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Két szélhámos vendég-
szereplése Szegeden. 

— Huszonháromezer koronát csaltak ki 

egy uriasszonytól. — Országszerte körözik 

a csalókat. — 

(Saját tudósitónktól.) Április elején ket 

elegáns' fialta lelmbeír vonta magára a kolnzó 

közönségének a figytelllmet. ,A 'kiét ifjiu arisz-

tidkmatílkiu's. gőggel rótta 'a sétaterét, mindén 

déliben pontosan mégjieíentelk, estéinlkint pe-

dig, .egy ellsőemélelti páholyban , élvezték a 

szmlelöadásókaít. A fiiateleimberék fellltiiinőeh 

köllitekdzitdkj, lalini a die.tlelk.fciivieiten:ejk feltűnt. 

Jalielntést tetteik ' dr. Borbola Jenő bűnügyi 

kapitánynak, aki Kosztra Lajos és Kállai 
Gábor de,teikt;i'viekét meglbiztla a két előkelő 

idegen kifetíéneik mieigálliapitásávall. A detek-

tívek napokon kidreszitüil figyelték őket, de 

semimi gyanihslalt nem velttiek észre. Kinyo-

mozták azonban, ihogy az egyiket Máday 
Gézának hívják, „a másikat pedig; Bölömi 
Lászlóinak. A fiatallemiberdk a Tiszában lak-

tak, Miáday gazdasági intézőnek, Bölömi 

joghallgatónak volt beijelentvid. Borbola ka-

pitánynak sehogy sem tetszdtt a két 'ide-

gen visellklediéise, bár pozitív gyanúra1 okot 

egy ál talián nie/m szolgáltatták. 

Egy nap Mádiay kifizette a szálloda-

számlát ,és barátijával együtt diubazott Sze-

geidről. 

Hiuisvét elliső napján aztán kiderült, 

hogy a két1 tílőlkdő ifijiu szélhámos. A rend-

őrség táviratot kapott a budapesti reridör-

síég bűnügyi osztályától. A 'táviratban az 

államrendőrség kéri a 'szegedi .rendőrséget, 

lnogy Mádayt és Bölöniiit tartóztassák le, 

mert eigy . buldiapésti uiniiass;zioinyitó)l, N. A. 
cukrász nejétől.. 

tízezer koronát csaltak ki. 
'Ugyanaznap megérkezett N. A. buda-

pesti cukrász a .feleségéveH és ,a)z asszony 

dr. Borbola kapitány előtt a következő val-

lomást tette: 

— Máid a y Gézát Budapestről' ismerem, 

április elején Szegedre utaztam véle. It't a 

Tisza-szállóban laktunk. Máday néhány nap 

múlva egy barátját mutatta be, .alkivel állan-

dóan együtt volitíunlk. Én Szögiedre magam-

mal hoztam tízezer korona készpénzt és 

egy 

tizenhárom ezer 
koronás takarékkönyvet. • Máday azt mond-

ta, amikor a pénzt meglátta, 'hogy egy nő-

nek nem szabad ennyi pénzt magánál tar-

Jani és dvet'te a könyvet, meg a tízezer 

koronát. Itt akartunk nyaralni, Máday azt 

mondta, hogy Újszeged a legszebb nyaraló-

hely, menjünk oda,. Kimentünk, ott Máday 

Török Mihály postatisztnél nagy lakást bé-

relt és kölcsönbu'tort is .szerzett. Amikor a 

lakás rendben völ.t, én; odaköltöztem, ők 

ketten1 pedig a Tiszában laktak. Engem min-

dennap .felkerestek, épen azíérit bellitiinő volt, 

amikor kiét napáig feliéin se néztek. Azt .'hit-

tem, dolguk van, de amikor hat napig nem 

mutatták mfegukiat, [Pestre ultaztam, hogy 

megtaláljam őket. Közben íérjeltnuelk min-

dent bevallottam és a kiét szélhámos ellen 

felije leütést tettem. A takaréklköríyv időköz-

ben megkerült, visszaküldték postán, hiszen 

úgysem tudták vollna a pénzt teliveinmi, mert 

csak annialk adják ki, aki a jóFigjét tudja. . 

