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Előfizetési ár helyben és vidéken:
Egy hónapra 25*— K F é lé v re . . 150’— K 
N egyedévre  75*— K Egész évre  300"— K

EGYES S Z Á M  ÁRA 1 KORONA.
Kapható az S s s z e s  dohánytózsdéktoen, 

utcai árusítóknál. ::

Szerkesztőség és kiadóhivatal l 
F eren cz József-ut 26., Lem . (p a s sa g e )  
s a varos! bérhazb an . «

H o rth y  M ik ló s  
b e v o n u lá s a  D e b r e c z e n b e .

A kormányzó ünneplése.
Tavaszi veröfényben fogadta 

Oebreczen városa, a kálvinista 
kóm a, tegnap Magyarország kor
m ányzóját : nagybányai H o rth y  
Miklóst. Tavaszi melegség fütötte 
át a sziveket, am ikor szinről- 
•z in re  lá thatta  azt a fé rfiú t, akit 
a Gondviselés azért kü ldött a so
kat szenvedett magyar nemzetnek, 
hogy visszaadja ennek a sok igaz
ságtalansággal sú jto tt országnak 
a békét, a munkát, az életet.

Zászlódiszbe öltöztek a házak, 
virágok és szőnyegek nemzeti 
színű palásttal fu to ttak le az ab
lakokból, nemzeti színű kokárdák 
ékeskedtek minden magyar mel
len, magyar ruhába öltöztek a 
férfiak és nők és a szivekből a 
nemzeti érzés és bizalom  hymnu- 
szaként zengett k i a kendötlo- 
bogtató ü dvö z le t:

—  É lje n  H o r th y  M ik ló s  I
Debreczen ez az ünnepnapja 

lelkesedésében felemelő, komoly- 
ságiban méltóságteljes volt.

Az ünnepnap lefolyásáról az 
Eayetértés tudósitó i az alábbiak
ban számolnak b e :

Az állomáson.
A pályaudvar környéke már a kora 

reggeli órákban megelevenedett. Alig 
bontotta ki a hajnal szárnyait, már észre
vehető volt, hogy ünnepre készül Deb
reczen. A kora reggeli órákban a háza
kat szorgalmas kezek díszítették sző
nyeggel, virággal, nemzetiszinnel. A 
pályaudvar környékét reggel 8 órakor 
díszruha* rendőrök és csendőrök szál
lottak meg. Az ünneplő testületek és 
hatóságok egymásután jöttek. A Dóczy- 
intézet felsőbb növendékei fehér ruhá
ban, részint magyar ruhában, pártával 
jelentek meg Tóth Etelka és dr. Papp 
Ferenc vezetése alatt. A szépséges leá
nyok sorfalat álltak az első osztályú 
váróterem előtt.

Pár perccel aztán megérkeztek a Sve- 
Üta-intézet felsőbb növendékei Mellau 
lelkész vezetése alatt, ők képezték a 
másik sorfalat. A Dóczy-intézet növen
dékei közül Tóth Adrianna, a Svetits 
növendékek között Ormay Gabi IV. éves 
tanitóképezdész hatalmas csokrot tarto
gat, hogy az érkező kormányzónak át
adja. A Dóczy-intézet zászló alatt vonult 
tel. Hertelendy Irma vitte a zászlót.

Bent a pályaudvar perronján disz- 
■cázad állott fel, a derék vasi gyalog
ezrednek egyik százada. Szili Ede szá- 
sados vezénylete alattkibontottzászlóval.

A katonák rohamsisakban összes ki
tüntetéseikkel. A diszszázad mellett ál
lott fel Szomjas Gusztáv kormánybiztos- 
főispán. Pompás diszmagyarban igazi 
tipikus magyar ur. Mellette Rostás Ist
ván rendőrfőkapitány, aztán Sindler Vil
mos máv. üzletvezető és más hatósá
gok képviselői. A diszszázad túlsó olda
lán gyülekesnek a niagasrangu helybeli 
katonatisztek, Rubint ezredes a körlet- 
{«niMSBok helyettes 9, báró Lehár had

osztályparancsnok, Szentgyörgyi ezredes
vármegyei katonai parancsnok, Nagy al
ezredes, a csendörkerület parancsnoka.

A perronon a legtökéletesebb rend. 
Mindenkinek ki van jelölve a helye. 
Pintér százados gondoskodik, hogy 
semmi zavaró momentum ne merüljön 
fel. Háromnegyed kilenc előtt pár perc
cel megérkeznek a városi fogatok, hoz
zák a fogadtatáshoz a városi, megyei 
urakat és a közhivatalok vezetőit. A 
városi tanács nagy része Márk Endre 
polgármesterrel élén diszmagyarban.

Festői látványt nyújt a hires deb- 
reczeni ötös fogat, bakkján díszru
háé, tarsolyos, hajdúval, amint a 
diszmagyaros városi urakat hozza.

Mintha régi, dicsőséges, történelmi idők 
elevenednének fel.

A Petöfi-terct a rendőrség elzárta. A
kordonon belül állnaisgel a küldöttségek 
zászlók alatt, itt vajjjikozik ogy egész 
század, csupa fiatal tisztekből. Kivont 
karddal sorakoznak, ők fogják képezni 
a kormányzó mozgó-testőrségét. Az első 
osztályú váróteremből szőnyeg fut ki 
az ajtóval S/emben lévő kis emelvényig. 
Minden előkészület meg van téve. Thon- 
heiszer Elemér rendőrfőparancsnok sze
mélyesen ügyel fel a rendre, diszruhas 
rendőrökkel.

Közben a pályaudvaron a lelkes vá
rakozás örömteljes hangulata. Újságol
ják egymásnak az urak, hogy a kor
mányzó karcagi látogatása milyen im
pozáns lelkesedés közepette ment végbe. 
A kormányzó Karczagról még kedd este 
tovább utazott külön vonatán, de a vo
nat Ebesen maradt. Ott töltötte az éj
szakát a kormányzó hálókocsijában. — 
Nyolc óra 40 perckor indul Ebesről a 
vonat.

Kilenc óra előtt pár perccel ágyú- 
lövések hangzanak fel.

