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speetus a jövő evi nagy lóversenydijakra.) 

E ezím alatti új rovatunk a napi sportérdekek és események hírmon
dója, a múltaknak mintegy összefoglaló szemléje s a jövőnek tájékozója 
óhajt lenni; feladatának azonban esak úgy felelhet meg, ha lapjaink olva
sói az ország minden részéből küldenek egy egy fuvallatot e tárogatóba, 
mellynek hangoztatására sok és erös fuvalom szükséges. Ha e kezdemé
nyezés viszliangra talál s mindenki beküldi saját (bármi csekély) vadász
élményeinek s a tudomásán lévő egyéb sportügyeknek s adatoknak né
hány sorba foglalt leírását : e tárogató változatos lejtésű hangjaiban kiki 
bö kárpótlást fog találni a saját közleményére fordított fáradságért. A 
kezdet gyönge; a közreműködéstől függ, hogy a folytatás erösebbé vál
jék s hogy a tárogató időről időre — havonként egyszer, értesíthesse az 
olvasó közönséget, mi sportérdekü tárgyak történtek vagy vannak ké
szülőben a két magyar haza határai közt. Ebez képest felkérünk minden
kit, ne kicsinyelje saját — ismételjük, bárrnilly csekély érdekűnek lát
szó tapasztalatai közlését; ne vélje, hogy lapjaink csak a lovas-vagy csak 
a nagy vadnemre történő vadászatokkal akarnak foglalkozni — s bízza 
szerkesztői tapintatunkia közleményének e tárogatóban leendő elhelyezését. 



A vadászidény october hóval átalán véve megnyílt, a vadászat sok 
neme azonban a kitartó szárazságban s igy a vadbííz hiánya miatt nem 
gyakorolható. A bö harmat segítségül jö ugyan, de ez csak erdős völ
gyön tart ki — a síkon hamar elenyészik s véle a vadbűz is elvesz. Illy 
— a gazdára és lovasvadászra kedvetlen körülmények közt a nyúl- és ró
kakopó-falkák működései az idén szokottnál későbben kezdődnek meg. 
Csákón a vadászatok f. hó 15-én nyíltak meg , vagy is inkább kellett 
volna megnyílniok, miután a rosz vadászidöben senki sem siet oda s most al
kalmasint csak B. F. úr egymaga lovagol a reggeli harmaton a kutyák 
után; az aradi lóversenyek után azonban hihetőleg megnépesül — söt jó 
idö jártával rendkívül népes is lesz a vadásztanya s onnan csak azok fog
nak hiányozni, kiket a fóti vendégszerető kastély foglal le. A nagy szá
razság miatt itt is még csak készületeknél áll a dolog, azonban csak eső, 
köd és vadbííz kell, hogy az ottani kisebb körű társaság a jeles falkák 
után nem sokára megkezdje őszi élvezetét. 

A kolozsvári és velejtei falkáról — s kivált ez utóbbiról rég hall
gat a krónika; pedig a velejtei az idén több új párral gyarapodott is, mel-
lyeknek működéseiről annak idején várva várjuk és kérjük a tudósítást. 
Hát a bihannegyei vadásztársulat mikor alakúi már ? keletkezéséről ide 
s tova egy év óta van már szó. 

Falkáink közt mindenesetre legszorgalmatosabb az ujszászi. Meg
mutatta, hogy — bizonyos óvatossággal — tavasszal is lehet egy Hónapig 
vadászni a nyulak szaporodásának rövidsége nélkül. E mellett ősszel leg
korábban kezdi s legkésőbben végzi a vadászatokat. De nemes tulajdono
saik nem csak lóháton, hanem a tudósító tollal is legtevékenyebbek. Imént 
vettük következő soraikat : 

„Az ujszászi kopók szorgalmasan működnek s eddig már tizenöt nyúl 
és két róka hallalival örvendeztettek meg mindamellett, hogy a nagy hő
ség, szárazság, kemény fold s e három nemleges tényezőnek egyéb ked
vetlen kísérője a sport virágzóvá lételét gátolá. Ma (oct. 13.) volt az első 
tűrhető bűztartó nap, természetesen a reggeli harmaton. Harminczkét percz-
nyi futás szünet nélkül, magas sarjú dohányokon és gyepeken át felváltva > 
fogás a szabadban." 

Nagy vadak közül eddig jóformán a szarvas és medve vette a had
izenetet. Medvéről ez évben — midőn a makk és vaczkor olly bőven 
megtermett — alkalmasint gyakrabban fogunk hallani. Unghból, mellynek 



erdős bérczei közt már a mult hó végével voltak megkezdendök a vadá
szatok, még nem jött tudósítás; Erdélybe a görgényi havasok közé többen 
készülnek, hogy a jelen évi nagy vadászatokon ősi fészkében támadják 
meg a maczkót, — az eredmény megírását Erdély öreg és szép tollú Nim
ródja ígérte meg lapjainknak. 

Szarvasvadászat, mint löfogyasztás, berezeg Pálffy ö magassága ma
lackai uradalmában a múlt hóban tartatott. A cserkészet egyik gyönyö
rétől, melly a jelentkező szarvasnak csaló gatójában, e legszebb erdei ze
nében áll, itt is a nagy szárazság fosztotta meg a vadászokat, mert a szar
vasok ezen ok miatt roszúl jelentkeztek, mi által megközelithetésük is ne
hezebbé vált. „Tökéletesen sikerült cserkészetem — irja egy becses kéz — 
csak egy volt, mellyröl mihelyt időm engedi, kis vázlatot irok a Vadász-
és Versenylap számára." 

A vadászatok rövid eredménye következő : 
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Érdekes és a vadászatkedvelök előtt talán új sporting esetről, melly 
a mult aug. hó vége felé történt, tudósít ugyanazon becses kéz : 

„A malaczkai uradalomhoz tartozó konyhai erdészkerületben egy 
erős tizvéges szarvas minden éjjel az erdészlak kertjébe, melly a falu vé-



gén fekszik, répára és lóherére járt legelészni. Ez a jó koszt olly szem
telenné t ette, hogy az erdész házi ebei a sötétben nem birták öt kiriasz
tani ; ha megtámadták, leverte őket; végre a kutyák csak messziről ugat
tak, a szarvas pedig jóllakott és virradat előtt már eltűnt. A régi közmon
dás, melly azt tartja, hogy „addig jár a korsó a kútra míg eltörik" a szarv
asnál is valósult. Egy éjen torkig lakott a kedvelt s az erdők rengete
gében ritkán található eledelből s mindjárt reá a kerten átfolyó patak
ból jó ízűen iván, felfuvalkodott, mint ez a szarvasmarhánál gyakori bal
eset — s reggelig életének helyben vége lett. Hajnalra, midőn az erdész 
kilépett házából, ott látta elterültcn a pákosz éjjeli vendéget, melly nya
lánkságának áldozatául esett. Emlékezet óta ez az egyetlen eset és jele 
annak, hogy a vad állatok s különösen az éber érzékű szarvasok is gon
datlanok lehetnek; holott e rosz tulajdont eddig csak a házi állatokon, 
mellyeknek az ember viseli gondját, szoktuk tapasztalni." 

