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Bűnös manipulációk Szegeden eldugott liszttel, 
(Saját tudósitónktól.) Nagyszabású ár-

drágitási visszaélésről rántotta le a leplet 

Valentin József hadnagy, a 46-ik gyalog-

ezred élelmezési raktárának bevásárlója, 

aki két hét előtt ecet és csokoládé bevásár-

lása céljából jött Saegedre. Az Ugy, amely-

nek árdrágitási része már a kihágási bíró-

ság előtt van, méreteiben oly hatalmas, rész-

leteiben pedig oly szövevényes, hogy fölül-

múl minden eddigi ilyen ügyet. Valószinii, 

bogy a kihágási tárgyalással még nem fe-

jeződik be az ügy, hanem bűnügyi útra fog 

terelődni. Nem kisebb dologról van ugyanis 

szó, mint hogy a hatóság óriási mennyiségi: 

dugott lisztkészletnek jutott a nyomára és 

ezt a lisztkészleiet a jelek szerint tulajdono-

saik a büntetőtöryénykönyv megkerülésé-

vel szerezték. A rendőrség most nagy ap-

parátussál nyomozza a napfényre került el-

dugott lisztkészletek eredetét és nem lehe-

tetlen, bogy a következő órák nagy szen-

zációkat érlelnek. Az ügy eddigi szereplői 

közill egyet máris letartóztattak, egyet pe-

dig őrizetbe vettek. A nagyszabású és rend-

kívül érdekes ügy eíözméuyei a következők: 

(Eladó 800 zsák liszt.) 

Két héttel ezelőtt érkezett Szegedre 
Valentin József proviant-tiszt parancsnok-
sága megbízásából. Ecetet.. csokoládét és 
még néhány különböző éleímicikket akart 
beszerezni. Megérkezése után nehánv nap-
pal megjelent nála Wolf Endre, a hadkiegé-
szítőhöz beosztott szakaszvezető. Wolf Ja-
kab szegedi pék fia, aki közölte Valentinnal, 

.hogy 4—6, esetleg 800 zsák lisztet tud, a 
mdv eladó lenne a katonaság részére. A 
hadnagy érdeklődésére közölte, hogy a lisz-
tet fíochmanti Rezsőné utján- tudja besze-
rezni. 

Valentin hadnagy gyanúsnak találta ezt 
az üzletet és hogy a visszaéléseknek nyo-
mára jöhessen, színleg belement, hogv haj-
landó a lisztet kilónkint 3 korona 20 fillér-
ért megvásárolni. De nyomban..jelentést tett 
a rendőrségen, amely két detektivet katona-
ruhába öltöztetve melléje adott Valentinnek. 

Másnap ismét jelentkezett Wolf Endre, 
aki, most már a detektívek jelenlétében, 
(megismételte ajánlatát és elvezette a had-
nagyot Kővessy Béla szegedi ügynökhöz, 
Kővessy elmondta, hogy. hajlandó a szük-
séges 400, de esetleg 800 zsák lisztet is meg-
szerezni. 

A tiszti étkező részére azonban sürgő-
sen szükséges volt néhány zsák liszt és 
Wolf Endre nyomban megajánlotta Valentin 
proviant-tisztnek, hogy kilenc zsák lisztet 
még. aznap szállítani fog kilónkint négy ko-
ronájával. Valentin ebbe is belement és a 
kilenc zsák lisztért nyomban kifizetett 2400 
koronát. A lisztet azután szállította is Wolf 
Endre — az édesapja üzletéből, Valentinnek 
azonban azt mondta, hogy a liszt Hoch-
mannék felsővárosi konviktusából való. 

Másnap kellett volna tárgyalni a to-
vábbi 4—800 zsák liszt szállítása ügyében, 
Wolf Endre azonban közben gyanút fogott 
és elárulta gyanúját társainak, mire ezek 
visszaléptek, amivel a nyomozás itt meg-
akadt. 

