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trulmányai során tanúsított kitartó 
szorgalmának és dicséretes bu/galmá-
r.ak jutalmául legfelsőbb kilüntetés-
brn részesül és a Kormányzó úr el-
ismerésének külső jele kíppen átve-
sz1 a díszes doktori gytirfll. 

Az államtitkár hangsúlyozta ez-
után, hogy ez a jutalom és kitinje-
ié s nemcsak arra szolgál az ifjú tu-
dós pályája kezdetén, hogy személves 
előnyöket szerezzen, de elsősorban 
ke telezettségeket ró a knrmánvzógvü 
riis felavatottra. Széchenyi szavait 
idézte: 

»"l|0| juss rá privilégium van, 
kötelességnek is kell lennie!* 

forr öl soha nem szabad megfeledkez-
nie a fiatal tudósnak. Beszélt a gyű-
rű szimbólumáról, a sírig tartó hű-
ségről s arról, hogy a gyűrűbe Ma-
gviirnrsxág címerét véslek bele. az 

egesz életre szoio hüseg tehát atra 
kötelezi a doktorasszonyt, hogy a ma-
gyar nemzet előrehaladását szolgálja 
tudásával és minden erejével. A mai 
sorsdöntő időkben fokozott kötelcs-
ségteljrsitésre is figyelmeztet ez a 
gyűrű, amely talizmánja kell legyen 
az avatottnak egy magasabb erköicsi 
törvény szolgálatában, mely az embe-
risig sorsát irányítja. A Kormányzó 
ur képviselője Isten áldását kérte a 
felavatott kormányzógyütüs doktornő 
további munkájára. 

Dr. Kogutowicz Károly rektor sza-
vai zárták he az ünnepséget. Utalt 
arra. hogv a felavatott a magyar 
anva kötelességét összeköti szép hi-
vatásával s férjének nemcsak hitves-
társa, de tudós segítőtársa is lehet. 
Majd felkérte az államtitkár, hogy az 
egyetem hódolatát tolmácsolja Ma-
gyarország kormányzójának. Az. ün-
nepség a Himnusz elénekléséve! ért 
véget. Utána T á l a s i n é dr. V a r g a 
Annát számosan keresték fel jókívá-
hataíkkal 

A M e z ő g a z d a s á g i K i á l l í t á s 

i l l á m v a s ú n igozolváni ja i 
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Sürgetik a harmadik tanyai 
közigazgatási kirendeltség felállítását 

A belügyminisztérium hozzájárul a csengelei kirendeltség 
felállításához 

»(A Délmagyar ország munkatár-
sától) A törvényhatósági közgyűlés 

még az elmúlt év őszén elhatározta, 

hogy Csengőién is közigazgatási ki-

rende.llrégef szervez. Szabályrende-

let készült erről és azt. felterjesztet-

ték a belügyminisztériumba jóváha-

gyás céljából. Ennyi történt azóta 

a harmadik szegedi tanyai küz'.eaz-

Ktitátd kireriilelt«éff felállítása érde-

kében. 

AzVmban mégsem egészen ennyi, 

elkészült közben a Csengelei köz-

igazgatási kirendeltség épülete is. 

(ágas hivatal , lakás és a szükséges 

mellékhelyiségek is elkészültek és 

a esengelei lakosság abban remény-

kedett, hogy legkésőbb 19+2. január-

j á ra megkezdheti működését nz ú j 

tanyai közigazgatási kirendeltség. 

.Kimúlt má r három hónap is azóta, 

a esenceléi kirendeltség h ivata la i 

még most is üresek, a lakásban sem 

lakik senki és CseftSttde háromezer 

főt meghaladó lakosainak 30—40 ki-

b méterre be kell j á rn i Szegedre, 

vagy a felsőké/ponti közigazgatási 

kirendeltséghez, kell ugyananny i ra 

el járnia . ha ügyes-bajos dolgát el-

akarja intézteiül. Most. nz árvizes 

időkben különösen megszaporodött 

a tanyai nép gondja-baja és nagyon 

is k ívánatos volttá, ha már működ-

hetnék a harmad ik tanyai közigaz-

gatási kirendeltség. 

