
Vegyesek. 

Fontos határozat. A sziléziai vágóhid-állatorvosok egylete 
mint a «Berliner thierárztliche Wochenschrift» irja, 16 szóval egy 
ellenében kimondotta, : hogy a sakterolás az előkészületek egye-
temben állatkínzásnak tekintendő.» 

A Pasteur-féle oltás. Az «Androclus» a hollandi egyesület 
havi folyóiratának 11. és 12. számában olvasható azon 267 egyén-
nek neve, éve, állása, lakhelye, kik az 1885—1894. időközökben 
a Pasteur-féle oltás következtében elhaltak; ezek közül oltattak 
Parisban 205, Oroszországban 49, Olaszországban 12 és Rio de 
Janeiróban egy. Megfoghatatlan, hogy hogy állhat fenn az ily 
tévhit a mostani felvilágosodott (?) korban. 

Az erélyes zürichi polgárok. A Zürich-Canton kormányához 
benyújtott kérvényen, hogy az élvebonczolás eltöröltessék, a kívánt 
5000 aláíró helyett 12,000-en irták alá a folyamodványt. 

Szekerek és lovak összeirása. A katonai ügyosztály kimu-
tatást készített a főváros lovairól és szekereiről. A kimutatás 
szerint van Budapesten 1234 egyfogatú 1548 kétfogatú személy-
szállító kocsi, 1998 egyfogatú és 4332 kétfogatú terhesszekér. A 
lovak száma 14301. Az összeírást a katonai ügyosztály a tanács 
utján felterjeszti a honvédelmi miniszterhez. 

Életmentő kanári. Életmentő kutyákról, paripákról nap-nap 
után eleget olvashatunk, de hogy valaki egy kanári-madárnak 
köszönje megmenekülését, kissé mégis hihetetlen. Pedig megtör-
tént. A Königsberger Allgemeine Zeitung irja : S . . . jóinódu pilseni 
polgárnak van egy nagyon szelid kanárija. A kis madár egész 
nap szabadon röpköd a szobában és rendszerint gazdája vállán 
tart pihenőt, hogy elvegye ennek szájából jutalmát, a darab 
czukrot. S . . .nek az a rossz szokása van, hogy lefekvés után 
rendesen szivarra gyújt. Ez a a szokás nemrégiben életébe kerül-
hetett volna, ha kis kedveltje meg nem menti. Szájában az égő 
szivarral nyomta el az álom ; takarója az égő szivartól tüzet fo-
gott, az egész szobát fojtó füst töltötte be. A kis madár megérezte 
a veszedelmet, amely gazdáját fenyegette, oda repült hozzá és 
addig csipdeste csőrével ajakát, amig csak fel nem ébresztette 
mély álmából. Az életmentő kanárik tehát a legszebb rekorddal 
kezdik meg tevékenységüket ezen a rájuk nézve uj pályán. 