Ez azt jelenti, hogy a kormánysó vo
nata a határba ért. Kisvártatva jelen
tik, hogy a vonat a hídnál van már és 
tényleg feltűnik a hatalmas mozdony. 
A mozdony elején a magyar címer, zöld 
gályákkal körülvéve Amint lassan kö
zeledik, az az érzésünk támad: igy kö
zeledik a szebb, boldogabb magyar jö
vendő. A mozdonyon feltűnnek Mikecz 
főmérnök é l Gál György főfelügyelő, ők 
vezették a vonatot

É rkezés .
A vonat hat kocsiból állott, vala

mennyi Pullmann-kocsi. A vonat úgy 
áll meg, hogy a kormányzó kocsijának 
a lépcsője éppen összeesik a leteritett 
bibor szőnyeggel.

A kürtösök a diszjelet fújják. A 
kormányzó könnyedén, barátságos 
arccal száll le. Minden szem felé 
van fordítva. Tengernagyi ruhát 

visel, köpenyben van.
Előtte szárnysegéde, 
Magasházy százados 
megy, közvetlen után- 
na Soós Karoly hon
védelmi miniszter és 
akiséret többi tagjai. 
Mögöttük néhány lé
pésnyire feltűnnek a 
testőrök, magyar test
őrök, kézben tartott 
fegyverrel.

A kormányzó legelőbb Rubint ezredes
jelentkezését fogadja, aztán ellépett a 
diszszázad frontja előtt. A tisztekkel 
kezet fogott igen melegen. A zenekar 
a Hymnuszt intonálja. Aztán a kor
mányzó megáll Szomjas Gusztáv kor
mánybiztos főispán előtt. Szomjas disz- 
magyar fövegéhez emelt kézzel üdvözli, 
igy mondja el üdvözlő szavait, a kővet
kezőképp :

Főméltósága Uram 1 Hajdumegye és 
Debreczen szab. kir. város szin magyar 
polgársága nevében van szerencsém hó
dolatteljesen üdvözölni. A bolsevizmus 
által lélekben, a románok által anyagi
akban kifosztott lakosság bizakodó re
ménységgel és legmelegebb vendégsze
retettel várja Főméltóságodat, mint ki
nek hatalmas egyénisége, már puszta 
megjelenése is lelkesedést fakaszt. Isten 
hozta Főméltóságodat. Isten áldja min
den lépését

Lelkes éljenzés támadt e szavak után 
A kormányzó kezet fogott a kormány- 
biztossal és néhány meleg, lelkes szóval 
válaszolt :

Horthy kormányzó válaszában ki
jelentette, hogy nagy örömmel jött 
Debreczenbe, annál in inkább mert 
ehez a városhoz kedves gyermek

kori emlékek fűzik.
Azután Rostás István főkapitány je

lentkezését fogadta:
— Rend van? kérdezte »kormányzó 

Rostás Istvántól.
— Teljes rend, válaszolt m főkapi

tány.
Sorba jelentkeztek Sindler üzletvezető 

és a többi polgári urak, aminek meg
történte után a kormányzó az elsőosz- 
tályu Várótermen keresztül kíséretével 
kiment a pályaudvar előtti térre. Itt 
fogadta a városi és vármegyei urak be
mutatkozását

Tóth Adrianna és Ormay Gabi egy* 
egy csokrot nyújtottak át aztán a 
kormányzónak, ki finom mosollyal 

köszönte meg a figyelmet.

A bevonulás.
Egy intésre elörobogtak a fogatok. Az 

első fogatba Hegedűs Pál körletparancs
nok ült szárnysegédével. A menetet egy 
szakasz dtszrubás lovasrendőr nyitotta 
meg.

A város híres ötös fogata vitte s
kormányzót.

Mikor a fogat előállott, az őt pompás ló 
a kocsis egyetlen rántására megadott, 
a kormányzó elégülten szemlélte a dolgot.

— Nagyszerű, pompás 1 — mondta 
kíséretének.

Az ötös fogatba Horthy Miklós kor
mányzó Szomjas Gusztáv kormány

biztos-főispánnal ült.
Szembe velük a kormányzó szárnyse
géde, Magasházy százados. A következő 
kocsiba Soós Károly honvédelmi mi
niszter foglalt helyet, aztán következtek 
a városi, megyei urak és a többi ka
tonai méltóságok fogatai. A kivonult 
tisztiszázad kivont karddal vette körül a 
kormányzó kocsiját és mint mozgó őr
ség kisérte be a városba, végig az út
vonalon.

Végig a Hunyady- és Piac-utcán em
ber-erdő szegte két oldalt az utat. A lel
kesedésnek folyton megnyilatkozó kitö
rése adta a bevonuláshoz a.zenét.

— Éljen Horthy Miklósi Éljen a kor
mányzó ! — hangzott fel mindenfelől.

A környező házak ablakai zsúfolva 
voltak emberekkel és nőkkel. Fehér 
kendőket, kis zászlókat lengettek a 
kormányzó felé, ki szívélyesen fo
gadta a lelkesülés többféle meg

nyilatkozását

A Piac-utca két oldalán a gyalogjáró
kon helyezkedett el a közönség sűrű 
tömegben. A városi bérháztól kezdve a 
Nagytemplomig a rendőrség kordonnal 
zárta el az utat, valamint a Piac-utcái« 
torkoló összes utcákat.

A városházától kezdve arccal az at
test felé a gyalogság volt felállítva, a 
Csapó-utca elején a lovasság s a Nagy
templomig terjedő téren a tüzérség.

A Kossuth-szobor előtti téren állt a 
zöld fenyögaly&kból készített misesátor, 
e körül virágdíszek, a közönséget kőtél
korláttal tartották távol.

Horthy Miklós kormányzó és kisóreta 
kevéssel fél tíz óra után érkezett meg 
a Piac-utcára, ahol mindenütt szűnni 
nem akaró éljenzéssel üdvözölte a lel
kes tömeg.

A kormányzó a Kistemplom alőtt
leszállott az ötös fogatról s előbb a 
Kozsuth utca elején álló csapatok
hoz ment és végig lépett előttük 
fényes kíséretével ás az entente 

jelenlévő tisztjeivel együtt.
A zenekar a Himnuszt játszotta. Ekkor 

már a küldöttségek tagjai és a fehér- 
-^ruhás és díszes magyarruhás hölgyek 
,  és leányok csoportja a Nagytemplom 

előtti téren várta a kormányzó B e 
érkezését

A Nagytemplomban.
Miután a kormányzó ét kísérete végig

léptek a katonák előtt, a Nagytemplom 
felé vettéz utjokat Az összes harangok 

megkondultak. Ha
rangzúgás közben ért 
a kormányzó és kí
sérete a Nagytem
plomhoz, melynek aj
tajában Baltazár De
zső püspök várta a 
kormányzót gróf Dé- 
genfeld József főgond
nok és Kiss Ferenc 

egyházkerületi főjegyző kíséretében. 
Nagyszerű pillanat volt, amint a kor
mányzó a történelmi nevezetességű tem
plom ajtajához ért. Dr. Baltazár Dezső 
püspök pár szóval üdvözölte, mire a 
kormányzó kíséretével bevonult a Nagy
templomba.

