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Hz idegbeteg asszony 
botránya az OTI-ban 

(A Dilmagyarország munkatársától.) A 
rendőrségre tegnap délután bevitték özv. So-
mogyi Ferencnó Zoltán-ucca 15. szám alatt la-
kó főzőnőt, aki az OTI székházában idegro-
hamában hang06 botrányt okozott, özv. So-
mogy iné délután bement az OTI-ba, hogrv heti 
táppénzét felvegye. Az egyik OTI-tisztviselő-
höz fordult felvilágosításért, akitől azt a vá-
laszt kapta, hogy előzóleg le kell mennie a fő-
orvoshoz felülvizsgálatra, addig a táppénzt 
nem veheti fel. Ez özvegy Somogyinét olvan 
indulatba hozta, hogy kiáltozni kezdett, szid-
ta a tisztviselőt, nem lehetett lecsillapítani. 
Végül rendőrt hivtak, aki le akarta igazoltatni. 

Somogyiné izgalmában megtagadta az iga-
zolását, idegállapotában szidta a rendőrt, 
majd dulakodni kezdett vele. 

A rendőr kituszkolta az uccára, ott ujabb 
heves jelenetek játszódtak le. Somogviné reti-
küljével nekiesett a rendőrnek és az arcába 
ütött. Az ütés a rendőr orrát érte, a vér azon-
nal kiserkedt és végigfolyt a rendőr arcán. Egy 
másik rendőr segítségével sikerült Somogyinét 
bevinni a rendőrségre. Ott elmondotta, hogy 
súlyos idegbeteg. Idegrohamok szokták kínoz-
ni, megvizsgáltatták a tiszti orvossal, aki 
megállapította, hogy Somogviné valóban ideg-
beteg, de állapota nem olvan, hogv ne lenne 
be6zámitható. Somogviné ellen hatósági közeg 
elleni erőszak cimén inditottak eljárást. 

Beszéltünk özv. Somogyi Ferencnével, aki a 
következőképen mondotta el a történteket: 

— Sulyoe idegbajom van, sajnos. Tegnap 
felkerestem az orvosomat, dr. Merczet, aki 
beküldött az intézetbe azzal, hogy ott intéz-
zem el a táppénzem ügyét, ugy, hogy ne kell-
jen többé odamennem, majd csak az uj felül-
vizsgálatra. Azt i6 mondotta, hogv utána 
azonnal menjek haza borosaim, mert beteg 
vagyok. Azt is üzente általam, hogv ne kül-
dözgessenek engem sehová, mert juliue 14-ig 
nem kell felülvizsgálatra mennem. Amikor be-
mentem az intézetbe, az egyik tisztviselő, aki-
nek sohasem voltam nagyon szimpatikus, me-
gint a főorvoshoz akart küldeni, mire én meg-
mondottam, amit a kezelőorvosom üzent, hogv 
ne küldözgessenek sehová. Azt felelték erre 
többen, hogv ne idegeskedjek, mert annak he-
lye nincs. Erre azt válaszoltam, hogv szivesen 
lennék nem ideges és \ilnék az ő helyükön, de 
ha nem volnának, betegek, idegesek, akkor nem 
is kellene az OTI. 

— Errp sértegetni kezdtek, olyanokat mond-
tak nekem, amiket én sem hallgathattam el és 
bizony jól összeszidtam őket, nem válogattam 
meg a kifejezéseket, mert ők sem bántak ve-
lem máskép. A rendőr 6em valami finoman 
kezelt, mire annak is megmondottam a maga-
mét, de ekkor már remegtem az idegességtől 
és a rosszulléttől. A. rendőr azután meg akart 
zsinegelni és éppen a balkezemet csavarta meg, 
ami olyan fájdalmat, váltott ki. hoay megütöt-
tem. Tanúim vannak arra, hogvan bántak el 

velem az egész idő alatt, hogv szidott engem 
majd mindenki. Én pedig ideges, beteg vagvok 
és nem tudok uralkodni magamon. Hat rendőr 
vitt be, egy katonatiszt, aki látta a jelenetet. 

a pártomat fogta. Az OTI-ban a tisztviselők 
azért haragszanak rám, mert ha panaszom 
van, az igazgató úrhoz fordulok, aki minden 
ügyet jó ezivvel intézi el, — ha elkerül eléje. 

CSONGRADMEGYE 
TERMÉSOSZTÁLYZATA: 2-es 

Szeged környékén beíejezfék az aratást, hozzákezdtek a hordás-
hoz — Jő közepes a termés — mondja a Gazdasági Egyesület 

(A Délmagyarország munkatársától.) Akót 
hét óta tartó kánikulai időjárás teljesen meg-
érlelte a gjbonát a tzegedi határban. Egyes 
helyeken junius derekán hozzákezdtek az ara-
táshoz és most már a hordás folyik. A földmü-
velésügyi miniszter rendelete folytán az elmúlt 
két ünnepnap is arai rak és Szeged környékén 
már jóformán befeieiés előtt állanak ezzel a 
munkával. Néhánv helyen, ahol később ért be 
a buza, még aratnak, de 1—2 nap múlva má-
teljesen elkészülnek az aratással a szegedi ha-
tárb an és megkezdődik a próbacséplés. 

A terméskilátásokról érdeklődtünk a Szege-
di Gazdasági Egyesületben, ahol a következő 
felvilágosítást adták. 

— A hozzánk befutó jelentéit szerint Sze-
ged környékén jó. kiadói lesz a termés. Álta-
lában a gazdáinknak az a véleménye, hogy 

katasztrális holdankint átlagban 
tizmázsás lesz a búzatermés. 

