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Egyesítsük az erőket. 
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Rég veri már a magyart a teremtő. Minden lélekzetért 
küzdelem,folytonos harc ami sorsunk Itthon is ezer ellen-
ség lesi, mikor fogy el erőnk annyira, hogy leteríthessenek 
bennünket. 

Sok válságos időt élt át már nemzetünk. Ugyan volt e 
már egyáltalában nyugodt pillanatunk? Hogy el nem fogyott 
erőnk, hogy ezeréves harc után még van reményünk bol 
dogabb jövőre, azt nem az ellenségeink nyújtotta fegyver-
szünetnek köszönhetjük, hanem tisztán a honfiak és hon-
leányok kiapadhatatlan hazaszeretetének. 

E hunszerelem nem követel, hanem áldoz, ha a hazának 
szüksége van áldozatra. És ha örök átkunk, a visszavonás 
eltűnnék lelkünkből, boldog hazában egységes, erős nem-
zet hálaimája dicsérné a magyarok Istenét. 

Még látjuk a távolban azt a fekete felhőt, amely nem-
rég borította hazánk egét és amely pusztulást, hosszú 
némaságot és síri csendet akart a sokat szenvedett magyar 
nemzetre zúdítani. Elmúlt a sötét felhő, elűzte a nemzet 
fellobbanó hazaszeretetének izzó lángja. 

Nemes nagyasszonyunk, kezében a tulipán virággal, 
egységre, egyesülésre hívta fel a társadalom minden tagját. 
És, siettünk mindannyian a haza védelmére, kitűzve a hon-
védők jelvényét, a tulipánt, mert bíztunk a hívó szózat 
igazságában. Ámde csakhamar előretörtettek a kufárok is, 
elárasztva az országot hamis tulipánnal és hamis áruval. 

Minthogy járatlan, mesgyétlen utakon indultak harcba 
a nemzet hü fiai. könnyű munkájuk volt e férevezető kufá-
roknak. Elriasztották a hívőket a tulipán viselésétől és 
ezzel a lelkes tábor, amely a hivószózatra igaz örömmel 
ragadta meg az erők egyesítésének nemes eszméjét, csak-
hamar erőtlenül, eredménytelenül szerte széjjel szóródott. 

És eljövének a kufárok is, akik az igazi tulipánt ha-
missal kicserélék. Akik hívének az angyal szavában, boldo-
gulának, akiket a lelketlen kufárok a hamis tulipánokkal 
felékesitének, fele uton visszafordulának. Mivel járatlan, 
mesgyétlen utakon indultak mindnyájan, könnyű munkája 
akadt a sátánnak, hogy az igaz lelkeket eltérítse a honmen-
téshez vezető igazi ösvényről. 

És akik így félrevezetve a kufárok által, idegen ta-
nyákra, hitetlenek táborába tövedének, haragoson elfordul-
tak a hívogató ú a z tulipántól. Úttalan mezőkön, biztos 
vezetők hiányában járva, könnyen eltévedhettek Az a lel-
kes tábor, mely a hívó szózatra sietett a kitűzött cél felé, 
szerteszéjjel elkallódott, erőtlenül, eredménytelenül. A célt 
elérték ellenségeink hamarább és 73 millió korona jutott 
nekik jutalmul furfangosságukból. 

A Magyar Védő Egyesület négy évvel ennekelötte 
tűzte ki céljául a magyar társadalomnak, a nemzet teljes 

' egészének egyesítését csak a honi iparnak védelmére, 
j Elszánt, kicsiny csapat, csákányokkal, ásókkal és mappák -
| kai felfegyverkezve indult útjára, hogy Kossuth Lajosnak 

régen eltemetett eszméjét, az 1844-iki Védegyletet újból 
életre keltse. Lépésről-lépésre törve, egyengetve és vésve 
az utat a cél felé, lassan, de annál biztosabb sikerrel intéz-
ték munkájukat. Munkásokat a sáncokra és bátor harcoso-
kat a küzdelemre toborzdttak. A sereg létszáma ma 11 
ezerre szaporodott. Csendes, zajtalan, de mélyrehatoló 
munkásságuknak eredménye az a céltudatos iparpártolás, 
mely eddig is sok gyári telepnek bővítését, a munkások 
létszámának tetemes szaporítását eredményezte egyrészt, 
másrészt seregének minden katonáját kioktatta az igazi, 
jelszavakra, a hamis áruk fölismerésére — nehogy hamis 
jelszóval tőrbe ejthessék. 

Karácsony szent ünnepének elöhetében a tulipánvásá-
ron mintha Istennek ujjmutatúsa lutt volna, újból virágzott 

1 a tulipán. A budapesti régi börze csarnokaiban, ahol nem 
j régen még érzéstelen licitáció folyhatott, a nemzet géni-
! usza ütött sátort. Mennybéli zene volt az a vásári lárma, 
í melyet a börzében rögtönzött tündérországban csapott a 
' sok. pajzánkedvü tündérke. Itt egy varrottast, amott ko-

sárkát, vázát és mézes-mázast, kis papucsot, ha illett, 
nagyot is varrtak a tolongó sokaság nyüzsgő lavagjainak 
nyakába. Tízezer ilyen bátor angyallal a pokol fenekéig 
lehetne kergetni a külföldi iparnak tolakodó sátánjait ós 
kútárjait. 

Ennyi nemzeti erő, szenvedély, lángoló hazaszeretet, 
alkotási vágy — mind felhasználatlanul pang, mert ötlet-
szerű, nincsen rendszerbe foglalva. 

Ezt az erőt a Magyar Védő Egyesülettel karöltve, ta-
lán inkább egyesülten harcba vinni a nemzeti ipar, nemzeti 
kultura és nemzeti gazdálkodás érdekében — eredményez-
hetné a haza gazdasági önállóságát, a nemzeti géniusznak 
érvényesülését, a kulturának legmagasabb fokát, az általá-
nos jólét, a szunnyadó erőknek érvényesülését és a nemzet 
fiainak teljes egyetértését. Karácsonykor angyalok siettek 
vigasztalni a sok sok könnyező magyar munkáscsaládot. 
Legyenek ők nemcsak karácsonykor, hanem mindenkoron 
a magyar népnek gyámolító angyalai, de ne szerteszéjjel, 
hanem egyesülten a Magyar Védő Egyesülettel, mely cél-
tudatos, rendszerbe foglalt munkásságával tudott alkotni is. 

