek az újságírók ; mert már ezu- adni; — de még sem örülnek ennek a könyv
tár. több lesz az előfizetőjük; de még sem árusok, mert a publikum annál kevésbbé fog 
örülnek ennek az újságírók; mert ha elmegy i könyveket venni.
Schmerling, kit szidjanak már ezután? Örülnek ennek a zsidók, mert az ország-

Örülnek ennek a bécsi liberálisok, mert a gyűlés mind magyar nemes emberekké fogja 
kivel birkóztak, az került alul; —  de még sem őket tenni; —  de még sem szörnyen örülnek 
örülnek ennek a bécsi liberálisok, mert hogy —  j ennek némely zsidók, mert a magyar nemes em-
nem ők kerültek aztán felyül.

Örülnek ennek az erdélyi reiehsrathok, 
mert már most viszszamehetuek ismét szeretett 
családjaik körébe; —  de még sem örülnek en
nek az erdélyi reiehsrathok, mert nem tudják, 
hogy előjönnek-e még egyszer onnan!

bérnek magyarnak, nemesnek és embernek kell 
lenni, s az három hivatal.

Örülnek ennek a kakasok, mert ezentiíl sza
badon kukoríthatják meg a hajnalt; —  de még
sem örülnek ennek a kakasok, mert majd a pub
licum az ő tulkaikat tépi ki a kalapja mellé.

IL
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A régi jó  irtőkbűl.
A túri vásár.

Jurátus koromban egyszer a többi közt nagyon 
megbuktam. Bukásom abból állott, hogy fel évre szólló 
apanázsomat egy esten elkártyáztam. Egy ideig pufi’ és 
kontóféle csemegéken tengődtem. A sovány credit azon
ban mielébb elpárolgván : pénz alá haza mentem. A jó  
mama eleinte zsörölt-pörölt velem, végre kibékült, mint 
minden anya.

Anyai áldásos szeretet! nincs párod a szív vilá
gában.

„Kedves mamám! mielébb szeretnék én ám Pestre 
visszamenni. “

„E z annyit tesz, hogy mielébb pénz kellene,1' feleié 
mosolygva a mama.

„Persze, mielébb és minél több.11
„Igen ám galambom fiacskám, adnék én, ha volna, 

de az úri háznál jelenleg egy garas sincs.“
„D e van ám Iczik zsidónál."
„Van biz ott fiam elég, hanem nagyon drága.11
„Mama lelkem csak most egyszer.11 . .
„Adósságba nem örömest verem magam , de ha 

megígéred, hogy többé meg nem búsítsz, tehát.11. .
„ígérem mama, megigérem, s aztán.'1. .
„Holnap túri vásár. Ilyenkor sok marha kupccz 

érkezik a felső vármegyékből . . no hát nem bánom, 
föláldozok éretted nehány tinót.11

A  jó  mamát örömemben összevissza csókoltam.
Túrra érkeztünk. Bogrács, utravaló és szénával 

gazdagon megpakolt ernyös szekerünk a marhavásár 
közt állapodott meg. Az eladó tinókat akkor már ott ta
láltuk. A mama a szekérben várta a jó  szerencsét, mely
nek elején ferhéczhez kötöfékezett lovacskáink jó  iziin 
ropogtatták az illatos szénát.

En a Laczi konyhára ballagtam. A régi jó  idők
ben a kis városok országos vásárjain fölállított Laczi 
konyhák a nemzeti élet sajátságos játéka volt.

E  tősgyökeres alföldi város egyik térségén jelen
leg élénk sürgés-forgás, robaj s néphullámzat mutat
kozik.

Itt kövér göbölyök ; szelíd szemű tehenek; jármos 
ökrök és nyugtalan üszők körül fürge kupcczek alku
doznak. Amott fáradt gebéit menyre-földre dicsérgeti az 
ezüst gombokkal megspékelt rongyos ezigány. Erre pi
ramis alakú eserep edény telep mellett óvatosan guggol 
a görnöri produccns, nehogy egynémely próbanyarga- 
lásra ostorozott csikó az ő fazék népségét is megtán- 
czoltassa. Egymás átellcnében ásitozó ponyva sátrakból 
étvágy ingerlő illat ömlik el a légben. A  sátorközépen 
füstölgő vályogoltáron pipacs pirosra heviilt menyecske

kezei közt biborszin Laczi pecsenye sustoréltol; . . a 
konyha hátterében kosorru dudaszó mellett egy-egy pi- 
tyókos betyár bokázik. keserves népdalt dúdolgatva a 
pásztori zene mellé.