Kisebb vadászatokról még most csak elvétve hallani. Átalános a pa
nasz, hogy a jóravaló erdei kopók száma megfogyott; valamint a jól ido
mított vizsláknak sincs nagy bősége. Hasonlókat eladni kívánók, az ál
latok tellyes leírása mellett e lapok útján mindig találhatnának vevőre. 

Fogoly, Gömör- Bars- és Somogy megyei hirek szerint, a tavali szám
nál gyérebben található; a falkák kicsinyek s nem ritkán repül fel egyes. 
Túzok és vadlúd az alföldön tömérdek. Szalonkákról semmi hír; Valpó 
hallgat. 

Az idei lóversenyek, Arad kivételével, be vannak fejezve. A pardu
bitzi részleteket lapjainknak csak jövő száma hozhatja. Az ottani első Csá-
szárdijért öt ló futott, de a végverseny csak Harlequin és Blemish közt 
állott, miután Vandái elébb s nem sokára Renown is letört, Galvanism pe
dig csupán azért futott, hogy Vandáit versenyre buzdítsa. E szerint a je
len évi nagy távolságok és nagy dijak nyertesei közül esztendőre csak 
Harlequin maradt fel, miután St. Giles és Vandái s velők Amati is a ver
senytérről leszorulván, ezentúl tenyészczélokra fog szolgálni. A jövő évi 
nagy díjak sejthető jelöltje tehát Harlequin, bár győzelmi esélyeit — min
den egyebet mellőzve — nehezitni fogja azon körülmény, hogy mint há
rom császárdíj nyertese a második császárdijért 8 fonttal, az elsőért 4 
fonttal, a Károlyi díjért 5 fonttal kellend a rendes tehernél többet vinnie. 
A győzelemért továbbá erősen fog küzdeni Cyrene, melly véle még soha 
sem mérkőzött, de a hányszor más lovakkal indult, annyiszor nyert; jeles 



gyors lónak mutatkozott, csupán nagyobb távolságra kitartó ereje nincs 
tudva még. Cyrene eddig csak 1 mfldes versenyekben futott s ezek közt a 
Batthyány-Hunyadi díjat 1 p. 45 mp. alatt nyerte meg, míg Harlequin fu
tásaiban 1 mfldre a bécsi második Császárdijnál 2 p. 18 mp. a Károlyi 
tétversenynél 2 p. 8 mp., a pesti második Császárdijnál 2 p. 3 mp. esik, 
mi mellett azonban természetesen tekintetbe veendő a nagyobb távolság, 
hol a gyorsaság mértföldenként csökken. Mind a mellett Cyrenet Harle-
quine legfélelmesebb vágytársának tartjuk, nem számítván még most azon 
lovakat, mellyeket legkitűnőbb turfitáink egyike, ki a lovak megválasz
tásában olly biztos tapintattal bir — Angliából a nagy dijakra hozatni ké
szül. E versenyekbe komolyan vegyülhet még - ha e távolságra jól meg
erősödik s jó állapotban jelen meg, Cornflower és Blemish is, ha ez utóbbi 
a körülbelöl neki szánt Asszonysági dijjal nem érné be s a „gyep dicső 
bizonytalanságait" is számba venné. Cigarettet Harlequin, valahányszor 
együtt futottak, mindig megverte s igy még a honiak közül futótársúl csak 
Red White volna megemlíthető. — Gr. Kinsky másik lova Jenny is bát
ran futott mindig s bár több versenyben második és az Eszterházi díjban 
Sultana hibája miatt első lön, nem foghatjuk meg, mint nyerte a pardu
bitzi 600 aranyat Harlequin ellen. A megelőző naponi futás viselte meg 
ez utóbbit? vagy Jenny vei akart nyerni a tulajdonos ? ha igen, miért? 
Harlequin mint három császárdij nyertese, több terhet nem kaphatott volna 
már, míg igy Jennyt a 600 aranyért a rendes fehérnél 4 fonttal több fogja 
nyomni. 

Keletindiai tigrisvadászat. 
(Folytatás.) 

Következő júuiusban áj kirándulásra vállalkoztam Little hadnagy barátom
mal : először Jaatba mentünk, mellynek vidékén mindjárt az első napon egy medvét 
lőttünk. 

Másnap, épen midőn a hajtás folytatására indulnánk, hírt hozának, hogy az 
e m b e r e v ő egy növényszedö asszonyt vitt el. A tigris mint egy őzre vadászott 
reá. Eleinte halkan kúszva közelgett feléje, aztán egjetlen szökéssel rajta termett s 
megragadta, mint macska az egeret. Az e jelenetet távolról néző emberek hasztalan 
igyekeztek öt kurjongatásaikkal zsákmányától elriasztani. E szomorú esemény a 



aéüség«t rendkívül felizgatta. Azonnal számosan ajánlkoztak a vérengző állal üldö
zésére. Nagyobb részük fegyverrel, a kisebb rész dobbal, trombitával s egyéb zajt-
títő szerekkel volt ellátva. A ragadozó nyoma könnyen fellelhető lön, mert a tuskét 
bokrot, mellyeken át zsákmányát hurczolá, ruhafoszlányok, tépett haj s vércseppek 
jelölék. Mindenkit irtózat és harag lepett el. Lassan haladtunk előre, mert a tér ve
szélyesnek tűnt fel, a fü magas és a csalit igen stirti lévén. Végre azonban, mintegy 
két mértföldnyi menet után, a szegény asszony hulláját az elhagyott bányákba ve
zető folyosók nyilasánál találtuk meg. Rögtöni halállal kellett kimúlnia, agya át és 
át levén harapva. Mi a tigrisnek barlangjából való kiftistülését vagy bciinfojtását in
dítványoztuk, de e czélból tett pár kísérletünk meghiúsulván, a kísérő nép minde
nekelőtt a borzasztóan összcniarczangolt hullát kívánta visszavinni a faluba. 

Két nappal később, miután siker nélkül vadásztunk egy szép nőstény tigrisre, 
melly kölykes lévén , nagyon félelmetes kezdett lenni — egy faluba jöttünk, hol 
azonban a lakosok vonakodtak hajtókúl jönni , mindamellett hogy csak imént 
vitt el töltik egy ökröt a tigris. E vonakodás hűbéri urok parancsának volt követ
kezése, ki minden vadászatot megtiltott birtokán, bármi károkat szenvednének is 
htibéresei. 

