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Kedd, augusztus 10. 22. SX. Második évfolyam 1858 

Kolozsvári lóversenyek. 
Intézők : Gr. Béldi Ferencz, b. Wesselényi Ferencz, b. Bánffy Albert, gr. Bethlen Sán

dor. — Pályabirák : b. Jósika Lajos, Paget János esq. — Teherre ü g y e l ő : b. Bánffy Albert. — 
Indítók : b. Wesselényi Ferencz és Székely Dávid. 

Az első lóverseny Kolozsvárt 1857-ben olly rögtönözve tartatott, hogy arra di
jakat alakitani s a gyepet kellőleg elökésziteni lehetlen volt; annyival kevésbé le
hetett lovakat idomítani; szóval az 1858-ki lóversenyt tarthatjuk az első jobbacskán 
rendezettnek. Most már a két Császárdijon kivttl 7 dij alakúit s ezen felül a földé-
szek dija. — A mindenesetre legnagyobb értékű két Császárdijat felsőbb rendelet 
július 30-ára tevén át, az ekép különválasztott két verseny egy napra esett össze s 
e körülmény épen az erdélyi lovakat szoritá le a mindkét dijra való versenyezhe-
tésről, miután a 3\'2 mföld futás után 2' / 2 mföldet rövid köz után nyugodt ló ellené
ben sikeresen ismételni igen bajos, ha nem épen lehetlen. 

A versenyek ez évben három napot foglaltak el, július 26., 27. és 30-át. A pá
lyatér jobban el volt készítve és rendezve mint tavai; több s idomitott ló verseny
zett ; szóval, lóverseny-szinnel birt az egész. Tisza László úr lovai bebizonyították, 
hogy pontossággal, szorgalommal idomár nélkül is lehet jól idomítani, minek tanú
ságául Arabellát bármelly idomárnak be merném mutatni. Tekintve a kezdeménye
zést, úrlovasaink is elég szabatosan, ügyesen lovagoltak/ 

A közönség mindvégig nagy érdekkel kisérte a versenyeket.; második nap lá-
togatottabb volt a versenytér mint az elsőn s a harmadik napon legszámosabban je
lentek meg nézők. Szóval, e pár évi kísérletből kitűnik, hogy ha a kolozsvári lóver
senyek állandósítva, a dijak czélszertten rendezve s a versenyek kinövései utánozva 
nem — lesznek, jó hatással lehetnek lótenyésztésünkre s az új nemzedék férfiasitá-
sára. Nem csekély hasznára lehetne nemzetünknek az is, hogy a két haza sportked-



velő fiai e találkozásokon egymással barátságpoharat ürítve s a lovaglásban vete
kedve, közerővel működnének nemzetünk felvirágoztatásán. 

írhatnék még a jól rendezett renniókról, tánczvigalomról, tűzijátékokról, gyö
nyörű hölgykoszorúról, de mindez a lap körén kivül esvén, áttérek a versenyek 
eredményére. Szerettem volna ugyan előleges tájékozásban ez esélyek valószínűsé
gét tervezni, de a bejelentett lovak legnagyobb része előttünk ismeretlen lévén, nem 
tehettem ezt s helyette pótlólag közlök néhány megjegyzést, mellyek a magyar 
turfvilágot talán érdeklendik. 

Első nap, július 26. 

Vnilászdij 6ÖO pft. Futhat minden nem telivér bármelly nemű ló, melly a 
kolozsvári kopófalka után a futtatás előtti vadász idényben legalább hatszor volt 
lovagolva. Távolság 2 mfld, a nem distansirozott lovak által fél fél óra közre mind 
addig ismételve, mig valamellyik kétszer lett nyertes. Teher 130 —14") font. Ha 
nincs négy aláíró, nincs futás. Tétel 25 ft. A tétel 100pft. Rftig a kolozsvári angol 
kopófalka fenntartására fordittatik. A 100 ttot haladó rész pedig a nyertes lóé. 
Úrlovasok saját színeikben. 
Paget János 8é. p. pr. P h i 1 o s o p h, ap. Ruby, 140 f. . . lov. gr. Bethlen S. . 1—1 
Tisza László 5é. p. m. G y ö n g y , ap. Trap-Ball 133 f. . . „ gr. Szápáry Iván . 2—2 
Zeyk József 7é. p.p. P a j t á s , ap. Cromwell 140 f. . . . „ gr. Bethlen Géza . 3—3 

Csilla, gr. Bethlen Sándor tulajdona visszavonatott. 
A verseny előtt közveti enöl nagy esőszakadás volt, ml a talajt mélyebbé té

vén, igen nagy befolyással volt a lovakra. Három ló állíttatott ki : Philosoph, 
Gyöngy ós Pajtás. A két első tiszta telivér apától, az utolsó egy nem telivér, de a 
vérben magasan álló méntől. A kolozsvári lovasközönség vélekedése általában 
meg volt oszolva; kinek egyik, kinek másik volt a kedvencze. Senkisem hitte, hogy 
az első két futással eldőljön a dolog, előre látható volt, hogy érdekes verseny lesz a 
három ló között. Az első futás alkalmával a három ló igen szépen futotta körül a 
két mértföldet, annyira, hogy egész a távoszlopig senki meg nem jósolhatá, mellyik 
fog előre nyomulni. A távoszlopnál szép vetély után előnyomult Philosoph, Gyöngy 
nyomba követte s Philosoph csak egy lóhosszával volt előtte a nyerpontnál. Pajtás 
szintén megtartotta e távolságot s ugyan annyival érkezett Gyöngy után. Várva 
vártuk az ismétlést, váljon ki birja-e vívni Philosoph másod izben is az elsőséget. 
Már ekkor tüzesebb futás, keményebb harcz kezdődött Philosoph és Gyöngy között, 
Gyöngy lovásza lovának minden tehetségét igen ügyesen használva fel, egész végig 
kétségessé tette Philosoph nyereségét, de ez utóbbinak lankadatlan ereje biztositá 
félló hosszávali győzelmét. Pajtás elég szépen beérte a távpontot, de ott — lovásza 
unszolása daczára sem birt kellő gyorsaságot kifejteni. 

E futás akárhol érdekes lett volna. Bizonysága volt, milly előnye van a vér
nek; mert Phílosophnak apja Ruby kétségtelenül legjobb vér a versenyzők elei 
közt. Gyöngy apja Trap-ball telivérió, míg Pajtás apja nem. A lovak elővezetése
kor öröm volt nézni, hogy azok bár nem idomár által idomítva — kellő állapotban 
vannak. 



