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A Munkástanács vádjai 
a foiyammérnökség vezetői és Harsányi 

ügyész elten.. 
— Fölfüggesztésüket kérték a kormánybiztostól. — 

(Saját tudósítónktól.) A Munkástanács, mint 
a Délmagyarország közölte, följelentést tett a 
rendőrbiróságnál Fluck Dezső miniszteri osz-
tálytanácsos, a szegedi folyammérnöki hivatal 
vezetője és Félegyházy Pál, a folyammérnök-
ség főmérnöke ellen, mert hivatali helyiségük-
ben fölhalmozott élelmicikkeket és bort találtak 
elrejtve. Fluck a bort el fs adogatta. A kor-
mánybiztoshoz intézett beadványában azonbap 
ennél súlyosabb vádakat is emel a Munkéstá-
nács Fluck és Félegyházy ellen. Ezek alapján, 
engedve a Munkácstanács kérelmének, drsDeltre 
János kormánybiztos elrendelte a fegyelmit meg-
előző vizsgálatot a folyammérnökség két veze-
tője ellen. A beadvány Harsányi Elemér vezető 
államügyész fölfiiggesztését is kéri, mert Fluck 
és Félegyházy ellen, löbb konkrét följelentés 
dacára sem indította meg a vizsgálatot. 

Borkereskedő miniszteri tanácsos 
és főmérnök. 

« 

A szegedi Munkástanácsnak tudomására 
jutott, hogy az e^yik szegedi állami hivatalban 
a vezetőség részéről súlyos visszaélések követ-
tettek el hosszú éveken keresztül az ország 
kárára, hogy ugyanott az alantas személyzettel 
antiszociálisán, sőt embertelenül bánnak, hogy 
egy tisztviselőt — mert az a vezetőség vissza-
éléseire rámutatott — 18 évi állami szolgálat 
után, vizsgálat mellőzésével — oly módon 
csapiak el, hogy rendőrrel vezettették ki a hi-
vatalból és a nagy családu, élete delén tul 
levő embert a legnagyobb nyomorba döntöt-
ték. Miután a Munkástanácsnak az is tudomá-
sára jutott, hogy ugyanazok az emberek még 
ma is sorozatos visszaéléseket követnek el : 
amennyiben az állam hivatali helyiségeiben 
élelmiszereket halmoznak fel, gabonát és tenge-
rit rejtegetnek és hogy ezeket ugyancsak az 
ország tulajdonát képező hajókon csempészik 
be, hogy a hivatal helyiségeiben, illetőleg pin-
céjében bort raktároznak, kezelnek és a legszi-

otubb szesztilalom idején is, annak megszegé-
sével borkereskedést űztek kicsinyben és nagy-
ban. 

Mindezek arra késztették az alulírott Mun-
kástanácsot, hogy tagjai sorából egy öttagú bi-
zottságot delegáljon az elhangzott vádak ki-
vizsgálására azzal a kötelezettséggel, hogy meg-
állapításaikról a Munkástanács plénuma előtt 
jelentést tegyenek. Ez meg is történt és ezek 
alapján 

tisztelettel kérjük kormánybiztos urat, 
hogy Fluck Dezső miniszteri tanácsos, 
a szegedi Folyammérnökség vezetője, 
valamint Félegyházy Pál főmérnök, 
Fluck hivatali helyettese, valamint 
Harsányi Elemér vezető-államügyész 
ellen a fegyelmit megelőző vizsgálatot 
elrendelni és nevezetteket ezzel egyide-
jűleg hivatali állásuktól a vizsgálat 
tartamára felfüggeszteni • szíveskedjék. 
Kívánságunk indokolásaképpen az alábbi-

akat terjesztjük kormánybiztos ur e lé: 

Karhatalommal eltávolított 
tisztviselő. 

