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Versenyszemle 1858. 
CHIFNEYTŐL. 

A versenyidény befejezve s én a birodalom csaknem valamennyi ver
senyének tanúja lévén, ezennel közlöm észrevételeimet s ezeket B é c c s e l 
kezdem. 

A megnyitó versenyt (Maidén Stakes) a repülő Sultana nyerte; más 
két futótársa később jelentéktelennek bizonyult. Az ezer aranyat St. Giles 
könnyű szerrel vitte el; Vandaion kivül illy osztályú ló nem is küzdött 
érte s ez ismét csak Pesten vált futóképessé, máskülönben a pesti első 
császárdíjat Midhope elöl senki sem vihette volna el. — A pályaostort 
Red White and Blue nyerte el, nem olly könnyen, mint ezt tulajdonosa 
várta ; de hiszen Angliából tett hosszú útjának következéseit még akkor 
nem pihente ki. — A Liechtenstein dij az erősen hajtott s Bensőn által 
jól lovagolt Cornfloweré lön; a gyors Sultana megtanult előtte meghajolni, 
mit aztán később fel is használt. — Az asszonyságdíjat Gamester nyerte; 
a még nem acclímatizált s e teherre nem képc3 Black Tiffany nem boldo
gulhatott. - A handicapot a nagy kedvezményben részesült Cyrene nyer
te ; Pan a derék veterán másodikiíak. ért be, harmadiknak Amati, melly
nek csillaga a continensen csak egy perczig sem akart felragyogni. — A 
600 aranyat Harlequin könnyen vitte el Cigarette elöl. — Az 50 arany 



államdij Alboracké lett volna, de az eső' ellen feltartott esernyők láttára 
meghökkent s elveszte a versenyt. — Az akadályversenyben Themby 
küzdelem nélkül lett győztes. 

Pesten négy nap alatt húsz versenynél több folyt le. Az első csá
szárdíjat Vandái nyerte, Midhope második, Blemish pedig, mellynek a 
határoszlopnál még elsőségre volt kilátása, egyszerre a harmadik helyre 
esett vissza. — A vadászverseny győztese a jelesen lovagolt Squire of 
Bensham lön; ezt Themby nyerte volna, de egy egész mértföldön át ön
magának lévén kénytelen a versenyt csinálni, visszaesett s ez által veszte. 
A Széchenyi dijat Cyrene könnyen — a Nemzeti dijat Cornflower nyerte, 
istálló társától Ravenswingtöl nyomban követve. — A Károlyi tétverseny 
szomorú látvány volt. Az egyetlen egészséges lóval Harlequinnel futó St. 
Giles és Amati letört s igy amaz könnyen nyert. Kár és gúny együtt jár, 
— midőn e két nemes állat borzasztó kínok közt botorkált befelé, a né
ző közönség egy része nem gondolva e jeles állatok korábbi kitűnő mű
ködéseivel, hangos kaczajba tört ki. A Hazafidíjat Cigarette könnyen 
nyerte Cornflower ellen; egy mértföldnyi távolságon alig fog egy bármilly 
jó három éves ló egy négy éves ellen nyerni. - A Hack Stakesben Albo
rack könnyen győzött; Thembynek a Vadászverseny még friss emlékében 
volt. — Az Asszonysági dijat Blemish könnyen nyerte; Red White and 
Blue a határoszlopnál már meg volt verve. — AFestetits-ivadékverseny-
ben Cornfloweré lön az elsőség, a kis Gombóczé a második hely. - A 
handicapot Cyrene könnyen nyerte; a continensen alig van ló, melly Cy-
renet egy mértföldnyi futásban megverje. — A Biel Stakes minden vára
kozás ellen a SZÍVÓS Frolicé lön. — A Nákódíjt Gombócz, melly az iva-
dékversenyben kapott biztatást nem feledte el, hajtás nélkül nyerte. — 
Az eladó verseny Tiff kancza utolsó erőfeszítésévé vált. — A második 
császárdíj, mint ez előre látható volt, Harlequinnak jutott, Cigareitet, 
melly máskor mindig másodiknak jött be, a kiszámíthatlan Frolie meg
előzte. A három és négy éves korában kemény küzdelmeket kiállott Ciga
rette a pesti versenyek óta 1859-re van fenntartva. Azt hiszem , hogy e 
kancza a jövő évben a legjobb belföldi ló leszen s épen uem fog meglepni, 
ha köztiszteletben álló tulajdonosát több nagy verseny győzteséül üdvöz-
lendjük. A Clgarettenek egyedül veszedelmes Harlequin magasabbra fog 
törekedni. 

L emberg és Kolozsvár versenyeit nem láttam s igy azonnal S z é k e s -



Fej é r v á r r a megyek át, de itt is csak a császárdíjt említem, mellyre az 
aláirott tizenkét ló közül nyolez indult; nyertes Gombócz lön, mellynek a 
talaj és a távolság épen erejéhez mért vala; Corinne, itt nem olly verseny
kész mint Aradon, második; a beteges és gyenge Cornflower harmadik, 
ezenkívül a talaj is mély s a távolság nagy volt neki. A többi — e lapok 
útján már különben is közlött futás nem jelentékeny, mert noha Sz.-Fejér-
vár környékén több vérló van öszpontosítva, mint az ország bármelly más 
részében : mindamellett a gyepre megjelenők létszáma még is igen cse
kély. A versenyek megtartását mindenki óhajtja, ezeket sokan pártolják, 
aláirás van elég, de versenyző nincs — s inkább bánatot fizetnek, mint
sem egy jó állapotú hack-el valamelly félvér tétversenyben kísérletet ten
nének. Ennélfogva jóformán csak a polgárdi istálló állott ki a gyepre pro 
forma, hogy a néző közönséget a „körüljárás" (walk over) szemlélésétől 
megkímélje. A vidéki versenyek szükséges voltát mindenki belátja; kü
lönösen — mondják — Aradot és Sz.-Fejérvárt, mellyeknek fekvése, ta
laja, vasúti összeköttetése sat. igen kedvező, kell emelni; nem is hiányzik 
semmi egyéb csak lovak, mellyek nélkül azonban érdekes futás nem gon
dolható. Kérelmem a sport-közönséghez e szerint oda terjed, hogy jövőre 
több tettleges részvétet tanúsítson s gondolja meg, hogy a vidéki gyep — 
mint az angol mondja — „homályos" lovak próbaköve s hogy ezeknek 
nem egyike tört ott magának utat fényes jövőre. 