Dr. fíoirbol'a jegyzőkönyvet vett fel az 

asszonnyal és a legsz/éiesebbköirü nyomo-

zást vezette be a széltómosiok kiézrekerité-

sére. , 
* 

Az egyik szélhámos: Máday Géza, 

nem ismieretlem a budapesti rendőrség előtt. 

Ezelőtt két éivivell imláir le volt tartóztatva 

zsarolás miatt. Egy mérnök feleségét akar-

ta Máday megzsarolni négyezer koronára. 

AJkkor még szerényebbek voltaik az igényei. 

Az asszonnyal aiklkiolr neim ő, hainem a ba-

rátja iisnierlkediett. meg. Az eset ugy kezdő-

dött, hogy Máday é's a barátja, alki egy bu-

dapesti magándetektív cégnél vollt alkal-

mazva1, Szolnokra kirándultak. A vonaton 

megismerkedtek egy fiatal asszonnyá!, akit 

a magándetektív egészein .„imiagifőzöt't." Az 

asszony beleszeretett a Szélhámosba és 

többször találkozott véle. Egy hónapi isme-

retség után' a fiatalembeír elhanyagolta az 

asszonyt, csak azért, mert az a bolondulá-

sig szereti és' ha ő ugy tesz, mintha meg-

unta vollna, az asszony felkeresi, esetleg 

levélben fogjá' magáihoz hivői. Igy iis tör-

tént. A naiv asszony levelekkel árasztotta 

ej szerelmesét, könyörgött nekli, 'hiogy ke-

resse fél, mert nemi tud nála .né'lkiil élni. 

Amikor mán elegendő bizoinyiiték volt a fiu 

kezében arra, ihoigy az .asszony vele vi-

szonyt folytatott, felkereste ós előadta., 

hogy azért nem találkozhatnak, inert anya-

gi gondjai vannak. Az asszony pár száz 

koronát akart adni, de a gentleman vissza-

utasította, eglászen addig, inig a pár száz 

koronából ezer korona nem lett. Étitől kezd-

ve aztán állandóan piu'mpolt'a a szerelmes 

asszonyt. Amikor látta, lnogy több pénzt 

már nem tud kipréselni, levelet ,írt a nönle'k 

és kérte, ségiitse k.i négyezer kőronával, 

hogy valami üzletet kezdhessen. Az asz-

s'zony kétségbeesett hangú levélben vála-

szolt és' kérte, álljon el ettől a kívánságától, 

mert nemi tudja tieljeSiteni, hiszen már a 

ruháit, és. ékszereit is eladta, csakhogy pénzt 

tudjon adni. 

A szélhámos ékkor Máday Gtélza segii'D 

sógét vette igénybe. Elküldte Mádayt a nő-

höz, akinek Máday tudomására alfa, hogy 

a barátja végső kétségbeesésében arra ha-

tározta magát, hogy mindent megmond a 

férjnek. Gsaik abban az esetben hajlandó 

ettől elálltai, — mondta Mádiay a nőnek — 

hia a négyezer koronát megkapja. Az aSz-

szony sírt, könyörgött, majd azt mondta 

Máday,nak, hogy ennyi koimiszságot nem 

tételezett fel a kedveséről. Meggyanúsította 

Mádayt azzal, liogy a s'aját szakállára dol-

gozik. iNem tudta elhinni, hogy ai barátja" 

küldte, azt hitte, liogy Mádiay Valami mó-

don megtudta viszonyukat és most ezt ki 

alkarja használni. 

'Máday szolgált bizonyitékikat is. Más-

nap átadita a barátja leveliét az asszonyinak. 

Most már ,írásban kérte a fiu az asszonyt, 

hogy a . négyezer koronát szerezze meg, 

nehogy kénytelen legyen1 a1 férjjel mindent 

közöltei. Az asszony elolvasta a 'levélét és 

kiérte Mádayt, közöje a barátjával, hogy 

levélben fog válaszolni. A mérnökné vála-

szolt is, csakhogy élőbb fellkelreste a deték-

tivfőmököt és elmondott mindent. A detekti'v-

iőnök levelet Íratott az asszonnyal Múd.ay-

éknak és másnap délután hát órára Mái-

kát adiatiott a Népopera-kávéházba. Azt is 

beleiratta a levélbe, hogy egyelőre csak 

kétezer koronát tud adini, die igyekezni fog 

a többit is megszerezni. 

