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Vadászat az alföldi havasokon. 
(Kivonat gróf Chotek Rudolfnak vadásztársához intézett leveléből.) 

A hegység, melly Karansebestöl — tulajt! önképen márOrso-
vától — kezdve Erdély határszéléig terjed, igen érdekes látványt nyújt 
nem csak a tájfestő-, földész- és erdésznek, de a vadásznak is; az érde
ket ez utóbbira nézve ugyan nem a vadnak nagy mennyiségben itt tartóz
kodása képezi, de a térnek magának tekintete, mellyhez hasonlót Európa 
nem bir felmutatni. Ezen határtalan erdők és sziklák között, czélszerü 
vadászati kezelés mellett, olly tömegben lehetne vadat tenyészteni,minő
nek létrehozása másutt, a gazdászati kór-ipar túlzott és elérhetlen vad
kárpótlási követelései miatt kivihetienné lett. 

De itt épen az erdőségek roppant kiterjedésének és a népesség arány
lagos csekélységének lehet azt egyedül köszönni, hogy a hasznos vad ed
dig még gyökeresen nem irtatott ki, noha biz az emberek e czél elérésére 
mindent elkövettek, a mi tőlük kitelt; jövőre pedig, ha a Lefaucheux és 
revolver fegyverek olcsóbb ára lehetségessé teszi, hogy az itteni föl
diek — kiket minden nem román bátran a vörös börü indusokhoz hason
líthat — nyomorúk kohás fegyvereiket amazokkal felcseréljék, a kipusz-
titási törekvés kedvezőbb eredményre vezethet. 



Itt csak szigorú szabályzati! vadászati rendszer segíthet, mellynek 
örvendetesen nézünk eléje. 

Jelenleg a hegység azon része, melly a rom. bánsági határőrvidék
hez és nevezetesen az Ohaha-Bisztrai századhoz tartozik, legtöbb vadat 
tart; sikeres vadászatra, annak ki a fáradságtól nem irtózik,csak itt nyí
lik kedvező alkalom. 

Az ezzel határos krassói vidékben , melly a zergét kivéve a többi 
vadnem tenyésztésére ép olly kedvező természetű, annak sorsa még sok
kal szomorúbb, mint a határőrvidékben. 

Az uraságok a helyett, hogy a vadat egyszerűen tilalmaznák, mire a 
magyar törvény őket még feljogosítja, önmaguk neveltek és tanítottak 
vadorokat; mert becsületes erdész személyzet alkalmazása nélkül a pa
rasztokat magukkal viszik ki vadászgatni, söt nekiek egyedül is megen
gedik a vad pusztítását, csak időnként az urasági konyhára nyársra valót 
szállítsanak. 

A vadászat — természetesen - félre tévén minden tekintetet a ki-
méleti időszak l'il . 11/ év minden tájában és mint kedves hazánkban majd 
mindenütt, a kedvelt véreb vagy üzökopók segítségével foly, mellyek fé
lig eléhülten, úton útfélen őgyelegve, minden faluban láthatók. 

E tekintetben dicséretre méltóbb a határörvidékiek magaviselete, 
mert noha átalános vadászengedéllyel bírnak, ezt még is bizonyos szabá
lyok korlátozzák, t. i. megtartandó a kiméleti időszak, vadat csak lesből 
vagy cserkészeten szabad lőni, hajtókát nem használhatnak, kopót pedig 
csak a tisztek tarthatnak. 

Feltehető ugyan, hogy ezen szabályokat sokszor áthágják, de ez leg
alább átalánosan nem történik és ahol értelmes erdész vagy tiszt van, ki 
a vadászat iránt érdekkel viseltetik, ott az átalános vadászati engedély 
daczára is lehetségessé lett rendes vadlét fenntartása. 

Kormányzó gróf Coronini, ki maga is derék sportsman, úgy szintén 
az ezred törzstisztjei buzgón pártolják a vadászati ügyet és dicséretes köz-
remunkálásuk üdvös eredményre fog vezetni; mit minden valódi vadász 
őszinte örömmel és forró óhajtással fog kisérni. 

A nemes fövadból csak az orsovai század határában él még néhány 
darab, melly azonban mindig elegendő lenne arra, hogy alkalmilag t. i. 
behozandó szigorú tilalmazás mellett rendes vadlétszámot lehessen föl
nevelni. 



1830 előtt állítólag itt meg nevezetes mennyiségben tartózkodott a 
fő vad; de az ezen évbeli tél alatt, míg más vadastereken csak a leggon
dosabb ápolás tarthatta fenn a vad egy részét, - a kegyetlen időjárás 
épen Orsova táján a szegény vadnak majdnem tökéletes kipusztítására lön 
felhasználva. Mit a farkasok nem győztek összeszaggatni, az éhség, hi
deg és hó által kényszerítve falkástól jött le a hegyszorosokból, menhe
lyet keresendő a helységek közelében; itt aztán tömegesen tört rajtok az 
egész lakosság, kutyákkal rántatta le s fejszével, doronggal embertelenül 
verte agyon. 

A vad húsa, természetesen,illy körülmények közt ehetlen volt; bőre 
pedig, melly télen úgy sem ér semmit, pár garasért adatott el 

Igy veszett itt cl a szép fövad, az erdő legszebb dísze. 
Azóta a Duna jegén jött ugyan át ittott pár darab Szerbországból, 

hol a vadászat fejedelmi jog és a fövad állítólag számos; nagy gond és 
ápolás mellett lehetne ezekkel is rendes vadlét alapját megvetni, de saj
nos, hogy a tilalmazásnak még eddig kevés a látszatja. 

Az Ohaba-Bisztrai században, hol vadászhatni alkalmam volt, már 
rég nem tanyázik többé a nemes szarvas. 

Öreg emberek emlékeznek még, hogy ifjúkorukban láttak fövadat 
és másoktól is hallották, hogy itt időnként átvonult; dc ennek is most 
már csak híre maradt fenn. 

Van azonban más vad itt, melly még vadászéideket gerjeszthet : je
lesül még jó számmal található a medve, vadkan, özvad és a bérezek te
tején a zerge 

Régi óhajtásom már — mellynek teljesítésére minden lehető alkal
mai felhasználok - medvével közelebbről érintkezhetni. 

Alig érkezem e vidékbe, tüstént minden felöl tudomást szereztettem, 
hogy és mi módon vadászhatnék medvére 

Megismerkedtem az ottani cs. k. erdésszel, ki közremunkálását e te
kintetben meg is igérte. 

