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fartő ink rő l.
Pár rövid hónap és ismét rnégkez- 

dődik : a fürdő szezon. Valamennyi fürdő
hely, legyen az forrásokkal bőven ellátott, 
vagy csak klimatikus üdülőhely, egy sa
játságos társadalmat alkot, amelynek min
den egyes tagja kiragadva rendes, meg
szokott életéből, gyorsan beleéli magát 
az uj társadalmi szokásokba. Az üdülést 
kereső egészen megváltoztatja életmódját 
és ez nagy mértékben elhatározó lehet 
további egészségi állapotára. Ezért, akinek 
fürdőt kell választania, legyen tisztában 
azzal, hogy mely fürdő hat jelentékenyen 
idegrendszerére és általában életműködé
sének vitális tüneményeire. Amiből megint 
az következik, hogy a fürdő megválasz
tásánál az általános szervezet állapota a 
döntő, vagy az a képessége a testnek, 
hogy mily mértékben hat reá, valamely 
kúra.

Ennek alapján első sorban nem egyes 
fürdő, hanem a klimatikus helyek egész 
csoportja is jön tekintetbe. És csak ezután 
következik a lokális és speciális tekinte
tek mérlegelése. További elhatározó mo
mentum lehet az a körülmény, hogy 
vannak helyek, melyeken speciálisták 
foglalkoznak egyes betegségek gyógyítá
sával. Ép igy nem szabad figyelmen kí
vül hagyni a társadalmi és anyagi vi
szonyokat és pedig annál is inkább, mert 
az üdülő helyek minden egyes csoport

jában több fürdő áll rendelkezésünkre. 
És éppen ez utóbbi irányban akarunk 
néhány tárgyilagos szót az egészségügy
nek eme fontos ügyéről mondani.

A legfontosabb körülmény, melyet a 
fürdő megválasztásában szemelőtt kell 
tartani, az élelmezési és a lakásügy. Ál
talában kevés mondanivaló van az élel
mezésről. Mindenki tudja, hogy első sor
ban a tápláléknak kifogástalannak kell 
lennie. Az üdülők legnagyobb részének 
egyszerű, kevésbbé izgató, de erősítő táp
lálékra van szüksége, amelynek alkotó 
részeit a kezelő orvos az egyes beteg
ségek szerint állapítja meg. A legjobb táp
láló eledel természetesen: a tej, annak 
hygenikus értéke majdnem egyenrangú a 
fürdővel.

Az embernek veleszületett szükséglete 
a la k á s , amely annál czélszerübb, minél 
inkább megóv az atmospherának esetle

ges, vagy általános, relatív és absolut 
káros hatásaitól; anélkül azonban, hogy 
megfosztana annak jótéteményeitől. A 
legfőbb jótétemény pedig a friss levegő, 
amelynek folytonos és elegendő megújí
tása feltétlenül szükséges. A jól szellőzött 
lakás építő anyaga álbocsátja pórusain a 
levegőt, száraz és rossz hővezető. Az 
ilyen lakás egyszersmind nagy terjedelmű 
és jól fűthető hálótermekkel kell hogy 
ellátva legyen. Hogy a fűtés és szellőzés 
egymást mily mértékben segíti elő, azt 
fölösleges e helyütt bővebben tárgyalni. 
Figyeljünk a lakás környékére nehogy 
esetleg annak rossz levegője megméte
lyezze lakásunkat.

A választandó fürdő klímája az első 
momentum, amely a fürdő gyógyító ere
jének megítélésénél tekintetbe jöhet. Az 
egészséges kiimában az atmosphera ha
tásai olyanok, hogy kedvező eloszlásuk
kal és energiájukkal jótékony befolyással 
vannak a testre. A különböző betegségek 
szerint hegyi, félig hegyi, lapályos és 
tengeri fürdők között lehet választanunk. 
A gyógyforrásokkal szoros összefüggés
ben állanak a gyógyhelyek fürdői. Ezek
nek segélyével használjuk fel azt a be
folyást, amelyet a viz a bőrre és általa 
a belső szervezetre gyakorol. A fürdők
kel általában összeköttetésben állanak az 
úgynevezett kúrák, amelyek a táplálkozás 
és lélegzés segélyével viszik a gyógyító 
erőket testünkbe.

*
Magyarország pár exellence fürdő 

ország. Tele valóságos kincses helyekkel, 
amelyek közül a legkisebb helyen is maga 
a nagy természet adta meg azokat a 
szükséges kellékeket, amelyek legfőbb
jeiről előzetesen szólottunk. Az ut, mely 
a kozmopolitizmus felé viszi a legsovi- 
nisztábbakat is — sajnos — nagy kon
tingensét adják ezeknek fürdőink.

Tagadhatlan, hogy az általános előre
haladásból nem maradtak ki az ország 
balneologiai helyei sem. Csakhogy ez 
mind kevés arra, amint ma fejlett igények 
mellett egy fürdőhelytől kívánunk. Nem 
akarunk szólani a már sok, harmadrangú 
fürdőkről, ezekre egyik nagy külföldi 
balneologusaink szerint, jobb nem is gon
dolni. De méltán és határozottan jogosan 
szólhatunk elsőrangú fürdőinkről. Ez pe
dig van elég.

Külföldi ember ritkán kerül magyar 
fürdőbe. De ha mégis odaveti balszeren
cséje, valóságos elragadtatással beszél 
róla. — „Hogy szebb a Tátra és Erdély 
vidéke, mint Svájcz; a Balaton egyene
sen páratlan." Amire azonban kijózano
dik az uj, egészen idegen vidék szép
ségeinek gyönyörűségeiből, sietve mene
kül. Az ok pedig rendesen a komfort 
csaknem teljes hiánya, amit pedig kap, 
azt méregdrága pénzen kell megfizetnie.

Nemcsak az idegen, de a hazai für- 
dőző is egy darabig küzd a naponta 
felmerülő kellemetlenségek ellen. A me
lyek rendesen azzal kezdődnek, hogy vagy 
teljesen ismeretlenek a fürdőben meghono
sított szokások, amelynek megtartásában 
azután mindenkit kényszerítenek, vagy 
pedig a nagyrangu prospektusok csak 
üres Ígéreteket tartalmaznak. Mindegyik
ből elég az egyik is, hogy ezer apró 
bajnak legyen a kútforrása, mely azután 
alaposan elveszi a kedvét idegennek is és 
bennszülöttnek is hazai fürdőhelyeinktől.

Újat e tárgyban alig lehet mondani. 
Magának e lapnak szintén volt alkalma 
már e tárgyról hosszabban Írni. Egész 
sereg tennivaló volna és amit látunk az 
mondhatni elszomorító. Hogy ki ebben 
a hibás azt nem keressük. Azt hisszük 
teljesen felesleges. Tudja azt minden 
fürdőbe járó ember. A második ezredév 
elején azonban feltétlenül szükséges, hogy 
c helyzeten segítve legyen. Ha nem akar
nak az egyes fürdő tulajdonosok e te
kintetben valamit tenni, vegye az ügyet 
a kormán}' a kezébe. Úgyis hozzá tar
tozik; amit pedig eddig tett fürdőinkért, 
az bizony édes kevés.

E tekintetben különben utalunk egy 
éppen most megjelent franczia műre, 
melynek szerzője Francziaország egyik 
legjelesebb balneologusa. A jeles tudós 
összehasonlítást tesz Európa valamennyi 
csak valami hírnévvel biró fürdői között 
és amit őszintén bevall, az nekünk ma
gyaroknak dicsőség.

Még most volna idő cselekvésre. Május 
közepéig sokat lehetne lendíteni fürdőink 
ügyén. Az alkalom meg van, csak akarat 
szükséges. Talán fog erre az elhanyagolt 
gyermekre a fölöttes miniszter ur is gon
dolni.

Majd meglátjuk! FOrdtorros,



2 MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG 1897

Sajtószabadság.
Minden napnak megvan a maga tanusága. 

Minden nappal tisztul helyzet, melyet annyi hi
vatott és hívatlan tényező igyekszik jolibsorsra 
méltó igyekezettel zavarossá tenni. Hasztalan. 
Utoljára ' is átszürődnek az igazság sugarán, 
még az erővel homályba burkolt égboltozaton 
is és lesz világosság, mert kell lenni világos
ságnak.

Mióta megtörtént az ország újjászületésé
nek első lépése, mennyi különböző stádiumon 
ment át a közvélemény. Lelkes fogadtatást tá
lába valamenyi, ha nem is mindenütt. Egy volt, 
melynek nem támadt ellenzéke és ez a teljes 
sajtószabadság volt. Maguk a pártok, vetélkedve 
fejezték ki nemes versenyükkel a sajtó szabadel
vűsedének terén; mindegyik hamisítatlan és 
nem önkényes felhevülésében küzdők a szabad 
sajtó fenntartása mellett.

Az ország közvéleményének tolmácsa nem 
lehet korlátok közzé szorítva.

És hosszú, hosszú időkön át nem akadt 
diszonáns hang, mely „az egyöntetű véle
ménybe más hangot akart volna belevinni. Ha 
csak a legutolsó három évtized mesés eredmé
nyét tekintjük, egész sorozata a kulturális ered
ményeknek tűnik elő. Valamennyi a sajtó hatal
mával elősegítve és virágzóvá téve. Viszont egész 
serege az elavult intézményeknek, a régi elfo
gult világnézetnek szűnt meg, veszett bele a fe
ledés tengerébe.

Nem akarjuk a sajtó hatalmát, szükséges
ségét fejtegetni. Ismeri ma már minden ember. 
Amerikában, ahol százezreket számoló városok 
pár hét alatt é -ülnek fel egy-egv arany termő 
földön, a hét harmadnapján megszületik már 
az első: lap is. A közvéleménynek szüksége 
van rája.

A magyar józan közvélemény nagyon jól 
tudta ezt, amikor első sorban is a sajtó sza
badságot biztosította magának. Ez volt a lényeg, 
a többi csak változatlan forma Sajtót akart 
meghamisitatlanul liberális, pártárnyalatára való 
tekintet nélkül szabad, alkuvást saját hatás kö
rében nem tűr és a mely nem engedi jogát. 
Nincs ma lap Magyarországban, mely ne kívánná 
ezeket, mely engedve ezekből, legalább a feli- 
tartásuk további kísérletével is.

Lapunk iránya kizárja a politikát. Nincs is 
jogunk czikkünkben a'politikai térre lépni, de a 
sajtó független szabadsága annyira össze van 
nőve a politikailag át meg át hálózott ország 
közvéleményével, hogy szinte lehetetlen azt 
külön választani. Hivatkozunk tehát ti különböző 
pártállást! napi sajtóra, mely egy testtel — lé
lekkel jelent meg: a sajtó szabadság fenntartá
sára összehívott gyűlésen.

A lefolyt napok története amelyben híven 
vissza tükröződik Magyarország hatalmas fejlő
dése, összevan forrva és egybe van nőve a sajtó 
munkásságával. Mint egy test és egy lélek áll 
a társadalom szolgálatába, hogy vele alkosson 
és hasson, nagyot, szépet és szükségeset. Lesz 
és lehet eltérés a különböző felfogásokban, a 
sajté' czélszerüségének kérdését illetőleg. Lesznek, 
-ót t n akadtak is, akik már régebben arra 
goi:.!' utak, hogy a hatalom nagy, melylvel a 
sajt' ma bir. Es féltek* annak esetleges vissza
élésétől A nagy többség azonban — és azt 
hiszük : : salódunk — a ma fennálló formát
tartja és találja leghelyesebbnek, jónak és czél- 
szerünek. Nem öröklött megszokásból, hanem 
philozotlailag megokolt józan Ítélkezésükből.

F,, a nagy többség nem félti a magyar
t " 1, hogy szükség volna a kényszer

ig Becsületes hazafiaknak tartja mun- 
111 í. úgy, mint azt a formát, amelyben a 

joga alatt napvilágot lát az egy
szer.i napi események és a politikai mellett az 
igazság is

■ i i : ■■ - zük, a bizalom érzete ez, mely eltölti 
' 1 gét is, melynek további fennma-

■ a sajtótól. A kölcsönös bizu- 
lo:n es az 1 őszinteséggel megvolt elégedve a 
nagyközönség, meg a sajtó is. Igaz, történtek 
eg\es sporaitikvs esetek, a mikor talán nem 
volt esete az illető sajtó orgánumának, de hát

melyik pályáján az életnek, vagy a még oly 
jól és pontosan működő állami vagy más gépe
zetnél nem történik nagyon néha egy egy félre
értés. Hátha mikor még a sajtó nem is sza
bályszerű gépezet és csak lélekben és becsü
letben rejlő kódexei vannak.

Ma pedig ezt az eddig független sajtót 
megakarják fosztani szabadságától. Mintha meg
élhetne a hal víz nélkül, vagy a madár levegő 
nélkül. Egészséges állapotokban tágulhat csak 
nemzet gondolkozása széles látókörré ; nem leltet 
előle elzárni a kilátást. A paragrafusok, melyek 
most készültek, megbénítják a sajtó szabad mű
ködését. Sem helyünk, sem alkalmunk az egyes 
paragrafusokat bontó elemeire osztani Minek 
is? Meg van jelölve az irány, amelyeket a ma
guk összességükben elérni akarnak: korlátokba 
szorítani a szabad sajtót.

Hogy mik lehetnek ennek következményei, 
arról bőven beszámoltak azok az előadott ta
nulmányok, amelyek elhangzottak az ez ügyben 
összehívott újságíró gyűlésen. Alapos tanulmá
nyokban mutattak rá a sajtó korlátozására ké
szült paragrafusokban lévő veszélyre. A tárgy 
természetesen érdekelte az összes pártállása 
sajtó munkásait és szintén természetes, hogy egy
másután keltek szólásra ellene. A hosszú tanács
kozásnak volt eredménye. Nagy memorandum 
készül, amely széles alapon, a tárgy minden 
részletére kiterjeszkedve reflektálni fog az uj 
sajtótörvény minden egyes szakaszára.

Ebben fogják bemutatni a kormánynak és 
a * törvényhozó testületnek a sajtó szabad
sága ellen készült paragrafusok czéltalanságát. 
Addig pedig a hazafias sajtó minden orgánuma 
velünk együtt bízik a kormány igazságszere- 
tetében. Dr.

Des Sultans ijuni).
(Türkische Legende).

Ein eigenthümliches Latul ist die Tiirkei 
Es werden hunderte und tausende Menscnen 
am belien Tagé vor den Augen Allét* wie 
Sclmfe geschlachtet, wie es auch in letzten 
Zeiten geschah, und kein Türke, selbst die 
türkische Behörde riilirt sicli nicht vöm Platze, 
vvenn es sicli aber rührt, so geschieht es nicht 
zu Gunsten dei unschuldig Getödteten. YVird 
aber ein Fremder in Konstantinopel cinen von 
vielen Strassenhunden mit seitiem Spazierstock 
erschlagen wollen, so wird daraus eine furcht- 
bare Revolution entstehen, allé Tűiken wie auf 
Commando, werden nicht eitien, sondern allé 
Fremden niedermctzeln wollen. Denn die Hunde 
müssen gesetztlich geschützt werden und sie 
sitid thatsáchlich vie! besser geschützt, als das 
Leben dér Millionen dér Staatsbürgcr, durch 
eine lrade des Sultans wird seit jeher Jeder, dér 
einen Hund angreift oder ermordet, zűr Ver- 
antwortlichkeit gezogen Wie diese lrade ent- 
standen, erklürt die türkische Lcgcndc „Des 
Sultans Hund" erzahlt, aus dem Munde eines 
Türken.

1.

Osinan dér Grosse, dér das Osmanenreich 
gegründet und gross gemacht hat, war kein 
gewöhnlicher Mensch. So lángé er jung war, 
schlug er einen Feind nácit dem anderen, indem 
er allé besiegte und sein Reicli immer mehr 
vergrösserte: Jedermann beugte vor ihm. Als 
er aber altér wurde, verlor er Yielcs an Stiirke 
und Energie und Einige von seinen Würden- 
tragern zeigten ihm gegenüber Misstrauen, in
dem sic in Winkeln zu flüstern begannen und 
es hatte deli Ansclieiti, als ob sie eine Verseltwö- 
rung im Sinne habén. An dér Spitze (terseiben 
stand dér Einflussreichste von Allén, dér Ja- 
nitscharen-Führer Hassan dér Garstige. Die
Janitscharen llössten Schreck nicht intr den Kein__
den, sondern auch den Türken se bst ein, da
liéi* jeder sich fürchtete vor dem Führer der- 
selben -  Hassan dem Garstigen — welcher als 
ein schlauer Mensch daraus Nutzen zog, indem 
er an Autoritat gewinnen vvolite.

Osnifin dér Grosse hatte cinen 15-jahrigen 
Sohn, dessen Erzichcr ein erfahrener und Idugor

Móllá (Geistlicher) war. Er liebte mit Leib und 
Seele seinen kaiserlichen Zögling. Als erfahre
ner Mami bemerkte er, dass im Palais eine Ver- 
schwörung im Zugé ist, dass mán ihm vöm 
Suhan feni haltén wolle. Er sah ein, dass er 
dér Verschwörung nicht entgegen treten könne, 
daher verschwand er mit seinem kaiserlichen 
Zögling aus den Augen, ölnie dass er Jemanden 
davon etwas gesagt hatte.

Hassan dér Garstige, um seiner Sache si- 
cher zu sein, vvolite vor Allém seine Pláne gé
gén den Sohn des Sultans vollziehen, aber zu 
seinem grössten Bedauern konnte er ihn nicht 
ausfindig maciién. Er theilte mit, dass Suhan Os- 
man krank sei und möchte seinen Sohn seben, 
und befalil wn er auch sei ihn zu Ibiden. Aber 
vergebens, maii dachte sogar, dass dér kaiserliche 
Sohn mit seinem Erzieher im Meer ertrunken 
sei. Hassan war beunruhigt. er wollie das 
Geplante durchführen so, dass er kehien Praten- 
denten gégén sich, wie des Sultan’s Sohn sein 
könnte, habé. Hassan hatte an seiner Seite 
die Janitscharen, welchen er versprach die Gage 
zu verdoppeln, sobald er Suhan sein werde. in 
dér Sladt lierrschte grosse Aiifregung. Die Ja
nitscharen erla.tbten sich die grösste Frciheiten, 
indem sie die Passatiten Beleidigungen in’s Ge- 
sicht schleuderten und Niemand wagte ihtien 
zu widerlegen Hassan dér Garstige sammelte 
um sich seine Freunde und theilte ilinen mit, 
dass es schon Zeit sei ihn zunt Suhan zu 
wahlen, da dér alté Suhan gefiihrlich krank sei 
und nicht Kralt genug besitze, um so ein gros- 
ses Reich weiter zu regieren. Diejenigen von 
Freunden, die im Auge Hassan’s verdachtig 
schi nen zu sein und leicht konnten seinem 
Vorhaben Hitidernisse légén, liess er an dér 
Stelle niederstechen.

Suhan Ostnan Ing indessen scbwer krank 
meder und das einzige VVesen, welcbes in sei
ner Gesellscbaft verweilte, war sein grosser 
Hund, dem er den Xamen „Gordon “ gab, als 
er ihn vor 5 Jahren vöm englischen Botscbafter 
als Gescbenk békám. „Gordon" war von dér 
Grösse eines Kalbes und hatte gelbliche l laare. 
Er lag an die Füsse seines Herrn, auf welchen 
er seine grosse Augen riebtend bielt. Dér Arzt. des 
Sultan theilte den lnnwobnern des Palastes mit, 
dass dér bobé Kranke kaiim mebr als 2r\Vochen 
leben werde. Ks vergingen aber viele Wocben, 
und dér Suhan lebte nocb. Das quiilte den 
Hassan und er gab den Befehl, dass gar kein 
Mensch sich wage dem Suhan sich zu náliern. 
Als dér Suhan seinen Sohn wünsehte zu se
ben, antwortete Hassan, dass dér Brinz auf dér 
Reise sei.

— Wer wagte ihm es zu erlauben, fragte 
dér Suhan.

— leb, Padischah, damit er deine Leiden 
nicht sebe und selbst nicht léidé, antwortete 
keek dér Hassan.

Fort aus meinen Augen, fórt, ieh will dicb 
nicht seben, sehrie dér Suhan

Mit dem Blicke dér Verachtung verhess 
I lassan das Schlafzimmer und vertieft ging er 
im grossem Empfangsalon, wo allé Höflinge 
sich zu sammcln pllegten. „Freunde — rief 
er traurig aus — mit Allab’s VVille, unser erba- 
bener Suhan gab seinen Geist auf und da dér 
Thronfolger nicht hier ist, so wünsehte dér Ver- 
blicbene, dass icb zum Regemen erklart werde." 
Die NVirkung dicsér Nachrieht war nnbaltend, 
Allé bűében lángé erstarrt, lautlos steben. In- 
zwischen braebten auf Befehl Hassan’s zwei 
Janitscharen den Osman in ciner Leinwand ein- 
gebüllt aus dem Schlafzimmer heraus und als 
Hassan dem Bette des Kranken nahe trat, biss 
ihn „Gordon" so fest an dem Fusse, dass er 
aufscbrie. Gordon verschwand.

II
Osman s Leiebe, angeklcidet, gescbmückt, 

mit weinenden Wcibern umgeben Itig im Thron- 
S|'lon. Das Gesicbt war zuge.leckt, obgleicb 
Niemand daran zweifelte, dass im Sarge Osman 
dér. Grosse hege. Nur ein l ’mstand war be- 
bemerkensweriji, vvorauf maii aufmerksam sein 
musste Die Lángé des Sargcs sebien \ icl kür-
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zer zu sein, als er dem Sultan Osman passen 
wilrde, dér so ein hochgewachsener Mann war, 
wie wenige zu treffen sind. Warum ist er nun 
so kut-z geworden? Nach vielem Nachdenken 
kant mán zűr Folgerung, dass dér Tód und 
die vorangehenden grossen Leiden ihn zusam- 
metigeschrumpft habé.

Bevor aber die Leiche im Tlironsalon auf- 
gebahrt wurde, liess Hassan i'iber 20 Personen 
erwtlrgen, da er sich sehr gedrückt fühite. Die 
Janitscharen verlangten selion die Erhöhung 
ihrer Gage, wie es von Hassan versprochen 
war, er konnte aber dieselbe nicht befriedigen, 
da er sich dér Staatskassa noch nicht bemiichtigte, 
darum musste er sein ganzes Vermögen ver- 
theilen, daruit er die Janitscharen nicht zu Fein- 
den mache.

Am folgenden Tagé fand das feierliche.Be- 
grilbniss des Sultan statt. Dér schlaue Hassan 
traclitete mit aller Mühe die Spuren des Todes 
des Sultan vollstandig zu verwischen. Aus 
Furcht, dass dér Arzt des Sultan ihm Unan- 
nehmlichkeiten bereiten könne, liess er ihn 
vernichten. Die Botschafter dér Fremden wohn- 
ten dem Leichenbegrabniss vollzáhlig bei und 
drückten ihre Condolation aus, obgleich dér 
Nachfolger ihnen verdachtig vorkam, und er, 
Hassan dér Garsiige, im prachtvollen Anzug 
des Sultan's sehr komisch und noch garstiger 
aussah. Vöm kaiserlichen Sohne fehlte jede 
Nachricht. Hassan fühite sich beruhigt und gab 
sich mit vielen Spionen um, die ihm das Ge- 
sprochene und das Gehörte innerhalb und aus- 
serhalb des Palastes mittheihen. Von diesen Ta
gén an wurden schon Todesurtheile, Foltéi- und 
Verhannungen gewöhnliche Dinge im Reiche, 
darum erwáhnte das Volk den Namen des neuen 
Sultans mit Schreck erfüllt.

Indessen schmachtete Sultan Osman, in einem 
dér Zimmer des grossen Palais durch Hassan 
eingesperrt. Er hat sich wohl schon von dér 
Krankheit erholt, vollstandig genesen, gedrückt 
aber moralisch, war er so geschwácht, so alt 
geworden, dass er unerkennbar war. Niemand 
wusste etivas davon, ob und vvo Osman ein
gesperrt sei. Nur ein stummer Neger, dér als 
Diener angestellt war, verkehrte mit ihm, ohne 
zu wissen, wer es ist.

Dér alté Osman dachte am meisten an sei- 
nen Sohn, von ivelchem er keine Nachricht 
hatte und welchen er fitr todt hielt Er dachte 
auch an seinen treuen „Gordon", welcher seit 
dér Minute, als er eingehüllt hinaustransportirt 
wurde, aus seinem Auge verschivand. Dér kai- 
serliche Sohn befand sich indessen unter dér 
Obhut seines ergebenen Erziehers in einem 
Dorf, ivó sie wohlerhalten lebten und nur auf die 
Gelegenheit warteten um sicli an Hassan den Gars- 
tigen zu rachen, denn sie wussten Alles, den 
Sultan jedoch hielten sie für ermordet. Derjunge 
Prinz hat geschivoren sich an den Usurpater Has
san für seinc Schandthat zu rachen und zu bestra- 
fen. An einem Tagé in Frühstunden lief ihnen 
plötzlich dér „Gordon" entgegen. Als dér Hund sie 
sah, begann er freudig zu belien, und mit seinen 
Zahnen den Kleidersaum des lángén Kafians des 
Móllá festhaltend, zog er ihn fórt und fórt. Dér 
Alté verstand, um was es sich handelt, ohne 
viel nachzudenken, hat er den Thronfolger den 
verlasslichen Personen anvertraute, er selbst aber 
folgtedem Hunde, woliin ihn dieser zog. „Gordon" 
fühite ihn Mitternacht direkt dorthin, wo Osman 
eingesperrt war. Mitgrosser Mühe erreichte dér 
Alté das offene Fenster des Palastzimmers, 
rief mit leiser Stimme den Eingesperrten an, 
— Sultan Osman war vvach und freudig erregt, 
als er eino bekannte Stimme hörte.

— „leli bin es, Padischah, dein ergebener 
Diener, sagte leise dér Móllá, ich bin gekom- 
men, um dich zu retten. Karnist du zum Fenster 
klettern ?“

Dér Gedanke befreit zu werden gab dem 
altén Sultan solche magnetische Kralt und Ge- 
schicklichkeit, dass er mit unbeschreiblicher Ge- 
schwindigkeit zum Fenster sprang und sah sich 
auf dem Fenster Sitzen.

.— „Gott sei Dnnk. sagte Móllá, wollen 
wir nun vorsichtig hinuntersicigen."

Vor Frcude konnte Osman kein Wort re-

den und wie ein Kind sprang er vöm Fenster 
hlnunter. Es war eine dunkle Naclit, es hat 
sie Niemand gesehen. Nur dér „Gordon" war 
es, dér ihnen folgte freudig den Schweif schwan- 
kend. Nach einigen Minuten waren sie schon 
ganz freí und sicher.

In dieser Zeit feierte im Palais Hassan seine 
Thronbesteigung als Sultan. Das ganze Palais 
war feenhaft illuminirt. Die Musik donnerte und 
hunderte Danién tanzten betrunken vor ihm 
und vor seinen Gasten. Niemand dachte an das 
Gewitter, welches ausbrechen werde, an das, 
was folgen werde. Sultan Osman mit dem Móllá 
und seinen treuen Hund kamen nahe zum Pa
lais, die Janitscharen, die den Eintritt, hindern 
wollten beseitigte mit seinen machtigen Tatzen 
und bissigen Zahnen dér „Gordon." Sie traten 
im Palais ein, ohne Hindernisse zu fűiden.

— „Halt — rief donnernd Sultan Osman 
aus —• ich lebe noch."

Dér daraus entstandene Schreck unter den 
Gasten war unbeschreiblich. Viele wurden ohn- 
machtig, die kühneren eilten hinaus. Einige 
blieben erstarrt wie Stein da. Osman naherte 
sich zu Hassan: er rührte sich nicht vöm 
Platze, sein Gesicht wurde schwarz, seine Ge- 
sichtszüge sind krumm, wodurch er noch 
garstiger aussah.

— „Führt ihn hinaus" — befalil drohend 
dér Sultan, die Uebrigen fórt von da, morgen 
werdet ihr Allé gerichtet."

Das Volk jubelte, da dér alté Sultan aufer- 
standen ist. Fürchterlicher Tód stand dem 
Usurpator Hassan vor. Als jedoch am folgen
den Tagé dér Sultan befahl den Verbrecher 
vorzuführen, fand mán ihn, den Hassan, an dér 
Schwelle des Gefangnisses den Hals abgebissen 
darniederliegend. Gottes Strafe war vollzogen: 
seine treue Anhanger habén Alles vorbereitet 
gehabt ihn vöm Gefángniss zu entführen, damit 
ihn, aber auch sich vöm Zorn des Sultans zu 
retten, dér Gordon aber verfolgte ihn und in 
déri Moment, als Hassan, die Thüre geöffnet, 
flüchten wollte, fiel dér treue Hund iiber 
ihn und biss ihm den Hals bis zum Tode, 
indetn dér Hund einige Messerstiche von Hassan 
békám.

Sultan Osman war sehr froh, dass die 
Sache so ein Ende genommen. Allah selbst 
bestrafte den Schuldigen und das Volk hat die 
Wahrheit erfahren.

Seit dieser Zeit ist in dér TUrkei durch 
ein Gesetz verboten Hunde zu ermorden und 
dieses Gesetz bleibt bis lieute in Kraft.

Jaknh Tschelingerian.

£e tour Des yinges.
Le dieu de dieux parla un jour 
Etant fatigué d’entendre, tour á tour 
Parler des Gcnics terrestres 
D'aimables Bourgmestres 
Aux Anges — descendez un peu 
Sur cette térré qui tant s’eméut 
Descendez en Francé et Prusse 
Et n’oubliez pás le charmant Russe — 
Les Anges, de joie radieux —
Se costumérent au mieux
Les „ U n s “ en frac et gants
Comme flatteurs se courbant
Des Autres en Uniformes
Avcc des sabres énormes
Tous prirent le vol
Pour toucher notre sol
Les Anges, arrivant en „Francé"
admirent la Republique pár excellence
Ali! á Paris quel bruit, quel spectacle
Paris du nionde le miracle
Vite, les Anges adjustent leur toilette
á Paris on est noble et pás bité
La auxElysée on donne des bals
A Paris c'est l'eternel carneval
lls y voient bien de dignitaires
des véritables grands seigneurs
des chevaliers de la Légion d'hotineur
en vain ils cherchent de grands genies
ils ny trouvent que d’hommes d’esprit
Enflii les Anges quittent Paris

Si gaie et si pleine de vie
Et prenant le vol hfttif
lls voient déjá Berlin du Perspectiv
A’ Berlin deja en grand matin
Les bons gan;oiis du Rhin
En plein „Régiment" se proménent
Et dériére une fenéire historique
Se montre un honimé martialique
Ah c’est bien lui-dit
L'Ange Uriel -— ill vit
Cet hőmmé de fér
Encore sur cette térré
Qui tant s'emeiit
Ah quel devorant fen !
Et les Anges quittent Berlin 
Et datis quelques instants 
Ils voient deja Vienne 
La grande capitale des „debats"
Sociales la bas
Ils font de grandes ■ tournées
Durant toute la journée
Cár au Soir — il fait oh grand
Malheur bien noír
Aussi ils prennent une audience
Chez són Excellence
Ma fői dit-celui ci
Quant á la politique
II nous faut — nous mérne
Des recheiches microscopiques
Une Depéche telegraphique du Paradis
Dirige les Anges vers la Russie
Lá il leur faut jouer le mimiqué
Cár la, le terrain
Est trop vulcanique
Retourné au Paradis
Le Dieu des Dieux
Sur le tróné est assis
Eh bien qu’avez vous vu
Sur cette térré qui tant s'emeut
Hélas disent les Anges en Choeurs
Notre fois Comme chevaliers d'honneur
Nous avons vu bien d'Esprits
Mais fórt peu de Grands Génies

A. T.

pályázat.
Nem a megszokott, sablonos szokásnak 

akarunk hódolni, mikor lapunk hasábjain először 
feltűnik a „Pályázat" szó. A magyar irodalom 
ma már nem szorult arra, hogy külön dijjakkal 
csalogassa a Parnasszusra vágyókat.

Két rövid évtized alatt hatalmas fellendü
lésnek indult közviszonyok, nagygyá és hatal
massá tették a sajtót is. Egymás, tán termettek 
a közszükséglet kielégítésére a sajtó termékek
nek majdnem minden árnyalata és fajtája.

A rohamos fejlődés azonban megtermetté 
a maga természetes visszahatását is. A napi 
szükséglet kielégítése, különösen a napilapok 
szépirodalmi részében, az utóbbi időben bizonyos 
ellanyhulást mutat fel. Igaz ugyan, hogy van
nak szépirodalmi hetilapjaink is, a melyek hi
vatva lennének ez állapoton segíteni, csakhogy 
ez, még a legoptimistábbak szerint is, édes 
kevés.

Másrészt éppen a legáltalánosabb érdekű 
kérdések, amelyek a társadalom sok ezer vnrriá- 
cziójában nyilvánulnak meg, nemcsak a sajtó 
napi, de időszakotikint megjelenő termékeiben 
is, még mostohább elbánásban részesül. Az ok 
sokak szerint: a politika ; mások szerint: a még 
a kiforratlan társadalom közönye.

Mi nem keressük az okokat. Mint fiatal lap, 
megerősödve két év alatt, a nagyközönség be
lénk helyezett bizalmával, hazafias kötelessé
günknek tartjuk, hogy erőnkhöz képest hozzá 
járuljunk a sajtó e két tényezőjének előre- 
vitelén.

