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miniszteri tanácsosi rang. 

— Hogy én miniszteri íaná-
csosságom ügyéi Bemoláknál, 
aki közeli rokonom, forszíroz-
tam, az az én magánügyem. 

Nem idegennek, hanem a rokonomnak írtam, 
— mondotta Matusevics Péier. 

— Tehát a facsimilében közeit levelek 
eredetiek ? — kérdeztük. 

— Igen, de azokat dr. Lengyel 
Zolién ellopatta Bernolák laká-
sából. 

Matusevics Péíer szegedi erdőfőlaoácsos, 
a mlniszíeri tanácsosi cím, Bernolák Nándor 

és az UnySivárMiagyaték. 
tíogy én a kinevezésem Qgyét rokonomnál, Bernolák Nándornál íorszirozfem. 

* az az én magánügyem!" 

^A Délmagyarország munkatársától.) Az 
llnghvári-iéle milliárdos örökösödési porben 
„ mint ismeretes — november 26-án mondja 
|i a végső szót a Kúria. A pör kapcsán az 
tlnghvári c«alád dr. Lengve! Zoltán utián 
jjg/okire'hamisitás cimén feljelentést feli Ber-
polák Nándor voit népjóléti miniszter, az 
Unohvári-árvák ügygondnoka és Máluseoics 
péter szegedi erdöfőtanácsos ellen, akit 
gzze! vádolt meg, hogy az llnghvári birtok 
beesése alkalmával hamis szakértői véle-
ményt dolgozott volna ki. 

A feljelentés alap án — mint ismere'es — 
ugy Bernoláknál, mint Maiusevicsnél házkula-

larloitak és lefoglalták mindazokat a 
hivatalos okmányokat és magánlevelezéseket, 
amelyek sz Unghvári-pörre vonatkoznak. Dr. 
Lengvel Zoltán vádjai azonban még nem 
nveriek beigazolá i, smíre ug* Bernolák, mint 
I^'usevics Péter feljelentést telt dr. Lengyel 
Zo' án ellen. 

Az línghvári-féle milliárdos pörrel kapcso-
latán, egyik fővárosi nepüap iqen érdekes 
ku!i= '<*8iiikokaJ hozoü a nyilvánosság elé. 

A leleplezések ESzépponíjSba 
Matusevics Péíer szegedi erdő-

főfanácsos került, 

fekinek Bernoiákkal folytatolt levelezését is 
leközölte facsimilében az pgyik íővároci lap. 

A levelek ow.ág^prf e, de különösen Sze-
geacn keltettek nagy fe'lünést, Ezekben a 
levelekben 

Matusevics Péíer rokonával a 
legintimebb beállításban tár-
gyalta a pfir egyes fázisait, aiafcS 
12 lévé! során arra kéri Bernolák 
Nándort, bogy miniszteri taná-
csosi kinevezését sürgesse ki. 

A * városiján leleplezéseivel kapcsolatban 
a D magvarorszeg munkatársa kikereste 

Matusevics Péíer miniszteri taná-
csost. 

Mfilusevics P^ler a legnagyobb telháho'ndás 
han'jián vázolla d*1. Lenpyel Z»Itén vádjainak 
larihalaí'ariságát. E'mondoiía, hogy a a pör-
bfn nem is működött, mint hivalelos szek-
értő és csak a becslési munkákat végezte. 
A1' is hárman végezlek és így kizárt doiog, 
hr u itt visszaélések történte'* volna. 

— Ha én szabálytalanul. vajjy anyagi eloi;y 

ti. hói járlem volna el, akkor már r.era len-

nék bi?afalomban, — mondoife. 