E bennszülött kis földes urak magok szeretnek tigrisre vadászni, de a követ
kező óvatos eljárással : a tigris rejthelyéhez közel fekvő fák legeslegtetején kast 
vagy állványt íbnatnak, mellyre aztán a vadászatra kitűzött napon felmásznak. Öl
tönyük fejér vagy más élénk szinti lévén, csendesen maradni pedig épen nem tud
ván : a különben is éles látású és hallású tigris ügyeimét magokra vonják. A hajtás 
megkezdődik; ez a kéuyszeritclt szegény hűbéresek dolga, kiknek nem tömegesen 
(mi némileg még biztosithatná őket a tigris támadása ellen) hanem hosszú vonalba 
elszórtan kell előre haladniok s telhető nagy zajt ütniök síppal, dobbal, Irombitával, 
pisztolysütögeléssel , olly czélból hogy minden űljokba eső vadat a sűrűség és rejt-
helyeik felé szorítsanak. A könnyen felriasztott tigris ösztönszerűleg hátrál a zaj elöl s 
rejtlielyét keresi, de midőn ehhez közelít s megpillantja a fák tetején reá váró ve
szélyt : ordítva fordul vissza s megy a hajtósornak. Jaj ekkor az útjába eső embernek ! 

Néha azonban még is rászánja magát, hogy a vészrejtő fák alatt elmenjen s kiállja 
a tüzet, melly többnyire rosszul irányzott lévén, csodás gyorsasággal tűnik el rejt-
helyébe. Illy esetben azt állítják e bátor vadászok, hogy átlyukgatott bőrrel mene
kült a vad, mit természetesen bebizonyítani nem lehet. Mi azon két vagy három nyo
morultat illeti, kiket a tigris illy vadásznapon rendesen összetép : értük senki sem 
törődik; hiszen erre vannak teremtve. Im ez az oka, miért tiltják el az indiai ber
ezegek birtokukon a vadászatot. Méltányosság kedveért hozzátehetjük, hogy a va
dászati jog egyetlené is régi kiváltságaiknak, mellyben az angol uralom őket még 
meghagyta. 

Tovább menénk. A következő napok egyikén, mialatt tevéink és lovaink a 
hajnali utat pihenték ki, Little és én kétcsövű fegyverekkel sétálni mentünk; három 
Bheel kalauz vezetett, kiket tigrisnyomok keresése végeit vittünk magunkkal. A fa
lutól alig uegyed mérföldnyire kis füzesbe hatoltunk, hol én egy pálma tövében tő
lem tizenkét lépésnyire nyugvó nőstény tigrist látok meg. Little is ugyanazon perez-



ben pillantá meg. A hőségben eltikkadottnak látszott s közönyösen forditá felénk 
fejét, miközben elég időm volt ezélba venni agyát s ebbe egy golyót küldeni. Köz
vetlenül reá Little két lövése következett s az állkapezába hatolt. A tigris, egyetlen 
nyögés nélkül holtan terült el. E vad első megpillantásakor a három Bheel nevet
séges gyorsasággal mászott fára, honnan lejönni sem akartak , annyira elbámultak 
az esemény gyors lefolyásán. Nem akarták hinni a dolog valóságát s hogy meg
győzzük őket, a tigrist farkánál s négy lábánál fogva vonszoltuk elö a bokor mel
lől. A faluba vitetvén a vad, a lakosok hasonlókép bámulták a dolgot. Es valóban 
ritka szerencsés esély is volt e tigris elejtése midőn mindkettőnk csak egy egv fegy
verrel volt ellátva. 

Különböző sikerrel folyó vadászataink közben a Kuttenghur erőd melletti faluba 
értünk, honnan egy tigris szorgalmasan hordozgatá cl az ökröket. A rejthelyéül 
szolgáló hegyszakadékhoz vezettek s mi épen a sziklák szélcin jártunk, midőn egy. 
szerre alattunk három lépésnyire láttuk meg őt. Pihent, de meghallván lépteinket, 
felénk fordult s iszonyú torzpofát vágott. Nagy és öreg állat volt. Little és én egy
szerre lőttünk reá; felugrott s egy szökéssel eltűnt a sűrűben. A vérnyomon egy da
rabra utána mentünk, aztán egy lapos talajú sziklán minden nyom elveszett. 

Távolabb haladván, egy pásztorral találkozánk, ki azt monda hogy semmit 
sem látott. A nyugalom, mellyel kecskéi a füvet borotválták, a pásztor őszintesége 
mellett szólt, visszamenénk tehát s nem sokára a bennszülöttek egyike néma jeladás
sal egy barlang szájára figyeluuztetett, melly elébb észrevétlen maradt el mellet
tünk. Hajtóinkat azonnal visszaküldők bizonyos távolságra, hol biztosságban lehet
tek: mi pedig, magunk mellé fektetve tartalék-fegyvereinket, egy kihajló sziklára 
— a barlangnyiláshoz négy lépésnyire guggoltunk le. Ez volt az egyetlen pont, 
honnan a tigrisre lőhettünk, bár csak szemeit láttuk, mellyek a barlangi sötétségből 
égő parázsként villogtak ki Előleges megegyezésünkhöz képest, számolva : egy, 
kettő, három! egyszerre lőttünk. . . . A füst eloszlása után, a hátára fordított állat
nak hasa fejérlett ki a barlangból; közeledvén, szemei fölött két lyukat láttunk, mel-
lyckböl patakzott a vér. Végre egészen a barlang szájába dugván fejünket, jól kive
hettük, hogy ha bár e nyílás keskeny i i , de bennseje elég tágas s a tigris kényelme
sen mozoghatna benne. 