Ezért nyílt pályázatot hirdetünk.
1. ) Egy szépirodalmi czikkre. A tárgy szaba

don választható. Ép úgy a nyelv is, lehet: ma- 
gyár, német, fránézi a vagy angol.

2. ) Egy általános érdekű társadalmi czikkre, 
melynek tárgya és nyelve szintén szabadon 
— magyar, német, franczia, vagy angol — vá
lasztható.



4
m a g v a r o h s z Ag  é s  a n a g y v i l á g 1897

Mindkét pályázatra három dijjat tűzünk 
ki. Az első: 100 korona: a második: 50 korona: 
és a harmadik 30 korona.

Csakis 1S97. április elsejéig beérkezel! pálya
munkák pályázhatnak a szokásos formában.

\  beérkezendő pályázatok közül, minden 
jog fenntartása nélkül, a közlésre érdemeseket 
lapunk hasábjain közöljük — és előfizetőinket 
kérjük fel a pályamunkák fölötti szavazásra.

.4 pályázatok eredményét lapunk IS<I7. j ú 
lius hónap elsején hozza nyilvánosságra.

A „Magyarország és Nagyvilág"
szerkesztősége.

pürDőtulajöonosainkhoz.
Oly bátorító sikereket értünk el eddig be

csületes munkásságunkkal, hogy minden sze
rénytelenség nélkül bátran karolhatjuk fel az 
állam egyik legmostohább gyermekének, az 
ország fürdőinek sorsát.

Ezen a téren ami eddig történt az nemcsak 
mulasztás de vétek is. amely az összes ténye
zőket terheli. Mig egyrészt tele az ország gyógy- 
kincsekkel, addig másrészt kelet apatikus és

fatalista nembánomságával vesznek erről a 
iényró: iletékes fórum és egyesek is tudomást. 
Ha .::-vtt történik is már valami az csak félig 
..t beleic csre. Önérzetes, szívós kitartással 

semni ezen árva ügyön ef irt -
lendítve.

Ezeknek az koknak tulajdonítható azután 
az a k. zönv is, melylvel a nagy közönség 
bánik hazai fürdőjeinkkel. Kerülik őket, mert 
elhanyagollak, n.igyrcsze nem u el meg a In-

genikus követelményeknek, a komfort hiánya 
és emellett drágák. És ez ellen hiába apellá
lunk hazafias érzületére, odamegy, ahol nem 
fizettetnek meg mindent és semmit sem nyúj
tanak érette.

Ezen a viszás állapoton akarunk nemcsak 
tőlünk telhetőleg, de azon túl is segíteni.

Ebből a ma alig hasznot hajtó semmiből 
czéltudatos munkaárán nemzeti közkincset lehet 
teremteni.

Ezt akarjuk ! És ennek keresztülvitelére hív
juk fel f ü r d ő t u l a j d o n o s a i n k  segítségét.

fin unsere JSaDeeigenthiimer!
Wir habén bereits so namhafte Erfolge 

unseres redlichen Strebetis und Schaffens auf- 
zuweisen, dass wir ohne Ueberhebung unsere 
Theilnahme cinem Stiefkinde des Staates. den 
Bádem unseres l.andes angedeihen lassen dür- 
fen. In dieser Hinsicht geschah bis jetzt so 
wenig, dass dieses X'ersáumniss bereits den ge- 
sammten Eachkreisen als Sünde anzurcchnen 
ware.

Das Land ist überfülll mit Schatzen dér 
Heilkraft, und doch wird dicse Thatsache von 
den betreffenden Obrigkeiten und den Kin. cinen 
ebenfalls mit apathischer, lauér Gleiehgiltigkeit 
behandelt.

W'enn ettvas geschieht, wird es nur halb 
gethan Ausdaucr, Ehrgeiz wird nicht verwen- 
det, um dieser verwaisten Sache einigen Auf- 
schwung zu gébén.

Die Folge dieser Zustiinde ist die Theil-

nahmslosigkeit, welchc das Publikum unseren 
einheimischen Badern gegenüber bezeugt. Sie 
entsprechen nicht den hygienischen Anforderun- 
gen, sind vernachlássigt, dér Komfort fehlt und 
dabei sitid sie theuer. Hier rufen wir vergebens 
den Patriotismus zit Hilfe, Jeder geht Ilin, wo 
mán besser versorgt, billiger bedient wird.

Dicsen widernatürlichen Zustiinden wollen 
nicht nur unseren Kráften gemiiss, sondern 
weit darüber abhelfen.

Aus diesem lieute brach liegendem Nichts 
könnte mán durcli zielbewusstes Schaffen, einen 
nationalen Gemeiiischatz zaubern.dies wollen wir!

Zűr Ausführung dieses Piaties rufen wir 
die einheimischen B a d e e i g e n t h ü  m e r zűr 
Hilfe!

fi nos propriétaires 8c bains.
Nos grands efíbrts ont été couronnés de 

tels succés, que nous pouvons sacrifier notre 
protection sans exagération a l’orphelin de 1* 
Etát, c’est á dire aux licux aquatiques, aux 
bains du pays. Jusqu’a maintenant rien n a été 
fait a ce sujet, de sorté que ce retard pilissé 
étre regardé commc le péchc de toute la classe 
professionnelle.

Le pays est rempli de trésors de forces 
médicales et ce fait est pouriant ignoré et nég- 
ligé des magistrats et des personnes, dönt il 
serait le devoir d’aecélerer eette a fiai re.

Si l’on fait quelque chcse, on le fait tou- 
jours a demi. Ambition, persistence, n’existent 
pás pour eette alTaire, digne d’un autre sóit.

La suite de ces circonstances est l'indiffe- 
rence du publie pour les licux climatiques de 
notre patrie. lls ne répondent pás aux cxigen- 
ses hygiéniques, ils sont négligés, la conimo- 
dité manque et sont trés chers. Le patriotisme 
y reste indifféreiít. Chacun va, oü il est mieux 
servi et á bon marché.

C’est a ces circonstances innaturelles que 
nous voulons remédier, non sculement corres- 
pondant á nos forces. mais, beaucoup plus lóin.

De ce. pour ainsi dire. r i e n ,  on pourrait 
créer un trésor national commuu e t  c’e s t  ce  
q u e  n o u s  v o u l o n s  f a i r é .

Pous réaliser ce projet nous demandons le 
secours des popriétaires des bains hongrois.

In dér „ K e v u e  de  1 ’ h y p n o t i s ni e“ 
veröffentlicht Dr. A u b r y sein den criminalan* 
thropologischen Congrcss zu Genf vorgelegtes, 
Memorandum über den Einfluss dér Presse auf 
die Yerbrecher. Dér Yerfasscr.meint, dass durch 
die in den Zeitungén enthaltenen genauen He- 
rtchte, wo mit den ausfiihrlichsten Details an- 
gegeben wird, wie mán am leichtesten tödten 
und stehlen könne, ohne erwischt zu werden 
wo allé Massregeln bekanntgegeben werden, 
welche die Behörde ergreift, um den Thiitern 
auf die Spur zu kommen, wo die Yerbrecher 
gewissermassen gewarnt werden, dicse oder 
jene Ungesehicklichkeit zu bégében, durch 
welchen meistens die That endeckt wird, zum 
Yerbreehen priidisponirte Personen direct un- 
günstig beeintlusst und zum Laster verleitet 
wurden. Dr. Aubry verlangt daher einen inter- 
nationaien Presscongress, um die Hinweglassung 
dér Gerichtssaalrubik in den Tagesblattern zu 
beschliessen, ein Yorgehen. zu dem síeli iibri- 
gens die Sehweizer Journalistik bereits cntsch- 
lossen hat. In cinem Artikel über die ,,Sce- 
krankheit44 glaubt ferners Dr. G o r o d i c h t e 
an die Heilung derselben durch Suggestimi.

V .  w .

Marki. Aradmcgye történetéből. Arad uj vára 
a ferencziek templomával.

. . .

Marki. Aradmcgye történetéből. Sólymos várrom.
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Arad vármegye és Arad szab. kir. város.
yiraimcgye múltja és jelene.

A nini Aradmegye helyén a X század előtt 
részint óriási mocsaras őserdők, részint vadon 
hegyvidék volt.

Az ilyen természettől megközelíthetetlen 
helyeket szerették a népvándorlás vad törzsei. 
Aradmegye hegyes és lapályos részének elvá
lasztó vonala volt a régi Dácia természetes ha
tára. Apró földvárak és hosszú sánczok jelölték 
ezt a vonalat, amelynek mentében ma gyakran 
hoznak őskori leleteket felszínre az ásatások. 
Minden nép, minden kor itt hagyta emlékét a 
furcsa alakú halmok alatt, a mocsarak körül- 
árkolt szigetein, az erdős hegyhát mély völ
gyeiben. V a d á s z  és C s e r r n ő  tájékán bronz
kori öntőműhelyek maradékait ásták fel, a mai 
Glogováez körül pedig valószínűleg a vandálok 
sirhalmai mutatják, hogy hol volt Orod vára, 
amelytől a megye nevét kapta.

Mert a X. század végén megjelenő magya
rok V e l e  k vezér alatt csakhamar befészkelték 
magukat itt és a meglévő földvárakhoz újakat 
emeltek. Szent-istván király, amikor országát 
megyékre osztotta az orodi vár nevét adta an
nak a megyének, amelyből a mai Aradmegye 
keletkezett és amely akkor nagyobb volt. Ha
tárai északon a Hegyes-Drócsáig terjedtek, délen 
pedig a Maros balpartján túl magukban foglalták 
a mai Temes és Krassó-Szőrény megyék egy 
nagy részét. De hozzá tartozott a későbbi Za
láiul és Csatiad megyék egy nagy része is.

így Aradmegye az 1132-iki véres ország- 
gyűlés idejében egyike volt az ország legna- 

rabb megyéinek. Területén negyvenegy vár 
nyolezszáznyolezvan község emelkedett. Leg

főbb földesura a király volt és kívüle tizenegy 
papi testület meg vagy 500 nemesi család volt 
a földnek birtokosa.

Az utolsó Árpádok alatt Aradmegye egész 
területén két nagy ur osztozkodott: az aradi 
prépostság és a Hunyadi-család. Az aradi káp
talan hiteles helye volt a tiszántúli kerületnek, 
a Hunyadiak pedig innen szedték a török ellen 
küzdő csapataikhoz a katonákat.

A török hódítás elpusztította az egész me
gyét, melynek magyar lakossága itthagyta há
zát, földjét a pogányoknak és (elhúzódott az 
Alföld végvárai mögé.

A török hódító visszavonulása után a Maros 
lett a magyar és török területek elválasztó ha
tára. A török kézen levő temesi bánsággal 
szemben a Maros jobb partján szerb és oláh 
nemzetiségű határőrséget szervez a katonai kor
mány. Aradmegye elveszti a Maros balpartján 
levő részét, de kárpótlásul 1744-ben hozzácsa
tolják Zarándmegye löd helyiségét. A határ- 
megye jellegét 1752-ben vesztette el Arad, ami
kor a határőrséget feloszlatták és a szerb ha
tárőrök kivándoroltak a Balkánra.

Ezidőtájt teszi at a megye Arad kamarai 
mezővárosba gyűléseinek székhelyét, mely ed
dig felváltva volt Boros-Jenőn, Kovászinczon, 
Kurtieson és Világoson.

A megye azonban nyögött a latifundiális 
rendszer igája alatt. II József teszi meg az első 
lépéseket a megye sanyaruságának megszünte
tésére. Az Este-i' herczegi család óriási uradal
mának az eladása volt a jelszó az általános 
felszabadulásra Arad város is királyi szabadal
mat nyer Az arányosan felosztott birtokokon 
lázas munka kezdődött. A rengetegeket kiirtják, 
a mocsarakat csatornákkal csapolják le, loko
zott erővel művelik a Hegyalja szellőit, gaz
dasági egyesületek segítségével fellendítik a föld
művelést, az állattenyésztést. A nagybirtokosság 
élén elöl jár a jó példával József Nádor, akinek 
a kis-jenői Uradalma kincseket erő mintagazda
sággá fejlődött rövid idő alatt.

Ma a megye egyike az ország leggazdagabb 
legvirágzóbb megyéinek.

A megye alakja hosszúkás négyszög. Tér, 
rillete 644,239 kilométer, a megye felszíne nyu
gaton és északnyugaton termékeny rónaság, 
mely az északi részében a 100 m , tengerszine 
fölötti magasságot sem éri fel. E lapályt a 
Fekete és Fehér-Kőrös, valamint délen a Maros 
folyón kívül több kisebb vizét* a Tőz, Csiger 
és Szárazér öntözik. Csekély esésük folytán a 
lapály helyenkint mocsaras; igv nevezetesén: 
Borosjenő és Farkasvarsány táján, ahol a fe
lesleges víz levezetésére a Malom és Nádas- 
csatornát ásták. A Fehér-Kőröstől éjszakra a 
bihari határon van egy kisebb hegység, inig 
keletről a nagyobb Bihar-hegység övezi. Ezen 
hegyek ásványokban bővelkednek. A hegyek 
közötti községi lakók leginkább bányászattal 
foglalkoznak.

A Maroson élénk élet folyik, részben halá
szattal, leginkább azonban a tutajozás ad sok 
embernek megélhetési módot. A megye levegője 
tiszta, egészséges. Különösen keleti részén, hol 
erdőkkel koszoruzott hegyek övezik a megyét.

Fábián László, főispán.

Talaja egyike a legtermékenyebbnek : hegveinek 
lejtőin kitűnő bor tetem és ásványvizek fakad
nák. Ez utóbbiak különösen Pankota és Boros
jenő környékén találhatók. Veteményei közül 
legnagyobb részt a gabnanemüek foglalják el. 
Búza, rozs, árpa és repeze terményei messze 
földön ismeretesek. Harminczhat községben 1891. 
évben 682 termelő 23,747 métermázsa dohányt 
termelt, 2147 km beültetett területen. Nagy ügyei
met érdemel a megye szőllószete is Paulistól 
Magyarodig gyönyörű szőllőültetvények .-vezik 
át a megyét. Habár a ülloxera itt sem járt hiába, a 
lakosság munkássága és szorgalma uj szollővesz- 
szők ültetésével es nemesítésével a ülloxera pusz
títást lehetőleg csökkentették. Világhírűvé vál
tak a ménesi és gyoroki borok, mely nevek 
alatt még a paulisi, világosi borokat is hozzák 
forgalomba. Szép Aradmegyének gyümölcste
nyésztése is. különösen szilva, alma és dinnye 
termesztése. Van a dinyének egy speczialis faja 
melyet csak Aradmegyében ismernek. A megye 
területén összesen: 247,740 hektár szántóföld 
van, amelyből 1000 hektár kert, 6236 hektár 
erdő es 30.793 hektár rét. 106015 hektár le
gelő. 206 hectar nádas és 189,036 hektár erdő 
melynek nagyobbik fele tölgy, kisebbik fele pe
dig bükk Állattenyésztése szintén igen virágzó. 
Az IS83. kimutatás szerint. 50.162 lovat t fial

tak a megyében: 78101 magyar fajtájú szarvas- 
marhát: 11520 száies fajtájú szarvasmarhát:
42X2 hizóroa rh á t; 245 bivalyt: 41,617 magyar 
és 36113 nemesitett juho t; 7166 sertés-állományt 
mutattak ki. A selyemtenyésztéssel 1891-ben 
51 község foglalkozott, még pedig 1177 ter
melő 20,4S8 kilo selyemgubót termelt. Az állati 
termények közül szalonna, disznózsír, faggyú, 
méz, viaszk kerül forgalomba Ép úgy tejter
melése is a megyének igen jelentékeny.

A megye négy vidékén nyers vasat, barna 
követ, rezesmarát é- vasérczet találunk. Réz és 
vasércze különösen Aranyág és Borossebes kör
nyékén található. Összesen 64,349 mm. vasér
czet, 118,000 frt értékben. Ez 458 munkásnak 
ád állandó foglalkozást. A borossebesi urada
lom nagy bányái, .Menyháza és Krokna határai
ban feküsznek. Nevezetesebb vasmű Zimbró 
határában van

Lakossának száma a legutóbbi népszámlá
lás alkalmával 343.597 volt. Ezekből: S6,780 
magyar. 37,303 német, 4157 tót, 208,957 oláh 
és 2200 szerb. A lakosság felekezetek szerint 
a következőkép oszlik meg: 81,045 rom. kath. 
13,140 gör. kath., 201,984 gör. kel., 7495 ág. 
cf., 20,784 helv. és 8924 izraelita A lakosság 
földművelés, állattenyésztés, szölíőszet, ipar és 
kereskedelemmel foglalkozik. Apatelek, Boros
sebes, Galsa, Sólymos és Milova bányái bur
kolatnak, épület és műköveitszolgáltatnak. Tégla
gyáraiban évente 9 millió darab téglát égetnek. 
Faipara szintén igen élénk, Aradon, Borossebe
sen és Nádason gőzfürészetek, úgyszintén Zim 
brón parkette-gyára is van. Gyáriparát élénké te
szik még e különböző szeszgyárak, malom és más 
kisebb-nagyobb gyárai. Kereskedelmét nagyban 
elősegíti az a sok takarékpénztár és más pénz
intézet, mely a megyében található. A megye 
közlekedési eszközei alig hagynak valami kí
vánnivalót fenn. Országutjai legjobbak a 
nagy magyar Alföldön. Vasúti hálózatában leg
nagyobb szerepet az egyesült arad-csanádi tár
saságvonala képezik A magyar államvasutak 
két helyen is át szelik a megye területét.

Ami a megye köznépének szellemi intelligen- 
cziáját illeti, úgy az még sok tenni valóra ad al
kalmat. Különösen a népnevelés terén mutat
koznak némi hiányok. A megyében összesen 
339 népiskola van és 14 óvodája. 51 ezer tan
köteles közül 18 ezer nem jár iskolába. Az 
analfabéták száma a megyében igen nagy, mind
egy 91 ezer. Annál jobbak a magyarság által 
lakott vidékek tanügyei. Aradon, Pankotán, Kis- 
Jenőn, Pécskán és Szent-Annán ipariskolák ter
jesztik a közművelődést.

Az ezeréves mulat vármegye jelenleg tiz 
járásra oszlik, úgymint: aradi, borosjenői, bo
rossebesi, eleki, kis-jenői, nagy-halmágyi, pécs- 
kai, radnai, ternovai, világosi és Arad sz. ki
rályi város. A községeknek száma 216, melyek 
közül 49 község lakosainak száma haladja fe
lül a 2000-et. Á törvényhozás alsóházába Arad 
város egy, a megye pedig hét képviselőt küld. 
Egyházi szempontból a megye 25 róni. kath. 
hitközsége a Csanádi is csak egy az erdélyi 
egyházmegyéje. Mindkettő azonban a kalocsai 
egyháztartomány alá tartozik. A gör. kath. 
egyházközség közül kettő a lugosi, 15 pedig a 
nagyváradi püspök egyházmegyéjébe van be
osztva. Legtöbb azonban a gör. keleti egyház
község, mely közül csak 3 tartozik a ka
locsai egyháztartomány alá rendelt temesvári 
egyházmegyéhez. A fennálló négy evangélikus 
egyházközség a bányai, a tizenhárom helvét 
anyaegyház a tiszántúli egyházkerülethez tarto
zik : végül az izraelita anyakönyvi kerületek 
szám a: hat. -  Törvénykezési szempontból a 
megye területe a nagyváradi kir. tábla kerüle
téhez cs tolt aradi kir. törvényszék alá tartozik.
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Járásbíróság van: Aradon, Nagy-Buttyin, Nagy- 
Halmágy, Radna, Boros-Jenő, Kis-Jenő, Pécska 
és Világoson. A négy utolsónak telekkönyvi 
ügyekben is van bírói hatásköre. A kir. köz
jegyzői kamara székhelye Arad. Az egész me
gye katonaügyi tekintetben az Aradon székelő 
3*3 ik hadkiegészítő parancsnokság és a temes
vári hadtest parancsnokság, fele részben a 8-ik 
és 4-ik honvéd gyalogezredek alá van rendelve. 
A csendőrségi szárnyparancsnokság Aradon szé
kel. A megye területén öt adóhivatal végzi funk- 
tióit, melyekkel kapcsolatban négy pénzügyőr
ség és az Aradon levő fővámhivatal végzik szol
gálati ügyeiket.

Régi, egyszerű nagy masszív épület szolgál 
a kiterjedt Aradmegye központi közigazgatási 
hivatalának helyiségül. Ezt a nagy kőhalmazt 
nemsokára díszes palota fogja helyettesíteni, 
melynek felépítését első sorban is Szathmáry 
Gyula alispánnak köszönheti majd. Alig van 
megye ma az országban, a hol oly nagy volt a 
tisztviselők között a szívélyes, jó egyetértés, 
mint Arad-vármegyében. A megye közhivatal
nokai ebben jelenlegi főispánjuk Fábián László
tól vesznek példát. Sok önérzettel mutathat 
Aradmegye közigazgatási hivatalnokkarára, mely 
különösen az utolsó két évtizedben mindenkor 
színvonalon álló működést tanusi.ott. Különösen 
nagy szó ez abban a megyében, mely olyany- 
nyira exponált az oláhkérdés miatt. Higgadt, 
biztos kézzel vezetik az ügyeket és ennek ér
deme azé a két férfiúé, a kit a király és a 
megye bizalma a megye élére hitt meg, illetve 
állított. Ez a két férfi: Fábián László főispán 
és Szathmáry Gyula alispán.

F á b i á n L á s z l ó  aradmegye főispánja Ara
don született 1840. május 20-án. Atyja az 1705. deez. 
28. Yörösberényben született Fábián Gábor, ki 
1847-ben világvári uradalmi ügyész, 1848-ban Arad 
vármegye világosi kerületének képviselője, 1849-ben 
a hétszemélyes törvényszék bírája, majd 1865-ően 
Arad város képviselője volt. E férfiúnak, a ki a ma
gyar tud. akadémia és a Kisfaludi társaságnak ren
des tagja volt. ki a tudományokat, országos és me
gyei közügyeket egyaránt lelkesedéssel szolgáld, első 
es főczélja volt fiát oly nevelésben részesíteni, hegy 
benne az ő példás szellemét lássa és találja fel. 
Fábián Gábor, ki korának tudományos színvonalán 
felülemelkedve, a tisztével járó kötelmek hű teljesí
tésével. hazai irodalmunk felvirágoztatásán fáradozott, 
nem kiméit semmi áldozatot, hogy fiát a tudomá
nyok szentélyébe vezesse, s a közszolgálat minden 
nemében önzetlen s odaadó munkálkodásra nevelje.

A gondos házi nevelcs után, hol az ifjú már a 
szülői gyengéd oktatások alatt, minden szép és ne
mes eszmét magába s;::tt. az aradi gymnásiumba 
adatott s tanulmányaiban atyjának nemes tulajdonait 
elsajátítva, szülőit és környezetét a legszebb remé
nyekre Jogositá. K gazdag remények hatása alatt 
küldő őt atyja a heidelbergi egyetemre, hogy a kül
lőid tudományos nézeteivel megismerkedve, tanulmá
nyainak köret tágítsa, hgy évi külföldi tartózkodása 

vssszar-^&Hrhazájába s Bpestre ment jogi tanul- 
. .•efejiv.ei.d >. A jogi tanfolyam sikeres elvég

zésével az ügyvédi oklevelet nyerte el 1866-ban a
mely titán Aradon ügyvédi irodát nyitott.

't az ügyvédi ténykedések között, hol korlatjai 
' . •- -'"égét s tanulmányait szabad kifeje

í:c;"- tat: - 'merte meg őt az egész vármegye 
Latva és naponként érezve, hogy az tigyvédkedé 

lajlamaival meg nem egyezik, öt évi mű 
k.0 ű .a : aradi törvényhatóságnál üresedésbi 
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!l- állásban csak rövid ideig működött 
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; - ' ' ahagyasáva! főjegyző lett Kz állása
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•' L'‘c: ‘Vtése. es bár nagy belső küzdelemmel el
gvta a kos íg----- tás terét s az Aradon szervezet

' •• Vver.yszek rendes bírójává neveztetett ki.
•  ' állasban s főkép a Tisza alsó vidékér 

k',:;1'iz:onság helyreállítására kinevezet 
K ' ; . :* ' •• kilcjtett sikeres működésének hiri
a legíelsobh .tc.yhez is eljutva. 1885. április havába!

,- ! ' . elnökévé neveztetett ki. Majd
miaun Aradmegye főispánja 1887-ben elhunyt. Fábiál 
U sJ "  személyében . sszpontosult a kormány bizalnt
k Z V ™  no.vember 80-in Arad-megye és váró főispánjává neveztetett ki.

Az ő megdönthetetlen nyugalmával, előkelő ta
pintatosságával sikerült a politikai pártok közötti 
ellentéteket kiegyenlíteni, olyannyira, hogy ma a me
gyei közgyűlési terem ment a pártpolitikától, s min
den a megye érdekében történik. Nagy érdeme még 
Fábiánnak, hogy ugyancsak az ő erélyes és czéltu- 
datos vezetésével sikerült a nemzetiségi aspirácziókat 
csirájában elfojtania. 1895 ben ő Felsége kiváló ér
demeit a Lipót-rend adományozásával méltatta.

Szathm áry Gyula, alispán.

S z a t h m á r y  G y u 1 a Aradmegye alispánja 
született Ó-Fazekas Varsandon 1850. május 22-én. 
Atyja Szathmáry Károly, községi jegyző volt. A 
középiskoláit Aradon, a jogot pedig a bpesti egye
temen végezte, ugyanott nyerte el az ügyvédi diplo
mát és közszolgálatba 1872, január 2-ával lépett, a 
midőn is Arad vármegye aljegyzőjévé választatott 
meg. 1S75 április havában ugyanott főjegyzőjévé 
választatott, 1890 január 1. óta pedig a megyének 
alispánja. Szathmáry szerénytelenség nélkül elmond
hatja magáról. hogy egészen hivatalának és a köz- 
szolgálatnak élt, 26 éves közszolgálata alatt, az an
nak idején alkotott uj törvények végrehajtása körül 
tevékenyen közreműködött s az alkotott helyhatósági 
szabályrendeletet, különösen pedig a közegészség-

Dálnoky Nagy Lajos dr. megyei főjegyző.

nek az 1871 : XVIII cs 1886. XXII. t. ez, alapján 
eszközölt szervezkedése, valamint a t >rvc nvhatosá- 
gökro! szóló 1886, XXI. t. ez. .Utal igényelt* uj sza
bályrendeletek. köztök a községi pénztár kezelés es 
számvitel rendezése, valamint a varmegyei pénztári 
kezelés és számvitel szabályozása s legújabban a 
közutakról es városokról szóló 1890. I. t. Cz, foga
natosítása körül tevékeny része va- . Csendben, de 
biztosan zajtalanul feltűnés nélkül működik a ' reá 
ruházott közigazgatás vezetésében s annak minden 
tek.ntetben megfelelni igyekezik.

A magyar közigazgatási intézmény térén minta
képé az igaz becsületes munkásságnak, ötét min
denben tisztán a megye érdeke ver.erli. 1895-ben

O felsége a megye körül szerzett hervadhatatlan ér
demeiért a királyi tanácsosi czimet adományozta.

I) a I n o k  y X a g y L a j o s  d r. Ha lehet a vár
megyét, csak főispán, alispán és főjegyzőjével elkép
zelni. úgy Dálnoky Nagy Lajos méltán megérdemelte, 
hogy magas hivatalába beválasztották. 1862-ben szü
letett és iskolai tanulmányait Miskolczon kezdette, 
majd az ősi kormányzó városban, Pozsonyban foly
tatta cs fejezte be. 1887-ben aradi loispáni titkárrá 
nevezték ki, amely idő alatt alkalma volt magát a 
megye intelligencziájával megszerettetni. Megszerették 
és maguknak is tartották a fiatal államtisztviselőt; nagy 
lelkesedés között: megyei főjegyzőnek választották 
meg. Tisztviselői munkásságán kívül nagyobb érde
meket szerzett az irodalom terén is. Versei szép si
kert arattak. Két drámai költeményét pedig a „Harag" 
és a „Házasság“-ot a Nemzeti színház is előadatta, 
amelyek szintén nagy sikert arattak.

\  megye többi tisztviselői is tekintélyes, kép
zett erők, kik zajtalanul, de annál nagyobb sikerrel 
intézik a megye közigazgatását.

A megye főügyésze V örös Vi dor ,  ki számos 
éveken keresztül szerkesztette az Alföldet, valóságos 
filológus, beszel 8—9 élőnyelvet, rendkívül jo jogász 
s nagy tudós.

A megye főszámvevője: S c h w e g e r  Lajos. 
Aljegyzők: Baross Ferenez dr. és Lengyel Sándor dr.

yíraD múltja és jelene.
A „magyarság utolsó végvárának" kelet

kezését földrajzi körülményeknek köszönhetjük.
A Maros vidékének az a szöge, ahol a mai 

Arad városa áll, természetes találkozópontja a 
nagy magyar Alföldet Erdélylyel és ezt a Dél
vidékkel egybekapcsoló utaknak A Maros maga 
is a legközvetlenebb közlekedési ut az Alföld 
és Erdély között. És az a kanyarulat, amelyet 
Aradnál alkot a legszerencsésebb viszonyok 
közt levő földdarab. Északról és keletről a fel
föld utolsó sánczai nyomulnak szelid lejtéssel 
határához. Délen a kövér vízben gazdag Bánát 
fekete humusának legszélső legelői érintkeznek 
az alföldi televény arany kalászos szántóföldjei
vel. Es a város határain gazdagon fakad a hegy 
nemes leve. Magyarád fogékony aranya és Ménes 
tüzes vére, a rónákon a Mezőhegyest csikók 
sarjai és ezimeres szarvú fehér tinók harapják 
a kövér füvet, mig az aratás aczélos szemű 
gyümölcsével rakott kocsira az utolsó kévéket 
rakja fel a földntivelő.

A hegyvidék és sikság találkozó pontján 
ahol dúsan terem a gabona és bor, az ország 
szivének a hármas határánál, egy nagy vizi ut 
egyik legkedvezőbb helyén felépült város kelet
kezése és fejlődése erős és biztos alapokon 
nyugszik. A megváltozott életviszonyok, a ter
mészet korlátái aló! való felszabadulás nem ár
tott, sőt használt: Arad ma közlekedési, ipari 
és kereskedelmi góczpont és a magyarságnak 
egyik leghatalmasabb végvára a déli’ nemzeti
ségek felé.

A város eredete valószinüleg Szent István 
korára vihető vissza. Alapitója valószinüleg Arad 
vezér volt, akit Szent István király küldött erre 
a vidékre, hogy Csatiaddal együtt verjék le a 
lázadó Achtumot. Csakhogy ez az Arad vagy 
Orod, a mai várostól keletre volt, a mostani 
Glogovncz helyen. Itt alapította 11. Vak Béla az 
aradi prépostságot és káptalant. A. káptalan falai 
ma is láthatók és a mellettük levő öt hál án 
akt helyezi a nép képzelete az 1132-iki ország
gyűlésen legyilkolt (32 pártos ur tetemeit. A ta
tárjárás, amely Arad, és Csanádmegyéket is 
elpusztította, az aradi várat nem tudta elfoglalni. 
Az. utolsó Árpádok és az Anjouk alatt az egy
kor erős vár lehanyatlott és 1551-ben, amikor 
a hódított török fészkelt meg benne, a lakosok 
kivonultak és egy órányi távolságban megála- 
pitották a mai Aradot a Maros egy nagy s/i- 
gelón. .A törökök kiűzése után Árad vára a 
határvonalat védte.

A viharos időkben nagyrészt elpusztult ma
gyar lakosság helyébe az erdélyi fejedelmek 
szerbeket telepitettek. A szerb ’ határőrség a 
Raczvárosban lakott, inig a magyarok cs néme
tek a magyar és német város hazait népesítet
e k  bo- A 'á ro s erősödni kezdett és szabadal
makat kapott az uralkodótól. Azonban uj baj, 
u.l veszedelem támadt föléje a XVIII század 
elejeit, a mikor a féktelenkedni kezdő, nyers
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szerb határőröket a bécsi kanczellária erősen 
megrendszabályozta. Szegedinecz Péró vezetése 
alatt a ráczság feltámadt és vad csapataik nyo
mán Arad újra, ezúttal harmadszor ég porrá. 
A lázadók leverésével uj munkára serkent a 
polgárság, amely ekkor már 8000 lelket szám
lált. Újból felépül a város és párévmlilva ( 17 5 1) 
1100 ház van talai között. Közben pedig há
romszor látogatta meg vészhozó nyavalya, a 
„fekete halár* a várost. (1732.— 1738.— i 740.)

Mátia Terézia kora súlyos megpróbáltatás 
volt az aradiakra. A királynő Harsch báró ter
vei szerint 2 millió forintért nagyszerű várat 
emelt a Maros balpartján és a szabad királyi 
várossá való emelést Ígérte meg Aradnak, ha 
lakosai átköltöznek a zimándi pusztára Itt je
lölték ki a császári mérnökök a létesítendő uj 
város határait.

A kívánsága teljesítését megtagadó várost 
pedig azzal sújtotta, hogy nem volt szabad uj 
házakat építeni, sem a régieket kijavítani. II. 
József végre megkönyörtilt a városon: vissza
vonta elődje rendeletéit és azóta nyugodtabban 
fejlődött tovább.

Az 1826-iki pozsonyi országgyűlés elvben 
teljesítette Arad régi óhaját és felszabadította a 
kamara földesurasága alól, amelynek eddig alá 
volt rendelve. A szabad királyi várossá emelés 
azonban csak 1834-ben történt meg. Amikor is 
Orczy Lőrincz báró, királyi biztos Aradot nagy 
ünnepélyességek között iktatta be, a szabad 
királyi városok sorába.