A lovasok : gr. Bethlen Sándor, Géza és gr. Szápáry íván elkövettek min
den lehetőt, természetesen gr. Szápáry, mint általában elismert s gyakorlott futtató 
lovas, tüntette ki magát. Az első futás tartama : 5 p. 2 mp., a másodiké 4 p. 50 mp. 

Erdélyi dij 1 0 0 0 pft. Futhat minden Erdélyben született bármelly nemű ló, 
mellyröl hitelesen kimutattatik,"hogy nem telivér. Távolság 3 mfld. Teher 110—135. 
Tétel 100 ft, fele bánat. Az első ló kapja a tét- és bánatösszeg felét, a második ló a 
második felét, ha nem volt distansirozva. 
Tisza László id. lip. k. A r a b e l l a ap. Ruby 130 f. gr. Szápáry Iván . 1 
Gr. Bethlen Károly 4é. sga in. M a 1 c k-A d c 1 ap. Caitago 115 f. . Kertész Imre. . 2 

Mariont gr. Bethlen S., Marthát Szilvási M. úr visszavonta. 
E futás, valamint a következő is, azért volt kevésbé érdekes, mert a nyertes 

lovaknak úgy szólván nem voltak vetélytársaik. Futás tartama : 8 p. 1 mp. 

Kísérleti verseny. Tisza László által ajánlott tisztelet dij. Futhat minden 
Erdélyben született nem telivér 4 éves kancza, távolság 2 mfld. Teher 110 font. Ha 
nincs 4 aláiró nincs futás. Tétel 10 arany. Fuss vagy fizess. A tétel az első kanczáé 
egészen. Ló, melly a tiszteletdijt egyszer nyerte, arra többet nem futhat, de nyertes 
tulajdonosa a serleget jövő futáson más lóval védeni tartozik, ha akkor más lova 
lenne első, a serleg arra száll s állandó tulajdonává csak annak lett, ki a versenyben 
két egymást követő évben lett nyertes. 
Tisza László 4é. sga k. I r m a ap. ifj. Wellington 110 f. . . . . Somi Sándor . . 1 
Gr. Bethlen Sándor 4é. b. k. M a r i o n ap. IV. Cato 110 f Kertész Imre 2 

Kaczért Tisza László, Virgonczot b. Kemény Gyula visszavonta, 

Főldészek versenye lOO pft. Futhatnak mezei gazdák saját lovai, mellyek-
röl az illető hatóság bizonyítványával bemutatják, bogy év óta tulajdonuk. 1 mföld. 
Lovasok nyereg nélkül szőrén. 

Futott 4 ló; nyertes Izsó János szürke kanczája; második ló Szathmári Ger
gely pej lova. Mindkét tulajdonos kolozsvári földmives. E verseny mint újdonság 
a közönséget igen érdekelte. A lovak ketteje jól is jött be, különösen a nyertes 
szürke teljes erejében 3 p. alatt. E gyorsaság a lovakhoz mérve kielégítő. 

Második nap, július 27. 
Akadályverseny 1 2 0 nrany. Futhat bárhol született, nevelt bármelly fajú 

és nemti ló. Távolság 2 ang. mfld 8 akadállyal. Tétel 20 pft. f. v. f. Teher 130 font. 
Úrlovasok. 
Gr. Bethlen Sándor p. k. C a m a r a gr. Bethlen Sándor . 1 
Gr. Schall Miksa sga k. P h a n t a s m e 1 a tulajd 2 
Gr. Stollberg Frigyes b. pr. S m a r a g d . . . . . . . b. llammerstein . . 0 
Bliicher Frigyes sziirk. k. F o 11 o s b. Hammerstein . . 0 

Box visszavonatott. 
E verseny igen feszült figyelemben tartotta a közönséget. Mindenek előtt meg

jegyzendő, hogy Smaragd minden kiállított lovak felett fölénnyel bir ugyan, de za-
bolázhatlan makacssága miatt nem vala előállítható. Phantasme minden tekintetben 
képes ló. Foltos az akadályokat vagy épen nem, vagy roszúl ugrotta. Camara pedig 
igen szépen futott s az utolsó akadályt kivéve, mind érintés nélkül ugrotta át. Az 



induló ponttól pár ölnyire, már betört Smaragd, de lovarja tovább folytatta a futást. 
Midőn újra azon helyre jött, ismét betört, gyönyörben átugorván a korlátokat. Lo
varja mégis tovább folytatta a futást s bár nem nyerhetett volna már semmi esetre; 
megmutatta lovának tehetségét. Valóságos futás Phantasme és Camara között volt, 
de határozottan felsöbbséggel birt Camara, mi nagy részt lovarja ügyességének tu
lajdonitható, ki gyönyörűen vezette lovát s annak teljesen parancsolni tudott. 

Asszonyságok dija. Tiszteletdíj. Futhat minden nemit Erdélyben és Ma
gyarhonban született félvér ló, melly más dijra bejelentve nincsen. 1% ang. mftd. 
Tétel 2 arany. Fuss vagy fizess. Első lóé a tiszteletdíj, és betételck fele; másik lóé 
a betételek második fele. Úrlovasok saját színeikben. 
Tisza László 9é. sga k. C s ú n y a ap. Bridegroom gr Bethlen Ge'za . 1 
B. Wesselényi Ist 7é. bp. pr. T ü z e s ap. Phoenomenon . . . . gr. Szápáry Iván . 2 
Manz Antal 8é 1). pr. Y o u n g G a l o p a d c gr. Bethlen Miklós . 0 
Ifj. b. Kemény Domokos 5é. b. k. J u n o lov. a tulajd. . . 0 

E dij csekély, de a futás igen érdekes volt. Négy ló indult, Young Galopade 
és Junót mellőzve, szóljunk csak a Csúnyáról és Tüzesről, mellyek közt a tusa folyt. 
3 4 mértföldre a nyeröponttól már elkezdődött a harcz, a két ló olly egyformán nyo
mult előre, hogy hol egyik, hol másik előzött egy fővel; ez igy tartott a távpontig, 
hol a két fél mindent elkövetett az elsőségért, végre is Csúnya előzte meg Tüzest 
egy ló hosszával s nyertes lön. 