Mialatt a sikernek kölcsönöscu örvendenénk, az állat lábainak egyike gyön
gén megmozdult s én még egyszer akartam rá lőni, de Little nem engedett — nem 
akarván a bőrt még egy lyukkal rontani. Abban egyeztünk tehát meg, hogy fejének 
azon pontjára lövök, mellyen késcinkkel a bőr lehúzásához fogunk kezdeni. E köz
ben hajtóink is hozzánk érkeztek s örvendezéuck a közös ellenség elestén. Én nem 
is tartam érdemesnek a fegyvert arczoinhoz emelni s csak könnyeden lőttem a még 
mozgó állatra. Alig durrant el második lövésem, midőn a tetszhalott hirtelen talpra 
ugorva iszonyatos orditásba tört ki s reánk szökni akarni látszott. Lett ebből drága 
dolog. A rendkívül rugékouy Little egyetlen ugrással egy sziklamagaslatra szökött s 
töltött fegyverével a vad kijövetelét leste; én részemről, kilőtt; puskáim körülem he
vervén, a hajtók után iramodtam s feldöntvéu közülök kettőt hármat, magam is el
buktam. Ezek majmokként kúsztak a fákra ; azok elvetették magukat s hátra sem 



néztek, á tigris pedig ezalatt úgy ordított, hogy azt véltem, már az utóiérteket tépi 
Azonban, vagy nem birt vagy nem mert kijönni barlangjából s dühét tehetlen ordí
tás és rángatódzás merité ki. Végre télszedköztem és egy fegyvert véve magamhoz, 
jó ponton álló kis fára másztam — s innen tizenkétszer lőttem a vadállatra, melly 
nagy nehezen elesett s mozdulatlan maradt, másod ízben is mutatván hóléjér hasát. 
Most már valóban kimúlt, de bőre, mellyet rögtön levontunk, rostaszerüleg volt át-
lyukgatva. Még ujonezok valánk akkor s e kaland, melly gyászos végtívé is válha
tott volna, okulásunkra szolgált. Megtanított, hogy soha se kíméljük a tigris bőrét, 
midiin a miénkről van szó. 

A neemuehi tanyára visszatéret négy tigris s egy medve bőrét vittük magunk
kal. A jövő nyárra hosszabb hadjáratot tervezénk, mert Keletindiában csak a száraz 
idény alatt gyakorolható a vadászat. 

1851-ben Little és én három havi szabadságidőt nyertünk, melly márt. 14 én 
vette kezdetét. Első kirándulásunkat őrszemünk hibája hiüsitá meg, kinek szokás 
szerint egy hozzánk közel álló fa tetejéről a hajtott tigris közelegtét tudtál adni, 
vagy szükség esetén a tigrist köhögéssel, két kőnek egymáshoz ütésével sat. arra 
birni kellett volna, hogy felénk vegye futása irányát. A legcsekélyebb szokatlan 
nesz, a legkisebb ismeretlen tárgy elég arra, hogy a tigrist megállítsa, midőn sű
rűségi fekhelyéről a pokoli zaj elöl mászik ki. Hogy lövésre legyen keríthető, a va
dászoknak holtnémán és mozdulatlanul kell állaniok, kell továbbá, hogy öltönyük 
a föld s a nap által lepörkölt lombok barna sziliéhez legyen hasonló. Ezen előova-
tossággal nem egy tigris közeledett hozzám néhány lépésnyire, a nélkül hogy észre
vett volna, 

Következő héten szomorú esemény történt. Hajtóink egyikének türelmét kime
nté egy tigris makacs volta, mellyet se zajjal, se kövekkel, se égő lombfáklyákkal 
nem lehetett fekhelyéről kizavarni, — a hajtó kardot rántott s egyedül ment be a 
sűrűségbe. Itt egy pillanat alatt a vadállat fogai és körmei közé került. A hajtók 
minden habozás nélkül segítségére rohantak — s a tigris csakugyau elbocsátá meg
tépett zsákmányát. A bheelek bátorsága hasonló esetekben méltán bámulandó. A 
megsebesült hetek múlva fellábadt , mi pedig időközben boszút vettünk a tigrisen s 
elhoztuk bőrét. 

Néhány többé kevésbé szerencsés kirándulás után visszatértünk Jaatba, hol 
egy lerovandó régi tartozásom volt. Megérkezésünk estéjén nagy csoport hajtót 
gyűjtöttünk össze s már hajnalhasadás előtt útban valáuk régi ismerőnk az em
b e r e v ő rejthelye felé Tervem az volt, hogy én a régi bányák torkolatánál fogla
lok állást s ott várom be az állatot, midőn ez éjjeli kószálásából a síkon, rejthelyére 
visszatér. Most az egyszer szétszórhattuk embereinket, mert a tigris illy hideg és 
hajnali időben a legkisebb nesz hallatára is barlangjába szokott sietni. Számításom
ban nem is csalódtam. Alig kezdődött meg a dobok és pisztolyok zaja, midőn az 
e m b e r e v ő t már messziről láttuk egyenesen felénk tartani. Tiz lépésnyire enged
tük közeledni s ekkor mindkettőnknek egyszerre elsütött fegyvere elojté, más két 



lövés pedig azonnal kivégezé öt. Nagy lön hajtóink öröme, mert a kirándulás si
kere a nép vágyát teljesité. Rögtön küldöttek indultak a nagy újságot jelenteni A 
tizenegy láb hosszú nősténytigrist négy lábánál fogva póznára függesztek s e póznát 
hajtóink dob és ezimbalomszó mellett diadalmasan vitték vállaikon. Jaat kapuinál az 
összes népség összegyülekezve várakozott reánk. Örvendező kiáltásokkal üdvözlék 
győzelmünket, a legszebb nők virágbokrétákkal kedveskedtek s verseket szavaltak 
a tigrisölők dicsőítésére. . . . Megvallom, hogy e kis ünnepély tetszésemre volt: 

Hogy az elejtett tigris csakugyan az e m b e r e v ő , ezt egy szomszéd falu la
kosa bizonyitá, ki a megelőző évben kaszával vágott fejéhez a perezben, midőn test
vérét mellöle ragadá el s vitte a sűrűségbe. Megismerték fején a kaszával ejtett seb 
forradását. 

Martius 2G-án, még mindig Jaat környékén, nagy veszélyből menekültem meg. 
Egy szirtcsúcson foglaltam állást. Egy általam megsebzett párduez a sűrűbe tűnt 
el, melly alattam feküdt s néhány perez múlva már egy olly ponton jelent meg fö
löttem, honnan reám ugorhatott, mit tenni készült is. Csak épen annyi időm volt, 
hogy egy facsemete bokrába vethettem magam, melly alább s néhány lábnyira tá
volabb feküdt. A párduez bámulatos ugrással felülről utánam szökött. Szerencsémre 
a mindig nyugodt Little szemmel tartá az állatot s ugrása közben úgy főbe lőtte, 
hogy ez épen a fa tövéhez zuhant, mellynél én menhelyet véltem találni. Little lö
vése gyönyörű volt s életemet menté meg, vagy legalább összemarczangolást'il 
óvott meg. 

Kevéssel reá egy tigrist ejténk cl, melly az eddigiek közt a legnagyobb — ti
zenegy láb és tizenegy ujj hosszú volt. Bőrét és a párduezét is este sátorunk elé fe
szítők ki s inircnyes szappannal dörzsölök be. E műtéteit gondosan s mindig azon 
nap alkonya előtt kell végrehajtani, mellyen az állat elesett. 