Falatozni „Zsindelyes" nevű csárdába vetődtem. 
A végtelen hosszú ivóka csordultig telve, volt nyalka le
génységgel. A vidám fiatalság egy szál klarinét mellett 
bokázgatott. A jámbor klarinétos pofája annyira ki volt 
az örök fuvalgústól dagadva, hogy szél próféta teljes 
holdvilágnak szó nélkül beillett volna.

En egy zugban eső asztalka mellé húzódtam. A j 
legények farkas szemeznek. Csorba szájú palaczkokböl j 
egy hajtókában járja a vallató csiger. Patyolat inges le- ' 
génység furakodik a tömegen át. A vezénylő sugár alak 
földig érő ingujját felbillentvén, egy abból kiviruló ól
mos bottal közzé vág az asztalnak. E hangra a másik 
legény mester gerenda felé villogtatja fokosát.

Az alföldi népszokás értelmében ezek verekedési 
jelszavak voltak.

Úgy is volt. Két egymással ellenkező párt közt 
megkezdődött a verekedés.

Izmos furkosok alatt kongának a hosszú fürtös ko
ponyák ; széles vállalton keresett utat magának az ólmos 
fütykös! szikrázó fokosok villogtak a légben. A csárdái 
csata elkeseredve vivatott.

Szemtől szembe láthatva a néperő oktalan fecsér- J 
lését, borozó asztalkám mellől épp azon mindenható nép 
nevelésről ábrándoztam, mely c hatalmas népfaj meg
váltójául minden emberbarát eszméi közt fő helyet fog
lal , midőn egy a csatából felém hátráló polgártárs úgy 
hozzám csapott fokosával, hogy annak két betűje rám 
ragadt, és kilencz évig a hátammal pecsételtem levelet.

A bezúzott koponyák ; kék vörösre páholt és lepe
dőbe forgatott túri atyafiak közül magam is czimeres 
hátgerincczel menekhetém. Útközben eszembe villant 
magyarország nagy prófétájának azon arany mondata, 
hogy ha az in partibus (és legközelebb a Zsindelyes csár
dában) elpazarolt ifjú erő nemesebb irányt vehetne : mily 
hatalmas szellemi s anyagi tőkét nyerne a nemzet.

Utamban a rózsaszín kedély és szellőkkel játsza
dozó fris lég egy életrevalóbb nemzedék iránti remény
nyel töltenek el.

Ősi szabású ckhós szekerünkhöz elvergődtem. A 
tinók már akkor elkeltek. A  vándor tulkok árát öröm
mel osztá meg velem a jó mama.

E kcgyeletes subventió elég volt arra, hogy jurá- 
tusi állomásomat ismét elfoglalhassam.

B. G.
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A z erdélyi vasút I.

I. Pikkering úr megkapja az engedélyt, hogy épít- III. Pikkering úr hozza a fedezetül szolgáló váltó
sén hát, ha legolcsóbban tud, s nagy gyorsan előre kát, s nagy gyorsan előre tolatik. 
tolatik.

II. Pikkering úr nagy lassan viszszatolatik, azzal 
az utasítással, hogy tegyen le elébb valami biztosítékot, 
hogy csakugyan építeni fog.

IV. Pikkering úrnak azt mondják, hogy majd elébb 
megtudakoltatok, ki az az ember, a ki ezeket a váltókat 
honorálni fogja, s e közben szép csendesen viszszatolatik.



22 9

különféle fázisai.

V. Pikkering urat nagy sebesen tolják megint elő
re ; minden rendben van már. A waggon megakad va
lamiben. Az akadály az „alsó ház."

