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elynn jövőt tudjanak elérői a ke-

resztény alapon megszervezett Eu-

rópában, amely arányban éli az ál-

taluk hozott áldozatokkal, jogos kö-

ve telisükkel. 

A Szentatya ezután sajnálkozásét 

fejezte kf. hogy a hadviselők csak 

kevés esetben veszik figyelembe az 

erkölcsi szabályokat a háborn fo-

lyamén és meg ismételte hozzájuk 

felhívását, hogy a lég háborúban 

vegyék figyelembe az emberiesség 

törvényeit. Beszélt a szörnyű pusz-

tításokról, majd feltette a kérdést, 

ilyen háborús módszerek folyamán 

'érhetö-e el igazságtól és emberiesség-

től áthatott béke. 

— Mindennek ellenére — folytat-

ta tovább a pápa — a békevágy és 

az erőszak gyümölcsei által fakasz-

tott aggódások számos szellemet 

olyan béke megfogalmazása elé haj-

tanak. amely biztosítja: majd az er-

kölcsi törvényeket. Ez az a béke, 

amelyet a pápa teljee szívből kiván 

én remél, hogy valamennyi népben 

meglévő egészséges hit. amely az 

egyetértés eleme és különösen a ke-

resztények nem fognak habozni, 

hogy minden erejűkkel az emberi 

megbékül őst szolgálják és igy az 

összes nemzetek begyógyítva az 

erőszak ütötte sebeket testvérként 

menetelnek előre a jónak nt ján. 

(MTI) 

Námot katona nam vahat 
{eleségül külföldi nöt 

Berlin, jun ius 2. A német lapok 

jelentése szerint német katonák 

mostanitól kezdve nem vehetnek fe-

leségül külföldi nőt. Vonatkozik ez 

egyaránt ngy a katonai, mint a 

véderő hivatalnoki karához tar-

toeó személyekre. Tilos feleségül 

venni olyan nőket is, akik régebben 

zsidóval kölöttok házasságot (MTI) 

Kiterjesztették az uzsora-

biróság hatáskörét 
Sadapesf, junius 3. A Budapesti 

Klöelőny legközelebbi száma közli a 
m. kir. minisztérium rendeletét, amely 
az nzsorabiróság hatáskörét a honvé-
delemről szóló 1039. évi II. te. 206. 
szakaszában, továbbá a magyar állam 
biztonságát és nemzeti érdekeit ve-
szélyeztető egyes cselekmények bün-
tetéséről szóló 1940. évi XVII I . tc. 6. 
szakaszában s a közellátás érdekeit 
veszélyeztető bűntettekre, illetve vét-
ségekre is kiterjeszti. (MTI) 

Iluiczky Sándor a munkácsi 

görögkatolikas egyház-

megye káptalani helynöke 
Ungvár, junius 3. S z t o j k z Sán-

dor megyéspüspök temetése után 

szerdán délután összeült z stékeskáp-

talzn ás s kánoni előírásoknak megfe-

lelően titkos szavazással generálit vi-

kárizst választottak. A választás ered-

ményeképpen 11 n i e z k y Sándor 

nagyprépost lett a munkácsi görögka-

tolikus egyházmegye generális viká-

riusa. Uniczky Sándor nagyprépost 

nyomban la is tette az esküt, majd t o 

rndts a székeskáptalan tisztelgését. 

(MTI) 

Szerdán befejezádStt a tanév, 
folynak az érettségi vizsgák 

Az idén nam lasznak fanévzáró és tomaiinnapélyak 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Kultuszminiszteri rendeletre az 

idén a szokásánál .jóval korábban 

fejeződött be az iskolában a tanítás. 

Az utolsó tanulási nap szerdán volt 

s ezen a napon minden iskolában 

befejeződtok az,előadások. Az év-

végi összefoglalókat pénteken, szom-

baton, hétfőn és kedden tartják 

meg A miniszteri rendetet szerint 

az idén nem lehet, tartani műsoros 

vagy tornaünnepéllyel egybekötött 

tanévzáró ünnepélyeket sem s igy 

minden iskolában egyszerű keretek 

között történik meg a tanév hiva-

talos berekesztése. A középiskolák 

tanévzáró Te denmot junius 11-én 

tartják meg. ekkor osztják ki 3X 

éwéffi bizonyítványokat is. Más-

nap, junius 12-én lesznek a beiratko-

zások. Ezzel kapcsolatban ugyan-

csak miniszteri rendelet intézkedett 

olyképpen, hogy az éwégi beiratko-

zásokat esak ezen az egy napon le-

het tartani s éppen ezért ajánlatos, 

bogyha a beiratkozók korán jelent-

keznek az iskolákban. 