Újévre virradtunk, bárha megszállná lelkét minden 
igaz hazafinak az a varázsige: egyesítsük az erőket. 

Az egyesült táborban mindenkinek jut kitűzött 
munkaköre. Egyik csapat védsáncot hány, a másik árkot 
áshat, követ liord az egyik, másik fegyvert kovácsol. Mind-
nek, mindegyikének juthat külön magasztos feladat, vala-
mennyinek egy célra törekvő munkája pedig megépítheti 
a független Magyarországot. 



Adja az ég, hogy szózatomat megértsék ós lássam 
ünnepelni azt a napot, amikor megérti egymást a magyar. 

Tulipánszövetség és Magyar Védő Egyesületnek egye-
sülése egy táborban, egy sátorban, egy vezérrel és egyetlen, 
jól kipróbált harci modorban küzdve, biztos utakon ha-
ladva a végcél felé — ez legyen neked, magyar társadalom, 
legszentebb hazafiúi kötelességed. 

Bakonyi Samu dr. beszéde 
a képviselőház január 16-iki ülésében a debreceni 

egyetem érdekében. 

Bakonyi Samu: T. ház! (Halljuk! Halljuk!) Talán 
természetesnek fogja találni mindenki e házban, hogy a 
harmadik egyetem ügyét (Zaj.)... 

Elnök: Csendet kérek, méltóztassanak helyüket el-
foglalni. 

Bakonyi Samu: ...a harmadik egyetem ügye a leg-
illetékesebb helyről felvettetvén, e tárgyban hozzászólást 
kér annak a városnak is egyik igénytelen képviselője, — 
másik két -képviselőtársának hozzájárulásával, — amely 
város csaknem negyedfélszázadon át a nemzeti felső oktatás 
érdekében annyi áldozatot hozott (Igaz!) és évtizedeken, 
mondhatnám századokon keresztül következetesen töre-
kedett arra, hogy a felső oktatást a maga területén bete-
tőzvén, egyetem felállításához jusson. Teszem ezt a felszó-
lalást legjobb meggyőződésem szerint ennek tulajonképbni 
helyén, a főiskolai tanítást érdeklő tételeknél. 

Mielőtt álláspontomat röviden kifejteném, engedje 
meg a t. ház, hogy hálásan üdvözöljem gr. Apponyi Albert 
vallás és közoktatásügyi miniszter urat azért, hogy ezt a 
kérdést végre a megvalósulásig érlelte. Mert hát én is 
osztom az ő részéről hangoztatott azon helyénvaló és az ő 
nemes gondolkodását csakugyan jellemző felfogást, hogy 
t. i az előbbi kormányok is igyekeztek a viszonyokhoz 
képest a magyar kultúrát szolgálni, de örvendek rajta, 
hogy ennek a kérdésnek a megérlelése épen az ő nevéhez 
fog fűződni. 

Igazsaga van annak a felfogásnak, hogy a harmadik 
egyetem kérdése és egyáltalában az egyetemek szaporítása 
elől többé kitérni nem lehet. Már akkor, mikor a kolozs-
vári egyetem felállítása volt napirenden, tehát 1872 ben az 
a meggyőződés, hogy a kolozsvári egyetemnek felállításával 
az egyetemi oktatás kérdése az egyetemek szaporítását 
illetőleg megoldva nincs, igen nyomatékosan kifejezésre 
jutott És nagyon helyesen jelölte meg a kérdés lényegét 
néhai Schwarcz Gyula, mikor azt a kijelentést tette, hogy 
„az egyetemek kérdése európai kérdés, reánk nézve 
állami fennálllásunknak a jövő kort illetőleg egyik fő fel-
tétele". De hogy is ne volna szükség az egyetemek szapo-
rítására. Az a túlzsúfoltság, amely immár mindkét egye-
temen szinte ijesztő mértékben kezd jelentkezni, kellő mél-
tatásra és bírálatra talált az e tárgyban felszólalt képviselő-
társaim részéről. A budapesti egyetem a maga 6000-et 
meghaladó hallgatójával egyike a világ legnagyobb egye-
temeinek, ugy, hogy azt népességre nézve legfelebb kettő 
haladja tul. A kolozsvári egyetem is a maga 2000 hallga-
tójával a nagyobbak, sőt a legnagyobbak közé kezd emel-
kedni. De ha összehasonlítjuk Magyarország népességi és 
kulturális viszonyait más államokéval, azt találjuk, hogy 
Németország 20 egyeteme közül magában Poroszországban 
9, Belgiumban 5, a kis Svájcban 6, Hollandiában 4, Auszt-
riában 9 egyetem van, Olaszországban pedig miuden 
nagyobb városra jut egyetem... 

Farkasliázy Zsigmond: Egészségtelen állapot! 
Bakonyi Samu: ...ugy, hogy körülbelül 19 egyetem 

oldja meg ott a felsőbb oktatás kérdését. 
Kell a harmadik egyetem a tanári succrescentiáról 

való gondoskodás szempontjából, kell a tudomány művelői-
nek szaporítása szempontjából és én nem is oszthatom 
azoknak a nézetét, kik az egyetemi fakultásoknak" francia 
mintára való szétválasztása mellett törnek lándzsát, mert 
az én meggyőződésem szerint az elszigeteltség a szakkép-
zettségnek, a gondolkozásnak exkluzivitására vezet, ami 
nemzeti ós általános kulturális szempontból egyaránt káros. 
Kell, hogy az egyes tudományos pályára törekvő hallgatók 
részesülhessenek az univerzális tudományos kiképzésnek 
feltételeiben, annak az eszközeihez hozzájuthassanak, ez 
pedig az univerzális tudományos művelődés feltételeinek 
megadása nélkül, amely csak az egyetemi rendszer mellett 
lehetséges, nem volna elérhető. 

A túlzsúfoltság megszüntetése szempontjából hangoz-
ván el a legelső és legfontosabbb érv az egyetemek szapo-
rii ása mellett, ezt a célt, ugy látom, magával uj egyetemnek 
felállításával elérni nem lehet. Szükséges lesz olyan módok-
ról gondoskodni, hogy a levezetés a maga természetes rend-
jén megtörtónhesssék. Ezért nem zárkózom el egy gondo-
lattól, amelyet Hencz Károly t. képviselőtársam vetett fel, 
t. i. a numerus clausus eszméjétől, természetesen nem abban 
az értelemben, amint azt 6 mondotta, amit viszont mindenki 
igen természetesnek fog találni, (Derültség.) hanem a közép-
iskolai oktatásnak nálunk divó rendszeréből én igenis át-
venném a numerus clausust abban az értelemben, hogy 
meghatározzuk... 

