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Izgalmas éjszakai haisza után 
önként jelentkezett 

alföldi csempésztársaság vezére 
•Lengyel Istvánt a pénzügyőrök őrizetbe veíték 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy a szegedi 
pénzügyőrség hétfőn délután dr. Pethö Sán-
dor pénzügyőri felügyelő irányítása mellett 
nagyszabású csempészést leplezett le. A Ka-
tona-ucca 3. szám alatti házban, özv. Sziráki 
Lajosné lakásában lartott házkutatás alkalmával 
a pénzügyőrök nagymennyiségű Szacharint és 
tűzkövet találtak, többezer pengő értékben. Az 
asszony az elrejtett csempészárura vonatkozó-
lag azt vallotta, hogy az Lengyel István Tápai-
ucca 3. szám alatti lakos tulajdonát képezik, 
nála csak megőrzésre hagyta a gazdája. Len-
gyel Istvánt a pénzügyőrök régi idő óta ugy 
ismerték, mii^t a legügyesebb csempészt, aki 
az egész délvidéket ellátta csempészáruval. A 
lefoglalt szacharint és tűzkövet Németország-
ból, Burgenlandon keresztül csempészte be az 
országba. 

A pénzügyőrök elől Lengyel István megszö-
kött. Keddre virradó éjszakán a pénzügyőrök 
valóságos hajszát indítottak utána. Éjféltájban 
sikerült is a nyomára akadni, azonban Lengyel 

oly ügyesen szökött a nyomozók elől, hogy 
nem sikerült kézrekeriteni. Polgári ruhás pénz-
ügyőrök keresték a lakásán, majd arról érte-
sültek, hogy sógorához ment. Ide is későn ér-
keztek a nyomozók, mert a sógorától kevéssel 
azelőtt eltávozott ismeretlen helyre. Egész éj-
szaka folyt a hajsza Lengyel után, de ered-
ménytelenül. 

Reggel nyolc órakor azután Lengyel István 
önként jelentkezett a pénzügyőri laktanyában. 
Előadta, hogy tudomása van arról, hogy ke-
resik, nem akar bujkálni, ezért jelentkezett 
Azonnal megkezdték kihallgatását, Lengyel 
azonban tagadta, hogy valami köze is lenne a 
lefoglalt csempészáruhoz. Közben kihallgatták 
özv. Szirákinét és hozzátartozóit, akik hatá-
rozottan vallották, hogy a tűzkövet és a szacha-
rint Lengyel vitte lakásukba megőrzésre. 
Lengyel Istvánt szembesítették Szirákiékkal, 
akik szemébe mondották vallomásukat. Lengyel 
ezekután is megmaradt vallomása mellett. A 
pénzügyőrség Lengyelt őrizetbe vette. Az el-
járás tovább folyik. 

Tömeges felfelenlés 
a külvárosi háztulajdonosok ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
utóbbi időben több külvárosrészi háztulajdo-
nos ellen tettek feljelentést a kihágási bíró-
ságnál, amely a feljelentések alapján megindí-
totta az eljárást. A panaszok lényege az, hogy 
a feljelentett háztulajdonosok a "telkükön ösz-
szegyülő szemetet, szennyvizet és az emésztő-

f;ödrök tartalmát éjszakánként az uccájukban 
evő nyílt csatomaárkokba hordják, pedig azt 

a szabályrendeletek a legszigorúbban tiltják. 
A följelentett háztulajdonosok eljárásának kö-
vetkezménye az, hogy vannak egyes részek a 
külvárosokban, ahol* elviselhetetlen a levegő, 
ahol az egészségtelen büz valósággal elüldözi 
a lakosságot, megfertőzi az egész környék leve-

gőjét. Vannak olyan külvárosi uccák, ame-
lyekben végig, minden egyes háztulajdonost 
feljelentettek a kihágási bíróságon. 

Az elsőfokú közigazgatási hatóság, amely a 
kihágási biróságtól értesítést kapott a töme-
ges feljelentésről, szigorú vizsgálatot indított 
a külvárosokban. A városi kézbesítőkkel és 
nyomozókkal figyelteti a külvárosi uccákat. A 
közigazgatási nyomozók sok olyan háztulajdo-
nost értek tetten, aki elkövette a feljelentések-
ben meghatározott kihágást. A háztulajdono-
sok ellen a közigazgatási hatóság is megtette a 
feljelentést és a kihágási bíróság minden egyes 
feljelentett háztulajdonos ellen megindította 
az eljárást. 

fl hűtlenséggel, gyultogatássa! 
és tizrendbeli rabiássa! vádolt cigány bűnügye 
Tizenhárom év ulán fogták el Boldizsár János«, aki a megszállás Idején Ón-

ként Jelentkezett a román hadseregbe 

(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány 
hónappal ezelőtt a félegyházai cigánysoron va-
lamilyen kisebb jelentőségű ügy miatt elfogták 
Boldizsár János nevű román anyanyelvű tégla-
vető cigányt. A rendőrségen gyanúsnak találták 
Boldizsárt és utánanéztek, hogy nem szerepel-e 
a körözöttek között. Kiderült, hogy a vásár-
helyi csendőrség 1920 óta körözi egyrendbeli 
hűtlenség, egyrendbeli gyújtogatás büntette, 
tizrendbeli rablás büntette és háromrendbeli 
zsarolás büntette miatt. Boldizsár János a fél-
egyházai rendőrségen beismerte, hogy azonos a 
keresett Boldizsárral. Letartóztatták és Sze-
gedre kisérték. 