Értesülésünk szerint a miniszté-

r iumban nem emelnek kifogást, az 

ellen, hogy a esengelei környék kü-

löná l ló közigazgatási kirendeltség-

hez jusson. .4 jóváhagyást már jó-

etöre kilátásba is helyeztek, mert 

a minisztérium, tisztában van azzal, 

fogy egy háromezer főnyi fanyarén^ 

:rum »rm lehet él ma már közigaz-

gatási kirendeltség nélkül. A jó-

váhagyást azonban sürgetni kell, a 

vá r ó i részéről sűrű időnkéut u t ána 

kellene nézni annak, hogyan áll m á r 

h kirendeltség ügye, amely létfon-

tosságxi érdeke volna a esengelei 

b kossághak. A csengettetek most el-

határozták. hogy megsürgetik a vá-

rö-hál a kirendeltség felállítását, azt 

Szovjet igazságszolgáltatás 

szeretnék Csengőién, ha legalább 

már a jövő hónapban megkezdhet-

né működését náluk is a kirendelt-

ség. Ha a jóváhagyást kieszközli a 

polgármester a min isztér iumban, a 

következő napokban már dolgozhat 

is a harmadik tanyai közigazgatási 

kirendeltség, amelynek vezetésére 

is megvon már az alkalmas ember. 

EzidöszoHiit két közigazgatási 

kirendeltség működik a tanyán, az 

egyik Felsői; özponton. ahol dr. 

Sziics Tstván th al jegyző tetézi a 

kirendeltség ügyeit . Alsóközponton 

periig dr. Árendás O.vörgy al jegyző 

n vezt leije a kirendeltségnek. Mind-

két kirendeltség nagy hatáskörrel 

és kitűnően elvégzi feladatát s má r 

régen bebizonyították, hogy milyen 

fontos h ivatást töltenek he a tanya i 

központokban. A városnak -iirgő-

son utána kell néznie a harmad ik 

közigazgatási kirendeltség minisz-

teri jóváhagyásának és ennek bir-

tokában fel kell áltffoni Csengelén 

is a régóta várt tanyai közigazga-

tás-, kirendeltséget. Ez a városnak 

nem okoz jelentősebb többletki-

adást, viszont többezer tanyai adó 

fizető polgár sorsán nagymértékben 

I-í'i n -. v íteoek ezzel. 

Wtinscher Frigyes 
az Actío Catholica alelnöke 

Budapest, márc ius 26. A Magya r 

Kitrir jelenti! Serédi Jusztinián bi-

horos-heroegprimás közölte az Actio 

Catholica országos elnökségével, 

bogy a tavaszi püspökkari értekez-

let az Actio Catholica szociális és 

karitatív szakosztályának Huszár 

Károly elhalálozásával megürese-

dett alelnöki tisztségére dr. Wán 

scher Frigyest , a H a n g y a vezér-

igazgatóját választotta meg. 

Varoa Mihály 
k c a d c r k i k + H i f S , kö t é l á ru-

gyá r é« m « c h t u l k a i faálógyá* 

SZEGJED. Ajradí utoa 4. cz. 

(A m. kir. honvéd haditudósitó^zá-
zad közlése) Az itteni német álloinás-
parancsnokságon néhány hadbíróval 
ismerkedtem meg, akik rendes napi 
szolgálatuk melletl igazi nemei ala-
possággal tanulmányozzák a hciyi 
• Büntető inlczet« módszerét és ada-
tait. 

— Elképzelhetetlen! — mondogat-
ják napok óta. — Kulturembernek el-
képzelhetetlen dolgok ezek. Hutchin-
son angol írónak még a békeévekben 
megirt könyve elevenedik meg ezek-
ből az adatokból. Lássuk csak őket. 