Nagy György: Nem lehet. 
Bakonyi Samu: ...bocsánatot kérek, máskép nem 

fogjuk a célt elérni. Egyetlen egyetemtől sem lenne senki 
elzárva, ha kellő időben iratkozik be; de egy bizonyos 
számnak, az egyes fakultások között az élet és a fejlődés 
tapasztalatai alapján, az egyes egyetemeken való repar-
tirozása és meghatározása nélkül a túlzsúfoltságot meg 
nem szüntethetjük. 

Én a harmadik egyetem helyének megválasztásában 
nem a versengés által vezettetem magamat. Tökéletesen 
osztom azokat a szempontokat, amelyeket ebben a kérdés-
ben követendők gyanánt az igen t. miniszter ur felállított. 
Egyedül a nemzeti kultura megerősödése, a nemzeti mű-
velődés erőgyűjtése szempontjából kívánom ezt a kérdést 
megoldani. 

Természetes dolog, ha ez a szempont vezet valakit, 
akkor nem ragadhatja el magát olyan kijelentésekre, mint 
Kraety Károly igen t. barátom, aki ezt a kérdést érintve, 
ugy nyilatkozott, hogy ő el sem (udja képzelni a harma-
dik egyetemet más helyen, mint Szegeden! 

Bccsey Károly: Ebben igaza volt neki! 
Bakonyi Samu: Én, t. képviselőtársam, fantáziám-

nak nem túlságos megerőltetésével, igenis nagyon jól el 
tudom képzelni az ország más városában is a harmadik 
egyetemet. Azt azonban, hogy a legközelebb létesítendő 
uj egyetem olyan helyen állíttassák fel, amely a magyar-
ságnak gócpontját képezi, tökéletesen aláírom. Mert az 
elhelyezés tekintetében a magyarság kívánalmait illetőleg 
csak két szempont közt válogathatunk. 

ítéljük meg, vájjon az e a fontosabb, hogy a harmadik 
egyetem elhelyezésével a magyar elemnek akarjuk-e a ma-
gasabb műveltség elnyerésének feltételeit megadni, vagy 
pedig a nemzetiségieket, nem magyarajku polgártársainkat 



V A R O S , 

megnyerni, szorosabban bekapcsolni az egész politikai 
magyar nemzet testébe. 

Álláspontomat már jeleztem röviden. A második alter-
natinával szemben azonban példa áll előttünk. Ahhoz igen 
sok okból nem fórt szó, — a második egyetem felállítása 
tárgyalásának rendjén — hogy azt Kolozsvárt kell elhe-
lyezni. Az egész törvényjavaslat mástól óra alatt el volt 
intézve 1872-ben. De mit tapasztalunk a nemzetiségeknek 
hozzánk való szorosabb kapcsolása tekintetében a kolozs-
vári egyetem hatását illetőleg? Vájjon 1872 óta állithatja-e 
val.iki tárgyilagosan, hogy javult volna a helyzet a tekin-
tetben hogy nemzetiségi polgártársaink szorosabban fű-
ződtek hozzá az egységes magyar nemzet testéhez ? 

Azt hiszem, nagyon sok felszólalás, amely ebben a t. 
házban elhangzott, meggyőzött bennünket annak az ellen-
kezőjéről és igy az az argumentum, hogy az uj egyetemet 
ott kell lehetőleg felállítani, ahol a nem magyarajku pol-
gártársaknak hozzánk való szorosabb csatolása inkább 
elérhető, az életnek ezen, nem valami örvendetes . tapasz-
talatai által meglehetősen meg van cáfolva. 

De t. képviselőház, hogy ha a nemzetiségi szem-
pontot tekintem is ; Debrecen e tekintetben tökéleteten 
megfelel ezen kívánalmaknak azért, mert azt örvendetesen 
tapasztalhatjuk, hogy a debreceni főiskolában lévő jogi 
fakultásra <pl. nem magyarajku polgártársaink gyermekei 
igen sűrűen ós aránylag elég szép számmal jelentkeznek. 
És én azt hiszem, hogy ha azután, amikor visszamennek 
szűkebb hazájukba, azok a benyomások, amelyeket if jú 
lelkünk Ott magába sziv, bizonyos agitnciók következté-
ben el nem romlanak, akkor t. ház, az uj egyetemnek Deb-
recenben való elnyoróao ogyuttal megynyeri ezeket az egy-
séges magyar állam nemzeti gondolatának. (Helyeslések.) 

Debrecen, t. képviselőház, olyan magyar gócpont, 
amely a tömeges magyarságnak nem a végpontján fek-
szik. Északkeleti Magyarországnak és egyúttal az Alföld 
legnagyobb részének kulturális és gaz lasngi emporiűma. 
Ha a földrajzi, a gazdasági és népességi viszonyokat vesz-
szük tekintetbe, akkor azt látjuk t. ház, hogy Jász Nagy-
Kun Szolnok egy része, Bereg vármegye, Borsod várme-
gyének egy bizonyos része. Zemplén, Ung, Békés ós Bihar 
vármegye, Nagyvárad törvényhatósági város, Hajdú megye 
és természetesen Debrecen, Mára maros, Szabolcs és Szat-
már vármegye, Szatmár-Németi törvényhatósággal felruhá-
zott város, Szilágy megye, Ugocsa és Hevesnek is egy része 
az a terület, amelynek kulturális és gazdasági gócpont-
jául teljes joggal nevezheti magát Debrecen. (Helyeslés.) 
Ennek a területnek a népessége csaknem négy millió lelket 
tesz ki. Tehát kevés hiján az egész, szűkebb értelemben 
vett Magyarország lakossága teljes egy negyedrészének 
felel meg. 

Már most, t. képviselőház, ha szem előtt tartjuk 
Magyarországnak és a külföldnek az egyetemek száma 
szempontjából általam tett összehasonlitá át, azt látjuk, 
hogy ha Magyarországon az egyetemek számát szaporítani 
kell, akkor a területe és a népesség megoszlását véve 
tekintetbe, Debreczen városa elsősorban kell, hogy figye-
lembe jöjjön. 