Institoris Kálmán városi főjegyző.

Az 1844-iki árviz pusztítása már nem törte 
meg a rohamosan fejlődő város erejét. És ez 
időtájt lett Arad a magyarság erős vára. A ma
gyarosodás dicsőségéből egyenlő részt vehet ki 
a nemesség, polgárság és papság, akik vállvetve 
fáradoztak azon, hogy Arad méltó legyen arra 
a fontos szerepre, amely a közel jövőben 
reá várt.

A magyar szabadságért vívott harezban az 
immár magyarrá lett város végső leheletéig 
küzdött. Polgárainak nemzetőr*csapatai ott har- 
czoltak a délvidéki szerb lázadók ellen vívott 
diadalmas hadjáratban. És Berchtold gróf tábor
nagy nem győzi dicsérni az aradi nemzetőr
csapatot, amelynek tüzérsége azontúl is zöme 
volt a délvidéki magyar hadseregnek.

Október 6-án a Berger osztrák tábornok 
kezén levő várból megdördült a város ellen az 
első ágyulövés. Kilencz hónapig tartott a harcz 
a vár és város között. A naponta bombázott 
város hősies elszántsággal küzdött ellenségeivel. 
Az 1849. .febr. 8-án Theodorovics ráczni és 
császári csapatok ellen vívott rettenetes utczai 
harcz egyik legszebb lapja a szabndságharcz 
történetének és a magyarság héroszként küzdő 
vezérei: B o c z k ó  D á n i e l  és A s z t a l o s  
Sá  n d o r a levert ellenség vérével Írták rá nevü
ket. Yécsey tábornok végre megadásra kény- 
szeritette az osztrák várparancsnokot, aki július 
elsején szabadon vonulhatott cl csapataival.

A várat lázasan hozták védhető állapotba 
Perczel, Bergmnnn és Damjanich. Arad hősies 
magatartását pedig méltán hasonlította Kossuth 
az egri vár legendás védelméhez.

De ekkor már tűnőben volt a magyar sza
badságba! ez csillaga. Augusztus 4-én a mene
külő kormány és parlament érkezett Aradra és 
egy hétre rá Kos-uth búcsúzott a nemzettől. 
Letette a kormányzói hatalmat és Görgei pla
kátjai ugyanaznap tudatták a polgárokkal, hogy 
a magyar hadak fővezére egyszersmind a pol
gári hatalom ura.

Augusztus 13-án pedig a magyar sereg 
Világosnál letette a fegyvert!

Aradot Damjanich három nap múlva átadta 
az orosz hadaknak. Haynau hóhérainak a mun
kája kezdődött meg és október 6-án Arad a 
magyar nemzet Golgothája lett . . . .

A győztes hatalom keményen boszulta meg 
a város függetlenségi harczát. A várt 600 mé
ternyi sugarú körébe eső házakat mind lerom
bolta és nehéz keze reá^ulyosodott a város 
egész életére.

Salacz Gyula polgármester.

1867 Aradot is felszabadította az elnyomott- 
ság lánczaitól. A város újra épülni kezdett és 
a Maros menti házsorok egymással vetekedtek 
növekedésben. Másfelé is épül a város.

Iskolák, kulturális intézetek emelkedtek, az 
arad-csanádi vasutak aczélpántjai összekapcsol
ják a várost az ország minden részével. A 
15—20 év eiőtti mocsár helyén pompás park 
keletkezett a Salacz-park, ahol azelőtt díiledező 
sópajták álltak sártengerek közepén : ma a vá
rosháza modern stilü palotája emelkedik. Az 
utczák csinosodnak, a város nagy csatornahá
lózatot építtet, gázlámpákkal, újabban villamos 
lámpákkal világítja a várost. Ipar, kereskedelem 
fellendül és ma már Arad egy csinos nagy vá
ros benyomását teszi a látogatóra.

És valóban Arad Magyarország azon vá
rosai közé tartozik, amelyek művelődési empi- 
riumok számába mennek. Ezekben a városokban 
van letéve a magyarság terjeszkedésének min
den föltétele, bennük összpontosul a magyar 
faj expansiv ereje. Ők csinálnak propagandát a 
nemzeti eszmének és ők szereznek híveket a 
magyar műveltségnek. Bennük vannak a nem
zet testének a nagy idegközpontjai és véredényei. 
Általuk fejlődik és erősödik Magyarország.

Kevés az ilyen város. És Arad e kévések 
között majdnem első helyen áll. Különösen pá
ratlan erős és intenzív ipara révén, és azzal az 
élénk és hazafias közszellemmel, amely a város 
lakosait összekapcsolja, fejlődését biztositja.

De biztosítja ezt az a hatalmas szervezet, 
amely a város életét szabályozza és vezeti. 
Arad város közigazgatása mintaszerű, tisztvise
lői lelkiismeretesek, de különösen utánzásra mél
tóan dolgozik a városi tanács.

E testület összeá Utasánál egyedül a város 
érdeke vezeti a közönséget. És jól választ: mu
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tatja az a tény, hogy a tanács nem ad sokat 
a szónoklatokra, a nagy közgyűlések sikereire, 
hanem annál többet dolgozik a városi bi
zottságban. Mégis van a tanácsteremnek né
hány érdekes szónoka. A „kormánypárt" feje 
természetes Salacz Gyula polgármester. Keménv- 
fejü ember és a szónoki modora teljesen egyéni: 
energikus határozott, sokszor magyarosan pat
togó. Erős orátori tehetség Barabás Béla dr., 
mig M ü 11 e r Károlyt, a függetlenségi párt el
nökét a nyugodt táblabirót, világos előadás jel
lemzi. M ü I e k Lajos, a volt képviselő, tárgyi
lagos és éles kritikáju férfiú, akinek a beszé
dei talán a legérdekesebbek közé tartoznak.

A tanács intézkedéseinek a végrehajtói a 
közigazgatási tisztviselők. Velük bővebben és 
szívesen foglalkozunk külön.

E n d r ő d i S a l a c z  G y ű l  a. A magyar vidéki 
városok helyzete a külföldiekkel egybel lasonlitva sok
kal, aránytalanul sokkal kedvezőtlenebb. Mert mig 
pld. Németország vagy Olaszország városai a múlt
ban legalább is fejedelmi székhelyek voltak és ennek 
megfelelően részesültek a tartományi fővárosok min
den előnyében — addig a magyar vidéki városok 
fejlődése a tanya, a falú lépcsőjén vezet keresztül. 
A mai magyar vidéki városok — talán néhányat ki
véve — sohasem láttak falaik között hosszabb időre 
koronás főt, vagy nagy urat. Sohasem érezték egy 
fejedelmi vagyon jótékony hatását, sohasem tudták 
magúkat egy országos mozgalom középpontjának, nem 
is beszélve olyan világtörténeti szereplésről, áminővel

Dr. Posgay Lajos városi főorvos.

pld. akár a picziny kis Heidelberg városa dicse
kedhetik.

A magyar nemzet agrikultur irányzata sem ked
vez a nagy városok fejlődésének. A nép inkább ter
jedelmes tanyákon és nagy határokkal biró falvakban 
lakik. Foglalkozása sem köti a városhoz. Ipartelepeink 
nem voltak soha nagy számmal. A felvidéket kivéve 
alig pár évtized óta van vidéki városainknak számba- 
vehető iparuk. A kereskedelem sem volt soha loká
lis jellegű. Magyarországon idegen kereskedők sáfárjai 
űztek transito vagy vásárok közvetítették a föld ter
mékeivel és az állatokkal való kereskedést. Állandó 
raktárakról, kereskedőházakról soha sincsen szó. Az 
egyedüli nagyobb ipar : a fuvarozás, nincs nagyvállal
kozók kezeiben és általában éppen ellensége a váro
sok keletkezésének A fuvaros ember a legkonzerva- 
tivebb : gyűlöli a haladást, a vele járó kényelem sza
porodást és különösen a vasutat. Tehát azokat a 
dolgokat, amik legjobban előmozdítják a városok 
fejlődését.

ím e: uralkodóink legtöbbnyire Récsben laktak, 
főuraink az udvarnál vagy birtokaikon, a parasztság 
falukban és tanyákon, a polgárság pedig, a mai vá
rosok lakosságának zöme. egyáltalában sehol sem 
látható. Nincs középosztály és nincs város.

így van ez e század elejéig. Ettől a ponttól 
kezdve az óriási mértékben megváltozott társadalnv 
viszonyok gyökeresen megváltoztatják a lakosság 
eloszlását. Erős iparos és lateiner osztály keletkezik. 
Pest az oda települő mágnások segítségével fejlődni 
kezd és vele fejlődnek egy ideig a városok is.

A forradalom de még inkább a kiegyezés után 
kezdődik azonban tulajdonképen az az aera. amely 
határozottan a vidéki városok fejlődésének javára 
mozgat meg mindent érdeket é< erőt.
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Városhaza.

Színház és az Atzél Péter-utcza

A városház hátsó része a pénzügyi és Csanádi palotákkal.

1897

Ks ekkor mint a zsilipjétől megfosztott hegyi 
patak, oly rohamosan oly zabolátlanul tör a városok 
soká lelánczolt ereje a fejlődés után. Sokkal vehe
mensebb. sokkal fiatalabb ez az erő semhogy a helyes 
irányban működhetne - a kellő vezetés híján.

'itt áll elő vidéki városaink másik nagy vesze
delme ; az okos. tapasztalt vezetés hiánya. Majdnem 
olyan haj. mint volt az évszázados tespedés.

Boldog az a város, amelynek élén olyan férfiú 
állt. akinek a biztos szeme, éles Ítélőképessége meg 
tudta találni az igaz utat. A ki a zabolátlan erőket 
a kellő mederbe szorítva, a nyugodt biztos fejlődés 
minden feltételét teremti meg. A ki tétlenül veszteglő 
erőket felkeltve, a boldogulás útját egyengette velük.

Ilyen város Arad, ilyen férfiú Salacz Gyula pol
gármester. A két név elválaszthatlak! egymástól. Az 
egyiknek java ; a másik boldogsága, az egyik törek
vése : a másiknak fejlődése. Az a 22 év, á melyet 
Salacz Gyula a város vezetésében eltöltött, egyszers
mind a város fejlődésének acrája.

Salacz Gyula 1832-ben született Gyulán, mint 
a Haruekern bárók családi ügyészének Salacz Lász
lónak a fia. Az aradi gimnáziumot végezte be éppen ami
kora szabadságharcz kiütött. Klőbb nemzetőr volt, aztán 
a békésmegyei szabad csapatok őrmestere és utóbb 
hadnagya lett. Vitézül harczolt, mint annyian a név
telen félistenek közül. Részt vett az Aradra tört ráczok 
elleni csatában és 1‘erczel tábornoknak a tavaszkor 
az alvidéken folytatott győzelmes hadjáratában. 
Kkkor következett Világos és utána nemsokára Arad 
a nemzet kálváriája lett . . .

Salacz Gyula pedig visszatért tanulmányaihoz. 
Nagyváradon. Pesten és Becsben végezte iskoláit és 
INtil-ig a törvényszéknél működött. Kkkor Aradon 
telepedett le, és ügyvédi irodájának élt 1872-ig, ami
kor a város megválasztotta főügyészének. Kttöl az 
időtől kezdve Arad városának szentelte egész mun
kásságát.

A polgárok bizalma csakhamar benne találta meg 
azt a férfiút, akinek a kezeibe nyugodt lélekkel te
hetik le a város vezetését. I87f>. márezius tizedikén 
lett Salacz Gyula Arad szabad királyi város polgár
mestere.

Működése nyomán Arad fejlődik, erősödik, emel
kedik. Kulturális intézetek keletkeznek, összegyűlik az 
árvaház-alap és nemsokára százezer forintnyi költség
gel felépül az árvaház. Szaporodniuk az iskolák. 
Gyarapszik az ipar és kereskedelem. A polgárság 
vagyona növekszik, értelmi és erkölcsi kincsei roha
mosan gyarapodnak.

A varos háztartása a kedvezőtlen viszonyok da
czára a legszigorúbb takarékosság és lelkiismeretes 
gazdálkodás jótékony hatása alatt egyensúlyba jön. 
Arad csinosodik, emelkedik. A nemzet kegyelete 1 SÍK), 
október ti-ára az ország egyik legszebb emlékművét 
állítja fel Aradon, a 1.2 vértanú sírhelyén. Ks ezzel 
Arad a nemzet szivében foglalt magának mély ala
pokon nyugvó helyet.

Mindezekhez elvalaszthatlanul fűződik Salacz 
Gyula neve. Lankadatlan buzgalma, szinte mesés szor
galma. szigorú lelkiismeretessége megtenni a gyü
mölcseit.

A király ő felsége pedig legmagasabb elismerése 
jeléül a királyi tanácsosi ezimet. majd a magyar ‘ne
mességet adományoza kedvelt hívének, a közigazga
tás terén szerzett kiváló ésdemei jutalmául. Kndrüdi 
Salacz Gyula azonban a legnagyobb, a legmagasabb 
jutalmat abban a műben találja meg. amelynek ő a 
mestere : Arad fejlődésében.

A polgármester jobb keze. a város „aranytolla** 
1 n s t i t o r i s K a i m  á n. a főjegyző. Kgyike a varos 
legnépszerűbb embereinek, akinek a lelkiismeretes 
munkásságát nagyban elősegíti világlátottsága és ne
mes érző szive.

Aradon született 18,2!'. április hó ö-én. Mar gyer
mekkorában nagy hajlama volt az énekhez és szép 
hangj.u szorgalmasan képezte az aradi zenedében. 
Kozéptáriodáit Pesten elvégezve, beiratkozott az egye
temre és egyszersmind a zenedére is. Kgészen művé
szetének élt ezután és az öreg Stoll mesteri keze alatt 
képezte ki magát opera énekessé. Kmellett azonban 
letette az ügyvédi szigorlatokat is. 18ü2-ben lépett 
lel először a Nemzeti színházban és fényes >ikere 
után 18(5.2. a kolozsvári színháznál látjuk őt. Innen 
mar gyorsan emelkedett fölfelé. Olmützben töltött egy 
tel után a müncheni udvari operának volt lyrai bari
tonistája. Kkkor azonban visszatért Aradra és mint a 
V'ar,,v tis;;t' alügyésze kezdette meg közpályáját. Boros- 
Jenőn volt a kir. törvényszéknél biró. mikor Arad 
közönsége is ,  2-ben főjegyzőnek választotta meg. 
Azóta négy rcstauráczión keresztül a közbizodalom 
mindig ot szemelte ki e díszes állásra, amelyet mél
tóan tölt be. Nemcsak hivatali működésével szerez 
érdemeket, hanem a társadalmi élet mindig szép és 
nemes mozzanatánál a legbuzgóbb vezetők közt ta
láljuk ot. .lotékonyezélu hangversenyeken szívesen 
raK> ogtatja ének művészetét és egy darabig igazgatója
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S alaczpark  a körúti palo ták  részleteivel.

Szabadság-tér.

volt a színháznak. Minden szépért és jóért lelkesedik 
és nemes meggyőződését fényes szónoki tehetséggel 
fejti ki a városi közgyűléseken.

Az a rend és tisztaság, amely Arad utczáin és 
életében nyilvánuló, elsősorban S a r l ó t  D o m o k o s  
főkapitány érdeme. Mintaképe a rendőrkapitánynak. 
Első neki a hivatala és hivatalában első a kötelesség. 
Valóságos réme a hanyagoknak, az izgágáknak, a 
garázdálkodóknak, a suttyomban és nyíltan a törvény 
ellen vétőknek. Szigorú és igazságos, a keze marko
lása kemény és biztos, az ítélete gyors és radikális. 
Nem bar átja a sok szónak. Többet tesz. mint beszél. 
Hatalmas egyéniségének teljesen megfelel a külseje 
i s : valóságos athléta. Fáradságot nem ismer és egy 
darabig minden éjjel maga ellenőrizte a rendőr-őrsö
ket. Óriási munkabíró és alárandeltjeit is ugyancsak 
erős munkára szorítja. Az ö érdeme, hogy Aradnak 
kitünően fegyelmezett rendőrsége és ügyes rendőr
tisztviselői vannak.

Némileg, de inkább csak modorra, nézve, ellen
téte neki az alkapitány : N y á r y B é 1 a. Kedélyes, 
örökké mosolygó, udvarias ember, akinek a .nagy 
humora arányban áll munkakedvével és nagy tapasz
talataival.

P o s g a y L a j o s d r. Arad szab. kir. város 
főorvosa. Gyorokon, Aradmegyében született 1835-ben. 
Középiskolai tanulmányait Aradon és Szegeden vé
gezte. Diplomáját az orvos-sebészi és szülészetit 
1859-ben nyerte Budapesten. Még ugyanezen évben 
e fiatal orvos a katonaság kötelékébe lépett s mint 
főorvos nyolez évig szolgált. Katonaságának legna
gyobb idejét a 10-ik huszárezred kötelékében töltötte. 
1807-ben kilépett a hadsereg kötelékéből és Felső
bányára utazott, ahova mint bánya-orvost hívták meg. 
Hat évi szolgálat után városi kerületi orvosnak vá
lasztották meg, és mint ilyen állott a közjó szolgála
tában 1872-ig, amikor is Aradon, szülővárosában tele
pedett le. Nagy tudását mihamar felismerték és meg
becsülték. Megválasztották kerületi orvosnak. Tizenhat 
esztendeig volt kerületi orvosa Aradnak, amikor 1889. 
jauius 1-én, a megüresedett főorvosi állásba kinevez
ték. Mint emberről és mint orvosról polgártársai, csak 
a legmelegebb szimpathiával beszélnek.

P e r g e r János dr. főügyész, B u n d  Henrik 
főszámvevő. Y a r j á s s  y Kálmán és K á d a s  Kálmán 
tanácsnokok a komoly munka emberei, akik szorgos 
törekvéssel fáradoznak a város előhaladásán. Övék a 
munka dereka, megérdemlik hát az elismerés és be
csülés javát is. Szakképzett és tapasztalt ember a 
főmérnök : Vírágh Lajos, aki Arad nagyszabású küz- 
épitési munkálatait vezeti sok sikerrel.

A többi tisztviselő is pontos, derék hivatalnok, 
akinek a kezeiben jó helyen van letéve Arad közügye.

Egy séta a városon keresztül meggyőz 
erről. Az utczákon csin és tisztaság. Közúti 
vasút bonyolítja le az utczai személy forgalmat, 
kényelmes bérkocsik ügetnek a jó kövezeten, 
üde parkokban sétál a közönség. A piacz tiszta, 
az üzletek csinosak. A házak, különösen az 
újabbak, csínnal és ízléssel épültek. Különösen 
az iskolák pompásak. A L_\ czeum, a Kereske
delmi Akadémia építészeti szépségeikkel, a 
Kazinczy-utczai hármas iskola pedig arányaival 
lep meg. A középületek közül egész csomó van 
a Városház-téren, amely fölött uralkodik a szék
ház magas tornya. Köréje csoportosulnak: az 
arad-csanádi vasutak palotája, a pénzügyi pa
lota és a színház. Egytől-egyig iziéses, nagy
stílű paloták, méltók arra, hogy egy nagyváros 
tereit díszítsék. Igen kedvező benyomást tesz a 
Maros partján épült uj városrész elegáns ma
gánházaival és csinos kertjeivel. Általában az 
egész város csupa kert, park, tér. Mint minden 
alföldi városban, Aradon sem fukarkodtak a 
helyivel. A külső városrészek csendesebo, falu
siasabb élete már az elővárosokhoz vezet. Uj* 
Arad és Zsigmondháza pár évtized múlva szer
ves része lesz a fejlődő Aradnak.

R iszlet a* Andr. ssy-útról.
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Aradi és Csanádi egyesületek vasutak palotája.

Pénzügyi palota.

Tftkölyi-tér a román templommal.

/ I ra í  társadalma.
Ha valami szép tárgyról akar valaki meg

emlékezni, úgy tárgyát rendesen a tudomány, 
művészet, vagy a költészet teréből meríti. Mi 
arról a tárgyról akarunk beszélni, mely az össz- 
szorgalom es üsszmunkásság éltető ereje mellett 
gyorsan múló évtizedek alatt, eredményének 
fénysugaraival megteremtette Arad mai gazdag
ságai es intellektuális színvonalát. Ezt az össz
munkát, Arad társadalma végezte. Nem egyes 
emberek, nem kiváltságos klikkek, amelyek leg
jobb esetben is csak az irányt adták meg, ha
nem az egész úgynevezett társadalom, a város 
szellemi és vagyoni intelligencziája. Kicsiny je- 
lentékcnységéből ez az összetartó,.minden szépért 
cs nemesért lelkesedő társadalom emelte ki lassú 
fáradságos munkával. Előbb lassan, lépésről- 
lépésre fejlődik, emelkedik a város, majd roha
mos gyorsasággal, mint akinek testében lázasan 
lüktet a vér, az éltet adó társadalom.

Nézzük, keressük az ennek a ma már erős 
társadalomnak magyar szellemet terjesztő okát 
és megtaláljuk a város kultúrintézményeinek 
sokaságában, Ez a lelkes, tiszta hazafias társa
dalom teremtette meg és keltette életre őket, 
a délkeleti oláhság szelén erős bástyát vonva 
a magy óságnak Mintha csak mondta volna tíz 
az uj ezerfejii és mégis nem látható társada
l om: Eddig es tovább nem. Ami ezután követ
kezik az mar ezeréves fenntartásunk erőssége, 
a magyarság Es ez az erős elhatározás, mely 
szikla falként állott a nemzetiségek elé, kettős 
czélt eredményezett. Mig egyrészt megállította 
tovább haladásukban, lassan ugyan, de mégis 
uj szellemet, magyart, nagyobb hazaszeretet, 
magyarosat és más sok szükséges jót, de va
lamennyit a magyarság bélyegét vitte közéjük. 
Kihatott a társadalmi élet magyarsága ti vidékre 
és behálózta az egész vármegyét. Ami még 
fennmaradt, azt ugyanazon szellem fogja ma
gába felszívni és magyarrá tenni.

A társadalom hatalmas organizmusának 
nem volt soha egységes iránytű És ez jól is 
volt így. Csak a nemes vetélkedések hozhatták 
létre mindazt, a mi ma kulturális és társadalmi 
tekintetből Aradot az ország első vidéki városai 
sorába emelte. Társadalmának purifikáló ereje 
megtisztította a várost a kóros anyagoktól. 
Egészséges szellem lengi ma át társadalmát, a 
hol csak azért tudnak lelkesülni, a mi nemzeti 
szempontból is jó, szép es hasznos. Rákosi 
Jenő jelesünk szerint: .Arad társadalmára czivi- 
lizáló feladat nehezült. És ennek a tiszta, nagy 
erejű Írónak tökéletesen igaza van. De tagad
hatatlanul nagy és nehéz feladatának teljes tuda
tában is van Arad társadalma. Mi a magunk 
részéről ezt nem akarjuk elismerni, nehogy 
dícséroknek látszassunk. De a szigorú lények 
előtt éppenséggel nem zárkózhatunk el és csak 
konstatálnunk kell, hogj Arad társadalma nem
csak tudja, de igyekszik minden erejével ennek 
meg is felelni. \ siker az övék es ez annál 
szebb, minél több es minél nagyobbak a nehéz
ségek, melyeket legyőzni kell.

Összetartás és egymás megbecsülése egyik 
szintén fő jellem vonása a város társadalmá
nak. Egymás mellett, a legjobb egyetértésében 
él civil és katona, nem téveközöttük különbséget 
a kétféle posztó, szinte kiegészítő részét képezi 
ma már Arad társadalmának a tisztikar, mely 
nobilis gondolkozásával összetudja egyeztetni 
hivatását a közélettel.

Arad társadalmának élén bizalma és sze- 
retete által választott képviselője H i e r o n y m i  
volt belügyminister áll. Őt tartották legméltobb- 
nak magas nívójú intelligenciájuk képviseletére 
az ország színe előtt, a parlamentben. Hogy 
kicsoda es mennyit tett a hazáért Hieronymi, 
azt itt nem kell bővebben fejtegetni. Tudja ezt 
mindenki széles e hazában.

Ebből a minden tekintetben első rangú 
társadalomból mutatunk mi be néhány képet 
Igyekeztünk hozzájuk mindjárt, ha csak egy 
kis élet ismertetést valami utón — módon sze
rezni. Hogy mennyire sikerült ez azt előre nem 
tudjuk, azt hiszűk azonban, ha netalán a sorozat 
hiányos volna úgy a neheztelés nem minket ér,
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Lyczeum.

Kereskedelm i akadém ia

Polgári iskola.

hanem a {körülményeket, melyeknek legelsője: 
a rövidre szabott idő volt.

B a r a b á s  B é l a  dr. egyike Arad legjelesebb 
szónokainak. Már mint fiatal egyetemi hallgató nem 
egyszer tűnt fel gyújtó beszédeivel. Aradon született 
1855 ben. Középiskolai tanulmányait Aradon, Nagy
szebenben és Kolozsvárott végezte, mely után a 
budapesti egyetemnek jogi fakultására iratkozott be. 
1872-ben mint kész ügyvédet Tabajdy Arad-megye 
akkori főispánja tiszteletbeli aljegyzőnek nevezte ki, 
melyet nem sokkal később az árvaszéki irattárnoki 
állással cserélt fel. Hivataláról 1883-ban leköszönt és 
ügyvédi irodát nyitott. Mint ügyvéd, különösen gyö
nyörű védőbeszédeivel keltett általános feltűnést. A 
függetlenségi eszmék jeles bajnoka 1881-ben heted 
magával nagy dologba kezdett. Szavaival meg
töri az egyesek közönyét és rövid idő alatt az aradi 
13 vértanú kivégeztetési helyén emlék-dombot állít.
A gyomai kerület 1802-ben nagy lelkesedéssel ország- 
gyűlési képviselővé választotta, függetlenségi prog
rammal. Mint képviselő, tagja lett a IV. bíráló bizott
ságnak.

K r a u s z  J ó z s e f  p é n z ü g y  i g a z g a t ó .  
Ott született Breguszban Tirol eme kies városában 
1843-ban. Amire azonban felnőtt, magyarrá lett tel
jesen. Mint 6 éves gyermek került Magyarországba, 
ahol tanulmányait is folytatta, előbb Xagy-Kanizsán, 
majd Kassán, ahol a jogakademiát is végezte. 1864-ben 
államszolgálatba lépett és a kassai pénzügyigazgató
sághoz osztották be. mint fogalmazót, majd később 
titkár lett. A szolgalat erdeke azonban szükségessé 
tette áthelyezését. Pécsre került, ahol 1886. év végéig 
volt. Itt érte a királyi kinevezés, amikor pénzügyi 
tanácsos cs pénzügyigazgató helyettes lett Sopronban. 
Amire azonban felismerték a város iránt táplált jóin
dulatát, Aradra nevezték ki pénzügyigazg.dónak, ahol 
mihamarabb megtudta magát szerettetni.

M ü l e k  L a j o s  dr. Aradon született 1850. 
november 30-án. Iskoláit Aradon és Bpesten végezte. 
1874-ben jogtudor. 1875-ben ügyvéd lett. Hatalmas 
szónok s kiváló jogász s mint ilyen, csakhamar Arad 
egyik legkeresettebb ügyvédje lett. Mülek a függet
lenségi párt oszlopos tagja két czikluson át képviselte 
függetlenségi programmal a nagylaki kerületet. A 
városi képviselőtestület egyik legtevekenyebb és leg
buzgóbb tagja. Az aradi polgári takarékpénztár meg
alapítója és annak jelenleg is elnöke.

X i k o d é m J á n o s .  Ritka pénzügyi kapaczitás. 
aki életpályáját a lelkészi pályán kezdi ; ilyen 
kiváló tulajdonságú férfi Nikodém János. Tót-Györ- 
kön. Pestmegyében született 1818-ban november 24-én. 
Előbb Aszódon volt hét évig chorista, majd gymna- 
siumi tanulmányait előbb Aszódon, majd Pozsony
ban folytatta. Amikor maturált, a Kubinyi-családhoz 
került, mint preeeptor. Innen Berlinbe ment az egye
temre. Tanulmányai befejezese után 25 évig lelkész- 
kedatt Aradon és csak egy negyedszázaddal e pályán 
eltöltött idő után lett az Aradi első takarékpénztár 
igazgatója. Jelenleg már 22-ik év óta működik tevé
kenyen az intézetben, mint igazgató.

0  11 r u b a y K á r o 1 y törvényszéki elnök. Yer- 
seczen született 1838-ban. Iskolai tanulmányait Temes
váron kezdte meg. Középiskoláit Aradon, egyetemi 
tanulmányait pedig Budapesten végezte. 1860-ban 
ügyvéd lett s mint ilyen telepedett le két évvel ké
sőbben Aradon 1876-ig, amikor is a polgári törvény
szék bírója lett. Öt évvel később már járásbiróvá 
nevezte ki a király, mely állásában annyi ügybuzgó- 
ságot és a jogi tudásnak olyan nagy fokát mutatta 
fel. hogy nem sokkal később törvényszéki elnöknek 
nevezték ki. Kényes helyzetében a rája váró felada
toknak^ legszimpatikusabb módon felelt meg. Ami nem 
kis dolog, az óriásikig szaporodó törvényszéki for
galom mellett. A nagymunkabiró ember nemcsak hi
vatása körében, de az egész társadalom rokonszenvét 
is birja.

S z o n t a g h  G y u l a  1840-ben született Kés 
markon. Az ottani polgári iskolát elvégezvén, 1854-ben 
Eperjesen Thrór Lajos kereskedésébe lepett, on
nan 11 év múlva előbb Selmeezbányára, nemsokára 
Pestre ment. 1860-tól — 1864-ig Bécsben működött. 
Nagybátyja hívására azonban, — ki főnöke volt a Probst 
és Fekete ezégnek— 1863 ben Aradra jött. s 1866-ban 
alapitó tagja lett a most is viruló kereskedelmi ifjú
sági egyletnek. 1868-ban Boros Adolf és ifjbb Probst 
Károly társaságában megalapitá a máig is jó hír
névnek örvendő Probst Károly és társai czimü 
ezéget, melynek 1 SS8-ig főnöke volt, midőn is az üz
lettől visszavonult ; a közéletben már 1873. óta te
vékeny részt vett. az akkor megalakult kereskedelmi 
társulat elnökévé lett, mely minőségben máig is sze
repel. Működése alatt jött létre a kereskedelmi aka
démia és Interná us közadakozás utján. Közreműkö
dött mint igazgatósági tag, az aradi lóvasut és tégla 
gyár részvénytársaságnál, a légszeszgyárnál, az arad
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első takarékpénztárnál; gondnoka volt az aradi ev. 
prot. egyháznak, beltagja a kereskedelmi és ipar
kamarának. Censor az Osztr. Magy. bank fiókjánál, 
választott törvényhatósági bizottsági tag. a kereske
delmi minister biztosa a kereskedelmi akadémiánál 
Aradon. A régi ötvenes Szontagh-esaládból szárma
zik és 1891-ben a király s z e p e s - s z o m b a t i  
előnévvel tüntette ki.

V é g e g y h á z i  V é g h A u ré 1. Makón szü
letett 1840 november 0-án. ahol atyja, János, csa- 
nádmegyei földbirtokos volt. Tanulmányait Aradon, 
Szegeden, Budapesten, a jogot pedig Pozsonyban 
végezte. LM éves korában már mint megyei esküdt 
közszolgálatba lépett. 1871-ben ügyvédi vizsgát tett 
Budapesten és rögtön azután a battonyai járás fő
szolgabírójává nevezték ki. Mint ilyen saját élete 
kockáztatásával tüntette ki magát a 73. évi kolera 
járvány alkalmával. 1874 ben Csanád megye gazda
sági egyesületének titkára lett. Egy évvel később 
kerülete képviselői mandátummal tisztelte meg. A 
szegedi árvíz után a város rekonstruktiójára felállí
tott királyi biztosság mellé került mint királybiztosi 
tanácstag. Sokoldalú munkásságáért 1881-ben a

buzgósággal szolgálja városa közügyét. Mint kiváló 
szónokot szívesen hallgatják és_ lendülotteljes beszé
deivel mindig magával tudja ragadni hallgatóságát. 
Jótékonysága általánosan ismert jótulajdonsága. Ki
fogástalan jelleme és jó modora Arad egyik legnép
szerűbb emberévé tette.

Vallásfelekezetek.
A liberalizmus tiszta igazságából fakadt az 

a felekezeti türelmésség, mely Aradot mindig e 
tekintetben is kiválóvá tette. Az ezer és ezer 
különböző érdek, mely egymáshoz közel hozta 
az embereket, sohasem engedte megteremni a 
vallási fanatizmust. Talán sehol az országban 
nem tanulta meg nép annyira a nehéz meg 
próbáltatások napján, amikor egymásra utalva, 
egymást segédkezve, egymást tisztelni és be
csülni. Es az egyetértésnek ez a tiszta szelleme 
fennmaradt az utódok között is. Akadtak ugyan 
pesszimisták, akik ezt vallási közönyösségnek

vallásfelekezet nagyobb szerepet sohasem ját
szott a város történetében. Csendesek, nyugod
tak és legkevésbbé sem óhajtják megzavarni a 
felekezeti békét; aminek nagy része Me t i a n u  
János görög-keleti megyés püspöknek tulajdo
niiható. Ott lakik közöttük, egyszerű, régi ud
varházban, melyet ugyanaz a nagy csend vesz 
körül, amelyet annyira szeret. — Annál agilisab- 
bak a közélet terén is az e v a n g é l i k u s  r e 
f o r m á t u s o k .  Mostani egyházközségük ;a szá
zad elején még néhány családból állott; ma 
majd négyezer lelket számlál. A lelkészi teen
dőket C s é c s i  Imre vezeti, buzgó híve egyházá
nak és a magyarságnak. — Sokkal kevesebben 
vannak az á g o s t a i-li i t v a 11 á s u a k. Az egy
házközség csak 1896-ban alakult. Jelenlegi lel
készük 1. á s z  ló  Sándor, aki népének tanítója is. 
Ú tanítja ugyanis a kormány megbízásából a slöj- 
döt. — Egy régi feljegyzés szerint a század ele
jén az ország z s i d ó s á g a i  között az aradi má
sodik helyet foglalta el műveltség tekintetében.