A kormányzó az urasztala _ előtt fog
lalt helyet,(melletteültek Szomjas Gusztáv 
kormánybiztos, gróf Dégenfeld főgond- 
nok, Soós Károly honvédelmi miniszter, 
Hegedűs körletparancsnok, Márk Endra 
polgármester, Pakozdy Sándor alispán, 
Kiss Ferenc egyházkerületi főjegyző. Az 
urasztalát a kivont kardu tiszti diszőr- 
ség vette körül. A többi padokban a 
közhivatalok vezetői részint diszmagyar
ban, az egyetemi tanári kar teljes dísz
ben.

A .Te benned bíztunk eleitói fogva* 
kezdetű zsoltár hangzott fel ezer ét 
ezer torokból. A kormányzó kíséretének 
több tagja is énekelte a zsoltárt Aztán 
megjelent a szószéken dr. Baltazár 
Dezső püspök markáns alakja. Magas 
szárnyalásu, mély igazságokkal teleszőtt 
imába kezd. Szarai, mint tisztaveretü 
nemes érc konganak a tágas templom
ban. Mindenki xáfigyeL

Horthy kormányzó le nem veszi 
róla a szemét és mély áhítattal 

hallgatja az imát.
Azután Baltazár püspök kiterjesztett 

karokkal áldást mond a kormányzóra. 
Tömör szavakkal, igaz érzéssel, szent 
ibleltséggel. Az áldás szavai viszhangot 
vertek minden jelenlévő szivében és 
mindenki gondolatban hozzáfűzte as 
áldáshoz a maga nemes kívánságát 

így szóltak az áldás szavai:
És tégedet vezér, kormányzó, ki el

hivattál és cl választattál, bogy Mó
zese légy a pcigányok őrökébe került
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magyar kiraaátoiak, öltöztessen fel u  
Or az igazság meilrasába, hogy le a 

' világi hiúság, se az emberi gonoszság 
nyilai beléd ne akadhassanak. Légy 
bölcsesség, mely azt látja, ami van 
és meghallja a szó hangzásában a 
a lelket. Légy erő, amelyet semmi 
szél hibás oldalra nem hajlít. Légy 

, igazság, amely jól mér, Tisz
taság, aminek homálya, hQség, 
aminek hanyatlása nincs. Alkoss 
szeretettel, a világot is igy alkotta 
az Alkotó s igy váltotta meg Jézus, 
így tanítottak atyád és anyád. Járj 
az Isten dicsőségének szolgálata ut- 
ján bátorsággal és áldozattal, hogy 
megtaláld a magad múlás nélkül 
Való tisztességét és milliók javát, 
akiket vezérségedre, gondjaidra bi
gott a királyok-királya. Legyen pai- 
zsod az Isten az ó tökéletes oltalma 
szerint. Ámen.
Az áldás elhangzása után Baltazár 

püspök elimádkozta a Miatyánkot abból 
a bibliából, melyet Horthy kormányzó
nak adtak az ünnepség későbbi folya
mán emlékezetül.

A templom karzatán az összes deb- 
reczeni dalárdák helyezkedtek el, szám- 
szsrint hat dalárda. Ezek énekelték el 
az istentisztelet végeztével a Hymnuszt. 
A nemzeti imádságot ilyen gyönyörű 
interpretálásban régen nem hallottuk. 
Mindenkiben mélységes áhítatot, de fel
emelő lelkesültséget keltett A dalárdá
kat Máesav Sándor karmester vezé
nyelte.

A Hymnuszszal végződött az isteni
tisztelet, mely után a kormányzó kísé
retével kivonult a Eossuth-szobor előtt 
télallitott tábori kápolnához.

A mise.
A Nagytemplomból kijövet, a kor

mányzó kíséretével együtt a misesátor
hoz ment s ott a sátor előtt egy emel
vényen állott meg. A sátort a küldött
ségek tagjai, a magyar- és fehárruhás 
leányok, a hatóságok képviselői, a ka
tonai méltóságok vettek körül, elől pe
dig a kormányzót kísérő tiszti poszt 
állott.

A mise tiz órakor vette kezdetét ■
azt Lindenberger János dr. prépost
plébános szolgáltatta nagy papi segéd- 
lt ttel s mint püspöki hely nők, püspöki 
süvegben. A mise alatt vegyeskar fcrs, 
kelt egyházi énekeket művészi tökéle
tességgel, nagyon szépen, a katona- 
zenekar pedig egyházi énekeket játszott. 
Az urfelmutatáskor a kürtös diszjclt 
fuvott, mire a felállított csapatoknak 
vigyázt vezényeltek.

A zászló-átadás.
A közönség áhitatos csöndben hall

gatta a misét, amelynek befejeztével 
Lindenberger János dr., helyettes püs
pök és kisérete kijött a misesátorból s 
a sátor előtt elhelyezett emelvényhez 
mentek, amelyen

letoritve feküdt a gazdaközönség 
által készített zászló, amelynek rud- 
ján egész tömege a nemzeti szinü 

szalagoknak függött 
Elsősorban Márk Endre m. kir. udvari 

tanácsos, polgármester lépett a zászló
hoz s a következő beszédet mondotta :

Igen tisztelt Ünneplő közönség I
Azt a rendkívüli kedvező alkalmat, 

amelyet kormányzónk 0  Föméltóságának 
városunkban történt magas látogatása 
nyújtott, fölhasználjuk arra, hogy a 
▼áros háziezredének szánt és e célból 
elkészített zászlónkat ezennel átnyújtsuk.