Elcgyverseny, 60 arany, tették többen. Futhat mindennemű, korú és fajú ló. 
i y 4 mfld. Tétel 4 arany. Fuss vagy fizess. Teher 4 évesre 115 font. 5 év. 125 font. 
6 és idösbre 130 font; mén 3 fonttal többet, bár hol nyert 5 fonttal. Televér még 5 
fonttal többet visz. A tétöszveg fele a második lóé. 
Gr. Bethlen S. 5é. p. k. L i o n e s s ap. Prince Llewellyn, any. Nymph 130 f. a tulajd. . 1 
Tisza L . id. bp. k. A r a b e 11 a ap. Ruby, any. Dáma erdélyi kancza, 135 f. . gr. Szápáry I. . 2 
B. Vesselényi F . 4é. bp. k. J u d i t h ap. Phoenomenon, any. Norma, 120 f. . Bensőn . . . 3 

Kevéssé érdekes futás. Lioness könnyen nyert; érdekesebbé azonban az tette, 
hogy a félvér Arabella számítás nélkül a telivérek közé avatkozott s ügyes lovarja 
gr. Szápáry Iván alatt másodiknak ért be. 

Vigaszverseny 200 pfrt, tették többen. Futhat minden a jelen versenyeken 
futott, de nem nyert, bármely nemit és korú nem telivér ló, 1 % mfld. Tétel 20 frt. 
Fuss vagy fizess. Teher 4 év. 115 font. 5 év. 125 font, 6 és idösbre 130 font; mén 3 
fonttal többet, bár hol nyert 5 fonttal többet. 
Tisza László 5é. p. m. G y ö n g y ap. Trap-Ball, gr. Szápáry Iván . . 1 
B. Wesselényi Ist. 7é. bp. pr. T ü z e s ap. Phoenomenon ; . . . Bensőn 2 
Gr. Bethlen Sándor id. p. k. C s i 11 a félvér; b. üánffy Kálmán . . 3 

Gyöngy könnyen nyert, mi egy részt annak tulajdonítható, hogy Tüzes az nap 
már futott. Idő: 3 p. 15 mp. 

Harmadik nap, július 30. 
Első Császárd i j 500 arany. Futhatnak 4 éves és idő.-b minden országbeli men

és kancza-lovak. Távolság 3'A ang. mfld. Tétel 200 frt, bánat 100, ha azonban a 
verseny előtt 4 héttel vonatik vissza, a bánat 50 for. T. her 4 évesre 105 font, 5 



évesre 111, 6 éves és idösbre 114 font. Az ausztriai birodalomban született lovakra 
5 fonttal kev esebb. A tét és bánatpénzek fele az első, fele a második lóé. 
Gr. Keglevich Béla id. p. m. P a n ap. Alarm, any. Dromedary k. 114 f. . Bensőn . . . 1 
Gr. Bethlen S. 5é. bp. k. L i o n e s s a. Prince. Llewellyn, a. Nymhp. 107 . Kertész Imre . 2 

Judithért és Canroberttért bánat lön fizetve. 
Pan könnyen nyert, talán mert Lionesset nem úrlovar lovagolta; helyesebb 

lovaglással azonban több bajt lehetett volna Pannák szerezni. Idő: 7. p. 55 mp. 

Második Császárdij 300 arany. Futhat minden Erdélyben született és felne
velt kancza és mén. Távolság 2'/ 2 angol mértföld. Tétel 100 frt, Bánat 50 frt; ha 
azonban négy héttel a verseny előtt vonatnék vissza, csak 25 frt. Teher 3 évesre ÍJO 
font, 4 évesre 105 font, 5 évesre 111 font, 6 és idösbre 114 font. Minden nem Er
délyben fogamzott, de az anyával behozott csikók 3 íonttal többet visznek. A tét- és 
bánatpénznek fele az 1-sö, fele a második lóé. 
Tisza László id. bp. k. A rab e 11 a ap. Ruby, any. Dáma, 116 f. . . gr. Bethlen Géza . 1 
K. Wesselényi P. 4é. bp. k. J udi t h a. Phoenomenon, a. Norma 102 f. . Bensőn . . . v . 2 
Gr. Bethlen S. id. bp. k. Y e, 1 v a ap. Phoenomenon, any. Ybla 111 f. . Kertész Imre . . 3 

Arabella félvér két telivér ló ellenében lépett a gyepre, még azon felül úrlo-
varral gr. Bethlen Gézával s tetemesen nagyobb terűvel; mint már tavai e dij nyer
tesének s idős lónak több terhet kellé vinnie, s a bíróság a teher-könnyebbitést, 
mellyben a félvér lovak a telivér lovak ellen részesülnek, Arabellára nem alkal
mazta, miután az illető szabályzat azon fejezetében, hol a császárdijak rendeztet
nek, nincs erről említés. 

Három ló indult tehát: Yelva, Judith és Arabella ; a futás a nyeröponttól l / % 

mértföldnyire kezdetett. Yelva roppant sebességgel indült meg, de midőn a nézők 
elé érkezett, gyaníttatá, hogy e sebességet kigyőzni nem fogja; Arabella lovarja nem 
fogadva el a Yelva által adott sebességet, de egyforma sebességét megtartva, min
dig második volt, néha Yelva, néha ismét Judith vezettek, mig végre Arabella a 
nézőbelylyel szemben az utolsó mértföldnél közeledni kezdett Judithoz, melly ak
kor elöl járt, Yelva pedig láthatóan bevégezte pályáját. Arabella a forduló pontig 
elérve Judithot, szorítni kezdett, s bár a távpontnál Judith különösen unszolva volt, 
de tovább Arabella szívósságával kitartani nem bírt és igy Arabella csendes futás
sal közeledett a nyeröponthoz. A lovas dicséretet érdemel higgadt lovaglásáért, mi
után lova teljes erőben érkezett be. Tanulság ebből, hogy a négy éves ló, melly ná
lunk olly fejlett mint Angolhonban a három éves, nem való hasonló távolságra. 

Nem lesz érdektelen a sportvilág előtt, ha értesül, hogy Arabella id. gróf Te
leki Domokos gernyeszegi méneséből Kubytól s egy Dáma nevü erdélyi kanczától 
származott; honnan mostani tulajdonosa azt négy éves korában megvásárolván, 
hat éve folyvást használja, még pedig 180 font teherrel falun távollevő gazdaságát, 
mellyet nagy hegyek választanak el lakásától, járja; öszszel a kolozsvári kopasza
tokon vesz részt; tavai idomítva volt s elnyerte hasonlóképen a H-ik császárdijt; 
cz évben ismét háromszor versenyzett és kétszer nyert; jelenleg 10 éves és még tel
jes használható állapotban van. 