Martius 29-én jelenték, hogy egy vízmosásban tigrispár tartózkodik. A nős
tény sebzetten megmenekült, de a hímet — melly közel tizenkét láb hosszú volt; 
meglőttük. Tömör szőre s hosszú bajusza különösen ijesztő tekintetet kölcsön
zött neki. 

Hajtóink visszakerültével újra kezdők a nőstény felkeresését. Hasouló esetek
ben rohamoszlopunk mindig a következő modorban volt képezve : a shikarree vagy 
is főhajtó előre ment s figyelmesen ügyelve az állat lábainak minden nyomára s 
minden vércseppre, hallgatag intéssel mutatta a követendő utat. Mi ketten jobb és 
baloldalán haladtunk, felvont fegyverrel s minden pillanatban lövésre készen. Utá
nunk legmegbízhatóbb embereink jöttek tartalék-fegyvereinkkel. Ezeket közvetle
nül zenebandánk követte, melly négy vagy öt dobosból, czimbalmosokból, sipolók-
ból, trombitásokból, egy nagy csengetyüböl s két pisztolyból állott, mellyeket egyre 
sütögettek. A zenészeket karddal és alabárddal fegyverzett emberek kisérték — a 
hosszá alabárdokuak a legmagasabb fűből is kilátszó hegyeik iránytű vagy zászló 
gyanánt szolgálván. Hátúi egy csoport parittyás jött, kik fejeink fölött szünetlen kö
veket vetettek élénkbe a sűrűségbe s ez gyakrabban az ütött zajnál is hatályosabb 
eszköz volt arra, hogy a tigrist bokrából kizavarja. Helyenként egyegy ember má-



szőtt iVira, hogy a fümozgást vizsgálja. Az egész csoport mindig egy tömegbe ösz-
pontosúltan ment előre. 

A tigris soha sem mer illy borzasztó zajt ütő embcrtömeggel szembeszállani. 
Ha néha támad is, támadása nem határozott merész szökésü roham; néhány lépés
nyire mindig habozva áll meg s e perczet lövésre használják fel, mi aztán - - habár 
csak néhány peresig tartó hátrálásra birja öt. E menetrend pontos megtartása 
csaknem biztosítja az alkalmazott hajtók életét, bármilly sürü legyen is a vadon. 
Legnagyobb baj a hajtókát együtt tartani, mert a siker legcsekélyebb látszatára is 
készek azonnal szétszóródni. 

Igy történt, hogy néhány száz lépésnyi haladás után egy más csalitosban meg
leltük nőstény tigrisünket. Megpillantván azonnal lőttünk reá, de sokkal gyorsabban 
tűnt el, mintsem másodszor is tüzelhettünk volna—aztán dühösen ordítva jött vissza 
felénk. Hallottuk a lombok közt általa okozott neszt, anélkül hogy láthatnék öt, 
olly sürü volt a bozót. E váratlan és támadó visszafordulás nagy ijedtséget okozott 
sorainkban ; több ember egymást döntötte fel futtában s mi az ellenséggel folyvást 
szemben ideiglenesen hátráltunk. Helyreállitván csapatunkban a rendet, ismét előre 
hatoltunk s nem sokára megláttuk a vadállatot, egy bokor alá gubbaszkodva és se
bei miatt láthatólag kimerülten. Néhány puskalövés kivégezte őt s mi jó későn ér
tünk vissza tanyánkra két megnyúzandó zsákmánnyal; kellett is igyekeznünk, hogy 
a munkát éjig bevégezhessük. 

Különös : a him megelőző napon tevét vitt el s maga falta fel, a nősténynek 
nem adott belőle, mert ennek gyomra egészen üres volt. 

Vannak állatok, mellyeket a him tigris mer megtámadni, de a nőstény nem-
Hlyen a bivalybika, melly ép olly bátor mint erős. Ha a bika egyedül van, a tigris
sel nagyon meggyül a baja; de ha a csorda nincs messze, a többi bivaly segítségére 
jö s ezek borzasztó szarvaikkal csakhamar elűzik a támadót. Ez oknál lógva az in
dus pásztorok a csordabeli bika hátán bátran áthatolnak a tigrislakta sűrűségeken. 
Egy izben a bivalyok megérezvén az általam megsebzett tigris vérét, a bozótba ro
hantak s ott a bokrokat tépték és a földet hányták fel szarvaikkal. Dühök annyira 
növekedett, hogy végre egymással verekedtek, a pásztorok nagy kétségbeesésére. 

A bivalytebén ellenben félénk s nem tudja magát védeni; a tigris tehát inkább 
ezt választja zsákmányul. Lesi s mihelyt egyedül látja, megrohanja, első lábaival 
ledönti, egy fogással átharapja torkát s tobzódik a kiomló vérben. Zsákmányát ki
végezvén, valamelly biztos helyre vonul, hol a nap többi részét tölti, aztán este vis
szatér a hulla felfalására s az étkezést mindig hátulján kezdi és fejénél végzi. Sző
rét, bőrét, beleit, húsát, mindenét felfalja. Elégült morgás kiséri a bő lakomát, melly 
után két három napig hever s csak inni jár a legközelebbi vizre, a nélkül hogy új 
prédát keresne. 

Mihelyt bivalyt vagy egyéb nagy állatot ölt a tigris, azonnal keselyük gyüle
keznek a szomszéd fákra. Szaglásuk és látásuk élessége hasonló alkalomkor való
ban csodálatos. Sakálok is jönnek s midőn a megtelt tigris távozik, a madarak és a 
négylábúak között keletkezik harcz a maradékért. A sakálok hamar elverik a kese-



lyukét, de midőn ezek is elmennek, a madársereg egészen szétvagdalja és feldúlja a 
csontokat. 

Gyakran megesik, hogy a pásztorok — mialatt a tigris inni megy, megmérge
zik a megfojtott ökör vagy bivaly húsát. Ha aztán a tigris a méregtől oda lesz, hul
láját valamelly feltűnő helyre teszik ki, a fajabeliek rettentő példájára és elijcszté-
sére. Néha fegyverüket is használják de ezek hordereje olly gyönge s lőporuk is 
olly rosz, bogy az okozott seb ritkán halálos. 

(Vége követk.) 

CORNFLOWER 
A Nemzeti dij nyertese, 1858. 

(Sterio rajza után köre metszette Haske.) 

A Nemzetidij, e magyar Derby, a honi tenyésztménynek lévén próbaköve, t. ol
vasóink át fogják látni a szerk. szándékát, melly e dij nyertese ábrájának *) és le
írásának közlésével nem talán a Magyarországban létező legjobb telivért — hanem 
a feltehető l e g j o b b 3 éves h o n i t e n y é s z t m é n y t kívánta bővebben is
mertetni. 

