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Szabadtéri jegyek a 
DÉLM AG Y ARORSZ AGnoi i 
A város belterületén is fellépett már 

a ragályos száj- és körömfájás 
Az állalegészségügyi haíóság szigorú zárlaíoi rendeli el a város 

egész bellerulelére 

(A Délmagyaromág munkatársától.) Megír-
tuk, hogy a mult héten Nagyszéksóson és 
Zákányban fellépett a ragadós szá j- és köröm-
?ájás. A tanyavilágban több, mint egy hete 
lart már a tanyák jószágállományának ellen-
őrzése, de eddig csak a kél tanyában találtak 
beteg állatokat-

Pénteken délelőtt egy szegedi állatorvos je-
lentette az állatorvosi hivatalnak, hogy a bel-
területen, még pedig a Szatymaz-ucca 6. számú 
házban Mészáros János fuvarosnak az allatai 
száj- és körömfájás gyanús betegek. N e m e s 
Miksa főállalorvos délelőtt kiszállt a jelzeit 
házba és minden kétséget kizáróan megállapí-
totta, hogv Mészáros János két szarvasmarhá-
ja száj- és körömfájásban betegedett meg. Az 
.'gyik szarvasmarhának dagan.al volt a nya-
kán és Mészáros ezért hívta ki az állatorvost. 
A fuvaros még észre sem vehette az állató'' 
száj- és körömfájásban való megbetegedését, 
külsőleg még nem nyilatkozott meg a betegség 
az állatokon, csütörtökön azután, mikor ki-
ment az állatorvos, már nyálzoll az egvik ál-
lat és a másik is megkapta a betegséget. 

Mészáros János szarvasmarháinak megbete-
gedése a legMilyosabb aggodalomra ad okot A 
két jószág naponta kijárt a rókusj közlegelőrc 
•s most az a veszélv fenyeget, bogv a beteg 
állatokkal való érintkezés következtében a r<«-

(A Délmagi/arország munkatársátó l ) A kedd 
egQ hajálos végii csónakkirándulás ügyében a 
rendőrség befejezte a nyom°zást és a felvett 
jegyzökönyveket megküldöpe az ügyészségnek. 
Vajnity Mária holttestét csak szombaton bon-
colják fel a törvényszéki. orvostanj in tézete" 
é6 csak akkor dől el, hogy mi okozta kőzve'* 
ienu' a halálát. Van o lya" feltevés ig, am t ly 
szerint 

már holtan került a rizbe, mert a 
ha jó kerekei halálra sújtották. 

Ezt látfa'Zik igazolni a fején faláb hatalmas 
ütég nyoma ig. Mafusovits Péter, a halálcsó-
nak egyik evezőse is a z t vallotta, bogy a hajó 
kerckdtól erős ütést szenvedett a kerekek 

erős forgása lei'U'e egészen a Tisza fc"ek< re. 
Nincs kizárva hogy a szerencsét le" 6®r&u Va j-
nity Mária i s a kerekek köré került ég a 'apá-
tok ütései következtéből vesztette életét. 

kusi csordának mind a 130 darab állata meg-
kapja a száj- és körömfájást. 

Mészáros azt mondja, hogy már hetek óta 
nem járt a városon kivül, így nem tudja, ho-
gyan kerülhetett az udvarába a marhavész 

Az állategészségügyi hatóság hivatalosan is 
közli a közönséggel, hogy a száj- és körömfá-
jás a városnak a Tisza folyó és a körtöltés ál-
tal határolt részén is fellépett. Ennélfogva a 
város területéről sem ki, sem pedig be a város 
területére seraigfifóle hasitottkörmü állatot 
hajtani nem szabad. A város területén való 
áthajtás csak hatósági engedéllyel lehetséges. 
Az állategészségügyi hatóság felhívja az érde-
keli gazdaközönséget, hogy ahol ragadós szá j-
és körömfá jást észlelnek, azonnal jelentsék az 
elsőfokú állategészségügyi hatóságnál, mert a 
jelentés elmulasztása szigorú büntetést von 
maga ulán. Az állatai megbetegedését eltitkoló 
gazdát 20-:I pengőig terjedhető pénzbírsággal, 
vutív hat heti elzárással is megbüntethetik. 

Pénteken délután telefon jelentés érkezett K i r 

rályhalmáról, ahonnan közölték az állatorvosi 
hivatallal, bogv közvetlenül a szerb batár kö-
zelében, a hálá i tó l alig száz méternyire egy 
"tanyán megbetegedtek egv gazda állatai. Ez a 
teriilet határos a Szabadkához tartozó hetedik 
állategészségügyi keriUcttel. amelv szintén meg 
van fertőzve a száj- es körömfájással és való-
szinülcg innen hurcolták át a betegségei. y 

Jelentettük, hogy Bossányi Béla ezredeg, 
akinek házát bérébe Vajnity Mária, 100 Pe"gö 
külön jutalmat fűzött ki amiak, akj Vajni|y 
Mária holttestét kifogja. Ez a hir — m in t 
most közlik velünk — már csak azért is alapla-

l a n , mert 

az ezredes uiég nem tuud lakójá-
nak tragédiájáról, 

a gzomszédok több táviratot menesztetlek az 
ezredes után, dc egyik táviratot gem tudták 
kézbesíteni, nierl ismeretlen helyen tartózko-
dik. 