A bolsevisták mindig Szívesen hi-
vatkoztak paragrafusokra, törvény-
könyvekre. ha valakit el akarlak ten-
ni láb alól. Ismeretesek azok a nagy-
szabású biinperek, amelyeket Sztálin 
tartatott. Köztudomásu, hogy a vád-
lottak kivétel nélkül beismerő val l© 
mást tettek. Ugyancsak köztudomásu, 
Imgy a tanuk is mind olyan értelem-
ben vallottak, ahogyan arra a vörös 
államügyésznek szüksége volt. A ter-
helő vallomások kiegészítették egy-
mást. tökéletesen egymásba kapes© 
lódlak, mint egy bonyolult gépezet fo-
gaskerekei. Egyetlen felderitetlen pont 
se maradt ezekben a bolsevista bün-
perekben. 

Ez a körülményes pontosság, ez a 
tökéletesen kiszámított pedantéria ön-
magában is elég gyanúra szolgáltat 
okot. Aki csak kicsit is járatos a lé-
lektanban, aki csak egyetlen európai 
törvényszéki tárgyalást is végighall-
gatott. nagyon jól tudja, hogy egy-egy 
bűntett Felderítése a valóságban tele 
van összekuszált szálak szövevénvé-
vel, apróbb-nagyobb ellentmondások-
kal és az adatoknak zavaros halma-
zából kísérli meg a biró a valóság, a 
tényállás kiderítését. A tulzolt össz-
hang mindig gyanús, legtöbbször ha-
mis, mert mesterkélt és csak arra a 
következtetésre készteti az embert, 
hogy a háttérből egy ismeretlen erő 
rendezi a biinper tárgyalását. 

Ez a rendező erő a Szovjetben va-
lóban megvolt. Ez volt a hírhedt C.se-
ka, vagy későbbi nevén: a GPU. En-
nek a szervezetnek nyíltan vagy titok-
ban elkövetett rémtetteiről és gvil-
kosságairól már gyakran beszámoltak. 
Az alábbiakban arra a szerepre aka-
runk rávilágítani, amelyet a szovjet 
igazságszolgáltatásban játszott, a ta-
núvallomások, beismerő nyiíalkoza-
Ick, stb. kikényszerítésével. 

Félelmetesen kidolgozott rendszer 
volt az, amellyel a Gl JU a lelkeket 

| ilt terror alatt tartotta s arra Kelet-
re még most is tarlja. A hóhérkodás 
valóságos magasiskolájának termékei 
ezek az eszközök, amelyekkel a GPU 
kicsikarta a vallomásokat, ijesztően 
• moderne kinzókamráiban. Ezekben az 
áldozatok feltétlenül megpuhulnak cs 
a GPU engedelmes eszközeivé lesz-
nek. Az árulás, a hazugság, az aláva-
lóság minden fajtáját felhasználták és 
felhasználják, hogy egy-egy tanul vagy 
vádlottat a törvényszéki tárgyaláson 
lejátszandó szerepére előkészítsenek. 

Az itteni »Büntelőintézet«, amely a 
szovjetbirodalomnak talán harmadik 
legnagyobb s mindenesetre egyik leg-
modernebb ilynemű épülete volt. négy-
emeletes. A bolsevizmus előtt is áll-
hatott, dc ina már nem lehet megál-
lapítani, milyen célokat szolgált ad-
dig. 

Két ctnelele a föld alatt van. IIosz-
szu, kietlen folyosókról nyílnak a cel-
lák ajtajai. Természetes világilást se-
honnét sem kapnak a cellák, mert ab-
lak nincsen ra jtuk és szellőztetésük is 
esak bizonyos kürtön keresztül lehet-
séges. Világításukat igen nagy fény-
erejű, szinte vakító villanykörte szol-
gállatja. Eleinte nem értettük, miért 
használtak ilyen luxusszámba menő 
körtét, amig utóbb megállapítottuk, 
hogy ez a szakadatlanul égő villany-
körte egyik legfélelmetesebb kinzóesZ-
köz volt. Ennek állandó fényében még 
a halálosan fáradt ember sem igen tu-
dott elaluldni. Már pedig a vallató 
módszerek egyik legjobban bevált eJ* 

•járása éppéfi áz vólt, hőgt a szeren-

csétlen áldozatokat heteken át álmat-
anságban gyötörték. 

Dc megtaláltok az eljárás-módok 
egész sorozatának leírását is és ezek 
mind olyanok, amelyeknek hallatára 
az európai ember összeborzong s azt 
mondja, lehetetlen. 

