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L’j s ú g  cziniii lapunk nini számával nevet cserél.■A millenniumi ünnepségek lezajlásával az ö hivatása is beteljesült s uj zászlót kell bontanunk megőrizve ereklyeként a régit, hogy tudásunkat, tapasztalatainkat és munkásságunkat továbbra is érvényesíthessük. A minő fényes historikus háttere volt a millenniumi évnek, épp oly korlátolt volt az általa felszínre vetett érdekkör, mert hisz az mindenütt a nemzeti önérzet s kegyelet megörökítésére szorítkozott csupán. Mostan ezekkel a tekintetekkel párhuzamosan nyomulnak előre azok a kozmopolitika érdekek, miknek háttérbe kellett szorulnia, a nemzeti kegyelet és emlékezés nagy ünnepén. Most már nem zárkózunk el a küllőid versenye elöl. a mint az a millenimni kiállítás szervezésénél történt, a hol ezer számra küldték el naponkint a lemondó leveleket ama külföldi érdeklődőknek, kik nemzeti közgazdasági termelésünkben versenyezni akartak: — hanem egyenesen kihívjuk azt. Igenis, hazánk és a küllőid között a haladás és művelődés terén nem lehetnek ellentétek : itt csak közös vállvetett munkálkodásról lehet szó az emberiség igaz és nemes végczéljai felé. IIa eddig Írásban és képben minden oldalunkon átrezgett a nemzeti motívum most az összehasonlítás és bírálat kritikus tolla fog megszólalni: a minthogy tartalmunk ezentúl is két felé fog mcgoszlnni. hazaira és külföldire.Hazai programúmul; kerete hamar ki van merítve. A főváros és a magyar vidék monografikus ismertetésén -kívül—lelkiismeretes -lajstromozói le— színik a művészet és irodalom, a politika és társadalmi kérdések minden kimagaslóbb mozzanatának, a mint azt legjobban honi tollaink meg- inii képesek, vagy ök maguk a szereplők megirni fogják. E mellett számot vetve a reprodukáló- miiipar minden vívmányaival, mikkel az ábrázoló művészet maga sem tud már versenyezni a képek tisztasága s technikai tökéletessége tekintetében, művezető szerkesztőségünk a jóknak legjavát fogja, minden számunkban a közönségnek nyújtani.Külön rovatot nyitunk az irodalom minden szakára, ugv a szépirodalom, mint az egyes szakmunkák és szakfolyóiratok elbírálására. Másik rovatunk a színművészet távlati képét fogja mutatni hét sziliházi történetének, összegezve a bírálatokat, csoportosítva a* újításokat s fejtegetve ama indítványokat. mik a nagy közönségtől jőve. annak ízlésére és kivánalmiira engednek következtetni. 
m  !i színdarabok mint a színészek világában.Re fő rovatunk a hazai képzőművészet légi b b  alkotásainak szemléltető reprodukcziójábúl

ben teljesen elmaradtak pusztán technikai okoknál fogva a külföld hasonló vállalkozásai mögött, sőt mondhatnék, hogy közönségünk sokkal jobban ismeri a külföld közepes sikerű képzőművészeti alkotásait, mint a hazai eisö rendű festmények és szobrok képeit.A közgazdasági kérdések önmagáktól kínálkoznak az olyan lapban, mely két oldalú tolmácsa lesz annak a harcznak, mely ezen a téren a külföld előrehaladt ipara fokozódott anyagi forrásai s honunk nyers termelése között a dolog természeténél fogva folyik. Ezen a téren elégséges hacsak, a rossz indulata inszinueziók elhárítására szorítkozunk, mik indító okaikat gyakran nem a legtisztább forrásokban lelik. Eme rovatunknak vezetője különös szakértelemmel tanulmányozta a külföld közgazdasági viszonyait, mik nélkül a hazaiaknak megértése alig képzelhető. Egyben pedig tartózkodni fogunk ama magas röptű pénzügyi fejtegetésektől, mik a világpiacz pénzkolossusainak szövevényeivel foglalkoznak, mikbe alig lehet beleszólásuk egy pár európai matadornak, és így a nagy közönséget a milliós számhalmazokkal csak untatják.Hazai fürdőhelyeket, a közönségnek, az államnak és a sajtónak eme mostoha gyermekét mi fogjuk felkarolni és a megizmosodás ösvényére vezetni. Ezen a téren nemcsak mulasztás, hanem egyenes hibázás terheli összes közéleti tényezőnket. Mig a Tátravidék-. Balaton- Vág és Garnmvölgye, a honi gyógyforrások az egész világ páratlan kincsét képezik a természet szépségeinek, addig csak a kelet apatikus és fatalisztikus ügykezelése hasonlítható ama n-mbánomsághuz, melylyel ezek a hygenikus és közgazdasági tényezők nálunk rendszeresen semmibe vétetnek. Ha látjuk, hogy egy Herkulesfürdö, mely a kelet Ischlje volt esni; a közelmúltban, most az ügyefogyott szervezés folytán egy kisváros kirándulási helyévé stilyedt, nem is szólva az ezredéves notoritással biró forrásainak, majdnem parlagon heverő gyógyerejéröl. akkor kell, hogy elszoruljon minden hazafiasán gondolkozó ember szive s kell. hogy az utolsó izom is megfeszüljön, hogy ebből a semmiből nemzeti közkincset teremtsen.Ezzel párhuzamosan nem kerülhette ki figyelmünket. — mivel lapunk olvasóinak többsége mégis csak hazánkban található, — hogy a hazai közönségünk által — fájdalom — még mindig a méltányos nemzetgazdasági és hazafias tekintetekkel alig összeegyeztethető mérvben látogatott külföldi fürdő és klimatikus gyógy- valamint pusztán fasshionuble szórakozási helyek megismertetésére és méltatására, az eddigihez hasonló pub-

liczisztikai működés.' tér fekszik parlagon. És így már legközelebb m e g k é riük eme külföldi helyek sorozatos bemutatását an,’ lílk reményében, hogy itt is találkozni fogunk olvasóink előkelő Ízlésével és megfelelünk a fokozódott igéilveknek kozásoknak.Szokássá vált, hogy újonnan mej. felsorolja azokat a munkatársakat, kik an ; lemi sikerét és irodalmi színvonalát biztos Mi ebben a tekintetben eltérünk a sablont csak annak a kijelentésére szorítkozunk, hoj,Ítélve azt a felfogást, mintha a jó újságíró n.
<lenről jól tudna írni. összes rovatainkat nem a nvira íróknak, mint szakembereknek osztottu1 kiknek dolgozatait az úgynevezett irodalmizon; cza/ a szerkesztőség látja el. Am vezéreljen bennünket az a buzgóság, melyet ennyi sok magasztos feladatú nemes és üdvös czél megérdemel 1A Magyarország és a Nagyvilág 

Szerkesztősége.

■A k ia d ó h iv a ta l é r te s íté s e .Lapunk megnagyobbodott keretével szembe., annak előfizetési ára marad a régi. Egész évre 8 frt. félévre 4 frt. A kiadóhivatal ügyköre a kozmopolitikus publiczistikai érdekeknek megtelő lően lényegesen módosul. Habár a szellemi mind eddig szorosan a szerkesztőség veze alatt áll. a kiadóhivatal ügykörébe tartoznak m. ama ismertetések, illusztrácziók és leiró közlenu nyék. mik egyenlő mérvben felelnek meg úgy a magánvállalkozások, mint a nagy közönség érdekeinek.—TagadÍM)tatlaiu-hag.y;-nngyon _sok. nagyszabású országos telep és intézmény akad. mely elsősorban a vele viszonylatba jövő szükebb érdek- csoport érdeklődését hívja csak fel. Ezeknél méltányos. ha az adatokat és leírást a kiadöhivatf már előkészítve kapja, nehogy az adathalmaz rész létezésével és összegezésével a szerkesztőség külön foglalatoskodjék. Különben azt már a kérdésben jövő vállalatok önérdeke követeli meg, hor ezek az ismertetések, leírások általuk szakszei kidolgozva kerüljenek a nyilvánosság elé, mi a legjobban szervezett Írói gárda sem képes an nak a minueziózitásnak szakszerűen megfelelni melyet a legtöbb esetben a gyártmányok minémü- sége, a gyártás technikai fejlettsége tekintetében az egyes érdekcsoportok megkívánnak.A kiadóhivatal külön műszaki osztályúval bir mely az gyes telepek reprodukezióra alkalmas felvételét eszközli, azonkívül az ismertetéseket ha kell, idegen nyelvekre lefordítja. A képekben való bemutatás, tekintet nélkül a vállalatok jelentőségére, mindenkor méltó lesz lapunk művész



2 MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG 1896nívójához és így külön utasít ' eklntet-ben helyén sincsen.Eme ismertetések, felvételek sth. körüli eljárás részleteire nézve mindenkor kellő felvilágosítást nyújtunk. Egyes fürdőtelepek, szórakozási helyek ismertetése külön lenyomatban, vagy lapunkhoz csatolt kisebb-nagyobb terjedelmű mellékletben is eszközölhető. K iadóhivatali h ely iség , E rx sé-  
bet-kőrut 17.

B u d a p e s t .Jelen fővárosi utmutató-számunknak az a feladata, hogy az idegeneknek bemutassuk a magyar metropolist, Budapestet.A minő nehéz lett volna ez a törekvés még csak pár év előtt, olyan könnyű az most, az 1896 évi millenáris ünnepségek után, midőn feltártuk a világnak azt az óriási haladást, melyet az jtpár, termelés és kulturális munka minden szagában elértünk. Érmek első folyamányaként ívfost már bízvást kételkedhetünk, hogy létezhetnék müveit idegen ember, ki Budapestnek ue^ét még nem hallotta volna. /Budapest ma világváros,®/mely rang megilleti úgy terjedelménél, mint Jfi'kósságának fokozatos szaporodásánál fogva. &me fejlődésének köszön- heti, hogy százezrekig fogadhatott magába az ideié b ő l  „  k,állítás,.4  a,* tt'nnn2 ezredéves ünnepségek alatt több ■ j-ra rúgott nálunk az idegenek for-eredmény után érdekelhet, hogy minők az előzmények, a kezdet.Mi volt Budapest most ötven évelött? Nagy dság. De még csak huszonöt év előtt is ódon r halmazából állott, inig a jelenben palota, óta mellé sorakozik.Éz volt Budapestnek genezise. Tegnap még *jnm i, ma pedig központja az egész európai keli.• tíz nem öndicséret, hanem tény. íme néhány statisztikai adat állításunk beiga- zolására.Budapest lakosságának létszáma 250.000 főre rugón 1870-ben és most meghaladja a 600.000-et A hol most pompás palotasorok húzódnak, addig létezett néhány kunyhó, néhány lakóval. Az Európa szerte párját ritkító uj Parlament helyén kacsák ffirödtek a posványos vízben. Hírből sem ismerték a ló és villamosvasutat, a villanyos és gázvitá- gitást. Budapest beépített területe azóta megötszö- -ösödött. Húsz év alatt három uj színház épült, a Nép s Vígszínház és az Opera. Ma a főváros közönsége nyolez kilencz színpad között válogathat. Húsz év alatt négy uj híddal kapcsolták át a Duói, az utolsót 1896-ban avatták föl. és az ötödik év múlva készül el. Az utolsó évtizedben zték be az Andrássy-utat, a nagykörutat, a ponti pályaudvart, Bazilikát, Mályáslemplomot, j parlamentet, elevátort, az uj műcsarnokot és i  főváros minden kerületében uj vásárcsarnokokat, a mihez ha hozzáadjuk a régebb keletű lánczhidat, alagutat, akadémiát, múzeumot, vigadót és a nemzeti színházat, teljes beigazolást nyert fenti állításunk.Ugyanebben az időszakban emelkedtek a nemzet nagy fiainak állított emlékszobrok, csak kevés van, mely 25 évnél régibb lenne.És bármerre forduljon is tekintetünk, minden íj, uj. újdonatúj. *Budapestet egy napon megtekinteni nem léét. A kirándulásoknál ajánlatos, ha nyitott kocsikba ’nk és arról nézünk végig mindent, mit Budapest tud mutatni.Sétánkat a dunaparti Borzon kezdjük meg. mdapestnek eme legszebb pontjáról indulva ki, a lpL tekintetünket elbájolón bilincseli le a budai rakpart; a Szent Gellérthegy és a királyi palota, mely utóbbinak remek fekvése és fenséges slyljo gyönyörködtetésre ragadtat.Átkelve a Dunán csavargözössel útközben látjuk az uj hidat, a Szent Gellérthegy alján a Rudas fürdőt, innen nem messze avárbuzár épületét, előtte \bl .Miklós szobrát, a várban a királyi