T ö r ö k - S z e n t - M i k l ó s gyepe még a keletkezés zsenge korában 
áll; a választmány fáradhatlan s a kitartás még mindig czélt ért. Kivána
tos volna, ha e versenytér egy legalább 500 pftos császárdíjjal láttatnék 
el; akkor azonnal gyorsabbá válnék a haladás. 

Pardubitz fényesnek ígérkezett, miután sok ló volt nevezve s 
Vandái, Pető és Walmer olly nevek, minők continensi versenylapon együtt 
ritkán olvashatók; az idei példátlan szárazság azonban s ennek folytán a 
versenytalajok keménysége sok lovat csataképtelenné tön. Az 1000 ara
nyat Harlequin könnyen nyerte ; Blemish második; Vandái és Renown 
letört. — Az Kszaknémet-díjat Crown Prince vívta ki Cortez, Columbus 
és Havelock ellenében; az első kettő köhögött s átalában nem bírt haladó 
lépéssel, az utóbbi nem jött tekintetbe.—Az Asszonysági dij az igen jól lova
golt Kate Tulloché lön; Posthumus második ; az öreg Pan jeles harmadik ; 
kár hogy kolozsvári győzelme után utazás közben elmulasztá a sz.-fejérvári 
Asszonysági díjra a nevezési zárnapot, szép küzdése lehetett volna itt Red 



White and Blueval. Pardubitzba utazva Ratibornak került, hol egy nap 
alatt két államdíjban futott, egyszer harmadiknak, másszor másodiknak 
ért be s ezzel 150 tallért nyert. — A második császárdíjat Jenny nyerte, 
nyomában Harlequin jött; Gombócz két mértföldnyire s ezután mindjárt 
Frolie is elveszte a verseny esélyeit. — A három évesek versenyét Corn
flower legkisebb biztatás nélkül úgy nyerte, mint ez lovasának O'Connor-
nak tetszett; My Star azonnal, Stella pedig a nyerpont előtt félmértföld-
nyire meg volt verve. — A handicapra tizenhárom nevezés történt, ezek 
közül hét sept. 1-jéig kis bánatot fizetett, hat megállott s öt indult. Red 
White and Blue, melly végre feledni látszik hónát, helyből vezetett, hala
dását gyorsítá, az elsőséget folyvást megtartá s csaknem egész hosszával 
könnyen győzött; a második helyet az erősen hajtott Crown Prince nyerte 
Black Tiffany ellenében. — Az utolsó szak aláírásokkal rögtönzött aka
dályverseny volt, mellyben az öreg Themby négy ló ellen könnyen győzött. 

October 24-én és 25-én Aradon álltak a versenyek. Ki ezeknek 
két év előtt s az idén tanúja volt, azt hihette, hogy egy varázsütés Otahai-
tiböl Newmarketre bűvölte át. A választmány úgy mint a város legnagyobb 
dicséretre érdemes. Az ügy óriási léptekkel halad s fényes jövőnek néz 
eléje. Ez úttal csak a legjelentékenyebb futást a császárdijat emelem ki, 
mellyet Corinne nyert el; a három éves Aline a négy éves győztes irá
nyában csak öt font teherkönnyebbség előnyével futott s másodiknak ért 
be; Alborack harmadik, Mitzy és Pallas kérdésen kivül. — A vadászver
seny az öreg Thembyé lett. Jövőre több verseny van biztosítva, mi a vas
úti közlekedés megnyíltával az idegeneknek nagy előnyére van. 

Végezetül örvendve kell megemlítenem azon valóban bámulatos ered
ményeket, mellyeket a tenyésztés és versenyzés ügye nálunk illy rövid 
idö alatt tön s mellyeket nagy részben a m. kormánytól olly óhajtva várt 
és olly loyalis, erélyes és czélszerü modorban nyújtott ösztönzésnek kö
szönhetünk. Ezen út leggyorsabban s legbiztosabban vezet hanyatlott te
nyésztésünk emelésére és javítására; a következés bizonyítandja annak 
czélirányosságát s azt, hogy az áldozatot meglepő eredmények fogják ju
talmazni. Valóságos örömmel számolom én kedveltjeim fejeit, vagy is az 
1859-re ídomításban lévő lovakat, mellyek a polgárdi istállókban mintegy 
ötvenre mennek. Ezek közül huszonhat két éves s legnagyobbrészt a 
Nemzeti díjért fog síkra szállni 



Vadászdal. 
Báró Podmaniczky Frigyesnek üdvözletül. 

A vadásznak birodalma az erdő, 
Hegyen síkon uralkodik, mulat ö ; 
Vén borral tölt szarvasttilök oldalán, 
Minden lövés után iszik szaporán. 
Durrog a puska : piff paff puíf! 
Az egész élet egy nagy puff! 1 

Vadászélet az igazi gyöngyélet, 
Hej a vadász senkivel nem cserélhet, — 
Ttiskét bokrot fölver jó hü kutyája, 
S mesés dallamot harsog a kürt szája. 
Durrog a puska : piff paff puff! 
Az egész élet egy nagy puff!! 

Hej a vadász virágos domboldalon 
Egy karéjban eszik zöld földabroszon, 
Egyet szunnyad odakünu a szabadban, 
S ki álmodik ö nála boldogabban ?! 
Durrog a puska : piff paff puff! 
Az egész élet egy nagy puff!! 

Lágy gyöngygyopár az ágya s friss falevei, 
Vadgalambok lágy bugásán alszik el, 
S mézédes kéj olvad szíve lángjába: 
Szálló méhek cseppentik-be álmába. 
Durrog a puska : piff paff puff! 
Az egész élet egy nagy puff!! 

Szálló méhek, erdei kis tündérek, 
Jaj be bűbájos nótát döngicsélnek, 
Mellyet csak a vadász a ki megérthet: 
Legédesb kéjt ad a szabad természet; 
Durrog a puska : piff paff puff! 
Az egész élet egy nagy puff! 



Fel vadászok ! új lesre, új hajtásra! 
Node elébb egy vig kulacshajtásra! 
K i elfárad, majd nyugtot ad tanyája, 
Ahol tüzes csókra várja babája. 
Durrog a puska : piff paff puff! 
Az egész élet egy nagy puff!! 