(A Lichtenegger-malom szerepe.) 

Még közben történt, hogv László An-
dor szegedi autótulajdonos, jelenleg 46.rOS 
katona fölhívta Valentin proviant-tiszt fi-
gyelmét arra, hogy néhány környékbeli 
malom, szegedi pék és a szegedi Lichten-
egger-malom több. száz zsák lisztet hajtan-
üM eladni, természetesen jóval fölül a 
makszimális áron. A László utoutatáisa 

alapján most Lidhteneggerékkel lépett ösz-
szekőttetésbe Valentin és a két detektív 
örhalmy Károly, Lichtenegger veje és üz-
letvezetője folytatott tárgyalásokat Valen-
tinnek aki ssáztít zsák lisztéi nyomban meg 
is vásárolt. Tizenhatezer koronát nyomban 
kifizetett a proviant-tiszt és örbahnv kö-
zölte, hogy még 6750 korona esedékes a 
lisztért. A 105 zsák liszt makszimális ár 
szerinti vételára zsákokkal együtt 4995 ko-
rona lett volna, tehát Örhalmy 18.000 ko-
ronával követelt többet a makszimális árnál. 

Mig ennek az üjtletnek lebonyolítása 
folyt, még egy itzüetfél jelentkezett Valen-
tin hadnagynál. Keresztes Ferencné királyi 
adótiszt felesége volt az uj üzletfél. Keresz-
tesné 6 mázsa jarihonyát adott el a provianf 
tisztnek, kilónkint hat koronáért, később 
azonban ezt az árat hét koronára akarta 
fölemelni. Ugyanekkor Keresztesné. aki 
ügynökökkel állt összeköttetésben, húrom 
száz zsák lisztéi cs három vaggon őröletlen 
gabonát is megvételre kínált Valentin had-
nagynak. Fölajánlotta azonkívül, hogv sze-
rez nagymennyiségű zsirt és szalonnát 
Nagyszentmiklósról egy huszár közvetítésé-
vel. Valentin ebbe az üzletbe is belement 
és átadott 5000 korona előleget az asszony-
nak, aki azonban később ezt az összegei 
visszaadta azzal, hogy az ígért dolgokat 
nem tudja megszerezni. Az a gyanú, hogy 
Keresztesnét figyelmeztette valaki a készülő 
veszedelemre s ezért jött vissza áru nélkül. 

WolfőA letartóztatták. 

Örhalmy t őrizetbe vették. 

A szegedi kihágási bíróság csütörtökön 

délelőtt kezdte meg az ügy tárgyalását. A 

tárgyalás közben terhelő adatok álapján dr. 

Temesváru Géza helyettes-rendőrfőkapitány 

elrendelte a Lichtenegger malom és gazda 

ság zár alá vételét. Dr. Dreyer József Win* 

ügyi rendőrkapitány a Hadi termény rész-

vénytársaság képviselőjével, néhány rend-

őrrel, detektivvel és katonai rendőrrel nyom-

ban foganatosította a zárlatot s egyben meg-

indult a nyomozás ajban az irányban is, hogy 

honnan vett-e a malom a fölösleget. A vám-

őrlőmalmok ugyanis a vámként begyült liszt, 

tel tartoznak elszámolni a Haditerménynek, 

Az a gyám u, hogy ez az elszámolás nincs 

rendben a Lihtenegger-malomnál. Ha ezt 

megállapítják, nyomban büniigyi útra tere-

lődik az ügy. 

A tárgyaláson kiderült az is, hogy a ma-

lom irodájában és a könyvekben semminemű 

följegyzés nincs az eladok 105 zsák lisztről 

és a fölvett lti.000 koronáról. 

Wolf Endre kihallgatása alkalmával 

elmondta, hogy a kilenc zsák lisztet Hoch-

mannéktól szállította, akik nagyban foglal-

koztak még tarhonyaszállitéssal is. 