palotát, jobbra a lánczhidat: ha pedig visszatekintünk az elhagyott partra, úgy előttünk áll a vigadó impozáns épülete.Budán a siklóra ülünk, mely 8 krért visz fel. Felülről gyönyörű kilátás nyílik Pest városára. Az ország fővárosa innen teljes fenségében és pompájában szemlélhető. De ezt látni kell, a leírás meg sem közelítheti a valót.A siklót elhagyva, balra a királyi palotához érünk. 1247-ben épült először IV. Béla idejében. Többször dűlt romba azóta, mig jelenlegi formája Mária Terézia királyné idejéből való; mig most a nyugati oldalon hatalmas uj szárnyépület készül Ybl terve után.Budavára túlsó oldala hatalmas hegyekkel van körülvéve, melyek nyáron kellemes kirándulóhelyei közönségünknek. Gyönyörködhetünk a Krisztina és Rácz város remekfekvésében, valamint kivehetjük a már csak rövid ideig fönnmaradó czitadellát, a vöröskeresztegylet és katonakórházat, az előkelő Karácsonyi palotát és a déli vasút indóházát. Fent a hegyeken látjuk a Svábhegy villa kolóniáját, melynek filagoriája egyik kedvencz sétahelye volt Erzsébet királynőnek.A Várban magában többnyire csak régi épületekre akadunk.Itt van a főváros nevezetes bronz szobra is. Hentzi tábornok emlékét örökítve meg. Ettől jobbra van a miniszterelnökség, balra József föher- czeg. előtte pedig a honvédelmi minisztérium palotája. Közelében van u várszínház, mely valamikor kolostor volt. Innen a Disz-térre jutunk, melyen a honvédszobor áll, tovább menve a Mátyástemplom elé érünk, melynek szabadterén a Szent Istvánszobra lesz felálitva. A templom melletti kőlépcsőn lemegyünk a Vízivárosba és onnan Ó-Budára villanyos vasúton. Ö-Buda a főváros legrégibb része, már a rómaiak idejében is létezett mit a kiásott amphitheatrum és a római fürdők is igazolnak. Itt van a külföldön is elismert hírneves hajógyár. Visszajövet a dunaparton találjuk a Lukács és Császár fürdőket. Jobbra gyönyörű, kilátás nyílik az Uj-parlamentre, balra a törökvilág utolsó emlékére : Gül-Baba sírjára.Innen legjobb, ha a helyi gőzössel térünk haza gyönyörködve a két oldalon látható remek épületekben.
Második napon ugyancsak a Corson kezdjük kirándulásunkat és végig haladva a Mária-Valéria utczán, a Vigadót pillantjuk meg ismét, melynek szépségét közelről tanulmányozhatjuk. Ez utcza végén terül el a Ferencz József-tér, melyen három bronz szobor áll. A legközelebb fekvő Eötvös József báró Íróé és államférfiué, majd Deák Fe- renezé, ki az 1867-iki kiegyezésnek volt megalkotója és ezért a „haza bölcse" nevet kapta, mig az utolsó szobor a tér túlsó oldalán Széchenyi István grófé, ki a közelében levő Láncz- hidal. Akadémiát és Dunagőzhajozási társaságot aiapitotta meg. Deák Ferencz szobra mögött van a szabadelvű kör. Ez a párt, melynek Deák oszlopos tagja volt, már évtizedek óta bírja az ország bizalmát és igy hatalmát is. Az akadémia mellett elhaladva, jutunk az uj országház elé, szemben vele a földmivelési és igazságügyi palota áll, mellette pedig a legtelsöbb itélőszék palotája büszkélkedik. Ez lesz itt idővel a főváros legszebb városrésze. Innen az Alkotinányulczán az igazságügyi palota elé érünk, melytől jobbra a vallásügyi minisztérium látható.Kiérve a Váczikörutra. a bazilikát nézhetjük meg, honnan nyomban, az Andrássy ut torkolatához érünk.Sok százezer irtot érő paloták szegélyezik ezt a pompás utat. mely 20 millió frtba került. Ezek között a legszebb a m. kir. Operaház Liszt és Erkel Ferencz mellszobraival. Tovább haladva az utón, balra a Nagymező utczában a Somossy mulatót táljuk, majd pedig a Oktogontéren elértük a Körutak keresztezését. Az oktogonon túl jobbra a plasztikon, az Andrássi-ut vegén pedig a Feszty féle körkép és az uj állandó műcsarnok épülete van. Itt kezdődik a városliget, melyben még egyes visszamaradt emlékeit kiállításunknak szemlélhetjük. igy az Iparcsarnokot, a Történelmi főcsarnokot stb., valarnnt a lengyel körképet és a Pokol

szemléltető képét. A ligetből legjobb, ha a Daru- janits ós a Rottembillcr utczákon térünk vissza a városba, a hol útközben a Kerepesi ut keresztezésénél a központi Pályaudvart né, hetjük meg, a Kerepesi utón pedig elhaladunk a Párisién mulató, a Népszínház, Rókus kórház és Nemzeti színház előtt, majd a Kossuth Lnjos-utczában megnézhetjük a Országos és Nemzeti kaszinó palotáit.* *
*Harmadik napon legjobb, ha sétánkat a duna- partról Petőfi szobránál kezdjük meg, a ki úgy halt meg, mint azt maga kívánta a harezéren a magyar szabadságért. E szobor körül van a főváros gyümölcspiacza, a hol az ország minden tájékáról összehozzák a szebbnél szebb gyümölcs fajokat. Ezen a helyen fog felépülni az uj eskütéri hid egyetlen óriási Ívben. Közelében áll a régi Plébánia templom, mögötte a régi Városháza, — az uj a Lipót ut-czában van a honnan folytatva utunkat, a Vámháztórre jutunk. Itt van az uj Fe- rencz-József hid, városház palota, a józsefvárosi vásárcsarnok és valamivel tovább az Elevátor.Az Elevátornál torkol a nagy körút, melyen az Üllői ut keresztezésénél a Mária-Terézia laktanyába jutunk. Itt az Üllői utón van a dohánygyár és a klinika, hol az ország első orvosi tekintélyei rendelnek és gyógykezelnek ingyenesen. Az üllőiét végén terül el a botanikus kert, a Ludovika- akadémia, a Morgue és az uj kórházak óriási épület tömbje,A Körúton tovább haladva, jutunk a Baross utczáig, majd a Kerepesi ut keresztezéstől nem messze a New-York biztositó intézet márvány palotája látható, melynek épületében nemcsak Budapest, hanem egész Európa legszebb kávéháza van.A körút két oldalát beszegélyezö szebbnél szebb paloták túlnyomó része az utolsó évtizedben keletkeztek. Á Váczi-körut keresztezéséné- jutunk a nyugati pályaudvarhoz, mig a még hiányzó rövid vonalon az uj Vígszínház és a Mar githid tekinthető meg.Innen a Nádor-utczán a Muzeum-körutra hajtatunk, a hol műegyetemet, képviselőházat, a nemzeti múzeumot és Arany Jánosszobrát nézhetjük meg.A múzeum mindennap 9-1 ig tekinthető meg, ott van a főrendiház ülésterme is.A múzeum mögött van a főváros mágná- negvede, közte a Károlyi, Eszterházy, Batthyányi- Révav. Festetich, Teleki. Huszár, Nádasdy, Almásy. Zichy paloták, és a nemzeti lovarda.A Kecskeméti utczán, térve vissza, elírnia dunk az Egyetemkönyvtár és az Első hazai takarék- pénztár palotái előtt.Ila látogatóink elég idővel rendelkeznek negyedik napon megnézhetnék még a vágóhidat, a Ferencz és Erzsébet városi templomot, a zsinagógákat tovább lomehetnek Promontorra Dietzl, Toriéi, Louis Francois. Cuba-Durosier pinezéinek, illetvo gyártelepéinek megtekintésére. Kőbánya a sör és gépgyárak negyede ott van Polgári és Dréher féle serfözöde. Ganz gyár stb.Kirándulások tekintetében legjobban ajánlható a Svábhegy a norma fával és a Zugliget, hová fogaskerekű vasút vezot. Azonkívül a Duna gyöngye, a páratlan szépségű Margitszget.Nagyobb kirándulásra hálás vidék Visegrád, a királyi várromjaival, Esztergom, a heczegprimás lakhelye, Gödöllő a királyi család nyaraló helye.Mulató és szórakozási helyek: m. kir. ope- ruház, nemzeti szin-ház. népszínház, vígszínház, várszínház, Somossy-mulató, Foliescuprico mulató, az uj műcsarnok, Feszty féle körkép, Jan Styka és Kossak W . lengyel körképe, a Pokol körképe, a Plasztikon.Nem mulaszthatjuk el Budapest ismertetését mint fürdőhely gyárvárosi.Mint fürdőhely Budapest páratlan, nem létezik második nagyváros, mely annyi soknemii gyógyvízzel, hinni mini fővárosunk.A legtöbb a Budai oldalon van.Nevezetesebbek közülök:A Rudas-és Ráczfürdö, a Margitsziget fürdő, a Margithid fölött elterülő Szí. Lukács és Császárfürdő, a Királyfürdő és végül. Mattoni keserű sósfürdője.