A megrövidített tanév befejezésé-

vel az idén egyidöben vannak az 

érettségi vizsgálatok is. A piaris-

táknál, a Klauzál Gábor gimná-

ziumban és a leánygimnáziumban 

kedden kezdődött a maturandusok 

szóbeli vizsgáztatása. A Klauzál 

gimnáziumban az A) osztály szer-

dán már be is fejezte az érettségit. 

A B) osztály érettségi vizsgái ju-

nius 7-én, 8-án és 9-én lesznek. A 

Baross Gábor gimnáziumban jú-

nius 7-én kezdődnek az érettségi 

vizsgálatok. A Miasszonyunkról ne-

vezett szegény iskolanővérek tan-

intézetének ipari leányközépiskolai 

tagozatában az érettségi vizsgálato-

kat jun ius 15-én, 16-án, 17-én és 

19-én tartják meg, m ig a gimnáziu-

mi és tanítóképző intézeti tagozat-

ban 15-én, 16-án és 17-én lesznek az 

érettségi vizsgálatok 

Erdehes magántanári próbaelőadás 
az egyetemen 

H a r t f Q K á l m á n v e z t i K a p l i á B V , a f o l y a m e r ő k p a r a n c s n o k a 

o n o d v e / e r i e i i i i f a i o t i s a g r u i 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Illusztris előadó tartotta meg 

szerdán délben a Szukováthy-téri 

Horthy Miklós-tudományegyetem 

auditórium maximumában magánta-

nári próbaelőadását Az előadó dr. 

nemes Hardy Ká lmán vezérkapl-

tány, a magyar királyi folyami erők 

parancsnoka vo l t A magántanári 

pórabaelőudáson résztvett vitéz Gyi-

messy Ferenc altábornagy, szegedi 

hadtestparancsnokkal az élén a sze-

gedi tisztikar nagyrésze és dr. 

Frőhlich Pá l egyetemi rektor ve-

zetésével az egyetem tanári kara. 

Dr. nemes Hardy Ká lmán vezér-

kapitány magántanári próbaelőadá-

sa előtt dr. Huszti Dénes tartotta 

meg magántanári bemutatkozó elő-

adását I I . Endre és IV. Béla királyi 

udvaráról. Az előadó a királyi gaz-

daság-történetével foglalkozott és 

gazdaság-politikai szempontjaira 

mutatott rá. Felhívta a figyelmet a 

királyi udvarnak olasz mintára való 

megszervezésére és az akkori igé-

nyességre. Kifejtette, hogy Magyar, 

ország az Anjouk korában kapcso-

lódik be Enrópa kultnrájába. Végül 

azzal fejezte be előadását, hogy a 

történettudomány egyes résztudo-

mányai nem választhatók el egy-

mástól. ha a történettudós komoly 

és kimerítő képet akar adni egyes 

kerok viszonyairól. 

Rövid szünet után került sor. dr 

nemes Hardy Ká lmán vezérkapi-

tány előadására. Az illusztris elő-

adó a hadvezér lelkivilágával, be-

állítottságával és elhivatottságával 

foglalkozott. Először is méltótta a 

hadvezéri szó jelentőségét. Kifej 

tatte> hogy a hadvezér ia művész. 

mert • max imumát a4.ia a hadse-

regben elérhető alkotásnak. Csupán 

abban különbözik a többi művész 

tői, hogy ő nem függetleníti magát 

anyagától és nem a holt anyagot 

kelti életre, hanem húsból, vérből 

álló emberekből hozza ki az elérhető 

legnagyobb teljesítményt. Mindezt 

a munkát, ezt a hatalmas alkotást 

nem a maga kedvéért teszi, hanem 

a közért Egyéni meglátásai, az 

ideális hadvezér alakjáról és lelki 

tulajdonságairól történelmi példák-

kal és a szakirodalom véleményének 

egybevetésével támasztotta alá. Fej-

tegetéseiben Sokratesre és m is-

mert középenrópai és nyugati Írók-

ra hivatkozott Teljesen magávé tet-

te Sokrates felfogását a hadvezér-

ről, mert a hadvezérnek jólelkünek 

és kegyetlennek, vakmerőnek és 

raeggondoltnak. nagy vonalúnak és 

minden részletkérdésre figyelőnek 

kell lennie. Ezek a tulajdonságok 

azonban nagyon kevés embernek 

adatnak meg. ÉPpen ezért a hadve-

zért az igazi hadvezért nem ichot 

kinevezni, nem lehet nevelni: a had-

vezér születik, akár a költő, vagy 

művész. 