Ez a zászló, amelyet debreceni elő
kelő polgárnők nagy örömmel készítet
tek a debreceni háziezrednek, minden 
vonatkozásában hazafias, magyaros és 
amellett debreczeni kifejezést nyer rajta 
a magyar nemzetnélek törhetlen jelvénye, 
egyik oldalán a magyar korona, másik 
oldalán büszkélkedik Debreczen város 
címere, bárányos, keresztes zászlóval. 
A debreceni háziezrednek átadom Deb
reczen város nevében e zászlót e jel
szóval :

„Fel a zászlót, fel m agasra I
Egész világ hadd láthassa I“

•  szent szóval:
Szabadság i E lőreI

A polgármester szavai után, egymás
után léptek a zászlóhoz a debreczeni 
keresztény egyházak vezetői Baltazár 
Dezső dr., református püspök, Materny 
Lajos evangélikus főesperes, Papp Gyula 
görög katholikus lelkész, akik egyházaik 
nevében megáldották a zászlót.

Dr. Baltazár püspök a következő sza
vakkal áldotta meg a zászlót:

— Téged ember nem szentelhet fel, 
hanem csak az Isten. Rajtad jelvények 
“ ndökölnek. Nem a selymed, nem az

aranyad, nem színét ékességeid, hanem 
a lélek erői tesznek vezetővé. Isteni 
tisztelet, hazaszeretet ujjai szőttek. 
Rajtad a bárány, a Jézus Krisztus, aki 
egyedül szent, akin kívül más terem
tett emberben üdvösség forrása 
nem volt és nincsen. Rajtad az 
ország címere teljesség és kizárólagos
ság, amit sem meghiányositani, sem 
megpótolni nem lehet. A sereg, mely
nek élén meglobban a szárnya, legyen 
hozzád méltó, reád esküvő, benned di
csekedő. Se el ne törj, se le ne hajolj. 
Győzelmed magaslatán hirdesd a világ
nak Debreczen ősi erényeit, hazánk 
dicsőségét. Jézus k irályságát. Ámen!

Az áldás után Holényi János alezre
des, a debreczeni 
háziezred parancs
noka, lelkes szavak
kal vette át a lo
bogót.

Fogadalmat tett a 
zászlóra. Ez ünne
pélyes pillanat — 
mondta — kézfogó, 
amikor kézfogót tart 
a kard és a föld a 
magyar haza újjá
építésére. Fogadal
mat tett, hogy a 

paosirtad&los magyar földön sehol sem 
fog többó ellenség állani. Meghajtotta 
ezután a zászlót a legfelsőbb hadúr, 
Horthy Miklós kormányzó előtt, majd 
azt mondta: emelkedjék magasra e 
zászló, emelje fejét büszkén magasra. 
A zászlót átvéve, azt átadta a zászló
tartónak.

A lelkes éljenzéssel fogadott szavak 
után a katonazenekar a Szózatot ját
szotta el, mire az ünnepség, amelyet az 
entente tisztek is végig néztek, véget ért.

Amikor a kormányzó az emelvényről 
lelépett és elindult, Márk Endre polgár- 
mester bemutatta neki Fráter Erzsébe
tet, aki

a debreczeni hölgyek nevében, ha
talmas sárga és kék virágokból álló 
csokrot adott át a kormányzónak, 
aki tisztelegve, mosolyogva köszönte 
meg a figyelmet, átvette a csokrot 

ás szárnysegédének adta á t

A díszszemle.
Ezután megkezdődött a ceapatok de-

filéje. Az összes csapatok a Péterfia- 
ntcára mentek le s onnan vonultak föl.

A kormányzó a keleti fasorban állott 
föl polgári és katonai kíséretével és 
Soós Károly hadügyminiszterrel együtt 
Amikor látta, hogy Sir Edmond Ronsi- 
der angol tábornok és kisérete nem tud 
a kordonon kijönni, ö maga elébe ment 
és szívélyesen maga mellé hívta őket.

Legelöl jött a zenekar, amely a kor
mányzóval szemben állott föl a szem
ben levő gyalogjárónál s az egész föl 
vonulás alatt játszott.

A katonaságot Klein László ezredes, 
a volt 39. gyalogezred vitéz eiredpa- 
ranosnoka, vezette föl.

Az első csapat a vasi zászlóalj volt, 
Seydl Jenő alezredes vezetésével, azutín 
következtek a többi csapatok, a távíró- 
szakasz, egy szakasz altiszt, egy szakasz 
csendőr.

Pompás, megható látvány volt a föl- 
vonulás. Fegyelmezett legénység, kifo
gástalan mozdulatok, kemény, tartós 
s az arcokból, szemekből kisugárzó lel
kes odaadás jellemezte a katonákat.

A gyalogság után 
következett a ma
gyar katonaság dí
sze : a magyar hu- 
szárság. ügy ültek 
lovaikon, mintha 
odanöttek volna. — 
Büszkeséggel szem
lélte mindenki a de
rék magyar fiukat, 
akik szintén fegye

lemmel és szépen vonultak el a kor
mányzó előtt.

A huszárság ntán vonult föl a tüzér
ség. Biztató és bizalmat keltő ereje a 
katonaságunknak. Kifogástalan pontos
sággal és rendben vonultak löl az ágyuk 
s a tüzérek, az első igazi magyar tü
zérség derék vitézei.

A defilé után Kitin László ezredes 
lejelentkezett a kormányzó elölt, aki 
erre gyalog megindult a városháza felé. 
Kíséretében voltak a katonatisztek, a 
polgári hatóságok és egyházak vezetői 
s a küldöttségek tagjai

A küldöttségek fogadása.
Tizenegy óra elmúlt, amikor a kor

mányzó a városháza 8, 4, 5. és 6. számú 
szobáiban berendezett lakosstályába tér
hetett.

Kevéssel azután fogadta a küldöttsé
geket és pedig elsősorban a katonai 
méltóságok és tisztikar hódolatát.

Ezután fogadta Baltazár Dezső dr. 
püspök és Degenfeld József gróf veze
tése mellett a reformátua egyházkerü
let és kollégium küldöttségét.

Baltazár Dezső dr. üdvözölte a kor
mányzót, akinek egy régi bibliát adott 
át, mint az egyházkerület és kollégium 
ajándékát. Baltazár Dezső dr. a kővet
kezőket mondta:

Főméltóságu Kormányzó Dir ÍJ
A tiszántúli református egyházkerü

let, a debreczeni református egyház és 
a kollégium együttes küldöttsége 611 
Főméltóságod előtt. Öröm, hála és re
ménység érzéseivel telve lelkünk.