M inoriták temploma és rendháza. Szabadságszobor

király k i r á l y i  t a n á c s o s s á  nevezte ki és még 
ugyanazon évben á l l a m i  j ó s z á g i g a z g a t ó  lett. 
mely állásban mai nap is működik, [előkelő illegje- 
lené-e és tiszta, önzetlen hazafisága Arad szabad
éi-.;! pártjának elnöki széket is megszerezte neki. Az 
1805-ben megszüntetett állami joszágigazgatóságok 
megszüntetvén, az összes az ü vezetése alatt csoporto
síttatott. Mint Csanádmegyei birtokos sok érdemet 
szerzett a megyében is. Á megye Titkovácsháza cs 
Véghegyháza telepes községeinek érdekében tett 
közhasznú fáradozásaiért a király 18P2-hcn vég-  
e g . l á z i  előnévvel tüntette ki.

C s e j t h e i V a r j a s sy  J ó z s e f. Az aradi 
ip r -.- népbank elnöke 1826". év október 25-én szü- 
• '•'•••• •'*.« nagy-fontosságú 1S47 48-iki pozsonyi or- 
-■ . . .  csen nyert ügyvédi diplomát. Ilaza utazott 
- ; tár:. ; hol ügyvédi irodát nyitott. A szabadstígharcz 
'- ónk.:-, „t !S magával ragadta s beállt Török Gábor 
‘.tooieiiatas: kormánybiztos mellé titkárnak, mely mi- 
zs sez . . szabadságharca végéig kitartott. Az'abso- 
luno idejében ismét megújította ügyvédi irodáját, az 
< - tzak i. iri.iany azonban büntetésből nem Átadót, 

-- '■ a - dót jelölte ki székhelyéül. Az alkotmá- 
- e z-", beköszöntésével tevékeny részt vett a vár- 

- 'te.inizácziójában. 6  volt az. aki a megyei
......... - - ,lk közzé zsidó polgártársainak beváiasz-
........  ""o-rn és első sorban sürgette. Ez időtől

ke,.d\ . . szabadelvű part-oszlopos tagja kiváló ügv-

minősítették. A személyes meggyőződés azon
ban más nézet bevallására késztette őket. Az 
isten dicsőítésére emelt különböző felekezeti 
templomok sohasem üresek. Telték a templo
mok nemcsak vasár- és ünnepnapokon, hanem 
hétköznapokon is, ami legeklatánsabb bizonyi- 
teka a vallási szeretetnek. A város pedig ebben 
is missziót teljesít. Kihat e szellem a vidékre 
is. vallásos békét cs kölcsönös tiszteletet ter- 
jesztte a kevésbbé intelligens köznép között is. 
Ha történik is nagy néha az egyetértés rová
sát a valami, ez nem a vallási, hanem a nem
zetiségi okoknak tudható be.

Az uralkodó vallás nagyon természetesen 
Aradon is a római katholikus vallás. Amiben 
azonban az a sajátságos körülmény válik nyil
vánvalóvá, hogy a lakosság háromnegved ré
szét téyő római katholikusoknak tíz egész vá
rosban csak egy templomuk van, az is a mi
norita-rendé. Az ő istenházuk gyűjti egybe ha- 
zaiias ünnepségekkor az összes vallásfclekezcte- 

A római katholikusok után számarányban 
a gör ög- ke l e t i  román es szerbek következnek. 
A két m elvit vallásfelekezet között a románság 
van túlsúlyban, a szerbek folyton fogynak. K

Nagy, vagyonos hitközség, melynek élén R o s e n- 
b e r g  Sándor dr. főrabbi ál., akinek híveinek ha
zafias érzületét fejleszteni nem, csak fenntartani 
kell. Vannak még a városban n a z a r é n u s  és 
b a p t i s t a-leleke/etek, ezek az,mban oly csekély 
számban találhatók, hogy mint hitközség nem 
tesznek számot.

A mi nor i t ák .  Szinte lehetetlenség, amikor 
Arad romai katholikus vallásfelekezetéről szó
lunk. külön fejezetet nem szentelni annak a 
rendnek-, a mely annyira összeforrott a város 
történetével. Nem dicsérni, mert az igaz hazafi- 
ság nem erény, hanem kötelesség, csak kon
statálni akarjuk azt az elvitázhutlan tényt, hogy : 
mindaz ami a város felekezeti közbékéjét és 
intelligcncziájanak nívóját illeti, mindaz a mino
rita-rend áldásos működésével van összekötve. 
Hogy mikor jöttek Aradra, az bizonytalan, csak 
annyi bizonyos, hogy már a legrégibb időben 
is ürömmel ruházta a hazafias rendre a város 
lakosságának lelki üdvét es oktatását. Az első 
hivatalos okirat a XVIII. században Aradon le
telepedett Höflich Kamii bajor minoritáról szól, 
aki otthagyván tábori kápláni állását, melyet a 
Würtenberg-luiszároknnl viselt, Aradon telepe-
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Arad társadalma.
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eleit le. A derék szerzetes itt saját pénzén tel- 
ket vett, templomot és rendi testvérei számára 
kolostort építtetett. A város ajánlatára az udvari 
kamara és a Csanádi püspök jóváhagyása mel
lett a plébániát is kezdte vezetni. Nem sokkal 
később Orsóvá Lipót temesi gróf a minoriták 
számára Orsován emelt kolostort, és még ugyan
azon évben Merev gróf temesi kormányzó Gaál 
Gábor atyát bízta meg, Nádasdy László gról 
Csanádi püspök jóváhagyásával, a lugosi plébá
nia vezetésével. A mozgalmas 48—49-iki idők
ből a hazaszeretetben mindig elöljáró minorita- 
rend is kivette a maga részét. Már a háború 
első évében bekellett szüntetniük a kézdivásár- 
helyi-kantai és a szilágy-somlyói gymnasiumu- 
kat. melyek az oláhság zaklatásainak legjobban 
kitett vidékein feküdtek. 1849-ben, amikor Nagy- 
Enyed az ellenség kezébe került, a nagy-enyedi 
minorita székház, templomával együtt az oláhok 
féktelen dühének esett áldozatul. És csak négy 
év múlva tudta Viszkóczy Henrik házfőnök 
részben a vallás alapból, részben pedig a hívők 
kegyes adakozásaiból helyreállítani. Az egész 
forradalmi időszakban azonban legszomorubb 
szereplés a világosi fegyverletétel után jutott 
osztályrészül az aradi rendház tagjainak. A ti
zenhárom vértanút négy minorita atyának kel
lett vigasztaló szókkal golgotha utjokra kisérni. 
Vigasztalni akkor, amikor szivük hasadozott 
hazafias bánatukban. De uralkodtak magukon 
és nevüket a rendével együtt aranybetükkel 
vésték be a történelem lapjaiba.

Az aradi gyásznap után ismét rossz na
pok sütöttek a derék atyákra. Egymásután ítél
ték el őket nemzeti érzületükért hosszabb- rö- 
videbb várfogságra. Így került rabságba Kosztka 
Tibor az aradi rendháznak 49-ben volt főnöke, 
VVinkler Brúnó a vértanuk egyik gvontatója, 
Zetykó Kelemen, Csüdör Tamás, Livety Dániel, 
Eperjessy Aurél, Lakatos Ottó és Haack Sala
mon, összesen : nyolezan. Akik közül hárman : 
Kosztka Tibor az újépületben, Zetyko Kelemen 
és Csüdör Tamás pedig Becsben a fogságban 
szenvedtek martyr-halált. A magyar szabadság- 
harcz lezajlása után a rend ismét megkezdte 
áldásos működését. Megnyitotta iskoláit, majd 
gymnasiumát és ma már az évi hallgatói száma 
összes intézeteiben: tizezerötszázkilenczvenhá- 
rom, mely nagy szám közül legnagyobb kon
tingenst a hit- és erkölcstant hallgató középis-

Cyrjék dr., akiről bővebben az alábbiakban 
szólunk:

C s á k A 1 a j ó s  C y r j é k. a magyar minorita- 
rend tartományi főnöke szül. 1855. dccz. 28-án Kis- 
Kun-Félegyházán, Pestmegyében. Középiskolai tanul
mányait szülőföldjén, Szegeden és Kgerbcn végezte.

Csák Alajos Czirjék dr. rendfőnök.

A minden izében magyar rend iránt táplált előszere
tetből a minorita rendiek kebelébe óhajtott felvétetni. 
Theologiai tanulmányait az egri érseki lyceumban 
elvégezvén a rend akkori feje 1877-ben Krdélybe, 
Kézdi-Vásárhelyre küldötte az ottani algymnasiumba 
tanárnak. Két évig vezette ott a székely ifjakat, a 
magyar nyelvet és történelmet adván elő. Mar 1879-ben 
a nagybányai logymnasiumoan találjuk, hol 7 éven 
át a magyar nyelvet és bölcseletet adta elő. Kz időbe 
esik áldozó pappá szcnteltetése 1880-ban. Nagy tevé
kenységet fejtett ki mint a fögymnasium ifjúsági 
önképző-körének tanár elnöke ; erős magyar hazafias 
érzelmével az intézet oláh ajkú növendékével úgy 
megkedveltette a magyar önképzést, hogy azok ver
senyre kelve munkálkodtak a magyar ifjúsággal. A 
társadalmi élet mozgalmaiból is mindig kivette részét, 
minden jó ügynél ott találjuk, sót a „Nagy-Bánya és

Felsőbb leányiskola

kólái növendékek teszik ki. A rend, mint a 
katholikus hitélet őre Aradon hatalmas, nagy 
aranyit templomot tar: fenn, az egyetlen római 
katholikus templomot a városban; ép oly szép 
c< impozáns társházuk, mely újonnan épült. 
Nagy. kétemeletes épület, egyúttal bérház is, 
valóságos dísze a középületeknek. Mindkét épü
letet különben képben is bemutatjuk'.' A rend 
magyarországi tartományi főnöke Csák Alajos

Vidéke" czitnü társadalmi lapnak 3 éven keresztül 
mint felelős szerkesztője igen nagy tevékenységet fej
tett ki a vidéken a.mngynrság szolgáltában. A rend 
kaptalana méltányolván tevékenységét 1880 s ; isk. 
évre Sz. Somlyóra küldötte az’ ottani akkor magán
jellegű intézet- igazgatójául és a házfőnökéül. Kz idő
től újabb tér nyílt az intézet felvirágzására irányított 
tevékenységének. Memorandumot memorandum után 
terjesztett a közoktatásügyi miniszterhez és Schlauch 
nagyváradi püspökhöz, mig végre ."» évi fáradozása az

intézet nívójának emelésére irányuló törekvésének 
eredményt, a 10 év óta magánjellegű gvmnasium 
megnyerte a nyilványossági jogot, Schlauch bíboros 
pedig kegyúri fönhatósága alá vette a missziót telje
sítő addig árván álló intézetet. — Igazgatói teendői 
mellett majd a szónoki széken látjuk Báthory István 
halálának háromszázados évfordulóján remek beszéd
del föllépvén, majd a szilágy-somlyói jótékony nő
egylet rendezte estélyek fölolvasó asztala mellett ülni, 
majd lelkesen toborzani látjuk az oláhoktól körülvett 
kis magyar oázison a polgárelemet az önművelésre, 
mely. hogy könnyebben ^elérhető legyen, megalakítja 
a ..Polgári olvasókört", mely ma már több száz taggal 
biró központja a szil. somlói társadalmi élet mozgal
mainak s nemes szórakozó helye a város munkás 
polgárságának. Mint a „Szilágy-Somló" társszerkcsz- 
tője vezérczikkekben mutatott irányt több közügy si
keres megoldására. — Hat évig állott élén a szil. 
somlói gymnásiumok s a minorita rend ottani házá
nak s miután megtörte az utat a haladásra, ő maga 
lö  évi tanárkodás után a lelkipásztorkodás mezejére 
vágyott. Aradra helyeztetett lS92-ben, hol mint hitok
tató és lelkész nagy buzgalommal fogott uj hivatása 
kötelességeihez, úgy hogy rövid idő alatt Arad nagy 
intelligeneziáju közönségének csakhamar igaz szerete- 
tét és becsülését szerezte meg magának. Kz állásában 
érte őt rendje részéről a legnagyobb kitüntetés és 
bizalom, mely szerzetpapot érhet, hogy rendfőnö
kükké választottak meg. 1895. augusztus 8-án éppen 
neve napján. Hogy mily szive szerinti volt Arad va
rosának is a minorita rend e választása, megmutatta 
azzal, hogy Csák Cyrjékct Szegeden történt válasz
tása után Aradra visszaérkeztekor fényes ovácziokban 
részesítette s rokonszenve minden jeleivel clhalmozta. 
Mióta kormányzói és aradi plebánosi állását elfoglalta, 
már azóta is sok üdvös reformot létesített s a hitélet 
emelésére irányzott törekvéseit már eddig is szép 
siker kiséri.

;ffra8 tanügye.
Arad a hatalmas kulturális misszióval, 

amelyet Arad városa a magyarság végvára
ként teljesít, igen kedvező arányban áll. E 
misszió legerősebb eszköze, Arad tantigve.

A közoktatásügy hatalmas fellendülése az 
alkotmányos aerában vette kezdetéi. Egymás
után építettek az állam, a város, a felekezetek, 
iskolákat. Úgy, hogy ma Arad város közokta
tásügyét négy felsőbb tanintézet, egy szakis
kola látja el.

A felsőbb tanintézetek közül korra nézve 
legelső helyen az

a r a d i  k i r á l y i  f ő g i n t n á s i u m  áll. A 
Bibits - féle alapítványból épült liczeumi pa
lota egyik részét foglalja el ez a kulturális 
irányú tanintézet, amely 1873-ban nyilt meg. 
Első igazgatójának S v á b y Pálnak méltó utóda 
a gimnázium mostani igazgatója H i m p f n e r  
Bé l a ,  aki 10 tanárból álló gárdáját nagy buz
galommal és avval a szakértelemmel vezeti, 
amely a megye egyik legelső tunférfiujává tette.
— Ugyancsak a íiczeumban foglal helyet az

a r a d i á l l a m i  f ő r e á 1 i s k o 1 a, amely 
1874-ben nyílott meg. A jeles intézet 14 tag
ból álló tanári karának élén B o r o s  V i d a  
áll kürtiibelüi 7 év óta. Annak a tekintélyes 
szerepnek a kivívásában, amelyet a reáliskola 
Aradon játszik, Boros Vadát illeti meg az orosz
lánrész. Jeles paedagogus és elsőrangú admi
nisztrátori tehetség, akire az intézet büszke leltet.

A z á l l a m i  t a n í t ó k é p z ő  i n t é z e t, 
amely négy évfolyamban képez jeles tanítókat 
a magyarságnak, 1873 óta szintén a liczeumi 
épület lakója Fenállása óta közel 300 tanítót 
adott az országnak.

A z a r a d i fa- - é s  f é m i p a r i  s z a k i s- 
k o l á t  a város amúgy is jelentékeny fa- és 
fémiparának emelésére Baross Gábor kezdemé
nyezésére alapította 18111—2-ben Arad város. 
A négy évfolyammal biró iskola három szak
osztályra oszlik u. in. : a faipart, géplnkntossá- 
got és műlakatosságot és az alájuk tartozó 
egyeiszakiparokat tanító-osztályokra. Az 1895 ik 
tanévben 03 tanuló látogatta az intézetet, amely 
X e s z a r é r a  Aladár vezetése alatt kitünően tel
jesíti hivatását.

Arad városa az árvaházon és a különböző 
kisdedóvokon kívül tizennégy iskolát tart fenn. 
Névszerint elősorolva ezek: p o l g á r i  f i ú i s 
k o l a ,  p o l g á r i  l e á n y i s k o l a ,  nő i  i p a r 
i s k o l a ,  a I s ó f o k u i p a r i s k o l a ,  s i k e t 



n é m a  i s.k ó l a  és kilencz e l e m i  i s k o l a ,  
68 tanerő oktat itt körülbelül négyezer tanulót. 
De-a. legfontosabb az, 1870; óta. külön, diszes 
épületben elhelyezett

á l l a m i l a g  s e g é l y e z e t t  k e r e s k e -  
d e 1 m i a k ti d é m, i a, amelyet az aradi keres- 
delmi testület kezdeményezésére Arad szab. 
kit'., város közönsége alapított 1885. évben. 
Állandóan segél yezi a nagyin, vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. minisztérium és az aradi 
kereskedelmi és iparkamara. A felügyelést az 
iskola felett a m. kir. kormánynak két minisz
teri biztos utján érvényesülő főfelügyelete mel
lett egy tíztagú állandó bizottság gyakorolja, 
mely a város polgármesterének elnöklete alatt 
a három fentartó testület kiküldöttjeiből alakul. 
Az intézet igazgatója az állami, a rendes taná
rok pedig — valeinennyien középiskolai képe
sítéssel — a városi tisztviselők kötelékében 
állanak.

1897 .................

Ábray Lajos.

A belső fölszerelés czéljaira az aradi ke
reskedelmi testület 10,000 irtot adományozott, 
azonkívül 1890. évben külön épületet is emelt 
az iskolának, hol is az egészségtan minden kö
vetelményének megfelelő tágas, világos tanter
mek, fedett folyosók, vízvezeték, gázvilágitás, 
physicai-, ehemiai- és áruismereti szertárak,

Boros Vida.

könyvtárak, gyűjtemények, zene- és diszterem 
állanak az ifjúság rendelkezésére.

Ezen számos előny folytán az intézet lá
togatottsága a fennállás kilencz éve alatt á“kö
vetkező számokban emelkedett: 40 -76—90— 
104— 129— 159= 154-159.

A tanítás alapjául mindig az országosan 
kötelező miniszteri tanterv szolgál, rendkívüli 
tantárgyak szabadon választhatók.

Évi tandíj az alsó osztályban 60 Irt, a 
középsőben 80 fit, a felsőben 100 Irt, mely 
összegek havi részletekben is fizethetők. Sze
génysorsú növendékek tandíjmentességére van 
17 alapítványi szabad hely, 4— 5 növendék tandíj- 
mérsékléséről az intézet kebelében fennálló 
ifjúságsegítő egyesület gondoskodik; ezeken 
felül az intézet felügyelő bizottsága az állami 
iskoláknál szokásos feltété ek mellett minden 
évben 10—12' tanulót ment fel részben vagy 
egészben a tandíj fizetése alól.

A kereskedelmi akadémiával kapcsolatos 
nevelő intézet (internatus), melyet a kereske
delmi testület a vallás- és közoktatásügyi m.
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kir. miniszter támogatásával (30,000 frt) és a 
helybeli társadalom áldozatkézségéből (27,000 frt) 
1894 évben emelt, különösen, h á ro m  f ő c z é 1- 
n a k  á ll  a s z o l g á l a t á é b a n .  Az. első az 
i f j u s á g n a k e r k ö l.c s i n e v e l é s e .  Közis
meretei dolog, hogy összes középfokú iskoláink
ban a t a n í t á s  mellett egészen háttérbe szo
rult a n e v e i  é s. Ezen a hiányon a közokta
tásügyi rendszer gyökeres átalakulásáig csak is 
nevelő intézetekkel lehet segíteni Áldásait kü
lönösen a vidéki szülők érzik, a kik gyerme
keik nevelését másra kénytelenek bízni.

Csejthei V arjassy Árpád.

A második főczél az i d e g e n  n y e l v e k  
i n t e n s i v és  g y a k o r l a t i  i r á n y ú  t a n í 
t á s a .  Keresdedelmi pályán idegen nyelvek is
merete nélkül boldogulni nem lehet. Az iskola 
— tömegtanitás mellett — nem találta még 
meg a módszert, melylyel az ifjút idegen nyel
vek dolgában czéljához segitse. A nevelő inté
zetben külön nyelvmester lévén alkalmazva, a 
ki állandóan a növendékek közölt van, a czél 
három év alatt biztosan elérhető.

A harmadik főczél a n ő v e  n d é k e k 
t e s t i  f e j l ő d é s é n e k  é s  m u n k a b í r á s á 
n a k  f o k o z á s  a. Ez utóbbi czél biztosítására 
ez aradi nevelő intézetnél igen sok oldalú és 
rendszeresen átgondolt intézkedést találunk, 
melyekről tiszta képet csak az nyerhet, a ki az 
intézetet saját maga tekinti meg. A nevelő in
tézetben növendékeknek, kiknek száma az öt- 
venet soha túl nem haladhatja, külön dolgozó, 
háló, és étkező termek, elkülönített betegszo
bák állanak rendelkezésére. Ezek közül a dol
gozót, az étkezőt és játszót mutatjuk be képek
ben. Az étkezésnél követett rendszer jellemzé
séül csak azt emeljük ki, hogy a növendékek

Millig József.

minden nap kivétel nélkül nagyobb rész friss 
gyümölcsöt is kapnak.

A dolgozó termekben egyrészt a kényelem, 
másrészt a munkabírás fokozása czéljából min
den egyes növendéknek saját külön Íróasztala 
ven oly szerkezettel, hogy az Írólap v í z s z i n 
t e s e n ,  l e j t ő s e n  és az á l l ó  h e l y z e t h e z  
a l k a l m a z v a  használható. Mellékelt képeink 
mind a három használati módot kellően illusz
trálják. Az iskolában naponkint átlag hat órai 
ülésre, kárhoztatott növendékeknek üdülés számba 
megy, ha otthon á 11 v a végezheti a munkáját. 
A vérkeringés nagyobb szabályossága mellett az 
állva dolgozásnak még azon előnye van, hogy
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álló helyzetben a növendék perczenként leg
alább is négy lélekzettel többet vesz, mint ülő 
helyzetben. Ez által az oxydatiö) élénicebb. s 
a munkabírás fokozottabb.

A nevelő, intézetbeli' növendékek állandó, 
felügyelet alatt állanak és a városba rendsze
rint csak a közös sétált alkalmával mehetnek. 
De magában az intézetben megtalálhatjuk a szó
rakozás minden megengedhető módját, mint pl. 
a biliárd, sakk, domino stb.

A kereskedelmi akádémia kitűnő tanári 
karát Á b r a v Lajos igazgató vezeti nagy buz- 
lommal.

*
C s e j t h e y V a r j a s s y Á r p a d. Arad vármegye 

kir. tanfelügyelője született 1854-ben Aradon. Tanul
mányait Budapesten. Münchenben és Becsben végezte. 
Az építészeti pályára készült. Technikai tanulmányai 
alapján Temesvár sz. kir. város iskolaszéke 1879-ben

Himpfner Béla.

meghívta, hogy Temesvárit egy iparoktatási taninté
zetet szervezzen. Az iskola szerv.eztetett és a legfé
nyesebb eredménynyel működött. Ezen szakiskola — 
a mely ma Temesvár egyik legkeresettebb iskolája 
— Varjassy Árpád ügybuzgalmának és az általa 
megválasztott iránynak köszönhető. Varjassy Árpád 
1884-ben Tabajdi Károly főispán meghívására az 
aradmegyei tanfelügyelői állásra pályázott és ki is

Nesznera Aladár.

nevezték. Ezen állásán hivatali kötelességének telje
sítése mellett mint az aradi Kölcsey-egylet elnöke, 
társadalmi téren is legjobb ercjehez képest iparkodik 
a magyar közművelődésnek szolgálatot tenni.

Hazafias lelkesedéssel, ritka buzgalommal cs 
kellő erélylyel szolgálja Varjassy Árpád már mintegy 
tizenkét esztendeje a megye tanügyét.

Mi l l i g Józs e f  született Torontál-megyében Kis* 
Jécsán, 1843. márczius 7-én. Tanulmányait Szegeden 
és Budapesten végezte. Eőelcmi tanodákra való képe
sítést nyert 1801-ben, polgári iskolákra 1874-ben. 
Tanítói működése a Sváb hegyen vette kezdetét, mely 
csak rövid egynéhány hétig tartott. 1801-ben Uj-Szt.- 
Annán (Arad-m.) atyja születése helyén nyert alkal
mazást. hol 7 évig tehát 1868-ig igen terhes és tűl- 
népes I. osztályt vezetett. 1808-ban Arad város kö
zönsége hívta meg szolgálattctelre, és nem sokára az 
újonnan felállított polgári iskolában nyert alkalmazást 
a mennyiségtani tantárgyak eladására. Ezen idő
től fogva részint mint lelkiismeretes tanár, részint 
későbben mint igazgató tartozott azok közé, kik ezen 
iskolát szép virágzásnak indították, jó hírnevet sze
reztek. 1888-ban Arad város iskolafelügyelőjévé lett 
a törvényhatósági bizottság által egyhangúlag meg-* 
választva. A magas minisztérium megbízta az aradi
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Kereskedelmi akadémiai internatus játszóterm e. Kereskedelmi akadém iai internatus étterme.

Ábray sajá t találm ányu íróasztala.

tója, Xográdon (Hont megye) 1855- 
ben született. Középiskolai tanulmá
nyait a budai reáliskolában végezte. 
A József műegyetem abszolválása 
után az aradi áll. ioreáliskolához ment 
1870-ban. Nemsokára Arad város reá 
bízta az alsól'oku ipariskola szervezé
sét és vezetését, majd 10 év múlva 

-1 -SU2,bc11-  -a-- Iá-—és--4emi par szakiskola 
vezetését. 1800-ban a kereskedelem
ügyi miniszter az iskola vezetését reá 
bízta. Kinevezvén öt az iske >la igazga
tójává. Arad közéletében, mint törvény- 
hatósági bizottsági tag és mint vala
mennyi kulturális intézmény lelkes 
küzremunkálója vesz buzgón és nagy 
sikerrel részt.

B o r o s  V i d a. Aradon született 
1842 ben, a hol tanulmányait is vé
gezte. A mikor Eötvös báró kultusz
miniszter felállította Aradon a líceum 
diszépülctét, tanárnak nevezte ki a 
fiatal sokat tudó tanárt. Előzőleg Buda
pesten nevelte az ifjúságot, mint a 
Sarkantyus utczai polgári, iskola ren
des tanára. Aradon csakhamar tekin
télyt és tiszteletet tudott magának 
szerezni és ez járult sokban hozzá 
igazgatói kinevezéséhez, melylycl 1800- 
ben a loreáliskola élére állították.

gör. kel. szert, és román elemi isko
lák látogatásával kinevezte az aradi 
tanitóképezdéhez az igazgató tanácsba. 
Igazgatója a keresk. tanoncz-iskolá- 
nak. Hűségesen képviseli már 30 év 
óta a tanügyek terén a ta utók ér
dekeit szerény hatáskörében. Alapí
totta az aradi tanítótestületek segély
alapját, mely a-z~őndrrötetetc-wtatt- szép- -  
virágzásnak indult, Egyike volt azok
nak, kik az „Aradvidcki Tanító Egy
le te d  alapítottak.

Á b r a y L a j o s a kereskedelmi 
akadémia érdemes igazgatója. Arad 
legkiválóbb tanlerliai között díszes 
helyet foglal 'el. Békcs-Csabán 
született 1852 januárius 28-án és kö
zépiskolai tanulmányainak elvégzése 
után Budapestre ment. Itt a filozófiai 
iaktiliason magát kitűnő sikerrel ta
nárra képezve, az aradi főgimnázium- 

■ g tanát i pályáját. Ké
sőbb az aradi föreáliskolúnak lett ren
des tanára és 1885-ben őt bízták meg 
íl kereskedelmi akadémia vezetésével.
A beléje helyezett bizalomnak Ábray 
Lajos fényesen megfelelt és a vezetése 
alatt álló intézet neki köszönheti ma
gas nívóját.

X e s n c r a A 1 a d á r a m. kir. 
áll. fa- és fém-ipa'f szakiskola igazga-

Kereskedelmi akadémiai internatus dolgozó terme.
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Közlekedésügy.
Nemcsak az ország, ele a városok legizmo

sabb közgazdasági eszközei a jó és minden 
tekintetben megfelelő közlekedésügyi eszközök. 
E tekintetben Arad jó példával jár elő a többi 
vidéki városok között Egész sereg országutja 
mind kövezve és rendesen világítva. Valósá
gos vasúti gócpontja a Maros és a Tisza kö- 

.zötti vidéknek. Belátta ezt a magyar kir. ál- 
1 a m v a s u t a k  igazgatósága is, amikor szép 
indóházát, nagy kocsiparkkal és jayitó rnühely- 
lyel szerelte fel és oda helyezte egyik ü z l e t -  
v e z e t ő  s é g  ét,  mely egy igazgató vezetése 
alatt öt osztályra oszlik s több száz hivatalno
kot telepitett egyúttal a városba. Ép oly nagy 
az aradi p o s ta  t á v í r d a  és  t e l e f o n  
hivatal. Reggeltől késő estig állandó ostromnak 
van e hármas hivatal kitéve. Szakadatlan egy
másutánban érkeznek és mennek tovább a posta 
és távirdai luil Íj né ivek. Forgalmuk havonta 
készpénzben egy millió frtra rúg. Szintén nagy 
forgalmat csinál a k ö z ú t i  v a s p a l y a  r é s z -  
v é n  y t á r s a s á g is, melyet nemsokára villa
mossá alakítanak át. A részvénytársaság még 
18(39-ben alakult. Jelenlegi pályahossza 12 kilo
m éter; -részvénytőkéje pedig 340,000 frt. A régi 
megszokott kocsik helyett nemsokára uj fajta 
elegáns villamos kocsik fognak tova siklani, 
melyet a társaság, nem kiméivé költséget és fá
radságot már legközelebb megfogja kezdeni ké.

v Boros Béni.

szittetésüket. Nem hagyhatjuk szó nélkül a kir* 
f ő v á m h i v a t  a 11, mely egyike a legélénkebb 
hivataloknak. A város nagy kereskedelmi for
galma évente több mint 80 ezer forint jövedel
met hajt egyedül e hivatal utján. I la még meg
emlékezünk a város gondosan kövezett és asfal- 
tirozott utczáiró! úgy nyugodtan áttérhetünk 
az ország legnagyobb helyiérdekű vasutjára: 
az Arad-csanádi egyesület vasutakra.

