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Csőhiány miatt bizonytalanná vált 
a mélykút to vábbfurása. 

A kútfúrási majdnem véglegesen abbahagyták, de déluián uj cső-
szerzési kísérleteket határoztak el. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtökön délelőtt nagvon szomorú határozatot 
hozolt a tanács. Buócz müs; aki tanácsos ja-
vaslata alapján kimondotta, hogv elrendeli a 
m^lykutjurási munkálatok beszüntető ét, rnert 
a további fúrás elé leküzdhetetlen akadályok 
kerüllek. 

Kifogyott a cső 
és sehol sem lehet pótlást szerezni. 

Egészen a késő délutáni órákig ugy volt, 
hogy a kútfúrók most, a munka u'.olsó sza-
kaszában tényleg feladják a küzdelmet és 
megelégszenek az eddig elért féleredménnyel. 
Délután mégis ugy alakult a helyzet, hogy 
megkísérlik a további \urás biztosítását. 

Csütörtökön délfelé megjelent a tanácsülé-
sen Buócz Károly műszaki lanácsos, a mély-
kútfúrási munkálatok vezetője és felhatalma-
zást kért a lová i fúrás beszünte ésére. Kérel-
mét, amely nagy meglepetést keltett a tanács-
ban, komoly érvekkel indokolta meg. Elmon-
dotta, hogy a további kísérletezés a lehető leg-
nagyobb mértékben veszélyeztetné az eddigi 
munka eredményét, mert a továbbfuráshoz 
szükséges csövek a legjobb eselben csak egy 
hónap múlva érkezhetnek meg Szegedre, egy 
hónapig szüneteltetni kellene a munkát és ez 
alatt az idő alatt könnyen megtörténhetik, 
hogy a föleiben lévő csövek végérvényesen 
megszorulnának a kemény agyagrétegek kö-
zölt, ugy, hogy többel nem lehetne megmoz-
dítani azokat. A helyzetet veszélyesebbé teheti 
még az is, hogy ezalalt az idő alatt bekövet-
kezhetnek a fagyok, már pedig a munkásokat 
sem lehet arra kényszerileni, hogy a fagyos 
időben hideg vízben dolgozzanak. 

Elmondotta még Buócz tanácsos, hogy a 
továbbfuráshoz szükséges csövekre ajánlato-
kat kért minden számottevő vasérdekeltségtől, 
de mindegyiktől azt a választ kapta, hogy a 
megfelelő csöveket 

csak a külföldi gyárakban 
lehet beszerezni, mert a magyar gyárak rak-
tárában ilyen csőanyag nincsen készen, a leg-
jobb esetben tehát három-négy hét beletelik 
addig, amig a külföldön megrendelendő cső-
anyag megérkezik Szegedre. Igy tehát a leg-
célszerűbb az, ha lebocsájtják azt a tiz-lizen-
kétméteres s?ürőcsövet, amely átéri az 58 
fokos homokréteget cs azt a gőzfürdő számára 
megcsapolják. Bejelentette Buócz tanáesos azt 
is, hogy a hőforrár bekapcsolása néhány nap 
alatt megtörténhetik, 

a gőzfürdő tehát két-három nap 
mnlva már használhatja a ter-

mészetes meleg vizet. 
A tanács kedvetlenül bár — de belement ebbe 
a kényszermegoldásba abban a reményben, 
hogy tavasszal tesznek azért majd még egy 
kísérletet, hátha tovább lehet a kutat fúrni 
1200—1300 méterig a már elért eredmény 
veszélyeztetése in" 

Ez délten történt, délután -- "ig 

szenzációs fordula} 
állt be a mélykutfurás körül. Kocsárdy Béla 
műszaki tiszt, aki elejétől végig lelke volt a 
munkának és reménységéi akkor is megőrizte, 
amikor már mindenki elcsüggedt, ismét so-
rompóba lépett a továbbfurás érdekében. Ad-
dig kapacitálta, addig Ielkesitettc a kutőirási 
munka vezetőségét, amig elhatározták, hogy 

mégis tesznek még egy kísér-
letet 

a továbbfuráshoz szükséges csövek beszer-
zésére. Pénteken reggel Budapestre utazik 
Baócz Károly viléz Papp Ferenc gőzfürdő-
igazgató társaságában és személyesen járják 
be a vasgyárakat, a nagyobb vaskercskedése-
ket, hátha mégis találnak megfelelő csöveket, 
ha ipás^épl nem, hát kölcsön. Majd akkof-
adják vissza, ba a küLöIdrŐl rendelt csövek 
megérkeznek. 