Örömünk, hogy Főméltóságod nem
csak mint magyar, de mint református 
hivő is testvérünk, Egyházkerületünk 
tagja, kollégiumunk növendéke, kit ke
gyelettel övezett apának és megdicsőült 
hős testvérnek, kötelező emlékei hívnak 
közénk örökségül jutott szent szolgálatra.

Hálánk lelki diszével övezzük körül 
Föméltóságodat, mert első volt, aki az 
országos zűrzavar felett világosság, 
erő és rend jegyeivel megjelent s a 
haldokló nemzetbe feltámadást lehelt.

Kezdeményező erejének nagyságához 
füzzük a reményt, hogy jő a sikeres 
folytatás és eredményes vég, amikor a 
forradalmas állapotok folytonos kínjai 
után, történelmi alkotmányunk sáncaiba 
igazság és bölcsesség áldásaival, vissza- 
vezérli a szerencsétlen nemzetet.

A magyar református egyház nemzeti 
tisztaságának, alkotmányos hűségének, 
hite szilárdságának hármas erejével áll 
Főméltóságod mellett, imádkozva áldott 
életéért, dolgozva, áldozva, küzdve és 
ha kell szenvedve is kitűzött céljáért.

Debreczeni látogatása emlékéül fo
gadja el tőlünk ezt a régi bibliát, Deb
reczen város nyomatta 1618-ban. Buj
dosott ez a könyv. Volt máglyán is. 

j Megszabadult. Á Főméltóságod nagy

I magyar vezér elődei: Bethlen Gábor, 
1. Rákóczy György sohase jártak biblia 
nélkül. Az Isten igéje volt az utjokon. 
Legyen az a Főméltóságodé is, hogy 
ennek az igének minden áldása telje
sedjék meg életében. Bujdosásából té
rítse haza a magyar szerencsét, a 
máglyáról oldozza fel a halálra Ítélt 
nemzetet, szabadítsa ki a börtönének 
irtózatából a bűneiért bűnhődő hazát. 
Legyen Kormányzó Urnák oltalma és 
vezére az Isten I

A kormányzó az üdvözlésre a követ
kezőket válaszolta:

— A tiszánt* református egyházke
rület, a debreéeni református egyház 
és a kollégium együttes küldöttségének 
üdvözletét melegen köszönöm és szivem 
mélyéből viszonzom. Nemcsak mint egy
házunk tagja áll fenn közöttünk egy 
szorosabb lelki kapcsolat, de láthatatlan 
szálaival idefüznek ifjúságaim emlékei 
és családom számos tradíciója is. Mint
egy visszatükröződését látom belső lelki 
érzelmeimnek ebben a lelkes fogadtatás
ban és a rokonszenv ama számos meg
nyilvánulásában, amelyeket már ittlétem 
rövid ideje óta is oly örömmel tapasz
talok. De különösen őrömmel tölt el az 
az imént hallott kijelentés, hogy nehéz 
feladatom teljesítésénél a magyar refor
mátus egyházat oldalamon találom. Ez 
az Ígéret értékes támogatást jelent, mert 
jelenti biztosítékát a hazafias keresztyén 
egyházak további testvéries együttmű
ködésének is, amire és az erők egyesí
tésére a biztos siker szempontjából a 
legnagyobb súlyt helyezem. Ne engedjünk 
többé a destruktiv elemek szétbontó 
törekvéseinek és a testvéri kézszori- 
tásban egyesült kezek maradjanak igy 
elválaszthatatlanul örökre. A most át
nyújtott öreg biblia, amelyért fogadja az 
egyház hálás köszönetemet, emlékeztetni 
fog ígéretükre és az Önök körében ma 
eltöltött felejthetetlen órákra.

Lindenberger János dr. helyettes- 
püspök a római katholikus egyház ne
vében a következő szavakkal üdvözölte 
Horthy Miklós kormányzót:

Főméltóságu Kormányzó Ur!
A debreczeni róm. kath. egyház kép

viseletében hódoló tisztelettel üdvözöl
jük Főméltóságodat. Mi a gondviselő 
Úristen emberét látjuk Főméltóságod 
fennkölt személyében s a nagy Hunyady 
János nemzetmentő és országszervező 
munkája jut eszünkbe. Most, amidőn 
Főméltóságodat szerény körünkben üd
vözölhetjük, azt kívánjuk a jóságos 
Istentől, hogy munkája legyen áldott, 
legyen foganatos, mint az övé volt. 
Áldja Isten és tartsa meg Föméltó
ságodat I

A kormányzó ezeket válaszolta:
— Szívből köszönöm Főtisztelendő 

Prépost Urnák a róm. kath. egyház ne
vében hozzám Intézett üdvözlő szavait, 
a működésemre kért fohászát. Az or
szág konszolidálására irányuló felada

tom sikeres megoldása végett számnak 
hazafias egyházaink támogatására is, 
mellyel a szent cél érdekében testvén 
szeretettel egymás iránt egyesítsék 
erőiket.

Majd Materny Lajos evangélikus fö- 
esperes, aki betegágyából kelt fül, kö
szöntötte betegségtől elgyöngült reszkető 
hangon a kormányzót, aki a követke
zőkben válaszolt:

— Jól esik hallanom a hithez és a 
hazához való szilárd ragaszkodásuk biz
tosítását. E kettőben látom én a védel
met a közelmúlt szomorú eltévelyedé
seivel szemben, melyek hazánkat as 
örvény szélére sodorták. Ennek a két 
eszménynek ápolása elsősorban as 
egyházak feladata és az elhangzott her 
zafias kijelentések megnyugtatnak, hogy 
e tekintetben is számíthatunk egyházuk 
lelkes közreműködésére. Szívből köszö
nöm Nagyságod üdvözlő szavait.

Papp Gyula lelkésznek a görög kath, 
egyház nevében mondott üdvözletére •  
kormányzó a kővetkezőket válaszolta:

— Fötisztelendő Ur 1 Köszönöm szí
ves megjelenésüket. Igaz örömmel hal
lottam a magyar hazához való szikla
szilárd ragaszkodásukat és legyenek 
meggyőződve, hogy amíg egy utón ha 
ladunk, egyházuk a legteljesebb oltal
mamra számíthat

Ezután Márk Endre mflvari tanácsos, 
polgármester lépett a kormányzó elé, 
akihez a következő beszédet intézte:

Főméltóságu magyar Kormányzó Ur I
Debreczen város tanácsát van sze

rencsém mély tisztelettel bemutatni kor
mányzó urunknak.