A z a r a d i  é s  c s a n  á d  i e g y  e sii11 vas- 
u tak . Majd negyedszázaddal ezelőtt, amikor még 
a vasutügy egyik legmostohább--gyermeke volt 
közlekedésügyünknek, Arad varosának már volt 
vasútja: az arad-kőrösvölgyi vonal. Ezalatt az 
aránylag rövid idő alatt a szerény eszközökkel 
megindult szárnyvonal az ország legnagyobb és 
jelentékenyebb vonalává nőtte ki magát. Az idő, 
amikor ez a szárnyvonal megindult, pénzügyi 
tekintetben a lehető legrosszabb volt. Nemcsak 
a város, de maga az állam is a legsúlyosabb 
pénzügyi terhek nyomása alatt szenvedett. Sen- 
kisem hitte akkor, hogy ennek a kis vonalnak 
jövője legyen. Fokozta ezt a reménytelenséget 
az is, hogy a Fehér-Kőrös völgyében tervezett 
erdélyi összeköttetést a törvényhozás elejtette 
és ahelyett a Maros völgyében épült ki az er
délyi összekötő vonal. Ilyen állapotok mellett 
kellett megindítani a megyét összekötő vasúti- 
hálózat tervezetét. Az első lépés nehézségeit 
egy nagyobb munka simitgatta, melynek szak
szerű tárgyalásának meg is volt a látszata. Az 
akkori főispán Atzél Péter maga vette kezébe

MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG

az ügyet és hosszas fáradozás után sikerült is 
az első engedélyt nevére megkapni, melyet min
den külön kárpótlás nélkül ruházott át egy e 
czélra alakult részvénytársaságra. Ennél a va
sútnál lépett először életbe a törzs és elsőbb
ségi részvények kiadásán alapuló rendszer, me
lyet azután később az összes vasúti vállalatok
nál alkalmaztak. Az első igazgatóság elnöke 
Atzél Péter főispán lett. Az igazgatósági tagok 
között Boros Bénivel együtt a megye legelő
kelőbb és legtekintélyesebb családjainak tagjai 
közül került ki. Ez az igazgatóság építette ki 
a megye első vonalát, melyet 1877. febr. 1-én 
adtak át ünnepségek között a közforgalomnak. 
A vasút hossza 41 kilométer volt és Aradot 
kötötte össze Pankotával. Az alapításnál tett 
számadások beváltak és egy év múlva a vona
lat már 90 kilométerre kellett kiegészíteni. A 
következő évben Lonovics József csanádmegyei 
főispán, Vásárhelyi Béla és Boros Béni meg
kapták az arad-csanádi vonal engedményét, me
lyet minden kárpótlás és felszámítás nélkül át
ruháztak a részvénytársaságra, mely azután az 
engedélyezett vonallal egyesítette már kiépített 
vonalait, felvette a z : arad-csanádi egyesült vas
utak részvénytársasága nevet. Helyünk kis tér
fogata nem engedi, hogy részletezzük a maguk 
érdemében az ezután következett elismerést 
megérdemlő munkát. Csak konstatálni akarjuk, 
hogy negyedszázad alatt az először engedélye
zett (35 kilométer hosszú útvonal ma már 415 
kilométer hosszúságii hálózattá fejlődött. Az első 
engedély-okmány 1.620000 frt részvénytőkéje 
ma már 11.255,700 frtra szaporodott és ily 
rapidszerű szaporodást tüntet fel a vasúti alkal
mazottak száma, mely 1875-ben. 24 emberből 
állott, inig ma ötszáz ember áll vonalszakaszán 
szolgálatban. Az első évben 51.000 tonna áru 
után 67.000 frtot vettek be, a múlt évben majd 
kétszázezer tonna áru után körülbelül egy mil
lió forintnyi bevétel volt Utasok száma az első 
évben 54,500 volt, inig a múlt évben mintegy 
600,000. Az uj vállalattal nyert az állam is, 
amennyiben egyedül a múlt évben másfélszázezer 
forintot űzettek adó- és bélyegilleték fejében. Ne
héz küzdelmek között jutott a társaság a mai 
sikereihez. Vasutjai történetének minden iapja, 
hálózatának minden egyes része újabb és újabb 
küzdelmek, fáradozások és hazafias törekvéseik
nek újabb láncolata volt. Egyenkint forrott össze 
hálózatukkal egyformán azoknak a lelkes ha
zafiaknak nevük a vasút történetével, akik nem 
riadva vissza semmitől, szívesen noztak költség 
és munka áldozatot megyéjük és ez által az 
ország anyagi javára. Jóiétet hoztak szőkébb 
hazájukba, eszközt, melylyel megtanították a 
népet munkaerő és idő megtakarításra. De elő- 
harezosai lettek a kultúrának az által is, hogy 
jótékony befolyást gyakoroltak a köznép szel
lemi fejlődésére is. Ma már nagy kiterjedésű 
vasúti hálózatán kívül van a társaságnak G u- 
r a h o n c o n  c e m e n t  és a g y a g á r u g y á ra 
is, amelyek mint az ezredéves országos kiállítás 
alkalmával tett hivatalos próbák által bebizo- 
nyittattak, a legnehezebb munkálatokra is fel
használva, felülmúlhatatlan minőségűnek bizo
nyultak. A társulat Aradon fényes palotát épít
tetett magának, mely egyik legszebb épület a 
városban. Ebben a palotában van a központi 
igazgatóság vonalainak üzletvezetősége, mérnöki 
kara és főpénztára. Úgy a gurahonci gyárat, 
mint az aradi palotát külön-külön képben is 
bemutatjuk. — B o r o s  Béni .  Amikor a szo
kottnál jóval hosszasabban emlékezünk meg az 
ország helyiérdekű vasutjáról, nem hallgathatunk 
annak egyik legbuzgóbb és megalapítása korul 
legtöbbet tett néhai igazgatójáról, Boros Béni
ről. Még akkor embriójában volt az első szárny
vonal, amikor a legválságosabb pénzügyi viszo
nyok között Boros Béni egy nagyobb munká
ban „Az arad-kőrösvölgyi vasút tervezete“ cím 
alatt ismertetni kezdte annak gyakorlati szük
ségességét és hasznát. És a tények vaslogikaja 
szerint ennek az*alapos tudással megirt mun
kának köszönhető, hogy az csűrne megvalósult. 
Nagyon is érthető, hogy már az első igazgató- 
sági tagok között is helyet foglalt, amikor pödig 
őt bízták még a vezérigazgatói teendőkkel, egész 
munkásságát dédelgetett eszméjének minél na

gyobb megvalósításán törekedett. Mint az arad- 
csanádi vonal egyik engedményese sikerült neki 
hosszas fáradozás és nehéz munka után az elő
kelő társaságot mai színvonalára emelni. Erős 
magyarérzelmü, vaslogikáju ember volt, akinek 
1896-ban bekövetkezett halála igaz sajnálattal 
töltött el mindenkit. A társaság közgyűlési terme 
számára lefestette Boros Bénit, akinek neve 
talán legszorosabban van a társaság történeté
vel összefűzve. A jelenlegi vezérigazgató V á- 
s á r  h e l y i  Béla, Aradmegye egyik legelőkelőbb 
családjának tagja. Az ő neve sem uj a társaság 
történetében. Ott szerepelt már az első megala
kuláskor, mint igazgatósági tag. A nagy kiter
jedésű részvénytársaságnak egyik leglelkesebb 
oszlopa volt mindig. Dolgozott, fáradozott érette, 
sokkal többet, mint a mennyit bárki is kíván
hatott volna tőle. Ezt a nagy ambiczioju szor
galmat akarta a társaság Boros Béni halála 
után meghálálni, amikor vezérigazgatójává vá
lasztotta meg nagy lelkesedés mellett. És azóta 
még többet dolgozik. Munka közben szerették 
őt meg az alatta szolgáló nagy személyzet, mely 
ma szinte ismeretes. Erős magyar érzelme va
lóságos védbástyája a polyglott nemzetiségek 
közt keresztül hálózott vidékek népei között. 
Nemcsak hivatalnok, de mintagazda is, aki a 
társaság vagyonát és tekintélyét úgy be, mint 
kifele egyforma méltósággal tudja fenntartani. 
Mint vezérigazgatót és mint volt országgyűlési 
képviselőt csak nemrég királyt kitüntetés is érte.

Vásárhelyi Béla.

Örökös főrendnek nevezte ki ugyanis a király, 
megjutalmazva egyúttal fáradságos munkáját. 
Szakavatott, nagy műveltségű férfiú, akit ép 
úgy tisztelnek és szeretnek lent, mint fölfelé.

igazságszolgáltatás.
A polgárság becsületének és vagyonának 

kétségtelenül legfőbb őre az igazságszolgáltató 
törvényszék. Hogy Aradra nem jutott tv 
táblák decentrálizálása alkalmával egysem a 
felsőbb bíróságok közül, azt inkább fekvésének 
lehet betudni. Annál nagyobb tekintélynek és 
tiszteletnek örvend törvényszéke. Hatalmas nagy 
személyzet áll Themis istenasszony szolgálatá
ban, amire szükség is van oly népes és nagy 
forgalmú városban. A kir. ügyészség egy fő
ügyész és három alügyészből áll a megfelelő 
segédszemélyzettel. Sokkal nagyobb a járásbí
róság, mely óriási munkát végez. Ebben a ke
retben szólunk a kir. közjegyzői kamaráról, a 
melynek területe kiterjed az aradi, gyalui, dévai 
és gyulafehérvári törvényszékek területére. A 
kamara a múlt évben ünnepelte meg fennállá
sának huszadik évfordulóját, ép oly jó hírnév
nek örvend országszerte az aradi ügyvédi kar. 
Egész sereg kiváló jogász kezdette mint fiatal 
ügy.véd pályáját Aradon. Így Csemegi Károly 
volt igazságügy miniszteri államtitkár, Chorin 
Kerencz dr. országgyűlési képviselő és mások. 
Az ügyvédi! karnak jelenleg 140 tagja vjin.
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forintot ajándékoztak: jótévők, kik 40 pengő 
forintot adtak kölcsön kamat nélkül 10 évre 
és gyántolitók kik 1 — 10 pengő forintot aján
dékoztak. Az alakulás első évében az emlitet 
czimeken 1700 pengő fit 02 kr. készpénz tá
mogatásában részesült a takarékpénztár. 1848 
évben hagyta jóvá a budai m. kir. helytartóta
nács a takarékpénztár alapszabályért s már a 
következő 1844. évben 400 darab egyenkint 50 
frt. névértékű részvény kibocsátásával részvény- 
társasággá alakult. Az uj részvénytársaság már

vénytőke, egész, 240000 frtra, a tartalékalap 
pedig 200000 frtra. Az 1870-es évek váltsága. 
nem hagyták érintetlenül ezen intézetet sem. 
1870-han egész tartalékalapját veszteségek fede
zésére kellett fordítani Lukácsy Miklós 31 évi 
működés után saját kérelmére nyugdíjazva lett, 
megvált az intézet vezetésétől s helyét meghí
vás folytán 011 e n b e r g Tivadar az Aradmegyei 
takarékpénztár czégvezető titkára foglalta el. Rö
vid tartamú működése alatt az intézet minden 
üzletága kivétel nélkül máris hatalmas arányok

ban emelkedett s ezzel emelkedett az 
eredmény és az intézet iránti bizalom 
is. Az intézet vezetésében követett uj 
irány — mely az 1890 év záró számo- 
dások szerint 78,177,833 frt 52 kr. 
forgalmat eredményezel — megelége
déssel tölti el az érdekelteket s ha az 
eddigi működéséből a jövőre következ
tetünk, úgy az eredmény más nem leltet

Nikodém János.

„Aradi takarékpénztár", k é s ő b b e n  
Aradi első takarékpénztár alakuló köz
gyűlését. Ugyan az év József napján, 
ntagyarország nádorának névnapján, 
márczius 19-én kezdette meg működé
sét majdnem egészen azon az alapon 
melyet Fay András alkotott meg buz- 
góságával, a magyar takarékpénztárak 
számára. Alapítók, mint magok mondot
ták a takarékpénztár megalkotásával 
egy a közjónak szánt intézményt 
óhajtottak létesíteni, melynek czélját 
maguk akként jelölték meg, hogy a nap-

fini pénzpiacza.
A kereskedelmi élet nagy forgalma Arad 

város pénzpiaczát egyikévé a legélénkebbé teszi. 
Ami a nagy forgalomhoz szükséges, a pénz, bőven 
gondoskodnak arról azok a pénzintézetek, me
lyek mint elsőrendű kereskedelmi tényezők rég 
óta ismeretesek.De mint társadalmi tényezők éven- 
kint több ezer forintot áldoznak, különböző társa
dalmi intézményekre. A város jóhirnévnek örvendő 
pénzintézeteit az alábbiakban mutatjuk be.

Ar a d i  e l s ő  t a k a r é k p é n z 
tár.  Egyike az ország legrégibb taka
rékpénztárának, amennyiben csak 21 
nappal fiatalabb az a Festi hazai első 
takarékpénztárnál a az ország elsőpénz
intézeténél.

Arad városának - ugyanis — 
néhány patríciusa buzgolkodása foly
tán 1840 február hó 2-án tartota azt

Aradi ebő  takarékpénztár épülete.

O ttenberg T ivadar, vezérigazgató.

mint, az hogy Aradnak ezen legrégibb 
és legtekintélyesebb pénzintézete mely 
a mull évben foglalta el saját díszes 
palotájában páratlan csínnyel és Ízlés
sel berendezett helyiségeit —- hova 
tovább azon polczra emelkedik, mely 
múltjánál, fogva hazai pénzintézetek 
közt méltán megilleti.

O t t c n b c r g T i v a d a r Aradon 
született 1 NöN-ban. Iskolai tanulmányait szü
lővárosában kezdte, majd a fővárosban foly
tatta. 1 s72-ben az Aradmegyei takarékpénz
tárnál kezdte meg működését, mely inté-

számosnak, családoknak, házmestereknek, föld- 
művelők özvegyek és árváknak alkalmat akar- 
íck nyújtani megtakarított pénzeiket nagyobb 
! n' ,vlákka növelni, hogy állapotukat jobbithas- 

' Nemcsak az alapítók, hanem azok is, ki
ét a takarékpénztár létesítése érdekében iigyük- 

•c.'.k megnyertek'is úgy foghatták fel a dolgot, 
mert az érdeklődők három irányban segédkez
ik  a takarékpénztár megalkotásában. Voltak 

atlapuók, kik egyszer s mindenkorra 40 pengő

az első övben 17 frt. 31 kr. jutalékot osztott 
ki kezdő részvényeseinek. Szerény volt a kez
det de nagy volt a munka. A 4S-as esemé
nye,; az intézetnek is nagyobb veszteségeket 
okoztak. így a magyar hadseregnek. 4000 frtot. 
iC,k.V,-Ur' A vi,Agosi fegyverletétel után pedig 
1414. Irt áru kossuth-bankot hamvasztottak cl 
A súlyos veszteséggel dac-zára azonban foktat- 
tak működéseiket. Ks már 1801-ben Lukácst- 
MtLIos vezetése alatt emelkedni kezdett a rész-

zctncl ISO.tik működött lankadatlan szorgalommal 
Ugyanezen év október elsején az Aradi első takarék- 
pénztár hívta meg vezérigazgatójául, mely Idő óta 
ezen intézet élén áll A régi, jóhirü intézet vezetése 
alatt még nagyobb lendületet nyert; különösen nagy 
érdemeket szerezve azzal, hogy az intézetnek fényes 
palotaszert! otthon építhetett, mely büszkesége lehet 
bármely metropolisnak Sokoldalú munkásságát mu- 
tatja az is. hogy tagja az Aradi Széchenyi- malom, 
a temesvári l’annonia-nmlom és az Aradi vízvezeték 
társulat igazgatósági és felügyelőség) bizottságnak
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A r a d - c s a n á d i  g a z d a s á g i  t a k a 
r é k p é n z t á r  1889. év julius hónap elsején 
alakult 200,000 Irt. alaptőkével, 1000 drb. 200 
frtos részvényei. Hogy mily szükség volt az in
tézetre mutatja az a nagy siker melyet már a 
következő két évben azzal is kiegészíthettek, 
hogy a részvény tőkét 500,000 frtra emelték fel. 
Az üzleti nagy forgalom a 95. évben újabb 
alaptőke felemelést tett szükségessé 2500 drb. 
újabb részvények kibocsájtásából, amivel az 
alaptőke; 1000,000 frtra lett emelve, mig a tar
talékalap majd 500,000 frtra emelkedett. Az 
intézet alapszabályai értelmében 1890-ben Csa- 
nádmegye központján M a k o n  fiók intézetet 
nyitott, amely ma egyforma virágzásnak indult 
az anyaintézettel. A fiók intézet, melynek élén 
K r i s t o f f y  Ferenc/, áll számadásait és ügyeit 
egészen külön vezetik és csak zárszámadásait 
olvasztják be az anyaintézet zárszámadásai
ban. A ma már hatalmas pénzintézet élén, 
mint elnök Z s e l é n s k y  Róbert gróf áll, 
központi vezérigazgatója pedig Heinrich Sándor.

A r a d i  i pa  r és n é p b a n k .  1895. év 
elején negyed százados fennállását ünnepelte 
nagy lelkesedés mellett az aradi ipar és nép
bank. A hosszú negyed alatt sereg diadalt fűz
het nevéhez a kereskedelmi és mezőgazdasági 
téren elért sikerekből. Amikor megalakult, 1869-ben 
részvénytőkéje 90,000 írt volt, tartalékalapja pedig 
csak 1056 Irt. volt. Hogy mily óriási eredményt ért 
el a bank fennállása óta ezt legélénkebben a 
hiíleg számok bizonyítják, mely szerint negyed

Böhm Adolf, vezérigazgató.

század alatt tiszta nyereményük 472,542 írt. 
96 kr. volt,mig a kifizetett százalékok 311,550 frtra 
rúgnak. Mig 1869-ban részvényenkint 3 Irt 50 kr. 
osztalék esett, 1894-ben 25 frtot űzetett egy-egy 
részvény után. An intézet 81-ben ügykörébe a 
zálogházi üzletet is felvette, majd 1883-ban hu
mánus érzelmének engedve tisztviselői számára 
nyugdíjintézetet létesített Az üzleti élet nagy 
fellendülése különösen <i vezető igazgatóságnak 
tudható he. Az ő iniciativájukra hagyják abba 
a nem sok hasznot hajtó áru üzletet és ők ka
rolták fel a folyó számlái betételeket és a fo
lyó számlái kölcsönöket két uj üzlet ág, mely 
szépsikert eredményezett. A bank szolidaritását 
ekletálta az Adria nagy biztositó intézet is, 
amikor aradi főügynökségét rájuk ruházta. Az 
1891-évben váltó-üzletet alapítottak, melynek 
sikere szintén hozzájárult ahhoz a nagy s szép 
eredményhez, mely alaptőkéjét a jelenlegi nagy- 
ságra 1.OOP,000 koronára, tartalékalapját pedig
600.000 koronára emelte fel. Csaknem párhuza
mosan haladt az intézet szjlárdulásával a nagy.- 
közönség bizalma is, mig 1887 a betétek összege
588.000 Irt rúgott eddig, ma másfél millió j'rtnál 
többet tesz ki mint részvénytőkéje az 1.000,000 
korona. A hazafias intézet Békésmegyében fiókot 
nyitott mely szintén közszeretetnek örvend. A 
bank élén, mint elnök csejthei V a r j a s s y  
József á ll; vezetője. B ö h m  Adolf vezérigaz- 
gazgató, mig a felügyelő bizottság elnöke 
Kristyóry János. A békésmegyei fiók intézet el
nöke Z s i 1 i n s z k y Endre dr.

M ö h m A  d o*l f. Amikor bemutatjuk az előkelő 
nagy bankkintczct nem hagyhatjuk külön felemliíós 
nélkül annak éltető lelkét Böhm Adolf vezérigazgatót. 
1Sőü-ban született Aradon, ahol tanulmányait is a 
kereskedelmi akadémiát végezte. Az üzleti világ iránt

nagy fogékonyságot tanúsító Hatul ember üzletet is nyi
tott miharabb magának. Csakhamar sikerüli meg
nyernie az üzletvilág rokonszenvét. mely még fokozó
dott, amikor 17— 18 évvel ezelőtt belépett a ma már 
vezetése alatt álló intézetbe. A gyakorlati kereskedelem 
után nagyobb terrénumra vonzotta ambitiója. Eleinte 
mint segéd hivatalnok működött. Fokozott szorgalma, 
alapos tudása és nagy szakképzetsége azonban már 
hivataloskodásának első éveiben a jövő emberét mu
tatta. Es akik ismerték, nem csalódtak. Mint vezér- 
igazgató az intézet hatalmas lendülettel indult virág
zásnak. Nagy munkabíró ereje egy perczig sem hagyja 
tétlenül, a bank lélvirágoztatásá czéljából, amihez 
járul humánus gondolkozása. Nem is csoda, ha sok 
tisztelői vannak, akik szeretik mint embert és becsülik 
mint vezető igazgatót.

A z A r a d m e g y e i  t a k a r é k p é n z t á r. 
Azzal az okkal alakult meg 1870-ben, mint a 
többi takarékpénztár: alkalmat nyújtani a taka
rékosságra. A feladatnak meg is felelt az intézet. 
Az utolsó évek pangása és a kedvezőtlen 
gazdasági helyzet vajúdása daczára az intézet 
haladásnak indult. 1894-ben felemelte részvény- 
tőkéjét, melyei saját erősségét erősítette. Ugyan
ezen évben, különösen a zálóglevél-kölcsön- 
üzlet indult szépfejlődésnek, amiben egyszerre 
336,260 frttal gyarapodott. Az intézet álladéka 
96-végén 118,293 Irt. 65 kr, volt: mérlegének tiszta 
jövedelme pedig ez évben 103,465 Irt. 21 kr. 
Az intézet záloglevelei az állami igazgatás min
den ágában üzleti biztosítékul és bánatpénzül 
is elfogatatnak. Az intézet eliv"ke S z a t h m  á r y  
Gyula kir. tanácsos, Aradmegye alispánja; a 
felügyelő bizottság elnöke : Dániel László ; mig 
a tisztviselők élén R i n g  Géza vezértitkár áll.

A z a r a d i p o 1 g á r i  t a k a r é k p é n z t á r- 
r é s z v é n y  t á r s a s á g .  Hivatását, szükségessé
gét és létjogosultságát, ezen 1888-ban életnek 
indult intézménynek, mindenekelőtt azon kitűnő 
hírnév bizonyítja, mely nemcsak Aradon, a vár
megyében és az egész alföldön, hanem a főváros 
előkelő pénzügyi világa előtt is ismeretes s 
mely jó hírnév minden vállalatnak alapját képezi. 
Ehhez járul még azon fontos körülmény, hogy 
sikerült ezen részvénytársaságnak olyan vezető 
férfiakat megnyerni, kiknek szeplőtlen jellemük 
kiváló szakismeretük, előkelő összeköttetéseik 
s ezekkel kapcsolatos nagy befolyásuk bármely 
hasonló intézetnek díszére válhatnak.

Hazafias és kulturális szellemének is preg
náns kifejezést adott az intézet, midőn az 1890 
évben megvásárolt házát (Andrássy-út 19.) a 
millenium évében remek palotává emelte s 
ebben a modern igényeknek teljesen megfelelő 
szállodát nyitott.

Az intézet 1888-ban alapitatott 100,000 frt 
alaptőkével, mely a következő évben megkét
szereződött. Egy év múlva a 200,000 frtnyi 
alaptőke újabb 200,000 frttal emeltetett ma pedig 
rövid 8 évi fennállása után kerek 500,000 frt 
az intézet alaptőkéje. Tartalékalap 1888-ban; 
2144 frt, — 1896-ban 247,805 frt 81 kr. Az 
intézet nyugdíjalapja, mely 1888-ban, 43 frt volt 
ma; 13,833 frt 19 krral bír. Az első nyereség 
7 év előtt 3489 frt kr., az 1896 : év végén pedig 
70.224 frt 17 kr

Ily bőséges eredmények után méltán szép 
jövőnek nézhetnek elébe, nemcsak az intézet 
részvényesei, hanem Délmagyarország érdekelt 
körei is. P l e s s  Mór  vezérigazgató áldásdús 

-vezetésének — kinek minden irányhani műkö- 
dését alant méltatjuk - - köszönhető azon nagy 
fontosságú lendület melyet az intézet zálogleve
leinek az üzletvilágban, a politikai hatósá
goknál, a bécsi piaezon való ervényesitese által 
az intézet magának kivívott.

A fővárosi legjelesebb pénzintézeteken kí
vül az aradi polgári takarékpénztár r. t. is azon 
ritka intézetekhez tartozik, melyeknek zálogle
veleit a bécsi tőzsdén jegyzik, mert tudvalevő 
dolog, hogy ily esemény ritkaságszámba megy 
egy fővárosi első rangú magyar pénzintézettel 
hát még egy vidékivel.

Az intézet jelzálogkölcsöneinek összege 
2,827.689'68 frt, a forgalomban lévő zálogleveleké 
pedig 1896. év deczember 31-én 2.448.100 frt.

Közművelődési, jótékonysági és közgazda- 
sági czélokra 8 év alatt 14.237 frt 17 krt áldo
zott az intézet. Kivette részét az agrár mozga
lomban, körülbelül 1000 családot telepitett és

juttatott birtokhoz. E családok a magyarságnak 
a hazafiságnak, a nemzeti vagyonosodásnak 
szerény röghöz kötött napszámosai. Az intézet 
elnöke. D r. M ii 11 e k L a j o s. Alelnöke: V i z e r 
P é t e r  ügyvéd. Vezérigazgató : P I e s s M ó r. 
Jogügyititkár: Dr. O r b á n  J ó z s e f .  Főköny
velő : O r o s z  m a n n B e r n át és főpénztárnok : 
M ü 11 e r G y u 1 a.

P 1 c s s Mór.  A szabadságharcz legforróbb nap
jaiban 1849-ben, Magyar-Pécskán született. Iskoláit 
a fővárosban, Budapesten végezte, melyeknek elvég
zése után a bécsi hitelintézet budapesti fiókintézetébe 
lépett. Itt működött szorgalommal egész 186li-ig. 
Aradra 18G9-ben ment az akkori kereskedelmi és 
iparbankhoz, mint főkönyvelő. Másfélévi működése 
után megalakította az Aradvármegyei takarékpénztárt 
és a szépen indűlt takarékpénztár vezértitkárául vá
lasztatott. 1873-ban rekonstruálta az aradi ipar- és 
bankot, mely akkor még csak szövetkezet volt és ott 
működött 1888-ig. Ugyanezen évben megalakította 
az aradi polgári takarékpénztárt és mint vezérigazgató 
élére állt. Az ő szakavatott működése tette lehetővé 
azokat a szép eredményeket, mely az intézetet oly 
gyorsan népszerűvé tudta tenni. Húsz év óta az 
agilis, nagy munkabíró ember városi köztörvényható
sági tag is. Kezdeményezésére épült a központi szál
loda és az ő indítványára nyitották meg az úgyneve 
zett Salacz-Gyula-utczát, mely nem csak szépészeti, 
de közrendészeti szempontból is fontos lépés volt. 
Erős függetlenségi érzelmei s polgártársai bizalma 
már kétszer fclléptette. Pécskán függetlenségi program-

Pless M ór, vezérigazgató.

mai és mindkét alkalommal csak a nagy presszió és 
más választási visszaélések útján akkor is csak né
hány szavazattal ragadták ki a diadalt kezéből.

Biztosító intézetek.
Ahol a gazdasági élet erősebb lendülete1 

vesz, ott a biztosítási ügynek is jelentős szere
pet kell játszania. A vállalkozás szellemének 
nagyobbodása maga után vonja az óvatosságot 
is. Aradon, ahol a gazdasági helyzet az ország 
gazdasági viszonyaihoz a rányitva nem valami 
túlságosan kedvező, a biztositó társaságok igen 
szép eredményt érnek el. Megtaláljuk Aradon 
is, mint minden nagyobb vidéki gócpontban az 
összes biztositó társaságokat. Az elsők között 
is azonban legelső az „ E l s ő  m a g y a r  á l t a 
l á n o s  b i z t o s i t ó t á r s a s á g " ,  melyet 1857. 
alapított Lévay Henrik főrendiházi tag. Az inté- 
zor szolgálja kezdettől fogva a közgazdasági ér
dekeket leghazafiasabb szellemben. Egyedül en
nek az iránynak köszönheti jelenlegi nagyságát. 
Az intézet Aradon már 25 éve tart fenn fő
ügynökséget, mely kiterjed Arad-, Csanád- és 
Hunyad-megyékre. Az aradi főügynökségei 
1882-ben reformálták, hogy mint kereskedelmi 
meghatalmazott önállóan szerepelhessen. A ezég- 
jegyzés jogával mostani vezetőjét L e n d v a y  
Sándor lett megbízva. A népszerű intézet nem 
kevesebb mint 240 ügynökkel dolgozik, kiter
jedt területén és évi bevétele készpénzben több 
1 milliónál. A különböző intézetek nem zárkóz
nak el semmiféle társadalmi mozgalomtól sem, 
részt vesznek minden kulturális intézményt szol
gáló mozgalomban.

L c n d v a y S á n d o r Arad szab. kir. város, 
törvényhatóság bizottsági tagja az „Első magyar álta
lános biztositó társaság titkára, az aradi főügynökseg
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gcuek főnöke. Szegeden született 1854-ben, ahol kö
zépiskolai tanulmányait is végezte, mely után hiva
talnoki pályára lépett. Már mint fiatal diák különös 
hajlamot árult el egyesületek szervezése körül. 1880-ben
lei.1. miiéi i. 'i'é , il ,,nealnl 'eáei IZ i l k  idejm en
nagj port vert „Ifj. önk. Deák Ferencz-kört" mely
nek alapszabályait maga a védnöke Deák Ferencz 

ilmazta. Mint 18 éves ifjú szerepelt elő- 
s a nagy nyilvánosság előtt, felolvasást tartva a

hogy megbüntette volna ötét cs társait, hanem még 
meg is dicsérte. Másik ügv az a kivétel, mely barom 
és egy negyed évi szolgálat után tisztté neveztek ki. 
ami ti (lil ik törvények óta páratlan eset volt, miután 
előzetesen sem 1 idapródi, sem pedig önkéntességi 
vizsgát nem lett. Mindkét eset akkor roppant nagy 
feltűnést keltett. Katonai kötelezettségének eleget téve 
Aradra került az Klsö magyar biztosító társasághoz. 
Hogy milyen nagy ügybuzgalommal párosult tévé
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múzeumot. Fáradhatatlan buzgalommal gyűjt, kutat, 
követvén most is a múzeum érdekeit. Boros Béni in- 
hitványára a szabadelvű párt régi tevékeny tagját 
titkárává választotta, melynek szervezése körül is her
vadhatatlan érdemei vannak. Boros halála után Végit 
Auréllal sikerült a pártot újjá szervezni, még pedig 
olv szép eredményűvel, hogy fényes győzelemmel si
került nekik llierönymi Károlyt megválasztani. Város
atyának 1 SUÖ-ben nagy lelkesedés mellett választották

Az országos szőllőoltvány-telep Csalni oltóháza.

szegedi olvasó egyesület helyisegében. 1872-ben mar 
a fővárosban működött, ahol Körösi Józseffel a sta
tisztikai hivatal főnökével a misziot teljesítő „l’nio 
keresk. ifjúsági közművelődési egyesületet” alakította 
meg. Egy évvel később nagyszabású gyászünnepélyt 
rendezett Eötvös József báró emlékére, melyen meg
jelent Trefort miniszter. Eötvös József br. özvegye és 
Loránd fia és a társadalom szine-java. Az 1878. év 
végén az akkor Laibachban állomásozó -l»*-ik gyalog*

kenyseget feitett ki. azt legjobban bizonyítja az a 
körülmény, hogy már 1882-ben mint másodtitkár 
ezégjegyzője lett az intézet aradi főügynökségének. 
Két évvel később pedig első titkár és az ország leg
nagyobb főügynökségének főnöke lett Roppant elfog
laltsága mellett mindig talál időt magának társadalmi 
téren is érvényesíteni munkásságát. Egész csomó 
egyesületnek választották meg igazgatósági és választ
mányi tagjának, közötte az irodalmi Kölcscy-egvesü-

meg. Egyike Arad legnépszerűbb embereinek, tekin
télyét nagyban növeli zsurnalisztikái szép munkája, 
igy az „Országgyűlési Krtesitö“-nek hosszú évek óta 
egyik legjobb tollú tudósítója. (V. A.)

fini mezőgazdasági viszonyai.
Erdő, mező, szántóföld, domboldal; mindenütt 

Isten áldása és buzgó emberek munkája látszik.

ezred 12 
pénzügymini: 
a hirlapok r< 
elé rendelte

• -• - kötelekében a Bosznia-
. Ka-

•' ‘-»t ítélt 3 megórökité* 
- , t hadsereg kötelékében szinte 

yik akkor történt, amikor 
- dvay mint ujonez egy 

' íiratot intézett, s tjét ^  a-.:
• *ásá .. Széli Kálmán akkori 

• • - Wílles báró 
í v.t-t szerzett az esetről s maga 
" ‘ eitesz tisztikar előtt nem-

lctnck is. szép sikereket eléri hírlapiról működéséé 
f.irs.i.föm: téren különösen nagy érdemeket szerzi 
800-ben. untkor Varjass.v Árpád kir. tanfelügyelőt 

megteremtette a Szabadsagharezi emléktárgyak" nrs; 
pos múzeumát*. A múzeum ma már több ‘mint uoi 
szekrényt loglal magában, tiz nagy teremben élt 
lvezve. A kegyeletei szép múzeum híven tükrözi viss 
azt az epokalis nagy kort és hogy mennyire szer 

, méltatja u nagy közönség, legélénkebb bizonvhé 
a látogatok nagy szama, mely evenkint növekszik.-'Kde 
minlegy 40000 lalogato tekintene meg a nagyérde

Aradmegye sűrű lakossága szó szorosan 
reá van utalva a szorgos mezei munkára. Kü
lönösen amióta a kubikos munkák legnagyobb 
része megszűnt. És a föld gyümölcseit csak- 
ugyan bámulatra méltó szorgalommal termelik 
Arad környékén, a magyar mezőgazdaság egyik 
legkiválóbb emporiumában.

Az állandóan leiele szálló gabona árak a
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birtokviszonyok javításra szoruló állapota ugyan 
sok bajra és elégedetlenségre ad okot. Mind
amellett Arad mezőgazdasága minden ágában 
virul és halad. Nagy része van ebben az aradi 
gazdasági egyesületnek, a mely Zseléusky Ró- 
beit gi of elnöklése alatt minden lehetőt megtesz 
arra nézve, hogy az aradi gazdák helyzete a 
súlyos gazdasági viszonyok mellett is kedvező 
legyen.

A gabonatermelésnél és állattenyésztésnél 
fontosabb az Arad környékén levő erdőségek 
művelése, amely a város virágzó fakereskedel
méhez a legtöbb anyagot adja. A hegyvidék 
és síkság egyaránt bőségesen van beerdősitve

V argha Im re igazgató.

és az erdők legnagyobbrészét tölgy, nyírfa, 
hársfa, bükk, szilfa, fűz, éged, gyertyán és 
körisfa alkotja. Az erdőművelés fölött való 
felügyelet az állami erdőfelügyelőség és a me
gyei főerdész kezeiben van jó helyen letéve. A 
faszállitást a legtöbb helyen iparvasutak vége
zik a Marosig, Körösig és az államvasutakig. 
A kincstári erdőkön kívül nagy erdészete van

A legeltetésre és makkoltatásra nem használt 
erdőtelepek szép vadállománynyal rendel
keznek.

Amiről azonban Arad és az aradi Hegy- 
alja egész híres, az a bortermelése. Paulis- 
Baraczkától, Pankotáig, a Maros és Körös 
között elterülő lapos felföld és dombvidék borai 
és szöllőtelepeinek bortermelését uralja egész 
Magyarország, Európa és a többi világrész. 
Ménes, Magyarád, Gyorok nemes nedűjét ott 
lehet találni a királyok és császárok pinezéiben 
®PP úgy, mint az amerikai milliomosok ebé
déin és a magyar uriházak asztalán. Arany 
termett a Hegyalja szölőtelepein és nem egy

jókra az öt világrész ismeri és becsüli megint 
boraikat. Azok közül, akik a Hegyalja becsüle
tét a külföldön legtöbb sikerrel terjesztették, 
első helyen áll Domány József.