A. B. C. 



Futtatás, felhívás és dij nélkül. 
Mégis csak szeretik még hazánkban a jó lovat s me gszerzéséért sem fáradság

tól se veszedelemtől nem irtóznak, bizvan a magyar ló tartós és futó lábaiban. 
Selyeben, Abaúj - Torna megyében, gróf Majlátb Antal perbenyéki ménesé

ből százmazott, 15'/ 2 markos, almás szürke, herélt, grófi koronával és M betűvel bé
lyegzett 7 éves két kocsis lovamat július 8-án reggel .'! óra tájban — mialatt kocsi
som több béres társaságában az istálóajtóhoz közel aludt — egy műkedvelő az is
tállóban con amore felszerszámozta s az istálló közelében lévő kocsiszínemben egy 
barnára festett használt magyar szekerembe befogott s kőfallal kerített udvarom 
kapuján vágtatva kihajtott. Megjegyzendő, hogy ö tőlem erre se engedelmet nem 
kért, se nálam magát be nem mutatta, de még azt sem tudom, ki volt? Utána küld
vén embereimet, kiknek meghagytam* hogy becses ismeretségét kikérjék, ezek olly 
tudósítással tértek vissza, hogy öt az nap délben látták Miskolcz városába bemenni 
a lakosok ; 3 órakor délután Csabán volt; ugyanazon éjen átment a Tiszán ; más
nap délben a debreczeni vámon váltott czédulát s délután 4 órakor Nagy Váradra 
érkezett; igy tehát — Belyeb Miskolczhoz 4 órányira levén — 37 óra alatt etetés
sel 32 mértföldet ment, a járt utakat bizonyosan kikerülvén. 

Kérem a t. olvasókat, hogy ha ezen fönebb leirt jó állatokra valahol reá is
mernének, ezt vélem tudatni szíveskedjenek, hogy illy kipróbált és kitartó lovaim
nak újra birtokába juthassak. Lakásom : Selyeb ; ut. posta: Forró. 

TISZTA KÁROLY. 

Egy róka emlékiratai. 
KÖZLI BÉRCZY KÁROLY. 

(Folytatás.) 

IV. 

Apám geographiai ismereteinek köszönhetjük, hogy menekvés köz
ben nem tévedtünk el az erdőben s nem lyukadtunk ki véletlenül olly 
helyre, hol szölökapások vagy földmivelök tőlünk útlevelet kérhettek 
volna. Folyvást a legsűrűbb, legjáratlanabb pagonyokban bujkálván, az 
est egy vadon csalitban alkonyodott reánk. Itt pihentük ki a borzebteljes 
nap fáradalmait; az az hogy mig mi fiatalok pihentünk, addig gondos szü
léink kémszemlére mentek ki s hajnalra néhány almával, egy süldöcské-



vei s ama jó hírrel tértek meg, hogy új — habár csak ideiglenes lakást 
találtak mindnyájunk számára. 

Ezen új lakás, egy vén bükk terjedelmes odva, még csak tennap-
elött is nyomorú viskóul tünt volna fel magasabb igényeinknek; helyze
tünk elhagyottsága azonban, az újdonság ingere és a mindent megara
nyozó fiatalság hamar feledteté velünk feldúlt ősi palotánk kényelmeit s 
mi gyermekies örömmel nem tudtunk eleget mászkálni fel és le a biikk-
odú sima bensején. Sokkal vidámabbnak, szellősebbnek találtuk ezt a régi 
kazamatáknál, söt még az is mulattatott, midőn a zápor beverődő csepp
jei kissé megáztattak. 

Szülőink eddig haza hordták a keresményt, de most figyelmeztettek, 
hogy, mielőtt nagykorúságunkat elérnök. meg kell tanulnunk önmagunk
ról gondoskodnunk. E végett gyakorlati leczkékre naponként vagy éjen
ként kivittek magukkal. Apám, azon arányban a mint növekedtünk, irán
tunk egyre hidegebbé és mogorvábbá, önmaga iránt pedig önzőbbé kez
dett válni, gyakran több éjre is elmaradva anyánkat elhanyagolta s félté
kenységre adott okot szegénynek; ö azonban gyermekeinek élve, anyai 
kötelességeinek teljesítésében ta lálta vigasztalását s buzgó vadászmeste
rünkké lön. 

Első kirándulásaink alkalmával minden felszálló madarat, minden 
felugró nyulat ész nélkül kergetni kezdtünk, nem fontolva meg, hogy az 
elsőnek szárnyai, a másodiknak a mieinknél gyorsabb lábai vannak. — 
Anyánk csendesen mosolyogta meg tapasztalatlanságunkat s midőn lelken
dezve tértünk vissza hozzá, megjegyzé hogy a szárnyak és lábak gyor
saságán túl tesz az ész, hogy mi erővel épen nem — az csellel sokszor 
könnyen elérhető s a mai világban hamar felkophatik annak az álla, ki 
azon elvet követi, hogy „legjobb az egyenes út." Ehhez képest aztán hold-
talan éjeken el-elvitt kis tisztásokba, mellyeknek'kövér füvében az apró 
fogolycsirkék olly kedvesen gyügyögtek; megtanított mint kell kései 
fészkekből a tojást s elébb magát a költömamát kiszedni ; felkeresni és 
rászedni a sündisznót; meglepni az ürgét, vakandot; kilopni a vadmézet: 
megszedni a gyümölcsfát és szőlőtökét; ha pedig jobb nincs, szükség ese
tén beérni az egérrel, gyikkal, csigával, békával, söt egyéb tücsökkel és 
bogárral is. Azonban legmulatságosabb — mert taán legnehezebb — a 
nyúllal kellő bánásmód volt, melly állat óvatosságául csak a róka észjá-



rása gyözelmeskedhetik. Egy példát ebből, melly egyszersmind az „első 
nyulam" fölötti örvendezésemet hozza emlékembe. 

Egy délután anyám kis tisztás helyre vitt, mellynek szélén vihar-
döntötte vén fa törzse korhadt. E törzs tetejébe kellett leső helyzetbe la
pulnom s onnan pár lépésnyire hirtelen leszöknöm. Első ugrásomat ügyet
lennek, a másodikat már jobbnak monda anyám s a szökéseket mindig 
nagyobb távolságra s mindaddig ismételteié velem, mig azokkal végre elé
gedett lön. Én e leczke czélját kérdem. 