Kormányzói hatalmának, a magyar 
nemzet bizodalmából történt elfoglalása 
alkalmával kegyes volt a magyar nem
zethez egy szózatot intézni. A szózat
nak minden betűje és minden szava 
mindnyájunknak bölcs tanácsokat 
ad. Az abban lefektetett irányelveknek 
minden jó magyar lelkében meg kell 
érlelödniök. Egyedül ezek által várhat
juk nemzeti életünk jobb Jövőjét. Ezek
től eltérve nemzetünk fokozatos lerom
bolásához jutunk.

Ml ezen szózat alapján mindenek
ben megállunk. Ezek mellett törhetet- 
lenűl ki is tartunk.

Hálásan köszönjük meg, hogy kor
mányzási nehéz munkái között váro
sunk meghívását kegyesen elfogadva 
kiváló kísérőivel együtt magas látoga
tásával kitüntetni kegyes volt.

Sokáig éljen a Fókormányzó u rl 
A polgármester üdvözlő szavaira a 

Kormányzó ezt válaszolta:
— Készséggel tettem eleget szives 

meghívásuknak, hogy egy napot Deb
reczen városának szenteljek. Készség
gel is siettem ide, hogy a várost az 
ellenség távozása után viszont láthas
sam. Sajnálattal tölt el, hogy a mos
toha sors a hajdúság ósi fészkét 
sem kímélte meg a belső és külső 
ellenség pusztításaitól. Hála azon
ban a Mindenhatónak, a külső ellenség 
végre elhagyta e békés falakat, a bel
sőt pedig eltiporhattuk. Most azután 
álljunk talpra, lássunk a munkához és 
ha Önök Uraim, mint Méltóságod biz
tosított, a nemzethez intézett szózato
mat szivükbe zárták, bizton hiszem, 
sikerűi egv jobb jövő alapjait le
raknunk. Melegen köszönöm szives 
üdvözletüket.

Pákozdy Sándor alispán üdvözölte 
ezután a kormányzót Hajdú vármegye 
közönsége és annak tisztikara nevé
ben, mire a kormányzó ezeket vála
szolta :

— Szívből köszönöm Alispán urnák 
Hajdú vármegye közönsége és tiszt
viselő kara nevében tolmácsolt üdvöz
letét. Mai látogatásom nemcsak Debre
czen városának, hanem Hajduvármegye 
ősi székhelyén magának a vármegyé
nek is szól, melynek derék magyar 
népét ifjúságom óta szeretem és becsü
löm. Meg vagyok győződve róla, hogy 
átélt szenvedéseink nélkül is a haza 
mindenkor számíthat a hajdúk hüségér« 
és önfeláldozására és épen azért bízom 
benne, hogy most, midőn a termelő 
munkától várja nemzetünk újjászületé
sét, ebből a munkából a vármegye 
földmives lakossága fokozott buzgalom
mal fogja kivenni részét.

Az egyetem nevében Csánky Benjámin 
dr, helyettes rektor intézett beszédet a 
kormányzóhoz. Beszédét ezzel fejezte be:

— Kérem a Mindenhatót, hogy Fő- 
méltóságod dicsóült édes atyjának, a 
hevesnagykunsági egyházmegye egykori 
gondnokának, Horthy Istvánnak, úgy
szintén ama gondnoki széken utódának, 
a hősi halált halt Horthy Szabolcsnak 
szeretett ée áldott emlékezete legygp



I S H e i E ß V E ä ím o  tprtti» is
9m ek0t6 kapocs t  Kormányzó or «Öre, 
Egyetemünk es tudományunk között

A kormányzó így válaszolt:
— Egy szomorú húr rezdttl meg szi

vemben azok drága emlékének felújítá
sával, akik — igaza van nagytiszteletü 
Rektorhelyettes Urnák — engem való
ban a legm elegebb érzelm ekkel 
fűznek e tudom ányos Intézethez. 
Biztosítom Önöket Uraim, hogy e von
zalmat, amelyet mintegy örökségemül 
tekintek, szivembe zárom örökre. De 
nemcsak ez a momentum az, amely in
tézetük érdekeinek szivemen viselésére 
késztet, hanem az a kulturfeladat is, 
amelyet a debreczeni egyetem betölteni 
hivatva van. A legmagyararabb vidékek 
egyikén a hit erősítése, a tudományok 
mélyítése és ezek mellett a hazaszere
tet ápolása az a cél, melyet ha e fő
iskola híven szolgál, a haza üdvére 
cselekszik, mert olyan polgárokat nevel, 
kiknek lelke nem fogékony többé a 
nemzetrontó törekvések káros behatá
saira. Melegen köszönöm Uraim szives 
üdvözletüket

Gajzágó Béla dr. ítélőtáblái elnök kö
szöntötte ezután a kormányzót, aki 
aaeket felelte:

— Örömmel látom magam előtt 
igazságügyi szervezetünk debreczeni 
képviselőit, akiknek feladata ma két
szeresen fontos. A felelőtlen gonosz 
elemek felborították hazánkban a jog
rendet s ezzel államéletünket alapjában 
forgatták fel. Az Istennek hála, elmúltak 
s nehéz napok. Az újjáépítés nagy 
m unkájában, a Jogrend megszi
lárdításában és ápolásában önök  
felé fordul a nem zet várakozása  
és bizton számitok e nagy feladat meg
oldásánál hazafias és fáradhatatlan 
közreműködésükre. Köszönöm Méltósá
god üdvözlő szavait s Önöknek Uraim 
ssives megjelenésüket.

Ödvözölték még a kormányzót az 
állami közigazgatási hatóságok képvise
lői, tankerületi főigazgató, kormányzó 
iskolatársai, Debreczeni és Hajdú vár
megyei Gazd. Egyesület, Ipar- és keres
kedelmi kamara, jótékony és kulturális 
egyesületek (nőegyletek is) a vörös ke
resztegylet vezetése mellett, a munkások 
képviselői, akikhez a kormányzó szívé
lyes hangú válászt intézett, megköszönve 
•a üdvözlést.

A bankett.
Délben két órakor bankett kezdődött 

a Bika-szálló nagytermében, melyen 
mintegy háromszázan vettek részt, az 
egyházak, testületek, közhivatalok, isko
lák, közintézmények vezetői. A karzati 
páholyokat igen előkelő hölgyközönség 
foglalta el. Eljöttek a bankettre az itt 
tdöző antant bizottságok tagjai is.