1896 MAGYARORSZÁG ES A NAGYVILÁG 3A Pesti oldalon a ligetben találhatók az artézi fürdő, továbbá a Nagykörúti, Diana, Gschwindt stb, fürdők.Mint gyárváros Budapest szintén rohamosan fejlődik, összesen 51 naagyobb gyár van a fővárosban, mind nagyobbrészt az utolsó 5 év alatt épültek.Nevezetesebbek köztük.A Ganz, Láng, Schlick, Vulcán, Államvasuti-, Walzer féle gép-gyárak; a Dunagözhajózási és Danubius féle hajógyárak. Malmok közül a Krauss, Hagenmacher, Hitelbank, és Hengermalmok. A Linzer, Krauss, Stern féle szeszgyárak.Közlekedési eszközökre nézve első sorban a közúti lóvasut, a városi villamos vasút, a helyi gőz és csavargözös hajókat, a rákospalotai és földalatti villamos vasutakat, továbbá a helyiérdekű vonalakat kell említenünk.Bérkoesi dij a kétfogatu kocsinál óránként 1 Irt. 50, egyfogatunál 1. Irt. Pályaudvaroktól 2 illetve í  frt. 20 kr.Ezenkívül omnibuszok is közlekednek.
B u d a p e s t .Dér Hauptzweck dér hier vorliegenden Buda- liester-Wegweiser-Ausgabe ist, unsere Haupt- und Residenzstadt den Fremdcn vorzuführen.So schwer diese Auf'gabe vor einigen Jahren zu lösen gewesen ware, so leicht kann mán sie heute erfüllen nach den glánzenden Festlichkeiten des Millenniums-Jahres 1896, wo wir in dér Lage waren, unsere grossen Errungenschalten in allén Zweigen dér Industrie und Wissenschaften zu do- kumentiren. In dér That, es existirt kein gebildeter f remder. welcher Budapest nicht wenigstens dér Beschreibung nach, kennen wiirde.Budapest ist heute eine Weltstadt, diese Be- zeichnung gebührt ihr vermöge ihrer Ausdehnung und ihrer fortwáhrend zunehmenden Bevölkerung.Ilire rapidé Entwickelung hat uns auch die Anerkennung dér nach Millionen zahlenden Frem- den eingetragen, welche gekommen waren, unsere Milleniums-Ausstellung zu besuchen.Was war Budapest vor fünfzig Jahren ? Eine grosse Wüste. Ja  selbst vor fünfundzwanzig Jahren sah mán nur hie und da ein baufálliges Haus dórt, wo sich heute Pulast an Palast reihct.Das ist die Geschichte unserer Hauptstadt. Vor kurzer Zeit noch ganz unbemerkt, ist Budapest heute die Metropole des ganzen Orientes.Das ist nicht eitel Lob. das ist ’lhatsache!Als Beweis dieser unserer Behauptung, schlies- scn wir hieran einen kleinen statistischen Ausweis.Die Einwohnerzahl Budapest’s betrug in den siebziger Jahren 250.000. heute nach kamu 20 Jahren ist dieselbe auf nahezu 600.000 gestiegen. Die Gegenden, welche heute die schönsten Pliitze Buda- pest's sind. waren vor 20 Jahren wüst und leer. Keinen Strauch, kein Haus, keinen Menschen sah mán da. Das monumentale Parlament-Gebaude erstand auf sumpügen Bódén. Tramway, Quai, Gas und elektrisehe Beleuchtung, all das ist mm neu. Die Ausdehnung Budapests hat sich seither ver- fünlTacht!In den letzton zwanzig Jaliren wurden drei neue Theater gebaut: die Oper. das Volks- und Lustigspieltheater, so dass heute dem Publikum 8—9 Theater zűr Verfügung stehen.Seit zwanzig Jahren hat mán vier neue Brük- ken gebaut, dérén Letzte vor Kurzem (4. Október 1896) eröfi'net wurde; eine fünfte wird in zwei Jahren vollendet sein.lm letzten Dezenium wurden gebaut: Die vielbewunderte Andrassystrasse. die grosso Ring- strasse, dér Centralbalinhof, die Basilika, die Mathiaskirche, das neue Parlament, welches sei- nes gleichen sucht am ganzen Continont; dús Curialgobaude. ein Meisterwerk heimischer Knnst, das Mauthgebaude, die Schlachtbrücke, dér Elevátor, das neue Künstlerhaus, die Markthallon. Wenii wir diesen noch die Kettenbrücko, den Tűnél, die Akademic, das National-Museum, die Redoute, das National-Theater u. s. w. hinzufügen, so glauben wir damit unsere Eingangs gestellte Be- hauptung bewiesen zu habon.Allé unsere Denkmalor, welche die Nuliou ihren grossen Söhnen orrichtcte, stammen aus dér gleichen Epoche.

Wo immer unser Bliok hinfallt, ist Alles neu.* *+Es ist unmöglich Budapest in einem Tagé zu besichtigen, mán braucht hiezu mehrore Tagé und es ist angezeigt sich dabei einer olTonen Equipage zu bedienen um alles in Augenschein nehmen zu können, was Budapest zu bieten vermag.Wir beginnen unsere Tour am Gorso. dem schönsten Platze Budapest’s, wo uns sofort die malerische Lage des Blocksberges, die Ol'ner Donau- front und die k. Burg in’s Auge falit.\\ ir übersetzen die Donau mittelst Propeller, und bemerken wahrend dessen, links: die neue 1' ranz-Josef’s Brücke, das Bruckbad und den Burg- bazar mit dér Bronzstatue Nikolaus Ybl’s, rechts: die Kettenbrücke, und das iinposante Gebaude dér Redoute.Um in die Festung zu gelangen, ist es angezeigt sich dér Drahtseilbalm zu bedienen, welche uns in einer Minute ans Ziol führt. In dér Festung angekommen, bietet sich dem Besucher eine herrliche Aussicht auf Pest. Die Hauptstadt Un- garns liegt da zu unseren Füssen in ihrer ganzen Ausdehnung und Pracht. Mán muss das gesehen habén um von diesem Panorama eine Idee zu habén.Links von dér Drahtseilbalm liegt die k. Burg, erbaut unter König Béla in Jahre 1247; sie wurde öfter zerstört bis sie unter Maria-Theresia ihre jotzige Form erhielt:Gcgenwartig wird sie nach einem grossartigen Piano renowirt.in dér, dér Festung entgegengesetzten Rich- tung bemerken wir, dass Budapest von Gebirge umgeben ist, welches dem Publikum zu Ausflugs- zielen dient.Von hier aus seben wir die Vorstadte Raitzen- und Ghristinenstadt mit dem grossen Militárspital, den Palast des Gráf Karácsonyi und den Süd- bahnhof.Die Citadelle, welche sich am Spitze des Blocksberges befindet, wird nur mehr kurze Zeit bestehen.In kleiner Entfernung bemerken wir die Kirche und unzahlige Vilién am Schwabenberge, und et- was weiter den Johannesberg, welcher mit semer Höhe die ganze Umgebung beherrseht und auf dessen Spitze sich eine Filagorie befindet, errich- tet zum Andenken an die dorthin unternommenen Spaziergange Ihrer Majestat, dér Königin Elisabeth.In dér Festung selbst begegnen wir nur alton Baulichkeiten. Daselbst befindet sich die Bronzstatue desGeneralsHentzi, das Palais des Minister- prásidenten, des Erzherzogs Josef, des I-lonvéd- ministeriums.Entlang diesem letzgenannten Gebiiude fűiden wir das alté Festungstheater, welches einst ein Kloster war.Auf dem Paradeplatz sehen wir die Statue dér Honvéds und von hier aus gelangen wir in die Mathiaskirche, vor welcher die Reiterstalue des Königs Stefiin des Heiligen aufgestellt wird.Mittelst einer Stiege gelangen wir in die Wasserstadt, von wo aus die elektrisehe Bálin uns nach Altofen führt. Dieser Stadttheil ist dór iiltesle dér ganzen Stadt und war schon zűr Zeit dér Rümer bekannt, was durch die neuestens er- folgten Ausgrabungen dér römischen Bader und des Amphitheaters crwiesen ist Hier befindet sich die, auch im Ausland rühmlichst bekannte SchilTswerfte.lm Rückwego finden wir am Donauufer auf dér Ufner Seite das Kaisor- und St. Lukasbad, das Grab des Gül Baba, letzte Erinnerung an die Türkenherrschaft, und in dér Alitte des Stromes die reizende Margarethen Insel.
Am zweiton Tágé beginnen wir unseren Rund- gang abermals am Gorso. Wir durchschreiten die Maria-Valeriegasse und befinden uns vor dér-Redoute, dérén malerische Einzelheiten maii aus dieser Niilie genau unterscheiden kann.Am Er.de dieser Gasse befindet sich dér Franz- Josefplatz mit drei Bronz-Statuen.Die erste stellt den Dichter und Staatsmann Búron JosefEötvös dar.

