
Ha a magyar álladalmi ménesekből kiválasz-
tottuk volna a lejrszebb péklányokat; ha minden 
egyes törzsnek legkiválóbban sikerült, legfeltűnőbb 
egyedeit küldöttük volna a nemzetközi lókiálli-
tásra: bizonyára igen fényesen  szerepeltünk vol-
na ott. 

A nagy közönség- ezrei nem kérdezték volna 
azt: hiven képviselik-e az egyes példányok azon 
különböző fajtákat  és törzseket, melyek a magyar 
állami ménesekben neveltetnek, hanem valószínűleg 
egyhangú dicsérettel üdvözölték volna a szép lát-
ványt. 

Talán a szakértők és bírák többsége is a ki-
állított legkitűnőbb példányok után ítélve meg ál-
lamméneseinknek elöltök ismeretlen anyagát, — a 
lehető legkedvezőbb birálatra ragadtatta volna ma-
gát, s igy a külső siker bizonyára teljes lett volna. 

De ez ut nem vezetett volna oda, hogy a ló-
kiállitást látogató közönség szakértő része, való-
jában megismerje a magyar állami ménesekben te-
nyésztett fajták  és törzsek jellegét; <s igy a jury 
elé szebb, de valótlan képet állítottunk volna. 

Mi ezt az utat nem választottuk, mert nem 
lett volna a valóság utja. 

Bele nyultunk az állami ménesek egyes tör-
zseinek általános nagy tömegébe, s a kiállításra 
épen azon példányokat jelöltök ki, melyek az egyes 
törzs nagy többségének jellegét — előnyeivel és 
hiányaival együtt — leghívebben képviseli. 

Ezzel figyelembe  vettük az állami ménesek 
rendeltetését is, mely egyedül és kizárólag az ál-
talános országos lótenyésztés fejlesztésében  áll. 
Egyes kiváló példányok által e célt nem érhetjük 
el, hanem igenis elérhetjük azáltal, ha az állam-
ménesekből évenkint a tenyésztők rendelkezésére 
kiküldött apalovak általánosan megfelelő  jó te-
nyésanyagot képviselnek. 

A nemzetközi lókiállitásra küldött példányok 
után biztosan ilélhot a jury s a szakértő közönség 
ezen tenyészanyag általános minősége felett. 

A milyen az egyes törzsből kiállított mén és 
kanca, olyan körülbelül az egész törzs túlnyomó 
többsége. 

Látni fogják  tehát a magyar állami lótenyész-
intézetek hü és teljes képét, térny- és árnyoldalai-
val együtt. ítéljenek felette  oly elfogulatlanul  és 
igazságosan, a mily reálison jártunk el mi e kiál-
lítás rendezésénél! 

Ugyanezen utat követtük az országos lóte-
nyésztés bemutatásánál. Itt is sokkal fényesebb, 
sokkal hatásosabb képet nyújthattunk volna. 

í Ha' kiválasztjuk az egyes nagyobb tenyésztők 
méneseiben található nemesanyagból a legkitűnőbb 
példányokat ; ha a kissebb tenyésztő istálóiban is 
azt keressük fel,  a mi legjobb .- akkor a magyar-
országi lótenyésztésnek ragyogó képét tapsolhatta 
volna meg Párisban a viszonyainkat nem ismerő 
nagy közönség. 

Itt azonban még inkább kötelességünk volna 
hü képet nyújtani. Komoly és fontos  cél ugyanis 
az, melynek elérése lebegett szemünk előtt, midőn 
elhatároztuk, hogy az állami ménesek tenyészanya-
gán kívül be mutatjuk Párisban a népies lótenyész-
tés termelését is. 

Nem cifra  kiállítással kívánunk mi e téren ol-
csó dicsőséget szerezni; hanem be ak.rjuk bizo-
nyítani a világ előtt azt, hogy a lótenyésztés Ma-
gyarországnak egyik legjelentékenyebb termelési 
ágii, s hogy bizonyos minőségű lovak tekintetében 
Európa legbiztosabb és legolcsóbb piaca Magyar-
országban van. Mily fontos  szerepe van Magyar-
ország lótenyésztésének európai szempontból is, 
annak jellemzésére felhozzuk,  hogy a m. királyság 
5600 négyszögmértföld  területén, 15,417.000 lakos 
mellett 2,158.000 ló találtatott az utolsó népszám-
lálás alkalmával, tehát minden mértföldnyire  385 
ló, 1000 lakosra pedig 140 ló esik ; s igy a jelen 
tékenyebb európai államok között a lovak relatív 
száma tekintetében Oroszország után második he 
lyen hazánk áll. 

Hogy azonban lótenyésztésünk fontosságát 
feltüntessük,  már itt is néhány szóval meg kell 
említenünk az anyag minőségét. 

