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liszta ascorbinsav hatástalannak
bizonyult,
ezzel szemben a különleges paprikakivonatok
ós a citromléből előállított kristályok alkalmazása eredményes volt. Ezok alapján megállapították, hogy a jelzett növényekben a C-vitainin mellett még egy másik ható anyag van és
ezt az anyagot permeabilitás-vitaminnak, Pvitaminnak nevezték el.
A P-vitamin Szeged számára ismét jelentőséget hoz, a szegedi
paprikával folytatott kísérletek során jutottak cl öten »/. u j vitamin
megállapításához és alkalmazásához.
Az u| anyagot tulajdonképpen
L-vitaminnak kellett volna elnevezni, mert K-ig már ismeretes volt a vitaminok sora és most az ábe
sorrendjében az L következett volna.
Elsősorban arra gondoltak a professzorok, hogy
ehhez a vitaminhoz is a paprika vezetett el,
de tovább menve az u j vitaminnak nagy szerepe van a permeabilitásnál, tehát a P-vitamin
elnevezést fogadták el, átugorva az ábe néhány betűjét.
A vizsgálatoknak és a kisérleli
munkának
ma még számos ága van, a munka tovább folyik és ma még nem ismeretes, hogy
mely
betegségcsoportra lesz kihatással. Ma még nem
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lathalo, hogy egy nagy csoport betegség van-e
érintve, vagy csak azok a betegségek, amelyekre való haüisát a P-vitaminnek már ma is
ismerik az eddigi klinikai vizsgálatokból. Sok
munkara és sok megfigyelésre van még szükség, amíg teljesen tisztán látható lesz a kérdés
teljes jelentősége. Október folyamán minden
valószínűség szerint megtartják a professzorok
a szegedi orvosegyesületben az első tudományos
beszámolót. Eblien a beszámolóban is ki fogják
fejteni, hogy még hosszú munkára van szükség és ma még csak az első eredményről lehet szó.
Az egész nyilvánosság nagy érdeklődéssel
várja a szegedi tudós tanárok további munkáját és azt az első tudományos beszámolót,
amely egv u j nagyjelentőségű magyar felfedezésről fog képet adni az egész nemzetközi
nyilvánosság és az orvostudomány számára,
kezelés után 12—16 nap alatt sikerült a vérzést
(v. gy.)
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A junlus! kommunista szervezkedés
vádlottat
a szegedi törvényszék élőit
Két és félévi leaybázra ítélték Haidók Bélét, a szervezkedés vezetőiéi — A lObbi vádlott kisebb fogházbüntetés! kapott
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi törvényszék Vaday-tanácsa pénteken tárgyalta ismét a juniusban leleplezett kommunista szervezkedés ügyét. A vádlottakat: Hajdók Béla cipészsegédet, Krajkó
Sándor cipészsegédet, Krajkó
József napszámost, Kohn
Ilona fodrászsogédet, Herz
Pál
magántisztviselőt, Szabó
István. Tajthy
Ferenc, Kohn
Miksa, Apró
Antal budapesti szobafestősegédeket,
Macsánszky
József fogtechnikust. Fábián
Kálmán gyárimunkást és Pósa Máriát az ügyészség az állam és a társadalom törvényes rendjének felforgatására irányuló bűntettel, illetve
vétséggel
vádolta meg. A vádirat szerint
a szervezkedés
rezére Hajdók
Béla volt, aki hasonló bűncselekmények miatt már büntetve volt. Haidók
a, fogságból való szabadulása után ismét kommunista ügyekkel kezdett foglalkozni. Ilven
iránvu tevékenysége miatt a mult esztendőben
kizárták
a budapesti
szakszervezetből.
Ezután
tőrtónt, hogy a kommunista központban megbízták azzal, utazzon Szegedre és itt igyekezzék a szervezkedést megindítani.
A vádirat sorjában megemlíti Hajdók szegedi céljait ós tevékenységét. Eszerint Hajdók a
párt ifjúsági
csoportjában
ellenzéki
mozgalmat, kezdeményezett ós az volt a terve, hogy
megnyeri a többséget és a jelenlegi vezetőséget Kibuktatja, igyekezett az uiusagi csoport
tagjait megnyerni. Előadásokat tartott, amelyeknek az volt a lénvege, hogv a szovjetállapotok mennyire kívánatosak. Nyomtatványokat osztogatott, amelyeket a budapesti vádlottak szállítottak
Szegedre.
Kirándulásokat
szervezett, a Tiszapartra, Tápéra, ezeken
is
előadásokat tartott, vagv tartatott és forradalmi dalokat énekeltetett.

Kohn Ilona, aki menyasszonya volt Hajdóknak, a vádirat szerint főleg a Vörös
Segély
akció szervezése körül tevékenykedett, a többiek nyomtatványokat terjesztettek és arra
vállalkoztak, hogv híveket szereznek.
A vádlottak
n rendőrségen beismerő vallomást tettek. Néhányan ezt a vallomást már a vízsgálóbiló előtt
visszavonták
és arra hivatkoztak, hogy a rendőrsétren kényszer hatása alatt tettek beismerő

vallomást. Egyikük sérüléséről a vizsgálóbíró
oryosi látleletet vétetett fel.
Az első főtárgyaláson