Die zweite Franz Deák, den Schöpfer des 1867. Ausgleiches, genannt dér „Weise des Va- terlundes !Die Dritte endlich zeigt uns den grossen Patri- oten Stefan Gráf Széchenyi, den Urheber dér Kettenbrücke, dér Akadémia dér Wissenschaften und dór Donaudampfschifffahrts-Gesellschaft.Audi dér Club dér Liberalenpartei befindet sich auf disemPlatze, wahrend wir auf dér ent- gegengesotzten Seite, hinter dér Akademie das neue Parlament, das Gurialgebáude, das Justiz- und Ackerbatiministerium finden.Von hier gelangen wir in dér Alkotmánygasse vor den Justizpalast, zu dessen Rechten wir das Kultusministerium erblicken.Von da kommen wir iiber den Waitznerring, wo die Basilika steht, in die Mündung dér András- systrasse. Diese Strasse wird auf beiden Seiten von einer Palastreihe flankirt, déren jeder ein Vermögen reprasentirt, unter welchen die k. ung. Oper mit den Marmorbiislen Franz Liszt’s und Franz Erkel’s besonderes auffallt. Beilaufig in die Mitte dieser Strasse mündet die grosse Feldgas- se mit dem Etablissement Somossy. Elwas weiter befindet síeli dér Oktogonplatz, auf welchen rechts und links die grossen Ringstrassen miinden.Am Ende dieser herrlichen Strasse vorüber an dem neuen Künstlerhause fűiden wir das Fes- ty’sche Rundgemalde.Nun befinden wir uns im Stadtwáldc.hen, wo, noch einige Erinnerungen an die glanzende Mil- leniums-ausstellung zu fűiden sind, namentlich die Industriehalle und die historische Hauptgruppe, das polnische Standgemálde und das plastische Bild dér Hölle. Bei unserer Retourfahrt über die Damjanich .und Rottenbillergasse gelangen wíf in die Kerepeserstrasse, an dérén Ende de." ko-v~' lossale Ostbahnhof sichtbar wird, wahrend die Kerepeserstrasse uns vor dem Unterhaltungs- Etablissement „Párisién,, vorüber führt, zum Volks u. Nationaltheater führt.Die Fortsetzung dér Kerepeserstrasse bildot die Kossuth Lajosgasse, mit dem National- m i’ Landeskasino.Durch die Kronprinz- und Waitznergasse in Mitte dér eleguntesten Láden dér Hauptstadt kehren wir zu unserem Ausgangspunkte zurück.
Am drilten Tagé beginnen wir unsere Prome- nade nach rechts.Zuerst begegnen wir dem Standbild des gröss- ten ungarischen Lyriners Alexander Petőfi, welcher seiuem Wunsche gemass starb : am Schlachtfeldc kámpfend für die Frédiéit seines Vaterlandes.Hier befindet sich auch dér hauptstadtiscl Obstmarkt, auf welchem allé Produkte dér ei heimischen Pomologie vertreten sind.Auf diesem Platze wird sich auch die Scliw plalzbrücke erheben, die mi! einem einzigen Bot die Donauufer verbinden wird. In nachster Nan. sehen wir da auch die Pfarrkirche mit ihren vielen historischen Schátzen, hinter derselben das alté Stadthaus mit seinein Wachthurm — das neue befindet sich in dér Leopoldgasse. Wi selzen unseren Weg am Donauler fórt und m clien ersl vor dem Mauthgebaude hall.Ilier finden wir anstossend an das Mauth gebaude die Central Markthalle und etwas weiV abwarts den Elevátor.Vor dem Elevátor begimit die grosse Ring- strasse, mit dér Maria-Theresia Kasorne am Kreuzungspunkte dér Üllöerstrasse.In dér Üllöerstrasse befindet sich auch die Tabakfabrik und Klinik, wo die grössten Koryphaen dér medicinischen Wissenschaft für ambulante Kranke gratis ordiniren, wahrend bettliegeiide Kranke fürgrienges Geld Aufnahme finden.Am Ende derselben Strasse finden wir den Botanischen Garten, das Ludoviceum, so wie die neuen Spitáler, die zűr Disposition dér Klinik stehen.Wir setzen unseren Weg auf dér Ringstrasse fórt und gelangen so wieder vor das Volkstheater und den Palast dér Gesellschaft New-York. mit seinem kostbaron Kaffeehause.Hier weiter reilit sich Palast an Palast, die sammtlich im letzten Dezenimn erbaut wurden.
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Noch weiter gelangen wir zum Westbahnhofe, wáhrend wir auf dér Schlussstrecke dér Ringstras- so an dem neuen Lustspieltheater vorbei zűr Margarethenbriicke gelangen. Wir lassen unseren Wagen wenden und fahren dnreli die Palatingasse auf den Museumring, auf dem wir dió Polyteclinik, das alté Abgeordnetenhaus, das Nationalmuseum mit dem Standbilde Johann Arany’s besichtigen, welches das schönste Monument dér ungurischen Hauptstadt ist. Dér Eintritt in die Gallerien des Museums ist gratis und taglich bis 1 Uhr Mittag geölfnet.Die Bildergallerie, die historische und natur- wissenschaftliche Abtheilung, so wie das Oberhaus mit dem prachtvollen Stiegenhause bietet bier eine ungemein reiehe Füllé dér Sehenswürdig- keiten.Hinter dem Museumgarten befindet sicli das Magnatenviertel dér Residenzstadt mit den Palástén dér graflichen Familien Károlyi, Esterházy, Batthyány, Festetich, Teleky; dér Barone Nikolies, Révay etc, und dér Reitschule.Von bier gelangen wir zuriick durcli die uns noch unbekannte Kecskemétergasse, an dérén Ende die Universitátskirche und Bibliothek, ferner das Palais dér Vaterlandischen Sparkasse stelit.Wenn mán über genügende Zeil verfü ;t, so ist noch die Besichtigung dér Schlachtbrücke, dér Franzens- und Elisauethstadter Pfarrkirche, dér Synagoge, dér Altofner Schiffswerfte zu empfehlen, so wie aucii die Promontorer Kellereien dér unga- rischen Weingrosshandler, Dietzl, Törley, des Cham- pagner Fabrikanten Louis Frangois und des Cog- nacfabrikanlen Gzuba DurosierAllé Gaste werden auf das zuvorkommenste bghandelt in dér bürgerlichen Bierbrauerei und ,  Sei Dreher in Steinbruch.Als Ausflugsorte sind zu empfehlen:1. dér Schwabenberg. Mán erreichtihn mittelst 'iahnradbahn. Das Ziel ist entweder dér Normásam, Zugliget, oder dér Johannisberg und schliess-h auch die Restauration zűr „Schönen Scháferin.2. Die Margarethen Insel, dérén wir schon Er- .mung thaten.Ü.der Blocksberg mit seinen unzahligen Vilién i südlichen Abhange.Für grössere Ausfltige habén wir in erstor e Visegrad, die einstige Residenz dér unga- n Könige, mit seine historischen Ruinen; jran, die Residenz des Fürst Primas von Un- arn und Gödöllő, dem Sommeraufenthaltsort dér iniglichen DinastieVergnügungs- und Untorhaltungsorte sind földe zu empfehlen.Das königl. ung. Opernhaus mit seinem ge- em Repertoire und seinen Künstlern von aischen Ruf. Sein Orchester stelit auf dem len künsllerischen Niveau. is Nationaltheater, das altesto Theater dér >tadt mit den ersten Kralten des Eandes -t.Das Volkstheater, das Lustspieltheater und .s Etablissement, Sommossy,

Zu erwáhnen sind folgende Panorama:Das Rundgemalde von Feszly in Stadtwald-Das Panorama von Johann Styka und W sak.Die Hölle vonj;Dante.* **Als Badeort ist Budapest ohne Gleichen. Es existirt keine Stadt, die sich so vieler und hygie- niseh verschiedener Bader ralimén könnte.Das hervorragendste ist Matlonis Elisabelli- Salzuad mit seinen Königsbitterwasserquellen.Fernere Badeetablissements sind: das Bruck- und Raitzenbad ,̂ am Fusse des Bloeksberges das St. Lukas und Kaiserbad, naclist dér Margaretlien- brücke, die Bilder auf dér Margaretheninsel; auf dér Pestig' Seite: die artesische liáder und ein grossartiges Dampfbad am Elisabethring.
Als Industriestadt hat Budapest riesigen Auf- schwung gewonnen. Die Zahl de Fabriken stieg innerhalb dér drei letzten Jahren von 364 auf 451

dérén grössten sind: die Ganz. Schlick und Láng’ sebe Maschinenfabriken, Krausz und Haggen- macher’sehe Dampfmlililen, Krauss und Linzer’sche RaiTinerien.Als. Verkehrsmitlel miissen wir an erster Stelle die budapester Tramway erwtthnen, ferner die elektrisehe Stadtbahn.Die Fahrtaxe dér Babndroscliken beliiuft sich durchschnittlich bei zweispannigen Wagen pro Stunde auf 1 II. 50.. bei cinspánnigen auf 1 11.Vöm Bahnhof zum Hotel 2 II. resp. 1.20 fiir Einspánner.Als Werkehrsmittel stehen schliesslich auch die Omnibusse zu Verfügung.
B u d a p e s t .Le principal bút de nőire numero guidc est de présenter la eapitale de la Hongrio aux ét- rangers.Gettó táclie trés difficile ily a quelques an- nées, estdevenue trés í'acile á remplir maintenant, aprés les fötes brillants de l ’année millénaire 189d, oú nous finnes a mérne de prouver les progrés immenses, réalisés pár nous á pás de géant dans toutes les branches de Tindustrie et de la civili- sation. En ellet, nons doutons qu’il existo en ét- ranger qui n’ait pás encore entendu parler de Budapest.Budapest est aujourd’hui une mélropote (cetto qualification Ilii revient pár són étendue et pár le nombre croissant de sa population) G ’est gruce á ces progrés qu'ell a pu souhaitre la bienventie á des centaines de milliers de visiteurs.Pendant Téxposition millénaire, plus de 3,000,000 de visiteurs sont venus l’admirer.Qu’était Budapest il y a cinquante ans V Un grand désert. 11 y a vingt-cinq ans, un grand tas de vieilles maisons. Et aujourd’hui, palais a cötó de palais. Téllé est l'histoire de Budapest. II y a jien de temps, le néant, et maintenant le centre de TOrient tout entier. Ge ne sont pás Iá de vaines louanges, ce sout des faits.Voici quelques données de slatistique pour prouver ce que nous avangons:Au eommencement de 1870, Budapest no comptait que 250,UÜO habitants et aujourd'hui elle déposse de 600.000. Lá öu se trouvenl aujourd’hui des avenues splendides, ne se trou- vait pás mérne une cabane, pás mérne un habi- tant. Le grandiose édilice du nouveau Parlament s’éléve sur d’anciens terrains maréoageux. Un ne counaissait ni les tramvays, ni les quais, ni le gaz, ni la huniéra électrique. Depuis, Budapest a quinuplé són étendue. En vingt ans, Irois nou- veax théátres se sout construits: le théaátro populaire, l ’Opéra et le Vaudeville, de sorté qu'aujourd’hui le public peut choisir elitre hűit on neul scénes. En vingt ans, on a conslrait quatre nouvaux ponts; le dernier vient d'élres inauguré en 1896 et le cinquiéme le sera dans dcux ans. Dans la derűiére décade so sont achovós: 1’avenue Andrássy, le grand boulevard, la gare centrale, la Basilique, Téglise St. Mathias, le nouveau Pár- lement, qui n’as pás són pareil en Europe, I’abat- toir, la Douane, les entrepöls, les Hallos et le palais de Beaux-Arts. Si nous y ajoutons le pont suspendu,le tűnnél, le Musée national, la Redoute, le theatre national ect. nous croyons avoir justillé ce que nous avancions.I outes nos statues, érigées en mémoire des lils il I üst rés de la putrié hongroise, Iont été dans le mérne laps de temps.Partout on nous portons nos regards, par- tout neul, archi neuf.II est impossible de paréourir Budapest en un seul jour, II fant echelonner ses coursos en piusieurs jours, et il est bon de prolidra une voiluro découvorte pour bien voir tout ce que Budappst peut olTrir.Nous connnengons nőire promenade pár le Lorso de Budapest, le point le plus ndínirnblc de toute la vilié.Nos regards sont ensorcelós pár le coup d ocil splendide que nous öltre le mont Sl. (lel léi't, les ipiais de Bude et le palais royal.I'.n traversant le lleuve en bateau mouclie,