Hisz az élet egy része is vadászat, 
Van nagy hűhó, les és titkos hajhászat : 
Vadásszuk a gyönyört, a szép lányokat, 
Ezeket a hamis vadangyalokat. 
Durrog a puska : piff paff puff! 
Az egész élet egy nagy puff!! 

Rajok sütjük szerelemmel a szemet, 
És azután jól megtöltjük a szivet 
A reménység gyúló puskaporával, 
S elejtük a lelket egy kis szikrával. 
Durrog a pnska : piff paff puff! 
Az egész élet egy nagy puff!! 

Haj de ez a kis szikra nagy tlindértüz: 
A szerelem, melly csodajátékot tiz, 
Hej ennek az istene is nagy vadász, 
Pedig csak egy kicsi-kis nyíllal vadász. 
Durrog a puska : piff paff puff! 
Az egész élet egy nagy puff!! 

Lövöldözi ezt az egész világot, 
Föl! fegyverre, föl hát vidor vadászok ! 
Itt a fris nyom, hajt a kopó, zúg a zaj, 
S — mint a róka fut illan a gond és baj 
Durrog a puska : piff paff puff! 
Az egész élet egy nagy puff!! 

Es végre izzó fáradás után 
Egy karéjba ülnek, kanyarulnak, 
S tisztult eszmék kristálygolyóitól 
Balfogalmak vadkacsái hullnak, — 
A vadászidény lejár : 
Áldozat, tett, munka vár! 



Ekkor a.szellem komoly figyelme 
Ez a szép felhő lelkeikrc száll 
S férfigondok erdejébe jutva, 
A tuzterep csendes lángjainál 
Dalba olvad múlt jövő : 
Legyen a hon nagy dicső! 

L1SZNYAI KÁLMÁN. 

Tárogató. 
(Haladunk. — Alas és Blemish. — A fóti eból. — Kedvezőtlen idény. — 'Egy kezdőleges vadász

telep ; fogoly, fáczán, szarvas. — Erdélyi vadászatok.) 

Mennyire haladtunk néhány év óta is a lóismerctben, könnyen látható, ha kis
sé figyelmesen kisérjük az ujabb kor működéseit a lónevelés—jelesen pedig az 
ahhoz kellő kitűnő tenyészanyag megszerzése körül; értem az e czélra Angliában 
vett s onnan kihozatott lovakat. 

Pedig sokan azt határozottan tagadják s állításaik támogatására azt hozzák 
fel, hogy nem is lehet jóravaló apát vagy anyát Angliából kihozni, mert részint nem 
eladó ott a mi igazán jeles, részint olly árú, hogy continensi vevő azt nem adhatja, 
vagy ha tehetué sincs kedve olly tetemes összeget koczkáztatni. 

És íme nem rég történt egy vétel, mellyböl láthatni, hogy nálunk is vannak, 
kik nem csak jól megválasztani — de ki is tudják hozatni Angliából a jó tenyész-
anyagot. Gróf P. P. egy éve két kanczát hozatott Angliából; ezek egyike Alas (Mel
bourne és Ennui után, tehát Saunterer testvére) szerencsésen leellett s most egy év 
múlva kettős áron kérik vissza Angliába! Azt hiszem eddig már meg is történt az 
eladás s az ebből befolyt tetemes összeg ismét jeles anyakanczák megszerzésére van 
szánva. 

A megyerfóti istállóknak ezen kívül még egy lakosa cserélt ujabban pályát és 
tulajdonost. A négy éves derék erös pej mén Blemish ez, (ap. The Cure, any. Mu-
ley Moloch k.) mellyet mint magyarországi első rendű versenylovat ismernek olva
sóink. Neve azonban a versenylapokon többé nem lesz olvasható, mert a fóti handi
cap- s a tavali és idei pesti asszonyságok dijának nyerője megnyugszik babérjain s 
ezentúl mint hágó mén a dégi ménesben szaporítandja véréből a jeles tenyészanya-
got. A jó választás felett — új tulajdonosának F. A grófnak mindenki őszintén sze
rencsét kivan. 

Gr. Batthyány István a nagyobb dijak egyikére Basi-Bozukot, melly Angliában 
is jó nevű ló, akarta megvenni s az alku már majdnem megkötve volt, midőn e ló 
annyira megsérté lábát, hogy tenyésztési czélra talán — de gyepre többé nem hasz
nálható. A gróf azonban tüstént más jó ló megszerzésére tett szükséges lépéseket s a 
megbízott ügynök szakértelme kezeskedik arról, bogy a polgárdi is'álló nem sokára 
igen jó aquisitiót teend. 



Á 96 darabra menő fóti rókakopúfalka ez idén lord Northumberland 
kenneléből harmincz — nagyobbrészt másfél éves ujonczot fogadott jeles veteránjai 
közé. Ez utóbbiak még mindig megvetöleg nézik a jövevényeket, mellyek viszont 
csodálkozással telvék, váljon mikép élhet meg itt a kopók fia, e ködtelen száraz ho
mokföldön — s várva várják az őszi esőzést, e késedelmes vendéget, hogy jó vad-
bűz alkalmával rútul letegyék a fennhéjázó öregeket s fényes boszút álljanak a raj
tok elkövetett méltatlanságért. Sok szerencsét ehhez, (írja egy utánuk rendesen va
dászni szokott sportsman) de Tamás vagyok benne; mert noha jó karban méltóz
tatnak leuni s jeles a faj is, de kötve hiszem, hogy sikeres legyen a boszúterv. Mert 
ama derék öregek talán joggal bánnak „en bagatelle" ez ismeretlenekkel, hisz annyi 
az ünnepelt bajnok közöttük, melly már több idényen részestílt tényképességének 
elismerésében, hogy nem lehet csodálni, ha egy részt féltékenyek elsőbbségükre, 
más részt pedig kívánják, hogy e fiatal, szép, erőteljes nemzedék bizonyítsa be előbb 
életrevalóságát, mielőtt a veres kabátosok nyájas szólítgatását és ezirogatását meg
nyerje. 