, Ez idö tájban nehéz a medve rendes tartózkodási helyét kikutatni, 
mert a tengeri még nem érvén meg, ö most leginkább marhát és lovat ra
gadoz s ezek után sok mértföldnyire eljár; ott azonban hol legközelebb 
vitte végbe rabló csapását, lehet reá vadászatot kisérleni, de itt kedvezi! 
esély alig mutatkozik. 



Rövid idö alatt még is jó hírt kaptam, hogy kitűzött napon és órában 
Merúlba jöjjek, honnan majd a hegyek közt táborba indulunk. 

Kellő időre ott is voltam, bátyámmal és fegyveresekkel; ott találtuk 
Lazarowich erdészt, hat erdöfelügyelövel és két fuvarossal. Az ötös fo" 
gatú jármüvekre magunkat és csekély podgyászunkat idö vesztés nélkül 
felrakván, sebesen ügetve ragadtatánk a törzseken és köveken át, magas 
szirtmartok- és a mélyen alant habzó Bisztra partjai között; mind a mel
lett lovainkat, a nyeregből hajtó Phaeton valódi halál-megvetéssel s tag
jaink összerázása iránt végkép félretett figyelemmel, ostorpattogtatva még 
sebesebb haladásra buzdítá. 

Sokszor jutottak eszembe stíriai kalandos útjaink, hol szerencsémre 
volt már alkalmam illy kevélyekre megedzhetni idegeimet; de ott legalább 
jó az út, ha keskeny is; itt azonban keskeny is, rosz is. 

Kp testtel értünk még is el — összerázott jármüvünknek többszöri 
helyreigazítása után — Pojana-Merulei nevü erdönyílásra, melly a merül* 
lakosoknak rétül szolgál és a nagyszerű táj-jelenethez illő virág- és fitten 
nyészettel bir, mellyhez hasonló csak az amerikai prairiekben látható. 

Ezen nyílás közepén állott szállásunk, egy rögtönzött kunyhó. Itt 
találtuk a hajtókát is; nem volt ugyan több húsznál, mi medvehajtásra 
csekély számnak tetszik, de erdészünk bizonyitá, bogy ezek jól értenek 
mesterségükhöz s őket ezért minden gyakorlott vadász többre fogja be
csülni, fegyelmet nem ismerő száz zajongónál. 

Alkonyatig még egy közelcsö hajtást tétettünk , melly siker nélkül 
maradt ugyan, de a holnap meghajtandó vidéket nem zavarta meg és igy a 
jó esélyt holnapra nem rontotta el. A hegyi vadászatok között legbizony
talanabb a medvére történő; ez valódi sorhúzás; minden hajtás tehát sors
jegynek tekintendő, mellyel a vadásziistennö kegyei talán elnyerhetők. 

Este és egész éjen át egyre szakadt az eső, söt nyugvóhelyünk is 
megázott, de ezt fel sem vettük, csak a jövő nap biztos eredménnyel sze
rencséltessen. 

Viradóra nem alhattam tovább s valódi elragadtatással szemléltem a 
hajnalpírban fénylő kék eget. Talpon is voltunk rövid idö alatt s egyszerű 
reggeli után fölültünk a kunyhónk előtt álló lovakra; ugyanazokra mel
lyek tegnap olly bátran czipeltek fel podgyászunkkal együtt, most pedig 
nyergelve és kantározva hegyi ponyk szerepét játszották s e hivatásnak 
valóban hatalmasan megfeleltek. 



Óráig tartó lovaglás és három órai hegymászás után elértük Bolván 
hegy tetejét, mellynek erdejében állítólag most egy nőstény medve két 
bocsával tanyázott. 

Állásomat a hegyhát nyergezete alatt vettem, goromba ködarabok
ból álló omláson, két oldalt fiiggirányú szirtfalak emelkedtek, míg alat
tam bájoló látványkép terjedt a roppant erdőség, ittott kinyúló sziklák
kal és komáitokkal. 

Atellenünkbcn magaslottak a déli havasok kopár kúpjai, köztük a 
MunjÉé Mik, a Nevája és a tenger színe felett 8000 lábnyi erdélyi Rc-
t\ ezát. 

Már elkezdődött a hajtás s én még sem birtam e gyönyörű tájkép 
látványától megválni, midőn egyszerre szememet egy mozgó test kápráz
tatja, melly mintha alólról felfelé húzódnék és mellyet piros színénél 
fogva — mennyire ezt a közbefüggő fenyüágak kivehetni engedek — őz
nek tartottam. Szinte kedvetlenül fordultam jobb felé, a honnan — ha a 
hajtásban lett volna — legtöbb bizodalommal vártam, hogy mi módon jö
hetne reám medve. 

Végre ismét a vélt őz felé néztem le, melly időközben a kőomlásra 
ért ki s im — elbámulva látom, hogy valóságos zerge! Sajátságos mozgá
sairól , mellyekben gyakorlott vadász legnagyobb távolságra sem csalat-
kozhatik, mindjárt ráismertem, 

Noha más és érdekesebb találkozásra voltam elkészülve, nem tagad
hatom , hogy ezen ösvilági rengetegben , a zergének váratlanul meglepő 
látványa reám rendkívüli benyomást tett. Valóságos vadászlázt kezdtem 
érezni. 

A zerge mindig fölebb szökdelt, majd — rövid ugrásai után megál
lapodott, a zajongó hajtók felé fiilelvén; egy ideig egyenesen felém tar
tott , de aztán elfordulva a szirtfal felé vonult, — mellyben most nagy 
ijedtségemre — csak egy vadösvényt pillantottam meg; ha ebbe mászik, 
oda van, mert lötávolon túl húzódik el! 

S most valóban és határozottan ez irányt vette is. 
Épen egy kötuskón állott meg, a távolság roppant messze-lövésre 

volt, de most kellett lőni, vagy a következő ugrással egy kinyúló szirt 
mögé szökdel és eltűnik. 

Összeszedve és hidegvérűségre kényszerítve magamat, czélba vettem 



és - a távolság miatt a hátgerincze magasságára emelvén golyófegyve
rem irány-legyét, lőttem. 

Hallottam, hogy a golyó a zergébe csapott, azt is kivehettem, hogy 
a lövés után megingott, ele összerogyását a lőpor füstje miatt bizton nem 
vehettem ki. 