Pontban két órakor jelent meg
Horthy kormányzó kíséretével. A 

zenekar a Hymnuszt játszotta. 
Horthy kormányzó elhelyezkedett az asz
talfőn, mellette ültek jobbról Soós Ká
roly hadügyminiszter, Horthy István 
lovassági tábornok, Baltazár Dezső püs
pök, baloldalán Szomjas Gusztáv kor
mánybiztos-főispán dLzmagyarban. A 
díszterem jobb szélén a debreczeni 
gazdatársadalom tagjai foglaltak helyet. 
Az egész zsúfolt terem gyönyörű képet 
nyújtott.

A harmadik fogásnál legelőször He
gedűs Pál tábornok, körletparancsnok 
emelkedett szólásra. Lelkes szavakkal 
köszöntötte Horthy Miklóst, mint leg
főbb hadurat, a debreczeni körletparancs
nokság részéről.

Utána Márk Endre polgármester, majd 
Szomjas Gusztáv kormánybizlos-föispán 
köszöntötte nagy lelkesedéssel a kor
mányzót. Utánuk az altisztek asztalánál 
felemelkedett egy szépen dekorált idő
sebb altiszt, Vadkerti Péter tiszthelyet
tes. Frappáns köszöntőt mondott Horthy 
kormányzóra és családjára. Különösen 
nagy hatást keltett, midőn szent eskü- 
féssel fogadta, hogy

Szent István koronájához és s kor
mányzóhoz mindnyájan hűek ma

radunk.
A kormányzó magához hivatta a de

rék altisztet, koccintott vele. Horthy Ist
ván tábornok lovassági főfelügyelő ki
kérdezte, hogy kitüntetéseit hol szerezte, 
hol szolgált. Általában a magasrangu 
tisztek nagy érdeklődéssel vették körül 
a derék altisztet, kit a közönség is vi
harosan megéijenzett.

I Nagy lelkesedést keltett Soós Károly 
' honvédelmi miniszter pohárköszöntöje.

1 Magammal hozom — mondotta — 
az egész magyar nemzeti hadsereg 

hódolatát
t As ország bármely részén átijon s had- 

J  Seregnek katonája, egyforma hűséggel és

hódolt«« viseltetik Horthy Miklós kor
mányzó 0  főméltósága iránt. Szeretné, 
úgymond, ha annak az eskünek a szö
vege, melyet a múlt vasárnap tett a 
hadsereg, minden egyes polgár szivébe 
is behatolna.

Nagy hatást keltett még a honvé
delmi miniszter azon kijelentése, mikor 
arról beszélt, hogy

bebizonyítjuk a nyugati nemzetek
nek, bebizonyítjuk az angoloknak, 
kiknek képviselőit itt láthatjuk, 
hogy mi vagyunk itt, a keleten, a 

legnagyobb kultúrájú nép. 
Összetartásra van szükség. Valamennyi 

felekezet álljon össze a munkában.
Végül megemlékezett a debreczeni 

volt 39. gyalogezred dicsőségéről, me
lyet a világháborúban szerzett és fel
hívta a közönséget, énekeljék el vele 
együtt a Szózatot.

As egész közönség állva, nagy Isiké 
eeditsel, énekelte el erre a Szózatot.

A bankett kOzben egy lelkes székely
hadnagy igen hatásosan adott elő egy 
hazafias verset. A diszebéd a legjobb 
és igen emelkedett hangulatban délután 
4 órakor ért véget. Mint hallottuk, az 
angol misszió vezetője, Sir Ronsinder 
tábornok, elragadtatásának adott kifeje
zést a látottak és hallottak fölött.

A diszebéd után a kormányzó vissza
vonult a városházán lévő lakosztályába,

fél hat órakor pedig meglátogatta
a kollégiumot, hol volt tanulótársai 

részesítették meleg ünneplésben.
Este hat órakor a Csokonai-szinház- 

ban az Arany János-társaság díszelő
adása volt, nyolc órakor vacsora, aztán 
a kormányzó tovább utazott Nyíregy
házára.

Mikor lesznek a választások a Tiszántúl ?
Budapestről jelentik: Az ed

digi diszpozíciók szerint 
a Tiszántúlon junius havá
ban lesznek a választá
sok. Valószínűleg junius

13-ika lesz a választások 
napja. Politikai körökben 
a választások elé nagy 
érdeklődéssel néznek.

Apponyi Albert gróf 
a nemzetgyűlésen.

Budapest, április 14. A nem
zetgyűlés mai ülését negyed 11 
órakor nyitotta meg Rakovszky 
István. A megnyitás után várat
lanul megjelent gróf Apponyi 
Albert, a békedelegáció elnöke, J 
akit lelkesen ünnepelt a par
lament.

Lingauer Albin előterjesztette 
az igazoló-bizottság jelentését. 
Ezután áttértek az interpellációkra. 
Az ülés folyik.

S T E N G E L  K A R O L Y
a debreczeni m. kir. állam- 
rendőrség fogásza, fogmütermét 
Batthyány-utca 16. (saját ház) 
áthelyezte. Fogad délelőtt 10— 
12-ig és délután 3—5 óráig.

— Az Egyetértés tudósítójától —
Amsterdam, április 14. Auguszta 

V ik tó ria  volt német császárné hal
doklik. A leányát, a braunschweigi 
hercegnét, betegágyához hívták.

Lengyel-német konfliktus.
— Az Egyetértés tudósítójától —

Genf, április 14. A lengyel kor
mány közölte a legfelsőbb ta
nácsosai, hogy legközelebb erélyes 
intézkedéseket tesz Németország 
ellen, ha a németek nem telje
sítenék a Lengyelországgal vállalt 
kötelezettségeket.

Srobár, a tót nép 
hóhérja.

Prága, április 14. A szociál
demokraták a nemzetgyűlés hét
fői ülésén sürgős interpellációt 
terjesztettek elő a cseh katonák 
á lta l a tótföldön elkövetett véreng
zések ügyében.