Esőt tehát nekik, minél többet, hogy legyen vadbüz s ezzel kopóverseny 
óh de ezen óhajtásunkra sziláján süvöltő szél tagadólag válaszol. Szent Hubert! lo
vas híveidnek valóban nagy és méltó a panaszuk, hogy évek óta kedvezőtlen vadász
idénnyel látogatod őket s az idén neved napján pláne fehér köpennyel állítottál be 
közéjük! Jött ugyan felváltva pár esőt ígérő nap, de a zsenge reményt rögtön meg-
fojtá a goromba szél. melly északról jövet fagyos hideget hoz s a várt eső helyett 
hózivatarral fenyeget. Vadászok védura! illy sújtó körülmények közt várkatád-e, 
hogy neved napjának megünneplésére víg poharak csengjenek fel, avagy örömed 
telik-e abban, ha de ne vétkezzünk a szent patrónus ellen, ki mostohaságá-
val talán csak próbára akarja tenni (hogy aztán annál dúsabban jutalmazza) hívei 
türelmét s azt tartja, hogy a türelem ha nem is rózsát ezúttal, de — vadbtizt hoz. 
Addig is üljünk a pattogó kandalló elé s emlékezzünk egy, kis mérvben de csinosan 
és okszerűen telepített vadastérröl és az ott töltött pár napról. 

September utolsó napjainak egy szép estéjén — mögöttem hagyva a városi 
zajt — gyors fogatú szekerén haladtam a Pesttől három órányira fekvő V. felé 
mellynek szenvedélyes vadász ifjú birtokosa még a nyár folytán meghívott, tekinte
ném meg kezdőleges vadásztelepét. Utam első órájában az elfogyott holdat Donáti 
nagyszerű üstököse pótolá, melly egy tüzopál agraféból szétterjedő óriási kócsagtoll 
gyanánt emelkedett a nyugoti égen. Nem sokára azonban letűnt a bolygó vándor s 
én a csillagfényes ég alatt ama félsötétben, melly, kivált ismeretlen tájon haladva, a 
lelket határozatlan irányú merengésbe burkolja, folytattam s végeztem be utam 
hátralévő részét. Éjfél előtt érkezem — a gróf már rég lefeküdt s óranegyed múlva 
magam is ágyban valék. 

Hajnalban korán ébredve, ama kiváncscsal siettem ablakhoz, melly az éjjel 
csak körvonalokban sejtett tárgyakat napvilágnál tisztán látni óhajtja. Felöltözéni, 
kimentem a lak előtti parkba s itt lépteimet a véletlenre bizám. Figyelmemet csak
hamar sajátszerű gügyögés és csiripelés kelté fel, mellynek hangjait azon korból jól 
ismerém, midőn még magam is tettleg vettem részt a vadászélményekben, mig 



most ezekről csak irok és lapot szerkesztek. Óvatosan közelgek a hely felé, honnan 
az élénk társalgás hangzott s ím — tőlem alig huszonöt harmincz lépésnyire jókora 
fogolyfalkát pillantok meg, melly az erdészlak előtti udvartér garádján megülve, 
nyüzsög és fecseg kedélyesen. Az erdészlakból ép ekkor egy fiú jő ki — szakajtó
val kezében ; közeledtére a falka kissé megrebben, de ismét vissz? tér a szórt szem
re ; a félénkebb csak a szélső szemeket kapkodja, a bátrabb belebb és belebb hatol, 
míg egy egy óvatosabb hímnek kenetlen szekér nyikorgásához hasonlító kirh-lei! 
kirh-lei! intő hangjára valamennyi futásnak indul s szárnyát emeli, de csak hogy 
újra és újra visszatérjen, még pedig fenntartott nyakkal lépve s nem lapúltan buj
kálva, mint ezt az erdei vadtenyészctüek teszik. Nyilvánvaló volt, hogy e házi te-
nyészetü falka itt növekedett s én sokáig gyönyörködtem e kezes állatkák meghitt-
ségében, uiellyböl azonban az eredeti vad hajlam s bizalmatlanság időnként kiütötl, 
midőn — 

„Jó reggelt! na's hogy tetszik Jósika regénye?" szavak hangzottak mögöt
tem, mig vállamra egy kéz nehezült, a háziúré, ki nálamnál korábban kelvén, jöt
tömről értesült s puskával vállán már egyet fordult is. 

„Igen, igen Jósika regénye 1" folytatá nevetve, mig én szóhoz sem juthattam,— 
„hogy tetszenek a Csehek Magyarországon ? mert tudnia kell, hogy itt a legtisztább 
cseh fajt látja maga előtt; még tojásban hozattam őket a távoli földről." 

„Kétségkívül a mi süllyedő fajunk nemesítésére ?" kérdem én félig komolyan. 
„Nem épen; de lássa ön, a magyar fogolyfaj rendkívül vad, ha egyszer vizsla 

előtt felrebbent, kivált ha lövés durrant utána, úgy elmegy, hogy az nap többé nem 
találkozunk vele. Ennek oka kétségkívül az, hogy alföldi nagy síkjainkon nem egy 
könnyen lel búvóhelyre s messze lát el, mig a csehországi vadastéreken, hol erdő
részlet, rét, szántóföld közel váltakozik, a felrebbent falka hamar leül a kínálkozó 
rejthelyen, söt kis vártatva a szokott tanyára ismét visszajö. Ezért kívántam én illy 
fajra szert tenni, annál inkább, mert v—ki birtokom területe ép illy váltakozó fek
vésű lévén, itt könnyen meghonosúlhat." 

„Értem, ezek tehát a polgárisulást hozzák a mi vad falkáink közé. S hogy si
került a tenyészet ? 

„Eddig meglehetős jól. Hozattam száz tojást, ebből nyolczvan kelt kí, e szám 
ismét — mire három hetesek lettek, felére olvadt le; negyven megmaradt s ezek 
pulyka után jártak csirke módra háziasán, mig nyárközepéu anyányiakká válván, 
restelni kezdték a pulyka féltékeny gyámkodását és saját szárnyaikra keltek. De 
azért mindig a tanya körül tartózkodnak s mint látja ön — a társadalmi életre elég 
érzékkel birnak." 

„S nem tarthatni későbbi clvadulásuktól ?" 
„Hihető hogy párzás után tartózkodóbbak lesznek, de e telepről messze nem 

távoznak. E részben már elébb tettem próbát szintén cseh földről hozott fogolycsir
kékkel ; ezek közül húsz az úti szállítás alatt veszett el , a jó állapotban megérke
zett nyolezvanat egy kétéves vágásban bocsáttattam el s ím ők megtarták honi szo
kásaikat, mert azóta folyvást ama hely köruyékén tartózkodnak. Télen át gondos
kodva lesz, hogy a szórón táplát nyerve, ezért messzebb ne kalandozzanak, söt to-



vábbá is oda szokjanak, mert ez utóbbiak a telet szabadban fogják tölteni, mig a to
jásból itten kelt gyöngébbek keményebb hideg beálltával befogatnak s kamrába jöu-
nek , hol hálótetőzet és szalmaalom közt zöld takarmányon és szemen fognak élni 
mindaddig, mig a téli hideg enyhültével a párzási idö bekövetkezik. Ekkor vissza
nyerik szabadságukat, ama kis óvatossággal, hogy elébb langyos vízbe mártatnak, 
mi a tova-repülést — ha a hosszas fogság után az első perezben erre kedvlik jönne, 
meggátolja." 

