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Fellépett a száj- és körömfájás 
Alsótanyán 

Bgy naryszéksósi gazdának hét szarvasmarhája 
betegedett meg — Szigorú rendszabályokat és for-

galmi borláiozásokat rendelteit el a hatóságok 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy a ragadós száj-
és körömfájás minden oldalról körülvette Sze-
gedet Még hetekkel ezelőtt fellépett az Alsóla-
nvától alig tiz kilométerre levő Kisszállás köz-
ségben és az elmúlt héten már Ujszentivánon 
találtak beteg állatokat. A hatóságok el voltak 
készülve, hogy a marhavész behurcolását nem 
sikerül megakadálvozni a legszigorúbb óvintéz-
kedésekkel sem Most azután 

jelentkezett a súlyos állatbetegség 
Szeged területén is. 

Szerdán délelőtt jelentették az állategészség-
ügyi felügyelőségnél, hogy egy nagyszéksósi 
gazda szarvasmarhái megbetegedtek. B a r a -
n y á s József nagyszéksósi gazdálkodó maga 
jelentette állatainak megbetegedését a hatósá-
goknak és közölte, hogy jószágai két nap óta 
nem esznek, nem tudja, m i baiuk. czcrt a / i 
kéri, vizsgál>ák meg a beteg állatokat. 

N e m e s Miksa főállatorvos nyomban kiuta-
zott Nagvszéksósra és megvizsgálta Raranvás 
József hét darab szarvasmarháját Az állator-
vos luegál'apilása szerint mind a hét állat szá j-
és körömfájásban betegedett meg- Kikérdezték 
a gazdát, merre járt. hogy esetleg a fertőzés ke-
letkezését kikutassák és ilv módon a betegség 
továbbteriedését megakadályozzák. A gazda 
azonban küelentette. hogv az utóbbi napokban 
nem íárt idegen helyen, otthon tartózkodott a 
gazdaságában. Ezek után valószínűnek tartják, 
hogv nem kizárólag Báronvás József jószágiai 
betegedtek meg. hanem fellénett a vész más la-
nrákhan is, azonban leheta^'es hogv a gazdák 
eltitkol iák. vagv nem veszik p« »re állataikban 
a lapnangó be»ertsé?et. Két bét eltelhet u r tvanis, 
n-itf a betegség észrevehető formában jelentke-
zik. 

A hatóságok a legszigorúbb inté7kedé«eket 
foganatosították a szái- és körömfáiás ter'"éde-
sének megakadályozására. A betegség elsősor-
ban a hasitotlkörmü állatokra veszélyes, de 

megkaphatja az ember is. 

A száj- és körömfájás lefolyása az idén jóin-
dulatúnak mondható. Inkább csak a szopós ál-
latokra veszélyes; ha azonban rosszindulatú a 
betegség, akkor rendre pusztulnak a nagy ál-
latok is, a betegség nyomán ilyen esetekben 
szepszis, izomelfajulás, vagy szivhüdés lép fel 
és hiábavaló a gondos orvosi kezelés is- Szeren-
csére azonhan az idén az egész országban a 
betegség jóindulatu alakban jelentkezik. 

A hatóságok zárlatot rendeltek el a hatodik 
állategészségügyi kerületre, amrlvbe maidnem 
egész Alsótanya beletartozik Hat állatorvos 
megkezdte egész Alsótanva ellenőrzését, sorra 
megvizsgál iák a jószágállománvt, hogv nincse-
nek-e beteg állatok más tanyákon is. Hasitott-
körmü állatot kivinni a zárlat alá vont terület-
ről csak az állatorvos előzetes engedélyével, 
halósági állalorvosi vizsgálat alapján lehet. A 
kivezető utaknál 

éijel-nappal őrök ellenőrzik a for-
galmat 

és vigyáznak arra. hogy még a ragályfogó tár-
gyakat se vigyenek ki A lovak patáit és a ko-
csik kerekeit bemeszelik és igv fertőtlenítik. 

Szigorú zárlat alá vesznek minden egves fer-
tőzött tanvát, ahol már a személvforgalmat is 
korlátozzák. Idegennek a hatósági állatorvoson 
kivül az ilyen tanvába bemenni nem szabad, a 
kiiövő tanvahebeknek pedig fertőtleniteniök 
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kell magukat, az odaállított órök ügyelnek rá, 
hogy mosószódaoldatban megmossák kezüket, 
lábukat, vagy lábbelijüket-

Nehéz probléma a fertőzött területről az ál-
latok tejének kiszállítása is. A beteg állatok 

i teje ugy az emberre, mint az állatokra veszedel-
mes, a csecsemőkre halálos is lehet. Az. olyan 
állatok teje, amelyeknek a tőgve egészséges, 
forralva használható emberi táplálékra is, az 
olyan állatok teje azonban, amelyeknek a tő-
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gyén kóros elváltozások észlelhetők, csak for-
ralva és ekkor is csak állatok etetésére hasz-
náltató. A zárlat alá vont területről behozott 
tejet száilitó kannákra rá kell ma jd irni, hogy 
„hatósági rendeletre forralt tej". Más elbírá-
lás alá esnek a tejüzemek, ahol 70—80 fokra 
bevitik a tejet és ily módon dezinficiálják, olt a 
tej forgalma nem esik korlátozás alá. A meg-
fertőzött, tanyákból nem szabad tejet kivinni , 
különben a beteg állatok nem esznek és úgysem 
adnak teiet. \ 

Letartóztatták a pécsi nyilasok 
vezetőségéi 

Pécs, augusztus 3. A rendőrség napok óta tartó 

nyomozás után ma délelőtt őrizetbe vette cs elő-

zetes letartóztatásba helyezte a Magyar Nemzeti 

Szocialista Párt Hungarista-mozgalom pécsi veze-

tőit: Csehi fényképészt, Mezei orvostanhallgatót 

és Csonka joghallgatót. 