„Tudd meg" monda ö — „hogy ez a nyúl-lesvadászat eleme. Illy 
helyre a nyulak esténként legelészni jönnek. Ha mozdulatlanul a törzs
höz lapulva vársz, nem vesznek észre s te hirtelen lecsapsz egyre, melly 
épen kezed ügyébe esik. A távolságot, mennyire szökhetel sikerrel, most 
mérted ki." 

Még ugyanazon este enyém lön az első nyúl, melly végetlen örö
mömre okleveles vadásszá avatott! Öntudatom megjött s én e naptól 
kezdve szabadnak érezvén magamat, mindig hosszabb és merészebb ka-
landutakra jártam, annyira, hogy mire a lomb sárgulni és ritkulni kez
dett, jobban ismerém már az egész környék hegyeit, völgyeit, erdeit, ber
keit, szölleit, nádasait és földeit egész a szomszéd falvak határáig, mint 
egykor saját szülőházamat. 

Illy kalandozások közben történt, hogy az erdöszéli tarlón két ka-
lászböngészö libára bukkantam, mellyek a nagyobb falkától elmaradván, 
csacsogva fecsegve biczegtek együtt, de midőn engem megpillantanak, 
ijedt sikoltással igyekeztek tovább repülni, azonban csak szárnyaikat 
emelgették, mint kik úgy intézik futásukat, hogy könnyen elfoghatok le -
gyének, 

„Gyönyörűséges Liba kisasszony!" szóltam én érzékeny esdő han
gon az egyikhez, mellynek gömbölyű teljes alkata ingerlöleg hatott érzé
keimre — „ne hagyjon a kinzó kétségbeesés örvényében, ne vesse meg e 
holtáig kegyedért dobogó hü szivet!" 

„Menjen maga hamis !" feleié szemlesütve választottam, mialatt társ
nője a mellőzés miatt lepittyesztett orral tovább ment — „hallottam én 
már sokat az illyen Róka úrfiakról, kik rögtön készek a vallomással, az
tán rútul megcsalják s ott hagyják a szegény Libát." 

„Esküszöm Epikúrra" felelém én hévvel — „hogy én nem hagyom 
ott nagysádat s hogy mit ellenségeim csapodárságomról koholtak, 



nem egyéb merő rágalomnál. Induljon meg nagysád gyengéd mája 
keservemen, melly a néma vágyak oltliatlan tüzével emészti napjaimat " 

„Hihetek-e szavainak?" kérdé szemérmes halk gágogással. 
„Higyjen esküvel pecsételt szerelmemnek t" esengtem én, közel si

mulva a már már olvadozó fehér Libához s jól sejtvén, hogy még csak 
hiúságának kell tápot adnom, igy folytatám : „En nagysádat a legboldo
gabb, legirígyeltebb libává teendem; nagysád az erdők királynéja lesz s 
a sármánytól kezdve egész a hattyúig, minden szárnyas nagysád talpai
hoz teendi le hódolati adóját, a parlagi vadlibák pedig mérgükben puk
kadnak meg." 

„Jaj, de hát ha papa meglátna itt önnel!' emelé kételyeit Libuska. 
„Tudom hogy Don Grunárosz az én családomnak régi ellensége, de a 

tényben ö is megnyugodni lesz kénytelen. Az első viszonyt azonban jó 
titkolnunk előtte, hiszen a szerelem úgy is titokban virul legszebben! jöj
jön óh jöjjön nagysád azon erdei pagonyba, mellynek integetöleg hívó 
lombjai elfednek majd az irigy szemek elöl — ~~ 

„Óh az erdő pagonyában 
Ott mí boldogok leszünk" 

daliám telhető szívrehatólag s Libuska, a hivő ártatlan Libuska az erdő
szél pázsitán karjaimba omlott 

Ezer kopó és nyúlserét! mondhatom kövér falat volt, máig is szám
ban az íze s e részbeni Ízlésemnek egész életemre határozott irányt adott. 
E kalandomról hazatéret, apám rögtön észrevette a számhoz és fogaim 
közé akadt lúdtollakat s e hajlamomról Ítélve, már akkor jóslá, hogy iró 
lesz belőlem; intett azonban, hogy az illy libacsábitásokat ne gyakorol
jam a házi kör közelében, mert a szomszéd falvak felbőszült közvélemé
nye könnyen irtó háborút izenhet miatta egész nemzetségünknek. 

Ez volt utolsó tanácsa — bár követtem volna. Szegény öregemet élve 
ekkor láttam utoljára. Elköltözött tőlünk s monda, hogy egy borz kényel
mes lakházába fog vouúlni, mellyet apám ott hagyott szagos látogató je
gyével annyira compromittált, hogy a finnyás pedáns borz önkényt oda
hagyta eddig tisztán tartott palotáját. Szemesé a világ — tevé hozzá jó 
kedvűén nemzöm; bár a kiszagüldött (1. szócsintan) borz ezen eljárást alig 
ha szemességnek nevezte. 

Nem sokára ezután magam is elbúcsúztam a faodútól, hol anyám s 
különösen nővéreim mindig zaklattak, hoznék haza kirándulásaimból szá-



rmikni egyetmást — s egy földalatti csarnokot késziték magamnak a 
völgy aljában, melly kettős kijárása egyetlen folyosóból állt ugyan csak, 
de illy magamféle nőtlen sihedernek elég kényelmes tanyául szolgált s mi 
több, mintegy központját alkotá a galgavölgyi faluk itt összeszögellö ha
tárainak, mellyekben számomra gyönyörű libavirágok virultak. 

Nehogy azonban kizárólagos libainyéncznek tartson e sorok esetle
ges olvasója, meg kell jegyeznem, hogy én a tanhoz képest „minden órám
nak leszakasztottam virágát" s már csak változatosság kedveért is egy egy 
kandi kacsa, ostoba csirke vagy fennhéjázó pulyka — a mint épen az al
kalom adta - lön tárgya sóvár gerjedelmemnek. Óh engem válogatónak 
még ellenségeim sem rágalmazhattak! 

Kalandjaim eddigi sikere, de részint a kényszerűség is, mellynél 
fogva a nyulak, foglyok s egyéb vazalljaink anyányiakká válván, nehe
zebben valának megejthetök s igy én mindinkább a baromfi udvarok adóz
tatására szorultam — e kettős körülmény mondom egyre bátrabbá tön s 
végkép feledteté velem apám fönebbi jó tanácsát. 

