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Broodje muis: f. 1000,BOLZANO (AP) - Een nerveuze bakker uit de Italiaanse plaats Monguelfo zei gisteren
voor de rechtbank dat hij echt niet opzettelijk een muis in het brood had gedaan. ,,De muis
is zonder mijn voorkennis in het deeg gekropen edelachtbare", zo vertelde hij de magistraat.
Maar de verbolgen klant die in het brood geroosterde muis had gehapt, wilde 1000 gulden
schadevergoeding. De rechter bepaalde dat de bakker die ook moet betalen.

ARNHEMSE CRT.
16/1/76
Miljoenen ratten vreten de oogst van Senegal op
DAKAR - Miljoenen ratten vreten de oogst op in een groot gebied van het Afrikaanse
Senegal. Dit heeft Robert Goudiard, een agrarisch specialist die verbonden is aan het
Senegalese regeringsbureau voor rivier-ontwikkeling verklaard. Hij zei dat de ratten op
weg zijn naar de grenzen met Mauretanië en Mali.
Een groep bestaand uit internationale experts van de Wereld Gezondheidsorganisatie en
deskundigen uit de betrokken landen hebben deze week een reis gemaakt langs de Senegalrivier om de kosten te beramen voor 't stoppen van de plaag.
De grootste concentratie ratten bevindt zich in het noorden van Senegal waar experimenten
aan de gang zijn met de verbouw van mais, gierst, suikerriet en andere gewassen. Er zijn
eveneens duizenden ratten gezien die via de rivier de Senegal naar andere gebieden zwemmen.
Het Senegalese Bureau voor Oogstbescherming schat dat er op elke vierkante meter in het
getroffen gebied een rat te vinden is.
Volgens experts is de invasie te wijten aan het einde van de droogte in het gebied en de
tegelijkertijd zeer grote oogst op de velden waar de ratten zich mee in leven houden.
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Vrouwen gaven geen krimp

ST. ETIENNE, woensdag (Reuter) - De directie van een zijde-weverij bij het Franse St.
Etienne heeft vergeefs geprobeerd een zitstaking van het vrouwelijke personeel met
muizen en ratten te breken. De directie liet de beesten los in de hal waar de staking plaatsvond, maar niemand reageerde.
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Landbouwer ving zuivere albino rat te Wissenkerke

Vrijdagochtend zag landbouwer P. de Winter te Wissenkerke tijdens werkzaamheden drie
ratten, waarvan een witte, van onder strobalen weglopen. De witte rat heeft de heer De
Winter door een snelle reactie kunnen vangen. Het bleek een echte albino te zijn daar het
dier naast een volkomen witte vacht en witte huid, tevens rode ogen had.
Zuiver albinisme is bij dieren (en mensen) zeer zeldzaam. Het wordt veroorzaakt door het
ontbreken van kleurstof (pigment) in de weefsels. Gedeeltelijk albinisme, waarbij alleen een
gedeelte van haren of veren wit zijn is wat algemener en dan vooral bij merels, mussen en
spreeuwen. De afgelopen jaren hebben we daar weleens meldingen van ontvangen, het
meeste nog uit dorpen en steden zodat mogelijk ook inteelt een rol speelt. De witte rat van
Wissenkerke zal worden geprepareerd door de heer W. Phaff, werkzaam op het DeltaInstituut te Yerseke.
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