Equus velox hungaricus (A gyors magyar ló) 
név alatt évszázadok óta ismeri és becsüli mái-
Európa a keleti származású, sebes, szívós és ki-
tartó magyarországi hátaslovat. 

Ezen fajta  eredeti alakulásáról, fejlődéséről 
és jelenlegi állapotáról?később tüzetesen szólván, itt 
csák azt akarjuk kiemelni, hogy Magyarországnak 
2 milliót meghaladó lólétszámában legalább egy 
harmad rész képviseli a fentebbi  elnevezés alatt 
régóta ismert, de a kor kívánalmaihoz képest je-
lentékenyen módosult kitűnő hátas és könnyű há-
mos lovat. A mint későbben bővebben kifejtjük, 
Magyarország természeti viszonyai, égalja, közle-
kedési szükségletei s külteijes gazdasági viszonyai 
egen lófajta  tömeges tenyésztését igénylik. 

Jelenleg tehát Magyarországon nem a nehe-
zebb testalkatú igás és hintós ló képezheti a tö-
meges forgalom  tárgyát, mert csak szórványosan 
rendelkezünk nehezebb igás lóval, minő a perhe-
ron, boulonais vagy norfolki  ; ugy szintén terme-
tig nagy és mégis nemesebb hintós lóval, minő a7. 
ájagol-norman, meklenburgi vagy az angol Coros-
|j|r. Ezen termetes nagy fajták  terjesztése és javi-
raga természeti viszonyaink által alkotott korláto 
| H — még a jövő jeladata nálunk. 

(Vége következi'  .) 
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Étiség Chinában 
Már hosszasabb idő óta uralkodik a legbor-

zasztóbb éhség Chinában s csak nemrég esett pár 
napi eső, mely annak némileg határt szabott. — 
Hogy azonban mind ennek dacára mégis minden 
képzelmet felülhaladó  lehet a nyomor, kitűnik azon 
hiteles jelentésből, mely egy Shangaiban jun. 13-án 
kelt levélben olvasható s a melyben leirt ínséget, 
pusztulást, alig képes pár napi esőzés megszün-
tetni, annál kevésbé, mivel a nép leirhatlan nyo-
masztó helyzetének az időjárási viszonyokon kivül 
más oka is van. A fentebb  emiitett levél követ-
kezőket mondja : 

Az éhínség, mely China négy tartományában 
már hosszabb idő óta pusztít, az utóbbi hetek s 
hónapok alatt rémületes voltából mitsem veszített; 
ellenkezőleg az átalános siralmas állapotok, mind-
inkább nagyobb mérveket öltenek. 

Száz és száz család tagjai kik azelőtt szó-
szerint bőségben éltek s minden további gondos-
kodás nélkül élték napjaikat, ma a szegénység oly 
pontján állanak, hogy gyakran a méreg-poharat 
választják, hogy legalább kínlódásaik idejét rövi-
dítsék, mert meg vannak győződve, miszerint az 
éhhalál vár rájuk. Mily nagy különbség a hajdan 
és most közt ! Azelőtt gazdagok, büszkék, kihívók, 
mig ma halványan s lesoványodva vánszorognak 
ide s tova, mint gyászos kisértetek. Az éhség és 
kétségbeesés mind több ember kezébe fegyvert 
ragadtat, kik bandákká alakulva So—90 személyen-
ként rémitik s pusztítják a különben is pusztulás-
nak indult nyomorult népet. 

A hatóságok a rablóbandákkal szemben tel-
jes tehetetlenek. Az emberi maradványok felemész-
tése rég divattá lett. Ha valamely falú  lakosságá-
nak már épen semmije sincs a mivel táplálkozhat-
nék s a borzadalmas halál alakját közeledni érzik: 
halomra hordják a környékbeli hullákat, felvágják 
altestüket, s kivéve abból a. beleket, a húsos részt 
haza viszik, hogy e hajmeresztő táplálékkal éhü-
ket pár napig csillapítsák. — Azelőtt halálbüntetés 
sújtotta a húlla-evőket, mig ma az éhség által kin-
zottak nem csak nem undorodnak a holtak húsá-
tól, sőt annak elfogyasztása  közben oly vadálla-
tokká fajulnak,  hogy az éhen maradtak az eleve-
neket is megrohanják, húsokat leeszik, csakhogy 
irtózatos benső ösztönüknek valahogy eleget te-
gyenek. Csak a közeli városok kapui elé kell, hogy 
valaki menjen s mindenütt ember-csontokat lát 
szerte szét, melyekről a hus le van nyúzva. Az 
undorgerjesztő maradék sokszor még meleg s nem 
ritkán láthatni, a mint a kétségbeesett embertöme-
gek a hullákat szétmarcangolják s mint éhes ke-
seljük darabokra tépik. A hatóságok azonban az 
emberevők ellen fellépni  rég lehetetlen dolognak 
tekintik. S ez emberevés nem csak itt ott szórvá-
nyosan fordul  elő, hanem mindenütt, a birodalom 
mind a négy tartományában. 

