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A v e r s e n y l o v a g l á s e l l e n . Harden Miksa jónevü német iró 
egy Zukunft ezímü heti folyóiratot alapított, melyben sok mindenféle ere-
det i ötlet található. A legújabb számban Harden foglalkozik a távlovag-
lással és többek közt- ezeket irja : „Csak a költség ne volna oly nagy. Egy 
állatot létesített a természet, melyet a számla-fizetésnél majdnem mindig a 
költség terhel ; ez e ló. Ha népek verekesznek vagy verekedésre készülnek, 
ütközetekben és ellenőrző szemléken mindig ott van a ló. Mig szarvas-
marhák és sertések, ürük és mindennemű szárnyasok, vidám és kedélyes 
életnek örvendenek, a szegény gebe arcza verejtékében keresi meg a zabot. 
Halálra verik, a dicsőség mezején lepuffantják ; minél vénebb, annál nyo-
morúságosabb, minél fáradtabb, annál jobban kínozzák. Az igaz, hogv a 
hírnév is az övé. Őseinek nemessége visszanyúlik a legtávolabbi időkig; 
Arábia költői és Angi a bárdjai legszebb dalaikat zeneik a lovakról, a 
versenyeken, a czirkuszokban feléjük ujjongnak. Hát még a nagy távlovag-
lás!! Itt mutatja ki a legnemesebb állat, hoary egyetlen élő lény sem telje-
síti ily híven a kötelességét, mint ő, hogy ha egyszer megindult, nem teszi 
le a lábait, mig ki nem adta utolsó lehelletét. Meghalni egy nagy ügyért! 
Van-e ennél szebb dolog? Persze, azt mondjuk, keve-et ér, ha a vasutak 
korában oly parforce utakon próbálják ki a lovakat, melyeket a gyakorlati 
élet soha sem fog megkövetelni, de ki tehet róla, hogy "a Spree és Duna 
olv messze vannak egymástól? Es hiszen a nyergekben oly urak ülnek, kik 
értik a mes'erségüket, kik pontosan tudják, hogy egy ló és külö 'ösen az ő 
lovuk, napjában mennyit bir e', kik jól megérzik, mikor fárad el és kik a 
czel előtt megállanak, ha észreve zik, hogy roskadozó paripa viszi őket. 
Természetesen vannak lusta állatok is, melyeket komolyan kell figyelmez-
tetni a kötelességükre. Nagy tévedés volt a vá'lalkozás" alapja ; távlovag-
lásnak nevezték el, pedig valóságban versenylovag ásról volt szó Távlovag-
lásnál az a feladat, hogy tapasztalt lovas derék állattal lehető legrövidebb 
időben hosszú utat 'egyen meg. E mellett lényeges törekvése az legyen, 
hogy abszolút egészséges állatot, friss állatot hozzon a czélhoz. oly állatot,-
mely a czelnál képes legyen még újabb szolgálatokra. Vagy érdeke lehet-e 
egy lovasezrednek, hogy a Spreetől gyorsan érkezzék a Rajnához, de 
halálra gyötört lovakon? Bizonyára nem. A kellő szempontokat tekintet 
nélkül hagyták ; a, távlovaglás versenygés volt — a lovak élere árán is. 

C s e r n y e i G y u l a meghalt. Ki nem ismeite volna e buzgó és az 
állatvédelmi eszmékért rajongó választmányi tagunkat. Évkönyvünk és az 
Allatok Oré-nek szorgos és munkás tagját vesztettük benne. Lelkes, ügvbnzgó 
tanító volt, gégebaja miatt nyugdíjazták. 12 év óta Canulle-on át vette a 
lélegzését. Frigyes német császár belehalt az operáczióba, az igénytelen 
tanító nemcsak hogy kiállotta, hanem 12 éven át még húzta az élet nehéz 
terhét. Özvegyet és fiút hagyo't hátra. 

Nyugodj békében, édes barátom. Jót és nemedet, akartál, azokért kiiz-
döttél az életben. Emlékedet híven őrizzük. 

Az állatkert megtekintése. 
Az 0. A. E. tagjai értesíttetnek, hogy a budapesti állatkert 

megtekintésére mérsékelt áru bemeneti jegyek kaphatók az 
egyesületi helyiségünkben, (IV., kalap-u. 12.) naponkint délután 
4-től 6-ig, és pedig a felnőtt tagjaink és azok hozzátartozói 
számára 20 kros, a tagok gyermekei számára 10 kros jegyek 
állanak rendelkezésre, melyek az állatkert és az ott nyilvánosan 
rendezett látványosságok és mutatványok megtekintésére (a 
czirkusz és jégpálya kivételével) érvényesek. 