„E szerint a jövő évben csínos kis löfogyasztásra lehet számolni?" 
„A jelen létszám — hozzászámítva a tanyán szétszórva csoportozó bennszülöt

teket , mintegy kétszázra tehető — s igy kissé kedvező idö és tenyészet esetére, ha 
egy pár csak tiz csirkét nevel is fel, jövő évre legalább háromszáz fogoly lesz ellő
hető s ezenkívül kisebb számú fáczán is." 

„Ah, tehát fáczánosa is van már " 
„Nincs, ez nincs" vágott szavamba a gróf — „az első kezdemény e nevet nem 

igényelheti. De nincs is szándékom rendszeres, azaz kültöházzal s minden egyéb 
kellékkel ellátott tenyészetet alapítani, az egész csupán kísérlet, mint élnének meg 
vadán ő fáezánságaik; e ligetes zsombékos helyiség erre igen alkalmas, a szórón 
bőven lesz gondoskodva róluk s a próba, ha sikerül, háládatos leend, mert a künn tele
lök tenyészete átalában dúsabb, mint a télre befogottaké. Az eredmény eddig elég ke
csegtető, mert a kis töke, az Újszászról hozott s a tavasz elején kibocsátott tiz jér-
cze és két kakas hatvan darabra szaporodott fel." 

„A védelemről természetesen gondoskodva van '?" 
„Négy lábuaktól nincs mit tartani; erdészeim annyira már vitték, hogy állan

dó róka nincs közelében; legfölebb ha kóbor vetődnék ide, melly azonban hamar 
farkát hagyja itt látogató jegyül. Annál több a szárnyas ragadozó s ezekre ím e vár 
sánczai közül foly az irtó háború." — 

E vár a jól szervezett bagolykunyhó volt, mellyhez beszélgetés közben érke-
zénk. Épen ekkor az erdörészröl egy erdész közelgett felénk s jelenté, hogy a felső 
végén estére egy nyolczas lesz lőhető. 

Ifjú grófom arczát e hírre vadászszenvedélytöl felragyogni láttam. Tudtam, 
hogy rég várja e napot, midőn több évi gondos tilalmazás után az első szarvast lő
hesse e birtokán, mellynek egytagú bár, de aránylag kis erdejében a fővad nem ál 
landó — hanem kora tavasztól késő őszig tartózkodó lakos. Kimélytelenség lett volna 
tehát tőlem a gróf szívélyes meghívását az esti lesjáratra olly értelcmbeu elfogad
nom, hogy a csupán magánélvezetére számított sportban tevőleges osztályosa legyek. 
Azonban, puskával vállamon kísérője levek esti élvezetében. 

Az idö kedvező volt; szélcsend s derült világos alkonyat. Némán s halkai ba
ladtunk a néhány száz holdnyi erdő szélén, mellyet középen a Tápiópatak szel át s 
mellynek zsombékos, mocsáros, nádas talaján legnagyobb részt eger, kőrös s egyéb 
nedves földet kedvelő fa tenyészik, míg az emelkedettebb s ezért szárazabb hely mind-
annyi szigetet képez, hol bükk és szil, gyertyán, cser és hárs és sok más egyéb fa 
vegyíti össze tömör lombozatát. Az erdőt mindkét oldalról rétek szegélyezik, míg 
ezeket ismét más erdőrészek váltják fel. Illy erdörész tövében, a fő sűrűtől keskeny 



rétszalag által elválasztva, foglaltunk állást s nem sokára hallék, mint csörren meg 
erös gázló lépések alatt ez átelleni erdő nádja. Ugyanezen perezben fokozott verésü 
szív lüktetését is véltem hallani, de erre Ügyelni nem maradt idő, mert alig száz lé
pésnyire kibukkant a várt nyolezas s alább ismét a szarvastehén jött ki borjával, 
elöovatosan haladva, söt egyszer — talán a szultánját fenyegető vész elöérzetében 
megállott s visszafordulni készült, de később megnyugtatva ballagott rendes legelő
jére s a szarvas is egész biztossággal léptetett ugyané hely felé. A legszebb lövés 
pillanata elérkezett, én fejemmel balkan a gróf felé fordulok s im azt látom, hogy ö 
merően egész más irányba szegzi tekintetét. Gondolám, nem látta az előttünk felvo
nulókat s lehető csendesen megrántom öltönyét figyelmeztetésül. De ő erre sem 
ügyelt s én erre ismét a szarvast kísérem szemeimmel — és im, ezt egyszerre hely
ben összerogyni látom, fülem mellett pedig ugyanazon pillanatban durranás^jang-
zik. A gróf látta ugyan a felénk közelgőket, de figyelmét egy távolabbi erös szar
vas foglalta le, melly az erdőnek egy fasorán mutatkozott s mellyet én helyzetem
ből nem láthattam, — erre meredett a gróf, midőn öltönyét megrántani s csak midőn 
ez ájra a sürtibe tűnt, lőtt ö az előttünk lévőre, melly páratlan tízesnek tünt ki, mert 
szarvának csak nyolez végét lehetett távolabbról kivenni; a kilenczedikrügyedzö vé
get csak mellette állván, láthattuk meg. 