VI. Azon is átugratott már, s most sarkantyúzott 
gőzerővel vágtat a „felső ház“ felé.

VII. A felső házból megint viszszatolják, hogy iga
zítsanak rajta az alsó házban valamit.

V III. Előre is tolják, hátra is tolják, Pikkering úr 
kétségbe van esve; —  még felfordítják.
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II. Vén ííjh legény.
Tivadar.

(F o ly ta tá s).
—  A mama már aggódott is, kedves asszonrténém 

—  szólt az egy ik , —  hogy talán nem is lesz szeren
csénk.

—  De hogy is nem lesz szerencsétek, —  válaszolt 
tréfásan néném, —  azzal hozzám fordult, — no nézd 
öcsém, ez a nagy leány Lórika leánya, eredj csak kis 
leányom, mond meg édes anyádnak, hogy nem csak ma-

] gam jöttem, hanem még kedves rég nem látott vendéget 
is hoztam. ,

A leánykák el siettek. Én mióta a pamlagra leül
tünk, néztem a másik szoba ajtajánál levő, apróra nyírt 

| fejti, már ötödik findzsa levest, nem mondhatom —  sziir- 
csölö , — mert csak úgy töltögette magába azt a forró 
italt az az úri ember ott egy iilö helyében, azt bámul
tam. Nagynéném észrevette csodálkozásom tárgyát, sjót 
kaczagott. Nem ismered te Teszi Bódit? kérdezte tőlem 
szinte csudálkozva, —  na az is egy vén ifjú  legény.

—  Én hatalmas étvágyát bámulom, —  feleltem, 
nekünk is hoztak egy tálezán levest, arról a tálczáról is

1 levett egy pár íindzsát, a mint azon az ajtón, a melyik 
: mellett ö volt, behozták, mi még alig bírtuk a forróság 

miatt megkóstolni, Teszi Bódi már felhajtotta, és adta 
I vissza az üres findzsákat, az üres tálczával kifelé menő 
I cselédnek.

—  Még az étvágyát is megbámulhadd, — nézd 
j csak most hozzák azt az én dicsértem fánkos tálat, majd

meglásd, minden ujjára vesz egyet, — figyelmeztetett 
j nagynéném.

Csakugyan tele is szedte markát a mosolygós fán- 
! kokból, és azokat is oly hirtelenséggel eltüntette terje

delmes szájába. —  Volt, —  nincs. —
Teszi Bódi nem mindennapi alak, szegletes fején 

haja k la Görgei, egész a fejbőréig lenyirva, széles vál- 
j lai és melle, kék nemzetöri egyenruhába szorítva, mely

nek ragyogó galléra, —  mire kövér nyaka köröskörül 
ráhajolt, —  mutatta, hogy Bódi főrangú tiszt a nemzet- 

| örök közt.
—  Ni, ni, —  intettem nagynénémnek , — elmegy 

: ám már az ajtóból, úgy látom valakit meg akar ijeszte
ni ; mert egészen lehúzza termetét, mint mikor a gyere
kek egymásra lesnek.

Nagynéném erre úgy felkaezagott, hogy szinte 
magamnak is roszul esett. Mit lehetett már azon ne- 

i vetni?
—  Jaj te bohó | hát csakugyan nem ismered, és 

hírét se hallottad Teszi Bódinak ? akkora az, a mekko
rának látod. Ahoz a gránátosnak való fejhez cs derék
hoz nincs neki hosszabb lábszára, mint egy tiz éves fiú-

' nak. És ö arra büszke, hogy neki oly apró lábacskái 
vannak, egész önelégültséggel szokta nézegetni, mikor 
megy vagy tánczol, — mert dühös tánezos.

Majd elbeszélem én neked, - ígérte néném ezek
nek a Teszi testvéreknek is az ö vén ifjú legénységü
ket ; —  mert hárman voltak testvérek, Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár. —

—  Most nézzük a mulatókat, épen sorakoznak a 
, franezia négyesre, —  menjünk közelebb, hit ncném, —

nézd, Bódi már ott ál tánczosnéjával, ö a rendes elő tán
ezos, magánál mindig nagyobb tánezosnét választ.