A baromfiakban egyedáruságot követelő emberfaj ehhez képest gya-
nakodóbbá s óvatosabbá vált, komondorai számát szaporítá s kelepczéket 
kezdett felállitani, mellyeket azonban én — hála apám oktatásainak — 
mindig szerencsésen elkerültem, annálinkább, mert illy pokoli gépekben 
egyszer egy illatárns görényt, másszor egy házi nyestet találva , okultam 
a példán. Szívszakadva könyörögtek, szabaditnám ki őket csak most ez 
egyszer s holtig hü szolgáim lesznek; de én örültem a casusnak, melly 
minden gyanút reájok hárit s mindössze is azon tanácsot adtam nekik, ha
rapják el fogóba csappant kezüket. Jól tudtam, hogy egyikből sem lesz 
illy Mutius Scaevola. 

Azonban nem csak a görény, nyest, menyét s más eféle csempésznép, 
de saját fajombeliek is utánzóimmá lettek s igy történt, hogy egy vigyá
zatlan rokonomnak kalodába kcrültével ellenünk irányúit az egyedáru
sok bosztija s nyakunkra hozta az apám által megjósolt irtóháborút. 

A hideg halvány nap sugarai végig lövelltek már a lombtalan erdőn, 
a süvöltő szél rezzenésére ijesztöleg csörgött a haraszt, melly saját lépte
ink alatt is neszt okozva, fokozott óvatosságra intett Világos hangos 
erdő, te nem a rókák eszményképe vagy! Azaranjueziszép napok elmúl
tak s mi napról napra nagyobb aggodalomra viradtunk. Aggályaink -
bár ezeknek határozott formát adni nem tudtam — nem voltak alaptala-



nok. Egy hajnalon pokoli zajtól viszhangzott az erdő. Vad kurjongatás, 
fadöngetés, bokorrecsegés, csattogás minden oldalról — s nem sokára és 
mindig sűrűbben ollyszerü durrogás, minő két testvérem kora halálát 
okozta az ősi palota küszöbén. Az eleinte távoli zaj egyre közeledett fe
lém — rettegve eszméltem apám egykori szavaira, bogy ez nem egyéb, 
mint fajunk irtására czélzó hajtó vadászat. Földalatti tanyámba mene
külni volt első eszmém s arra felé oldtam meg a kereket. Ámde ez irány
ban a háború zaja még nagyobb volt s én biztosság helyett a vész torkába 
szaladtam volna. Előre tehát, circumspectus hátra tekintgetéssel! Itt is ve
szedelem. A ritka erdőn szomorú kilátás nyílik előttem s a széllebbenés 
ember- és lőpor szagot hoz orromba. Oldalmozdulatot teszek s a hegyte
tőre iparkodom. Erre is ugyanazon kellemetlen úti benyomások — bár
merre fussak, hátam megett a láthatlan zsibaj. Tájékozásomat kezdem 
veszíteni; véletlenül egy tisztásra bukkanok ki; itt, mintha ezer bogár 
egyszerre mozogna benne, megcsördül az orrom előtti bokor s ugyanazon 
pillanatban durranás roppan — és midőn rémülten oldalt iramlok, goromba 
káromkodó hang kísér. Tovább, tovább, merre lábaim visznek! Balra te
kints, jobbra nézz — gondolom s úgy is teszek és ime, egy felém har-
mincz lépésnyiről tátongó csövet megpillantani, egy új durranást hallani, 
hátulsó czombomban csiklandó fájdalmat érezni s magamat erre azonnal 
hanyatt vágni — mindez egyetlen pillanat müve volt. Meglehet, hogy 
ijedtemben vágtam hanyatt magamat, de hogy e helyzetben mozdulatlan 
meg is maradtam, ez már eszélyességem érdeme, mellynek köszönhetem, 
hogy még ma is bőrömben vagyok Mert midőn holt gyanánt akartak fel
szedni, az emelő kezet hirtelen olly háládatosan csókoltam meg, hogy ez 
a meglepetés orditásával bocsátott el s én a hajtók lábai közt a csalitba 
surranva, az ostromyonalon kivül s mentve valék 

A nadrágomba lőtt három lyukat a jótékony idő hamar befoltozá — s 
ezen első kiállott csatatüznek reám nézve legszomorúbb következménye 
az lön, hogy anyámat c Bertalannap után soha többé fel nem találhatván, 
kora árvaságra jutottam. 

(Vége követk.) 



Az európai vadásztársulat Afrikában. 
(Folytatás.) 

V. 

Jules tiérard naplója. — Május 10-éu felszedtük sátrainkat, hogy közelebb 
hatoljunk a nagy oroszlány fekhelyeihez, mellyet az arabok I z e h e r O r d i t ó-nak 
neveztek el. E l kell államink a sikra vezető utakat, miután a vad éjenként ezeken 
jár. Négyen, gróf Branicky, Hasford ezredes, Krassowsky parancsnok s én lesúj tó 
f e gy ve r r e 1 *) vagyunk ellátva ; Valorek a gróf vadásza, és Yerniey afrikai öreg 
katona közönséges fegyvert hordanak. Ez utóbbi már több párduczot lőtt. — E sze
rint hat lesálloinást foglalhatunk el. 10 érői 11-ére virradóra a nagy oroszlány Ver-
mey előtt ment el, ki kevéssel azelőtt egy vidrát lőtt A vad megérezvén a lőpor 
szagát, letért az ösvényről s oldalt távozott. 

11- én egy nőstény oroszlányról vettünk hírt, mellyet egy fiatal kisért. 
12- én lesben állottunk reá egy általa megölt ló hullája mellett. 
13- án értestilünk, hogy a nőstény az Oued Kebir folyón átgázolt Vadkanra 

vadásztunk. Két 3 éveset ejtettünk el. Egy eb megsérült. 
14- én éjfél után egy órakor holdvilágtalan éjjel a gróf húsz lépésnyiről egy 

tigrismacskát lő. 
15- én és 16-án sikertelen nyomozások. 
17- én Vermey lő és hibáz a fiatal oroszlányra, melly anyjától kétség kivül el

szakadt. 
18- án a nagy oroszlány Vermey és Krassowsky közelében megy el, de az éj 

olly sötét, hogy észszertileg nem koczkáztathatják a lövést. 
19- én, miután a nagy oroszlány eltávozott a vidékről, lesbe állunk az Oued 

Kebir átgázolható pontjainál, itt várandók be a fekhelyére visszatérő nőstény orosz
lányt. E pontokat négy fegyver eléggé fedezvén , gróf Branicky Konstantin és én 
előre megyünk a balpartra, hol a fekhelyet lenni sejtjük. Ugyanaz napon vaddisznó 
vadászat bájtokkal, kik előtt tiz darabot ejtünk el. 

