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Rendőrkézen a délvidéki 
városok katona-szélhámosa. 

(Saját tudósítónktól.) Az aradi rendőr-
ség a temesvári rendőrség megkeresésére 
letartóztatta Klein Adolf szentgotthárdi szü-
letésű imiiasztalossegédet, aki katonai egyen-
ruhában számos visszaélésit követett el a 
délvidék különböző városaiban. A szélhámos 
müasztailost a temesvári rendőrség egyik 
közege Temesvárra vitte és az illető most a 
rendőrségi fogdában elmélkedik katonai kar-
rierjének gyors -elmúlásáról. 

-Kdein Adolf mint közlegény szolgált 
egyik közös gyalogezredben és a multt év-
ben a nagykárolyi 'kórházba került, ahonnan 
augusztus lliatodikáh Karánsebeslre utalták 
át és. ímenetlevéWei útnak inditották, hogy -a 
ka-ránsebesi kórházban felvételre jelentkez-
zék. Klein azonban -nem inent el Karáusebes-
re, hanem előbb ellátogatott Szentgotthárd-
ra, onnan- Bécsbe, -majd pedig Budapestre 
ment. Az utóbbi 'helyeken már több vissza-
élést követett el pincérek és vendéglősök ká-
rára. Budapestről áttette működési körét a 
délvidékre és a csalások egész so-rát követte 
el Lúgoson, Temesvárott és Aradon. A csa-
láson -kivül -nem vetett-e -meg a lopást és a 
házasságszédelgést isem. 

Temesvároitt mint dr. Székely I-mre sze-
repelt és őrmesteri ruha volt -rajta. Mivel 
azonban ambiciózus katona volt, csakhamar 
előléptette magát ' zászlóssá. -Előszeretettel 
bérelt lakást ima gáncsai ádo'kn áll, ahol kosz-
tot is adatott magának. A fizetéssel termé-
szetesen mindenütt adós -maradt s mikor már 
tüfnagy volt a tartozása, egysze-rüen meg-
ugrott. Nem mulasztotta el azonban, hogy a 
háziak 'tulajdonát képező ékszerekből -magá-
val! vigye mindazt, amihez hozzáférhetett. 
Az ékszereket elzálogosította, a pénzt pedig 
elköltötte. Megismerkedett Temesvárott több 
tisztviselővel, akiktől kisebb-nagyobb kölcsö-
nöket sikerült szereznie. 

Temesvárott Olyan jól 'áirezte magát, 
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Magy. Tudományos Szinház - a r o 

Január 12-én és 13-án, 
szerdán és csütörtökön 

Izgalmas és érdekfeszítő társadalmi 

dráma. 

i 

Bolygó lelkek.! 
Dráma 4 fe lvonáshan. 

A főszerepet F r i d r i c h D e l n i k , 
a kiváló német szinész játsza. 

Ezenkívül 

A férfigyülölők. 
Vigjáték 2 fe lvonásban . 

• 
» Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. : 
s : 

Gyermekjegyek csak az első e lőadásokra 
érvényesek. 

: : 

hogy L. L. nevü kedvesét, akivel egy aradi 
kiruccanása alkalmával ismerkedett meg, 
Temesvárra vitte és ott együtt élt vele és 
mindenütt -mint feleségét mutatta be. A rend-
őrségnek gyanu-s volt a pár s azért a nőt be-
idézték. Mialatt L. L. a rendőrségen időzött, 
azalatt Klein Adolf, aki ebből -rosszat sejlett, 
megugrott. Nem akart azonban messzire 
menni s ezért 'Aradon telepedett !le. Mivel 
gondolta, hogy a itemesvári rendőrség mint 
zászlóst kerestetni fogja, a hatóságát a-kép-
pen akarta tévedésbe ejteni, liogy egysze-
rűen a -saját -elhatározásából hadnagygyá lé-
pett elő. Aradon (hasonlóképen követte el 
szélhámosságait, mint Temesvárott. 'Az üz-
lete — ugy látszik — jól ment, mert állan-
dóan a kávéházakban tartózkodott, va-gy 
pedig kétes li-irii nőik társaságában mulatott 
az éttermekben. 