E vidékeken tehát most senki nem merészel 
útra indulni. Némely utközi vendéglőben az em-
berhús fogyasztás  napirenden van. Biztosan mond 
halni, hogy a birodalom határán belül minden em-
ber élet a nap minden órájában veszélyben forog: 
a ki ma nem esik az éhségnek áldozatul, talán 
holnap arra van kiszemelve, hogy másoknak ele-
delül szolgáljon. Egy európai utas közelebb egy 
asszonyt látott, ki egymásután férjének,  fiának  s 
két leányának hulláját felemészté  ; az asszony fény-
telen szemekkel ült egy sarokkövön, pár perc múl-
va iszonyú görcsöket kapott, mire hanyat esett s 
kilehelé lelkét. 

Legborzasztóbban dühöng az éhség Schanzi-
tarlományban, a hol a mai napig 7 millió ember 
esett áldozatul az éhségnek. 

török felkelőket  Omer aga s a kisázsiai Ibrahim 
vezette. A fölkelőknél  Snyder és Berdan-féle  fegy-
verek voltak. Zepcsében különben ugy az állami, 
mint a községi pénztárt is kifosztották  a felkelők. 

Zágráb, aug. 17. Szapáry hadosztályát, mely 
folytonos  harcok és veszteségek között egészen 
Dobojig volt kénytelen visszavonulni, túlnyomó el-
lenség, a többi közt négy zászlóalj rendes török 
katonaság támadta meg. E támodók több órát 
tartó és heves harcok után visszavonultak. Sza-
páry altábornagy igy valószínűleg képes lesz mai 
állásában a már idulóban levő erősítéseket bevárni. 

Zeng, aug. 17. Mohamedán felkelők  közöttök 
sok lovas, határfalainkat  sőt városunkat is fenye-
getik. A határok védelmére állitott honvédség el-
lenük nem elég erős; a lakosság tehát maga is 
fegyvert  fog,  s éjjel az őrjáratokat végzi. — Ki 
van mutatva, hogy a felkelők  közt igen sok görög 
keléti vallású található. 

L E G Ú J A B B . 
11'cs, aug. 17. A 20 hadosztálytól érkezett táv-

irdai jelentés szerint, azt tegnap d. e. Dobojnál a 
Boszna folyó  partján tekintélyes haderővel támad-
ták meg a felkelők;  a támadások azonban, bár 
súlyos veszteségek mellett, visszaverettek. — Több-
szöri felszólítás  dacára is, a csapatparancsnokok — 
a folytonos  menetek és csatározások következté-
ben, eddig még nem küldhették be a veszteségi 
lajstromot — a tegnapi doboji csatában történt 
veszteségekről eddig csak a következőket jelent-
hetjük. Elestek : (irisshueber őrnagy a 39-ik, Sar, 
lay a 48 ik gyalogezredből. Loy kapitány a 78:ik-
Schaffera  a 61. ezredből. Végre Kreutinger főhad-
nagy a 61-ik gyalogezredből. 

Belgrád, aug. 17. A „Pol. Corr." jelentése: 
A szerb pénzügyér Párisban több bankházzal 24 
millió franknyi  kölcsönt szorgalmaz, az utolsó há-
borúban csinált adósságok törlesztése céljából. A 
szerb kormány legszigorub rendszabályokat bocsá-
tott ki, melyeknél fogva  a szerb határ-lakósoknak 
mindennemű támogatás a bosnyák felkelés  javára 
megtiltatik és büntettetik. 

Spalnto, aug. 17. Ugy hírlik, sogy Jovanovics 
altáborőrnagy, Don Ivati Musicsnak 2000 emberre 
menő felkelő  csapatát, mely f.  hó 7-én Donja-Pas-
kánál a parancsnok rendelkezése alá bocsátá ma-
gát, — a felkelő  mohamedánok ellen portyázókul 
fogja  használni. 

Brood, aug. 12. Zepce városára is, mint Mag-
lajra 50,000 frtnyi  hadisarcot vetettek. Zepcsénél a 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Király ő felsége  születésnapját városunk 

alattvalói ragaszkodásához méltóan ünnepelte meg. 
A tisztviselők és iparos testületek teljes számban 
jelentek meg a templomokban tartott isteni tiszte-
letnél. Mozsárdörgés és katonai üdvlövések vál-
tottak fel  ezalatt egymást. Este a város díszesen 
ki lett világítva, 

— Tűzvész. Szemerján tegnap este g*j4 óra-
kor Joó Zsigmond csűre ismeretlen ^módon meg-
gyuladt. A szélcsendnek és elég ritka építkezésnek 
köszönhető főképen  a tűz lokalizálása. A csűr és 
vele kapcsolatban levő istáló azonban, miden ol-
tási munka dacára teljesen leégett. 