Wichmann Gyula 18 éven át volt'tisztvi-
selője a szegedi kotrások vezetőségének. Be-
csületességét, szorgalmát és rátermettségét ré-
gebbi fölöttesei, hivataltársai, sőt a földmivelés-
íigyi minisztérium illetékes ügyosztályai is el-
ismerték. Wichmann huzamosabb időn át 

észlelte, hogy hívatalfőnöke és ennek helyettese 
visszaélnek a reájuk ruházott hatalommal és 
visszaéléseket követnek el az államkincstár és 
az alkalmazottak kárára. Mint becsületes em-
berhez illik, észleleteiről jelentést tett — és 
pedig hivatalos uton felebbvalói által — a 
földmivelésügyi minisztériumnak, de a vizsgá-
lattal megbízott kiküldött nem a visszaélések 
megállapítására törekedett, hanem arra. hogy 
Wichmannt a feljelentés visszavonására bírja. 
Ez különféle Ígéretek és fenyegetések árán si-
került is. Ettől az időtől kezdve Fluck és Fé-
legyházy rendszeresen üldözték Wichmannt, 
akit, — miután az önmagától állását odahagyni 
nem akarta — karhatalommal távolitottak el. 
Jellemző, hogy Wichmann eltávolítása után Fluck 
3 hónapon át két állami alkalmazottal őriztette 
a hivatal bejáróját, mert félt, hogy az elkese-
redett alkalmazott boszut áll rajta. 

Miután az ügy részletezésével nem tennénk 
elfogadhatóbbá kívánságunkat, mellékeljük azo-
kat a másolatokat, amelyek Wichmannak a 
minisztériumhoz, ügyészséghez és polgármester-
hez intézett többrendbeli feljelentéseit részlete-
sen tartalmazzák. Ezekből kiderül az is, hogy 

Harsányi Elemér vezető ügyész konkrét 
feljelentésre és ismételt sürgetésre sem in-
dította meg a vizsgálatot, sem pedig a 
feljelentő ellen nem járt el, bár az súlyos, 
a büntető törvényekbe ütköző cselekmények-

• kel vádolta meg hivatali felebbvalóját. 
Ha Wichmann vádjai és a 

tanuk — ^akiknek bemondását jegyzőkönyvbe 
foglalva ugyancsak csatoljuk — nem győztek 
volna meg bennünket arról, hogy a folyam-
mérnökségnél — mert nevezett urak időközben 
idehelyeztettek át — tűrhetetlen állapotok ural-
kodnak, meggyőzött bennünket az a házkutatás, 
amelyet megbízott elvtársaink a rendőrség köz-
bejöttével az elmúlt hét folyamán a hivatai 
helyiségeiben lefolytattak. 

A hivatal mint élelmiszerraktár. 
Elvtársaink ugyanis a hivatal pincéjében 

csaknem 14 hektóliter bort találtak, amit Fluck 
tanácsos urnák aligha volt joga az állami hi-
vatal helyiségében tartogatni, de amelyből ál-
landóan "árusították kicsinyben és nagyban. A 
padláson mintegy 15 métermázsa tengeri volt, 
illetőleg van és pedig Félegyházy főmérnök tu-
lajdona. Megállapítottuk, hogy hizlalásra enge-
délye nincsen. 

kihallgatott 

A hivatal padlásán találtak még mintegy 
6 métermáz&a lisztet, tarhonyát, ocsút, a föld-
szinti szertárban pedig ugyancsak nagy meny-
nyiségü lisztet, kockacukort és zsirt. Erről Fé-
legyházy azt állította, hogy a vállalat menekült 
tisztviselőié, de mindjárt kiderült az is, hogy 
az átlitólagos menekültek nincsenek Szegeden. 
Mindezeken felül Gróf Dezső rendőrtiszt né-
hány nappal később egyik irodában egy falba 
vésett, de elmaszkirozott szekrényben 2 méter-
mázsa búzát fedezett fel. 

Miután már ezek a kihágások, amelyek 
egy része az uj Néptörvény szerint már vétség 
is, egymagukban is elégségesek lennének Fluck 
és Félegyházy elmozdítására. Tisztelettel kérjük 
az ügy szigorú megvizsgálását és a vétkesek 
megbüntetését. 

Az illetőknek hivataluktól való felfüggesz-
tését azért vagyunk kénytelenek már a vizsgá-
latot megelőzően kérni, mert ráakarunk mutat-
ni a nép előtt, hogy nem olyan időket élünk 
mint hajdan és hogy Kormánybiztos ur minden 
mellékkörülményre való tekintet nélkül kérlel-
hetetlen szigorral jár el akkor is, ha előkelő 
pozícióban levő egyénekről van szó. Tisztelettel 
kérjük egyszersmind Wichmann Gyulát régi állá-
sába visszahelyezni. 