A D o m á n y  J ó z s e f  cég alatt fennálló 
bornagykereskedés az Alföld, — sőt talán az 
egész ország egyik legrégibb borkereskedése, 
mert annak alapját Domány Zsigmond, a jelen
legi czégtulajdonos nagyatyja még 1801-ben 
vetette meg s a család már 1795-ben bírta az 
arad-hegyaljai borvidék legjobb szőllőjét.

A mostani czégtulajdonos atyja, Domány János 
(szül. 1812. f  1880.) annak idején, éppen evé
gett megtanulta a kádárságot is s 1830-ban az

gyönyörű aradi ház épült a marosmenti borok 
kedvderitő patakjából merített kincseken.

És ekkor megjelent a hálás hegyoldalo
kon a szöllő nagy ellensége, ez a rémitő 
országcsapás: a filoxéra 1883-ban már Arad- 
hegyalján is felütötte fejét. A világosi határban 
kezdődött a baj és gyorsan terjedt tova. Pár 
év múlva siralmas képet mutatott Arad kör
nyéke.

akkoriban híres Gróf Sándor-féle uradalmi nagy 
pinezékbe jutott, később pedig Sopronba, Rusztra, 
Pozsonyba stb.

Néhány nagyobb vendéglője mellett mindig 
nagyobb borkészlettel is rendelkezett s mindig 
büszke volt arra, hogy az ő pinezéjében van
nak a legjobb fehér- és vörös borok, melyeknek 
jó Ilire, már az időben is egész Olaszországig 
terjedt.

Lichtensteiu herczegnek, Snlkovszky herczegnek, 
Nádasdy és Wenckheim grófoknak és báró 
Solymosynak. Leggyakrabban keresett fanemei 
Arad környékének a tölgyfa, (dongák, parket
ták, pallók, épületfa) körisfa (szerszám, kocsi
részek) körisfa (bútorok) és a bükkfa (tüzelésre.)

De csakhamar megkezdődött az újra való 
beültetés nagy munkája. Derék férfiak vállvetve, 
buzgón igyekeztek hogy azon ismét teremjen gyön
gyöt Magyarád és nektárt Ménes. A munka 
sikerült! A nagy aradi bortermelők és keres
kedők vignettái újra elindultak világkörüli ut*

A jelenlegi ezégfőnök D o m á n y  J ó z s e f  
szül 1837.) már kora ifjúságában odahaza a 
pincze — illetve borkezelésre — és kereske
désre lett szorítva és tanítva; majd az aradi 
kereskedelmi iskolát látogatta s a kereskedőt 
karba lépett.



Később Bécsbe ment, hol 1855-től 1860-ig 
nagyobb üzletekben gyarapította ismereteit, igy 
a többek között a Sv'hwartzer Alajos-féle bor
nagykereskedésben, mely az időszerűit világhírű 
és az egész monarchia legnagyobb borkereske
dése volt.

Innen kilépve nagyobb tanulmány utakat 
tett Francziaországban és a Rajna vidékén, mit 
később, sőt az utóbbi években is, koronként 
többször meg-megismételt, hogy a legújabb ta
pasztalatokkal is megismerkedjék.

Az első nagyobb tanulmányúiról vissza
térve, 1860-ban alapította meg a tulajdonképeni 
borkereskedést, illetve adta meg az irányt, az 
Alföld mai korszerű és rendszeres borkereske
delmének.

Ő kezdeményezte, alapította és vezette be 
az Alföldön az első palaczkborkereskedést és 
nagybani kivitelt is. — Ő volt az első, a ki 
rámutatott Hegyaljánk borkezelésének egyik ak
kori lényeges hibájára; ugyanis az arad-vidéki 
borokat, különösen a már akkor is kitűnőnek 
elismert ménes-gyoroki vörös borokat, igazán 
helytelen és téves módon, rajta szokták volt 
hagyni,— éveken át állandóan — a saját maga 
seprőjén, vagyis nem fejtették le ; mely hely
telen szokásnak az volt a következménye, — 
hogy a borok koronként megzsirosodtak (ecce- 
tesedtek) és elromlottak. — Mígnem ő rámu
tatva e hibára, a vörösborokat is úgy, mint a 
fehéreket, már az első évben is lefejtette, ok
szerűen kezelte, gondozta s a világ minden 
irányába, sőt még a tengeren túlra is szállította.

Ily módon kézzelfoghatóan bebizonyította, 
hogy az aradi borvidék bora, okszerű pincze- 
kezelés mellett, kitűnő kiviteli czikk s ma már, 
még India legtávolabb eső részeibe is szál- 
littatik.

Ez által, különösen a muszka-, magyarádi 
és pankotai fehér-, továbbá a ménes-gyoroki 
vörösbor fényes hírneve, nemcsak az ország 
határain belül, de a külföldön is igen gyorsan 
elterjedt és közismertté lett.

A Domány József ezég által Páris, London, 
Brüssel, Köln, Becs, Triest, Budapesten stb. 
kiállított borok, mindig a legnagyobb kitünte
tésben részesültek s azt a ezég már hat legma
gasabb udvarnál vezette be, miért is a ezég, 
ismételten az udvari szállító czimmel lett ki
tüntetve.

Domány József urat ü  Felsége a Király 
már három ízben tüntette ki: először Páiisban 
1867-ben legmagasabb elismerésével; másod
szor 1885-ben Budapesten a Ferencz József 
rend lovagjává nevezte ki, és végül a stíriai 
vadászatokhoz szállított kitűnő jó boraiért, leg
magasabb elismerése jeléül egy igen értékes
brillians-gyürüvel lepte meg.

. . . .  ....

levő, körülbelül 20,000 hectoiitert befogadó 
pinezéit és erjesztő helyiségeit a legujab techni
kai vívmányoknak megfelelőleg építtette s ezek 

- io tér űrtartalomig terjedő hordóbe- 
rendezesökkel már egymagukban véve is, azAl- 
1 a legérdekesebb látványosságát képezik, me- 

■ - • A L  'en 1 g látogatott és
csodált meg.

ni u s z k a- ma gy a rá d i iehér ó-borkészlet, az 
L'j- 1 ev :< Falubeliig, még ma is 15,000 hek-

korülrelül 2o holdnyi muszka-magya- 
'ud: cs ménes-gyoroki szóllói újólag teljesen

...... - ültetve és 1- -2 ev múlva remélhető-
- n lei niokepesek lesznek s a pinezéket

1877-1 . talá
ílz -. ■ 1 ‘ ■ >gnacót termelte: 

"mei. csak röviddel ezelöt;,

A czégtulajdonos törvényhatósági tag és 
kereskedelmi kamrai tanácsos, az osztr. magyar 
bank váltó bírálója, az aradi első takarékpénz
tár igazgatója: továbbá az 1896-iki kiállítás 
jurytagja stb.

m a g v a r o r s z á g  é s  a n a g y v i l á g 1807

t ognac-lepároló

... • ' ’ í;' : ; ' s;u szerencsés kimenetelű
' ‘ alkalmából, e ezég által szállított muszka-

”r ’ ’• " ••••• ak az e'sv ■triO rimi
ppharki'szömút ü  Kelségcre.

1 incfak Domimy-fcle borok szolgáltatták 
zetességü Vaskapu 

megnyitási ünnepélyeken adott udvari ebéd-néz is.

Az arad-vidéki szöllőtelepek helyreállításá
nak és fellendítésének dicsőségéből legfőbb 
részt igényelt
az országos szőlőoltványtelep részvénytársaság.

A mikor a filloxera pusztítása tetőpontját 
érte el, 1885-ben gróf Széchenyi Pál, az akkori 
földmivelésügyi miniszter meglátogatta Arad 
Hegyaját és kimondta, hogy itt egy nagyobb 
szabású amerikai szőlőtelep létesittessék.

Az első telepítés Paulis-Baraczkán történt 
1886-ban mintegy 12 kath. hold területen és 
1890-ben 120 kát. hold volt amerikai vesszők
kel betelepítve állami kezelés alatt. Egy fran- 
czia szőlőtermelőt hívott be a kormány, aki a 
baraczkai telepen 800 ezer darab oltványt ké
szített.

De 1893-ban gr. Bethlen András földmive
lésügyi miniszter, belátva azt, hogy az oltvá
nyoknak állami kezelésben való termelése lehe
tetlen és az állami telepet egy magánvállalkozó 
társaságnak akarta már átadni, midőn egy jú 
niusi árvíz az egész telepet elpusztította.

Az ügy már elbukotnak látszott amidőn 
Bohus László báró és Vásárhelyi Béla lépet elő 
és megkötötték a szerződést a miniszterrel. 
Azután rögtön részvénytársaságot alapítottak és 
ennek adták át a szerződésben nyert összes 
jogokat és kötelezettségeket.

Azóta a paulis-baraczkai, lippa-baraczkaí 
és csálai, összesen 1100 holdas telepek a 300 
ezer forint alaptőkével 50 évi időtartamra ala
kult országos szőlőoltványtelep részvénytársa
ság tulajdonai.

Es a társaság három évi üdvös működé
sének eredményét fényesen mutatják az alábbi 
adatok.

Amerikai vesszőkkel van beültetve Paulis- 
Baraczkán 142 ezer, Lippa-Baraczkán 207 ezer, 
Csálán 203 ezer [ j  méter. Az európai anya
telepek (oitövessző termelés czéljaira) 100 kát. 
holdat foglalnak el. Az oltványiskola 109 kát. 
hold, mig a dugványiskola 38 kát. hold terület 
foglal el.

Az oltások száma pedig 3 év alatt -egyes 
évenkint 2 millió — 2 millió — és 5 millió, 
összesen : — 9 millió volt.

Három év alatt elkészíttetettek 11 millió,
I. osztályú es 3, L millió II. osztályú sima \ esz- 
szót, továbbá 1,750.00 1. osztályú és 1,270,000
II. osztályú gyökeres vesszőt, összesen 17,,.> 
millió vesszőt. A lippa-baraczkai telep 12 nagy 
épülélbőí'aír; amelyet égy 2oUÖ méter hosszú " 
töltés ved meg a Maros áradásábó és egy 2000 
méteres vasút kapcsol össze a főteleppel 1 j 
Baraczkát oi Maros bal partján) szintén vasút 
kon os-ze Aradeal. A csálai telepet 4UÜU mé- 
teres töltés védi a Maros ellen és egy 6300 
méteres vasút kapcsolja Aradhoz. A telep 1'.'

modern nechnika legújabb vívmányainak szem- 
meltartásával készültek.

A társaság e kitűnő eredményeiben orosz
lánrésze van az igazgazgatónák.

1 »iiglui Inirenek. Az érdekes ügykezelő 
let rajzát a következőkben állíthat-igazgató 

tűk össze

\  ■o gha Imre Makón, < sanndmegyeben 1840-ban 
született, (lymnasiumi tanulmányait Aradon végezte 
aztan a budapesti tudomány egvetemem a gyógvsze- 
resz. oklevelet nyerte e!. i s  70-ban a keszthelyi m. 
ktr. gazdasági tanintézethez a vegytani tanszék nellé
>e.:c .it.i:..i!'r,; .eve. letett . .

A/ intézet nagy kiterjedésű, és akkor éppen 
leluntas alatt allti szőlőjének négy évig foglalkozott 
a szóló tenyésztés elsajátításával 1881-ben az újon
nan létesített Ménesi m. kir. vinczelléri iskola igazga
tásával bíztak nteg. h
■ Alapjában ujjáemeltc az iskolát cs az azelőtt 

fohnmmi 3 ."'a?'t"nf0‘-Vnmot ISfl-ben egyéves tan-
S l T e e l  n í  kezdvc- h,9gy « phylloxera A a.l hegjaljan fellépett. Ménes határában, teljes szel
lemi es pilisiem erejével ezen vész leküzdésén fára

dozott. Őt bízták meg a baraczkai telep létesíté
sével ngyszinten az ezzel kapcsolatos felsőbb szőlő- 
szeti és borászati tanfolyam vezetésével is.

Ő fejlesztette az eleinte csak 12 holdas telepet 
fokozatosan 1802-ig 120 holdra. 1804-ben szőlőolt
ványtelep részvénytársaság alapítóinak határozott ké
relmére a Ministérium bizonytalan időre szabadságolta 
a végből, hogy a mind nagyobb mérveket öltő rész
vénytársaság 'ügykezelő igazgatóságát átvegye. — 
Azóta mint ilyen mükdödik, teljes erejével a szőlők 
felújításának, és ezzel kapcsolatban a részvénytársa
ságnak felvirágozásain. És ez a törekvése a legna
gyobb mértékben sikerült!

yiraD kereskeDelmc és ipara.
Aradot már fekvése predesztinálta kereske

delmi központá. Még a vasúti vonalak előtt 
mesterségesen előállított országutak sokasága 
húzódott keresztül is vezetett a városba. Nem- 
csoda tehát, hogy úgy kereskedelme mint ipara 
mindig élénk volt. A kereskedelem természetesen 
legkivált a terményekben lett erőssé. Egyik ér
dekes különlegessége a városnak az úgyneve
zett differenciális üzlet, melyet nagyban kulti- 
válnak az aradi Llojd-társulatban. Szintén egyik 
fontos tényezője a kereskedelemnek a liszt-üzlet, 
melynek kitűnő hírneve nemcsak az országban, 
hanem külföldön is ismert. E két kereskedelmi 
czikk után a bor-kivitel folyik be erősen a ke
reskedelmi életbe. Ennek az üzletágnak múltbeli 
fényessége még ma is erősen tartja magát. A 
kereskedelem többi ágai szintén igen nagy kon- 
tigensét képezik a forgalomok. Így messze föl
dön híresek az aradi állatvásárok, és az az el
sőrendű szesz, melynek kivitele évente több millió 
literre rúg. Az üzleti élet nagy lendülete, ma
gával emelte az iparnak különböző ágait is. 
Már a rég mull időkben a város erős, hithű pol
gárságának jórészét az iparosok tették ki. Egész 
csomó dicsőség fűződik Arad, régi kipróbált ha- 
zaliaságu iparosainak nevéhez. Azóta régen be
lepte már a moh sirdombjaikat. Az elődök tu
lajdonságait az utódok örökölték. Nem hiányzik 
közülük egyse, ha a hazafiság áldozatot követel 
is töltik. Fejlődtek, erősödtek ők is a kereske
delemmel együtt, mig a gyáripar stagnálásra 
nem késztette őket. Valóságos csapás a gyá
rak léiesiilése a kisiparra. A minden nehézség
ben is kitartó iparosok azonban szinte erőfeszí
téssel igyekszenek felvenni a harezot agyárakkal. 
Hogy mennyiben fog ez sikerülni, az ma még 
bizonytalan. Valószínű azonban, hogy fáradozá
suknak lesz valami eredménye. I la Aradnak 
legkiterjedtebb iparágai: az építkezési és bútor- 
szakmába vágók. Ez tette szükségessé a fa és 
fémipari szakiskola felállítását, melyet lapunk 
más helyén ismertetünk. A két nagy forgalmú ág, az 
ÍPAlj. Ms. . Leresk^edejnii. adta. meg..AglLVárosának .. 
gazdaságát és hatalmát és nem túlozunk, ami
kor azt mondjuk, hogy ugyanezen forgalmi ágak 
tartják fenn ma is ezt az általuk megteremtett 
állapotot jó nagyrészben.

A z a r a d i k e r e s k e  d e I mi  é s  i p a r- 
k a m a r a .  A fejlődő magyar közgazdasági élet
nek, kereskedelmünk cs iparunknak legelőkelőbb 
-tesúVtetei--kétségtelenül a kamarák Már szerve
zetük azon az alapon áll, mely magában is 
megszerzi a közbizalmat. Irányítják kereskedelmi 
es ipari intelligenciájúnk tevékenységét, megli- 
gyelik különböző hullámzásukat és jótékony 
befolyást gyakorolnak minden ez irányú moz
galomra. Az eradi kamara egyike legrégibbek
nek az országban. Még* 1871-ben alakult, ami
kor is a varos évi 1000 írt hozzájárosulást sza
vazott meg. A kamara területe kiterjed Arad,
C satiad Hunvad es Krassó-szörem-megyékre. 
Nagy része van a kamarának a ménesi 
vincellér iskola létesitében, a hegy alja rekon- 
strutálásában, a fa és fémipari szakiskola és 
a kereskedelmi akadémia létesítésében. E két 
utóbbi fenntartásához több ezer forinttal iárul 
hozzá. A kamara jelenlegi elnöke Kristyory Já
nos. Ipari alelnüke N i k o 1 i t s Péter, 
kereskedelmi alelnöke :< É 1 e s Ármin. Első tit
kára M ar se  h a l l  Bajor dr. másodtitkára pedig 
Ldvi I l l é s  László. -Amikor ismertetjük az aradi 
kereskedelmi es iparkamarát nem hagyhatjuk 
''cmutatas nélkül annak vezetőit sem. aminek 
az alábbiakban teszünk eleget.
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K r i s t y ó r y  J á n o s .  Fényes tanujel Kristyóry 
János személye arra nézve, hogy mint hozhat iparos 
is nagy szolgálatokat a közügyeknek. Kevés ember 
van Aradon, aki városának kereskedelme és ipara 
érdekében annyit tett volna, aki elsőnek egyesítette 
egy zászló alatt az aradi iparosokat. Majd húsz éve, 
hogy az első általános ipartársulat elnökévé válasz
totta Kristyóry Jánost. Nagy és nehéz kötelességek 
teljesítését és megoldását vállalta magára, a mikor 
elvállalts az elnöki tisztet. Iparosaink abban az idő
ben elvoltak kedvetlenedve és nem sokat akartak 
tudni az egyesülésről, Kristyorinak sikerült megtörnie 
ezt a közönyt. Ks már a következő évben az ipar
társulat a saját erejéből szakrajziskolát létesitet*., 
melyet négy év múlva általános ipariskolává alakított 
át. Kp oly na^y érdemei vennak Kristyorinak az 
1889. aradi iparkiállitás létrehozásában, melyet az 
alatta álló ipartársulat rendezett. Hét évi elnöksége 
alatt egy 40,000 frtos palotát emelt az ipar számáta.

Nikolics Péter, kam arai alelnök.

Az alföldi és délmagyatországi kiállítás alkalmával 
tanúsított érdemeiért a király a Fcrencz József rend 
lovagjává nevezte ki. Ipartestületi elnökségéről 
1892-ben lemondott és visszavonult a közélet.ől. 
Rövid idő múlva asonban az aradi kereskedelmi és 
iparkamara nagy lelkesedés mellett elnökévé válasz
totta. Már elnöki székfoglalójában annyi szakavatott- 
ságot árult el, hogy meg azokat is meglepte, akik 
ismerték. Beszédének az a része keltett különösen 
nagy feltűnést, melyben a legmodernebb baj, a szocia
lizmus kérdésének gyakorlati megoldásáról szólott. 
Azóta folyton azon fárad és nem eredménytelenül,

Dr. M arschall Lajos, kam arai titkár.

hogy programmákan kifejtett czélt megvalósítsa. 
Kristyóry 1843-ban született Zarandmegyében Kris- 
tyór községben. Klőkelő tagja a köztörvényhatóság
nak. Nagy és áldásos működést fejt ki Arad c köz
szeretetben álló férfija a közéletben is.

N i k o i c s  Pé t e r .  Az aradi kereskedelmi és 
iparkamara ipari alelnoke és az aradi ipartestület 
elnöke. Aradon születet 1835-ben. Becsületes mun
kája és szorgalma által mihamarább előkelő pozitiot 
vívott ki magának. Klénk részt vett a társadalmi 
ügyekben is, mely megszerezte számára polgártársai
nak meleg rokonszenvét is. Kgész sereg egyesület 
sietett az általános becsülésnek örvendő embert 
tiszteletbeli tagul megnyerni. Mint kamarai alelnök 
és mint ipartestületi elnök van alkalma kifejteni sok
oldalú tevékenységét és a hozzá fűzött reményeknek 
meg is felel. Különösen nagy érdemeket szerzett a 
bécsi kiállítás alkalmával, amiért a király a koronás 
érdemkcreszttel tüntette ki.

É l e s  Á r m i n ,  Az aradi kereskedelmi és ipar
kamara kereskedelmi alelnökc. lSS.vhcn született cs 
tanulmányai után nagyobb külföldi utat tett. Külö
nös érdekkel tanulmányozta a csehországi és ausz
triai kereskedelmet és gyáripart. Amikor visszatért

Aradra nagy tudását és alapos kereskedelmi képzett
ségét a közügynek szentelte. Polgártársai bizzalma 
mihamarább a kamara egyik alelnöki székét jutatta 
neki. Földbirtokos és a városi törvényhatósági bi
zottsági tagja, a kereskedelmi társulat alelnöke, a 
Széchenyi-gőzmalom, a Közúti vaspálya és a Köz
löny nyomda részvénytársulat igazgatója és legtöbb 
jótékonysági és közmővelődési egyesület tagja.

D r. M a r s c h a l l  L a j o s az aradi keresk. 
és iparkamara első titkára. .Született Aradon, 1851 
évi augusztus 4-én, kisiparos szülőktől. Középiskolai 
tanulmányait szülővárosában, a minoriták gymnasi- 
umában elvégezvén, 1870-ben a budapesti egyetemre 
ment, hol a jog- és államtudományokat hallgatta. 
Ügyvédnek készülvén, egy évig Budapesten volt gya
korlaton ; átt vette az aradi kereskedelmi és iparka- 
kamara meghívását a megüresedett fogalmazói állásra 
melyet 1875-ben foglaltak. Azóta állandóan a kama
raszolgálatában all; 1885-ben másodtitkári székbe 
ültette. Munkássága, melyet az ország egy jelenté
keny részének, a kamara testületét képező Arad-, 
Békés-, Csanád- és Hunyadmegyéknek, valamint Arad 
sz. kir. városnak közgazdaságo érdekében kifejezte, 
szoros kapcsolatban áll az aradi kereskedelmi és 
iparkamarának ez érdemben kifejtett és általán elis
mert tevékenységével. Munkakedvét és munkabírását 
bizonyítja, hogy 1879. óta az aradi gazdasági egy
letnek, valamint az aradi kereskedelmi testületnek is 
titkára, mely utóbbi minőségben kiváló érdemeket 
szerzett magának a testület tulajdonaként Arad leg
szebb helyén, a Marospaiton emelt és a kereskedelmi 
akadémia elhelyezésére szolgáló palotaszert! épület 
létesítése körül. 1S8<>. óta az aradvárosi kereskedelmi 
akadémián mint tanár fajt ki üdvös tevékenységet, a 
nemzetgazdaságtant, váltó és kereskedelmi jogot adván 
elő. Munkásságát méltányoltuk polgártársai, midőn

Kristytíry János, kam arai elnök.

1887-ben Arad sz. kir. város törvényhatósági bizott
ságába beválasztották, a földmivelésügyi m. kir. minis- 
ter pedig azzal tüntette ki, hogy ugyancsak Arad 
sz. kir. város közigazgatási bizottságába közgazdasági 
előadónak kinevezte.

Ed v i I l l é s  L á s z l ó  szül. 1855-ben Jászbe
rényben a régi nemesi Edvi-IUés családból: nagy
bátyja Edvi Illés Pál a híres akadémikus, atyja dr. 
Edvi Illés László, az első magyar világtörténet és 
történelmi nuí szerzője volt. Középiskoláit félegyházán 
cs Jászberényben végezte, majd a gyógyszerészi pá- 
yára lépett s 1874 —75-ben a budapesti egyetemen 
a bölcsészeti fakultás hallgatója lett. Ez időben lépett 
a hírlapírói pályára, dolgozván több fővárosi lapnál, 
jelesül „Kelet Népid nél és a „Budapesti Nagy 
világinál. 1877 el jén Aradon telepedett meg mint 
az „Alföld*4 segédszerkesztőji és e lapnál ily minő
ségben. 1883-tól fogva pedig társszetkesztőként 1888-ig

Állami fa és fémipari szakiskola.

működött; 1888— 1892 végéig az „Arad és Vidéke*4 
főmunkatársa volt, 1895 január óta az „Alföld*4 fe- 
lelelős szerkesztője. Aradra telepedésc után azonnal 
érintkezési pontokat keresett a helyi társadalommal 
s tanulmányainak irányánál fogva és az ugyancsak

elhanyagolt iparügy felé fordult figyelme. Az aradi 
ipartársulat 1878-ban tltkávává választotta s mint ilyen 
1879-ben ipari szakrajziskola szervezésében, 1880-ban 
az első nagyobbszabásu iparkiállitás létrehozásában 
fejtett ki úgy tevékenységet, később egy nagyobb 
iparczikk-sorsjátékot szervezett. Könyvet is irt az 
iparügyről ; czikkekel, röpirattal, arad és vidéki ipa- 
rosgyüléseken felszólalatokkal, reform tervezettel ki
dolgozásával igyekezett az ipar pártoló akcziót elő
mozdítani. Az 1848-iki ipartörvény létezéseket az 
iparosok az ipartestület titkára hivatalában élénken 
tárgyalták. Ebbéli minőségébe hozta létre (mint akkor 
róla mondták : valóságos rabszolga munkát végzett) 
az alföldi és délmagyarországi kiállítást, melyet az egész 
ország meglátogatta és Baross Gábor kereskedelmi 
miniszter nyitott meg. E kiállítás fényes siker kö
rüli érdemeiéjül a kormánytól arany éreemkeresztet 
kapott. 1894. január hó az aradi kereskedelmi és 
iparkamara másodtitkára lett s itt kivált a kamara

Éles Ármin, kam arai alelnök.

terjedelmes évkönyvének szerkesztésével aratott elis
merést. Tagja már második cziklusban megválasztva 
a városi törvényhatósági bizottságnak is alelnöke 
Aradmegye úgy kulturegyesületnek: az aradi Kölcsey- 
társulatnak. A szó teljes értelmében a munka embere, 
a ki minden közérdek előmozdításnál ott van az 
első sorban és erős munkabiróságával a legtevékenyebb 
aradi közszereplők sorába tartozik.

3 p a r t e s t ü l e t .
A nehéz megélhetési viszonyok mellett is, 

a kor haladó irányát felfogva, bátran törnek elő

Edvi Illés László, kam arai titkár.

az aradi iparosok. A létért való küzdelemben 
legfőbb támaszuk az ipartestület, mely szakava
tott kezekkel irányítja, vezeti működésüket. Nem 
hiányzik egyetlen mozgalmukból sem, mindenütt 
ott van és elüljár, a hol valami szépet, nemeset, 
vagy hazafias doigot kell dűlőre vinni. A testü
let, mely teljesen a kézmüiparosok alkotása és 
intézménye, egyike a legrendezettebbeknek és 
legnagyobbaknak az országban. Különösen amióta 
uj palotájába költözött át és munka-közvetitést 
és a betegsegélvző pénztárat is gondozása alá 
vette, a város leglátogatottabb intézetei közzé 
emelkedett. A társulat élén mint elnök: Nikolics 
Péter á ll; alelnöke : Mihálik József: titkára pe
dig : Kiss Ferencz.

Az ipartestület érdemekben dús elnökéről, X i- 
k o 1 i c s Péterről lapunk más helyén emlékezünk 
meg. Hozzá legközelebb á l l :

K i s s  F e r e n c z  az aradi ipartestület titkára. 
Kiss Ferencz Aradon született 1801-ben, a hol közép-
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iskolai tanulmányait is végezte. Ez után jogot hall
gatott, majd letette a csendőrtiszti vizsgát. Tevékeny 
részt vett az 1805. évi országos általános kiállítás 
rendezésénél, mely idő óta faradhatatlanul működik 
az ipari és a hirlapirodalmi téren. Az aradi ipar
testület méltányolva munkásságát, nagy lelkesedéssel 
titkárává választotta 1804-ben. Két hatalmas, alapos 
tanulmányra való munkát is irt azóta. Az egyik: 
„Az 1804. évi ipartörvények revíziója" ; a másik: a 
„Székely kérd és és iparos tanoneznevelés" czim alatt 
látott napvilágot, ő  pendítette meg először a ta
n on  c z i n t e r n a t u s o k kérdését, melyet később 
Dániel báró kereskedelmi miniszter is magáévá tett 
és mozgalmat indított egy Aradon felállítandó inter- 
natus ügyében. Több mint ezerké'száz iparos veze
tője, részt vesz minden jelentősebb társadalmi moz
galomban is, és ennek is köszönheti népszerűségének 
nem kis részét.

Arad előkelő iparosai közül, mint akik a köz
pályán is tekintélyt tudtak maguknak szerezni s kik 
egyúttal az ipartestületi szakcsoportok elnökei is, a 
következőket mutatjuk képben is be : M i h a 1 i k

Arad város és a függetlenségi korunkért lelke
sülő magyarság 1893. márczius 15-ón, a sza- 
badságharcz évforduló napján a mikor megnyi
tották Aradon a szabadságharcz ereklyemuze- 
umát. — T íz nagy termet foglal el a városi 
bérházban, telis teli csupa olyan ereklyével, a 
melynek legkisebbjéhez is szabadságharczunk 
egy-egy emléke fűződik. Már a bemenet előtt 
hosszú két élű dzsida nyúl a piafond felé 
a melylyel a böszült oláhok a Bárdy család 13

Verbos Adóm.

vauul meg működésük, hanem nnunai eszköze- 
ik!,.'.: mérte;, kötelességeik m .W .hnn n - t o e s
városuk irányában dolgoznak buzgalommal. Arad 
’n:’h'iS !'.ki: ■ntcligencziájn napvon természete-

ní 8y igyekezettel teremtene meg a különböző
közmű’........ - egyesületeket. Méreti a legrégibb

k a ? z egyesül : N ába, hogv regi. 
L majd álltáit mar gyöngesegében és estik az 

ll,V ' naFokbim keltettek eleire. Rangban le- 
ye r.i az nban az irodalmi czélokra szolgáló 
’ •1 cs<;>-egyesület Ideál.is czélok, ideális fe- 

382-ben megnyitója 
A ln Janesó Benedek mondotta, alakítják az 

eg\ esi.letet a jovn megfogja mutatni a többit.
, , ?? a Jövo "tér IS megmutatta, hogy az iro- 
dalm, egyesületnek kulturális Cl

. F-gesz esnmo közművelődési es jótékony-
fáHv iát’e\ f ,Ct! ">é« •• felvilágosodás
ni V , liüzul legutoljára hagy-

■ et . sza-bndsagharczi múzeumot.
A s z a ti a d s a g h a r c z i e m l é k t  á r g y " 

" t s z a g o s  m ú z e u m  "  J

Glüík Károly.

József alclnök, G I U c !; Kdro'y. T t i b n k o v i t  s 
Emil, ifj. V e s z e l  y l‘,i| es V e r b o s  Ád.im.

KözmíivcIőDési egyesületek.
A sokféle ezélra szolgáló egyesületek közül 

legnagyobb sulylyal a kozmiivelödosi egyesü
letek birnak. Nem a külső ezifraságokban nvil-

Nikolics Péter ipartestületi elnök.

tüskön van elhelyezve, mely a piskihidból való 
a hol szabadságharczunk egyik legdicsőségesebb 
diadalát arattuk. Ott van az a zászló is melvet 
!v ssüth Lajos kül tölt Turinból. Ihász Dániel 
ezredének volt tulajdona es nem egyszer vezette

érdekes és értékes nemzeti nagyságunkat bemu
tató iratok. A sok kisebb nagyobb ereklyetárgyak 
között ott láthatók Damjanich pipái és Bem 
apó pisztolya. Egy nemzetőr! hadnagyi egyen
ruha megviselve a háború nehézségei által a 
melyet később 1849-ben kegyeletes emlékből 
a város jelenlegi polgármestere Salacz Gyula is 
viselt. A képek között legérdekesebb az a három 
kép melyek közül az egyik az isaszeghi, másik 
a temesvári, a harmadik pedig a köszeghi csatát 
ábrázolja. Mind háromnak eredetijét Albrecht 
főherezeg festette palotája nagy termének díszí
tésére mint a melyekben keresztül gázoltak a 
magyar szabadságharczán. A tizenhárom vérta
núról szintén egész csomó ereklye díszíti a 
múzeumot. Közötte található Lázár Vilmosnak 
az a halványpiros csikós selyemkendője, a 
melylyel agyonlövetése pillanatában szemét be
kötötték ; Gróf Vécsey Károlynak egy fekete 
vasfeszületét, a melyet kezében tartott midőn a 
vesztőlyhelyre m ent: Damjanich és Pöltenberg

Mihalik József ipartestületi alelnök.

tagját mészárolták le, A második teremben ott 
látható Janku Ávrám a nagy oláh vezér arcz- 
képe. is aki utolsó éveiben megörült, a holttestét 
az árokszélén találták meg. Van egy kis ágyú- 
modell is melyet egy aradi polgár öntött. Jókcsa

Tabakovics Em il.

tábornok több apró toilette czikkét. Itt vannak 
a debreczeni b.mkóprjs egyes részei is. A 
közszemlére kitett chiisék „egy Yorint" „két forint" 
„öt lorint" es „tiz forint“-os feliratú rézmetsze
tei köröskörül görbe vonalú ornamentikával; az 
utalványok „két pengő lórimra" és „harmincz 
krajezár" cblisei egészen simán minden más

a Nagy • napra virradt

Kiss Fcrcncz ipartestületi titkár.

diadalra a honvédeket. A s-le érdekes arczkép 
k" - dl legligyclemremeitóbbak Hohusné Sző- 
gyeny Antónia lelkes aradi honleány arezkéoe 
1 »t« vannak mellette azok a gyűjti! ivek, levelek 
e! hivatalos leirat a  melyben a lelkes magyar 
no. adakozásra szólította fel a honvédek részére 
“í  polgárságai, míg hivatalos hatalom
el nem tiltotta tőle. Egész sereg nagvérdekü hi- 
\.italos es mggamra: gyűjtemény díszíti a ga
rat,an múzeumot, Így a Komáromi „Napi L .' 
rancs könyv- a melyben Klappka összes ren- 
ddete benne van saját, becsit aláírásával. Irányi 
Dantei levelet, a Csányi levéltári s több más

Ifj. Veszély Pál

kőin\ özei nélkül. „Kossuth Lajos pénzügymi- 
nisler”  „Rogler János bankpenztárnok", „Völgyi 
!• erencz kincstári főpénztárnok" sajátkezű, Kiá
llásainak chlisci; a magyar állam ezimernek 
ke: variáczioja összesen mintegy 45 drb, a melye
kért a nemzeti múzeum igazgatósága 10,000 irtot 
igeit. A debreczeni bankóprést képben is be
mutatjuk. hp úgy bemutatjuk képben Bohus 
János világosi kastélyának azon szobáját a 
melyben 1849-ben augusztus 13-án Görgey 
Arthur a képben látható asztalon a fegyverle
tételről szóló szerződést aláírta

A nagyfontosságú kulturmuzeumnak létesi- 
tosében legnagyobb érdeme Varjassy Árpád és
l.endvay Sándornak van. Az ők hazafias lelkűk
ben fogamzott meg a szép gondolat, hogy 
nemzeti nagyságunk legszebb éveinek ereklyéit 
össze kellene gyűjteni A kivitelben társul sze
gődött hozzájuk, az egész nemzet. Küz
döttek. kutattak es fáradtak lankadatlanul, nagy 
szorgalommal es igyekezettel hónapokon éveken 
at in g megvalósult hazafias érzületüknek vágva. 
iKsze forrott nevükké azaz országban egyedül
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álló intézmény. Felállása óta több mint 70,000 
ember, közötte a közélet minden számot tevő 
tagja főpapság .s  főiírak és a ministerek — 
legutóbb és Br. Sámuel Ernő — nézték meg 
és adóztak hálás kegyelettel nemzeti nagyságun
kat hirdető dicső napok emlékének. Ez a két 
általános tiszteletnek örvendő . aradi tekintélyes 
polgár kutat és fárad meg ma is a muzeum 
érdekében. A muzeum emelése csak az ő dicső
ségüket öregbiti.

azonban bámulatos tudásával, czélszerü vezetésével 
és vasszorgalmával a mai színvonalra emelte.