Főjellemzője a hadvezérnek — 

folytatta fejtegetései a vezérkapi-

tány — a hivatástudat, a küldetés 

ereje. A hadvezér független kortól, 

hiszen minden kor más fegyverek 

kel, más eszközökkel visel had | 

fügetlen időtói, külsőtől, lelki adott 

»agoktól- Érzékeny lelkű, habozó 

férfiak azonban, legyenek bármi'yen 

jó katonák (s, nem lehetnek nagy 

hadvezérek. A hivatástudat és a 

küldetés ereje azonban még nem 

plég. A sors küldötte csak nkko» 

fejlődhetik a köz részére hasznossá 

ha a hud örtenelem gynkurlati é-

alméletj tasulmásyozásával kato-

nai hivatása teljesítése közben is-

mereteit állandóan ébren tartja én 

gyarapítja. 

A j ó hadvezérnek előtt kell 

tartania, hogy a vezetés t i tka: mi-

nél többször legyen Ksapataináf., 

hogy kismerhesse seregét és tudja, 

hogy nehéz feladatokat kire lehet 

biznia. Igy lehet csak lelke, szive 

seregének, amely érezve vezére gon" 

doskodását, bízva tudásában, elis 

merje tekintélyét én felsőbbségét fe-

gyelmezetten, engedelmesen, egy 

emberként álljon mögötte én hajtsa 

végre parancsait Tudnia kell a ve-

zérnek azt is, hogy mi az, ami a 

katonát harcra buzdítja, bátorságot 

önt belé: a fegyelem, a dicsőség' 

utáni vágy és bizalom a hadvezér-

ben, ezért jó, bár r nem szükséges, 

hogy a hadvezér népszerű legyen. 

A hadvezér — folytatta előadását 

dr. nemes Hardy Ká lmán vezérka-

pitány — a vezérkar segítségével én 

az álJamfiérfiaival egyetértésben 

tesz meg minden lehetőt arra, hogy 

logjobb tudása szerint legyen a neki 

alárendelt sereg a politika más esZ-

közökkel való folytatásának haté-

kony eszköze. Az elméletet ugyanét 

a politikus dolgozza ki, de a gya-

korlatot a hadvezér viszi véghez. 

Éppen ezért a politikus ne avatkoz-

zék bele a hadsereg ügyeibe, kato-

na pedig ne politizáljon. 

Idézte előadásában Deák 

Ferenc 

szállóigévé lett mondását ia! J k ha-

záért m indent de a hazát kockáz-

tatnunk semmiért sem szabadi" 

Hogy mégis annyi hősi áldozat, 

annyi veszteség éri a magyarságot, 

mint gróf Andrássy Gyula mondot-

ta: „a legnagyobb csoda a történe-

lemben, hogy létezünk" és hogy a 

világot járó magyarok mindenütt 

találnak magyar bősi halott katona-

sírokat, nem jelentik a z t a magy<ar 

történelem tanulságai alapján, hogy 

hiába valók voltak. 

Végül elvi okfejtéssel azzal n re-

ménnyel fejezte be az előadó, hogy 

a magyarságnak, amely annyi hőe 

hadvezért adott a történelemnek, a 

mindenkori nehéz viszonyok ellené-

re is, jövője biztos ée áldozatai nem 

lesznek meddő áldozatok. Aa érde-

kes előadást dr. Koltay-Kostner 

•Jenő, a bölcsészettudományi kan 

[dékánja köszönte meg az előadónak. 

S z a r v a s m a r h a - a h c i ó 

kisgazdák részere 
Budapest, junius 2. Szarvasmarha-

ltenyésztésünk gyorsabb ütemben való 
i minőségi fejlesztése érdekében bárd 
| iiánify Dániel földművelésügyi minise, 
'ter a Szarvasmarbateuyesztö Szerve-
zetek Országos Szövetsége utján a vár-
megyei gazdasági felügyelőségek a 
szarvasmarhatenyésztő szövetsegek es 
vármegyei állattenyésztési egyesületek 
bevonásával mintegy 3000 telivér •»»• 
mantáli, magyar tarka «* borzdere* 
fajtája legalább balhónapos vemhue-
ségü megfelelő fajta jelleggel fcjró 
egészséges szervezetű üszőnek kiosztá-
sát rendelte el. 

Az akcióban elsősorban a 100 ka-
(asztrális holdnál kisebb Ssántóföldd 
ingatlanon gazdálkodó hivatásos gaz-
dák vehetnek részt. ,< 

Az igényléseket a területileg illeté-
kes vármegyei állattenyésztő egyesü-
leteknél kell bejelenteni. A kiosztott 
tenyészállatok vételárából 30 száza-
lékig terjedhető árkedvezményt adnak, 
azonban az 500 pengőt nem btladhatia 
meg. (MTI) 