A mint ez eloszlott és a durranásnak ezerszeres visszhangja elhang
zott , kíváncsian néztem a helyre, hol a zerge állott, de ezt se nem láttam 
se nem hallottam. . . . 

Lázas mohósággal és reszkető kezekkel vettem ki zsebemből a táv
csövet és hozzá feszítve szemeimet, egy kis mélyedésből szorosan a löhely 
alatt négy pontot láték Isisötétleni, mellyekben a zergének felmeredő lá
baira ismertem. 

Hajtás után mindjárt leugrottam zsákmányomhoz, egy olly rendkí
vüli erös zergebakhoz, millyent eddig még nem volt szerencsém lőhetni. -
Golyóm a lapoczka közepére vágott. 

Az napon át még folytonosan vadásztunk, de medvére nem akadtunk: 
a reá következő napon pedig olly zord idö állott be, hogy a hegyeket oda 
kellé hagynunk. 

Levelek külföldről. 
Greetwill (lineolni grófság) 

III. 

A hunter és Lord Bentinck Henry vadásztanyája. 

Süvtt köd úszik a brit szigeteken, az örökzöldeknek ismert rét és mezők pázsit
jai sárgulni kezdenek, — a farmer bevégezve öszi munkáját, telelésre bebocsátá ju
hait a turnips erdőkbe, vigan füttyentenek a cséplőgépek gőzmozdonyai bő aratás 
után a megtelt farmudvarokon — az ősz s véle a nyugalom évszaka beköszöntött, 
gentry és farmer egyiránt kedvenez mulatságához a sporthoz fogott. A september 
első napjával megkezdett vadászatok pointerekkel fogoly- fáczán- s nyulakra egész 
erővel folynak, — az agár versenyt fut elválbatlan nemes társával a délezeg mén. 
nel, mindketten könnyű testmozdulatokkal szökvén át az egymást érő s mindannyi 
akadályt képző csipkebokor kerítéseket, — a vadászati kedvtöltés teljes mértékben 
mindent magával ragadott. 

A mindent mérlegre tevő munkás angol nép, most csak fegyver, ló s kutyáival 



foglalkozik, számításait a jövőre napi sportja bevégezte után kandallójának barátsá
gos lángja mellett — angol kényelemmel végezi. 

A vadászatok nemei s módjai itt ugyanazok mik hazánkban, — a rendes vadá
szati évszak is épen az, ama kis változattal hogy a tél nem lévén olly szigorú, a 
vizsla és a kopófalka itt több és hoszasabb foglalkozásra talál. 

Tudva van, bogy a kopaszát minden sport legdrágábbika s mert legköltsége
sebb, legkevesebb utánzásra találhat, majdnem egyedül a legtehetösb aristocraták 
által tartatván fel, — miért is mint fashionsport itt is az első helyet foglalja el. — 
E neme a vadászati kedvtöltésnek hazánkban is lábra kapván, mindinkább nagyobb 
kiterjedést látszik nyerni; Kolozsvár, Csákó, Fót, Arad, Velejte megvetették az ala
pot. E példák horderejének kiszámítása a magyar sportsmannak feladata, de hogy 
e példák több követőre is találandnak, azt kis belátással mindenki, kinek alkalma 
volt a hazai viszonyokba tekinthetni — bizton következtetheti; szabad legyen an-
nakokáért ez érdemben némelly tapasztalataimat a brit földről közlenem. 

A kopaszát egyik fötéuyezöje a vadászló (hunter) melly is az Angolhonban 
megkülönböztetett kilencz különféle lófaj között, mellyek mindegyikének meg van 
saját cselekvési s mnnkássági köre — nemességre, következőleg értékre is a máso
dik belyet foglalja el. Leginkább % rész vér, kis fej, vastag nyakkal,— tehát kön
nyű vezethetés ; tömött meghajtott nyakszirt, széles áll, következéskép a fej szépen 
fektetve, gyenge engedékeny szájjal — hajdanta fő kivántatóság volt e lovaknál. — 
Magasabb marok mint a futtatóknál, ép úgy a vállapoczkák jóval szélesebbek, a 
nyereg tehát rendes helyén megfekhetett. A mell kosár is kerekdedebb mint a futta
tóknál, hogy az erőltetett hosszú ideig tartó meneteknél a tüdő játékának több hely 
maradjon; — a lábszárak rövidebbek s mélyebb állásúak — a csüdek is rövidebbek 
szembetűnő rézsutt fekvésökkel; — ép egészséges pata; — rövid s tömött test; — 
széles csipök ; — hosszú lapoczkák ; izmos ezombok ; jól a test alá hajtható könyök 
és széles térd, voltak körülbelül ismertető jelei a hajdani hunternek, mely lovasát 
hátán a vadásztanyáról a vadászat helyére s innen 2—4 órai hajtás után folytonos 
jókedvvel, vidoran, nem fáradva és ép tagokkal - vitte vissza lakába. 

Nem minden ép és sebes lóból válik jó hunter. Ha a ló elegendő erös és izmos 
is egy egész naphosszat ügetni, még nem lehet következtetni, hogy az erőltetett 
meneteket és rázkódtatásokat is képes lesz derekasan elviselni. „Az soha nem volt 
vékony és bajlékony lábu ló, — monda egy hires angol lovas nékem, — melly ké
pes volt vágtatni lefelé meredek dombokon, és bátran átszökni az akadályokat; 
anélkül hogy hátáni terhével hosszat, vagy legalább térdre ne rogyott volna." 

Soha sem volna szabad használni a lovat mezei sportra, migaC-ik évét be nem 
tölte, vagyis mig a ló azon időszakot el nem érte, midőn már tagjai jól megerősödve 
kifejlődtek, izmai pedig teljesen megvannak edzve. Lehet ugyan alkalmilag a lovat 
a kopókkal már az 5-ik évben is kivinni, de csak a legnagyobb kímélet mellett, ha 
azonban e próba a következő évig halasztatik, annál jobb és üdvösebb lesz az a ló 
jövendőjére. 

Mai nap divattá vált a tenyésztésnél a sebességre több gondot fordítani, a fe
nébb elésorolt hajdani kellékekre kevesebb lett az ügyelet, a balesetek gyakoriab-



bak, a mostani himter a hajdanitól már sokban különbözik Nem egyéb az má a 
futtató telivérnél, csakhogy valamivel izmosabban van teremve. — A mai napi va
dászló rendesen nem viszi lovagját a vadászhelyre s onnan ismét vissza; e köteles
ség egy más háti paripát (hack) illet, ö csak vadászat alatt pár óráig visz terhet, a 
vadászhelyig s vissza lakáig jól betakargatva vezetéken jár. 