Az interpellációban Srobár 
Lőrincet, a Tótlföld diktátorát te 
szik felelőssé at vérengzésekért, 
Srobár nem volt1 jelen., Minden
felől kiáltozták t,

—  H o l va n , )3robár,j a  tőt nép 
hóhérja !

f f i H ÍR EK m

kollégium bibliája.
— Az Egyetértés tudósítójától. —

A tiszántúli rerofmátus egyház- 
kerület és a kollégium küldöttsége 
élén dr. B a ltazár Dezső püspök, 
egy bibliát adott át ajándékul 
H orthy  Miklós kormányzónak. A 
biblia 1618-ból való, Kom árom i 
Csipkés György fordítása, Debre- 
czen város könyvnyomdája Utrecht- 
ben nyomatta, a városi tanács 
költségén.

A gyönyörű, remekbe készült 
kötet első lapján e sorokat ír
ták be:

,A  debreczeni református  
kollégium ajándéka egykori 
növendékének : nagybányai 
H orthy  M iklós kormányzónak.

A ra n yu n k  és ezüstünk n in 
csen, hanem azt ad juk am i
ben élet van a Jézus á lta l. 

G ró f Dégenfeld József, 
dr. B a ltazár Dezső.

H o rth y  Miklós kormányzó, aki 
a kálvinista egyház fia, megha- 
tottan fogadta a legbecsesebb 
ajándékot: a bibliát.

H o rth y  M ik ló s  b á ty ja . A
kormányzó kíséretében levő test
vérbátyja: H orthy  István tábor
nok, lovassági felügyelő szintén 
a debreczeni főiskolában tanult s 
együtt tett érettségi vizsgát dr. 
Ferenczy Gyula egyetemi tanár, 
dr. Oláh Miklós kúriai biró, dr. 
Bruckner máv. főfelügyelő, főor
vos, Karay Sándor főgimnáziumi 
igazgatóval, akik mindannyian a 
mai jeles osztályzatnak megfelelő 
kitüntetéssel maturáltak. A tábor
nok debreczeni diákévei alatt a 
Géressy-családnál részesült gon
dos ellátásban.

A  p ro te s tá n s  e s té ly e k  ta 
vaszi s o ro z a ta  folyó hó 17-én, 
szombaton délután 5 órakor a 
ref. kollégium dísztermében meg
kezdődik. Az első estélyen a re
formátus tanitóképzö-intézet ének
kara működik közre. Előadást 
tart dr. Papp Károly egyetemi 
tanár, .Reformáció korabeli egy
házi énekköltészetünkről*. Mű
vészi szám lesz a Nagy Vili ur- 
leány zongorajátéka. Az estélyre 
belépő-díj nem lesz. Midőn Deb

re c e n i Protestáns fro d a ta i Sö
rü n k  is megragadja as u j idők 
kedvezó fordulatát, hogy estélyeit 
ismét rendezze, számítunk a kö
zönség szives érdeklődésére. Te l
jes programmot majd még kö
zölni fogunk.

A debreczeni háziezred zene
karába zenészek azonnal felvétetnek. 
Olyanok, akik mér katonai zenekarba* 
szolgáltak, előnyben részesülnek. JeUnA 
kezni lehet délelőtt 9—12-ig és délután
2—4-ig Nöth Antal ezredkanasataraél. 
Sient-Anna utca 20. szám.
A debreczeni gazdák bálja.

Debreczen sz. k ir. város gazda
társadalma Szomjas Gusztáv ko r
mánybiztos védnöksége a la tt áp
r ilis  hó 17-én, este fé l 9  órai 
kezdettel az ,A rany-B ika “ -szálloda 
dísztermében zártkörű magyartané- 
ünnepélyt rendez. Be lépő-díj: Sze- 
melyjegy 80 K, páholy (4 sze
mélyre) 180 korona, (6 személyre) 
260 korona. A  tiszta jövedelmet e  
debreczeni háziezred segélyalapja 
javára ford ítják. Felülfizetések, a 
nemes célra tekintette), köszönet
te l fogadtatnak. Jegyek csakis e 
meghívó előmutatása m elle tt a 
Polgári-és Gazda K ör helyiségé
ben (Piac-u. 7.) délután 8— f - i f  
és este a pénztárnál válthatók.

Szép Iródalml könyv újdonságuk
magyar és német nyelven nagy válása- 
tékban érkeztek a Méliusz könyv keres-
kedésben.

Zseblámpa-telepek, Wolfram-égők, 
asztali lámpák, csillárok, szerelési 
anyagok kaphatók nagy választék
ban. Villamos világítás, villanymotor, 
telefon és csengő szereléseket és
I avitásokat vállal Földes Sándor, 
latvan-utca 18.
Férfi fehérnenrüek csinos kiállí

tásban Frank Edénél, megyeháza
mellett.

FelkórJOk a közönséget, hogy a bir
tokában lévő máre. hó 2., 7., 11., 27. 
Február 12., 13., 15., 22-iki lappéldányo
kat szíveskedjen a kiadóhivatalba leadni» 
hol 8 lap-utalványt kap, amit bármalyik 
elárusító be fog

Dr. Szőllő8i nemi betegeknek vsa
déi, Hungária-épület.

Városunk legmegbízhatóbb, leg
nagyobb, legrégibb molykár elleal 
biztositó intézet Nagy József szfles» 
mester Debreczen, Szent Anna-u. 3, 

LEGROSSZABB NYAKKENDŐIT iS 
újjá alakítják Péterfia-utca 53. ss. 
alatt, udvarban balra.

ízléses cimtáblák festését, valamint 
bútorok, boltberondozésok special fénye
zését és díszítését vállal Klingar eimfsstfl. 
Piac-utca 38.

Villamos szakmába vágó legkom
plikáltabb munkákat készít és javiL 
Dynamó huzalt, sárga és veres rezsi 
vesz Földvári, Debreczeni Első 
Elektrotechnikai gyár, Széchenyi-«. 
55. szám.

MODERNJjNberendezett molykár- 
elleni és n J H  megőrzési vállalat 
KLON DA Piac-utca 21. szám.

Csokonai-szinház műsora:
Csütörtök A) bérlet Elnémult ha

rangok színmű.
Péntek B) bérlet Elnémult haran

gok színmű.
Vig-szinház műsora:

Nincs előadás.

A színházi iroda Jelenté
sei : Elném ult haranqok színmű 
kerül ma először szinre a Cso- 
konai-szinházban. Az oláh pópát 
László Gyula, a református lel
készt Bihari Ákos játszák. — 
Lehár operettje, az É va  uj beta
nulással szombaton kerül először 
szinre.

Füredy F. Gusztáv
negyedik előadását, melyen közre
működik Heimlich Ilona e  
bemutatásra kerül Liszt Fo*