—  Ugyan mondja meg kérem kedves néném, hát 
az a hosszú száraz legény, azzal az aszalt körte ábrá- 
zattal ott mindjárt Bódi mellett kicsoda? nekem úgy 
tetszik, mintha azt már ismertem volna.

—  Már hogy is ne ismerted volna! ? ki no ismerné 
az Adoniszt.

—  De úgy hát már még sem ismerhetem, —  tilta
koztam, — mert,a kit én ehez hasonlót ismertem, azt, ha 
jól emlékezem, Ádám bácsinak hívták.

— Ez ugyan az az Á dám , a kit te gondolsz, de 
ezt már senki sem hívja Adámnak, ö már csak Adonisz.

V -------------—

III. Véli ifju legény
Adonisz, született anno 1801. J. Esztertől.

Közel jár biz a már az ötvenedik esztendőhöz, de 
azért a leggazdagabb házasulandó, nem csak a városban, 
hanem az egész vidéken is. Maga a legény cs édes má- 
mikája tökéletesen meg vannak róla győződve; hogy 
nincs leány, a ki két kézzel hozzá ne menne feleségül 
is, —  mint tánczolni. —  Nézd csak , mily mosolyogva 
nyújtja kezét mindenik tánezosné az Ádonisznak a táncz- 
figurában.

— Kedves néném én azon csodálkozom, hogy nem 
kaczagnak azon a szörnyű igyekezeten, melylyel szegény 
jámbor járja azt a franezia tánezot, nem hiszem , hogy 
mióta ezt a tánezot nálunk felkapták, valaki oly hü lel- 
kiismereteséggcl megrakta volna a szólót, mint most 
Ádám bácsi.

—  Édes öcsém , — dorgált meg engem tréfás né
ném , —  te két szörnyű hibát követtél el mostani meg
jegyzésedben , szerencséd, hogy csak én hallottam ! —  
Először is azt merészelted mondani, —  szegény jámbor, 
másodszor pedig Adám bácsi, —  egyik égre kiáltóbb 
vélek, mint a másik. Már hogy volna az szegény, a kire 
gazdag uzsorás nagybátyja minden vagyona rászállott ? 
a mi mind készpénzben, mind fekvő birtokban igen je 
lentékeny. Hát azt mint bátorkodói mondani ? —  1  dám 
bácsi, mikor cn mondom, hogy Adonisz.

— Már kedves nénim, —  kezdtem mentegetődzni, 
—  én a szegényt nem úgy értettem, —  külömben idáig 
csakugyan nem tudtam nagy örökségére,!. Azt meg nem 
képzelem, mért ne lehetne öt most Ádám bácsinak 
nevezni, hisz ez előtt vagy húsz évvel is már úgy hit
tük , nem csak Krisztinka és velem együtt a többi leá
nyok,, hanem még a nála idősebb férfiak is. Mindenki
nek Ádám bácsi vo lt; pedig még akkor harminezon is 
innen járt, most már a negyvenen jól túl van, hát egész 
joggal megilleti a bácsi nevezet, már ha az Adám nevet 
Adoniszra bérmálta is. Vagy tán szegényre, —  no lám 
már megint arra ment a nyelvem, —  hát talán a gaz
dagra rá kenték gúnyból az Adonisz nevet?

—  Nem találtad el öcsém, mamája adta rá, ö meg 
önkényt clválalta és viseli örömmel. Ne gyanúsítsd kis 
városunk, —  ebben a dologban ártatlan —  gúnyolódó 
szokását. — Majd elhistorizálom otthon neked, mint jöt
tek a dolgok, most már csak mulasd magadat a sok rég 
látott ismerőssel.
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A  kedélyes mulatság reggelig tartott.
Teszi Bódi az ö csinos kis kurta lábacskáival, 

melyeken azt a hatalmas nagy derekat és fejet hordozta, 
tánczolt fáradhatatlanul kivilágos kivirradtig, egész 
elegancziával.