A sport-időszak alatt october végétől legfelebb april közepéig — a hunter jól 
élelmeztetik és pedig azon nemével a tápszereknek, mellyek kis adagban tartalmaz
nak erőteljes tápanyagokat. Csekély mennyiségű széna, ritkán több 8 - 9 fontnál 
napjára és még ennél is valamivel kevesebb a hajtási napok előtt, képezi az etetési 
helyes arányt. A szemmennyiség 10—15 font között áll s egyenlő adagokban négy
szer nyujtatik napjában. A törek etetést illetőleg minden vadászistállóban ellenzésre 
találtam, melly valószínűleg igen alapos, mig másrészt ritkábban látám, hogy a zab 
megzúzatnék, bizonyára nem olly átalánosságban, mint ennek már bebizonyított 
hasznos volta megkívánná. A kitűnőbb istállókban zabdara és búzakorpa moslék 
(gruel, bran-mash) hideg vizzel feleresztve — de korántsem folyó állapotban — 
szokott nyújtatni a vadászat utáni napokon és tapasztalt groomoktól haliam, hogy a 
korpamoslék vegyítve zabbal, igen egészséges tápszer máskor i s , ha a lovak szo
kottnál többet nem fáradtak s feltéve, hogy legalább két napig pihentek mielőtt új
ból a mezőn lovagoltatnának. 

A vadászati évszak elmúltával a hunter mezei legelőjére visszabocsáttatik mi
helyt a fü serdülni kezd, hol legelész, vagy két étetés-nemet is kap napjára s itt — 
felállított nyári istállójával, mellyben menhelyet talál a nap égető melege- vagy a 
viharok ellen,"igen jól elvan június közepéig, mig a férgek és legyek nagyon nem 
háborgatják. A közelebb múlt években divattá kezdett válni e lovakat folytonosan 
istállúztatni, honnan naponként csak egyszer 1—2 órai sétagyakorlatra vezettetnek. 
És ez igy tart mindaddig, mig a téli munkálatokrai előkészítési évszak be nem áll. 
Ezen utóbbi eljárást tapasztalam csakugyan Lord Bentinek Henry Grcetwilli elhi-
redt vadásztanyáján — melly érdekes tanya leírását alább fogom megkisérleni — 
megjegyezvén előre is, hogy itt a lovak a nyugalom hónapjaiban folyton zöld takar
mánnyal tartatnak. 

Mielőtt a most nevezett tanya leírásához fognék, szabad legyen végezetül a 
hunter előkészítési módjáról (training), melly e nemes állatot végzetének megfelelő 
betöltésére készíti — röviden megjegyeznem, miszerint az felette egyszerű s bizon
nyal nem másban, mint a test gyakorlatában és a tisztítószer használatában gyöke
rezik, az utóbbi eltávolitván a testtől minden felesleges húst és zsírt, anélkül, hogy 
erejében meggyengítené. — A tisztítószer használatánál csak arra legyen ügyelet, 
hogy az mérsékelt s nem túlságos adagokban nyújtassék; — míg a test gyakorla
tainál — mi fő dolog , nem lehet elegendő óvatosságot ajánlani; a gyorsított me
netekhez és szökésekhez csak fokozatonként, erejének méltó tekintetbevétele mellett 
szoktassuk a lovat, a rögtönzött erömegfeszítések és túlságos elcsigázástól pedig 
óvakodjunk. 

A futtató lovak előkészítési módja igen megegyez a hunterekével, csak hogy 
amazoké szigorúbb, mert ott elkertilhetlen szükséges, hogy a lóban rejlő és íelta-



lálni vélelmezett erők, mind a gyorsaság, mind pedig a kitartás szempontjából a leg
végső lehetőségig kipróbáltassanak. Nem úgy a hunternél, mellynek egész feladata 
abban rejlik : lovagját néha talán igen fárasztó talajokon és nagyobb távolságra — 
tehát hosszabb ideig — de mindig egyiránt udvariasan és kényelmes szökésekkel 
felváltva hordani; illyenkor ha a sportsmanban van elegendő érzés és kímélet, az 
erőltetett menetekben kiállott lovának czélszerü istápolás által segítségére lenni: a 
legnagyobb baj legfelebb is az lehet, hogy a ló rövid időre szolgálatra tehetienné 
válván, tulajdonosának béketürését néhány napig próbára teszi; — de ha a futtató 
ló futása közben kiáll, vagy ha tehetségi képességeinek kiszámításánál hiba csúszott 
be — a komoly következmények soha többé helyre nem Uthetök. Ép ezen utóbbi 
körülmény teszi szükségessé a futtató lovak előkészítésénél ügyes tapintattal kipu
hatolni az eröképességet jó eleve, mi ha elmulasztatik — az itteni naponkénti pél
dák bizonyítják, — hogy a legszebb reményekre jogosító fiatal ló, tévesztett számí
tási bánásmód következtében hirtelen kiállván, további trainirozásra teljesen kép
telenné válik. 

„ , , , , TÉREY PAL. 
(Folyt, követk.) 

Baden-Baden, oct. 21. 1858. 

IV. 

T. szerk úr , — Lapjának egy régibb száma rövid jelentést közölt az itt sept. 
első felében tartott lóversenyekről s megjegyzé, hogy ezeket nagyszerű lovas vadá
szatok fogják követni. Kiegészítésül im néhány tudósító sort küld önnek egy vándor, 
ki uyugot-észak fenyvesei közül fokozott vággyal álmodja vissza magát honának 
lombkoronás csererdeibe s örül ha e távoli földön magyarul legalább írott betűkben 
szólhat. 

A lefolyt fürdőidény a legfényesebbeknek, legzajosabbaknak volt egyike. Bé-
nazet úr merész vállalkozó szelleme új vonzerőket gondolt ki, mellyek az itt külön
ben is összpontosulni szokó európai rang- és pénzaristocratiát még nagyobb számmal 
csábítsák e kis Parisba. S ez sikerült is a gazdag haszonbérlőnek; az orosz, német, 
angol s kivált franczia előkelő világ nagy része itt tölte a nyarat; megjelent a wür-
tembergi király, a porosz herczegnő és udvara, Stéphanie nagyherczegnő, a bádeni 
nagy herczeg és nagy herczegné, —• egyéb herczegi, marquisi, grófi, bárói és ban
kár családoknak pedig egész özöne volt. Képzelhető tehát, hogy ezen urak duzzadt 
tárczáiból bőven megkerült ama bár roppant költség, mellyet Bénazet úr a két új 
vonzerőre t. i . a lóversenyre és vadászatokra fordított. 