Másnap este kimentünk a váltóra, hol a gróf tennap a szép erős szarvast látta. 
Alig helyezkedtünk a fák mögé, midőn az ismeretes nádrecsegés fövad közelegtét 
jelenté. Jött pedig egy öreg tehén borjával s velük egy ünő (.Schmalthier) és egy 
villás; egész biztossággal vonultak jobb kézt a réten és nyíláson át, mintha csak 
tudná a tehén, hogy a vadászszabály ez időszakban életét védi. E csapat elvonultá
val, ezt a várt erős szarvasbika nem követvén, a csalódás fanyar kifejezésével tekin -

ténk egymásra, grófom arcza azonban hírtelen felderült s szemeinek távolba tekintő 
irányát kísérve, balra mintegy nyolezvan lépésnyire látom a tennapit rézsút állani. 
Gyönyörű jelenet volt! Az erdő királya magasan fenntartott fővel hordozá körül te
kintetét s balsejtelem nélkül indult meg lesállomásunk felé. Közte és közöttünk sem
mi fa, melly testét a golyótól védhetné — s a durranás még sem hangzik; a grófra 
tekintek, ő ép ekkor bocsátja le az arczához emelt fegyvert. A szarvas már hatvan 
lépésnyire van, agancsán a szabályos szép tiz ág tisztán kivehető — a gróf ismét 
czéloz, de keze s ebben a fegyver remeg és ö ezt ismét lebocsátja világos, a 
szenvedélyes sportsmaut vadászláz lepte meg! A közelgő szarvas már csak negyven 
lépésnyire van ; még egy perez s minden esély veszve lehet; most vagy soha! gon
dola a gróf s reszkető fegyverének egy fa oldalán keresve támpontot — végre lő, a 
szarvas jobbra balra ingadoz s ezzel visszafordul — durran a második cső is s erre 
a szarvas egy roppant ugrással visszaszökik a sürübe, honnan jött. Ezen ingadozás 
és visszaszökés jó lövés jele — s a kis távolságról előjött erdész is találva hitte a 
szarvast, minélfogva kerestük is a vérnyomot, de a füvön húzgált fejér kendő nem 
fogott piros szint s mi hasztalan kutatás után késő este tértünk haza. 

Következő hajnalon két erdész s öt hajtó meghajtotta az erdőrészt, hova teg
nap a szarvast tűnni láttuk, mi pedig elállottuk a nyílást, mellyen nemsokára nagy 
robajjal előtört a tehén, utána a borjú s végre a szép nagy tízes, melly utóbbi a most 



egészen nyugodt gróf első lövésére összerogyott, de még is összeszedve magát, visz-
szament az erdőbe. Biztos levén ezúttal abban, bogy a vad halálos sebet vön, elvér
zésére egy óráig vártunk, aztán felkerestük s egy fa alatt elterülve végpibegésbeu 
találtuk öt. Egy kegyelemlövés rögtön véget vetett neki. Ezen kivül csak a mai vál-
lövést (Blattschuss) viselte —• tennap negyven lépésnyiről mind a két lövés 
hibázott. 

„Nem csoda - szólt a gróf — a szarvasláz tennap annyira erőt vön rajtam, 
hogy a legyet az irányzékkal még akkor sem birtam egy vonalba hozni, midőn pus
kámat a faderéknek támasztám." 

A szabályos tizvéges agancs egyike a legszebbeknek, miket valaha láttam s 
most a gróf pesti kandallós termét diszesíti. 

Erdély lelkes öreg Nimródja „Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és 
vadak" czímti becses kéziratából küldött töredékeket, mellyeknek olvasásából előre 
is dús élvezetet Ígérhetünk azoknak, kik a ,,zsibói vadászatok" jeles leírására e la
pokból élénken emlékeznek. Egyúttal a görgényi vadászatokról is szives volt tudó
sítani. „Ezeket — írja, Görgény birtokosa beszélé el nékem. Hívott volt engem is, 
óh milly szívesen hívott vadászatára, honnan régebben félholtan sem maradtam el. 
De borús kedélyem — sat." nem idézhetjük tovább a levél szavait s esak azt sajnál
juk, hogy lelkes irójuk nem adhat tüzlelkéböl részt az ifjabb nemzedéknek, cserébe 
egy kis életkedvért. A közlemény következő : 

„A görgényi bérezeken rendesen october havában tartatni szokott vadászatok 
lejártak. Kevesebb eredménnyel mint máskor. A medve a magasabb régiókban a 
szokatlan száraz s hö időjárás után ha sovány koszton is, de megkapta táplálékát. 
A bérezek tetején málna, szeder, áfonya s ízletes gomba most (oct. végén)még mind 
virító állapotban van, mint nálunk június havában. Mi rendkívüli eset. Ezért a med
ve nem is kívánkozott le mint más őszön az ő legizletesb és legtáplálóbb csemegé
jére a tengerire és haricskára. Ez őszön Görgényben sem mutatkozott bár egy is. S 
a vadászatot nem is ezen — hanem más vadnemre irányozták. Azonban vadászat 
közt a havasi kristálytiszta patakot egy helyen nagyon felzavartnak találván a lö
vészek, azonnal kitalálák, hogy ezt valamelly új s csak most érkezett vendégnek 
kellett okoznia. Rögtön fel is vették a közelebbi mély árkot s a benn talált két kóbor 
vendéget nem ugyan szokott magyar szívességgel, melly csak becsületes őszinte jel
lemet illet -- hanem azon a módon fogadák, mint a hogy a hívatlan s mások nya
kára magukat reá erőszakolt goromba vendéggel szokás elbánni. E kettőn kivül még 
egy medve, de a mellyröl hasonlóul semmi elötudomás sem létezett, lesen éjjel ejte
tett el. Továbbá négy izmos farkas, három baköz s néhány róka hullott el. Különös 
volt továbbá, hogy nyulat a bérezek tetején, hol ez máskor soha scin volt látható, 
ezúttal többet találtak. Minden elhullott vad rendkívül kövér, kivétel csupán a med
ve, melly különben nagyon kövér szokott lenni illyenkor. De most mind a hárma so
ványan és rosz bundával állott elö. Szalonka más ősszel hihetetlen mennyiségben 
szokott october folytán ott megjelenni; most hírül se láttak egyet is. Vadászvendé
gek szokatlan kevesen jelentek meg; azok is csak az ott közeli vidékről. 

;,Tudtomra még eddig a fenn említett három medvén kivül csak egyet teritett 



le Téesi Samu a halak völgyén. Ez is csak akkor'érve le a magasból, még nem tehete 
kárt. A kuzsmai bérczeken is kísérlettek meg medvevadászatot, az új kormányzó 
Liechtenstein herczeg tiszteletére. Másszor böviben voltak e vadnak, — most hírül 
se kaptak. 