Adonisz pedig oly nagy igyekezettel járt el min
den tánczot, mintha az ország boldogsága csak attól füg
gene, hogy ö egy tánczból is valahogy ki ne maradjon, 
és a tánczfigurákból egy lépést valahogy el ne hibázzon. 
A  csárdást oly —  német —  tánczmestertöl tanulhatott 
figurákkal járta és aprózta, az ö vékony, hosszú lábszá
rain levő ladik alakú, éktelen nagy csizmáival csak úgy 
büködte a padlót. Igazán megsajnáltam szegényt]

(Folyt, küv.)

Oh ha tudnád...
Oh ha tudnád jó  leányka,
Mily nehéz volt a válás. —
Mily nehéz annyi reményről 
Ily hirtelen lemondás? —
Tudom te is könnyeznél most,
S bánatosan zokognál, —
Hogy eltűnt a mennyei üdv,
Mit jövönkröl álmodtál.

Vége van közös üdvünknek, —
Egymást mi nem bírhatjuk :
Szülőidnek kemény szivet 
Már meg nem lágyíthatjuk; —
Azt mondják : én korhely vagyok , —
S megtagadták kezedet;
Elűztek . . .  és széjjel tépték 
Hitem és reményemet.

Elváltunk . . .  én elhagytalak ,
S nem találkozunk többé.
Szived sebe meggyógyulhat, —
Az enyim tart örökké.
Oh e seb ez örökké fáj 
S nincs remény gyógyuláshoz :
Soha nem jutok mint veled
Oly gazdag házassághoz ! — \

Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei.

ORACULUM. Lám megmondtam, Angyal 
Randi, ne menj a felföldre !

-------- Most igazság szerint azokat a lapokat mind
perbe kellene fogni, a mik azt hiresztelték, hogy még 
nem egészen bizonyos, hogy Sehmerliug úr eltávozik-e? 
mint nyugtalanító hírek közlőit.

--------No már ilyenre csak is Napóleon császár vet
heti azt a furfangos fejet! (Mit komponált ki megint ?) j 
Azt olvasom, hogy a török császárt rá akarja beszélni a i 
keresztyén vallás felvételére ; ezt tartván a keleti kérdés 

; legokosabb megoldásának. (Hát a feleségeit hova tenné 
j  a szultán?) Az a szultán belügye, abba Napóleon nem 

avatkozik.
—  — Valami rendkívül kegyes ember lehet az a j 

K irályi, hallja kend !  (Miért gondolod azt felöle, hites j 
társ ?) Csak azért, hogy a Józsefvárosiak elevenen meg- J  

| tették szentnek. (Hát ezt hogyan kell érteni ?) Csak úgy, ' 
hogy a hatvanegyediki követválasztáskor még csak czi- | 
vilben emlegették a nevét, úgy, hogy : „éljen Királyi!"

! most meg már úgy kezdik imitt-amott vivátozni, hogy : J 
I „éljen a Szent Királyi!"

—  Sógor te ! nézd csak milyen szép kis fiain lett! 
Gyere, puszild meg a kedvest.

—  (Nem szól semmit.)

—  No, n o ! Ha sírsz, mingyárt idejön az a csúnya 

bácsi, felnyársol a bajuszával és megesz.
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—  Egyél hát, mi kellene m ég? ne ordíts! Még fel- 1 Hogy a kakas csípje meg a rósz porontyát! Már 

ébreszted azt az embert, pedig milyen szépen alti- j föllármázta a sógoromat. Ha felveszem is sír, ha leteszem 

szik most. | is sír. Már megint ringatnom kell. Nesze egy csörgetyü,

játszál vele.

Au j a j ! Segítség! hogy püföl azzal a csörge- I nyakamra nőtt! Még legyűr! így neveljen 
; t>'iivel! Még földhöz csap! Már nem birok vele: már | magzatokat!

az ember

Laptulajdonos és főmunkatárs: J ó k a i Műk. 
Felelős szerkesztő: D ien es  L a jo s .

Lakása : Lövész utcza 0. sz.

Nyomatott Emich G. magy. akad. nyomd. Pesten 1865.
(.Barátok tere 7-ik szám.)

Kajszija : Jankó. — Metszi: Polák.
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