A sportnak mind e két nemén azonban nagyon meglátszott — először a kény
szerítés, másodszor a nyerészkedési szellem s végre a franczia rendezés, melly a 
külső kiállítás fényéből hajszálnyit sem enged hiányózni, mindent nagy hűhóval 
kezd és végez, de a dolog lényegével nem sokat törődik. Például: a lóversenyek al
kalmával százszorta érdekesebb volt a gazdag és főrangú emberek gyülekezete, kik 



nek díszesnél diszesb fogataik és hintáik egy egész német mértföldnyi vonalt ké
peztek — mint maga a versenytér, hol néhány francziaországi ló futott; a vadásza
toknak pedig mindenesetre legérdekesebb és legmulatságosabb része volt az ebéd, 
melly ezeket 500—600 teritékre künn az erdőben követte. A vendégek nagy több
sége azonban — s Bénazet úr is — meg volt elégedve az eredménnyel; csak a né
hány angol, kinek a sportról más fogalmai vannak, vágott hozzá elégedetlen és meg
vető képet. 

Nem mondanék azonban igazat, ha azt állítanám, hogy a lóversenyekkel - - az 
angolokat kivéve — mindenki meg volt elégedve. Különösen a német tenyésztőknek 
nem vált nagy örömükre az eredmény. Ezek Badenben egy első rendű gyep megala
pítását remélték — s megjelenvén, Chantillybe vagy Longchampsra képzelhették 
magukat, olly tisztán franczia jelleme volt az egésznek. Intézők, rendezők sat. a pá
risi jockey-club tagjai, a versenyfeltételek a franczia lovaknak kedvezők s így a 
futtatók is többnyire francziák valának, annyira, hogy a „Confédération Allemande" 
czim alatt hirdetett verseny , kellő szánni lovak hiánya miatt, nem mehetett végbe. 
A német gyep becsületének fenntartására az első rendű és nagy hírű V e r z u g je
lent meg s hét franczia futótársa között utóisónak érkezvén be, sok észak-német arc/, 
pirulását okozta. Angliából szintén nem jött versenyző, miután a legnagyobb (18,000 
frank) nyereményt nyújtó dij nevezetesb angol lóra nem birt olly csáberővel, bogy 
miatta az épen ekkorra eső Doncasterröl elmaradjon. Szóval, a franczia gyepérdek 
Badenben új tért vívott ki magának — s bár franczia reporterek siettek az itteni 
versenytért Epson és Newmarket mellé helyezni, de szabad legyen ezen állítást oda 
csökkenteni, hogy ez legfölebb a dolog spectaculosus részére — mihez a francziánál 
senki sem ért jobban — alkalmazható. E részbeni tevékenységük bámulatos. A ver
senytér Iffezheim mellett alig egy év előtt még mocsaras lapály volt, hol szalonkára 
vadásztak ; az új néző állványok nagyszerűsége felülmúlja a párisi és a chantilly-i 
hyppodromokét — mindez 300,000 frankba került, ki kell tehát venni a hasznát, ez 
a jelszó; vagy is meg kell telni a drága páholyoknak és tribuneknek látni és lát
tatni óhajtó közönséggel, mellynek számára aztán a mulatság minden neme kínál
kozzék s melly délelőtt a sétányon, a kiránduláskor, a hangversenyben pompás reg
geli öltözékben jelenhessék meg, este pedig az opéra-comiqueban, vagy a tánezviga-
lomban solitairejeit ragyogtathassa s a rouge et noirnál aranyain adhasson túl. 

A lóversenyek e nagy közönsége ép olly fényesen és számosan jelent egy sza
márversenyre a lichtenthali népünnepen s ép olly jól mulatott. Néhány vendég tréfa 
kedvéért 100 forintot adott össze e czélra s a következő díjakat tűzte k i : „1. Kül
földi dij, 30 for. Ismételt futás. Szamarakra , mellyek Angliában már nyertek 100 
fonttal több. 50 évesnél idősb nem futhat. A nyertes 500 forintért eladó. A második 
szamáré 5 for. Az utolsó hat krajezárt fizet a gyeppénztárnak. — 1. Asszonysági 
dij, 15 for. Futhatnak a nagyherczegségben született és nevelt telivér szamarak, 
bona fide. A jockeyk zablajés nyereg nélkül ülnek. Az első dij nyertese kizárva.— 
3. Vigaszverseny, 10 for. A két első nyertes kizárva. A jockeyk hátra felé fordultán 
ülnek. Három induló, vagy nincs verseny. A jockeyket ide nem értve." A badeni 
sportnak — hony sóit qui mal'y pense — azt tartom ez volt a legsikerültebb része* 



mindenesetre sikerültebb, mint a lovasvadászatok, mellyek néhány meghiúsult kí
sérlet után — kereken kimondva megbuktak. 

Ez nem is lehete máskép ott, hol a siker fő tényezői hiányoznak. Nyúl- vagy 
rókakopó falkáról itt, hol elzárt majorságok, kertek, szőlődombok olly sűrűn válta
koznak, szó sem lehet; maradt tehát a szarvasvadászat. Erre ismét a vadásztér igen 
szűk ; Sandweier, Iffezheim, Hügelsheim erdői vadászértelemben e nevet sem érdem
lik; kis csermelyek hasítják ezeket á t , mellyekben a ló csüdét sem nedvesíti meg; 
vannak azután csínos kis angol parkok görbén kanyarodó utakkal, de nem egye
nes hosszú fasorokkal, mellyeken tíz más keresztút czikázna át s mellyekről szem
mel kísérhetni az egész falkát, míg ez az erdő mélyébe tűnik ; továbbá nincs állandó 
vad, a nagy költséggel hozatott s kibocsátott pedig azonnal a Feketehegy és a Vos-
ges hegyláncz felé hónába tér vissza. Mindemellett Bénazet úr kényszeríteni akarta 
a dolog menetét; összevett hetven szarvaskopót,szarvas hiányában dámvadat hoza
tott ; egy szép reggelen nagy zajjal, választékos vadászöltözékben, szép paripákon 
kiindult vagy ötven vadász, a falkár és hét ostorász a tarka és fegyelmetlen falká
val, melly a fiatal dámvadat húsz percznyi futam után lefülelte. E roppant fáradság 
után egy széles erdőbe gyűlt össze a társaság, hol a paripákat lovászok vették át, a 
kopók ismét pórázra fűzve ásítoztak, az ostorászok a kürtbe fújtak, a vadászok pe
dig terített asztalnál s poharak közt beszélték el egymásnak a mai vadászat bevé-
lycit. Néhány franczíának tetszett emulatság, de az egy pár angol, ki részt vett 
benne, very stupid nek monda azt s nem lovagolt többé a falka után, melly később 
haszonvehetlennck bizonyult , bár Bénazet úr hétezer száz frankot adott 19 darab 
angol kopóért, mellyek azonban bármi oknál fogva, akár mert nem tudtak velük 
bánni, akár mert nem ismerték még társaikat, a falkárt, a vidéket, a dámvadat • — 
egy jó szót sem értek. 