Cornilowcr, Kárász Imre úr horgosi nevelése 1855, apja Crazy Boy, any. Young 
Esmeralda, mellynek ap. Whiskey, any. Old Esmeralda sat. Világos pej kancza, ti
zenöt marok és három v. magas. Egyenesen hordott hosszú nyakán, melly Priva-
teer örökség, csinos főt hord ; átmérője mély, teste nyulékony hosszú s bár ehhez ké
pest derékban is hosszúnak látszik, hátulját szépen és jól érvényesiti; ruganyosan 
és délezegül emelt lábai közül a hátulsó bal kese ; homlokán kis csillag. Természete 
jámbor és csendes; alkata ép - s egészben véve első pillanatra is tetszetes külsejű 
szép ló. 

Cornflower mint két éves nem jelent meg versenytéren, hanem új tulajdonosa 
ifj. gr. Batthyány István felügyelete alatt Polgárdiban lön idomítva s mint honi te-
nyésztmény az 1858-ki Nemzeti dijra bejelentve. Időközben a bécsi gyep a verse
nyek számára újra megnyílván, 1858. május 22-én itt jelent meg először s nyerte a 
hg Liechtensteinféle 500 pftos dijat, tét 100 pft, fele bánat; lovagolta Bensőn, vitt 
94 fontot, 1 mfld, 2-ik gr. Henckcl Sultana, 3-ik hg Kohan L . Anihassador, 4-ik gr-
Eszterházy Mih. Bodlondeb. 

Három héttel ezután a pesti gyepen a Nemzeti dijat 1 mfld, tét 40 arany, fele 
bánat — nyerte a következő három versenytárs ellen : gr. Zichy Aladár Kavens-

") Ezen ábrát nem lapunk mellett, hol összetörödnek, hanem külön göngyben fogjuk t. elő
fizetőinknek o bő vegéig megküldeni. 

S z e r k . 



wing (2), gr. Károlyi Sándor Kigoletto és hg Liechtenstein Fer. Stella. Ezúttal 
Cornflower viselte a legnagyobb terhet (98 f.), béeni nyereménye 5 fonttal többet 
róván reá, mint társaira. Lovasa O'Connor. 

Két nappal később a Hazafi dijban futott s másodiknak értbe,előtte gr. Wenk
heim Rudolf Cigaretteje, utána Toleda és Ravenswing. 

Ismét két nappal később gr. Festetics Géza ivadékversenyére 1 '/j mfld, tét 
100 pft, fele bánat, jelent meg 90 fonttal, Kensonnal hátán és győztes lön, gr. Feste
tics Géza Gombócz (2) és hg Rohan L . Ambassadorja ellenében. 

Székesfejérvárott egy nap két versenyben futott. A 100 arany Császárdij 2 
mflde s ehhez a mély talaj úgy látszik nem erejéhez mért tér vala, mert itt Gombócz 
és Corinne megelőzte, de utána mint harmadik s helyezett ló után jött még Aline' 
Caprice, Rigoletto, Shadow és Charlotte. Pár óra múlva azonban újra futott a 
Vj mfldnyi Vigaszversenyben és nyert, Aline (2), Rigoletto (3) Caprice és egy Sleight 
of Hand-kaucza ellen. Ülte Sibley. 

Oct. 9-én a pardubitzi gyep 800 pftos diját ( l ' / 2 mfld, tét 100 pft, fele bánat) 
nyerte, hg Liechtenstein Fer. Stellája (2) és hg Rohan L. My Star (3) lova ellen. 

Ezek szerint Cornflower 1858-ban indult hétszer, nyert ötször : 
A Liechtenstein dijat Bécsben 1 mfld 1050 pft. 
A Nemzeti dijat Pesten 1 mfld. 1 p. 55 mp 2670 „ 
A gr. Festetics Ivadékversenyt Pesten l 1 / , mf. 3p. 7 mp. 617 „ 
A Yigaszversenyt Sz. Fehérvárott ' / a mfld. 1 p. 1 mp. . 160 „ 
A 800 pftos dijat Pardubitzban 11 , mfld 1350 „ 

Összesen . 5847 pft. 
Cornflower ifj Batthyány Ist. és Zichy Aladár grófok közös birtoka, jelenleg 

Polgárdiban folytonos idomítás alatt, jövő évi győzelmekre készül. 

Levelek külföldről. 
ii. 

Doncaster, sept 18. 1858. 

Hány futtatás tartatik évenként Angolhonban? e kérdésre nem felelhetek, nem 
azért, mert mindössze alig egy hava csak, hogy angol földön időzöm, hanem mert 
erre igen jártas benszlilött lovarok is csak vállvonitva válaszoltak; annyi azonban 
áll : bogy folyó september hónapra az „Eelipse and Sporting Calendar" 13 futtatási 
tért nevez meg, mellyek közt legkitűnőbb az e hó 13-ik napján kezdődött s a tegnapi 
nappal bevégzett „Doncaster-Meeting." Ezen öt napig tartó futtatások koronáját a 
szerdai nap, vagy is e hó H-ke tette fel, midőn az ugy nevezett „St. L e g e r Sta-



kcs" folyt le. E nap rendesen nemzeti ünnepnek tekintetik, midőn is az ország min
den részéből leszállított árak mellett az innen szerteszét ágazó vasúti vonalak több 
százezer kíváncsi nézőt szállítnak e hasonnevű város futtató gyepére, melly egész 
Angolhonban a London melletti „Epsom" után legjobbnak van tartva s való
ban az is. 

Használva Lincolnból az olcsó vasúti kirándulást, magam is e látványhoz siet
tem, melly minden képzetemet felülmúlta. 

Derült enyhe őszi nap kedvezett a versenyeknek ép úgy, mint a kíváncsi né
zők százezreinek. 

A futtatás maga olly sikerült volt, minőre hivatott birák G év óta nem emlé
keznek. Ha az egész látványt egész terjedelmében akarnám leírni sjraim szerk úr 
egész lapját elfoglalnák, mit sem ön, sem pedig olvasói meg nem köszönnének ; mi
ért is csupán az e napon tartott 7 rendbeli futás közül a legérdekesebb négyet — 
mint szemtanú — fogom kiemelni. 