„De azért a medvesztiret hihetőleg az idénröl sem marad ki . Tapasztalásból 
tudom, hogy illy száraz meleg napok után beállván a hidegek, a medve leereszke
dik a makkra. Mert neki valamin okvetlen fel kell híznia télig, máskép éhen veszne 
ha talpa nyalogatása által saját kövérségével nem táplálkozhatnék. E szüret való
színűleg november utolján fog bekövetkezni. Búfejére aunál veszedelmesebb, mert 
akkor nyoma a friss havon elárulja megjelenését." 

Vegyesek. 
G é r a r d l e g u j a b b l e v e l e a „Journal des Chasseurs"-ben következő:— 

„November elején megkezdendő vadászjáratunk e tagokból áll : gróf Branicky Xa
vér, gróf Zamoysky Szaniszló, gróf Zamoysky János, Giargi Andor úr , önmagam, 
két ostorász, egy peczér, huszonöt franczia kopóval. Összesen hat fegyver, szétpattanó 
golyóra. Oct. 29-én indulunk a marseillei kikötőből Bonéba s két nap múlva vadász
tanyánkon leszünk, melly Philippeville, Bone és a Fedzarató közt fekszik. Novem
ber folytán gróf Branicky Konstantin Kiewböl jövet, két vadászával fog hozzánk 
csatlakozni. Szalonkától oroszlányig mindenre fogunk vadászni s ön szerk. úr mű
ködéseink folyamáról rendesen minden két hétben értesülend, Fogadja ön — 
— s a t." 

Az e vadászatokról szóló leveleket mi is azonnal közlcndjük, most pedig arról 
tudósítjuk szives olvasóinkat, kik Gérardnak e lapok 26-ik számában foglalt kihí
vására emlékeznének, hogy Philcbert c kihívást el nem fogadta s ezt egy 
levelében körülbelöl igy indokolja: — „Megfoghatlan előttem, miért hív engem 
Gérard úr Bonéba oroszlányvadászatra, csupán annálfogva, hogy én Moktar-bel-
Arbi arab törzsfőnöknek oroszlányölö bátor kalandjait elbeszéltem — s azt tartom, 
Moktar-bel-Arbi is furcsának találná, ha valaki elmondaná neki, hogy Gérard úr 
csak azért tagadja bátorságát, mert ö (Moktar) nem akar száz mértföldnyire utazni 
egy oroszlány kedvéért, mikor illyet háza ajtaja előtt is löbct. A ki nem hiszi, bogy 
Moktar e g y e d ü l , g y a l o g és h a v o n n y o m o z v a , nem pedig rejtőzve vagy 
fára mászva vadássza az oroszlányt : jöjjön el maga s győződjék meg róla sat." — 
E levélre viszont Gérard azt felelte, hogy — „ö nem is bátorság tanúsításra, hanem 
tények feletti bíróul hívta meg Philcbert urat Bonéba; mi pedig Moktart illeti, most 
is csak azt mondja, hogy ez az arab törzsek módjára vadász, az az vagy többed ma" 
gával, vagy elrejtőzve — s hogy a mai napig kivtíle s e n k i sincs, ki e g y e s 
e g y e d ü l , s z e m t ő l s z e m b e n merje megtámadni az oroszlányt s ha illyen 
akadna, ö (Gérard) fogna ennek legjobban örülni s a bátor kalandok folytatására 
fegyverét ajáudékozandja neki." — 



N e w m a r k é t g y e p é n az őszi időszak alatt három versenyszak tartatik 
évenkint. A középsőről múltkor közöltünk kivonatot ;"az elsőről röviden csak azt je
gyezzük meg, hogy ebben egy handicapet (dij 100 sov., tét 15, bánat 5 sov., 52 alá
iró, 14 futó) gróf Batthyány F a r m c r ' s S o n lova Weatherbittől nyert meg, je
les lovak ellen, minők Trieolour, Lord of Lorn, Orianda stb. Továbbá egy 800 sov. 
értekü dijban lord Derby T o x i p h i l i t e - j e lön győztes, mely ló e verseny után 
2500 guinea árán lord Glasgow birtokába ment át 

A f r a n c z i a o r s z á g i v e r s e n y e k b e n különböző lovakkal a dijakat 
többnyire gróf Lagrange és báró Niviére nyerik, változatosság kedvéért néha La-
tache de Fay asszony és gróf Morny neve is előfordul mint nyertesé; másé csak elvét
ve ritkán. Annál boszantóbb lehet tehát e tenyésztőkre nézve, hogy valahányszor 
nagyobb dij van kitűzve, Angliából azonnal átjő érte egy jobb ló s a dijat John 
Bull söpri be. Igy most is a c s á s z á r i d i j a t , mely a tét és bánatösszel együtt 
23, 250 frank tiszta nyereményt nyújtott, Mr. Merry Sauntere r - je vitte el, gr. 
Lagrange V e n t r e st. G r i s és Z o u a v e lovai elöl, mellyekkel még b. Niviére 
M i s s C a t h és gr. Prado G o u v i e u x lovai futottak. 

M i k ó n t l e h e t n e a r ó k a v a d á s z a t o t F r a n c z i a o r s z á g b a n n é p -
s z e r ű v é tenni ? e kérdésre Harry Hieover — a í'raneziák lovasvadászati modorát 
gúnyolva igy felel: fél mértföldnyi tér katonasággal veendő körül; a körbe ötven 
franczia egy egy bárminő fajú kutyát hozzon s egy arauy belépti dijat fizessen; ez
után mindenik lovas nyargaljon keresztül kasul, biztassa kutyáját s a mellyik eb> 
elfogja a katonák közt ki nem csúszható rókát, az ötven arany azé legyen. 

P á r i s i l e g ú j a b b f r a n c z i a v a d á s z ö l t ö n y - d i v a t Bársony sapka 
arany hímes fejér selyem szalaggal; mellen gombolt skarlát frakk ezüst gombokra, 
plache gallérral, hajtókával és béléssel, s fejérrel és arannyal szegélyezve. Kékpluche 
mellény, melly a derékon rézsát fut le s szintén aranyhímes fejér szegéllyel van 
kivarrva. Széles arany-fejér öv a vadászkés és a vadászostor számára. Fejér börnad-
rág és hessz csizma. Vállról lefüggö nagy vadászkürt egészíti ki e festői jelmezt, 
mell hogy a vadászatra alkalmas-e, az más kérdés, mindenesetre azonban igen ha
tásteljes a Bois de Boulogneban. 

Ö r e g v a d á s z . A kilenczven éves marquis of Bristol több rokona és tiszte
lője kíséretében minap fiatal kedvvel vadászott a kastélya melletti parkban s néhány 
perez elatt hat fáczánt lött. 