— Ami pedig a miniszteri lanácsosságof 
fll nz 1923. évi szervezeti szebályzat sze-
ti»'t az erdőigazgalóság vezetőjét megilleti a 

uw 

—Közönséges lopás lörléni és magánleveleim 
leközlése csak hangulatkeltés szempontjából 
láttak nyomdafestéket 

— Az lermészeles, hogv minden n a g y ügy-
nek létezhetnek kulisszatitkai. Az Uighvári-
ügynek is vannak, de ezek olyanok, amelyek 
nem tar'.óznak a nviioánosság eté, "•< 

— Es mi történik most? 

— Először 

lopás és levéltitok megsértése 
ciinén feljelentést tettem dr. Len-

gye! Zoltán ellen 

és egyben megindítottam a sajtópört is. 

Elmondotta még Maiusevics Péter, hogy 
intim leveleinek leközlé?e, amelyben Berno-
lák közbenjárásét kérte, ugyan kellemetlenül 
érintik, de meg van arról is győződve, hogy 
a pör ufabb fáziséinak ismerői elölt ii^zlán 

! áll szereplése. fh.) 

jEantaRKümssiawasn*1 

Tíz nap múlva klvilágiiják a felsővárosi uccákat. 
(A Délmagyarország munkatársaiét.) A i 

hosszura nyúló ősz következtében a külvá-
rosrészek világítási hálózalának kiépítése lé-
nyegesen nagyobb lépéssel haladt élőre, mint-
aliogy a munka megkezdése idején gondolni 
lehetett volna. A program ugyanis az volt, 
hogy a gázgyár az cész hálózatot még ebben 
az évben kiépítteti és igy még a télen vilá-
gilá:-;t kaptak volna az összes külvárosrészek, 
időközben azonban a késedelmes szállítások 
mialt ez a terminus eltolódott, sőt a munka 
tempója annyira meglassult, hogy a mér-
nöki hiva'nl javaslatára a tanács figyelmez-
tető átiratban hívta fel a gázgyár igazgató-
ságát a munka fokozására. A felhívás t'oly-

A gázgyár és a város között létrejött szer-
ződésszerű megállapodás értelmében a kül-
városrészekben, Felsővároson, Rókuson, Alsó-
városon és Újszegeden összesen 249 erösfényü 
lámpát szerelnek fel, amelyeknek fogyasztása 
évente körülbelül kétmillió hektowatt áram 
lesz, ami a város pénztárát minden évben 
körülbelül hatvanötezer pengővel terheli meg. 
A közvilágítási hálózattal egyidejűleg elkészül 
a magánvilágitási vezetékhálózat is. Eredeti-
leg az volt ugyan a terv, hogy a közvilágítás 
és a magánvilágitás közös vezetékhálózatot 
kap, mivel azonl an ebben az esetben az uc-
cai lámpák felgyujtásához és eloltásához kü-
lön munkásokat kellett volna alkalmazni, ami 
a közvilágítás körül feltétlenül késedelmeket 
jelent, a tervet megváltoztatták es most a ma-
gánfogyasztóknak szánt áramot külön veze-
tékhálózat viszi szét, a közvilágításra szánt 

tán tényleg javult is a helyzet, a munka orosz-
lánrészét a gázgyár munkásai már el is vé-
gezték, sőt — mint most értesülünk — Felső-
városban mintegy tiz nap múlva, huszonötö-
dike és harmincadika közölt már meg is kez-
dődik az uccák rendszeres világítása. De-
cember tizenötödike körül pedig kész lesz az 
egész vezetékhálózat, a világítás megkezdése 
azonban atlól függ, hogy a gázgyár uj gépei 
és a transzformátorok mikor érkeznek meg. 

uccai lámpákat pedig körzetenkint egy, a 
transzformáíor-állomásokon elhelyezendő vilá 
gifó óra gyújtja fel automatikusan. 

Értesülésünk szerint a világítási hálózat ki-
építésének teljes befejezése csak a tavasz ele-
jére várható. 

Napon ta negyven teofoméíer gáts^í és 
8 ű 4 teöfaméier m e l e g v i s e í a á . a m é l y l k u í . 

