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tétlenül kitartva Finnországban és 

belőle lett a világhírű Mannherheim 

marsall. A tábornagy ősei között 

vannak svédek, németek, angolok-

fa, akik közii] az egyik, Pellew ten-

gernagy részt vet a trnfnlgári Csa-

tában is 

C á r i G u s z t á v 

A mai marsall, a finn nemzeti 

hős Tnrku közelében az Asknin ke-

rületben Lonbisaarihnn sziiletelt 

1867-hen. ott is töltötte gyermek-

éveit. Feljegyezték róla, hogy esak 

három éves korában kezdett el be-

szélni. de rohnmo«an igen élénk és 

mindenre figyelő gyermek lett, 

akinek fejlődése egészen kivétele-

sen alakul. 1874 ben a helsinkii 'i-

fenmha került, ahol majdnem vég-

zetes baleset éri. iskolatársaival 

hógolyócsatát viv, az utcára szorít-

ják kicsiny Csapatát és egy éppen 

akkor arra haladó szán elgázolja, 

szerencsére a mély. puha hóban 

semmi haja sem történik. Amikor a 

szörnyű ijedtséget kiváltó gázolás 

a kezében szorítja az elkészített hó-

bomb'nf és nagy lendülettel az el-

lenfélre hajít ja majd a győzel-

mes Csata után igy kiált fel: ,.'Az 

én nevem Mannerheim. én vagyok 

az első osztály iáhnrneika!" ... Osz-

tályát két részre Csoportosítja és 

ettől kezdve a mély finn télben 

napról-napra vezényli a vad hógn 

lyóesnt.ákat... Lehetetlen ennél a 

képnél nem arra a b'riennei kadétra 

gondolni, aki a kadotiskola udva-

rán aratta első ..hadvezéri győzel 

mét" a téli hógolyócsatában és aki-

ből nem sokkal később egy másik 

tábornok: BoUnaparte Nápotéon 

let t . . . CsaktTgy a világtörténelem 

«zámára. mint C. G. Mannerheim.. 

Mannerheim 14 éves korában ka-

rlét lesz." majd a helsinkii egyetem 

elvégzése után huszártiszt a cárnő 

Invnsgárdájában szolgál 1003-isr. Ek-

kor a pétervári tiszti lovaglóiskola 

mintaszázadánnk élóre kerül, ennek 

az iskolának a parancsnoka a féle! 

metes Brüszilov tábornok, akinek 

nevét mindörökre megjegyezte min-

den magyar honvéd, aki 1915-ben 

Galíciában és Bukovinában j á r t . . . 

Az orosz-japán háborúban ,nevezik 

ki Mannctheimet ezredessé és a 

mukdeni szakaszon teljesíti szolgá 

la lát. Ettől kezdve tovább is egye 

nos ivet mutat pályája. Közben ve 

zeti azt a tuodmányos expedíciót, 

amelynek tudományos érdemei 

miatt avatja 8-án díszdoktorává a 

szegedi egyetem. 