— Műkedvelői előadást tart f.  hó 24-én az 
ilyefalvi  ifjúság  köréből alakult műkedvelő társu-
lat. Kisfaludi  K. „Szeget szeggel" cimü 1 felvo-
násos vígjátékát adják elő. Az előadást zártkörű 
táncvigalom követi. Felülfizetések  ^köszönettel vé-
tetnek és hirlapilag nyugtáztatnak. Az előadás jö-
vedelme az „olvasó-egylet" javára fordittatik. 

— Öngyilkossá?. Álgya Judit al dobolyi szol-
gálóleány, ki már huzamosabb idő óta szolgált E 
— y urnái, ismeretlen indokokból mult éjjel fel-
akasztotta magát. Holt teste a helybeli közkór-
házba szállitatott. 

— í%zentkiitoli!áról tudósítanak minket, hogy 
tisztelendő Pál István ur, az egri lyceumnak volt 
kitűnő hallgatója, most már uj áldozár, f.  hó 11-én 
mutatá be első áldozatát, mely alkalomból Péter 
József  plébános ur házánál diszlakoma rendeztetett, 
hol számos felköszöntés  történt ugymind : a felsé-
ges uralkodó házért, erdélyi püspök Fogarasi Mi-
hály ő nagyméltóságáért, az uj áldozárért és ke-
zesztszülői Demény Gábor ur és kedves nejéért a 
szives házigazdáért stb. 

— Gyöngéd nagyanya. Borzasztó bűntett kö-
vettetett el néhány nap előtt a Bresciától nem 
messze lévő Lonató faluban.  Egy parasztleány tit-
kos szerelme gyümölcsöt, gyermeket szült. A leány 
anyja erre a c>ecsemőt magához vette és élve egy 
sertésnek dobta oda, mely a gyermeket egyszer 
megharapta, de azután nem bántotta. Az emberte-
len asszony most sütőkemencében akarta elégetni 
a gyermeket, de ez sem sikerült. E feletti  dühében 
pici unokáját két részre vágta és egy hegy hasa-
dékába dobta. A bűnt azonban csakhamar fölfedez-
ték s anya és leány most a tövény kezei közt 
vannak. 

— Értesítés. A dévai m. kir állami főreális-
kolában az 1878I9 tanév september i-én veszi kez-
detét, mikor a VII osztály is megnyílik s a beirat-
kozások aug. 29, 30, 31 napjain ejtetnek meg a 
javító és pótvizsgálatokkal együtt. Szegénysorsu 
de jó viseletű és kitartó szorgalmas tanulók tandíj-
mentességben esetleg ingyen élelmezésben is ré-
szesülnek. Déván, 1878. aug. 18. Az igazgatóság. 

— „A pozsonyi egyetem" ügyében a vallás-
és közoktatásügyi miniszter Pozsony vármegye fő-
ispánjához levelet intézett, a melyben azt mondja, 
hogy az a cél lebeg előtte : rendre-rendre lépésről-
lépésre teljes tudomány-egyetemet létesitni Pozsony-
ban, az országnak Budapest után arra leghivatot-
tabb városában, s igy legalkalmasabb pontján; 
nemzeti képzést nyújtani az ország északnyugoti 
eme része ifjúságának  is, s igy azt is, a mennyi-
ben magasb tudományos pályára lép, a hazához 
kötni és életpályáján a hazában a hazának meg-
tartani. A miniszter ennélfogva  arra kéri fel  a fő-
ispánt, hogy a város és vidék legtekintélyesebb és 
legbefolyásosabb  egyéniségeit értekezetre gyűjtve 
maga köré, egy Pozsony sz. kir. városában foko-
zatosan létesítendő magyar tud. egyetem eszméjét 
elöttök megpendíteni s annak elhelyezése és az e 
végből igénybe vehető helyiségek tárgyában velők 
eszmét cserélni, s nézeteiket vele, alkalmas időben 
közleni szíveskedjék. 

— Uj szédelgési mód. Schlosár Katalin korcs-
márosnénál Budán Tábán körutca 891. sz. a. meg-
jelent egy egyén s azon hirrel állott elő, hogy 
férje,  — ki riem volt honn akkor — 10000 forintot 
nyert egy sorsjegyen, miért is ezen összegnek fel-
vételére 15 frt  30 krnyi bélyegre van szüksége. A 
jó asszonyt ezen örömhír egészen meglepte s a ki-
vántösszeget kifizette,  mig csakhamar haza érkezett 
férjétől  megtudta, hogy rászedetett. 

Szerkesztői posta. 
áeolusaak Tusnád. Festina lente. 