Jelentette a Délmagyarország, hogy V a j -
n i t y Mária holtteste hosszú időn keresztül 
feküdt a vízből való kihúzása ulán a parton a 
bámészkodók gyűrűjében, Édcklődlünk, bogy 
mi volt a késedelmes rendőri szemle és a még 
késedelmeslbb elszállítás oka. A következő IVI-
világosilást kaptuk: Az ügyeletes tiszti orvos 

csak félhárom óra után tért haza egyik betegé-
től és csak ezután mehetett ki a rendőri bi-
zottsággal a szemle megejtésére- Az elszállítás 
iránt is idejében megtörtént az intézkedés, saj-
nos, csak két kocsi áll ilyen célokra rendelke-
zésre és ezek a kocsik sürün vannak uton, 
mint csütörtökön sem állottak azonnal rendel-
kezésre. Ez volt az oka a késedelemnek, ilyen-
formán senkit mulasztás nem terbeL 

Itt kell megemlíteni, hogy végre szükségé 
volna a rendörségnek rendőrorvosokra, min*© 
ahogy a budapesti kapitányságoknál is rendőr-
orvosok látják el az orvosi teendőket. Szege-
den a tiszti orvosok végzik a szemléket és az 
egyéb rendörorvosi teendőket, még pedig 
pusztán szívességi alapon, mert a rendőrség-
nél végzett munkájukért semmiféle dijazást 
nem kapnak. Értesülésünk szerint a tiszti or-
vosuk eddig ellátták ezt a legtöbbször terhes 
feladatot, de elsejétől kezdve nem haj landók 
tovább ingyen dolgozni, annál is inkább, mert 
nem is tehetik- A Kamara szabályzata ugyanis 
tilt minden ingyenes munkát, kivéve természe-
tesen a szcgénysorsu betegek ingyen kezelését. 
Olyan nagy rendőrkapitányságnak, mint a sze-
gedi. szüksége lenne legalább két rendóiorvos-
ra, akik bármikor kéznél lennének és akkor 
nem fordulna elő a jövőben a csütörtökihez 
hasonló késés. 

ismerje meg önmagát! 
Az életben jobban boldogul az, aki is© 

meri önmagát, tehetségét és mindazokat 

a titkos testi és lelki erőket, amelyek 

sorsunkat irányít ják és cselekedeteink-

ben döntő szerepet játszanak. Mindezt a 

grafologia ut ján megtudhatja, ha irás© 

próbaivet tölt ki kiadóhivatalunkban, 

ahol az ivek teljesen díjmentesen kap-

hatók. Vasady grafologusmester délutá© 

nőnként külön fogadásokat is tart a Dél-

magyarország szerkesztőségében (Rudolf-

fér 9 , I. emelet) délután 3—4 óra között© 

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
SZEGED, CSEKONICS és KISS UCCA SAROK 

Háztartási faáru 
Stoppolófa fényezve —11 
Uti sótartú-doboz fából —18 
PénZtál fényezve —.24 
Vasalónyél feketére fényezve —24 
Kerek paszirozófa —.24 
Fali fa-sötartó —'M 
Csigatészta készítő pálcikával --24 
Baltanyél —>24 
Fali törülközőtartó 2 ággi l —.24 
Magyar, vagy lengyel nyujtófa —.24 
Ugorka kiszedő "fából —24 
Hátinaszirozó fényezve —28 
Húsverő kalapács bükkfából, fém lapitóval -.48 
Csigatészta készítő nádból pálcikával —48 
Hátkaparó —.18 
Paradicsom piszirozó görgővel —62 
Fali toilette papir tartó, gőzölt bükkfából —68 
Húsverő kalapács jávorfából, fém lapi-

tóval — 68 
Bluzujja vasaló deszka párnázatlan . —.78 
Hordócsap —.78 
Tök és ugorka gyalií —.78 
FüsreráHvánv fából 6 kerek tonnával —93 

Valód i M e r k ú r k e r é k p á r o k 
ismét kaphatók. Részletre is. Alkatrészek, gumik. Nagy javítóműhely 

Varrógépek, gramofonok, R Ó r U R Ó n á r i l h á ? 
Rádiók, gyermekkocsik u b i y u u | j c f ! t u i í í t z 

X Keddi csónakszereitcséüenség áldozata 
már holtan Került a Tiszába ? 

Szombaton boncoliák fel Vafnliii nana holttestet - mert késett 
a renden bizottság 