De t. ház, hogyha az egyetem székhelye megválasz-
tásának feltóteleit tesszük vizsgálat tárgyává, a nemzeti 
szempont, mellé méltán sorakozik közvetlenül a kulturális 
tradíciónak szempontja. (Helyeslés.) Mert nem elég t. kép-
viselőház, kiválasztani egy helyet, ahol nem tudom én, a 
megélhetés feltételei talán könnyebbek, mint másutt és 
ahol a nem modern fejlődés jelenségei is szembeötlőbbek. Ez 

mind nem elég és nem volna szerencsésen megválasztva a 
harmadik egyetem helye, hogyha a kulturális tradíció 
szempontjából is nem gyakorolnánk bírálatot. (Igaz! Ugy 
van!) E tekintetben pedig — bár az előbbi föltételekkel 
is teljes mértékben rendelkezik —, tárgyilagos meggyőző-
désem szerint, Debrecennél egyetlenegy, itt. szóba hozott 
város sem veheti fel a versenyt. (Helyeslések.) 

Mert, t. képviselőház, Debrecen az a város, amely a 
XVI és a XVII. században a nemzeti.művelődésnek főhelye 
volt, amelynek a lakossága mindig a legnagyobb áldozat-
készséget tanúsította a nemzeti kultura iránt. Mert nem 
lehet meghatottság nélkül olvasnunk : hogy száz meg száz, 
sót ezernyi közrendű debreceni polgár akadt, mindenkoron, 
aki végrendeletében, ki-ki a maga vagyonához képest egyik 
százezrekkel, a másik forintokkal áldozott „ami iskolánk" 
ügyének és alig akad közöttük egy is, aki meg ne emlékez-
zék az ö szivéhez nőtt kollégiumáról. (Helyeslés.) A régi 
magyar tudós világ nagyhírű professzorai közül legtöbben 
Debrecen város áldozatkészségéből jutottak abba a hely-
zetbe, hogy a külföldi nagy egyetemeket látogathassák. És 
Debrecen városa már a régi századokban át tudta érezni 
annak az elvnek a fontosságát és a magyar nemzeti kultu-
rára gyakorolt elsőrendű hatását, amelynek oly ékesen 
szóló kifejezést adott a t. miniszter ur épen iménti nagy-
szabású beszédében, hogy a külfölddel való szellemi érint-
kezés elhanyagolása a nemzet szellemi elszegényedésére 
vezet. (Igaz! Ugy van !) 

T. képviselőház! Egész sorozatát nevezhetném meg 
| azoknak a híres debreceni tanároknak, akik, mint Szilágyi 
; Márton, Márton falvi György, Hatvani, Budai. Péczeli, az 

ujabb időkben Vecsey, Kerekes, Ercsey, Sárváry és mások 
igen sokan a magyar tudománynak a külföld előtt is csak 
dicsőséget, becsületet szereztek. Nem ok nélkül nevezte 
már Apafi fejedelem a debreceni főiskolát celeberrimum 
kollégiumnak ; valóban ez az epitheton ornans megillette a 
múltban és megilleti a jelenben és ha a törvényhozás belá-
tása ebben az irányban reményem szerint megnyerhető 
lesz, meg fogja illetni a jövőben is. 

Felhangzott itt a nemzeti ügyhöz való ragaszkodás 
i érdeme is. És azt hiszem, Debrecennek könnyű e tekintet-

ben helyét » versenyben megállania, mert nem szólva a 
Rákóczi idejében és az előbbi szabadságharcokban tanúsított 
magatartásáról, elég utalnom arra az időre, amelynek em-

! léke mindnyájunk szivében elevenen él: Kossuth Lajos 
{ idejére, aki székhelyéül, a nemzeti ellenállás ,órvárosául* 
j éppen Debrecent választotta. (Ugy van!) 

Ha pedig a helyi feltételeket vizsgálom, egyetlen egy 
szóba hozott város sem mondhatja magáról Debrecennel 
szemben, hogy olyan különös elő föltételekkel rendelkezik, 
amelyek Debrecen városában hiányoznak. A történelmi 
fejlődés természetes rendjén a modern városi igényeket 
illetőleg azt tapasztaljuk, hogy Debrecenben megvan az 
egyetem fellálitásának minden oly előfeltétele, amelyre 
Pozsony, Szegőd. Kassa, Temesvár vagy akármelyik város 
hivatkozik. Debrecen városa csak a közelmúltban hozott 
17 millió koronányi áldozatot oly létesítmények céljaira, 
amelyek minden magyar város korszerű, nagyszabású ha-
ladásának követelményeit képezik. A legmodernebb kór-
házak egyikével rendelkezik, amelynek ujabb kibővítési 
tervével éppen most foglalkozunk, van olyan nőgyógyá-
szati klinikája, amely bármely fejlett egyetemnek díszére 
válnék; s általában a közegészségügyi viszonyok javítására 
sok milliós áldozatokat szavazott meg Nyilvánvaló ekként, 
hogy Debrecenben megvan minden olyan előfeltétele a 
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harmadik egyetem felállításának, amelyre más városok 
hivatkoznak, de egyúttal a harmadik egyetemnek Debre-
cenben való elhelyezésével kielégíthető mindazon kívána-
lom, amelyet a nemzeti kultura és erőgyűjtés szempontjából 
ezen a téren tel lehet állítani. (Ugy van!) 

T. ház ! Felszólalásom célja volt a kérdés ezen stádi-
umában, hogy szíves jóakaratát kérjem a ház minden tag-
jának abból a célból, hogyha majd a kérdés aktuális lesz, 
méltóztassék a harmadik egyetem elhelyezésének kérdésé-
ben Debrecen városát az öt megillető helyre tenni. (Élénk 
helyeslés balfelől.) 

Felhívás! 
A m. kir. kereskedelemügyi Miniszter ur f. év ápril 

25 én kelt 27,054/906—VI. a) sz. a Debrecen sz. kir. város 
tanácsához intézett rendelete, a kereskedelmi és iparkama-
ráknak a kereskedők és iparosok által leendő uj választását 
elrendeli, miután azok megbízatása a 1868. évi Vl-ik t.-c. 
6 § a szerint már folyó hó 18 án lejárt. 

A debreceni kereskedelmi és iparkamara tag ja inak 
megválasztására jogosított helybeli lakosok névsorának 
egybeállításáról az e célra megválasztott központi bizottság 
már intézkedvén, figyelmeztetnek mindazon kereskedők és 
iparosok, kik magukat a törvények értelmében választó-
képeseknek érzik, mikép a már készen lévő összeírást a 
Kossuth-utca 12. számú Komáromy háznál lévő rendőr-
főkapitányságnál alulírott jegyző hivatalos helyiségében 
(iparügyosztály) 1907. évi január hó 20 napjáig a hivatalos 
órák alatt tekintsék meg, hogy a netaláni kihagyások, vagy 
hiányos bejegyzések helyrehozathassanak, mert későbbi 
panaszok ós felszólamlások figyelembe nem vétetnek. 