nous npercevons á gauche : le pont neuf Fran- Qois-Joseph, le bilin de Rudas, le pas-age du palais royal avee la stutuo en bronzé de Nicolas Ybl et maintenant á droito: le pont suspcndii et dériére nous Timposant ódifice de la Redoute.Pour montor á la forterasse, il est préférable de prefidre lo Funiculaire qui nous y transporte en unó minute. De lá on jonit d’un panorama magnilique sur l’étenduo de Pest. La eapitale de la Hongrie se présonte la dans toute sa splon- deur et dans toute sa beauté. 11 faut l’avoir vu pour en avoir une idée.En quittant lo funiculaire nous avons á gauche le Palais royal, bftti sous le roi Béla en 1247; il tómba piusieurs Ibis en ruines, jusqú’ á ce qu’il eüt recu sous Marie-Thérése sa l'onne aetuelle ; il est en train d’étre construit sur un plán grandiose.En nous dirigeant du cöté opposc de la Forteresse, nous rém arquons que Budapest est entourée de montagnes, qui servent de bu d’ex- cursions au public. De lá, nous embrassons la rue du faubourg St.-Christine et de l ’ancienne vilié serbe.La citadelle qui se troure sur un montionle ne subsistera pás longtemps ; á sa droite se trouve le grand höpitale militalre, le palais du comte de Karácsonyiét la gare du chemin de fér du sud.Plus lóin, l’égliso du Schwabenberg, piusieurs villás éparses sur le Jánoshegy et plus lóin un belvödéro, bút ordinaire des peromenades de S. M. la reine Elisabeth.Dans la Forteresse olle-méme, nous ne ren- controns que de vieux bütiments. C ’est lá que so trouve la statue en bronzé du generál Hentzi. A droite, se présente le palais du Ministre-Prési- dent, á gauche le palais de l’archiduc Josephe, et en Ince célúi du Ministre de la guerre.Derriérc ce bátiment se trouve l ’ancien thé- átre de Bude, qui était ancismusment un dőltre.Nous arrivons á la piacé Disztér öu nous voyons la statue des llonvéds; plus lóin, Teglise St. Mathias devant laquellc s’élévra plus tárd la statue équestre du roi Saint-Etienne.Nous doseendons pár uu escalier en picire au faubourg Víziváros, d’oú un tramvay électrique conduit jusqu’á Ó-Buda (Viena-Bude). Cette partié de la vilié est la plus ancienus de toutes; elle existait dójá du temps des Romains, eomme il est demontré éloquerament pár 1’aneien amphi- théátre et lo bilin romains exhumes de nos jours. G’est iei qu'est un chantier trés célébre, les bains de St. Lucas et le Gsászárlürdö. A droite nous avons un ravissant coup d’ooil sur le nouveau Parleinent et á gauche le lombeau de Gul-Baba, dernier vestige du la doinmation turque.Nous rontrons.Le deuxiéme jours nous commengons notre promenade encore pár le Gorso.De la nous traversons la rue Marié Valerio nous sonunes á la Redoute, dönt les détails pit- toresques se prétent trés bien de prés á l etudó.Au bont de la rue so trouve la placc Frangois- Joseph avee trois statues en bronzé.La prémiére est celle du báron Joseph Eötvös, poéte et hőmmé d’Etat hongrois.La seconde celle de Frangois Deák, le pérc du compromis de 1867, surnommé le sage de la putrié.F.a derűiére nous représente le comte Eti- énne Széchényi qui fut le createur du pont. sus- pendu, de l’Academie et de la Compagnie de nuvi- gation á vapeur sur lo Dilimbe.C ’cst aussi lá <|ue se trouve le club du parti libéral, tandis que du célé opposé, derriérc le palais de rAcademie sorit: le nouveau Parié inéul, le Ministéres de la Justice et de l’Agricul- ture et plus lóin le palais de la cour de Cassa- Iion. Ge quarlior sora lo plus benn de tout Budapest.Non lóin de lá, nous arrivons au Palais de •liislico et au Ministére des Gulles et de l’Instruc- lion Publique. De lá nous tournons sur le boulevard de Vácz, pour oonteinpler la basilique cl l’entróe de 1’Avcime Andrássy. Dans cette nvc- nuo, les palais succédenl aux palais, chaeun vau íme lörlunc; le plus lieiui d’entre cux est l’Opéra



1890royal de Hongrie avec les staluos de Francois Liszt el de Francois Erkel.En contimiant notre route. nous apercevous á gauclie rétablissement Somossy et plus lóin la plaeo de TOctogone. oú l’avenue Andrássy oroise les grands boidevards.Au bont de ee magnifique Avenue, aprés avoir dépassé le Palais des Eeaux-Arts et le panorama de l’Invasion hongroise pár Feszty.Nous voilít uu Bois de la vilié oii quelques vestigos éparses de brillanté Exposition millenaire subsistent encore, notamment le grand palais d’Industrie, et le groupe historique; plus lóin: le panoráma polonais, et le panoratna de l’enfer du Dante.Nous revenons pár les rues Damjanich et Rottenbiller et aubout, nous nous trouvons á l’avenue de Kerepes avec la colossale gare centrale.Un descendant cette avenue, nous passons devant le théátre national.Au botit de l’avenue Kerepes commence la rue Louis Kossuth avec le Casino National et le (lasino Hongrois.Nous rentrons pár la Váczi-utcza et la Ko- rona-herczeg-utcza, iiordée de beaux magasins.La troisiéme journée, nous partons on pro- menade ti droite; nous reneontrons, la statue du grand poéle hongrois, Alexandra Petőfi, qui mourut eonnne il Tavait souhaité, sur le champ de bataillo, pour sa patrie.Devant la statue, s’étend le marché aux íruits Tou trouve tous les specimes de la pomologie hongroise.Sur cet emplacement s'élevra le grand pont projeté, á une seule arche. Tout prés, nous aper- cevons Téglise paroissialo. Dériére cette église, perce la tour du vieil hótel-deville. De Iá, nous continnons notre route sur le quai, jusqtt’ á la piacé de la Donane.C ’est ici qux se groupent le palais de la Donane, les Hallos centralcs ot á une petite dis- tanze les Entrepotz.Devant les Entrepóts, s’ouvrent les grands boulovards avec la caserne de Marie-Thérése á la jonetion de Üllöi-ut.Dans cette dernióre rue, se trouvent la man- nefacture de tabac, la Clinique, ott les maiadéi sont traités pár les prémiéres sorn-mités méds cales dn puys.Au bont de la rue Üllöi-ut sont: le jardin botanique, TAcadémie militaire hongroise, la Morgue et les grands bópitaux.Nous continnons notre chemin sur le grand boulevard, pour arriver de nouveau au théátre populaire et au palais de la Gie. New-York avec són cal’é somplueux.Nous passons de nouveau devant une rangée de palais fást — tueux, tous bátis dans la der- niére décade et nous arrivons á la gare de TOuest et plus lóin au théátre de Vandeville ot au pont St. Marguerite.Nous robroussons chemin pár la rue Nádor pour arriver au boulevard du Musée, oü s'élévent TEcole polyteclmique, la Gbambre des députés, le Musée national avec la statue du poéte Jean Arany.L’entrée des gnleries du Musée national est gratuite et on pont les visiter tous les jours, jusqu’á une hetire aprés-midi.Dériére le Musée, se trouve le quartier. St. (lermain hongrois n'rec les palais des trois Károlyi, Esterházy, Battyányi, Révay, Festetich, Teleky, Nikolics, Huszár, ele., et le manége national.Nous reutons pár la rue Kecskemét, oú nous passons de vaut T Universilé ot devant Gaisse d’Epargue hongroise.Si Tou disposo d’assez de temps, il est re- eommandable de visiter les église pnroissiales du litubourg Elisabeth et Joseph, les abattoirs, la syna- gogue, les chantiers d'Ó-Buda, ainsi qtte les ea- ves de Promontor, oű se trouvent les dépöts des grands marchands de vin hongrois, Dietzl, Törley, la labriqne de chempagne de Louis Francois et la fabrique de Gognac de Czuba-Duro- zier. Les vislteurs sont fórt bien aceueillis á la brasserie bour-geoiso de Kőbánya et ehoz Dreher.

MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁGComme excursions, tres-recommandablcs:Le Svábhegy. On le gravitan moyen d’un funi- culaire, on Tarbre de norma et le Zugliget servent de bút, de mérne quo le .lánoshegy, qui est le point le plus ölévé de cette contrée et enfin le restaurant de la béllé bergére et Hle St. Marguerite, dönt nous avons dejá fait mention dans la rubri- que des bains.Pour les excursions de plus grand calibre, nous avons Visegrad, Tancienne résidance des rois de Hongrie avec ses ruines pitoresques, Esztergom, la résidence du princeprimat de Hongrie et Gödöllő, le sójour d’été de la dinastie.Voici les liend d’amusement les plus reco- mandables:L’Opera royal de Hongrie avec sa vrste répertoire et ses ertistes de renom européen. Són orchestre n’est dépassé pás mérne pár célúi de Paris.Le théátre national, le plus ancien theátre de Budapest, le théátre populaire, le VauMeville.Etablissement Somossy grand et fórt élégant.Trés intéressant a visiter: le Palais des Be- aux-Arts, dans le Bois de la vilié.Voici les principaux panoramas de Budapest.
Le plus populaire et le plus remarque le Panoráma de Feszty au bois de la vilié.Le second Panorama est célúi de Jean Styka et W . Kossak, sitiié entre le panorama Feszty et célúi de l’enfer.Nous recommandons finalement le troisiéme Panorama celu de l’Enfer de Dante au bois de la vilié, et le Plasticon sur Táv nue Andrássy.Nous devons nous allarder sur le caractére balnéologque et industriel de Budapest.Ily a peu de villes sur le eontinc it qui posséde t autant des thermes et des -ources thé- rapentiqnes que nous.Voim les établissements principaux:Lescibains de Rudas et de Rácz,Les bains de St. Lucas et de TEmpereur (Gsászár fürdő)Nou-s devons aussi parler des bains de Tile Marguerite, qui appartient á Tarchiduc Joseph. Gette ile est la perle de la capitale. Ellő est accessible pár les bateaux — á vapeur.Enfin la source saline de Malloni.Sur le territoire de Pest, se trouvent les bains artésiens, et sur les grands boidevards, est un grand établissement de bains de vapeur. Les lm ins Gschwindt, Diana etc.* **Voici quelques données sur les progrés réali- sés pár Budapest comme vilié industrielle.Le nombre de fabriques monte á 451.Voici les principales: Ganz, Schlick, Láng, fabriques des machines, Danubius, D. D. S . G. chantiers, Kraus. Haggenmacher inoulins, Linser, Krauss, Stern raffineries etc.Pour les moyens de transport, nous devons avant tout, inentionner les tramways de Budapest, et les tramways éléctriques.Le prix des voitures est á Theure, de 1 It. 50 pour les voitures á. deux chevaux et de 1 11. á un seul cbeval.La course á la gare est 2 11. pour lesvoitures á deux chevaux ot 1 fi. 20 pour les voitures á un cheval.Ilyu aussi des Omnibus.

B u d a p e s t .The objocl of this book is to inaké Budapest known tostrangers.This wonld Intve been very diffieult somé ycars ago. Hűt now as we have had our magni- ficent Millennium Exhibition, it is very easy, because there is no ]iart of the world, where Budapest is nőt known. People have eomo from everywhere, they were very satisfied witli the splendid recoption they mot witli here, as'well as at the authorities as at our fine botels.Budapest is now a metropolis, lf it is nőt by its oxtention and by the number of ils inliubi- tants, it is so by the hcarty wélcome, by wliiclc it receives its visitors.