A itemesvári rendőrség azonban meg-
tudta, hogy Klein Adolf Aradon tartózkodik 

s azért megkereste az ottani rendőrséget,] 
hogy lartózitaslsa l-e. Rédl aradi detektív az 
Andrássy-téren egy fiatal hadnagyot figyelt] 
meg, aki egy elegáns hölgy-gyei sótáll-t. A 
hadnagy -nagyon gyanús volt a titkosrendőri 
előtt, -annál tts -inkább, mert a Temesvárról 
kapott Klein-féle 'személyleírás iteHjes-en- rá-J 
illett. Odalépett hozzá és kérte, hogy kísérje 
a rendőrségre. A hadnagy eleintén méltat-] 
lankodott, tiltakozott, botránnyal fenyegető-] 
zött :s csak akkor volt hajlandó a rendőrség-
re menni, mikor a detektív biztosította, hogy] 
csak jelentéktelen ügyről van szó és. néhány 
porc niu-lva távozhat. A rendőrségen azon-] 
nal 'szemébe mondták, hogy nem dr. Székely.! 
ha-nem Klein Ad-ollf. Eleintén tagadott, de< 
aztán beismerte, hogy tényleg ő a keresett 
egyén. Az aradi rendőrség erre letartóztatta 
és átadta a temesvári rendőrség -közegének.] 
aki még a tegnapi est f-olyainán Temesvárra j 
vitte. 

Adófizetők figyelmébe! 
Bármely adóügyi kérdésben legszakszerűbb felvilágosítást ad, felülvizsgálja az adó-
kivetés törvényszerű helyességét, házbér- és teher-valloniást eszközöl, minden adó- j 
negyedkor részletes Írásbeli f igyelmeztetést küld előfizetőinek, hogy mely adónemben 
mennyi és mikor f izetendő. Egész éven át rendezi és ellenőrzi előfizetőinek adóügyeit . ; 

Előf izetési-di j egész évre 4 — 6 kor., mely di j negyedévenkint is fizethető. 
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TÖRKÖLY pálinka 
BARACK j 

állandóan kifOnö minőségben kapható 

Tenner M. Lászlónál 
Felsöfiszapart 6. 

Cukor, rizs, kávé, 
lekvár, dió 

és minden háztartási cikkek 

előnyárban, bő választékban 

Hoffmann Jánosnál 
Szeged, Petőfi Sándor-sugárut 89. 

Telefon 134. 

Izzad valamely tesl' 
része? Ugy használ ja a 
dr . Leinzinger-féle kipró-j 
bált szert . Üvegje 60 fil-
lérárt kapha tó Leinzinge' 
gyógyszer tá rában Szeged. 
Széchenyi- tér . 250 

H a j ő s z ü l é s el len 
csakis az ár talmatlan Lein-
zinger-féle „Hajres torer 
használ ja . Ara 1 K 20 fiH-
Kapható Leinzinger GyuW 
gyógyszer tárában Szeged 
ő /écheny i - t é r . 250 

Legjobb hajfestő a* 
országosan el ismert Lein-
zinger-féle. Ara 2 K 50 '< 
Kapható Leinzinger Gyul* 
gyógyszer tá rában Szegedi! 
Széchenyi-tér. 250 

Fájós fogára vegye" 
. mie lőbb a h i res Leinzin-

ger-fé le f o g c s e p p b Ő 1 

üvegje 60 fillérért kap-
ható Leinzinger GyuJ* 
gyógyszer tá rában Szeged. 
Széchenyi- tér . 250 

Hajhullás, hajkorp* 
gyorsan elmúlik a Lein-
zinger-féle „ C h i n a h afc 
s z e s z " által. Ara K l ' f 
Kapható Leinzinger üywf 
gyógyszer tárában Szeged. 
Széchenyi-tér . 250 

Gyomorbajosok di-
csérik a Leinzinger-fJ® 
gyomorcsepp jó hatásá1. 

Üvegje 1 koronáér t kap-
ható Leinzinger Gyúl"' 
gyógyszer tárában Szeged" 

Hirdetéseké* 
felvesz a ki-

adóhivatal Sz*' 
ged, Kárász-u. 9 
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