Boldizsár János ezeket a bűncse'ekményeket 
még 1919-ben és lo20-ban követte el, a román 
megszállás idején. Amikor a román hadsereg 
bevonult Vásárhelyre, Boldizsár János Vásír-
helyen tartózkodott és önként jelentkezett fel-
vételre, annak ellenére, hogy magyar állam-
polgár volt. Ezzel követte el a hűtlenség bűn-
tettét. Mint román katona, sorozatosan követte 
el a különböző, súlyosabbnál súlyosabb bűn-
cselekményeket. 1920 márciusáig, míg a román 
hadseregben szolgált, számos rablást követett 

A kép SrOkbecsfl alándék. L e p j e m e g hozzátartozóit 

Freimann Miksa kiálíi'ásáréi egy képpé!. 
(Résziéire Is.) Kers'ekbsn MO.tlT választék. Kárász u. 10. 

el. Fegyveresen behatolt a tanyai gazdákhoz és 
tőlük erőszakkal ékszert, ruhaneműt, pénzt, ga-
bonát, jószágot, bútort vitt el. Rablásai közül 
tizet sikerült a nyomozás során rábizonyítani, 
valamint háromrendbeli zsarolást, amelyet 
ugyancsak gazdák sérelmére követett el. 1919 
decemberében elkövetett egy rendkívül sulyo? 
bűncselekményt is. Éjjel 12 óra tájban fel-
gyújtotta a belső-erzsébeti elemi iskolát, amely 
leégett. 

Boldizsárt a románok kivonulása után a 
csendőrök elfogták a tanyák között. Boldizsár-
nak azonban sikerült megszöknie és eltűnnie. 
Azóta hiába keresték mindenfelé, mig most a 
véletlen rendőrkézre juttatta.. Boldizsár a vizs-
gálat során azzal védekezett, hogy mint román 
katona, felsőbb utasításra cselekedett, paran-
csot hajtott végre, a rablások nem rablások, 
hanem a megszálló csapatok rekvirálása volt. 

Kedden délelőtt került Boldizsár János a sze-
gedi törvényszék Gömö: y-tanácsa elé- Erősen 
megvasalva, szuronyos fegyőrök állították bí-
róság elé a 31 éves vádlottat. A személyi ada-
tok felvételénél azt mondotta, hogy román 
anyanyelvű, de magyar állampolgár. 

ítéletre nem került sor, mert a bíróság még 
a tárgyalás előtt megállapította, hogy Boldi-
zsár János ügyében a budapesti törvényszék 
illetékes és ezért az iratokat átküldik a buda-
pesti törvényszéknek. 
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HA-HA cipőáruház 
Szeged, Kelemen ucca 12. 

Szent-Györgyi professzor 
előadása Stockholmban 

Stockholm, április 11. Dr. Szent-Györgyi Al-
bert, a szegedi egyetem világhírű tanára euró-
pai előadó körútja során Stockholmba érkezett. 
Az állomáson H. von Eulcr, a Nobel-diias 
stockholmi egyetemi tanár, dr. Leffler Béla 
egyetemi rk. tanár, a stockholmi Magyar In-
tézet vezetője, Fríthjof Trulsson magyar kon-
zul fogadták. A stockholmi lapok valamennyien 
első oldalon hosszabb beszélgetést közöltek a 
magyar tudóssal, kiemelve felfedezésének nagy 
jelentőségét. 

Szent-Györgyi Albert a stockholmi főiskola 
nagy előadótermében rendkívül nagy érdek-
lődés mellett tartotta meg előadását. Előadásá-
ban kísérletekkel és vetített képekkel kimutatta, 
hogy az állati és növényi életre milyen hatással 
van az általa felfedezett »askorbinsav«, mely 
azonos a C-vitaminnal. Nagy feltűnést keltett 
előadásának az a része, melyben elmondta, 
hogy a szegedi zöldpaprika a legdúsabb vita-
mintartalmú növény és mig azelőtt a C-vitamint 
csak ezredgramnyi mennyiségben lehetett ki-
vonni a narancsból és citromból, addig a ma. 
gyar zöldpaprikából rövid idő alatt félkiloqrcim 
mennyiséget nyert és igy szegedi laborató-
riuma el tudta látni az egész világ na-
gyobb életvegytani intézeteit az értékes C-vita. 
minnal. 

Szent-Györgyi professzor előadásában közöl-» 
te, ha számításai beválnak, akkor sikerül a sze-
gedi paprikát ugy konzerválni, hogy az mint 
dus vitamintartalmú főzelék kerülhet forgalom-
ba. A C-vitaminnak nagy jelentősége lesz a 
skorbutetlenes gyógyászatban is. 

Előadás után a svéd fiziológiai társaság va-
csorát adott, melyen a stockholmi egyetemi 
tanárok, orvosok és az életvegytani intézet 
tagjai vettek részt. A vacsorán is lelkes ünnep-
lésben részesítették a magyar tudóst. Szent-
Györgyi tanár még az upsalai egyetemen tart 
előadást, majd Párisba és Londonba utazik, 
hogy az ottani fiziológiai társaságok meghívá-
sára szintén előadásokat tartson. 
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