Rozsnyay Mátyás hosszabb betegeskedes után 
1895-ben hunyt el. A gyógyszertár jelenlegi tulaj
donosai: Marosjárai Rozsnyay Kálmán és Marosjárai 
Dr. Rozsnyay József, kiknek rövid életrajzait a kö
vetkezőkben adjuk: Kálmán született 1869 ben Zom- 
bán Tolna vármegyében. 1875-ben jött Aradra. 
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte, ennek 
befejezése után atyja gyógyszertárában értékesítette 
és bővitette elméleti ismereteit a gyakorlati téren. A

por, vagy oldat alajában pedig — hol az iz még 
fokozva lép előtérbe — éppen undorral fordulnak el 
tőle; arra indította a magyar orvosok és természet
vizsgálók 18G8-ik évben Rimaszombatban tartott 
XIII ik nagy gyűlésen, az ott éppen jelevő gyöngyösi 
gyógyszerészt Koczianovich Józsefet, hogy 20 arany 
pályndijat tűzzön ki azon kérdésre : „Hogyan lehet a 
chinint úgy elkesziteni, hogy a hatásában nem csök
kenve, keserű izét elveszítse cs gyermekeknek is 
könnyen adagolnató legyen ?“ Mivel azonban ezen 
kérdésre az 1868. cvben Egerben tartott nagy gyű

Világosi szoba. (1. szöveg.) Debreezeni banktíprés. (1. szöveg.)

Közegészség.
A szellemi intelligenczia két legelőkelőbb 

osztálya, tagadhatlanul az orvosok és gyógy
szerészek. Arad e tekintetben is elül jár. Meg
becsüli orvosait ép úgy mint gyógyszerész-.it. 
És ezt a rokonszenvet méltán megérdemli mind 
a leét- kar. Vállvetve, egymást _ségitve, tárad*>z- 
nak, nem anyagi önérdéRbVíTT îTiieiiT Tiszta hu
manizmusból, hogy kipusztitsák a nép közül az 
őket megmételyező babonaság-'t. Hosszas fára
dozásuknak már van is sikere. Statisztikailag 
beigazolt tény, hogy aránylag nagy népességé
nek, ma már sokkal kisebb a kuruzslasokban 
megbetegedett és elhaltak -száma, ui:iit..mAa.._vi:. 
déki városokban. A nép józanabb része — és 
ezek vannak többségben — .bajában ez idő 
szerint már orvoshoz fordul, t,s ebben ép oly 
érdemeik vannak a gyógyszerészeknek is. A 
közegészségügy kívánalmainak két nagy korliáz 
is igyekszik megfelelni, az izraelita és a városi 
közkórház. Szeliős nagy épületek, a hygieniai 
eszközökkel bőven felszerelve. Szépek és Ízlé
sesek az aradi gyógyszertárak is. Hiába a sok 
keserűséget ízléses alakban lehet csak muto
gatni. Különösen nagy hírnevet szerzett az aradi 
névnek a Rozsnyay-féle gyógyszertár, melyet 
alább be is mutatunk.

R o z s n y a y  M á t y á s  gyógyszertára. Bátran 
állíthatjuk, hogy ’a Töröké után Magyarország legne
vesebb és legnagyobb gyógyszertára. Hogy eme 
gyógytár, melyet az 1824 es évben állítottak lel, ily 
kitűnő hirnévre tett szert. néh. Marosjárai Rozsnyay 
Mátyás, a gyógyszerészeti kar legjelesebbjének kö
szönheti. 1875-ben vette át Rozsnyay a gyógytárt, 
mely akkor igen rossz hírnévben állott, hogy az em
berek kerülték, leltek azt igénybe venni. Rozsnyay

gyógy tár önnálló vezetését 1894. év őszén vette át. 
midőn atyja betegeskedni kezdett. Valóban kiváló 
szakképzettséggel, alapos tudásra és nagy ámbiczióra 
vall. ily gyógyszertárt a von módján fenntartani, de 
sőt még emelni is. A jeles fiatal gyógyszerész a 
városban is általános köíke.l/eltségnék és köztiszte
letnek örvend. Ahol jótékonyságról, vagy humaniz
musról van szó, ott Rozsnyay agilis keze sohasem 
hiányzik. - -  A gyógyszertá'- áltulajdonosa öcsese.

M arosjárai Rozsnyay Kálmán.

Dr. Rozsnay József született 1873-ban Zombán. Egye
temi tanulmányát Budapesten végezte, ezeknek befe- 
tezcse óta szinten hathatóan közreműködik a gyógy- 
tar vezetésében. Rozsnyay Mátyás gyógyszertarát vi
lághírűvé az általa 1869-ben feltalált Íztelen Kinin 
emelte. Mit természetesen csak hosszú kutatások és 
kísérletezés után sikerült elérnie. Eme kísérletek meg
tételére főleg ama körülmény indította, hogy a ha
zánkban majdnem folytonosan dühöngő váltóláz a 
gyermekek nagy részét is megtámadja, ezek pedig a 
intensiv keserű izü chinint labdacs alakban — hol 
annak ize palástolva van — bevenni nem tudják,

lésre kielégítő megoldás nem érkezett, Dr. Szurmák 
József egri orvos ur ezen pályadijat 100 o. é. frttal 
megtoldotta és a nagy gyűlés 1809-re újra kitűzte.

Az időközben beérkezett pályamunkákat — me
lyekhez a pályázó készítménynek is mellékelve kel
lett lenni — vegycszi szempontból Dr. Than Károly 
egyetemi tanár ur, gyógyászati szempontból pedig 
Dr. Poór cs Bókay egyetemi tanár urak vették bírálat 
alá. Ezer. bizottság egyhangú véleménye szerint „ver
senytársai közül hasonlrthatlamil kivált" azon pályamű 
és készítmény, a melynek jeligéje ez volt. „Csak a 
szemnek és a szájnak egyformán ízletes kiállítás 
győzheti le a beteg undorát a gyógyszer iránt.4* Az 
ezen jeligével ellátott lével néh. Rozsnyay Mátyás 
nevet tartalmazta és a dijat az 1869-ben Fiúméban 
tartott nagy gyűlésen az elnök, báró Vécsey József 

"nr*rrakr_kr is adta. -A - kér-dí s- --megfejtése- -4vöral- 
néhai Rozsnyay Mátyás olyan formán járt el, hogy 
előállította a ehininnek 57-féle vegyületét. tanulmá
nyozandó, hogy melyik felel meg ezek közül legin
kább a kitüze ti czélnak. Ezen tanulmányozása köz
ben úgy találta, hogy az addigi módon — az az a 
kénsavval savanyított vízben feloldott chinin stíl
fádnak vizes cservas oldattal való kicsapása által 
készült chinin tanaiban egy oly tökéletlen készítményt 
nyerünk, mely nagy részben elveszti ugyan a chinin 
keserű izét, de azért marad belőle mégis annyi, hogy 
az akár szörppel, akár czukorral keverve a gyerme
keknek a kellemetlen iz iránt való természetes undo
rát fölébreszteni kepes. Azért is ezen készítménynek 
az u. n. chininum tanniciumnak helyesebb készítés 
módját kezdte kutatni, melyben a ehininnek keserű 
ize teljesen palástolva legyen. — Azonkívül tapasz
talta. hogy a régi mód szerint készült chinin tannat- 
ban oly csekély arányban van az egyedül hatásos 
chinin hydrat jelen, hogy az a chinin tannatnak a 
hatását teljesen illuzorissá teszi. — Igyekezett tehát 
oly készítményt nyerni, mely teljes ízetlensége mel
lett a gyógyhatású chinin hydratot nagyobb menv- 
nyiségaen tartalmazza. Azáltal a készítmény mostani 
állapotban majdnem teljesen izt.le volt, a mellett
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20 30' chinin hydratot tartalmaz, harmadfélszerte 
u 'bet. mint az árubeli más készítmények. Ennél- 
fogvv abból hasonló liatás elóidése végett nem is 
kell ö C'-szor annyit, hanem csak barma.Ifólszcr 
annyit adagolni, mint a chinin sulfatból szokás, 
i s t  enségénél es magasabb chinin tartalmánál fogva 
ezen készítmény minden hasonnevüt felülmúl, sőt 
tekintve azon körülményt, hogy a 11 12°. chinin
tartalmú árubeli chinin tannat ára 100 grammonként 
3 frt f>0 kr., ellenben a 2S—30 0. chinin tartalmú 
készítményének ár: ugyanolyan súlyban csak 2 frt 
50 kr., még ára is olcsóbb. Mivel a teljesen Íztelen, 
általunk készített és úgynevezett neutrale chinin tan- 
mit ezen jeles tulajdonságánál fogva rövid időn köz-

ogy annak
használata Magyarországon általánossá vált. a ma
gyar hivatalos gyógyszerkönyv szerkesztői annak el
járását és készítési módját — mely eddig Rozsnyay 
magántitkát képezte — elkérték és azt „chininum tan* 
nicuni insipidium neutrale Rozsnyay-i" ncv alatt a 
hivatalos gyógyszerek sorozatába felvették és annak 
készletben tartását a magyar korona országainak 
minden gyógyszerészének kötelességévé tették. Egy 
teljesen izetlcn chinin készítmény sikerülte után azon 
gondolatra jött. hogy abból czukorral keverve oly 
ezukorkákat készítsen, melyeket a gyermekek nya
lánkság gyanánt örömest bevegyenek.

így keletkezeti a c h i n i n  c z u k o r k a. mely 
oly kellemes izü, hogy abban a chinin jelenlétét 
vegyszereinkkel könnyen kimutathatjuk ugyan, de azt 
abban izlclcs által meg nem trcr.zük. Hager. a gyógy
szertári irók legjelesebbje — annyira el volt ragad
tatva a chinin ezukorkák által. hogy Rozsnyai 
Mátyást találmányáért egy hozzá intézett levélben az 
e m b e r i s é g  j ó t e v ü j é n e k  nevezte. A chinin 
ezukorkák. ámbár legjobban Magyarországon vannak

romlás nélkül eltartható cs úgy hatása sem változik, 
hanem arra biztosan lehet számit mi. Erősítő, gvomor- 
helyreállitó és lázcllcnes tulajdonainál fogva az orvos 
ezt a legkedvezőbb eredményűvel használhatja szám
talan betegségben. S egyébként is mindazon bajoknál 
adagolható, ahol a chinin javasolva van. Már pedig 
a chinin hatásáról felesleges sokat Írni, mivel annak 
becsét, minden gyakorló orvos tudja. Napjában 3 
evőkanál étkezés előtt vagy után véve egy felnőtt 
egyénnek elegendő : a gyermekek ugyanannyi kávés 
kanállal vehetnek.

A v a s a s  c h i n a b o  r. Azon nehézségek, 
melyek a chinabor készítésénél előfordulnak, hogy 
abban a chinahéjnak csak azon alkatrészei marad
janak, melyek gyógyerővel bírnak, a többiek pedig 
— melyek a folyadék tisztasága vagy állandóságára 
csak zavarólag hatnak. — mellőztcssenek, csak foko
zott mérvben fordulnak elő, ha a borban még vas
sót is akarunk feloldani. A Rozsnyay-féle vasborok, 
melyek minden eddig közzétett eloirattól cltérőlcg 
készülnek, folyvást megtartják tükörtisztaságukat, akár 
pinezében. akár szobában tartatnak és a verlágsónak 
10 ,-os oldatával azonnal kék csapadékot adnak, 
mely csapadék 12 óra alatt fetillepedvén, a vastar
talomnak világos tanujele. A Rozsnyay-féle china- 
vasbor. mely két kitűnő szernek legszerencsésebb 
combinácziója, mely egyforma összetétele, kellemes 
ize es könnyen aszsimilálható volta mellett minden 
esetben megfelel a várakozásnak. Gyermekeknél leg- 
czélszerübb napjában háromszor - és pedig minden

többi

Vass Géza.

elterjedve, de azért utat törtek Európ 
maiba, sót mind az öt világrészbe.

Ugyancsak az íztelen chinin tannatból készül a 
eh  i n i n c s o k o 1 a d é. mely a legfinomabb csoko
ládé feleségből készül és szintén 0-20 chinin tanna- 
tot tartalmaz. Hatása és adagolása tehát a chinin 
czukorkaéval mindenben megegvez.

- - — Miaiaaoo.Ji*tól*«nyek. miiyck a Rossnyay ál-. 
iuí feltalált izetietr ehinm" tanhal cs ennek' - ezukűnai 
készült féleségeinek sikerei után némely s z e l l e m i  
ke. I o n o k  kapzsisága által létre;,A, utánzatok, csak 
a ealo.u jó készítmény jó hírnevet csökkentik, a lev
onó esetben kevesebb chinin tannatot tartalmaznak

- n>’,csek az „orvos urak illái csekély értekii 
hamisításoknak minősíttettek. Kzen utánzásokat mee-

- •.reiendi rm ind  'TrirH'ésrrnrtci'Yt—röTV'7TVf,~~s—v-r-
ygyel látták el erre az érdeklődők

ügyeimét ezen helyen is felhívjuk.
A y a s a s  c h i n i n-c c u k o r k a ,  melv minden 

e . darabka 0-15 chinin tannatot és 0 05 erm 
“ "JO* sacoharatot tartalmaz cs mivel a cserebomlás 

‘ ,van zarva- egyesíti magában a vas és
■ - : l gyancsak comprimálás áltál 

f  , , a á l a n n i t  t z u k o r k o ,  a s a n l o n i r , -  
*’ i' y 1 311 c z u k o r k a cs a c a c a o v a j  k é- 

, m é y c k - 1 •>•'«* időben a gyógyhatású anya- 
'man reszel1 cacaovajjal gyúrják „s'sze 

lehet forínátoT" ,0megbo1 Mlünb&tí alakú csapokat

.  , h l : V>bor ' A bor. mint valamely gyógyszer

dérnílt jelontóségre iutniÓbeen k“ dCí„' 8 jó í nuG a>"■■ «s vant ,, gyógyszerek,
'■ 'Sebben csak borban lehet ada-

"  -ük "CSC C -,r,
!: nnyebbitve . "  . °;y hogy hevevese
-sito11. Ellenben a Rozsnya öle chtaíl T Z T  termésű és -vocv-rétnL-r jMnabor, mely sajat 
sherryvel készük s a £  g0nd,°sf n kezelt ménesi 
nviseget tartalmi., baa8ra a legkedvezőbb menv-
..  ............... . «*" állapotában zavarodé, ét

Tiszti Lajos.

étkezés előtt fél órával egy-egy kávéskanállal, fel
nőtteknek pedig ugyanannyi evőkanállal beadni.

A p o p s i n  b o r  a gyógyszerészeti műszabályok 
szoros megtartása mellett a legtisztább Wittc-Véle 
pepsinbol készül. A popsin mióta az előállítása olv 
tökéletes lett. hogy minden tekintetben megbízható 
készítményt lehet kapni, nagy sikerrel alkalmaztatik 
a gyógyászatban. A Rozsnyai-félc pepsutbor elősegiti 
az emésztést tápláló és minden nentü mellék és 
utóhatás nélküli szer. Ize pedig igen kellemes.

További specziális készítményei még a : c a s- 
c a r a s a g r a d a b o r, hatása amennyiban nem okoz 
semminemű csikorást, teljesen kielégítő. Továbbá 

—n -sy r u p u -s  P e r M  i n d a t i  és „ s t e r ij i j  á I«_ 
s z ö r p  ok.  1 elsorolt, készítményeit az öt világrész
ben Stuttgartból Louis Duvernay exportálja. Eddig 
legkevesbbe Olaszországban van elterjedve, miután 
ennek ep Olaszországban érzik-hiányát. Ezen segi- 
endo Rozsnyay jelenleg igyekszik gyártmányait elő- 

n>os összeköttetések által terjeszteni.
. A p-ogytá • különféle pipercczikkek előállításával

i Blwmr 5KR»SÍ8K ~rolvTán a ti külföldről behozattak kiszorítását czélozza '
Nagyhírű különlegességeivel e gvógvtár már 

“  “  k'a!li!á80n >■•'« fészt. mindenütt ̂ úsó rendű 
kitüntetéssel lett jutalmazva. Legutóbbi kitüntetését 
az ezredéves kiállításkor kapta, amikor is ki inő 
gyártmányaiért a milleniunti nagy nmet kapta.

T i s z t i  L a j o s. Ma az Arad és Vidéke társ- 
tulajdonosa cs főszerkesztője. Majd öt év tizeddel 
ezelőtt, még csak 1-1 éves gyerek, aki csupa tűz és 
lelkesedés. Es ez a hazaszeretet tizenégy éves ko
fában a lengyel lcgionistík közé kergette, ahonnan 
a világosi fegyverletétel előtt az aradi tüzérséghez 
osztották be. 1835-ben született Sátoralja-Ujhelyen. 
A forradalom után Berlinbe ment, majd egy ott lakó- 
rokonával Párizsban és Londonba. Egyiké azoknak 
a keveseknek, aki párizsi tartózkodása alatt Heinével 
ennek beteg ágyán kétszer is beszélt. Később színész 
akart lenni, de már ez alatt is ismert műfordítói 
nevet szerzett magának. 1803-ban belépett az „Alföld 
kötelékébe. Öt évvel később a sok tudásit zsurnalisztát 
kineveztek a franczia és magyar nyelvek tanárjává a 
Rotter-féle reáliskolához. Mint tanár azonban nem so
káig működött, 70-ban Tabajdy főispán városi levél- 
tárnoknak nevezte ki. A következő évben. „A tizen
háromnak kivégeztetése" czimmel egy füzetet adott 
ki. Ez időben vált meg az „A lföld itől cs lépett át 
előbb az Aradi és Vidéké hez, melynek társtulajdo
nosa és főszerkesztője. Tiszti egyike a vidék legré
gibb és legjobb zsurnalisztáinak. Nemrégen ünnepelte 
meg 30 éves hírlapírói működését, amikor is az egész 
sajtó üdvözölte.

E d v i j l l é s  L á s z l ó .  Az „Alföld- fele
lős szerkes. tőjéről lapunk más helyén emlékezünk meg.

V a s s  Gé z a .  A csongrád megyei Szegváron 
született 1800-ban. Iskolai tanulmányait Szegeden 
végezte, atyja Vass Mátyás felügyelete alatt, aki is
mert paedagogus és Író. Érettségi után jogra iratko- 
kozott, de már az első félév után az alig 10 éves 
ifjú követte hajlamát s belépett a Szegedi Napló szer
kesztőségébe. Aradra 1880-ban jött az „Arad és Vi
dékhez, önkéntességi éve miatt azonban kilépett. 
Amikor megszerezte az arany portopéet visszament

yiraD hirlapiroDalma.

szabadságánakB mrC',Velt-Ségnek és 11 "emzetek szabadsagának a fokmérője: a sajtó Ha i
ez a modern keletű közmondás úgy Arad inéi-’
országtvtk"6 IL ,cR'nteligensehh vidéki varosa az is/agnuk,. Három nagv napilapja ók w»r 
^ im i bed,apja beszéd, k ö t t , é“ k
intelígens m  elvitizhotatlanill

•... f *
é k e s e b b  l'!<UZÍk “ A«  h t a ü M i
clolgofnum dink munkll6i' i' 0' egykét imimebb

Aradra az ..Aradi Közlöny‘*höz, melynek l«s92-ben 
felelős szerkesztője lett. Mint kormánypárti napilap 
felelős szerkesztője hivatásainak teljes magaslatán

< s. hn  d c ŝ  I)á n i el. (C'sik szent-mártoni. 
l-.rdclyt vallja szülőföldjének. Kolozsvárott született 
1<s’’i',;bcn és tanulmányait is ott végezte. Hirlapirói 

-HlPl^dcsét a kolozsvári ..Kolozsvári Sajtó** czimü 
volt újságnál kezdte, melynek'* mihamarabb segédszer
kesztője lett. innen a fővárosba jött a hol a „Gyors 
Híradó4* napilap, majd a „Nemzeti Zászló*4 * fe
lelős szerkesztője lett. Nemsokára ezután Aradra 
került az „Arad cs \  idéke44 hez belmunkntársul. 
Ma a lapnak a legidősebb belmunkatársa és mint a 
roportorok légiig} eve obi ke általánosan ismeretes.

ct 'dón íttuíi o ffri—r- ~ Araur diiradó “--eztmü—  
szeles körben elterjedt hétfői lapot és a „llübele 
Balázs44 czimü elelapot. Ugyancsak felelős szeráesz- 
toje az ..Aradi Csatiad és Békésmegyei album44 nap 
tarnak, mely szintén nagy elterjedésnek örvend.

jltulató ytraü.
Lgyik aradi újságíró kollegánk szerim „Arad 

azok közé a városok közé tartozik, ahol az 
utat nem a kábát csinálja ugyan, de ahol nem 
akar lenni az, akinek pénzén kívül egyebe sin
csenek". Mi itt r,z ismeretlenben, távöl attól a 
pezsgő életit várostól, szívesen clhíszük szere
tetreméltó aradi kollegánk jellemzését.

Jelen czikk Írója szégyenkezve kell be
vallania, hogy Átadót, a szép asszonyok hazá
ját nem ismeri. Ottlétekor azokról annyit hallott 
mar Arad eleven szépasszonyáról beszélni, hogy 
utoljára is úgy rögződött meg ez emlékében 
a varos fogalma, mint egy olyan hely, ahol 
nincs más mint szép asszony. A mikor e czikk 
írásával megbízták, egyenesen azzal hallgatatták
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el lelkének néma vádjait, hogy: „Csak elfogu
latlan ember irhát a mulató Aradról".

A nehéz thémákra szorulva egy kis helyi 
ismeret* nélkül még sem mert fogni. Összefogott 
tehát egy pár Aradi magyar kollegát és amire 
készen lett velük, akár hozzá foghatott 
volna, az irányelvül kitűzött határozat szern- 
előtt tartása mellett a czikk megírásába. Annyi 
mindent hallott, oly sok szépet és vidámságot 
arról a kedves városról, hogy utoljára is kény

telen volt meggyőződni arról, hogy Arad nem 
is vidéki város, hanem kis Budapest.

A sok felvilágosítás azonban egyben csodá
latosan megegyezett mely az asszonyaiknak szép
ségéről szólott. Szerintük Aradon mindent asszo
nyok csinálnak. Valamennyi eleven, vidám, okos 
és ami talán legtöbb szép. Egyenesen nekik kö
szönhető az a tinóm, distingvált hang, megnyil
vánulása. Arad társadalmában, még a nép gyer
mekei között is. Az ő számukra épült a városi

színház, melyben az ő finom ízlésük csak a 
vidék legjobb és első rendű tagjait tűrik meg. 
Hogy vannak ilyen egyesületei az természetes 
lehet, hiszen az uraknak is kell valamiben höl
gyeik szolgálatának áldozni. Ugyancsak e ío i-  
rások szerint zeneegyesületei, közötte a dalár
dák is elsőrendű amataeur-egyesületek.

Czikkiró legjobb akarata mellett sem ad
hatja mindazt a sok szépet és jót vissza mit 
aradi közönségről mulatása közben hallott. Mond
juk, kogy kávéházaikban és ugyan ezt az elő
kelő modort lehet látni, ami más vidéki város

ban csak egyes családok tulajdona. Beszélik, 
hogy ízlésüknek magas színvonaláról egy igazi 
aradi, még a legnagyobb mulatóhelyek között 
sem feledkezik meg

Ugyancsak e rovatban kell megemlíteni 
mint ide tartozót, a város sport-egyesületeit is. 
Ezekre nézve a vélemények szintén nagyon 
egybehangzók. Megfelelők, czélszerük és semmi 
féle kívánalmat nem hagynak fenn.

Hogy azután, hogy mulat Arad, arról már

igazán a legjobb akarat mellett sem Írhatunk 
Az egyik szerint: elegánsan ; a másik szerint: 
csupa tűzzel, a harmadik egy óráig beszélt: 
vidámságukról és igy tovább. Legrosszabbul 
jártam e/.ze) az ide szakadt profeszorral, aki 
este 10 órától hajnali 4-ig magyarázta mulato
zásukban megnyilatkozó szellemet. Ezt azóta 
kerülöm.

Arad gyáripara.
W c i t z e r J á n o s  gép-vaggongyár és vas

öntöde rcszv. társaság. Mar messziről szemébe 
tűnik c városba érkezőnek Weitzer János gép- 
vaggongyár és vasöntödéje Aradon. Egész külön 
kis városrészt, képez ez a hatalmas gyártelep nagy- 
seregü munkásaival és épületcsoportozataival Ara
don. A gyárat 1871-ben kezdték építeni lő  hold 
területi telkei és még ugyanazon évben mégis kezdte 
üzemét. És ma már a munkások száma az 2000-et

túlhaladja és a mi hazafiság szempontjából di
cséretes legtöbb belföldi, csak igen kevés a külföl
diek száma. Fenállása óta nemcsak a város keres
kedelmét és iparát lendítette hathatósan elő, de sok- 
száz szegény családnak megadta a biztos megélhetési 
forrást. A gép és waggongyár vasúti kocsik — sze
mély és teherkocsik — gépek, vas és érez öntvé
nyek vashidak keskeny vágány u mozdonyok és az e 
szakmába tartozó tárgyak gyártására van berendezve. 
Hatod évi fenállása óta több mint öt és fél ezer kü
lönböző és különféle vasúti kocsit gyártott, valamint 
töméntelen gépet, géprészt vas és érezöntvényt. A 
gyártelepen a legnagyobb épület az óriási kovács- 
műhely, a hol övenöt tűznél és gőzkalapácsnál 
egész sereg munkás dolgozik a nap minden szakába. 
Utána a legnagyobb a lakatos műhely, a melynek 
jele a géplakatosok számára van berendezve fúró 
gyaluló, lyukasztó a más gépekkel. A legújabb szer
kezetű csztergályozó gépekkel van az úgynevezett 
eszterga műhely berendezve : a melette fekvő asztalos 
műhelyben gyaluló, fúró, lyukasztó, főmérelő és más 
padok közül csoportosulnak a munkások. Külön te
remben dolgoznak a heti asztalosok. A fontos szög
reszelő műhely saját talál;, ányu reszelőkkel van fel
szerelve. Van e hatalmas gyártelepnek nagy asztalos 
reszelőedzőt fényező műhelye gőzfűtéssel berendezve 
egy önálló mozdony műhelye a legújabb géppekkel. 
Külön épületekben faszáritó helyisége szintén gőzfű
téssel. raktárhelyiségek töméntelen anyag befogadására. 
A műszaki kereskedelmi hivatalnokok számára két 
emeletes Ízléses iroda épület szolgai. De gondját vi
selik a munkásoknak is. Csinos emeletes épületben 
két óriási téren van munkás étkezésekre berendezve, 
a hol kellemes szórakozást is találnak.
A gyár ezernyi gépét három hatalmas gőzgép hozza 
mozgásba, a gépházban van villamos motor is. mely 
a gyárat villamvilágitással is ellátja. Van a gyárnak 
külön vízvezetéke, mintegy hatvan főre rugó külön 
tűzoltósága cs a munkásoknak önnállőan szervezett 
gyári dalkörük. A gyár fenállása óta több kiállításon, 
első rendű gyártmányáért több első dijat nyert. Az 
ez idő szerinti gyár mint részvénytársaság másfél 
millió alaptőkével rendelkezik. A gyárnak két hók 
telepe van. Úgymint a m o s o n y i  a s z t a l o s  é s  
l ak at os  arugy  ár, mely Bramberger Ármin vezetése 
alatt mintegy 300 munkást foglalkoztat és a b o r o s  
j e nő i f a i p a rg y á r gőzfürész üzemmel hajlított fa
bútorok, tölgy, diófa paiketták és anyagfa előállítására. 
Gyárivezető Schmidt Bálint, a gyárban 250 munkás 
működik. A gyár alapitója W e i t z e r  J á n o s  a ki 
egyszersmind a részvénytársaság elnöke; vezénylő 
igazgatója pedig Hámor Lajos, az ő fáradhatatlan 
munkásságuknak köszönhető a gyár mai nagy hír
neve és gyártmányainak kitűnősége. A gyár aligaz
gatója és ezégjegyzöje J o o b Gusztáv.

.Villamosság yJraöon.
Amire évek előtt még senki sem gondolt, az 

ma ténnyé vált. A légszeszt kiszorítja a villamos
ság. Az electrotechnika legú jabb vívmánya eleinte 
csak nagy metropolisokban talált helyet, sőt sok 
helyütt még ma sincs bevezetve. Annál nagyobb 
érdemnek tudható be Arad városának ez a tette, 
hogy az országban elsőnek akarja a villamos világ- 
tást bevezetni, egyúttal lóvasutját is villamossá 
átalakítani. E tekintetben a budapesti G a n z  
é s  t á r s  a czéggel lépett érintkezésbe, mely való
ságos áldozattal igyekszik a városnak beleje helye
zett bizalmának'megfelelni. A világhírű magyar 
gyár a legnagyobb előzékenységgel ingyen vilá- 
gitatt egv teret, mely annál feltűnőbb, mivel iiz 
aradi külföldi eredetű légszeszgyár a íegszuk- 
keblübben viseli a város érdekeit leikén. Ez a 
két nagyon is különböző eljárás nagyon termé
szetesen, megtermetté a maga gyümölcsét, mig 
a városról előzékeny udvariassággal gondolkozó 
Ganz-gyárat valósággal már is bevésik, addig a 
légszeszgyárnál alig várják, hogy leteljen szer
ződése, ' hogy egészen beszüntessek. A gyár 
nagyszerű berendezését az alábbiakban ismer
tetjük.

A villamossági gyár, melynek elen mint 
igazgató Fényes Dezső áll, a városi színháztól 
mintegy két és fél kilométernyi távolságban 
épült a városon kivül és természeti erők hia- 
nyában gőzgépek végzik az áramfejlesztés mun
káját. A világhírnévnek örvendő gyár, hogy a 
várost villamos fénynyel és a lóvasutat villamos 
árammal lássa el, egy szellos, tágas kazán
házban 2 drb, S i ni o n i s é s  L a n z rendszerű 
vizcsöves kazánt állítottak fel. Az itt fejlesztett 
gőz a szomszédos gépházba jut, hol két füg-

W eitzer János gép-, vaggongyár és vasöntöde részv. társ. mozdony és vasépitési gyára.
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"elvesen állóegyenkint 100-100 lóerejü componel 
condentatios gőzgépet táplál, melyeknz e z r e d 
é v e s  k i á l l í t á s o n  a G a n z - g y  á r p a v 1 1- 
l o n j á b u n  már üzemben voltak a gőzgépek, 
mindegyikével közös tengelyre ékelve egy-egy 
100,000 wattos váltakozó áram dinamog kap
csolatos akként, hogy a tengely további meg
nyitásán a gerjesztő -egyenáramú gé ' van tel- 
szerelve. Mindegeik gépcsoportozat egyidejűleg 
2000 drb. égő, 16 normalgyertyaszeril izzólámpa 
táplálására szolgál és egymástól függetlenül 
működik. Az áram a gépekből márványból ké
szült kapcsoló táblákhoz vezettetik. Ezen a

bizottságainak. Gyakorlati munkásságán kívül szép 
sikert ért el hírlapi cs irodalmi tevékenységével is.