5In tbc six monllis of its exhibition, Budapest has seen moi'o than tliree millions of visitors. Only a metropolis can récéivé sucli au enormous number of people.Now what was Budapest fií'ty years ago V A large desert.What was it twenty five years ago? A heap of old houses.And what is it now V Consisting of palace upon palaee.This is the story of Budapest. A short tinié ago nothing, and now the centre of the whole of the Orient.This is nőt selfpraisc, bút l'act.To prove it, we will give somé dates.The inhabitants of Budapest consistod in 1870 only of 250,000 souls, and now, altér twenty years it has reached the number of six thousand.There where now the finest parts are, there was nőt a single house, nőt a single inhabitant. Now, where the new house of Parlament is situated, the reagreat bog. There where no Tramways, p/> gass, no electric light, no quays. Now all thai p ilis e d  to the greatest ndvantage and tliat Budapest has become five times as large as it was.Within twenty years, they have built Ihree new theaters, the Operahome, the Peopletheater and the Gaity theater, and there are now beteen 8— 9 public places of amusemenls at the dis- positions of the public.AVitbin twenty years four new bridges have been built, the last was just now inaugurated. The ficli will be built in two yeacs and will have only one arch.In the last ten years Andrássy Street, t’r.e big Boidevards, the Bazilika, Mathias church, JIG  new house of Parlement, the slougther house, the customhouse, the elevátor, the new piclure galery. the markét halls have been constructed, withaut mentioing the suspension bridge, the tűnnél, the Palace of Accademv, the rcdoute, the national theater. And now whe have shoun thal we have nőt said too mucii, in saying tliat Budapest is a new town.In fact, whereever we cast our eyes, every- thing is new. ** *Let us take a walk, starting from the quays, called here the corso, which is the finest spot of our town to see the beantios of Budapest,The first thing we see is the kings palace, the mont Gellertand the quays of Buda.Tnking a propeller, we yeacli the court-bazar, witli the statue of Ybl. the suspension bridge antl the redoute.Now we do the best in taking the lifl fór the fortress. Here a magnificent panorama meets our eye: the town of Pest on the piain.There is no stranger who wotild be nőt delighted witli thés splendid prospoct.On the lel't hanti we enter the kings palace. !t is quite a new building, which was built on the cuins ol'King Béla IV-th castle, reconstructed under Mary-Theresia. Bűt rtow a oays i r wtti- he quite newly built.Here we cau have a view of lbe other side, where we can see the stiburb of Ghristine, the suburbs of Servians and the Citadel, which will disapeur in short tinié, tlien the military hos- pital, the south raihvay station and Gount Kará- tsonyi’s castle, which cost a miliőn. Further on whe reach the Svábhegy, the Jánoshegy aná summerhouse, where the queen took her wa1’In the fortress they are very old búi .i There is to tbc oldost bronzstatue of the 1 , Hentzi’s Monuinent, which was maltreated. On the right hand.we see she palace of the Ministerpre- sindent, the house of the commnndement of the honveds, the palace of archduke Joseph and tinally the old theater, which was formely a eloister. Further on we come to the placc, where the honveds statue stands, there we reach the Mathias church where Snt. Stephen’s statue will be built,From here we come witli electric Iram to O-Buda, where we find the Román amphitheatér



MAII VARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG 18966and baths, Ilié Warls, the Sut. Lukas and CsAszar- fürdö. Onihe mielle of the Dnnube we see the ile of Margit, on the left Gül-Baba's lurkish tömb and on the víght the beautifol house of Parlia-ment, „  . ,Corning hack, we take the propeller and ad- mire the picturex panorama of hoth sides ol the Danube.
The third day we begin onr promenade on the danubian side and we find the statue ol Petőfi, who died as he wished, fór his country and libertv.Before it is the fruit-market square.Here will be built the big danubian bridge with a síngle, arch next year.In the proximity stand the old párodnál church, one of the oldest monuments of the town.Behind is the old towkhall vith a Tower — the new one is in the Lipot utcza. Here is alsó the new Francis Joseph bridge. the custoin house. the markét hall, and further on. the Eieva- lors, bnild on Amerikán System and here begins again the large Boulevards.Where ther cross the Cllöi-át. are the three Cliniks, — where the first medinai Capacities of Hungary Gonsult -  the factory of lobaeco the botanieal garden, the inorgue, the military Acca- demy and garden of Honveds, and the Central hospitals of he capital.Going further on the Boulevards, we come at to the Poeple-theater and to the palócé of of the American Companv New-York, with the finest ColTeehouse in Budapest.All the palaces which bordér the Boulevard Altérp built in within ten years.At the cnd of the Bonievards are built the wesl Railnvay station. the Gaity-Theater and the Margit-bridge.Our carriage seturus in Ilié Nador-ucza to the Muzeum-körut, where we admire the politech- nical University, the old hous of commons, the Múzeum with the finest statue of the town: Jolin Arany.The galeries of the Múzeum pictures, natu- rel-history and antiquities are open everv day from 9 till 10 clock.Behind it is the liungarian quarter St. Gerilláin with the palaces of Hungárián aristocratic famalies a s : Károlyi, Esterházy, Batlhányi, Révay, Festetich, Telcky, Nikolich. Huszár ete., and the national riding scliool.We return by Kecskeméty-utcza, we find the University and its church, its library and the savingbánk.
lf  our strangers have enough time to Dispose ol. we recommend theni to visít the sloughter- liouse, the churches of thesuburbs Elisabeth and 'Joseph. the Szinagoue, the wliarfs, and further the lille S]iot of Promontor. where the first Hungárián wine merchants have their cellars; the champain factory of-Louis-Prancoii;, Törley, Dietetr the Cognac factory of Czuba Durozier.
Fór places of amusement we recommend the following:The Royal Opera wilh its large Repertoire and its great Artistical powers. Aecording to Goldmark its Auchestre is the first in Európa.The National theater, the People theater. Gaity eater.The first Amusement EstablislimentisSomossy's'enni. It is built in a very fine barock stylc _,iü őóntains 2000 visitors. Behind the boxes are the „chambre separée" and rond the gallery the wintergarden. «-- The repertoire is : operettes and performajjees of first actors and aetresses.We alsó recommend the picture Gallery, tbc threé panoramas of the town, and the Plasticon.
Fór excursions we liighly recommend the Svábhegy which may be reached by a cog- wlieel

railway. The highest spot is the Jánoshe y and tliere is a summer-house, where queen Elisabeth liked to walk. Tliere are two the Zugliget and „Szép Juhászné* and to finisli the llc of Margit. Every excursion may be inadé in half a day.Fór greater excursions we recommend Vi- segrad, the old Castle in ruins of the kings of- Hungary. Esztergom, the residence of the primate, and Gödöllő the summer residence of the court. * *Now let us treat Budapest as an balneological and industrial piacé.As balneological piacé Budapest has nőt its equal in all hte worid.A very good spring is Mattoni's Elisabeth sals bath.The most celebrated baths are the SÍ.-Lukas and the Császár fürdő, with liigh Ihermal waters: then the bath of the lle Margit, the Artesian bath against rhumatism and gout.The bath of the lle Margit are sitnated on this ile, which belongs to the archduke Joseph.The mimé of it is derivated fönn King Béla IV. danghter Margit, who took the veil to expiate the devastation cansed by the euvasion of the Mongols. The ruins of the monastery exists till the present day. Margit, who lived a holy life was canonised by the popé afler her death.This ile is a reál pearl of Budapest and re- sembles a fairy garden in the month of June, July and August.Very higli comfort is oíTercd by the bathing establishement.It may be reached by steamers.In the town of Pesth itsclf we find the Artesian baths which is Co degrees hot.As reyards Budapest as an industrial spot, let usknow that is factories have increased very higli in the last three years and are nov 451.The first of theni are: Ganz, Láng, Schlick. Walter, Vulcan, from machine Companíes. Linzer, Krauss, Steril, raffineries-Haggcnmacher, Kráüss. Creditbank, Budapest, and cilindric mills.The first means of communication are the tramway which will soon be transformed in elec- trical tractiom. the electric and the underground railway.In two years all the tranformations will be accomplished.The fairs of tramways a re : the hour 2 Gulden lor two liosses, 1.50 íl fór onchorse.I' o the railwaystation 2 Gulden fór two hos- ses, or 1.20 fór a single hőssé.Tliere are alsó omnibuses at the disposstion of the public.
-A* uj p a r la m e n t .Az 1896—1901 országgyűlés képviselő képcsarnokát megkezdve, a törvényhozás tagjai működése méltó felsorolásánál azon irányt követjük, melyet alkotmányos országunkban a parlament választott tagjaira kiterjeszt, a közvélemény, értve a törvényhozói hatalmat, mely egyszersmind fenségjogok gyakorlásával is felruházza őket.Egyenkint. bemutatva őket, ismerje meg az ország és a külföld az ö működésüket.Apponyi Albert gróf.Egy komoly politikai napilap egy nap azzal lepte meg az országot, hogy a nemzetnek vezért adott. Kinevezvén Apponyi Albert grófot: a nemzet vezérének. Ha soha mást nem tett. vagy cselekedett volna az az újság, úgy már ez az egy tette is fenn fogja tartani nevét az utókornak. V alóságos legendás alak : egy közöttünk élő mistikum Majdnem húsz év óta igyekszenek komoly politikusok és államférfiak megfejteni azt a nagv tar tózkodá t. nmelylyel az aktív politikától távol tudja tar tani magát. Az eredmény : lángoló hazaszeretet, ideális eszmékkel telt s z í v  és nagy ész. Egy Cntó, aki tóga helyett pantallót visel. Hatalmas nagy tudását már akkor sejtette, amikor, apja Apponyi György gróf a volt főkancellár a kalksburgi jezsuitákhoz adta, iskolai tanulmányainak elvégzése végett. Amikor kikerült a nagykörű iskoláitól, hosszabb külföldi útra indult, melyet csak azért szakított meg. hogy eleget tegyen a szentendrei — kerület meghívásának, amely 1872-ben képviselőjének választotta B'csben 1846-ban született államférfi, elég korán lett honatya. Rendkívüli szónoki tehetsége csakhamar a parlament ismert tagjává tette. Ks nemsokára. Sennyey Pál visszalépése után az egyesült ellenzék ve- zéri'é is választotta. A kor azonban nem igen kedvezett

Apponyinak, maga a párt is csak akkor nyert határozottabb színezetet, amikor Szilágyi Dezső abból kivált, sokszor vádolták már klerikalizmussal és radtkálizmus- sál, de a sokak által rágalmazott vezér a kiegyezésben foglalt nemzeti jogok legféltókenyebb őrizője lett. Általános miveltségo méltó helyet foglal el az irodalom és a művészetben is. Megkapó ereje azonban fényes szónoki tohotségébon és egyéniségének mognyerő voltában nyilvánult meg. Bészódei, a művészi kidolgozás leghübb kifejezői. Egyforma szépen és válogatott kifejezésekkel hasznáija a mngyar nyelven kívül, a német es francia nyelvet is. A jászberényi mandátumot több cikluson át képviselte. Az idén maga az igazságügy minister Erdélyi Sándor vette tol vele a harcot. Hűséges választói azonban most som hagyták csorbeu. Megválasztották ismét azzal az osztatlan szeretettel, amely az ő személyét csaknem az egész ország magáénak mondja.
Dr. Arányi Miksa.Dr. Arányi Miksa nevét ma már az egész országban jól ismerik. Í858-ban Troncsénben született. Szülei szegény emberek lévén a fiatal tanulónak sok nehézséggel kellett megküzdeni, inig Budapestre jöhetett az egyetemet halgatni. S/.ivós kitartása és akaratereje czélhoz vezették és mint. fiatal jogtudóst már a kormány Franczia- országba küldi, hogy ; tt a pénzügyi és közgazdasági viszonyokat tanulmányozza. Ezen idő alatt nagyobb szabású irodalmi működést fejt ki. Hazatérte után a Gasete de Hongroist szerkeszti nagy sikerrel. A  franczia kormány siet kitüntetni a fiatal Írót a „Halmos d’Academio- v cl“ , Jókainak és több jeles írónknak müvét ő ültette át a franczia nyelvre. A New -York életbiztosító társaságnak 1887 óta vezérigazgatója. Komoly politikus, aki szavát ritkán hallatja majd n parlamentben, de az biztos, hogy ha beszólni fog szava nagy befolyást fog gyakorolni: a szakügyek elintézésére.