N é r n e l l y á l l a t o k é l e t k o r a . — A tücsök 10 évig élhet; pók 1; ponty 
100 — 150; csuka 40; krokodil 100; teknős béka 100; tyúk 10; páva 24; csalo
gány és pacsirta 16—18; kanári, ha nem párosodik, 24, ha évenként tenyészt 10; 
karvaly 40; lúd 50; hattyú 100; sas 100; papagály 110; kecske 10; sertés 20; 
macska 18 ; mókus 7 ; nyúl 7—8 ; kutya 23—28 ; farkas 20; medve 20 ; róka 15; 
oroszlán 60; tehén 20; bika 30; ökör 19 ; rőt vad 20 ; ló 25 - 3 0 ; szamár 25—50; 
teve 50—60; elefánt 150—200. 

Magyarországi telivérek. 
Beodrai Karátsonyi Lász ló úr ménesében Kis B ikátson 

Torontál m e g y é b e n . 

HACKFULL, szürke mén, nevelte Capt. Wrather 1835. ap Actáon, any. Comus k. Plumper anyá
tól. Ennek ap. Delpini, any. Miss Muston. Ennek ap. King Fergus, any. Espersicus-
L . G. St. B. IV. Second Edition 98 1. 

ELITTA, barnapej kancza, nevelte 1838-ban Grafton herczeg. Ap. Dr. Sintax, any. Zinc. Ennek 
ap. Woeful, any. Zaida, Sir Pcter után. G. St. B. II. 243 lap. 

1857. Bikács, pej mén, ap Prince Djalma. 
1858., pej mén, ap. Prince Djalma. 

JENNY, fekete kancza, nevelte gróf Kinsky Octavian. Ap. Cameleon. any. Elitta. L . G. St B. III. 
204. lap. 

BLUE BOOK, világos pej kancza, született 1851-ben Angolhonban. Ap. Cowl, any La Bohé-
mienne. Ennek ap. Tramp, any. Amaryllis. Ennek ap. Cervantes, any. Lady Rachel. 
Ennek ap. Stamford, any, Ifj. Kachel, Volonteertöl. G. St. B VI. 161. lap 

Bérbe adandó hágó mén. 
GRIZZLY BOY hágó mén gróf Kinsky Octavian uíiliimetzi istállójából, a jövő hágatási 

időszakra, vagy is 1859 február elsejétől ugyanazon év július elsejéig 300 háromszáz arany
ért bérbe adandó A szállítási költséget ide és oda, úgy szintén a lóval utazó és maradó lovász uti-
és tartási költségét a bérbeadó viseli. A mén húsz kanczát fedezhet, ha azonban ennél több volna 
fedezendő, húszon felül mindenikért 20 arany jár a tulajdonosnak. Vállalkozók levél útján Jaekson 
chlumetzi idomárral értekezhetnek. 

Eladó lovak. 

Gróf Sándor Móricz uradalmai részéről 
f évi nov. 15-én Budán a Krisztina városi zöldfa vendéglőben az arénával szemközt, árverés útján 
készpénz fizetés mellett : 

2 darab tenyész mén. 
1 ötödfél éves hátas ló. 
2 tizenhat_markoa városi ló. 



3 ménesbéli kancza. 
3 ménesbeli csikó. 
10 különféle igás mustráló-

Nagy Abonyban (vasúti ál lomás) gr. S z á p á r y I s tván istál lójából: 
Egy — a fóti vadászatokról ismeretes sötét pej kancza, előbb gróf Pálffy Pál tulajdona ; 

ára 600 p. ft. 
Egy négy éves szürke 15V> markos arab ivadék ; áre 500 pft. 

Előszá l láson — Duna-Földvár mellett: 
B ü s z k e 5''s éves veres pej kancza 15s/j m. ) , , , , i , ,, 
G y ö m b é r 5'/, éves vil. pej kancza 16% m. ) h a m o s l o v a k - A r l l k 7 5 0 P f t -
T e n t á s 5 1/í é. setét pej kaneza 15 m. hámos ló 325 pft. 
N e z z e s .'i'/s é aranypej herélt kese 15 '/t m idomítás alatt. 300 pft. 
D á m a 4% é. setét pej kancza lö ' / i m. 300 pft. 
C s i n o s 4'/s é. vil. pej kancza, 15'/4 m. 250 pft. 
D e r e s 3'/4 é. almás szürke kancza 15 m. hátas és hámos 225 pft. 

Bővebb tudósítást Finkmán Justus ménesnök ad. 

Gróf Kinsky Octavian chlumetzi méneséből : 
Több telivér és félvér két és három éves mén és kancza, valamint több anyakancza is szabad 

kézből eladó. Tudakozó bérmentes levelek Jaekson idomárhoz Chlumetzbe (ut. p. Pardubitz) in-
tézendök. 

Kozma Ferencz úrnál — B a r a c s k á n : 
Öt éves sárga kancza, 15' 2 m. hg. Liechtenstein Bridcgroomja után Ára iránt értekezhetni 

a tulajdonossal, ut. p. Martonvásár. 

K é t c s ő d ö r ; egyike almás szürke, másika pedig gesztenyebarna (az utóbbi jegy nélkül) 
mindkettő rendkívüli ügető, igen erös alkotásuak, nyolez és kilencz évesek, különösen magyar mé
neshez ajánlhatók. — Bővebb tudósítással szolgál Pozsony közelében fekvő ivánkai uradalom 
igazgatósága. 

Egy 8 éves sötétpej hack pony J5V2 m. alkalmas vadászié, néhány hét előtt érkezett Angliá
ból, Almásy Vineze úr tulajdona. A ló Tarna-Mérán, Heves megyében áll, kívánatra beküldetik 
Gyöngyösre. Ara 1000 pft 

A s z ó d o n b. Podmaniczky Ármin úrnál : 
Két sötétpej hámos ló, az egyik 5 éves 16'/2 markos ; a másik 6 éves 16'/4 markos. Áruk 

600 pengő forint. 

T A R T A L O M : 
Versenyszemle 1858. Chifneytöl. — Vadászdal Lisznyai Kálmántól. — Tárogató. — Ve

gyesek. — Magyarországi telivérek. — Bérbe adandó hágó mén. — Eladó lovak. 

Megjelen e lap minden hó 10. 20. és 30-án egy iven. 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. Barátok tere 7. sz. 