A világháború 
Közvetlenül a világháború előtt 

— mintán oly gazdag eredmények 

kel tért vissza belsőázsiai kutató 

útjáról. Mannerheim a cári testőr-

ség ullánus ezredének parancsnoka 

és 1914 ben a varsói lovashadosztály 

parancsnoka lesz. Tnneri indul el a 

cári hadsereggel a világháborúba, 

él áll szemben többek között Denk 

táhornobkal Opelánál. több ütköze-

tet vezet Sztaniszlau környékén, 

majd a Dnyeszter mellet, azután 

Kólómra, később a Pruth mentén 

teljesiti szolgálatát mindig az első 

vonalban, ö fedezte a 14. orosz had-

test visszavonulását. 1915 telén 

benne van a lubki kierőszakolt át-

törésben, 1916 decemberéhen had-

nsztálvj&f a második román hadse-

reg támogatására vezényelték, ahol 

akkor Avarescü tábornok parancs-

nokol. Később már mint altábor 

nagy Bukovinában a lovashadtest 

parancsnoka, mint lovasparancs-

nok kitűnően értette a lovasság 

felhasználását, az ellenfél nyugta-

lanitását és meglepetését. Manner-

heim mindig becsülettel, igazi ka-

tona. erényekkel, az ellenfél megbe 

elsülésével teljesítette szolgálatát é-

amikor az orosz forradalom kitört, 

amikor bekövetkezett a cári biroda-

lom régóta óhajtott összeomlása, 

amelyhői ki kellet sarjadnia annyi 

elnyomatás ntán az önálló és füg-

getlen Finnországnak. Mnnner 

heim azonnal átérzi a történelmi 

pillanatot, és hazautazott ezer seb-

ből vérző hazájábn és azonnal meg-

találta az utat, amely a finn sza-

badság felé vezetett. Részese a sza-

had Finnország megteremtésének, 

már korábban levélben közli kilé-

pését az orosz hadseregből egysze 

rüen azzal az indokolással. Hogy to-

vább nem lehet orosz szolgálatban, 

mert ezentúl szabaddá lett hazáját 

kiv. i csakis szolgálni. Azt a ha 

zát, amelynek szüksége van Man 

nerheim böleseségére, hősiességére 

és férfiasságára. I t t kezdődik va 

lóban történelmi küldetése, amit 

szabad hazája megszervezésének és 

megőrzésének jegyében teljesít. És 

ez már itt játszódott le előttünk, a 

szabad Finnország felemelése, a 

borzalmas téli háborúi az orosz ko 

losszns ellen és most ismét a keleti, 

a karéiiai határokon, az ismét sza 

haddá és finné lett Viipuriban 

Ez már napjaink története. Ehhez 

a hőskölteményhez fűződik a sze 

gedi egyetem díszdoktori oklevele, 

amelyet 8-án nyújt át Mannerheim 

tábornagynak, a tudósnak 

Az 1942, junius 4-fn dfilelOlt II úrai kezdettel tartandó 

szegedi ellenforradalmi ünnepség 
fóiekozt alóla 

A junius 4-én délelőtt 11 órai kez-
dettel tartandó ellenforradalmi ünnep-
ség gyülekezési, felvonulási, elhelye-
zési és elvonulási tervét az alábbiak-
ban közöljük és kérjiik. hogy az ünnep-
ség sikere érdekében a tervezethez 
mindenben alkalmazkodni szíveskedje-
nek a résztvevők: 

1. A városrészek és a városrészek-
ben működő egyesületek, szervezetek 
és testületek együtt gyülekeznek a vá-
rosrészekben külön erre a célra kije-
lölt helyeken. 

2. A gyülekező helyről külön, az 
irányításra felkért vezetők vezetésé-
vel vonulnak fel az ünnepség szinhe-
Ivére. a Klauzál-térre. 

3. A Klauzál-téren rendezők várják 
a zárt menetben felvonuló városrésze-
ket, egyesületeket, stb. és az előre ki-
jelölt helyre vezetik a térre érkező-
ket. 

4. Kérjük, hogy az ünnepség rend-
je és sikere érdekében a kijelölt hely 
elfoglalása után senki ne hagyja el a 
helyét. 

5. Kérjük, hogy az ünnepség vé-
gén az elvonulást intéző rendezők uta-
sításai szerint történjék az ünnepi tér 
elhagyása. Kérjük, hogy az elvonulás 
utvonalán az egyes oszlopok, alakula-
tok, stb. legalább 2—3 utcasarkot te-
gyenek meg együtt zárt menetben és 
esak azután oszoljanak szét. Ezzel a 
megoldással elkerülhető minden zűr-
zavar. 

6. A résztvevők lehetőleg magvai' 
ruhában, az alakulatok pedig zászlóik 
ilntt vonuinak fel. 

Hatósági hivatalok képviseletei 

A hatóságok, hivatalok képviseletei 
a Kiss-utca— Kigyó-utca útvonalon vo-
nulnak a Klauzál-térre és háromne-
gyed 11-ig elfoglalják helyeiket. 

Vitézek, hadirokkantak, Nemzet 
védelmi keresztesek és avatandók. 

Ezek az alakulatok saját hatáskörű-
ben jelölik ki gyülekezési helyüket, in-
dulásuk idejét és zárt alakulatban vo-
nulnak fel a térképen kijelölt helyre 
a Kiss-utca—Kigyó-utca—Klauzál-tér 

Fájdalomtól megtört szivvel 
jelentjük, hogy testvérünk 

fiHinaiier Ilona 
hosszú, kinos szenvedés után 
f. hó 1-én 63 éves korában 
elhunyt. 

Temetése f. hó 3-án d. u. 4 
órakor lesz a Dugonics-te-
mető halottasházából. 