Hajdók
Béla részbeni
beismerő
vallomást
tett.
Elmondotta, hogy meggyőződéses kommunista
és elismerte, hogy Pestről Szegedre küldték,
de megbízója nevére nem emlékszik, illetve nevét nem ismeri. Szegedre kész tervekkel jött,
de terveit nem váltotta valóra ós nem foglalkozott kommunista szervezkedéssel, ehelvett a
minimális munkaidő és munkabér ügyében tevékenykedett. A nála lefoglalt iratok csak
tervezetek voltak, de azoknak beváltására sosem
került sor.
A többi vádlott visszavonta
beismerő
vallomását
és azzal védekezett, hogy kénvszeritették a rendőrség előtt tett beismerő vallomás
megtételére.
A biróság a múltkori főtárgyaidat elnapolta,
mert az ügyész és a védők is előterjesztést
tettek a bizonyítás tárgyában. E z t
a hizonvitási eljárást
folytatta le pénteken a törvényszék. A terem
környékét már a korai órákban megszállták az
érdeklődők, valóságos közelharc folyt minden
tnlpalattnyi helyért Még egvre jöttek az érdeklődők, tumultuózus
jelenetek
játszódtak
le az
ajtó előtt.
A főtárgvalási elnök intézkedésére
rendörök
érkeztek,
akik azután a tömeget szét-
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oszlatták és csak annyi embert engedtek be.
amennyi ülőhely volt. Kis késéssel aztán 6or
kerülhetett a tárgyalásra.
A törvényszék rengeteg tanút hallgatott ki,
így elsősorban a nyomozást lefolytató
politikai detektjvesoport
embereit, akiknek arra vonatkozólag kellett
vallomást tenniök. hogv bántalmazták-e.
kény
ezeritették-e
a gyanúsítottakat?
A kihallgatott detektívek egyöntetűen azt
vallották,
hogy egyikük
sem bántalmazta
a
gyanúsítottakat,
azok önként tettek beismerő vallomást.
Kihallgatta azután a biróság
a szociáldemokrata párt
vezetőségének tagjait, akik elmondották, hogv
kifejezett ellenzék nem volt a pártban, vörös
ellenzék meg egyenesen nem, megesett azonban,
hogy egy-egy indítványnak akadt
ellenzéke.
de ez még nem jelenthet semmit, ez hozzátartozik a pártélethez. Hogv a pártban Hajdók,
vagy más valaki kommunista
szervezkedést
folytatott volna, arról nincs
tudomásuk.
—
vallották.
.
Kihallgatta, ezután a biróság az
ifjúsági
csoport több tagját, akik előadták, hogv az
ifjúsági csoport színdarabok
előadásáról
tárgyalt leginkább és hetenként egyszer sajtónap
volt, amikor azokkal, akik egész héten nem érnek rá, ismertették a hétközi politikai eseményeket. Kommunista, szervezkedésről nem tudtak. egyik-másik megemlítette, hogy a kirándulásokon énekeltek olvan nótákat. Amilyeneket a vádirat kifogásol.
Az iratok ismertetése előtt dr. Mihályffy
István ügyész indítványozta a közrend megóvása
érdekében
zárt targyalas
elrendelését, mivel a felolvasandó iratok egvnémelvik'í bolsevista tendenciájú. A biróság rövid tanácskozás után ugv határozott, hogy az
iratok
ismertetésének
idejére
kizárja-a
teremből a
nyilvánosságot.
Délután

,

folytatták a várgvalást a perbeszédekkel. Dr.
Mihályffy
lslván ügyész vádbeszéde után
a
védők: dr Turmayer
Gusztáv, dr. Vass Tibor,
dr. Schivariz
István és dr. Valentivy
Ágoston
mondották el védőbeszédeiket, maid a biróság
ítélethozatalra vonult vissza.
A biróság este 8 óra után hirdette ki
az Ítéletet.
amelyben bűnösnek mondotta ki Hajdók
Bélát állam- és társadalomrend erőszakos felfor
gatására. irányuló bűntett miatt és ezért 2 és
félesztendei
fegyházra
Ítélte.
A többi vádlottakat, vétségben
mondotta ki
bűnösnek a biróság és ezért Krajkó
Andrást,
Krajkó
Józsefet és Kohn Ilonát, fejenként 5—5
hónapi fogházra. Szabó
Istvánt 3 hónapi fogházra, Tajthy
Ferencet, Kohn
Miksát,
Apró
Antalt fejenként 4—4 hónapi fogházra és végül
Herz Páít 3 hónapi fogháara ítélte a biróság.
A többi vádlottat a biróság
felmentette.
Hajdók Béla, Kohn Ilona, Tajthv.
Herz
Pál, Kohn Miksa, Apró, Szabó István fellebbezést jelentett be a-z ítélet ellen.

Dr. Palócz Sándor és Halász Sándorné, Palócz Ilona mélyen megrendülve
ják, hogy édesanyjuk

tudat-

özv. Palócz Lászlóné
Nagy Gizella

rövid szenvedés után 1936 szeptember 17-én délután Budapesten, életének 67-ik
évében elhunyt
Temetése Szegeden
egec
a belvárosi temetőben levő családi sírboltban szeptember 19én d. e. fél 12 órakor
•akor lesz. Gyászmisét hétfőn, 21-én délelőtt 9 órakor mondunk
belvárosi templomban.
Gyászolják: Halász Sándor veje, dr. Palócz Sándorné sz. Bányai Erzsébet menye, Halász Juci, Palócz Mária unokái. Számos rokon és jóbarát.