Megjegyeztetik, hogy kereskedőnek tekintetik az, ki 
kereskedelmi üzletet jogositottan s önállóan keresetképen 
folytat. Ide tartoznak a bankárok, póuzváltók, nagy- és 
kiskereskedők, házalók, szatócsok stb., mindazok, kik 
szállítással rendes keresetmódképen foglalkoznak, kik 
kereskedelmi, vagy szállítási üzletet közvetítenek mint 
bizományosok, kereskedelmi ügynökök és a lkuszok; végre 
azon erkölcsi személyek, t i. társaságok, rószvónytársulatok, 
vagy intézetek is, melyek ily üzleteket folytatnak, milyenek 
a kereskedelmi társaságok, bankok, hitelintézetek, takarék-
pénztárak, zálogkölcsönintézetek, biztosító intézetek stb. 
Iparosnak nézetik az, ki kézmű-, vagy gyáripart — ide 
értve a nyers bányaértékek feldolgozását is — hatósági 
jogosítvány folytán önállóan és keresetmódképen folytat és 
így kizáratik az, ki valamely ipart mellékfoglalkozásképen, 
vagy csak háai és g u d a s á ' i szükséglete fedezésére űz. 
T o v á b b i iparosnak tekintendők azon erkölcsi személyek, 
t. i. társaságok, rész vény társulatok, intézetek is, melyek 
hatósági jogosítvány mellett ipart űznek. Egyes személy 
csak egy minőségben ói csak egyszer foglalhat helyet az 
összeírásban. Ki mind kereskedést, mind ipart üz, azon 
üzlete után lesz az összeirási ivekben felveendő, mely kere-
seténél túlnyomó. 

Kelt Debrecenben, a központi bizottságnak 1906. évi i 
december hó 27-én tartott üléséből. 

Vetéssy Béla, Végh Gyula, 

Hírek. 
— S z e m é l y i hír ö felsége Tar Gyula kir. ítélő- | 

táblai bírónak a knriai bírói címet ós jelleget adományozta. | 
- A k a s z i n ó estélye. A kaszinó kizárólag tagjai 

részére f. hó 26-ikán estólyt ad. A kaszinó mulatsága két- I 
ségkivül egyike lesz az idei farsang legelegánsabb mulat-
ságainak. 

— S z e m é l y i hir . Kovács József polgármester és Ma-
gosa György dr. tiszti főügyész a héten Budapesten időz-
tek egyes fontosabb városi ügyek elintézése céljából. Ugyan-
csak a fővárosban időzik Oláh Károly kulturtanácsnok is. 

— Ü d v ö z l e t a közös h a d ü g y m i n i s z t e r n e k . Kevés 
közös hadügyminiszternek jutott még az a szerencse, amely-
ben Schönaich közös hadügyminisztert részesítette a szé-
kely főváros, Marosvásárhely. Mint tudósítónk írja, a város 
képviselőtestülete abból az alkalomból, hogy egy katonai 
alreéliskolát fognak Marosvásárhelyen létesíteni, nagy lel-
kesedésében a közös hadügyminisztert és egy sereg közben-
járó osztrák katonát táviratban üdvözölte. Egyben elhatál 
roztd, hogy a szükséges kölcsönt egy gráci pénzintéz'ttó-
veszi föl. Ez talán egy kissé mégis sok a lojalitából A köz-
gyűlésen különben Beruády Gy. dr. polgármester elnökölt. 

— A m e g g y ő z ő d é s m a r t i i j a . Strassburgban az ot-
tani gimnáziumban volt egy fiatal tanár, aki uj csapáson 
indult. A modern felfogást érvényesítette az iskolában is ós 
pedig Cicerót Kikerónak, Cézárt Kézárnak ejtette ki. A la-
tin nyelv professzora lóvén, összes tanítványaitól megkö-
vetelte, hogy a c-t k nak ejtsék, s aki nem engedelmeske-
dett, kíméletlenül megbuktatta. A diákok persze nem egy 
tanárnál viszont ép ezen kiejtés-mód miatt kaptak szekuu-
dát. Végre is megsokalta a tanári kar az esetet s felkérték, 
hogy térjen el szokásától. Dühösen vitatta az uj professzor, 
hogy ez nem szokása, de tudományos meggyőződése, eb-
ben pedig nem engedi magát se megtántoritani, ee terro-
rizálni. Hiába kérlelte atyailag az igazgató is Végre is se-
gédtanár létére kitessékelték a gimnáziumból. A meggyő-
ződés mártír ja vette „kilinderót" s bucsulátogatásraindult. 

— T i s z t ú j í t á s . Szatmárról jelentik nekünk: A város 
közgyűlésén Vajay Károly dr. tiszti főügyészt egyhangúlag 
polgármesterré, Antal Sándor dr.-t pedig fóügyószszó vá-
lasztották meg Az uj polgármester az eskü letevése után 
beszédet mondott, amelyben a koalíció és a kormány föl-
tétlen hívének vallotta magát. Kelemen Samu dr. indítvá-
nyára különféle társadalmi állású bizottsági tagokból külön 
bizottságot küldtek ki a kivándorlás megakadályozására 
ós elhatározták, hogy e dologban fölírnak az országgyűléshez. 