Abban is hagyták a lovas-vadászatokat s lővadászatokhoz fogtak, nyúlra, 
fogolyra és fáczánra. E hajtóvadászatokban negyven-ötven vadász vett részt s 
egy egy izben 150—170 darab vadat ejtett el. A „dejeuner en foret" természetesen 
egyszer sem maradt el. 

Bénazet úr a lovasvadászatok helyébe most nagyszerű fáczánost tervez állí
tani, hova a fürdővendégek jövő évi sept. oct. hónapokban sétálni mehessenek és 
lőni a löfogyasztásra szánt 1500 darab létszámból. 

VÁNDOR. 

Kopófalkák. 
Újszász , nov. 8. — Hubert előtti hétben volt egykét jó vadászatunk, különö

sen az oct. 29-ki jeles hajtás tűnt k i , midőn a jó föld és jó bűz kedvezésével négy 
nyulat fogattunk. E vadászat alkalmával kiváltkép az volt érdekes, hogy ép abban 
a perezben, midőn a harmadik nyulat fogattuk el, egy negyedik fris nyúl ugrott ki 



s a kopók olly hirtelen iramodtak utána, hogy — mit kímélet tekintetéből első pil
lanatra tenni akartunk — nem lehetett őket mindjárt leverni. Látván azonban, hogy 
nagyon szépen hajtanak, nem szegtük kedvüket s ők nem sokára a negyedik halla
lival örvendeztettek meg. 

Oct 30-án esőre fordult az idő; kecsegtető reményeink azonban meghiúsultak, 
mert az csőből hó, orkán s végre fagy — Hubert hete pedig rosszabb lett, mint va
laha. Kegyetlen ez a mi éghajlatunk! Az idő, míg szép és meleg, egyszersmind olly 
száraz, hogy alig lehet valamihez kezdeni s a mint a nedv megjő, fagy és szélvész 
rontja el a vadászatot. 

Hubert napján, hó fedvén a földet, túzokvadászatot kísérlettünk meg s kö-
rülállva egy repczeföldet, ezt meghajtattuk. Az ott tanyázott túzokfalka szárnyra 
kapván, fegyveres cselédeink irányába indult; ezek eléjük lőttek, mire a repülő 
falka olly fordulatot vön, hogy az egész lövészsor lőhetett reá, de csak gróf Feste
tics Béla ejtett el egyet — s bár jól hallhattuk, mint pergett le a vastag serét a tú
zokok tollairól, a többi elment. Legalább azt a tapasztalást tevők, hogy a túzokfal
kát, ha ez nem a kivánt irányba indul, a távolabbról elébe tett lövések megfor
díthatják. 

Nov. 5-én kopókkal mentünk ki, de az eső hajtás közben utóiért s bár két 
szép hajtásunk volt, a vadbüz még is úgy elhűlt, hogy fogásról szó sem lehetett. 

A dohánykóré ez évben különösen magas és sürü; mindamellett azonban, 
hogy dér és fagy már egészen lefonyasztá leveleit, ezek alatt a büz igen rosz. A futó 
nyulat még csak hajthatják közte a kopók, de a mint megbukik a fáradt nyúl, ezt a 
falka nagyon könnyen elveszti. Minek oka alig tulajdonítható egyébnek, minthogy a 
korhadó dohány éles szaga a kopó szagérzékére zsibbasztólag hat ; a mozgó test 
kigözölgése nagyobb levén mint a mozdxdatlaué, ez megfejti, miért hajthatja a kopó 
a dohány közt a mozgó nyulat, míg a fáradt és megbukott nyúl mellett közel elug
rik. A nyúl most többnyire a dohányban tartózkodik s ha fáradt menekül oda, gyak
ran megtörténik, hogy fris ugrik fel, melly a kopók figyelmét magára vonja s igy a 
hajtott nem ritkán ezen újnak köszönheti bőre megmentését. 

Falkánkban már négy itt nevelt kölyök s köztük egy tiz hónapos kis nőstény 
olly pompásan hajt, hogy az első sorban tartja magát; ha tehát kedvez a szerencse, 
reávisszük még, hogy egy — egészen az országban nevelt fal kával vadászhassunk. 

0. 

Csákó , nov. 6. — Minapi soraim óta nagyon megváltozott itt minden ; az oct. 
30-ki esö mind erösebbé lön , mig végre nov. 1-én kemény fagyra virradtunk. Sz. 
Hubert úgy látszik, végpróbára akará tenni vadásztürelmünket, mert nevenapjára 
sürü hólepel födé az alföldet s tevé lehetlenné a vadászatot. Nem maradt tehát egyéb 
hátra, mint búsulni s újra felvidulni Boka Károly nótáira, ki ötöd magával s leendő 
vejével Patikárus Ferkóval érkezett meg a nap tiszteletére. 

Nov. 4-én még nem meheténk ki ugyan, de annál szebb idö s vadászat kínál
kozott 5-én. Hlyen napunk négy év óta nem volt; meglehetős meleg föld, borongós 



ég, langyos déli szellő s egy olly falka, mellynél jobb c hazában bizonnyára nincs. 
Négy nyulat vettunk fel s hármat minden szünet, késedelem és akadály közbejötte 
nélkül fogattunk el. Tizenöt árlovas diszesíté a vadásztért s ezeken kivül vagy tiz 
lovász kísérgeti pótlovakon, mert mindenki csodálattal s szokatlanul fogadta az olly 
rég látott vendéget — a mély földet. —• Nov. 6-án a nagy hózivatar daczára kiin
dultunk, de nem mehettünk semmire. 