Benko Gyula. Erdély, mely már annyi sok tehetséges embert segített be a kópviselöházba, kik tevékenységüket a politika lármás szereplés helyett csendes munkálkodásba fektették, ezúttal szerencsés választást tett. Oly férfit küldött fel a parlamentbe, ki ha valaki, úgy <> az. ki érteni fogja ama végtelen bonyolódott közgazdasági viszonyoknak szanirozását. melyekkel a királyhágón túl lépten nyomon találkozunk. Most, hogy egy hatalmas pénzintézetnek az igazgatója, lcezebo vannak adva a módok, melylyel tehetségét érvényesítheti.Bonke Gyula régi nemes családból származik és még fiatal ember. Hivatalnoki család, atyja Pest város törvényszékének volt levéltárnoka. Tanulmányait itthon és a k ü lföldön végezte és fiatal korában a magyar általános biztosítótársaságnál és a földhitelintézetnél fontos állásokat töltött be. Majd külföldi körútra indult, melyről visszatérve szervezte a Budapest Terézvárosi takarékpénztárt, mely a mostani hatalmas Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsönző intézet elődje volt. Az ő igazgatása alatt emelték föl a részvénytőkét 100 millió koronára és szervezték az összeköttetéseket az ország majdnem valameny- nyi vidéki pénzintézetével. Lapunk más helyén mutatjuk bo ennek az intézetnek pénzügyi jelentőségét, itt csak még az általa rendezett osztálysorsjáték és virágzó zá- logkölesünző üzletet említjük fel.
I)r. Komlóssy Ferenc/.A tanítók és a tanügy leglelkesebb pártfogója a magyar parlamentben. Született 1863-ban Nngy-Tapolcsáuy- ban. Képviselővé a tudós tanárt és már akkor szentszéki jegyzőt, a verbói kerület választotta meg. első ízben, 1884-ben. Parlamenti működését főkőp a kath. egyházat érdeklő ügyekben és a m agyar tanítók érdekében fejti ki. A  parlamenten kívül i> áldásos tevékenységgel és jó akarattal fáradozik, mint az esztergomi egyház megye főtanfeliigyelöje tanítói helyzetének javításával. Több történelmi és számos egyházi müvet irt és a katholikus Tanügy cziinü szaklapot mesteri kézzel szerkeszti.

Papp Géza 1864-ben született és valóságos „europer" a mennyiben tanulmányait egész Európában végezte öt vagy hat egyetemen. Mint közigazgatási gyakornok lépett a közügyek szolgálatába és ebből a szerény kezdetből a rövidke öt év alatt országos képviselő lett. A bégaszent- györgyi kerületet képviseli szabadelvű programmal és egyike volt ama képviselőknek, kik a lefolyt cziklus alatt az egyházpolitikai vitában a legdeczitáltabban exponálta magát. Roferenso volt ennek a most már történelmi novezeteséggol biró törvényeknek, molyok egy hatalmas korszak felvirágzásának zálogát, mások szerint a bonyodalmak kiindulási pontját képezik. Vodercmo.
Szilágyi Dezső. Atyja nz egyházpolitikai törvényeknek. Ifjúkori barátjni említik, hogy egyetemi tanuló korában föltűnt páratl mi geniálitása, de azért mindenütt bulvetsiv szellőmnek bizonyul, kinek sok bámulója. de kevés barátja volt. Kevesen tudják róla, hogy már, 1867 ben osztálytanácsos volt az igazságügyi minisztériumban, azután huzamosabb időkig tanult Angliában s hogy már 26 év óta kópvisolő.Már egyszer tagja volt a szabadelvű pártnak, a honnan 1877-ben mint vezére az ellenzéknek, vált ki. Képviselője volt Gyula-Fehérvárnak, Pozsonynak és a Józsefvárosnak. A lefolyt interparlemantáris congrossus alkalmával tűnt ki, hogy ép olyan aplonnnl és dialektikával tudott vezetni egy franczia képvisolőházat, mint a hogy ezt tőle a Sándor-utczában megszoktuk. A képviselőhöz elnöke.
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l)r.készülti>r. Gróf Szállói') l.áízló . A diploinác»i» p illá ra  „ü lt ÓS HÓI' kt pviselő lóit. A nagykövetség sima parquettjeit felcserélte a képviselShár. angol padlójával. Ka mégis mnjd liogv nőm az utóbbinak ird is  felületén siklott el. O volt a szóvivóje annak a niegadás- teljes hangulatnak, mely a pártonkiviil.eket megszálló na midőn a népakarat hatalmas ós mto megny ílatkozá.. után a választások befejeztével bejelentette a visszatérést a szabadelvű pártba. Csakhogy az idoko/ben a akul szentélves érdekcsoportok nem tudván felemelkedni a . a magaslatra, mely Szápárv László önzetlen és lemomlo lépését diktálta és nem akarván az elvi postulátumnak. a párt érdeknek alárendelni a zavaiok elkerulese vígét., a végleges elhatározás függőbe maradt.
H'eisz líertholil. budapesti sztnelesu es így nuge.'.a- folju azt a tételt, mintha Budapesten esak a vidékiek érvén vénülhetnek. Valóságos kereskedelmi enezlklopedista ügy az elmélet, mim a gyakorlat terén. Szeles alapú műveltsége, nvelvismerete és nagy könyvtara egyenlő szak- avatottságsid látják el minden közgazdasági kérdés megvitatásánál* szóban és írásban, mert \\ rísz Berthold kollegánk is ezikkeinek száma megközelíti bármelyik vezér- czikkiró rekkoröját. A tinancior és kereskedelmi posieztók sorozatát tölti be. így tagja a tőzsdeiül óságnak, a fővárosi törvényhatósági bizottságnak, lpiuviillálatai, me- tvoklien mint kezdeményező vállalkozó, vagy igazgatósági tag szerepel, számosak, l.egismerctesebb a magyar konserv- .rvára, az érez és tölténygyára Budapesten és Hetimben, keié és szövőgyára Váczoit. Selmrézbányán és Kőszegen. Neki köszönhető jórészt a fegyvergyár újjá szervezése, a Danubius és hajógyár, a kis Kő zsalu g\ i szövő és fonógyár, és a vidéki takarékpénztárak központi jelzálogbankjának létesítése.Daezára német hangzású neveitek sovm magyar - m- ber külsejében, modorában és ész iái ásóban. A magántisztviselők országos nyugdijegyloí, s. intőn egyike ama közhasznú alkotásoknak, melyik neki köszönhetik humánus létezésüket.Yolfner Tivadar. Benne beteljesült végre a nagyipar ama rég hangoztatott óhaja, hogy a törvényhozásban mjurl -többen képviseljék érdekeit. Különben mérnö és huszárfőhadnagy és Így társadalmi állásánál fogva is ismeri azokat az exigeltoziákat. Iliiknek ipartelepe meg kell hogy feleljen. Beltagja a Wolfner Gyula újpesti bör- gyapjumosó és hadfelszerelési gyárnak. Képzettsége harmonikusan egyengeti magában azokat a tapasztalatokat I l iik e t  egész kontinensre kiterjedő tanulmányon fényes elméleti tudás, hosszas gyakorlat és az anyagi eszközök bősége biztosítanak. Megválasztásával valósult meg az az óhaj. hogy a király kerületét, a gödöllői! ne képviselje intranzikns közjogellenes törvényhozó. Tagja Ljpost községi bizottságának. Pestmegye bizottságának, az országos iparegyesület igazgatóságának, az áruforgalmi érték megállapító bizottságának, tanácsosa a pesti kereskedelmi és váll öl örvény széknek és volt elnöke . országos kiállítás bőrcsoport juryőnek.

b u d a p e s t i s z ín h a z a k .Öt színházat nyitnak meg minden este ti a fővárosi közönség szórakozására. Parisban ötvenöt. Mennyiség szerint óriási aránytalanság, a minőségben alig. a jövedelmezőség dolgában semmilyen. De ha még a színházaink technikai berendezését műépítészet! és díszlett szépségeit vesszük .„.számra., akkor túlhaladtuk Párisi, túlhaladtunk minden nyugati metropolist, mert a színházak dolgában ugyanaz a viszonylat áll fenn a külső ősin. kényelem es szerkezeti tökély tekintetében, mint a vasutaknál.Ezek többnyire ellentétben állanak- annak az országnak kultúrájával, melyet átszelnek. Az amerikai bivaly csordák vadonjaiban, a pampás szókban robognak végig a leggyorsabb, a legnagyobb fényűzéssel kiállított, mozgó szalonokkal, színhazakkal és templomokkal ellátott luxus vonatok- img Paris környéken ötven éves. ócska diligeneiák emlékeztető, szurtos. alaes. ny valóságos, menage- ria bódék szállítják a világ legelegánsabb és legnagyobb igényekkel kérkedő utazó közönségét.Hiába, ha egyszer egy vaggont a részvényesek 'Megfizettek, annak tölgyfa bordáit le nem írják a lozgo felszerelésből, mig valamely karambolban pozdorjava nem zúzát nak össze. Addig szolgálatot teljesítem kölelezvék. mig a szibériai vasúton kétség kívül a legmodernebb szerkezetű kocsikat szerzik be annak megnyitásánál oly utasok használatára. kik még szobapadlót sem látlak talán életükben.így van ez a színházakkal is. Hánv világot nézni menő budapesti genlrv fiú illetődik meg észrevehető zavarral, a mint a legdivatosabb, es Így Parisban a legképtoienehb sikkel kicsipvc. száll ki kocsijából első Ízben „Theatre Krnncais." az „Odeon* vagy a .Gymnase* füstös, összefüggéstelen és ódon stylii épületei elölt, miket az olvasott

