Alibaba
Met z'n veertigen slopen ze elke avond prompt op hetzelfde tijdstip naar binnen om
zich te goed te doen aan het voor de kippen bestemde ochtendvoer. Iedereen in Ootmarsum was ervan op de hoogte, ook de pers, en men trok 's avonds naar het kippenhok
in de binnenstad om het rattenspektakel te aanschouwen. Er was zelfs een enthousiasteling die een raam uit het hok verwijderde om foto's te kunnen maken.
Die nocturne samenscholingen maakten de eigenaar van het bedrijf alras zo kriegel,
dat hij de hulp van de gemeente inriep, die in de kortste keren een resolute punt zette
achter de soirees van de 40 rovers.

lRat
DE VOLKSKRANT
(24-2-'68)

TROUW
(8-2-'68)

DE TELEGRAAF
(10-11-'67)
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Rat in het verkeer
NAPELS, 24 febr. (A.P.) - Een troep ratten heeft, achterna
gezeten door politieagenten, in Napels voor een verkeersopstopping gezorgd. De kennelijk uitgehongerde beesten kwamen
op klaarlichte dag uit een rioolpijp geklommen en vielen een
aantal scholieren aan die de straat wilden oversteken. Te hulp
geschoten politiemannen wisten de ratten te verjagen en zetten
de achtervolging in, maar de dieren konden ontkomen. Een
van de agenten werd door de ratten gebeten en moest naar het
ziekenhuis.
Rattenplaag gevreesd
PARIJS (AFP) - De tweehonderdduizend ratten uit de
Hallen in Parijs gaan een ernstig probleem vormen na de verplaatsing van de voedseldepots naar de voorstad Rungis. Het
gevaar bestaat dat de beesten, wild van de honger, de omliggende wijken intrekken en, zoals al een keer is voorgekomen,
mensen op straat gaan aanvallen.

Rat valt meisje aan in bed
BEESD, donderdag Een rat heeft woensdagavond het
zesjarige dochtertje van de familie v. d. W. in haar bedje aangevallen. Het meisje werd zodanig aan armen en oren gewond
dat zij onder doktersbehandeling moest worden gesteld.
De heer v. d. W. die het meisje erg hoorde huilen en ging
kijken, zag haar bloedend in bed zitten. Hij hoorde geritsel in
de commode en toen hij die opendeed zag hij een grote rat. De
buurman heeft het beest met een ijzeren staaf afgemaakt.

HET PAROOL
(3-2-'68)

Tandbederf door suiker
Meer dan negentig procent van de bevolking in de hoog
ontwikkelde landen lijdt aan cariës, tandbederf, en hoofdoorzaak blijkt steeds weer het verkeerd gebruik van suiker te zijn.
Dr. Alex Motsch van de universiteit in Freiburg heeft op
dat gebied proeven gedaan, die een mens toch echt te denken
geven.
Hij voerde ratten suikerrijk voedsel en prompt kregen de
beesten cariës. Wanneer hetzelfde voedsel met een sonde in de
maag werd gebracht gebeurde er niets. Bij een siamese rattentweeling die was gescheiden en waarvan de ene kop op het
andere lichaam was gevoegd, voerde hij de ene kop suikervrij
voedsel en de andere suikerrijk. Deze laatste kreeg cariës en de
andere niet.
NIEUWE HAAGSE COURANT
(24-2-'68)

Builenpest in Indonesië
WASHINGTON - Amerika stuurt op verzoek van de Indonesische regering in allerijl een groep van zeven medische
deskundigen naar Indonesië om hulp te verlenen bij het onderzoek naar het vermeende uitbreken van builenpest op het dichtbevolkte Java.
De ziekte, die door vlooien of ratten wordt verspreid, is
zeer besmettelijk en verloopt meestal dodelijk.
De Indonesische regering deelde mee dat aangetoond is dat
builenpest de oorzaak van een groot aantal sterfgevallen is.
In drie streken ten noorden van Djokjakarta heeft men 75
mensen aangetroffen die vermoedelijk aan de ziekte lijden.
De reaktie van Amerika was zo snel met het oog op het
gevaar dat schepen die besmette ratten aan boord hebben, opleveren in Oost-Azië en dus ook in Vietnam.
(In verband met dit bericht, citeren wij uit "Gesundheitswesen und Desinfektion" (Jg. 58, Heft 5, 1966 : 80) het volgende:
Gevaarlijke ratten. Meer nog dan in Europa, zijn in Oost-azië ratten gevaarlijke parasietendragers. Tot deze uitspraak is prof. dr, J. HoJz. directeur van
het parasitologisch instituut van de universiteit te Bandoeng (Indonesië) gekomen
op grond van een uitgebreid onderzoek van de rattenpopulatie i n West-Java.
T.a.v. de graad van besmetting bestaat verschil tussen de populaties van steden
en dorpen en die in het vrije veld. Terwijl op elke 5 ratten van de laatste
categorie één pestvlo werd gevonden, herbergden de stads- en dorpsratten er gemiddeld 3-4, een 15-20 maal sterkere bezetting dus. - Redaktie "Rat en Muis")
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