Ez persze csak átlagos termésbecslésnek te-
kinthető, lesznek helyek, ahol 14—16 mázsás 
termés adódik. Egy-egy holdon átlag 30 keresz-
tet raktak és egy kereszt, a tapasztalat sze-
rint, 35 kilogram búzát ad. Ez pedig tizmá-
zsás termésnek felel meg. A végleges eredményt 
azonban majd csak a cséplés után lehet meg-
állapítani. A cséplési előkészületek megkez-
dődtek már Szeged környékén, a héten megin-
dult a hordás és 

egyes helyeken már a hét végén 
csépelni fognak. 

— A termés minősége ellen sincs kifogás 
Szeged környékén, — mondották a Gazdasági 
Egyesületben. A kalászok általában véve na-
gyon jól fejlettek, teltek és súlyosak. A buza 
szépen beérett, az utolsó napok esőzései nem 
okoztak kárt a gabonában, a szemek nem szo-
rultak meg az idén. Szentes környékén a ma-
rokszedők egyrészt sztrájkba lépett. Szeged 
határában nem fordult elő ilvesmi, az aratás 
teljesen rendben folyt le. mindkét részről pon-
tosan betartották a szerződéseket. Az egyesü-
letben az idén semmiféle panaszt nem tettek 
az aratással kapcsolatban. 

Megküldték a Gazdasági Egyesületnek a 
hivatalos termésjelentésnek Csongrádmegyére 
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vonatkozó adatait is. Ez a következőket tar-
talmazza: 

— Csongrádmegyében átlagosan jó közepes 
termés várható. Katasztrális holdankint búzá-
ban 10, rozsban 10—12, repcében 3.2 mázsás 
termés Ígérkezik. Uborkában a termésbecslés 
40—50 mázsa, mákban 4—5 mázsa. 

— A dinnyetermés jó kilátásokkal b l zW , a 
kajszinbarack ós meggy igen jó termést ígér. 

— A lóhere, a lucerna elég jó, a mestersé-
ges takarmányok szintén jók, de a rétek és le-
gelők gyengék. 

— A búzában helyenként rozsdakárt észlel-
tek a megyében, de nem nagy mértékben. Egyes 
gyümölcsösökben fellépett a pajzötetü ée a 
monilia. 

Minősitő becslés Ceongrádmegye számára 
(az l-es a legjobb, 2-ős jó, 3-as kevéssé jó, 4-es 
rossz, 5-ös a legrosszabb jelzésnek 6zámit) 
árpa 2.5, zab 2, tengeri 2, burgonya 2, cukor-
répa 2, takarmányrépa 2, kerti vetemények 2. 
Eszerint Csongrádmegye termésosztályzata 2-ős. 

Asz olvasó rovata 
Igen tisztel« Szerkesztő Ur! Nekünk, akik szeret-

jük a napot, a levegőt és a vizet, a strand külön örö-
met is hozott, örömmel tapasztaljuk, hogy a ren-
dészeti hatóságok elavult rendszabályok alkalma-
zásával nem zaklatják a közönséget és nem ve-
szik el a kedvét ettől a legegészségesebb szórako-
zástól. Nem kívánják, nean követelik, hogy a fér-
fiak felső trikót viseljenek, hogy állig begombol-
va szaladgáljanaik a parton. Egyesek azonban — 
sajnos — visszaélnek a hatóságok jóindulatú ma-
gatartásával és ezzel a legnagyobb mértékben ve-
szélyeztetik ezt a jóindulatot. Nem elégszenek meg 
azzal, hogy meztelen felsőtesttel heverhetnek a 
part homokján, amúgy is kurtára szabott úszó-
nadrágjukat is ugy legyűrik, hogy túlzott mezte-
lenségükkel tényleg megbotránkoztatnak minden 
jobbérzésü strandolót. A világért sem kivánom 
azt, hogy a rendőrség avatkozzék bele ebbe a do-
logba, csak a strand vezetőségének a figyelmét 
szeretném fölhívni rá. A strand a saját hatásköré-
ben, udvarias figyelmeztetések utján elérheti a 
célt, hogy senki se vigye túlzásba a megbotrán-
koztató meztelenséget, ellenben tartsa be a sze-
mérem elemi szabályait. 

Tisztelettel: (Aláírás.) 

Tisztelt Szerkesztő ur! Mindenkit őszinte 
örömmel tölt el Szegeden a tudat, hogv a vá-
ros végre megvalósította a régi tervet és meg-
teremtette az ujszegedi parton a városi strand-
fürdőt. A közönség örömének főképen egvre 
sürübb látogatásaival ad kifejezést. Természe-
tesen minden kezdet nehéz és igv a strand: 

kezdés sem folyhat le zavaró momentumok 
nélkül. Ilven zavaró momentum például _ az is, 
hogy a strand személyzetének egyik-másik tag-
ja nem végzi kellő udvariassággal és tapintat-
tal a munkáját. A strand felső szakaszára ál-
lított jegyszedőről van most szó. Munkaiat 
egyébként lelkiismeretesen végzi, csak nem bá-
nik udvariasan azokkal, akik tttjába kerülnek. 
Kötelessége, hogv a partra lépőkkel jegyet vál-
tasson, de olvan nversen szólítja fel erre a kö-
zönséget, hogv eljárása visszatetszést kelt. 
Nem kivánhatia senki, hogv a felmerült ész-
revételek miatt elmozdítsák bizonyára szeré-
nven diiazott állásából, de a bajon a közönség-
gel szemben tanúsítandó helves magatartás 
szabályaira való kioktatással lehetne segíteni 
Ezt kivánia a közönség és a strandot fenntartó 
város érdeke egyaránt. 

Tisztelettel: Eav strandoló. 