— A f ű t é s e g y k o r . A mai kor fűtése ideálisnak mond-
ható a nem is olyan régmúltéhoz képest. Két évszázaddal 
ezelőtt maguk a királyok is fagyoskodtak fényes palotájuk 
termeibee Különben erről még ma is szomorú tapasztalato-
kat szerezhet az, aki Olaszországban, esetleg Angliában, 
Franciaországban tölt egy szigorúbb telet. A napfényes Itá-
liában valamikor maga RaÖ'aelsem tartotta lealázónak, hogy 
Este herceg palotájának jobb és kevésbé füstös fűtési mód-
ián gondolkozzék. Philibert de 1' Orme, az egykor híres 
francia müépitó meg keservesen panaszkodik a füstölgő 
kályhákra ós azt mondja, hogy sok lakást egyáltalán hasz-
nálni s*m lehet a füstös kéménye miatt. De maguk a fran-
cia királyok sam voltak jobban ebből a szempontból. Az 
orvosuk mindig panaszkodik, hogy a kírál.v a sok fagyos-
kod ás miatt meghűlt. Följegyezték XIII., XIV ós XV. La-
josról is. hogy marlyi, fontainebleaui, versaillesí kastélyuk-
ban rettenetesen fáztak. XIII Lajos sokszor elrendeli, hogy 
a székét a napfényre gördítsék. 1695 ben, mint az egykorú 
följegyzés mondja: a bor ós a víz megfagyott őfelsége asz-
talán. XIV Lajosnak, a napkirálynak, fagyos daganatok vol-
tak a kezén, lábán. Ezeket hideg szobáiban szerezte. A fran-
cia királyi paloták termei tágasak ós magasak voltak, és 
ezeket a sarokban lobogó nyílt láng és e g y k é t szénparázs-
zsal töltött medence korántsem tudta fölmelegíteni. De ha 
a királyok fáztak a kastélyukban, még sokkal rosszabuljár-
tak a szegény alattvalóik, a parasztok. Ezek a szó valódi 
értelmében megfagytak. 1702 január hónapjában Párisban 
több mint 24.000 ember fagyott meg 1709 ben meg a tör-
vényszékek többször szünetet tartottak, mert a tárgyalóter-
mekben farkasorditó volt a hideg. Ugyanebből az időből 
más országokban is hasonló följegyzések maradtak, amiből 
látható, hogy nincs sok jogunk panaszkodni a kályháinkra. 
Ha csak van mivel fűteni. 
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— A régi rend. Nagyváradi tudósítónk í r ja : Tisza 
István gróf a minapi közgyűlésen keményen megtámadta 
Glatz Antal főispánt, mert a cséffai járásorvosnak, inig 
lakása elkészül, ideiglenesen megengedte, hogy a szék-
helyéhez szomszédos községben lakjék. Most kisült, hogy 
Markovics Manó főszolgabíró évek óta nem lakik szék-
helyén Cséffán A főispánnál e miatt följelentették a szolga-
bírót, mire a főispán átiratban arra kérte az alispánt, mu-
tassa be azt a közgyűlési határozatot ós az arra vonatkozó 
miniszteri jóváhagyást, amely Markovicsuak megengedte, 
hogy járása székhelyén kivül lakjék Az alispán erre azt 
felelte, hogy Markovicsnak vau Cséffán lakása a posta-
mesternő házában. Mivel pedig a főispánnak határozott 
tudomása van arról, hogy Markovics, ha van Cséffán lakása, 
nem lakik ott, ujabb átiratban ragaszkodik ahhoz, hogy 
neki a kérdéses iratokat bemutassák. A főispáné ki vánsága 
uagy zavart okozott az alispáni hivatalban, mert olyan 
közgyűlési határozat, aminőt u főispán látni óhajt, nincsen. 

— A z ál lam birtokvásárlása. Darányi földművelés-
ügyi miniszter 1 200,000 koronáért megvásárolta Clary gróf 
ós Aldriugen Szikfrid brüsszeli követtől a miniegy 5152 
kat. hold kiterjedésű zborói uradalmat összes gazdasági 
és egyéb fölszerelésével együtt, melyekhez II. Rákóczi 
Ferenc egykori kastélya is tartozik. 

A megvett uradalom nagyobb része erdőbirtok 8 meg-
vételét közgazdasági és kincstári erdészeti szempontokon 
kivül az a körülmény is előnyössé tette a kincstárra nézve, 
hogy ily módon a miniszter támpontot szerez a Sáros 
megye makovicai járásában megindított hegyvidéki segé-
lyezési akciónak. A megvett erdőbirtok zöme egyrészt ok-
szerű erdőgazdasági okokból, másrészt pedig az utóbb 
emiitett szempontra való tekintettel kincstári kezelésben 
marad. — Ugyancsak az államkincstár fogja gondozni a 
Rákóczi-kastélyt és kápolnát. A gazdasági épületek és a 
hozzájuk tartozó belsőség pedig valamely gazdasági, eset-
leg kulturális intézmény céljaira fognak szolgálni. 

A mintegy 1415 kat. holdat kitevő mezőgazdasági 
birtokkal az a terve a miniszternek, hogy hosszabb lejáratú 
bérlet utján, esetleg örökáron értékesiti az uradalom körül 
elfekvő 10 község kisgazdái javára, akik eddig többnyire 
éppen a földhiány miatt vándoroltak ki Amerikába Ez a 
megoldás előreláthatólag jelentékeny mértókban csökken-
teni fogja ottan a jelenleg nagy mértékű amerikai kiván-
dorlást. 

— Darányi miniszter a gazdasági munkásokhoz. 
Darányi Ignác foldmivelésügyi miniszter plakáton a 

következő figyelmeztetést intézte a gazdasági munkásokhoz: 
Figyelmeztetés. Az ország nagy részében a gazda ós a 

gazdasági munkások az aratási szerződéseket már rendesen 
megkötötték, némely vidéken azonban, amint értesültem, a 
munkások még most tem akarnak szerződni Nyilvánvaló 
dolog, hogy ha a helybeli munkások a gazdákkal nem egyez-
nek meg s idejében nem kötik meg a szerződéseket, akkor 
a gazdák kénytelenek más vidékről munkásokat fogadni, 
aratógépekről gondoskodni, esetleg olyan gazdálkodási mó 
dokhoz áttérni, amelyeknél kevesebb munkásra van szükség, 
amikor azután a helybeli munkások nemcsak az idén, de 
talán több esztendőn át kereset nélkül maradnak. Nehogy 
ez a sajnálatos dolog bekövetkezzék, jóindulattal figyelmez-
tetem a gazdasági munkásokat arra, hogy iparkodjanak az 
aratási szerződéseket mielőbb megkötni a gazdákkal. Szük-
ségesnek tartom a munkásokat erre figyelmeztetni, mert 
többfelől hallottam, hogy mindenféle hamis hirek járnak a 
munkások között s ilyenekkel zavarják meg a munkások 
józan eszét. Az ilyen hirek után ne induljon senki, mert nem 
igaz, hogy a kormány elrendelte volna, hogy mi legyen a 
munkabér; az sem igaz, hogy a kormány elrendelte volna, 
hogy a munkások most ne szerződjenek s hallogaseák a 
szerződéskötést; az sem igaz, hogy a kormány megparan-
csolta volna, hogy a munkások, gazdasági cselédek szövet-
ségeket, helyi csoportokat alakítsanak, tagsági dijakat fizes-
senek ; az sem igaz, hogy a gazdák kötelesek a helybeli 
munkásokkal szerződni s azoknak annyi munkabért adni, 
amennyit a munkások kérnek. Mindezekkel a hazug hírek-
kel a munkásokat bolondá tart ják! Az az 