A nemzeti szocialista párt pécsi pártszervezete 

néhány hónappal ezelőtt alakult meg és azóta kü-

lönféle cselekedeteivel állandó nyugtalanságot kel-

tett a városban. Nemrégiben a tudományegyetem 

rektorát támadták meg éleshangu plakáton, mert 

a rektor doktoravató beszédében kikelt a szélsősé-

ges szervezetek ellen, amelyeknek vezetőit »az 

áradattal sodródó szappanbuborékhoz* hasonlította, 

összeütközése támadt a nyilasoknak a Nemzeti 

Fronttal is, amelynek" vezetőségét támadták meg 

azzal, hogy »a Nemzeti Front a Hungarista-moz-

galom cégére alatt igyekszik szervezkedni, mert 

csak igy tud tagokat toborozni*. 

A mai letartóztatásról a rendőrség a következő 

hivatalos jelentést adta ki: 

— A magyar királyi rendőrség pécsi kapitány* 

sága az állami• és társadalmi rend erőszakos fel-

forgatására és megsemmisítésére irányuló bünteti 

miatt eljárást indított a Magyar Nemzeti Szocialista 

Párt Hungarista-mozgalom pécsi vezetői ellen éa 

őrizetbe vette Csehi Nándor 43 éves fényképészt, 

Mezei Lajos 27 éves orvostanhallgatót és Csonka 

László 22 éves joghallgatót, akiket kihallgattak 

és kihallgatásuk után előzetes letartóztatásba he-

lyeztek. Mindhármukat átszállítják a . királyi 

ügyészség fogházába. 

Súlyos autószerencsétlenség érte 
Szeged határában 

az aradi főpolgármestert 
Felesége koponyaalapi törést szenvedett — A sebe-
sülteket a szegedi egyetem sebészeti klinikájára 

szállították 
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(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
délelőtt sulvos autószerencsétlenség történt 
Deszk községtől mintegy két kilométernyire. 
Egy román rendszámú autó igyekezett Szeged 
fele és útközben egy parasztszekeret akart meg-
előzni, miközben az autó, eddig még ki ueui de-
mennyiöket behozták a sebészeti klinikára. Az 
autó a hatalmas ütéstől pozdorjává tört, a 
benfülők pedig kizuhanlak az úttestre és esz-
méletlenül terültek el a földön. Csakhamar 
megjelent a helyszínén a csendőrség és a köz-
ségi orvos cs éíső segélyben részesítette a se-
besülteket, ma jd a mentőket hivták, akik 

két mentőkocsiva] 

siettek a szerencsétlenül járt utasokért. Vala-
menniöket behozták a sebészeti ylinikára- Az 
egyik sebesült dr. V u j a Salvator, aradi fő-
orvos, aki az autót vezette. A másik két sebe-
sült a főorvos közeli rokona: O r e s i a n Ro-
mulus aradi főpolgármester, az aradi törvény-
szék elnöke és felesége. A főorvosék szerdán 
reggel indultak el Aradról, hogy Szegeden meg-
tekintsék a szabadtéri játékokat, maid Szeged-
ről Budapestre, onnan pedig a Balatonra utaz-
zanak. A kocsit dr V u j a Salvator vezette, a 
hátsó ülésen foglalt helvét nővére és annak 
férje, a tőrvény széki elnök. 

A sebészeti k l in ikán megállapították, hogy 

a legsúlyosabban Oresian Romu-
lusné sérült meff. aki a szerencsét-
lenség következtében kononyaalapi 

törést szenvedett. 

Az orvosok meaállaüitása szerint állapota 

rendkívül súlyos, életveszélyes. Az «rvosok 
mégis remélik, hdgy sikerül megmenteni az 
életnek- Állapota az esti órákban is javult, 
ugy, hogy az orvosok véleménye szerint a ka-
tasztrófát sikerül elkerülni. Ugyancsak súlyo-
san megsérült Oresian Romulus is, aki meden-
cecsonttörést szenvedett. Legalább négv-öt hé-
tig tart, amig felépül. Ezenkivül kisebb zuzó-
dásokat is szenvedett. A * legszerencsésebben 
megúszta a dolgot dr V u j a Salvator, aki 
mindössze az arcán, a há l án és a kar ján sé-
rült meg. Állapota beszállítása után nyomban 
annyira javult, hogy fel is kelhetett. 

A súlyos szerencsétlenség ügyében a deszki 
csendőrség megindította a nyomozást annak 
megállapítása végett, hogy mi okozta a szeren-
csétlenséget, hogv ki felelős érte. A mentők je-
lentették az esetet a rendőrségnek is, amely 
szintén megindította a nyomozást. 

Dr- V u j a Salvatorék szerencsétlenségének 
hire a délelőtt folyamán elterjedt a városban 
és sokan érdeklődtek állapotuk iránt Ugyanis 
ugy az aradi főorvost, min t Oresian Romulust 
sokan ismerik Szegeden. 

nyári viselet a hernyóselyembfll 
készült ruha.—Elegáns, tartós, 
tehát c'csó. Készíti; 
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