A gúx mennyisége teljesen elegendő a filrdö g&xmennyiségénetc 
kiles melésé§es. 
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valamfní e s p a á v o l n é í h a 
tílfirj védekezésül. 

l f ; ísF i n f i a v i n" p ! I S i l f < 3 , á í í minden fer-
ffií e U e n 0 , y égéiben 
g^tos hálást véli aak ki, mely semmi-

más ázerrel nem érhelő el. 
. * Mdi Panflavin-paszfiüák . fenti' 
J7 cíomagotósbanminden győay-
'Zcríárfoan kaphatók. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
mélykút vizének a gőzfürdő üzemébe való 
bekapcsolása a gyakorlatban sokkal nehezebb 
feladatra!: bizonyult, mint amilyennek az első 
pillanatokban gondolták volna a szakértők. 
A komplikációt a vízzel együtt feltörő föld-
gáz okozza, a meleg vizet ugyanis előbb meg 
kell tisztítani a gázbuborékoktól és csak az-
után lehet bevezetni a fürdő medencéibe és 
tartályaiba. A gáztalanitás pedig külön be-
rendezkedéseket kíván, mégpedig egészen spe-
ciális berendezkedéseket, amelyek megtisztít-
ják a vizel a gáztól is, de megtartják a viz 
hőfokát is. 

A gáztalaniló berendercs tervét a mérnöki 
hivatal gépészeti osztálya már elkészítette és 
annak alapján már meg is kezdték a készü-
lék felszerelését. Értesülésünk szerint ez a 
munka még egy hétig eltart, azután nem lesz 
akadálya annak, hogy a gőzfürdő vendégei 
már a természetes melegvizet élvezzék. 

A mélykút jelenleg 

hatszáz liter ötvenfokos forróvizet ad 
percenkint, 

ami naponta 864 köbméter víznek felel meg. 
Ez a vízmennyiség bőségesen elegendő a gőz-
fürdő szükségletének "kielégilésérc, sőt körül-
belül egyharmad része feleslegessé is válik. 
Éppen ezért a kulí'iirók szükség'.elennck tar-
tónál: a qwUykut leruiclá-cask növeléséi, arai 
szükség eseléij igen könnyen elérhető* csak 
a eseten iévo beliü csöveket kell felhúzni. 

amelyek a főcső kaliberét mintegy ötven szá-
zalékkal megszükitik. 

Megmérték már a mélykutból fölszabaduló 
földgáz, mennyiségét is. Ez a mérés természe-
tesen nem végleges még, igy csak hozzávető-
legesek az adatok is. Ezek szerint 

a mélykút naponta körülbelül negy-
ven köbméter színtelen, szagtalan és 
igen nagy kalória tartalmú földgázt, 
ad, ami bőségesen elegendő a gőzfür-
dőben szükséges gázmennyiség kiter-

meléséhez. 

A vízzel együtt föltörő földgázt nagy, nyolc-
vankőbméteres tartályban fogják majd fel és 
abból vezetik be a gőzfürdő gépházába. Mivel 
a földgáz szintelensége és szagialansága elég 
nagy veszedelmet rejt magában, észrevétlenül 
megtölthet akármilyen zárt helyii-éget és eh-
ben az esetben könnyen robbanást okozhat, a 
gáz felhasználása igen nagy óvatosságot kiván. 
Valószínűleg folytonégő biztosító lángokkal, 
vagy pedig a gáz mesterséges szagosításával 
hárítják el a veszedelmet. 

A város sem a melegvíz, sem a gáz vegyi 
összetételéről nem kapott még pontos kémiai 
analízist. A szegedi vegykisérleti állomás ana-
lízise, amely az először felbuggyant viz alap-
ján készült, nem tekinthető véglegesnek. Most 
az egyelem vegylani intézte analizálja a vi-
zet is, a gázt is és valószínű, hogy ez a rend 
kivül komplikált- munka is eltart néhány, hé-
tís. 