Falkánk 32 párból áll ; van ezek közt itt nevelt és jó hajtó eb vagy 4 pár; 
eddig külön mentek a kanok s külön a nőstények, de tegnaptól fogva már egy kissé 
sebesebb s egy lassúbb falkává oszlanak fel. — Falkamesterünk a régi Hesp Ró
bert Albion fia; ostorászunk egy kisbéri magyar fiú, ki feltünőleg jól üli a lovat s 
nagyon látszik kedvelni e sportot. 

P. 

Pardubitz . — Az itteni szarvaskopófalka mestere b Zedtwitz a Pardubitz -
tól egy órányira fekvő fáczánosban bocsáttatá el a szarvast, melly a közeli sűrűsé
gekben biztos rejtbelyre lelt. Oct. 9-én számos előkelő lovasból álló társaság lova
golt a falka után, melly a szarvast azonnal nyomozta; ez eleinte a sűrűségben vál
tott helyet néhányszor, mig végre minden oldalról szorítva kiugrott s a falkától és 
lovasoktól leggyorsabb haladásban üldözve futott Chrudim magaslatai felé. A han-
noverai rendszerrel nedvesített rétek árkait a lovasok biztosan ugratták át, de a 
szé/es csatornán veszélyes ugrással csak a falkár kelt át ; a többi vadász a lóról le 
szállani s lovát egy rosz hídon átvezetni kényszerült. Az ekként szétszórt lovasok 
csak az első szünetnél egyesültek ismét; a szarvas ezután ismét roppant sebesség
gel futott az Elbéíg, hol a falka megfordítá; onnan Pardubitz külvárosai mellettel 
s az ottani széles iszapárkon átugorva ment a Cbrudimka folyó felé, mellynek isza
pos medrében, a kutyák által megállítva, látták őt meg a szerencsés ballalinak ör
vendő vadászok. Az erős hatágú szarvas azonban két oda siető embert feldöntött s a 
vadaskert mellett eliramodva, az Elbe felé rohant. A falka és a lovasok utána. Két 
lovas csaknem egészen elmerült az Elbe mély gázlójában. Ezáltal a szarvas előnyt 
nyert s több falu határán át a bobdaneczi ingoványos vidékre menekült, hol a le
szálló éj miatt a vadászatot tovább folytatni nem lehetett s a társaság, miután há
rom német mértföldnél többet úgyszólván szünet nélkül erősen lovagolt, siker nél
kül hazatérni kényszerült. 

Több napig nem lehete a szarvas nyomára találni, midőn gr. Thun Leo az ör
vendetes bírt hozá, hogy az a Valle melletti erdőben tanyáz. Oct. 19-én e sürü erdőt 
száz hajtó vette körül s a hajtást maga gr. Thun és vadászszemélyzete vezette. Egy
szerre hatalmas tally ho ! hangzott, mellynek hallattára a gyepen heverő s kényel
mesen szivarozó vadász-urak lovaikra ugrottak, mig a szarvas alig száz lépésnyi 
térelönnyel futott a eivici erdő felé. A falka rögtön nyomára lön vezetve. A fövad az 
Elbén ismét átment. E folyón a fa'^ár ugratott át első s a csuszamós partra íelmá-
szás közben felbukott. Hg Fürstenberg Emil a veszély pillanatában a mocsárba le 
— s a ló serényét folyvást tartva, arra ismét felugrott. Hg Fürstenberg Miksa lo
vastól visszahanyatlott az Elbébe s pillanatra összecsapott felette a viz; de még is 



parira jutván folytatta a vadászatot s csak vadászostorát hagyá ott emlékül. Gr. 
Sternberg Jaroszlaw szintén hideg fürdőt vőn ; mig hg Kinsky Ferdinánd és gr. 
Thun egy lélekvesztön eveztek át, lovaikat a sajka mellett úsztatván. A folyón túl 
ujúlt erővel folyt a vadászat, a szarvas azonban — miután négy n. mértföldnyi vo
nalon át szünet nélkül leggyorsabban vágtattak utána — egy dámvaddal és őzzel 
bővelkedő erdőbe ért s miután az éj is leszállt, az érdekes vadászatnak vége sza
kadt. A 30-ról 8-ra leolvadt vadásztársaság a közeli Chlumetz várkastélyban vál
tott száraz ruhát s pihente ki a nap fáradalmait. 

(Bl. ü. P. u. J.) 

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

időszakra, vagy is 1859. február elsejétől ugyanazon év július elsejéig 300 i j : 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 
cblumetzi idomárral értekezhetnek. 

Eladó lovak. 

Donnersmarki gróf Henckel H u g ó ménese Reidebenben (Styria) végkép fel
oszolván, az e ménesbeli telivér hágó mének és anyakanczák 

dec. 15-én Bécsben , Schawel Jakab úr tél i lovardájában 

nyilvános árverés útján a legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés mellett el fognak 
adatni; jelesül 

H á g ó m é n e k : 
M i d h o p e sga m. 1853. ap. Sotterley (Plenipotentiarytól) any. Mabel, mellynek ap. Map-

le, any- Gaiety, ez utóbbinak ap. Frolie, any. Mermaid. Ara 2000 for. Nyereményei : 
1850. Handicap 204 «' és 87'., Ti Beverlacban ! handicap 155 Ti líiponban ; handicap 

82 S Lincolnban. 
1857. 1187'/s for. (2-ik ló) és 1000 for. (2 ik ló) Pesten ; handicap , ezüst ló és 193 

Frigyes arany Berlinben ; 10 0 tallér és 5 Frigyes arany ugyanott; 30 Fr. arany (2-ik ló) Magde-
burgbau ; 30 Lajos arany (2-ik ló) Hamburgban 

B o 1 e r o p. m. 1852. ap. Elis vagy Pastoral, any. Baltarella] mellynek ap. Stumps, any. 
Katherine (Taurus, Ineubus sat. anyja) Sootshayer és Quadrilletól, melly Selinitöl származik. 
Több jzben kitűnően futott legjobb társaságban, kétszer megverte Koh-i-noort és His Royal High-
nest. Ara 1000 for. 