20- án átkelünk az Oued Kebiren egy lélekvesztön bennszülött vadak módjára. 
20., 21., 22. és 23-át semmi nevezetesebb esemény nem jelöli, kivévén hogy a 

nőstény oroszlány megölte lovak és ökrök hulláira akadunk és meg vagyunk győ
ződve arról, miszerint az állat vadászkörünkbe van zárva. 

24-én este nyolezadfél óra tájban épen erdei leshelyemen állok, midőn a fel
állított vadászsor irányából fegyverdördülést hallok. Rövid idő múlva vágtató lo-

*) Mig jobbat találnánk, e nevet adjuk az új találmányú C a r a b i n e f o u d r o-
y a n t e-nak, mellynek golyóji a vadban bombaszerttleg pattan szét. E stétpattanó s rögtön ölö 
golyó D e v i s in e találmáuya, mcllyról valamint a lőfegyver készítésében történt ujabb li i 
ladásról külön tüzetes ezikkünk fog szólaui. 

S z e r k . 



vas érkezik s jelenti, hogy a nőstény oroszlány elesett Valorek, Hasford ezredes le
sújtó fegyverével ellátva, a folyam átgázolható pontjainak egyikénél állott. A nős
tény oroszlány a fiatal kiséretében oda érkezett, Valorek tiz lépésnyiről lőtt reá. A 
golyó a vad szügyébe fúródott s ott szétpattanván, az oroszlány lesújtva rogyott 
össze. íme ez döntő bizonyítéka Devisme új találmánya jelességének. Megvizsgál
ván a golyó behatolásának és szétpattanásának következményeit, vadásztársaim ép 
úgy, mint önmagam, meg vannak győződve, hogy minden — illynemü golyóval te
liben talált oroszlánynak legottan végét kell érnie. A Valorek elejtette oroszlány 
roppant nagy állat s a környékbeli arabok csoportosan jőnek hullájához, hogy rab
lásaiért szidalmakkal halmozzák el. 

25- én vaddisznó vadászat. Három nagy kan esik a hajtók előtt. 
26- án a Beni-Guecha nevü arab törzs segédül hív minket egy oroszlány ellen, 

melly náluk pusztít. 
27- én Sikertelen nyomozások. A Treát-törzstöl visszatérésünket sürgető köve

tek érkeznek. 
?8-án Les vadászat az erdőben. 
29- én Vadászat száz hajtóval egy nagy párduezra. Egy vadkant lőttünk, 

egyet hibáztunk. Hasford ezredes látta a párduezot, de nem lőhetett reá. Az ezredes 
már a Beni-Guecha törzsnél tartott oroszlány vadászatkor látott egy lötávolon kivül 
eső párduezot. 

30- án Boncba utaztunk, részint hogy a Francziaországba visszatérő Branicky 
grófot elkísérjük, részint hogy újra élelmezzük magunkat. Útközben, közel Fedzara 
tavához, hat ökör vázát látjuk, mellyeket a nagy oroszlány ölt meg. E szerint míg 
mi messzire mentünk felkeresése végett, ö a várostól három mértföldnyire ütötte fel 
tanyáját. Mondanom sem kell, bogy akár van kedvére akár nincs, társaságunkat 
nem sokáig nélkülözeudi. 

Összefoglalom a fönebbieket : huszonnégy nap vadásztunk; láttunk négy 
oroszlányt, két párduezot, két tigrísmacskát, hat byenát, húsz vaddisznót és számta
lan sakált. 

Ez eredményből következtethető, hány oroszlányt ejthetne el év alatt egy — a 
vidéket jól ismerő nagy vadásztársaság. A vadászat hasznosságát bizonyítja a benn
lakók általi szívélyes fogadtatásunk s a készség, mellyel útbaigazítanak és segé
lyünket kérik. De nem is csoda, hiszen itt mulatásunk huszonnégy napja alatt az 
oroszlányok csupán e vidéken öt lovat, negyven ökröt és ötven juhot öltek meg. A 
nagy oroszlány csak lovat vagy ökröt öl. A nap, mellyen ott hagyandja fogát, az 
araboknak örvendetes lesz, mert nagy adótól menekülnek meg. Alkatának roppant 
nagyságáról fogalmat adhat az, hogy talpának az arab nyomozók által megmért 
nyoma egy közönséges tányér teriméjét meghaladja. Soraimat azzal végzem, hogy 
társulatunkban mindenki jól megfelelt kötelességének s hogy Constantái gróf mind 
a fáradalmak elviselésében, mind az éji vadászatokkal szemközt, kitűnő erélyt ta
núsított. 



VI. 

Gérardtól, ki Branicky grófnak Francziaországba visszautazta után Bonéból 
az ain-niokrai tanyára ismét visszatért — a vadászatok további folyamáról azóta 
nem jött részletes tudósítás. 

Június 24-én gróf Branicky Gérardtól Bonéból e távirati tudósítást vette : L e 
g r a n d 1 i o n est p r i s. (A nagy oroszlány meg van fogva ) Nem csekély volt a 
bámulás a fölött, miként lehessen egy nagy oroszlányt megfogni, míg kisült, hogy a 
távirati iroda tévedett s a tudósítás leírásába egy betűhiba csúszott, mellynek kija
vítása az értelmet lényegesen megváltoztatja. A valódi tudósítás ez : L e g r a n d 
1 i o n est p r é s . (A nagy oroszlány közel van.) 

E tévedésre azonban csak később jöttek a következő ujabb távirati tudósítás
ból : „A nagy oroszlány minden éjjel ordít. Nem tágítok mellőle." 

Végül, Gérardnak ezen — eddig utolsó —• sorai érkeztek : „Folyvást a nagy 
oroszlány nyomán vagyok. Két izben 50 lépésnyiről ordított,de sürü bózot választá 
el tőlem, annyira hogy nem láthattam meg. Azonban éjente hallással kísérem öt. 
Ott fekszem, hol ö fekszik s minden reggel tudom, melly irányba távozott. Ekkén t 
enyémnek kell lennie. Nyomáról és hangjáról ítélve a legszebb példány az, mellyet 
valaha láttam." 