The St. L e g e r S t a k e s . Tét 25 sov. (250 p. pft) futhatnak 3 éves teli-
vérek. Ménlovaknál 8 st. 7 font, kanczáknál 8 st. 2 f. teher. A 2-ik ló tételét menti-
Távolság 11

 4 a. m. (volt 138 aláiró - 3450 sov.-34,500 pft) 
A nevezett 29 ló közül a futás előtt 11 visszahozatott, futott tehát e 34,500 

ftos díjért 18 ló,—Lord Derby pej ménje T o x o p h i l i t e annyival inkább biresz-
teltetett el már előre nyertesnek, minthogy megülésére a Ieghirhcdettebb jockcyk 
egyike S. R o g e r s volt meghiva. E ló —• záradék alatt legyen mondva — a futás 
előtt 2500 font sterlingen kéretett, szabott ára azonban 3000 f. st. lévén, el nem ada
tott. A nagy közönségnek régóta kedvencze Merry úr pej kanczája S u n b e a m ; 
továbbá ugyanannak sp. kanczája B l a n c h e o f M i d d l e b i e , már a futtatás előtt 
sokak által mint nyerők a mondott rendben voltak kijelölve, — mig Dawson úr pej 
méncsikaja : T h e H a d j i iránt semmi kiváló bizalom nem mutatkozott. — Megem
lítem végül hazánktía gr. Batthyány sárga raénlovát T h e F a r m é r's Son.t, melly 
a 18 versenyző között szintén futott. 

Gyönyörű látvány volt a 18 nemes állat elővezetése, mellyeken legnagyobb 
részt 12—14 éves fiatal jockeyk angol egykedvűséggel görbedeztek. 

A futás 2 ó. 45 perezre volt jelentve, mi azonban az egyenetlen indítások ál
tal — mellyek hat ízben kisértettek meg — majd egy egész órával később sikerült, 
mi alatt a kíváncsi nézőknek e merész játszók feszült helyzetét, melly néha álta
lános zúgásba tört ki, valóban érdekes volt szemlélni. Végre sikerült a starterek
nek egyenlő indulást létre hozni. 

A rég várt pillanat közeledett — néhány perez még csak és a bizonytalansá
got valóság váltja fel. Az első 3 / 4 mértföldön a versenyzők tömeget képeztek; — az 
emelkedéshez érve 7 ló kivált, ezek közt voltak : The Hadji, Sunbeam, Toxophilite 
és Blancbe of Middlebie, mellyek közt jó ideig a vezetést Toxophilite vitte, úgy 
hogy már senki sem kétkedett győzedelmén ; de az utolsó fordulathoz közeledve 
előbb Hadji, azutánSunbeam és végül még Blanche of Middlebie is, minden erömeg-
feszitése daczára is, megelőzte öt. 

Az utóbb nevezett bárom ló, az első néző állvány előtt zárt sorban haladt el, 



úgy hogy nem lehetett megkülönböztetni, nicllyik van egy hajszállal előbbre a 2-ik 
állvány előtt már Sunbeam kivált s l/i lóhosszal előbb ért a nyeröpontboz mint 
Hadji, mellyet nyomban Middlebie is követett, Toxophilite két lóhosszasággal 4-dik 
érkezett. 

A többi lovak következő rendben érkeztek : Longrange, Volta, Brother to Bird 
on the "Wing, Eelipse, Prince of Denniark, Knight of Kars, Farmer's Son sat. 

A futás 3 p. 20 ni. p. alatt történt. 
S w e e p s t a k e s . Tét 10 sov. ( = 100 pft); a nyerő a Stand plate jövedelmé

ből 50 f. st. kap; teher : 2 évesek 7 st., 3 éveseknél 7 st. 10 1'. , kancza és paripa 3 
fonttal kevesebb. A második ló tételét visszanyeri. Távolság 1 a. m. (12 aláiró : 
1200 f. st. 500 - 1700 pft.) 

A nevezett 12 ló közül 9 jelent meg a versenygyepen. Gr. Batthyány két éves 
Adulation csikajába sok bizalom pontosait; — sajnos azonban hogy nem teljesült; 
pedig olly jól esett volna az idegen földön, egy illy jól hangzó, nem csak hazánkban 
de a külföld előtt is köztiszteletben álló nevet — nyertesnek Írhatni. 

Könnyen győztek : első helyen Mr T. Stevens 2 éves sárga ménlova A r d o u r ; 
másodikon Mr T. Bell 2 éves pej kanczája M a r s e i l l a i s e ; Adulation mint hato
dik érkezett. 

T h e M u n i c i p a 1 S t a k e s . Tét 200 sov. Futhatnak 2 éves lovak. Távolság 
1 a. ni. (4 aláiró 800 sov = 8000 pft). 

A versenygyepen most csak két ló jelent meg, az egyik lord Derby sötét pej 
kanczája B o o in e r a n g, a másik Crawfurd úr sárga ménlova C h a p e 1 le r. 

A St. Leger Stakesben Toxophilite legyőzetvén, feszült figyelem, félelem és re
mény kisérte e futást, hol a nemes lord egy gyönyörűen termett friss paripával és 
csak egyetlen egy versenytárssal megklizdendö, szállott újból a síkra. E l lehet gon
dolni, hogy Crawfurd úr Chapellerjének nem kisszerű játék kínálkozott; és mégis 
ki hitte volna : Chapeller a nagy néző sereg roppant bámulatára V 2 lóhosszával 
győzedelmeskedett. — Következett a 

T h e P o r 11 a n d-P 1 a t e Futhat minden korú ló. Alapítvány 200 f. st. ara
nyokban, hozzáadott egy Handicap Stakes tét 5 f. st. Valamellyik futásban 500 fon
tot vagy felül nyertes lóra 7 font teherrel több Távolság 1 a. m. (91 aláiró 475 f. 
st. + 200 f. st. = 6750 p ft). 

Elragadó volt egy lókedvelöre nézve 26 nemes, testalkatra kitűnőnél szebb lo" 
rakat egyszerre s egy helyen síkra szállni látni. ÉS a 26 lovas között, (e futásra 62 
ló volt nevezve) ki hinné? — nem volt bárom lovas, ki élte 15-ik évét meghaladta 
volna, mig sokan közülök 10—12 évesnél idősebbek nem lehettek ; és még is 
illy sok fiatalság között, hozzávetve a fajlovak nyugtalan természetét, legkisebb ren
detlenség, vagy szerencsétlenség, vagy csak baleset sem zavarta meg a nap kedélyes 
lefolyását. 

Látni e fiatal Tom Pouce nagyságú és lehető vékonyságú emberkéket, a ne
mes tartású nagy lovakonegy csoportozatot képezve közeledni, nagy ostoraikkal ke" 
zökben, testöket három rétbe meghajtva — valódi mulattató élvezet volt. 