GÁSZOLÓ CSALÁD 

útvonalon, amely egyéb alakulatok 
részére le van zárva. 

Városrészek közönségének, város-
részben működő egyesületeknek, szer-

vezeteknek. 9tb. gyülekezése, 
felvonulása, felállása, elvonulása. 
1. Belváros: Belváros közönsége, 

egyesületek, szervezetek, stb., mind-
azok, akik a körmenetben résztvettek, 
a körmenet befejezése után a Dóm-té-
ren gyülekeznek és innen dr. Halász 
Pál kanonok, plébános irányításával 
az Apponyi Albert-utca—Oroszlán-ut-
ca—Klauzál-tér útvonalon vonulnak 
az ünnepségre a térképen kijelölt hely-
re. 

2. Alsóváros: Az Alsóváros közön-
sége. egyesületek, szervezetek, stb. 10 
óráig gyülekeznek az alsóvárosi tem-
plom előtt és innen pontosan 10 óra-
kor indulnak. P. Schneider Vencel 
OFM plébános és Deák János gazda-
sági tanácsos irányításával a Szenthá 
romsiág-utca—Jókai-utca— Kárász-ufca 
Klauzál-tér útvonalon az ünnepi téren 
kijelölt helyre. 

9. MórnvároS: Móraváros közönsé-
ge. egyesületek, szervezetek, stb. 10 
óráig gyülekeznek a móravárosi kul-
túrház előtt és innen Kálvária-utca— 
Dugonics-tér— Somogvi-ntca—Kelemen-
utca útvonalon Inczédy László plébá-
nos cs Petrik Antal ny. p fi tanácsos 
irányításával vonulnak a Klántól -IA 
ren a kijelöl helyre. 

4. Rókus: Bókus közönsége, egye-
sületek, szervezetek, stb. 10 óráig evtt-
iekeznek a rókusi kultúrház előtt és in-
nen 10 órakor indulnak dr. Hennv Fe-
renc föcspcrs-plébános és Balogh Pé-
ter rókusi iparosköri elnök irányítá-
sával a Kossulh Lajos-sugárut—Szé-
chenyi-tér—Kárász-utca útvonalon a 
Klauzál-téren kijelölt helyre. 

5. Feisöváros; Felsőváros közönsé-
ge, egyesültek, szervezetek, stb. 10 
óráig gyülekeznek n felsővárosi kul-
túrház előtt és innen 10 órakor indul-
nak dr. Merényi Vince minorita atya. 
plébános irányításával a Tisza Lajos-
körut—Takaréktár-utca—Széchenyi-tér 
utvonalom a Klauzál-téren kijelölt hely-
re. 

6. Somogyitelep: Somogyiteleg kö-
zönsége, egyesületei, szervezetei, stb. 
az urnapi körmenet befejezése után a 
templom elöl indulnak Karácsonyi Gui-
dó püspöki tanácsos, plébános és Tarr 
Józsel tanár vezetésével a legrövi-
debb uton—Aradi-utca útvonalon a 
Klauzál-téren kijelölt helyre. 

7. Újszeged: Újszeged közönsége, 
egyesületei, szervezetei, stb. 10 óráig 
gyülekeznek a templom előtt és innen 
10 órakor Ugi Géza plébános irányítá-
sival indulnak a legrövidebb útvona-
lon, az Oroszlán-utcán át a Klauzál-
téren kiielölt helvre. 

Nőegyesületek, 
Az összes nőegyesültek és leányis-

kolák a Dugonics-téren az egyetem 
előtt gyülekeznk és fél 11 órakor a 
Kárász-utcán át vonulnak a Klauzál-
térre. 

Városrészekhez csatlakozó egye-
sületek: 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat 
az egyesületek, szervezeteket, stb., 
akik a városrészek gyülekező helyei-
ről a városrészekkel együtt vonulnak 
fel a Klauzál-térre: 

1. AignerteJep és Gyula püspőkte-
lep Rókussal vonul fel. 

2. Klebelsbrg- és Kecskés-télepek 
Alsóvárossal vonulnak fel. 

3. Baktó Felsővárossal vonul fel. 
1. A Belvárossal vonulnak fel: Jó-

zsef főherceg telepi Olvasó Kör, Sze-
gedi Dalárda és Oratórium Egyesü-
let, Szegcdi Katolikus Kör, Puszta-
szeri Árpád Egyesület, DMKE stb. 