• Kocsárdy Bélának Irűlönfcffn igen nagv er-

deme van a kútfúrás eddigi sikerében is. A 
munka néhányszor volt már azon a ponton, 
hogy végleges fiaskóval beszüntetik. Amikor 
az ötszáz méternyi mélységben lévő kemény 
márgarélegben megszorult a furócső és nem 
akart többet sem előre, sem hátra mozdulni, 
már elhatározták a munka végleges beszün-
tetését. Akkor is Kocsárdy öntött lelket a ké-
telkedőkbe. Adc'ig kardoskodott, amig uj, na-
gyobb teljesítőképességű szivattyút szereztek 
be a kútfúráshoz, amely azután tényleg meg-
lazította a csöveket és elhárította a további 
fúrás elől a leküzdhetetlennek vélt akadá-
lyokat. Most sem tudott belenyugodni abba, 

hogy ilyen bagatell akadály miatt, mint a 
csőhiány, feladják a további küzdelmet, mert 
meg van győződve arról, hogy néhány réteggel 
mélyebben rábukkannak a hetven-nyolcvan-
fokos vizre. Addig erősítgette, hogy a magyar 
vasgyárakban feltétlenül kell megfelelő cső-
anyagnak lenni, mig lelket öntött mindenkibe 
és a délutáni órákban elhatározták, hogy meg-
teszik a mentési kísérletet. 

Igy azután megváltozott a munkaprogram. 
A csöveket len hagyják a 951 méteres mélység-
ben, ahová a meleg réteg felfedezése után el-
jutottak és csak a furószár visszahúzását kez-
dik meg. Ez a munka eltart addig, amig 
Buócz és vi'éz Papp felfedező utjukról ered-
ménnyel, vagy eredmény nélkül visszatérnek. 
Ha tényleg találnak megfelelő csöveket, ak-
kor az uj csőgarniturával tovább fúrják a 
kutat, ha pedig nem találnak, akkor csapol-
ják csak meg az 58 fokos réteget. 

Bosszúból borzalmas váddal 
gyanusiiotta mecg testvérbátyját. 

.Disznóólban tartorták az öregasszonyt, azután meggyilkoliék". 
Négyhónapi fogház hamis.-vád miatt. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ti-
soczky Lajosné kisteleki lakos csütörtökön 
hamis vád bűntettével vádolva állott a tör-
vényszék Gömory-lanácsa előtt. Tisoczky La-
josné ugyanis a mult év októberében olyan 
fantasztikus feljelentéseket juttatott el a kis-
teleki csendőrségre, amelyek valósággal lázba 
hozták a községet. Heteken át beszéltek a 
községben Tisoczkyné feljelentéséről, amely-
nek lényege az volt, hogy Tisoczky Antal és 
felesége éveken át disznóólban tartották Wol-
ford Ágotát, majd meggyilkolták. 

Tisoczky Lajosné feljelenlésében a legna-
gyobb részletességgel elmondotta, hogy bátyja 
és annak felesége, amikor megunták rokonuk-
nak Wolford Ágotának gondozását, bezárták 
a disznóólba. Itt megláncolva tartották, mos-
lékkal etették, ugy, hogy a szerencsétlen asz-
szony. a disznóólban minden emberi érzésé-
ből kivetkőzött. Később azután, amikor már 
teljesen legyengült, mérget adtak be neki, 
amitől ázonnal meghalt. 

A fantasztikus feljelentés után a csendőr-
ség nagy erővel látott hozzá, hogy a feljelen-
lés való'Lá át megállapítsa. A nyo nozás azon-
ban eredménytelenül végződött. A kihallgatott 

gyanúsítottak tagadták a borzalmas vádat. A 
házbeliek kihallgatása sem vitte előbbre a 
nyomozás munkáját. Kitűnt azután végül, 
hogy Tisoczky Lajosné bosszúból jelentette 
felbátyját és annak feleségét. 