Mintegy 1 yardnyi távolságban a nyeröpont előtt, ezen eddig még mindig egy 



csoportozatban közeledő tömeg közül 4 lovas vált ki és egyenes vonalat képezve 
haladt el az első nagy néző épület előtt, mig a hátramaradt 22 lovas mindig 
egy csoportban s mintegy 3 lóhosz távolságban jött utánuk. Az elsö«ió áthaladván 
a fő épületet, közülök mint a nyil olly sebességgel vált ki Mr Saxon 3 éves sötétpej 
ménlova: T h e A n c i e n t B r i t o n és általános taps között két lóhosszal nyert. 
Utána érkezett Mr Hunt 2 éves sárga ménlova L o 11 e r y — ehhez ismét egy lőtá
volságra Mr Crawfurd 2 éves sárga kanczája Teddington. A többi 26 ló igen egy tá
volságban érkezett, neveikkel nem akarom a betűket szaporítani 

TÉHEY PÁL. 

Kérdések és felszólalások. 
(Nyilt tér mindenkinek.1 

F e l h í v á s a m a g y a r o r s z á g i é s e r d é l y i l ó t e n y é s z t ő u r a k 
hoz. — Az e lapot tartó lovas emberek nagy része első pillantással az „Eladó lo
vak" rovatát keresi s miután beteken át csaknem mindig ugyanazon egykét hátas 
lovat és fogatot találja benne, fel kell hagynia azon reménnyel, hogy e rovat nyo
mán olly lovakra akadhasson, millyencket venni kivan s végül nem marad egyéb 
hátra — kivált ha a venni szándékozó a két magyar haza nemesebb lótenyésztési 
vidékétől távol eső lovas tiszt - - mint vagy valamelly külföldi lótenyésztő úri em
berhez levél útján bona üde folyamodni, vagy legroszabb esetben egy vagy más bé
csi kereskedőnél angolnak keresztelt német lovat méregdrágán fizetni. 

Pedig mennyi olly nemesb fajú ló tenyésztetik a két magyar hazában ! mel
lyek ha az ottani vadászatokra nem is épen legjelesebbek, (mert az illyesek ritkák, 
tehát otthon is hamar és jól elkelnek), de mindenesetre sokkal tökéletesebb lovas
tisztek alá való lovak, kivált ha tetszös külsejűek, mint nagyobb része ama számta
lan sok porosz, hannoveri sat. külföldi lovaknak, mellyekért évenként ezerek és 
ezerek mennek ki a helyett, hogy a két honban tenyésztett lovakért a boni tenyész
tők erszényébe folynának. 

Bár e felszólalásnak — az itt emiitett távol lakó lovas emberek javára és kön
nyebbségére — az a jó sikere volna, hogy e távol lakók a „Vadász- és Versenylap 
ban" mielébb olvashatnák, hol vannak minél több tanulatlan ifjabb, valamint fűig 
vagy egészen kitanult hátas és hámos lovak eladásra felállítva s a mennyiben ezt hozzá-
vetöUg érinteni szokás, mi az áruk} talán még azon megjegyzéssel, együtt, ha külsejükre 
nézve csinosak s front elibe illők-e f 

E g y t á v o l l a k ó l o v a s . 
(Különösen ez utóbbi sorokat ajánljuk azou tenyésztő urak figyelmébe, kiknek 

lovastisztek alá való lovaik volnának eladók. Az e lapok útján eddig közlött jelen
té sek le ginkább a közellakó s szemlét tartható lovasok számára voltak írva, míg áta-



vol lakó egyszerre óhajtja a ló mindennemű tulajdonságát megismerni; bar ez le
vél útján szintén mindig nyitva áll. A hirdetett eladó lovak mennyisége ellen pedig 
nem lehet panasz, miután e lapok jelen 1858-ki folyama 291 darab eladó lovat je 
lentett, mellyek közül 77 hátas, 57 hámos, 64 tenyész ló, a többi ifjabb csikó volt; 
nem is számítva az örményi, nagy-kágyai sat. árveréseket. — 

Ö z c r K. 

Nevezések az aradi lóversenyekre. 
Akadályverseny. Tiszteletdíj tételekből. 

B. Simonyi La j , 5é. s. k. f. v. C r a z y - J a n e , ap. Nagy-Károly 130 font. — 
B. Atzél Ist. id. sga her f. v. D o c t o r , ap. Navarino 145 f. — Blaskovits Ist. nem 
nevezett. — Bohus Ján. id. söt, p. m. t. v. L a r í s t a n , ap. Muley Moloch 153 f. — 
Gr. Schmettow liudolf nem nevezett. — Gr Schmettow Kezsö 4é. p. her. í. v. 
B r o w n l o ck 130 f, — Gr. Károlyi Sándor nem nevezett. — Gr. Szápáry Iván id. 
p. k. t. v. C a p r i c e , ap. Wolfdog anya Skater 140 f. — Gr. Kinsky Oct. id. sga k. 
f. v. T h e m b y, ap. Prince Djalma 135 f. 

Akadályverseny. Tiszteletdíj Blaskovits Istvántól. 
B. Simonyi Lajos 5é. s. k. f. v. C r a z y - J a n e , ap. N . Károly. 130 font.— 

Blaskovits Ist. id. p. her. f. v. B o j t á r , ap. Netherby 135 f. — Bohus Zsigmond, 
nevezi Bohus János id söt p. ménjét t v. L a r í s tan , ap. Muley-Moloch 153 f. — 
B. Atzél Istv. id. sga k. t. v. E 11 a, ap Elvas any. Mapsy 150 f. 

Eladó lovak. 
K é t c s ő d ö r ; egyike almás szürke, másika pediĝ  gesztenyebarna (az utóbbi jegy nélkül) 

mindkettő rendkívüli ügető, igen erős alkotásunk, nyolez es kilencz évesek, különösen magyar mé
neshez ajánlhatók. — Bővebb tudósítással szolgál Pozsony közelében fekvő ivánkai uradalom 
igazgatósága. 

Egy 8 évessötétpej hack ponv 15Vj m. alkalmas vadászló, néhány bét előtt érkezett Angliá
ból, Almásy Vincze úr tulajdona. Á ló Tarna-Mérán, Heves megyében áll, kívánatra bcküldetik 
Gyöngyösre. Ara 1000 pft 

Lóverseny-határnapok: 
A r a d , oct. 24. és 25. 

T A R T A L O M : 
K é i -Tárogató. - Tigrisvadászat Keletindiában - Cornflower. -Levetek ^ ^ ' " ^ 

jsek és felszólalások. - Nevezések az aradi lóversenyekre. - Eladó lovak. - Love.scny határ-dések 
napok. 

Megjelen e lap minden hó 10. 2o7és 30-án egy iven. Előfizetést elfogad a ^ r k e s z t j ^ 
i (Szervita-tér 3 sz. ^-ik em.) egész évre 10, félévre 5 ittál pp. Az 18V7-.k eu első 
eljes példánya kapható 6 ft. 21 kron p. p. 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő Bérozy Károly. 
Pest, 1858. Nyomatott Emicb Gusztávnál. Barátok tere 7. sz. 