A Mhágási tárgyalás. 
A rendőrbiróságon tett följelentés ügyében 

hétfőn délután kezdte meg a tárgyalást Arvay 
Ferenc rendőrbiró. Fluch Dezső "előadta, hogy 
a hivatali épületben talált áruk nagyrészéfa 
szerb invázió alkalmával hozták Szegedre, fel-
sőbb utasításra. Olyan élelmicikkek is voltak a 
hivatalban, amelyekről nem tudja, hogy kerül-
tek oda. Ami a borkereskedés vádját illeti, 5 
termelő s így joga volt saját borának árusítá-
sához, 50 literen felüli mennyiségben. 

Félegyházy Pál főmérnök is azt állitja, 
hogy az éíelmicikkek egy része a szerbek elől 
menekült tisztviselőké, a zsír és 160 kiió liszt 
Szenczy Tivadar törökbecsei főmérnöké, 182. 
kiló liszt pedig Pfeifer István zentai társulati 
igazgatóé, aki azért szállíttatta ide, hogy legyen 
élelme majd ha ide keli menekülnie. Neki is 
van lisztje a lefoglalt élelmicikkek közt. A ku-
koricát azért vette, hogy ha lesz sertése, legyen 
mivel etetni. Vett is három sertést, a kötelező 
bejelentést azonban elmulasztotta, sőt járlaía 
sincs a sertésekről. A két mázsa búza az övé, 
azt azért szerezte be, mert földet-akart bérelni. 
Elakarta vetni a búzát. Előadja, hogy Fluck 
borát a "legtöbbször ő árusította, de 50 literen 
aluli mennyiséget sohasem adott el. Csak akkor 
adott el bort, ha előbb megalakult egy kis 
konzorcium, amelynek tagjai együttesen vásá-
roltak legalább 50 litert. 

Öt tanút hallgattak ki ezután, akik terhe-
lően vallottak. Az ítéletet 
4 órakor hirdetik ki. 

csütörtökön délután 

A szegedi leszerelt katonák gyűlése. 
— Végkielégítést akarnak.^— Szoc iá ldemokraták é s k o m m u n i s t á k 

zafós összetűzése . — 
(Saját tudósítónktól.) A Korzó-moziban 

hétfőn délelőtt nagyon zajos gyűlést tartottak a 
leszerelt katonák. Budapestről ugyanis országos 
propaganda indult ki, amely szabad, politikai 
pártokhoz nem tartozó szervezetben akarja egye-
síteni a leszerelteket. A szervezkedés célja az, 
hogy mindenki, aki a háború alatt katona volt 
— közlegény és altiszt, — 5400 korona 
végkielégítést kapjon. Budapesten ezt a követe-
lést már a kormány elé terjesztették. Azt a vá-
laszt kapták, hogy a kívánság teljesítése hét 
milliárd koronájába kerülne az államnak, ez 
pedig egyér|elmü volna a jelen viszonyok közt 
az államcsőddel. A Népszava zsarolásnakmino-

sitette a követelést. A leszerelt katonák között 
azonban tovább folyik a mozgalom. Nem kí-
vánják, hogy az államkincstárból fizessék ki 
őket. Azt sürgetik, hogy számukra „a kormány 
onnan vegyen pénzt, ahol van: a gazdagoktól"'. 

A Korzó-moziban tartott gyűlésre Buda-
pestről jöttek kiküldőitek. A helyiség megtelt 
— a fulladásig. Eleinte meghallgatták csönde-
sen a szónokokat, de később nagyon zajossá 
vált a gyűlés. Kiabálva vitatkoztak a szociál-
demokraták és kommunisták. Utóbbiak hosszú 
ideig megakadályoztak a beszédben egy szo-
ciáldemokrata szónokot. Növelte a zajt, hogy 
dél tájban kialudtak a villamos lámpák, de a 

„Médi Specialité" ! eniüue iiiiül! 
Főraktár: Szeged, Jókai-utca 11. sz. Telefon 15— 20. , ahol különben olcsóbb gyártmányú 
szivarkahüvelgek is kaphatok Viszontelárusitoknak is a legolcsóbb bevásárlást forrás. 

Kapható mindenütt! & • Egy doboz 2 korona. 