Dr. Temeeváry Géza azonnal intézkedett 

Hocbmann Rezsőné kihallgatása iránt, ami 

röviddel ezután meg is történt. Hoohmannó 

a kihallgatás alkalmával, amelyet Arvay 

Ferenc, a kihágási bíróság jegyzője vezetett, 

beismerte, hogy tarhonyaeladással foglalko-

zott. Azt azonban, hogy a kilenc zsák lisztet-

tőle vitték volna Valentinnek, tagadta. Wolf 

Endre a keresztkérdésiek súlya alatt- csakha-

mar beismerte, hogy vallomása nem volt 

igaz s a lisztet apja üzletéből szállította. 

Hogy miért vádolta Hoebmannét, nem akarta 

bevallani. 

Tárgyalás közben Valentin hadnagy el-

rendelte a liszt-szálitási ügyben szereplő 

Wolf Endre letartóztatását, ami nyomban 

meg is történt. Wolf Endrét .beszállították a 

46-os kaszárnya fogházába. 

A tárgyalás berekesztésekor dr. Temps-

váry Géza helyettes-főkapitány elrendelte 

örhalmy Károly őrizetbe vételét. A csütör-

töki tárgyaláson ugyanis még a tényállás 

sem. tisztázódott teljesen. Szükség van Lich-

tenegger Gyula kihallgatására, aki azonban 

jelenleg Budapesten tartózkodik. Az esti vo-

nattal kellett volna Lichtenegger Gyulának 

megérkeznie. Az állomáson detektív várta 

sürgős idézéssel, azonban Lichtenegger nem 

érkezett meg. A tárgyalást i>énteken dél-

előtt; folytatják. 

A délután folyamán nyomozást indított 

a rendőrség az elrejtett gabonakészletek tel-

jes fölkutatására. Az a- gyanú ugyanis, hogy 

Szegeden és a környékén mintegy 100 vag-

gonra tehető .az elrejtett gabona mennyisége, 

Megállapította a rendőrség délután még 

azt is, bogy a Wolf Jakab üzletéből szállított 

kilenc zsák liszt abból a kontingensből va-ló, 

amelyet a szegedi közélelmezési hivatal ve-

vőköre ellátására kiutalt 
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Az antant egész Görögországot megszállja. 
— Sándor király letette az eskiit. — 

Genf, junius 14. Párisi lapok jelentik, 

hogy Jonnart a szövetségesek képviseleté-

ben a görög kormány élére Ven izéioszt 

fogja meghivni, 

ZÜRICH, junius 14. Milanói lapok je-

lentik Athéniból: A szövetséges csapatok 

egész Görögországot meg fogják szállani. 

LONDON, junius 14. (Reuter-jelentés.) 

Athénból jelentik, hogy Konstantin görög 

király tegnap délután 5 órakor Athénból 

Tatolba utazott. Sándor király letette az 

alkotmányra az esküt. A városban nyuga-

lom van. 

Az antant térfoglalása Görög-
országban. 

Stockholm, junius 14. A Times tudósí-

tója jelenti Athénból: A szövetségesek csa-

patai megszállották a korinibusi öblöt és a 

földszorost. A görög csapatok Sehol sem 

mutattak kedvet az ellenállásra, 

Venizefosz visszatér. 
Lngano, junius 13. A Petit Párisién 

Athénból arról értésül, bog}' az uj király, 

egybe akarja hívni a venizelista kormányt, 

amelyet Konstantin feloszlatott. Francia 

csapatok Tcsszáliában junius 10-én elfoglal-

ták Elasszonát és angol csapatok segítségé-

vel valószínűleg ilyen sorsra jutott Larlsz-

sza is. 
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Krobatin Sándor báró vezérezredes: 

Az egész nép pénzügyi erejének meg-

feszítése támogatja a hadsereg hősies harcát 

és biztosítja a végső győzelmet. 

Krobatin, vezérezredes. 