Nagy volt a két szélhámos öröme, biz-

tosra vették a 'kétezer koronát. Már dél-

után négykor bent iiltejk a kávéházban és 

várták az áldozatot. Az asszony pontban 

Inat óraikor érkezett ós leült, a fiuk asztalá-

hoz. Rövidi diskurzus után elővett 'ket darab-

ezer koronást és átnyújtotta. Amikor a 

pén'zt eltették és távozni akartak, lovag 

Bialoskurski Géza és Püspöky Sándor de-

tektívek állták ultjiuklat. A dietekltivek min-

déin feltűnést kerültek, csöndesen felszólí-

tották a két szélhámost, hogy minden ellen-

kezés nélkül kövessék őket. A rendőrségen 

kihallgatás' után letartóztatták őket. Máda^ 

ellen később az eljárásit megszüntették, a 

barátja azonban hat havi foghiá/M1 kapott. * 

Máday Géza Pécelre vialé ahol édes 

atyja jómódú nyugdijas pOstatisZitvi'sélő. A 

fiu a háboru elején a nyolcadik gimnáziu-

mot Végezte. KéSőbb önként jelenllkezeítt 

katonánlak, de alig nelhiány napig vol't a 

fronton, mert ideg gyöngeség miatt, a kato-

nai •szolgálatra aihaJimiatlainnak 'találták. 

Azótia apróbb . szélliíámósságolkból1 tartotta 

fenn magát, miig most. Bölönii Lászlóval, 

egy budapesti előkelő csatáid fiával szövet-

kezve egy nagyobb „risz"-t ineim sikerült 

osinálma. 
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Az angol kormáng megállapodásai 
a véderöjavaslatra vonatkozólag. 

Rotterdam, április 25. A Daily Tele-
graf közli a véderő javaslat főbb pontjait, a 

melyekben a koirimány tagjai megegyeztek. 

Ezek a következőik: 1. A 18 éveseik szolgá-

lati kötelezettsége. 2. A kiszolgált katonák 

visszatartása a hadseregben. 3. A nőtlen 

férfiak elboesájtása a municiógyárakból és 

azokról a helyékről, ahol katonai szolgálat 

alól fölmentették őket. Ezeknek beosztása 

a hadseregbe. 4. Azoknak a nős embereknek 

beosztása a hadseregbe, akik katonai szol-
gálatra önként jelentkeztek. Hu a toborzás 
nem járna eredménnyel, a többi nös embe-
reket is behívják katonai szolgálatra. 

Berlin, április 25. Londonból érkező je-

lentéseik szerint Angliában az ellső hónapban 

5000 embert toboroznak hetenkiint. Az ezt 

követő hónapokban az év végéig hetenkint 

15.000 embert toboroznak. Hia a toborzások 

nem járnak ezzel az eredménnyel, a kor-

mány beleegyezik abba, hogy behozzák az 

á'lta 1 ános Vé dlkötelezet t s'é'get. 

Német képviselők látogatása Konstanfi-
nápolgban. 

Konstantinápoly, április 25. 

A német parlament tagjainak küldöttsége 

ideérkezett. Fogadásukra a török parlament egy 

küldöttsége jelent meg, a mely a kamara alel-

nökéből, az elnökség tagjaiból és számos kép-

viselőből állott, megjelentek továbbá a minisz-

tériumok osztályfőnökei, a kik a német képvi-

selőket az általuk képviselt kartársak és hiva-

alok nevében üdvözölték. Az Egység és Hala-

dás bizottságának főtitkára szintén megjelent a 

küldöttség üdvözlésére. A német képviselőket 
általában a legmelegebben fogadták. A tőrök 
határtól a fővárósig a drinápolyi vilajet hatósá-

gainak képviselői kisérték a német képviselőket. 