V t r b o s  A d d  m b ú t o r g y á r o s. A hogy 
befejezte tanulmány-űtját, Aradon telepedett le, a hol 
bútorgyárat alapított. Gyára mihamarabb általánosan 
ismertté lett. Különösen ó-. német-, barokk- cs angol 
stilíi bútordarabjai mindegyike egy kis kabinet ala
kítás Nem csak Arad és Környéke, de az egesz Dél- 
Magyarország sőt a Balkán államokban is mihama
rabb ismeretesek lettek jó és elegáns bútorai. A nagy 
megrendelések fióküzlet nyitására késztetlek. Erdély 
szép varosában, Medgycscn. Ez a két üzlet latja el 
Szerbia, Románia és a Balkán■ félsziget lejebb lekvo

Ganz gyár r. t. aradi villamos telepe.

táblán vannak a különböző mérő, ellenőrző, 
biztonsági és kapcsoló készülékek. A magas 
feszültségű (2000 volt) áram 20 szoros csök
kenését (100 voltra) mintegy 20 drb translor- 
mator végzi- A gépház minden felszerelése és 
egész berendezése a legújabb technika minden 
vívmányaival fel van szerelve és becsületére 
válik az azt elkészített gyárnak.

F é n y c s D e z s ő  Aradi születésű, ahol 185b ben 
született. Középiskolai tanúim anyuit szülővárosában.

országaiból jövő megrendeléseket. Ismerik azonban 
gyártmányait Mudapest?n sőt Becsben is. Gyárában 
Aradon állag 80— 100 munkást foglalkoztat. Az ezred 
eves kiállítás alkalmával egy angol stilíi ebédlő-bú- 
torral remek.lt, melyet Nándor fia segítségével terve
zett. M i.m a király is megdicsérte remek szép kiál
lítását. Egész sereg kitüntetés díszíti gyára remekeit. 
A többek közül felemlítjük a székesfehérvári és párizsi 
kiállít isi érdem-érmet, az 1885 iki aradi ezüst- és a 
millcnniris évi kiállítási nagy millenniumi érmet. Azt 
az általános tiszteletet cs szerethet, melyben polgár
társai a közügyek terén is tevékenyen resztvevő

(Hányával dúsan fel van szerelve. Van gőzkád, 
téli és nyári uszodája, artézi, iszap, móor és 
török fürdője, vizgyógyógyintézete és villany- 
gvógvmódja. Külön férfi és nagy női uszodája. 
Az e l e g á n s ,  minden kényelemmel ellá
tott fürdőnek külön artézi kútja van, a mely 
340 m. mélységből kapja tiszta, kénes és gyógy- 
sa vak kai vegyitett egészséges vizet. Férfi uszo
dája mintegy száz emberre van berendezve; 
mig női uszodájában 50—fiö-an férnek el. A 
fürdő internátussal van összekötve, állandó or
vosi felügyelet és gyógykezeléssel, a mely meg
szerezte a fürdő iránt táplált rokonszenvet. A 
fürdő jelenlegi tulajdonosát, aki intézetét európai 
színvonalra emelte, mint a társadalomban is te
vékeny részt vevő úriembert társadalmi rova
tunkban képben is bemutatjuk. Életrajzát az 
alábbiakban adjuk.

S i m a y 1 s t v a n. Biharmegyében Szalacson 
született 1833-ban. Tanulmányait Nagy-Váradon és 
Aradon végezte, melynek végen Budapesten nyert 
tanári oklevelet. Az i 848-iki szabadságharezban te
vékeny részt vett s jelenleg is a 48-as honvéd egye
sület elnöke. Tanári pályályát előbb N.-Váradon 
majd Gyulán folytatta, ahol 8 évig működött. Gyu
láról Aradra helyezték át, ahol polgártársainak bi
zalma előbb az igazgatói székbe majd a tanfelügyelői 
díszes állásba jutatta. Taniigyimüködése terén hervad
hatatlan érdemeket szerzett magának, a melyeket 
több tanügyi n ■gygyülcsckcn úgy az érdekelt tan- 
testületi férfiak, mint a jelenlevő kormány kiküldöttje 
is több nagy beszédben méltatott. Különösen a ta- 
nitóknyugdijintézetc körül szerzett magának sok 
dicsőséget, egyenesen az ő fáradtságot nem ismerő 
munkásságának köszönhető, hogy a nyugdíj-intézet 
jelenleg 12 millió forint alappal bir. Tanügyi és tár
sadalmi téren kifejtett munkásságát a kormány is több 
ízben méltányolni akarta, általánosságban ismert 
szerénysége azonban a kitüntetéseket n?m fogadtatta 
vele ei. Polgártársai bizalma a köztörvényhatósági 
bizottságba is beválasztotta, a 48-as honvédek elnöke 
és iskolaszcki tag.

K ö z p o n t i  s z á l l o d a  s z ö v e t k e z e t .  
Aradnak egyik látványossága cs legszebb épülete a 
„Központi* szálloda, melynek ugv építkezési mo
dora. mint berendezése minden tekintetben mesteri 
kézre vall. — A Szálloda épülete, mely az Andrássy 
torén terül cl. az aradi polgári takarékpénztár tulaj
donát képezi és ez évben lett kész. E díszes palotát 
V e r t a n A d o r j á n budapesti ' pitész tervezete 
szerint F o d o r  és R e i s i n g e r műépítészek 
emelték. A földszint egyik részen a kávéház terül 
el. mely eredeti cs uj stvlben épült beosztás pedig

C'\

Simay artézi fürdője,

műegyetemet és a tudom inyos egyetem i Buda
ié

I rísi Sorfa >nnébe iratkozott be önálló vizsgálatokra, 
majd hosszabb külföldi tanulmányútra ment. mely 
után asszistens lett a József műegyetemen, ahonnan 
nemsokára az aradi t á 3kolaban tanárnak. 1805-ben 
azonban egézségügyi okokból meg ke.lett válni állá
sától es az elektrotechnika szolgálatába állott. Ezzel 
a-lépessel tette különbbé Arad városát a többi ■ ideki 
'■árosok ko/.c tt. Egymásután alakította át a régi 
világítási ói 1 a lóvasiltnt ugyancsak villa
mossá* amivel egész Csomó külföldi világvárost elő* 
zöit meg. Mindenütt szem előtt tartva városának 
érdekeit, tiz c óv. tevékeny tagja a törvényhatóság
nak és annak iskolaszeki technikai cs 'pénzügyi

nagyiparost részesítik, Verbos Adum méltán meg
érdemli. Vcrbos Aradon született 1825-ben, tanul
mányait befejezve, nemsokkal ezután hosszabb kül
földi tanulmányútra indult. Bejárta Európa, Ázsia és 
Afrika majdnem minden valamirevaló városát. 1)>1- 
gozott. tanult mindenütt, hogy itthon igaz magyar 
létére felhasználhassa tanulmányainak gazdag tárhá
zát a haza javára.

S i m a y a r t é z i  f i'i r d 6 j e. Az aradi Pe- 
tőfi-utcznban emelkedik ez a szép palotaszerül 
épület, a mely nemcsak a város, de az egész 
környéken is általános jó hírnévnek örvend 
A fürdő a legmodernebb technika minden viv-

Központi szálloda.

úgy a praktikusság mint az elegánczia szempontjá
ból is igazán meglepő, — a földszint többi részeit 
pedig a kiváló csínnal és Ízléssel berendezett ét és 
tánezterem foglalja c!. A Szálloda két emeletes, a 
nyugati confort minden kellékének megfelelő, mint
egy 50—00 vendégszoba és kisebb szalon van. 
Valamennyi villanyvilágítással ellátva. A földszinten 
van még n pazar nagyméretű díszterem. Mindezek
ből világosan látható, hogy c szálloda oly berende
zéssel bir, mint a minővel csak a főváros legelőke
lőbb és legújabb szállodái bírnak. A Szálloda bér
lété a „Központi Szálloda Szövetkezet* tulajdona. 
Jelen számunkban bemutatott képünk a Szálloda 
impozáns palotáját ábrázolja.
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A I - e h é r  K e r e s z t  s z á l l o d a .  Ott emelke
dik Arad legszebb cs legelegánsabb szállodája, a Fehér- 
Kereszt szálloda Arad főterén. Nagy palotaszert! épület 
több mint hatvan vendégszobával, a melyek minden 
kényelemmel el vannak látva és szép, praktikus be
rendezésükkel az utazó közönségnek kedvencz tartóz
kodási helye. Az előkelő szálloda földszintjén szép. 
nagy úri kávéház van berendezve, fent az emeleten 
pedig egy hatalmas diszterem foglalja cl a szálloda

Sorra gyártotta azután legkitűnőbb söreinket, 
a dupla jnárcziusit, a sötét bakot, a legfino
mabb minőségben. Még ugyanazon évben 5000 
hektoliter sört gyártott. Olyan szám, melynek 
nagysága méltán keltett feltűnést. A nagy ter
melés szükségessé tette, hogy pinezét rendez
zenek be. amely sziklába vájva egyike lett a 
sörgyárak legels-jének. Tervezete egyenesen ön-

Fehérkeresz ' szálloda.

helyiségeinek főhelyét. Különösen nagy nevezete-- 
ségre tett szert a szálloda pompás télikertjével, a 
melyhez hasonlót még a fővárosban sem találni. Ki
tűnő konyhája, gyors és diserét kiszolgálása nemcsak 
az átutazó idegeneknek, de az egész környék nagy- 
birtokosainak és intelligencziájának kedvencz tartóz
kodási helye. Hogy a szálloda ma oly előkelő szín
vonalat foglal el. az a semmi fáradságot nem ismerő

magát múlja felül. A gyár vize, vegyelemezve 
tigyanazok.it az anyagokat mutatta fel, mint a 
pilseni sörgyáré; remek tetvezetü pinezéjének 
levegője tiszta, egészséges, mely teljesen kizárja 
a beraktározott sörök ehohosodását. Nemcsak 
a város, de a messze vidék egyik legkitűnőbb 
sörfőzdéje. Átlag 50— 60 munkást foglalkoztat,

Fehérkereszt szálloda télikertje.

N a g y  Lajos tulajdonos érdem . Úgy a díszes szál
lodát. mint pompás télikertjét ez alkalommal képek
ben is bemutatjuk.

K o h n  S. N. 1 i pp a i s ö r  f ő z d  éj e. A 
lippai gyönyörű sörfőzdét Kohn S. X. 1893-ban 
vásárolta meg. Három év múlva teljesen újon
nan rendezte be és a gyár megkezdte az úgy
nevezett „aranysörét" gyártani, á Iá pilsen.

ami máris közkedveltségét mutatja a sörfőzde 
első éveiben. A sörfőzde hizlaló teleppel is üsz- 
sze van kötve és az olt hizlalt jószágok szintén 
nagy keresletnek örvendenek. Van a gyár mel
lett egy kisebb téglagyár is, melyhez szükséges 
anyag, azonban a téglngyártáshoz szükséges 
anyagok között elsőrendű. A gyár jelenlegi tu
lajdonosát Kohn S. N. urat, aki a társadalom 
terén is előkelő szerepet játszik, társadalmi ro

vatunkban képben mutatjuk be, magáról azon
ban az alábbiakban mutatjuk b e :

K o h n  S. N. szül. Xyitrán 1842-ben. kereske
delmi tanulmányait ott, majd folytatólag Pozsonyban 
végezte. Már 1862-ben Bécsben működött. Főnökei 
bizalmát rövid idő alatt kiérdemelte, a ez ég 1864-ben 
Budapesten alapított fiókját az ő vezetésére bizta, 
mely vezetése alatt elsőrendű vállalata fejlődött. Ezen 
kiváló szakavatottsága és körültekintése oly hírnevet 
szerzett neki. hogy a pesti piacz °lső szesz és ter
ménykereskedő ezégei azon ajánlattal lepték meg, 
hogy nyisson Aradon egy magyar önnálló szesz- és 
terménykereskedést, ők a maguk részéről a legmesz- 
szebb menő támogatással fognak érdekében közre
működni. Kohn S. X. 1868-ban tényleg Aradra ment, 
hol csakhamar virágzó telepet létesített, s innen csak 
hamar Ausztria, Galiczia s a külföldre exportált, mig 
az italmérési jog állami megváltása cs az uj szesz
adó törvény ezen iparágat teljesen megbénították' 
Most újabban a sörgyártással foglalkozik. Aradon 
állandóan letelepedve, a humanizmusnak is csakha
mar megnyitotta szivét. Nincs Aradon jótékony és 
közhasznú intézmény, hol vele ne találkozzunk. Ő 
alapította az Első aradi betegsegélyző és temetkezési 
egyletet, melynek 1885 óta elnöke. Polgártársai kellő 
méltánylásban s elösmerésben részesítik működését. 
A városi törvényhatósági bizottságnak, az ipar- keres
kedelmi kamarának választmányi tagja. Az első aradi 
betegsegélyző cs temetkezési egylet Kohn S. X. ér
demei elismetéseül megfestette életnagyságu képét, 
melyet nagy ünnepséggel 1893-ban leplezték le, mely 
alkalommal a város polgármestere Salacz Gyula és a 
szabadelvű párt elnöke Varjassy József az ünnepelt 
érdemeit méltatták, mig a város polgársága óriási 
részvétel mellett bankettet rendezett tiszteletére.

A z U j-A r á d  é s  v i d é k i  n é p b a  n k 
r é s z v é n y t á r s a s  á g. Az általános óhajnak 
felelt meg 1890-ik év elején. Uj-Aradon egy 
takarék- és hitelegylet „Uj-Arad és vidéki nép
bank mint szövetkezet" elnevezéssel, mely igen 
szerény anjagi viszonyok között 1890 évi feb
ruár 17-én kezdte meg a működését azon czél- 
ból, hogy egyrészt a népet takarékosságra buz
dítsa, másrészt pedig, hogy a jogosult hitel
igényeknek lehetőleg eleget tegyen s ezáltal a 
kereskedelmet ipart és földművelést előmozdítsa. 
Ezen szövetkezetnek 404 tagja 2000 részlet 
után három éven keresztül havonkint és rész- 
letenkint 1 fit 50 krt fizetett be úgy, hogy 1892. 
év végével a szövetkezeti vagyon : részlet be
fizetésekbe 108,000 irtot és a három évi tiszta 
haszon 16000 frtot összesen tehát 124,000 frtot 
tett ki. A szövetkezet ekkor egyhangúlag rész
vénytársasággá alakult át oly formán, hogy a 
124 ezer forintnyi vagyonból 100,000 írt rész
vénytőkének és 24,000 forint tartalék alapra 
használtatott fel; a 100,000 frtnyi részvénytő
kéért lett 1000 drb. névre szóló 200 koronás 
illetve 100 forintos teljesen befizetett részvény 
a szövetkezeti tagok között kiosztva úgy, hogy 
minden két részlet után egy részvény adatott

__ kL.AÍiJ 893. 1894, 1895 es 1896. években lett
évenkint és részvényenkint 7 irt vagyis 'évente 
7000 frt, összesen tehát 28,000 Irt osztalékkép
pen a részvényeseknek kifizetve és 8000 frt a 
tartalékalap gyarapítására fordítva. Az 1896. 
év végén lett újabb 500 drb. 200 koronáról 
szóló hason minőségű részvény 260 koronával 
vagyt3~t§0-drlj.n-ab-kfboesálva és ag-ágy-befolyt 
65000 frtból 50,000 frt az alaptőkéhez, 15,000 
frt a tartalék alaphoz felhasználva. 1896 év 
végével ezen intézet részvénytőkéje 150,000 
frtot, a tartalék alapja 47,000 frtot ért el, a ta
karék betétjei pedig 535 tételben 329,846 frt 
26 krt, váltótárczája 1.516 drb váltóban 451,940 
frt 17 krt és a jelzálogkölcsöne 234 tételben 
103,229 frt 50 krt tesz ki. A váltókból 606 drb 
289,463 frt 70 krnyi összegben jelzálogilag van 
beosztva. A részvényesek általános kívánsága 
folytán a társaság — Uj-Aradnak a~legszebb 
helyén — 1896. évben egy csinos, szolid, czél- 
czélszet ü berendezéssel, jövedelmező és értékes 
emeletes házat építtetett, hogy az intézetnek 
állandó otthonja és a társaságnak egy oly in
gatlana legyen, mely képes azt őt jogosan meg
illető módon a külvilág előtt képviselni. A tár
saság örökös elnöke méltóságos gróf Zselénsky 
Róbert nagybirtokos, alelnöke nagyságos Görgey 
Gyula nagybirtokos, országgyűlési képviselő;



30 MAG VARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG 1897

intézői pedifí ■ 6 igazgató, 1 vezérigazgató, 5 
felügyelő-bizottsági tag, 1 intézeti ügyész, 9 bí
ráló bizottsági- és -10 választmányi tag. Tiszti
kara 1 könyvelő, 1 pénztáros és 1 segédtiszt.

H r u z s e k  B é l a .  1837-ik évben született, 
gazdasági pályát választván 1855-ik évben mint gazda-

Hruzsek Béla vezérigazgató.

tiszt Báró Sin i Gyö-gy -  a ki akkor egyike a leg
nagyobb földbirtokosaink volt - szolgalmába lé
pett. melyben 1871-ik évig maradt és ezen idő alatt 
a trencsén megyei, bácsi, temesmegyci, balácsai.

Foitsek Károly urad. igazgató.

székesfehérvármegyei, ercsi, tolnamegyei és simon- 
tornyai-uradalomban működött. 18G4-ik évben midőn 
Báró Sina Simon a gödöllői, hatvani és szt.-lőrinczi 
uradalmait a Belga banknak eladta, — a Gödöllői 
uradalomnak — mely akkor 8 kerületből állott 
(bennfoglalva a mostani korona uradalmat is) — 
átadását mint Báró Sina kiküldötte közvetítette. 1871. 
évben történt szolgálatból való kilépés.kor — érde-

olyan a képviselőválasztásoknál tevékenyen rcsztvett 
és a pártot mindenkor fényes diadalra vezette. Szá
mos évek óta a megyei bizottság tagja és több bi
zottságnak u. m. a sorozó bizottságnak, választók 
összeíró-, loavató-. tenyészapaállatok vizsgáló bizott
ságok elnöke. Állandó-, és központi-választmány 
vasúti- és gazdasági bizottság tagja, és az uj ipar
törvény életbeléptetése óta iparhatósági biztos s mint 
ilyen a közügyekben is elénk reszt vett és nagy 
tevékenységet fejtett ki.

A z u j-a r a d i U r a d a 1 m i S ö r f ö z 6 h á z 
é s  S z e s z g y á r  Uj-Aradon trdnd a 7 község 
és önnálló pusztából álló uradalom központján, 
lettek felállítva az 1783. évben. Mindkettő az

uradalom szükségletét látták el az 50-es évek 
elejéig, mely időszakig a legtöbb uradalom birt 
szeszgyárral, és nagyon sok serfőzőházzal A 
szesz és sörre kivetett közvetett adók azonban 
a legtöbb birtokost elriasztotta ez iparok üzé- 
sétől, minek következménye az lett, hogy majd
nem minden gazdasági szeszgyár és sörlozőház 
és akkor úgyszólván csak ilyenek léteztek, 
be lett szüntetve. Az aradi uradalomban azon
ban a sörfőzőház 4000 hl. sörfőzésre beren
dezve és ászok pinczékkel ellátva lett; a szesz
gyár pedig az ötvenesi pusztára építve czirca 
7000 hl. termelés évi képességgel. Az 1885-ben

F o i t s e k  K a r o l  y. Zselénsky gróf-fele 
uradalmak igazgatója. A hatalmas uradalmak általá
nosan tisztelt igazgatója. Uj-Aradon született 1858. 
évben február 5-én. Édes atyja már akkor 1840. óta, 
mint számtartó volt a Zselcnsky grófi uradalmak
ban alkalmazva. Iskolai tanulmányait Aradon, Te
mesvárod, Szegeden és Kürmöczbányán végezte. A 
szorgalmas ifjú, 1879-ben lépett a grófi uradalom 
szolgálatába, ahol egy évig mint Írnok a központi 
kezelésnél működött. A következő évben már mint 
számtartó, majd nemsokára felügyelője lett az ura
dalomnak. Erős, nagy igyekezeti! ember, aki szak- 
tekintély a gazdasági ágban. Ez a nagy tudása sze
rezte meg neki a nagy uradalom igazgatói állást 
ami szUkksigessi tette, hogy az uradalom központ

jóba. l ’j-.Aradra helyezze at lakását, ahol miha
marabb megszerették a tanult, előkelő állású úri
embert.

A m a g y a r f r a n c z i a  c o g n a c g y a r V i 
l á g  o s a n. Betét társaság Marty Kéné cs társai ezég 
alatt. 188d-ban alapította, s jelenleg nemcsak Ausztria- 
Magyarországban, de külföldön is kiváló hírnévnek 
örvendő eognacgyárat Marty Rcnc a Bohusok,va
lamint magyar cs franczia nagybirtokosok részvételével. 
A gyár az Arad-hcgyaljai cs az erdélyi borokkal gyártja 
alt dános közkeletűek örvendő kitűnő minőségű cog. 
naejnit. Az első ilyen gyár ez, mely az országban 
az igazi franczia. rendszer szerint lett felépítve, mig

Uj-Aradi és vidéki népbank.

r r r g N .. f ..I lI J L
‘ii.__

Uj-Aradi uradalmi serfőződe. Br. Bohus László világosi kastélya.
!nei .elismeicsői fényes jutalomban részesült. Ezen 
időtől lógva 1880-ig saját gazdaságával foglalko
zott. 1880-tól kezdve J 889-ig az uj-aradi Takarék- 
pénztárnak 1 évi felügyelő bizottsági tagja, és 8 
e u g  G.azgatu; a volt. 1800-ik év elején a midőn 
az „Uj Arrui cs vidéki Népbank*4 létesült, ennek ve
zetését ii.ml vezcrigazgató átvette, mely minőségben 
jelenleg is működik. 1871, óta 1801-ig az uj-aradi 
választó kerületnek kormánypárti elnöke lett és mint

az uj szeszgyári törvény következtében, az öt
venesi szeszgyár át lett alakítva egy évenként 
1680 hit. termelő gazdasági szeszgyárra, 1802-ben 
pedig az uj-aradi uradalmi sörfőzőház teteme
sen nyagyitatott, és a legjobb minőségű sör 
előállítására szükségeltető kellékekkel ellátatott. 
Jelenleg körülbelül 20,000 hl. sört gyárt.

a többi hasonló gyár csak utánzata az ő gyáruknak. 
Maga a gyár M a r t y  vezérigazgató vezetése alatt 
jelenleg átlag 15—20 munkással dolgoztat, nyolez 
lóercjü gőzgéppel, négy készülékkel, a melyek négy 
nagyobb épületcsoportban vannak elhelyezve. Van 
a gyárnak öt nagyobb pinezéje, a melyek ép úgy, 
mint az egész gyár a modern technika minden vív
mányaival, közötte a gőzfűtéssel is van berendezve. 
— Mielőtt a philoxerapusztitas Arad vidékén Í3 oly
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nagy károkat okozott. A gyár érőnként 2000 hl. cog- 
nacot is termelt, szállítva e nagy cs elsőrendű mcny- 
nyiségct nemcsak az egész országban, hanem Becsbe 
úgyszintén az összes osztrák tartományokba is. A

/íraömcgye nevezetesebb községei.
A megye életében mindenkor fontos sze

repet játszottak községei. Nem egy történeti je-

tatjuk. - -  l . ip p a  városából legnagyobb ipar
telepét, Kohn S. X. sörgyárát mutatjuk be és 
ismertetjük, mint akinek tulajdonosa élénk részt

Igazgatósági épület.

philoxera pusztítása óta bárha n szőllők újonnan ül- 
tettettek a gyár termelése 4—500 hl. a legjobb és 
legfinomabb franczia módon készített cognac. Mint

Magyar franczia cognac gyár. V ilágoson.

lentőségre is tett szert, miáltal belejátszottak a 
nemzet történetébe, sőt alakulásába is. Bár nem 
tartozik a megyéhez, de természetes fekvésük-

Gyártelep.

vesz a megye és Arad városának közéletében 
is. — A p a t e l e k e t  a Solymossy László báró 
nagyúri kastélya teszi 'híressé, melynek hü képét

A radi és Csanádi egyesült vasutak  Gurahonczi czement gyára.

már említettük ez a cognac gyár az egyedüli az or
szágban, a mely a világhírű franczia rendszer szerint 
lesz vezetve és ennek köszönheti elterjedését is, a

nél fogva,. szinte össze van vele forrva Uj-Arad 
ér. Lippa. Épen ezért első sorban is emlékezünk 
meg róluk. U j - A r a d városa a Zselénsky

lapunk más helyén mutatjuk be. — B o ro s -  
s e b e s  YVenckheim Frigyes gróf tulajdona, 
a hol a gazdaságnak minden ágával foglalkozó

Kastély külseje. Sulkovszky herczeg pankotai kastélya.
Kastély belseje.

miben legfőbb érdeme M a r t y  vezérigazgatónak van. 
Bemutatott képeink a gyárat és oz igazgatósági épü- 
etet ábrázolják.

gróli uradalmak központja, legnevezetesebb köz
ségi intézménye az Uj-Arad és vidéki népbank 
részvénytársasága. Mindkettőt képben is benut-

fournak vaskohászata, vasgyára, márványbányái 
és több iparvasuta is van. A valóságos minta
gazdaságot négy képben igyekszünk szemlélte-
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tővé tenni. Ugyancsak Wenckheim grófé Meny- 
háza-fürdőhely is, amelyről alább szólunk. — 
G y ú ro k  híres bortermelő község, melyet fe
ledhetetlenné tesz a remek gróf N á d a s d y Ké
re ncz-fé le kastély, melyet képben is bemutatunk. 
— Mária-Radna híres búcsúját óhelye az egész 
országban ismeretes. — V i I á g o s községe tör
ténelmi nevezetességű. Ott vannak a Bohus- 
nemzetség, László István, és Zsigmond nagyhírű

kastélyai is, melyeket képekben is bemutatunk. 
Ugyancsak bemutatjuk a híres világosi romokat 
és az általánosan ismeretes franczia rendszerű 
konyakgyárát.

Menyháza-fürdö. A nagy magyar Alföld legtisz
tább üde. pormentes levegőjét Menyháza-fürdon ta
láljuk fel. Ez az ozondus levegő okozza aztán azt 
is, hogy mig a hőség az Alföldön 25 2(1 fokra is
felemelkedik, addig Menyháza levegője a legmelegebb 
időben sem több lí* -20 foknál. Különösen a szelek 
ellen van a fürdő nagyszerűen védve a körülövező 
hegyek által. A fürdő évadja május 15-étől — szep
tember végéig tart. Főszezonja július I-tői augusz-

sav. A mennyiség azonban mindenütt mint kevés, 
csekély ásványokkal van jelezve. Menyháza tehát azon 
ritka szerencsés helyzetben van, hogy természetes 
meleg, langyos és hidegforrásokkal rendelkezik, me
lyek mindegyike gyógyjavalattal bir s gyógyczclokra 
felhasználható. Valóban már a Menyháza gyógylü'do 
első ismertetője, dr. Kéri István, Áradmcgye néhai 
főorvosa évtizedek előtt vegyi tanulmányok s gyakor
lati érzéke alapján elnevezte Meny házát magyar Gas- 
tein-nak s ugyanezt erősíti meg dr. Lengyel Méla. 
Dr. Bolemnnn István hírneves balneologusunk kitűnő 
tankönyvében külön is tclemliti, hogy: M c n y h á -  
z á n a k g y ö n y ö r ü f e k v é s e ,  e g é s z s é g e s 
é g h a j 1 a út, a t e l e p n e k  k 1 i m a t i k u s c r- 
t é k c t i s  t u l a j d o n i t ,  a m i g la  n g y o s h é  v- 
v i z z e i d e g b a j  o k  e l l e n  n a g y s i k e r r c 1 
l e n n e  a 1 k a 1 m a z h a tó  é s  m a g y a r (• a s- 
t e i n a k n e v e z i .

Menyháza, mint gyógyfürdő és klimatikus gyógy
hely, javalva van, mikor súlyos betegsége után az 
üdülés lassú; mikor a szervezetnek nyugalom és 
pincnésre van szüksége. .Nemkülönben korai claggás- 
nál és általános gyengeségnél, vagy idegbántalomnál,

Szulkovszky herczeg kereki majorja.
idegzsabák és görcsöknél. Gerinczagy bántalmaknál, 
kivált hátgerincz sorvadásnál. Súlyos betegségek után, 
typhus. difteritis, gyermekagy stb visszamaradt utó
bajoknál. Könnyebb csúzos és köszvénves bajoknál. 
Bizonyos női bajoknál, vérszegénységnél. A bőrbán- 
talmak egész sorozatánál. A gyomor és bélzsá- 
bák s némely huruttos állapotai ellen. Hidegvíz 
gyógymód, már régebb idő óta fennáll Menyházán. 
A fürdővendégek befogadására szolgál a sétatéren, 
levő nagy szálloda, közvetlen a vasúti indóház mel
let. Ezen kívül a fürdővölgyben ez év folyamán 
épült emeletes lakháznak 20 szobája, mclylyel egy 
tető alatt vannak a fürdőszobák, társalgó, biliárd, 
igazgatósági szobák, dohány és szivar tőzsde, orvosi

kényelmes márvány kádakkal, meleg, langyos és hideg 
zuhanyokkal, hőmérővel, villamos esengetyiivel. Egy 
állandó vízmelegítő kazán is működésben van azok 
számára, kik természetesnél melegebb hőfokú vizet 
kivannak használni. Ily melegített fürdőért különdij 
nem jár. Gyógyeszközök. Ez idő szerint legfőbb 
gyógyhatány a természetes vagy melegített hévvizben 
való fürdés.' És hova tovább fejlesztenie a gyógyha- 
lányok száma, a rendszeres hidegvizgyógymód a 
Kncip gyógymódja, másságé, svédgyógytornészat

Paradeiser villa M enyházán.
villamosfűrdők behozatala által. Jól gondozott hegyi 
séta utak, kischb-nagyobh kirándulások a márvány 
és vasb.myak. vasolvasztókba. Állandó orvosi szolgálat
ról gondoskodva van. A közönség rendelkezésére áll 
az egész fiirdővölgy s az ezt környező hegység és 
erdő. A vidék flórája szinpompa és változatosságban 
páratlan. A nagyobb kirándulási helyek : A vále lunga, 
a Szpiiuili, Tinöcza és Kcstiradai hegység, közel fek
szik Dézna, a Török család szép halastavai s a 
dé/nai v. r romjaival. Könnyen elérhető Borossebes 
nagyszerű márvány és vasiparával. Szép kirándulást 
tehetni a bihari hegységbe. Vaskőre es fel egész a 
bééli üveghutáig. Az összes napi és képeslapok, te
kepálya lawn-tennis és gyermekjátszótér, melyek kíi

Fürdőházi étterem Menyházán.

' ’ü tart. amikor is seregestül látogatja a kies 
1 .vet nemcsak a megye, de Erdély legmesszebb 

>' az intelligenczia. A fürdőt vasúti állomás, 
t i'. irda köti ősze az ország minden részével, 

fürdtivölgyben több forrás ered. Ezek 
■ \ I Béla. m. kir. tud. egyetemi tanár 

' 1887-ben. A vízben talált szilárd 
hőfoka szerint változnak. Legmele* 

io" vagy Erzsébetforrás. Azután a felső 
,rras resztforrás. Van ezen* 

ü eg\ hidcglorrás 1 1 " ('.. mely ivóvízül szol* 
i;uH‘n. inaul ><' az épületeket ellátó vízvezeték, 

a atrészek tartatnak: Calcium, Magnesium 
egyuletek, Chloridak, kötött és egészen szabad szén-

rcndclo szoba és kávéház. Közvetlen ezen uj épület 
mellett van á tágas és díszes étterem, mely a nagyobb 
szabású  ̂mulatságok helyéül is szolgál. A*szobák* napi 
ara 1 - 2  frt közt változik. Az étkezés a közös ebéd
lőben történik étlap szerint vagy egyéni kívánatra 
megállapított egységes napi árak mellett. Az árak 
mérsékelték, s hatóságilag vannak megállapítva és 
ellenőrizve. Az étkek minősége kifogástalan. A szol
galat pontos. Minden állandó fürdővendég, ki 3 
napnal tovább tartózkodik Menyházán köteles gyógy 
es zenedijat fizetni, melyet hetenkint a fürdő bérlő- 
seg szed he, s a fürdőbizottságnak átszolgáltat. Ez 
idő szerint 18 fürdő szoba áll a közönség rendelke
zésére, mindannyi a legújabb berendezésű elegáns cs

Fürdőépület Menyházán.

'"nősen pedig a július 2-l-iki Krisztina-bál cs Sze 
Istvánnapi baljai híresek. Az orvosi szolgálattal 
balncolologiai téren nagy hírnévnek örvendő H a  
n a 1 Albert, dr. uradalmi orvos van megbízva.

Most készül a pompás, barokstilü uj fürd 
h:lz\ . m.c,y, e» ' ikc *csz a legszebbeknek az orszi 
lürdőházai között. A máris n a g y h í r ű  fürd
Wenckheim Frigyes gróf tulajdona, a ki szives kés 
seggel áldoz az ország eme üde vidékének felvir 
goztatására. Menyházát négy képben mutatjuk 
egyidejűleg.

Felelős szerkesztő; Hirschmann Tivadar.I arsszerkesztő ; Gergely Ernő. 
Kiadótulajdonos: Magyarország és a Nagyvilág lapvállalat.


	01-02