Eltekintve a testi bántalmazások-
tól. melyeket az egyes idegducok fáj-
dalomérzékénck pontos tanulmány© 
zásával állítottak össze s amelyek 
Elsorolását itt a jóizlés is tiltja, rend-
kívül sokat dolgoztak előttünk isme-
retlen, ázsiai eredetű növényekből 
nyert vegyszerekkel, amelyeknek az 
emberi beszarnithatósáaot sz.intc ská-
laszerücn szabályozták s igjv olyan 
vallomásokat vettek ki a vádlottak-
ból és tanukból, amilyeneket akartak. 

Nagy szerepe volt a táplálkozás, 
vagy egyes táplálóanyagok időnkint 
való megvonásának is s a félörültség-
be hajszolt vádlottakat a kínoknak 
olyan' agyafúrt változataival gyötör* 
tek, amrivekhez képest a mitológiai 
•Tantál UsM kinok< meseszerűen ár-
tatlanok voltak. Érthető, ha ilyenek 
alkalmazásával aligha akadt vádlott, 
aki végül is alá nem irta volna azeiő® 
xe elkészített s természetesen terhelő 
vallomást. 

A védelem lehetősége úgyszólván 
csak formai minimumokban vott biz® 
tositva. Gyakorlatilag semmiféle vé-
delemnek jelentősége nem volt. 

Ami az álmatlansággal való kínzás 
kérdését illeti, ha valakit már annyira* 
kimerítettek, hogy a nagyerejü izzó* 
lámpa fényében is elaludt volna, an® 
goltapaszszerü ragasztó-csíkokkal ra-
gasztották fel a szemhéjait, hogy azo-
kat le ne tudja hunyni s állandóan vál-
tott őrszemek vigyáztak rt. bogy a* 
á'dozat ezeket a csíkokat le nc 'ép-
hesse. Fokozták a szerencsétlen em-
ber kínjait azzal is, hogy ilyenkor a 
lámpát közvetlenül a fekvőhelye:* 
kötözött vádlott szeme elé rögzítették 
s addig tartották ebben a helyzetben, 
amig a kívánt vallomást alá nem irta. 

Amikor a vádlottból az Írásbeli 
vallomást kicsikarták, hasonló eljá-
rással kény szeri tették a tanukat is « 
vallomásra. 

E módszereket ismerve, lehetetlen, 
hogy akadt volna áldozat, aki meg 
tóit volna iszonyatos hatásuk alatt. 
Erre mutat az. hogv a vádlott legkö-
zelebbi hozzátartozóitól is sikérült » 
legszörnyűbb vallomásokat is kicsi-
karni. 

Az. igv előkészített tárgyalások** 
nyugodtan meghívhatták már időnkint 
a külföldi njságírókát is s azoknak 
sem lehetett kétsége a vádlottak bű-
nössége mellett, amikor látnlok kri-
kett Hogy bogvan vallanak cVermeUk 
a szüleik ellen, szülök a gyermekek 
ellen s testvérek a testvérek ellen. 

Ez volt a szovjet igazságszolgálta-
tás s ez lett abból az emberi egyenlő-
ségből, amelyet a bolseviki prograi* 
1917-ben hirdetett. 

Akadhat-e olyan vak vagy eszeve-
szett ember, aki ezek ismeretében * 
Szovjetről, mint államformáról és tá© 
sadaitni rendszerről beszél, amikor 
a valóságban nem volt más. mint egy 
hóhérs/.crvczct kerete, amelynek bol-
dogtalan >állampolgárai« a legmcg-
renditőbb szenvedések közölt sirvlö-
dö, szánandó, embei milliók voltak? 

Fájdalommal telt szivvel 
tudatjuk, hogy a szeretett 
férj, apa, nagyapa, testvér 
és rokon 

Ritter Sámuel 
nyug. postafötelügyelö 

hosszú szenvedés után, 72 
éves korában, elhunyt. Te-
metése f. hó 27-én, pénteken 
d u. fél 4 órakor a cinlcrem-
böl. 

l«Y ÁsfiÉüLó CSALÁD 