(Folytatjuk.) 

A lovakról, nevezetesen pedig a Gróf Bethlen János Ur ő 
Nagysága ménessiről. 

(Folytatás.) 

Mint a szorgalmatos kalmár nagy eszesen, 
A leg-elsö próbát tévén tsak kevesen, 

Ha láttya jól el sül t : haszna vau, nem kára, 
Osztán szert tészen hét aunyi portékára, 

Jól jővén- ki ugy-is a dolga, hámozza, 
S egyik nyerességet a másra halmozza : 

Szintén igy a Gróf, az első fajtában is 
Szerentséjét látván s a másodikban is, 

Magát meg-bizá, és monda : nintsen károm ! 
Azért Ménesembe legyen a Faj három ; 

A fel tett szándék nem sokára halada, 
Gróf B e t h l e n G e r g e l ynél egy Lóra akada ; 

Szeg volt, B e t h 1 e n P á ltól való, és Spitz fajta, ') 
Meg-vette, és a S p i t z név maradott rajta 

*) Azelőtt Cézár volt neve. 



Tsak nyolczszáz háromba s négybe használtatott. 
Kehes volt s erőtlen, alig szuszoghatott, 

K i múlt e világból, két paripa leve 
Tölle, és négy Kantza, ennyi hasznot teve : 

Szépek a fiai, szebbek az apjoknál, 
S már minden reménség maradott azoknál, 

Hogy tán valamelyik fia helyre hozza 
A kárt, ha az Isten szerentsét ád hozza 

Valamint embernek véletlenül kára 
Sokszor esik, melyet ö koránt sem vára : 

Ugy ellenben néha olly szerentse segit 
Rajta, melyről nem is gondolkodott s nem hitt; 

Igy járt a Gróf; mikor arról gondolkozna, 
Hogy a Ménessibe több Fajt bé ne hozna, 

Azomban tárnod egy ujj Ló Ménessiböl, 
Két idegen fajnak elegyitésiből : 

Két igen hires Ló vala e Hazába ; 
Egyik Kakas, B e t h l e n P á l Istállójába, 

Másik V e s s e l é n y i M i k l ó s Ménessinek 
Faja Czézár, s disze a maga neminek 

Ennek van egy derék faja Berkenyésen; ') 
Czézár ez-is, és hág igen szerentsésen, 

A másnak fajából a Gróf egy Kantzát vett 
Azt a Czézárral meg-hágatta és ellett 

Egy paripa Csitkót, melynek három lába 
Szár, s látszik szép kerek csillag homlokába 

Bár-is a vad tőke oltva jófélével, 
Kedveskedik néha nemes gyümöltsével, 

De várj jobb gyümöltsöt a maga nemébe 
Szelid óltó-ágtól a szelid tökébe : 

Bizony a N y a l k a is, (mert e néki neve) 
Két nemes Rátzától sokkal nemesb leve ; 

Most jutott negyedik élte tavaszszára, 
Ezzel kap a Gróf ujj negyedik Rátzára, 

Adja Isten, hogy az ígért nagy reménség 
Tellyesedjék benne, s érje aggott vénség. 

(Folyt, követk.) 

') Gr. Bethlen Sándor Imrénél. 



Eladó lovak. 
A m a t i 4é. sárga mén, ap. Womersley, any. Sleight of Hand k. — Ara 4000 pft. 

Venni szándékozók ifj. gr. Batthyány István ö mlgához (Székesfejérvárott) forduljanak. 

Chlumetzen, Csehországban, gróf Kinsky Octáv istállójából. 
M a m s e l l K i p p , fedezte Grizzly Boy. — M a r i a M o n t , fed. Chief Báron 

Nicholson. — M a r i é , fed. Grizzly Boy. - C o n n t E u g e n ap. Dagobert, any. Irene 
anyja. — G r i z z l y B o y ap. Sheet Anchor any. My Mary. — D o n a u N y m p h ap. 
Satirist any Hilda. — L a d y H i l d a ap. Buffle any. Hilda. Ezenkívül több félvér herélt, 
tobb vadászló és több félvér kancza. — Bővebb felvilágosítást ad Jaekson idomár helyben. 
Utolsó posta Pardubitz. 

Mocsáry Lajos Úrnál — Kurtányban. Losoncz és Fülek közt: 
Egy ö éves angol telivér inén, IfiSft markos, jó hátas ; 
egy vadász félvér 4 éves mén, 1 5 , / 4 markos, és 
egy 4 éves angol telivér herélt, I6V4 markos, jó hátas. 
Mind a három zsibói ivadék. Értekezhetni a tulajdonossal. Ut. p. Fülek. 

Lóverseny-határnapok: 
S z.-F e j é r v á r , aug. 21. P a r d u b i t z , oct. 8. és 9. 
T.-S z.-M i k 1 ó s, september. 26. A r a d , oct. 24. és 25. 

Nevezési zárnapok: 
Sept. 5. — T.-S z. - M i k l ó s : a mezei gazdákét kivéve valamennyi versenyre. (L. 

1858. 10 . sz.) 
Oct. 1. — P a r d u b i t z : Akadályverseny. Trial Stakes. (L. 6 sz.) — Asszony

sági dij. (L. 20. szám.) — A r a d : Császári dij. Bohus dij. Tétverseny. Asszonysági dij. 
Eb'gyverseny. (L. 1H. sz) 

Oct. 16. — A r a d : Akadályverseny. Blaskovits István akadályve senye (L. H . sz.) 

T A R T A L O M : 
Kolozsvári lóversenyek. — Egy róka emlékiratai. (Folytatás.) Az európai vadász-

társulat Afrikában. (Folytatás.) — A lovakról , nevezetesen pedig a Gróf Bethlen János 
Ur ö Nagysága méneséről. — Eladó lovak. — Lóverseny határnapok. — Nevezési zárnapok 

Megjelen e lap minden hó 10. 20. és 30-án egy iveu. Előfizetést elfogad a szerkesztőség 
Pesten (Szervita-tér 3 sz. 2-ik em.) egész évre 10, félévre 5 fttal pp. Az 1857-ik évi első évfo
lyam teljes példánya kapható 6 ft. 24 kron p. p. 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő Bérczy Károly. 
Pest, 1858. Nyomatott Emich Gusztávnál. 