A fantasztikus feljelentés után Tisoczky La-
josné ellen hatóság félrevezetése és hamis 
vádaskodás cimén büntető eljárás indult meg. 

A csütörtöki főtárgvaláson Tisoczkyné v ta-
gadta a vádat. Elmondotta, hogy ö látta báty-
jának embertelenségét és ezért tiltakozott 
ellene. A csendőrségen formális feljelentést; 
nem tett és a csendőrök előtt csak elbeszélte. 
tapasztalatait. 

A törvényszék több tanút is kihallgatott, 
köztük dr. Marschal Aladár községi orvost, 
aki eskü alalti vallomásában kijelentette, hogy 
Wolford Ágotát halála után megvizsgálta. Az 
asszonyon nem látszott, hogy disznóólban tar--
tották volna és nem is mérgezés következtében 
halt meg. 

A pörbeszédek elhangzása után a törvény-
szék Tisoczky Lajosnét hamis vád és a ha-
tóság félrevezetése cimén négyhónapi fog-
házra itélte. Az elitélt asszony felebbezést je-
lentett be. 

Hogyan íöriéní meg a §ázUuíaíás 
Matusevics szegedi erdő főtanácsos 

lakásán. 
„A de íek í i vek msncíeni megtaláltak, amit kezesiek". — Jl fő-
tanácsos Kecskemétre és Budapestre utazott, hogy tisztázza 

az ellene emelt vádakat. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Délmagyarország beszámolt az Unghváry-ha-
gyaték ügyében megindult bűnvádi eljárással 
kapcsolatban arról, hogy a budapesti ügyész-
ség utasilására házkutatást tartottak Matuse-
vics Péter szegedi erdőfőigazgató, miniszteri 
tanácsos lakásán, ahol fontos okmányokat fog-
laltak le. A házkutatás eredményéről a szegedi 
rendőrség minden felvilágosítást megtagadott 
A rendőrségen kijelentették, hogy a házkuta-
tást felsőbb utasításra hajtották végre és an-
nak eredményéről nem nyilatkozhatnak. 

Matusevics Péter erdőfőtanácsos ellen, aki 
az Unghváry-pörben mint szakértő szerepelt, 
dr. Lengyel Zollán ügyvéd, özv Unghváry 
Lászlóné jogi képviselője tett bűnvádi fel-
jelentést. Dr. Lengyel Zoltán feljelentése sze-
rint Matusevics Péter a 400 milliárdos Ungh-
váry-hagyalék értékének felbecslése alkalmá-
val hamis szakértői véleményt készített el. 
Ugvancsak feljelenlés futott be — mint isme-
retes — dr. Monostori Károly törvényszéki 
biró, Bernolák Nándor és Milcsevics János 
ellen megvesztegetés cimén. 

A budai>es!i ügyészség utasítást adott a 
rendőrségnek, hogy a nyomozást a legszéle-
sebb irányba terjeszt k i és firtísón ház-

kutatást a feljelentettek lakásán, foglalja le. 
az Unghváry-pörre vonatkozó összes feljegy-
zéseket és iratokat. 

A házkutatások alkalmával az összes Ungh-
váry-aktákat lefoglalták. A házkutatás Matu-
sevics Péter Dugonics-téri lakásán minden 
különösebb feltűnés nélkül történt meg. A 
házkutatásban budapesti detektívek is részt-
vettek. 

Munkatársunk csütörtök délután megjelent 
Matusevics Péter főerdőtanácsos lakásán, hogy 
a házkutatás részleteiről és annak eredményé-
ről felvilágosítást szerezzen. Matusevics Pé-
ter azonban kedd reggel óta nem tartózkodik 
Szegeden. Kecskemétre, majd Budapestre uta-
zott, hogv tisztázza magát a feljelentés vádja 
alól. 

A lakásban a két Matusevics fiu izgatottan 
várja édesapjuk hazaérkezését 

— Nem mondta, hogy mikor érkezik haza. 
Minden pillanatban várjuk.. . Hallatlan do-
log, amit az a Lengyel Zoltán tett — mond-
ják a fiuk. — De apa az alaptalan feljelentő 
ellen rágalmazási feljelentést tesz. 

Elmondották még a Matusevics fiak, hogy 
a detektívek meg voltak elégedve a házkutatás 
eredmínvfrel . 