P r o p h e t sga m. 1852. ap. Elis vagy Pastoral, any- Tarquinia, mellynek ap. Emilius, 
any. Torelli, Cerberustól. Ara 1000 for. — Nyereményei: 

1855. 63 Fr. arany Boroszlóban. 
1856. 200 tallér és 18 Fr. arany Namslauban ; 100 tallér és 63 Fr. ar. Boroszlóban. 



I b r a h i m p. m. 1855. ap. Hameitstein (Sir Hcrculcstó'l) any. Pick Pocket, Plenipotentia
rytól. Ara 600 for. Nyereményei: 

1857. 150 tallér és 75 Fr. arany Boroszlóban ; 100 Fr. arany Berlinben. 
1858. 502'/, for. (2-ik ló) Bécsben. 

K a n c z á k : 

L a d y F r e e p . k. 1850,, ap. Freeman, any. All-round-iny-Hat, Bay Middletontól; utol
szor fedezte Hameitstein febr. 8-án. Ara 100 for. Nyereményei : 

1853. 10 Laj. arany Dresdában ; Handicap 61 arany Berlinben. 

W h i t e S t o c k i n g s sga k. 1850, ap. Elis, any. Her Majesty, Velocipedetöl. Ara 
1000 for. Nyereményei: 

1852. ü50 for. (2-ik ló) s egy kiilönfogadás 100 arany Prágában. 
1853. 450 for. Bécsben, 15 arany (2-ik ló) Berlinben. 

J e s s i c a sga k. 1854. ap. Elis, any. Pick Pocket, Plenipotentiarytól. Utolszor fedezte 
Sheet Anchor febr. 16-án. Ara 800 for. 

S a r c a s t i c p. k. 1854. ap. Charborn, any. Satirist ; melly Ténierstó'l és Touchstone 
anyjától származik. Utolszor fedezte Hameitstein april 4-én. Ara 800 for. 

H a s u r e k p. k. 1840. ap. Cacus, any. Mulebird, Merlintöl. Utolszor fedezte Hameit 
stein april 7-cn. Ara 300 for. 

J o 1 y sga k. 1849. ap. Elis, any. Tarquinia, mellynek ap. Emilius, any. Torelli, Cerbe
rustól. Utolszor fedezte Hameitstein april 9-én. Ara 800 for. 

V i e 1 k a fek. k. 1847 ap. Loutherburg, any. Masureck, Cacustól. Ut. fedezte Hameitstein 
május 10-én. Ara 500 for. 

L u c i a sga k. 1848, ap. Elis, any, Lady Ischinael, .Isehmaeltól és Corumbától, mellynek 
ap. Fillio da Puta. Ut. fedezte Sheet Anchor május 10-én. Ara 1000 for. 

H e l e n sga k. 1818. ap. Louthcrbourg vagy Elis, any. Masureck, Cacustól. Ut fedezte 
Hameitstein május 28-án Ara 800 for. 

H e r c u 1 e a n a fek. k. 1839 ap. Sir Hercules, any. Emiliana, mellynek ap. Emilius-
any. Whisker k. Fedezte Ephesus. Ara 200 for. 

E n t e r p r i s e p. k. 1850. ap. Liverpool, Junior, any. Fair Louisa, mellynek ap. Vol
taire, any. Minna, Cami Hústól. Fedezte Ephesus. Ara 600 for. Nyereményei : 

1853. 40 és 32 U Liverpoolban, 35 t£ Doncasterben. 
B u 11 o r f 1 y nincs fedezve. | Ara 400 for. 
Ezeken kivül több félvér Cleveland kancza. 

A fenn elősorolt lovak f. évi dec. 1-étöl Freudenauban, a cs. kir. Praterbeli 
Lusthaus mellett lesznek szemlére felállitva. Bővebb tudósitást ad Cavaliero 
Ferencz, a bécsi lovaregylet titkára; Stadt, Wildpretmarkt, Nro 550. 

Előszálláson — Duna-Földvár mellett: 
B ü s z k e ö'/a éves veres pej kancza 15-,4 m. ) h á m o g l o v a k A r u k 7 5 0 pft. 
G y ö m b é r 5'/> éves vil. pej kancza 15-/4111 ) 
T e n t á 8 5 Vs é. setét pej kancza 15 m. hámos ló. 325 pfc. 
N é z z e n i'/s é - aranypej herélt kese 15l/4 m. idomitás alatt. 300 pft. 
D á m a 4 ,/ ! í é. setét pej kancza 15 y 4 ni. 300 pft. 
C s i n o s 4'/a é. vil. pej kancza, 15'/4 m - 250 pft. 
D e r e s 3'/4 é. almás szürke kaneza 15 m. hátas és hámos 225 pft. 

Bővebb tudósitást Finkmán Justus ménesnök ad. 



Földváry Gábcr úrnál a baracsi pusztán (Pest megye) 
Két jól betanított, négy éves, herélt, nemes fajú, tarka kocsis ló,. Áruk 400 for. 
Egy négy éves nemes fajú, tarka, idomítatlan, vemhes kancza. Ara 150 for. 

Nagy Abonyban (vasúti állomás) gr. Szápáry István istállójából: 
Egy - a fóti vadászatokról ismeretes sötét pej kancza, előbb gróf Pálffy Pál tulajdona 

ára 600 p. ft. ' -t ' 
Egy négy éves szürke 15'/2 markos arab ivadék; are 500 pft. 

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-
tézeudők. 

Kozma Ferencz úrnál — Baracskán: 
Öt éves sárga kancza, 15','2 m. hg. Liechtenstein Bridegroomja után Ara iránt értekezhetni 

a tulajdonossal, ut. p. Martonvásár. 

mindkettő 
neshez ajánlhatók 
igazgatósága. 

Aszódon b. Podmaniczky Ármin úrnál: 
Két sötétpej hámos ló, az egyik 5 éves 161/, markos ; a másik 6 éves 16'/, markos. Aruk 

600 pengő forint. 

Agarászati határnap. 
A szolnoki gazdasági és lovaregylet ez évi első dijagarászata Tisza-Ftireden 

november 25-én fog tartatni; a pályázandó agarak megelőző nap este 8 óráig a 
t.-furedi vendéglőben a jegyzőnél bejelentendök. 

A választmány. 

T A R T A L O M : 
Vadászat az alföldi havasokon. — Levelek külföldről. — Kopófalkák. — Bérbe adandó 

hágó mén. — Eladó lovak. — Agarászati határnap. 

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, 1«5 8. Nyomatott Emieh Gusztávnál. Barátok tere 7. sz. 