hatóság, a gazda, a munkás nem lehetnek ellenségek, a köl-
csönös tisztelet, az emberszeretet, a becsületes jó szándék 
és a bizalom kell, hogy kapocs legyen közöttük. Aki nem 
ezt mondja, hanem mást mond, az tolyton csak a gyűlölkö-
dést szitja, aki a munkások előtt csak a hatóságokat és a 
gazdákat ócsárolja, akinek se Istene, se hazája, az, akárho-
gyan bizonykodik is, nem igaz barátja a munkásoknak, s 
előbb-utóbb csak bajba keveri az embereket. Remény lem. 
hogy a munkások belátják mindenütt, hogy csak ugy bol-
dogul hatnak, ha nem hallgatva semmiféle mesére, a munkás 
a gazdával jó egyetértésben él s megbecsülve egymást, bé-
kességben dolgoznak a hazai földön. 

— A nagyerdei gyógyfürdő. Hányan vannak városunkban k. 
akik elmennek hidegvíz kurara meszsze idegenbe, tengerpénzt áldozva, 
holott a hidegvizgyógymódot ép ugy használhatnák a Nagyerdőn, hol 
a vizgyógymód minden modern eszköze, a fürdőbérlő elismert szak-
tudománya, lelkiismeretes gyógykezelése rendelkezésükre áll. A für-
dőbérlő Balkányi Ede dr. főorvos a legnagyobb áldozatkészséggel tartja 
fenn a fürdőt, nagy költséggel felszerelte azt a modern hygienia minden 
eszközével oiy és olcsó áron kúráltathatja magát mindenki, mint sehol a 
világon. A viz alkalmazása gyógy czélokra, hőmérsék-, alak- és időtartam 
tekintetében oly sok változatosságot enged, hogy azt a legkülönbözőbb 
betegségeknél eredménnyel alkalmazhatjuk. Általában a vizgyógymód ed-
zóleg, éltetőlegés erősitőleg hat. Az anyagcsere fokozodása, az ideg-
rendszernek kedvező befolyásoltatása által a beteg szerveknek meg-
változott működésűk idéztetik elő. Sem fiatalja, sem öregje nem 
zárandó ki' a hidegvizgyógymód alól. A fiatal szervezet erőteljesebben 
fejlődik és gyarapszik mellette, míg a magasabb korban a hanyatló 
erőket feléiénkit és a lassan működő szerveket felfrissíti. Eredmény -
nyel alkalmazható tehát a vizgyógymód és annak különféle alakja: 
1. Súlyos betegségek utáni elgyengüléseknél. 2. Erősödést és edzési 
szempontból, a légzőszerveknek huruto illapotra való hajlamánál. 3. 
Táplálkozási zavaroknál, u. m. vérszegénység-, sápkór-, kövérség-, 
köszvény-, görvélykór- és czukorvizelésnél. 4. Gyomor-, bél- és máj-
betegségeknél. 5. Vérkeringési zavaroknál, vértolulás- és aranyeres 
bántalinaknál. 6. Rheuma- és idegbántaimaknál. 7. Az idegrendszer 
megbetegedéseinél, a neurasthenánál, ennek sokoldalú jelenségeinél, a 
mint: fejgörcs, szédülés, fejnyomás, levertség, szellemi és testi kime-
rültség, álmatlanság, asthma, ideges szivbántalmak, a gyomor-, bél 
és nemi szervek neurastheniájánál, hvsteriánál, Basedow féle beteg-
ségnél, görcsös és hüdéses állapotoknál. — A nagyerdői hidegvíz-
gyógyintézet modern és czélszerü berendezése, fekvése és kitűnő puha 
vize fölötte alkalmas tényezők a vizkurának sikeres használatára. Fő-
városi szakértői személyzet végzi a teendőket, az árak mérsékeltek. 
Orvosi felügyelet. Az intézet egész nap nyitva férfiaknak: d. e. 9 
óráig és d. u. 5 - 8 óráig; nőknek: d. e. 9 órától d. u. 5 óráig 
Ki ki keresse meg elvesztett egészségét a nagyerdői hidegvizgyógy 
intézetben 

— ELADÓ BOR. Érmelléki, diószegi az ezernyolcszáz 
nyolcvanas évekből, mintegy 50 hektoliter, valamint 1903. és 
1904 évi ugyanottani rizling 20—25 hektoliter eladó. Med-
gyaszay Miklós árvaszéki ülnöknél (városház I. em. 23. ajtó). 

Uri divat, kalap és fehérnemű üzlet Békés 
Lajos Debreczen, Piacz-u. 44. dr Ujfalussy-ház. 
Angol női bluzsokat, férfi fehérnemüeket és kelen-
gyéket mérték szerint a legszebb kivitelben készit. 

A Város 1906. évi folyamának tar-
talomjegyzéke. 

(Folyt, és vége.) 
27. szám. Adófizetők figyelmébe. 

Vidéki városaink közélete. 
Városi közgyűlés. 
Telekvásárlás. 
Hirek. Hirdetések. 

28. szám. A hortobágyi sáskáról. 
A rossz cseléd. 
Indítványok a Hortobágy hasznosításának ügyé-

Hírek. Hirdetések. 
29. szám. Hová állítsuk a Bocskay szobrát? Irta: Ellenzéki. 

A Boda-ügy. Irta: Kovács József polgármester. 
A vetések állása. 
Az öntözés kezdete. Irta: I-'orster Géza. 
Mezőgazdasági bajok. Irta: Paur Ödön. 
Muzeumi hirek. 
Hírek Hirdetések. 

30. szám. Egyesülésben van az erő. Irta: K. 
A jog- ós pénzügyi bizottság ülése. 



A kórházi házigyógyszertár ügye. 
A Hortobágy hasznosítása. 
Felebbezés a XI. gyógyszertár felállítása ellen. 
Sinnélküli vonat. 
Tisza Kálmán levele Debrecenhez 1875-ben. 
Hirek. Hirdetések 

31. szám. Villasorok a Nagyerdőn. Irta: Erdőtjáró. 
Debrecen fejlődéséhez. Irta: Czigán János. 
Az általános házbéradóról. 
A tiszti főorvosi állás betöltéséhez. 
Hirek Hirdetések. 

