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Állatorvosnövendékek gyakorlatai. Hogy az állatorvosi aka-
démia növendékei a gyakorlati téren, különösen a kérődző 
állatok betegségeinél előforduló gyakorlati teendőkben is meg-
felelő kiképzést nyerjenek, a földmivelésügyi m. kir. minisz-
térium elrendelte, hogy a hallgatók az akadémia tanárainak, 
segédtanárainak, illetőleg tanársegédeinek vezetése alatt a 
főváros területén és ennek közeli környékén főleg a kérődző 
állatok között felmerült és az igazgatóságnak tudomására hozott 
betegségi (szülészeti) eseteket, a tulajdonos megterheltetése 
nélkül, díjtalanul kezeljék. Abból a czélból tehát, hogy a hall-
gatók minél több poliklinikai gyakorlatot végezhessenek, a 
budapesti állatorvosi akadémia igazgatója felkéri az állattulaj-
donosokat, hogy a főváros területén és ennek környékén fel-
merülő állatbetegedési és szülési eseteket kellő időben és 
minél gyakrabban juttassák az állatorvosi akadémia igazgató-
ságának tudomására, hogy az segélynyújtási intézkedéseit kellő 
időben megtehesse. 

Idők jele. Zürichben azon okadatolással utasították el egy 
czirkuszigazgatónak a kérvényét, hogy az állatproduktiók nem 
egyebek, mint állatkínzások s ezért előadásokat nem adhat. 

Távolítsuk el a szemellenzőket. Mindenütt azon fáradoznak, 
hogy a lovaknál használt szemellenzőket, mint valami fölös- I 
legest, elhagyják. A szemellenzők ugyan a lovat banzsitásra 
késztetik, nem egyebek, mint szél-, por- és hófogók ós igy 
ártalmasak a szemre nézve, mely megbetegszik és megvakul; 
rendszerint azt idézik elő, a mi ellen használtatnak, t. i. félénk-
ségét és megvadulást; a ló a félig eltakart és rosszul látott 
tárgyaktól torzképet alkot magának, melytől megijed. Ezért 
Berlinben a lóvasúti, az omnibusz és a tűzoltói társulatok a 
szemellenzőket nem használják lovaiknál. Nálunk Budapesten 
a lóvasúti társaság szinte elhagyta a szemellenzőket, de dívik 
ám a temesvári és az aradi lóvasúti társulati lovaknál. Kívá-
natos volna, hogy minden fogatnál elhagyatassanak, de külö-
nösen a fuvaros lovaknál. 

Állatkerti és Feszty-féle körképi jegyek. 

Tagjaink mérsékelt állatkerti jegyeket és pedig 20 krosat 
felnőttek és 10 kros jegyet gyermekek számára, és 

Feszty-fele körképi jegyeket 32 kron naponta a hivatalos 
órákban kaphatnak. 

Julius és augusztus hónapokban a hivatalos órák 
d é l e l ő t t IO-től 12 - i g t a r t a t n a k , az év többi hónapjaiban 
hétköznaponként délután 4-töl 6-ig. 