2 .Alsóvárossal vonulnak fel: Kecs-
késtelepi Polgári Kör, Alsóvárosi Kii 
Szent Teréz Lánykör, Szegedi Papri-
kafőmolnárok Egyesülete, Gróf Kle-
belsbergtelepi Polgári Kör, Alsóvárosi 
Iparos Kör, Alsóvárosi Népkör, Alsó-
városi Róm. Katolikus Mezőgazdái 
Köre, Alsóvárosi Egyházközség Cre-
do Egyesülete, Alsóvárosi Római Ka-
tolikus Társadalmi Kör, stb. 

3. Móravárossal vonulnak fel: Mó-
ravárosi Hitbuzgalmi Egyesület, Kos-
suth Pártkör, Móravárosi Társadalmi 
Kör, Móravárosi Népkör. Palánki Me-
zőgazdák Köre, VI. ker. Polgári Kör, 
Szent Imrevárosi Polgári Kör, Móra-
városi Egyházközség Egyesületei, Mó-
ravárosi Torna Egyesület, stb. 

4. Rókussal vonulnak fel: Rókusi 
Katolikus Legényegylet. Gyula püs-
pöktelepi Polgári Kör, Szegedi Test-
gvakorlók Köre, Rókusi Katolikus 
Népkör, Rókusi Iparos Kör, Aigner-
lelepi Népkör, Rókusi Mezőgazdák 
Köre, stb. 

5. Felsővárossal vonulnak fel: Sze-
gedi II. ker. Függetlenségi Kör, Fel-
sővárosi Katolikus Népkör, Felsővá-
rosi Ifjúsági Egyesület és társegyesü-
letei, Gedó-Rokkanttelepi Polgári Kör 
Szegedi Faragó Társulat, Felsőváros: 
Iparos Kör. Felsővárosi Gazdakör, 
Baktói Bérlők Gazdaköre, Szegedi Ha-
jós Egylet, stb. 

6. Somogyiteleppel vonulnak fel: So. 
mogyitelepi Katolikus Népkör, Somo-
gyi lelépi Polgári Kaszinó, stb. 

Azok az egyesületek, testületek, 
szervezetek, stb, amelyek a felsorolás 
ban nem szerepelnek, de az ünnepség-
re el akarnak jönni, a városrészüknek 
megfelelő gyülekező helyeken jelenje-
nek meg. hogy a városrész felvonulá-
sával mehessenek a Klauzál-térre. (A' 
nem zárt alakulatban felvonulókat s 
hatóság nem engedi át a kordonon. A 
kordont háromnegyed 11 órakor lezár-
juk és senkit sem engedünk át.) 
Külön állanak fel a térképen megjelölt 

helyre a következő egyesületek, 
szervezetek, 6tb. 

A térkép baloldalán megjelölt hely-
re; MÁV-egyesületek és testületek, 
Baross-Szövetség, HivaBásszerv e/iet, 
Emszó, Kalot, Turul. 

A jobboldalon megjelölt helyre) vi 
lézek, hadirokkantak, tűzharcosok, le-
venték, cserkészek, egyetemi és főis-
kolai egyesületek, fiúiskolák, pt«ta, 
MOVE, DMKSz, DEFHE, Magyar 11a 
ditengerészek Egyesülete, Magyar Mér-
nökök Egysületc, Szegedi Gazdaság' 
Vasút Egyesület, Szegedi Torna Egy-
let, Légoltalmi Liga, NMK, Szegedi 
Polgári Dalárda, Szegedi Temetkezési 
Egyesület, Szegedi Hadastyán Egylet, 
Egészségvédelmi Szövetség, Ipartestü-
let, Tömörkény Irodalmi Kör, Orszá-
gos Dankó Pisla Társaság, Felsőipar-
iskolát Végzettek Egyesülete. 

Tanyavilág, környező községek. 
A tanyavilágból, a környező köz-

ségekből ' érkező csoportokat a vasút-
állomásnál rendezők várják és veze-
tik fel a térképen kijelölt helyre. 

A szegedi nagyjelentőségű és a* 
egész nemzet közvéleményét érintő el-
lenforradalmi ünnepség sikere érd«* 
kében a tájékoztatóban felsoroltak be-
tartását kéri a Rendezőbizottsáfc. 