32. szám. Fiók községek, tanyai központok. Irta: Forster 
Géza. 

Fztítósrendezés. 
A közigazgatási bizottság ülése. 
A sorozás. 
Felirat az országgyűléshez 
Husdrágaság. 
Magyar és székely fürdők. 
Hirek. Hirdetések. 

33. szám. A vízvezeték ügye. Pazar István jelentése. 
Közigazgatásunk hiányai. Irta: dr. Bárdossy Jenő. 
Az 1857-iki császárlátogatás költségei. Közli: 

K Á. 
A városok uj jövedelme. 
Miniszteri rendeletek. 
Hirek. Hirdetések. 

34. szám. Debrecen sz. kir. város 1907. évi költségelő-
irányzata. 

A hivatalos órákról. Irta: K. Á. 
Választások előtt való ima 1697-ből. Közli: K. Á. 
Az 1857-iki császárlátogatá8 költség, i (folyt.). 

Közli: K Á. 
Egyházkerületi értekezlet. 
A siketnémákat gyámolító egyesület kérelme. 
A városi múzeumból. 
Hirek. Hirdetések 

35. szám. A szervezeti szabályzatról. 
Az ipar éa pályaválasztás. 
Az illetőség. Irta: Alniády Géza tanácsnok. 
Debrecen sz. kir. város muzeumából. 
Miniszteri rendeletek. 
Hirek. Hirdetések. 

36. szám. Rendőrségünk újjászervezése. Irta: dr. Tóth Mihály 
mezőrendőrkapitány. 

A pozsonyi polgármesteri kongresszus. 
A levéltárosok országos mozgalma. 
Szabályrendelet az acetylenröl. 
A hivatalos órákról. Irta: K. Á. 
Hajdumegye átirata. 
Hírek Hirdetések. 

37. szám. Modern munka és nemzeti szellem. 
Szabályrendelet az acetylenröl (folyt.). 
Jegyzőkönyv a Hortobágyrol. 
A debreceni gazdasági egyesületről. 
Hirek. Hirdetések. 

38. szám. A törvényhatósági tisztviselők élethossziglan való 
választása. Irta: Koncz Ákos. 

Még egyszer a hivatalos órákról. Irta: K. Á. 
Szabályrendelet az acetylenröl (folyt.). 
Megokolása a hortobágyi hasznosítás ügyében tett 

javaslatnak. Irta: Kövendy Domokos. 
Vízvezeték ügye. Irta: Széli László dr. 
Határozat a hivatalos órák ügyében. 
Hirek. Hirdetések. 

39. szám. Észrevételek Kövendy Domokos ur megokolására. 
Irta. Békessy László. 

Fizetésrendezés. Irta: K. Á. 
Acetylen világítás. 
A színházról. Irta: Koncz. Ákos. 
Hirek Hirdetések. 

40. szám. Közgyűlés. 
A vármegye. Irla: Jánossy Gábor. 
Fizetésrendezés. Irta: Koncz Ákos. 
A honi ipar pártolása. 

R Q S. 3. szán.. 

A gyümölcsfa értéke: Kardos Árpád dr. 
A villamos világítás ügye. 
Hirdetmények. Körrendeletek. 
Hirek. Hirdetések. 

41. szám. Hazatérő hamvak. Irta: K. Á. 
Közgyűlési meghívó. 
Az osztrák magyar bank félszázados múltja 

1856—1905 
A rendőr személyzet kiképzése a közérdek szem-

pontjából. Irta: Lány Imre. 
Döntés ellőtt. (Villamos ügy.) 
Hirek. Hirdetések. 

42. szám A választási rendszer a közigazgatásban. 
Tudnivalók az első alföldi trágyaipar vállalat 

működéséről. 
Rákóczi Ferenc a káromkodás ellen. 
A mentők vizsgája. 
Debrecen város legtöbb adófizetői. 
Csak egy virágszálat. 
A Csokonai körből 
Hirek. Hirdetések. 

43. szám. Thaly Kálmán dr. Irta: Koncz Ákos. 
Fizetésrendezési módozatok. Irta: K. Á. 
Városi párt. 
Körrendeletek. 
A városi pártról. Irta: K. Á. 
Hirek. Hirdetések. 

44. szám A Hortobágy hasznosítása. Irta: K. Á. 
A városok jövedelmei. Irta: T. Hollóssy István. 
Hirek. Hirdetések. 

45 szám. Fizetésrendezési javaslat. Tervezte : K. Á. 
Tisztviselők tanulmányútjáról. Irta: K. Á. 
A magyar ipar és a divat. Irta: Geöcse Sarolta. 
Hirek. Hirdetések. 

46. szám. Fizetésrendezési javaslat. Közli: K. Á. 
A vidéki rendőrség államosítása Irta: Hegedűs-

Sándor, marosvásárhelyi iőkapitány. 
A jog ós pézűgyibizottság. 
Hirek. Hirdetések. 

47. szám. A Hortobágy hasznosítása. 
A vidéki rendőrség államosítása (folyt.). 
Hirek. Hirdetések. 

48. szám. A tanács és a Hortobágy: Irta: Kövendy Domokos. 
A Hortobágy hasznosítása. 
Városi közgyűlés. 
Hirek. Hirdetések. 

49. szám. A polgármester értesítése. 
A Hortobágy hasznosítása. 
Fizetésrendezési javaslat. 
A vidéki rendőrség szervezése. Irta: Boldizsár 

Kálmán 
Kóros tünetek Irta: Molnár Albert. 
A vágómarha ára. 
Hírek. Hirdetések. 

50. szám. Hortobágy terményei. Irta: N. 
Városi közgyűlés. 
A Hortobágy hasznosítása Irta: Koncz Ákos. 
Javaslat a Hortobágy hasznosítása kérdésében. 
Kivonat a presbyterium jegyzőkönyvéből. 
A rózsa ápolása 
Napoleon könyvtára. 
Hirek. Hirdetések 

51. szám. Karácsony ünnepén. Irta: Koncz Ákos. 
Eszmék bukása. 
A debreceni egyetem. Irta: dr. Jszái Viktor. 
Szabályrendelet, 
A népkonyha érdekében. 
A husdrágaság. 
Hirek Hirdetések. 

52. szám. Az ó év határkövénél. Irta; K. 
A vidéki rendőrség szervezése a városi önkor-

mányzat keretében 
Társadalmi szervezkedés. Irta: Ereky Károly. 
Hirek. Hirdetések 