újság ismertetések révén a pompa, a fényűzés és világvárosi galentérin, tüneményszerü képeit képez lék ifijunk ábtándjaiban. Igen is. n Iranezia bábéi legelső színháza semmiben sem kiilömbözik a mi várszinházunklól, mely ócska klaslrom volt bizony már 200 év élőit is. a mikor egykorú krónikások szerint, szépség dolgában, mosze elmaradt az ó-liudai kis-ezelli dombon emelkedő régi jezsuita klaslrom mögött, melyei bizony most a századik budapesti ember sem ismer, az is legfeljebb azt tudja róla, hogv mundér depót-nak hívják.Ezekkel a méretekkel és összehasonlításokkal fogunk hozzá ti tóvárosi színházaink bírálatához.Ez egyszer fel fogjuk tárni alaposan a hazai, közönségünknek azt az általa alig sejtett titkot, hogyha igazi párisi színházi fényűzést előkelő látogató közönséget, összejátszó ensembiet, válogatott repertoirt akar látni és élvezni akkor ne menjen Parisba, hanem maradjon szépen itthon.
G y i l k o s a i n k .Az újságírás megölte az irodalmat, az újságírást megölte a reportázs, a reportázst nem öli meg semmi sem, mert az megöl mindent. A reportázs találta fel az összes kegyetlenségeket, mikkel a népet vadítják és butítják. Akkor a legveszedelmesebb. midőn a humanizmus jelszavaiba bm kolóilzva szellemeskcdik és látszólagos szent igazságokat hirdet. Ilyen ..tömörített" igazságot olvastam a legutóbbi gyilkosság tudósításában, midőn a szellemességben es érzékenységben dolgozó tudósitó belefüzte czikkében Karr Alfonsnak azt az axiómjái irtózattalfordulva el a gyilkostól és oda kiáltva neki: -igen, el kell törölni a halálos büntetést, de kezdjék meg elebb a gyilkos urak!“A reporteri bárgyuság egész ezinizmusa nyilvánul meg ebben a kegyetlen mondásban, mely a hóhért a legszükségesebb állami intézménynek vallja.Am gondolkozott-e ez a reporter esak egy perezig is ama szörnyű probléma fölött, mely az összes modern szocziologusok kedélyéi oly mar- ezangoló gyötrelemmel foglalkoztatja és mely nem kevesebb igazságot akar kutatni, mint azt. hogy gyilkosok nincsenek, csak gyilkoló körülmények és bárki fia legyen az. aki eme gyilkoló körülmények maliezHizus összjatéka közé jut, az gyilkolni fog, bái mint védekezzék is eme irtózatos rendeltetése ellen.Nem akarjuk szofis/.tikns fogásokkal feldolgozni az utóbbi idők gyilkosainak dramatikus sorsál. bár nagyon könnyű lenne rábizonyítani, hogy a szombathelyi délezeg huszárkapitány 35 éven át ép olyan ember volt, ha nem jobb, mint én és te. nyajas • vagy erre az insziniuaezióra inkább haragos) olvasó es esak 30 másodperczig volt gyilkos. A tisztesseges ember tehát ügy aránylik benne a gyilkoshoz, mint 3ö évhez, a 311 perez. Tehat okvetetlenül fatalisztikus behatás alatt cselekedett.Nem ezzel érvelünk. Egy sokkal semmit-mon- dóbh adattal bizonyítja a statisztika merész állításunkat.Így kikutatták azt a furcsa dolgot, hogy egyes meghatározott városoknan a czim nélkül levélszekrénybe bedobott levelek száma ugyanaz marad * ob schön ob Hegen — ibi et orbi. évről évre 1A feladok természetesen folyton váltakoznak, nincsen az az isteni, vagy emberi destináezió. mely meg határozza előre azoknak a bonyodalmaknak lánczolatát. mik ezeket a tévedéseket szükségszerűen előidézik. Az emberek, kik ezeket a czim nélküli leveleket a szekrényekbe dobják, kétségkívül a társadalom mindet, rétegéből sorakoznak össze. \ an ke zliik gazdag és koldus, fejedelem és npáezu. baka és egyetemi tanár: micsoda mérhetetlen megfejthetetlen összejátszás okozza tehát, hogy ezek az emberek az egyik évben nem feledékenyebbek mint a másikban, nem sietősebbek az idén. mint tavaly es ezek a levelek nem szaporodnak, nem kisebbednek arámiiig az összforgalommal, soha!Hát az az örökke megfejthetetlen örvény okozza mindezt, mely az emberiséget ismeretlen múltjából még ismeretlenebb végezélja felé sodorja? Az erkölcsi nevelés, a tudományos haladás bámulatos eredményeivel, a személy és vagyon elleni jogtalan merényleteket alig módosítja valamennyire külső formájukba. He azért a legmagasabb nevelés.

műveltség sem óvja meg az egyént a le:em bertelenebb büntettek elkövetésétől. Az a Iranezia márquis, a ki neje természetes gyermekét ledobta a szikláról a tengerbe, az a szombathelyi brillians huszárkapitány, kétség kívül bírtak hivatásuk legmagasabb műveltségével, de azért csizmatisztitójuk hasonló körülmények között talán kevesebb kegyetlenséget fejtett volna ki.Sőt tovább megyünk, van egy statisztikai iskola, mely azt bizonyítja, hogy az összes rendőrségi és büntető törvénykezési rendszerünk egy fabaktát sem ér. bámulatos szervezetével ugyanannyi kárt tesz. mint a mennyit basznál. Ha a rendőrség nem léteznék, az emberek nagy része óvatosabb volna a jogtalan megkárosítókkal szemben és csak azok a bűntények maradnának fenn, miket a természetes evolutió. a rossznak és jónak fatalizmusa, szükségszerűen magával hoz. így kimutatták, hogy a esak 3-ig olvasni tudó Boti ok u dók  között alig történik számbavehetőn több gyilkosság, lopás, csalás, daezára a távirdn. detektív személyzet és gonosztevő albumok teljes hiányának, mint a mennyi London és Paris preventív és megtorló rendőri intézkedésekkel túlszaturált levegőjében előadja magát. És Így arra a szomorú végeredményre jutunk, hogy igenis megtudjuk fogni a gyilkost, de nem a tettest, azokat a körülményeket. mik egy 35 évig tisztességben élő emberből fél perez alatt gyilkost csinálnak.Vájjon hányán lesznek gyilkosok azokból, kik ezt a paradoxon állításokat fejcsóválva olvassák végig, beleértve magát az Írójukat is. a ki természetesen ép olyan kevéssé hisz ezekben a kon- klusiókfcan. mint bárki, a ki azokat elolvassa ?
M űvészet és irodalom-A művészettel foglalkozva, a festői gárda egyik fiatal, rokonszenves és tehetséges tagját, Meze/ H e n rik  E m ilt  mutatjuk be. ki alig 22 éves s alkotásai, párosulva kitartó szorgalommal, már is szép jövő keesegtetésére jogosítják öt.18ffi-ben lépett az Andrássy-uti minta rajz- iskolába. s ez évben C'.sáky Albin gróf. az akkori kultuszminiszter a festő kiállításán ünnepélyesen megdicsérte Aezélnak egy müvét, nemsokára megkapja a legnagyobb állami ösztöndíjat. később a Wahrmann alapítványt s egyébb anyagi segélyt. 15 pályadij közül Í1 nyert el. Iskolái elvégzése után irigylésre méltó tnegbizá-

A ez el Henrik Emil.sokat kapott. Megfestette Altschulil Simon svéd eonstil arezkepét a svéd királyi képtár számára, mely alkalommal a stockholmi és christiániai sajtó elismerően nyilatkozott a fiatal művész felől. Wahrmann Mórt. majd néhai Baross Gábor arezképét festette, nemsokára gróf Keglovielt István megbízta a ...Magyar Sálon illustrálásával. E téren első munkája volt Kőbőr Tamás .M u zsika és Parfüm* ezimii regényének az illustálása 30 rajzzal. Ez illusztrátiók egy lipcsei könyvkiadónak annyira megtetszettek, hogy felkérte a fiatal művészt a .zsidók története" ezimii kiadványának illustralására. és ezen megbízatását oly gcnialitással. igazi művészi tehetségre valló munkával oldotta meg. hogy ez időtől neve mái a jó nevek között lett emlegetve.Emlékezetes még a .Csikófogás a Hortobágyon" ezimii müve. melyet Jameson Sándor műkereskedő vette meg. s mely kép jelenleg a .New- Yorki akadémia képtár tulajdona.



1896 MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG 9Bohém világ.Murger Henry világhírű franczia iró legsikerültebb munkája a Bohém élet & napokban jelent meg magyar nyelven. A franczia czigányvilág eme legnagvobb mesterének párját ritkító sikert elért munkáját nem ismertetjük bővebben. A  művelt közönség már rég tisztában van azzal, hegy Murger Bohém élete a világ irodalom egyik legjelesebbje és Komor Gyula dr. neve is felment minket attól, hogy a fordítás sikeréről szóljunk. A czim- képet Neogrády Antal rajzolta, a tőle már megszokott ügyességgel és ízléssel. A  könyv ára 1 frtA Takácsok.Gerhart Hauptmanu szenzációs munkája a „Takácsok" szintén Komor Gyula dr. fordításában jelent meg magyar nyelven. Irodalmi munka már rég keltett ilv általános feltűnést és az érdeklődést még mindig éleszti ez a körülmény, hogy bár a munka minden művelt nemzet nyelvén már több kiadásban is megjelent, daczára annak minden áron és eszközzel megakadályozzák színpadra hozatalát. Abban a nagy sikerben, melyet Gerhart a berlini Deutsches Theaterben a napokban aratott, jogosan osztozik, de talán legnagyobb rósz a Takácsok szerzőjét illeti meg. Gerhart Hauptmann igazi költői munkáját el kell olvasnunk, hogy a modern irodalommal haladhassunk, mert az ő működése uj korszakot jelent az egész világirodalomban.A jele s munka ára 60 kr.Dante.A Pokol. Prózába átírta és magyarázta Cs. Papp Jó- szof tanár.A kolozsvári tudós professor nagy bátorságáról, de nem kevesebb irodalmi sikeréről tauuskodik a fentebbi munka. Előszavában maga is felemlíti, hogy ez a »szent- ségtörő« vállalkozás kísérlete sok gondot okozott neki, míg végre rászánta magát. A  merénylet mondhatjuk sikerült. Szépen folyó prózában, magyar nyelv szépségének egész kincsesbányáját tárja az olvasó elé.Bizton reméljük, hogy az élért siker Dante müve második és harmadik részének mielőbbi megírására fogja indítani az ügyes szerzőt, amivel a magyar irodalomnak nagy szolgálatot fog tenni.^
S z ilá g y i B éla  (Budapest Károly körút 26. sz.) könyv- kereskedő régen érzett hiányt pótolt e munkák közreadásával. Mikor látjuk azt, hegy a nagy könyvkiadó czégek által kiadott munkák oly méregdrága áron adatnak el és mégis nehezen határozzák el valamely nagyobb- szabású műnek magyar kiadását, helyeseljük ennek a szerencsés kezű kiadónak azon elvét, hogy a magyar művelt közönségnek szánt művek Ízléses szép alakban megjelenve, nagy elterjedésük által biztosítsák a kiadó sikerét. Szilágyi különben mint a fenti három munka megjelenése is mutatja, megtalálta az utat a magyar ol- v.tsó közönség szivéhez. De szívesen emlékeztek meg róla a milleniumi ünnepségek alkalmával nálunk járt kitűnőségek is az államvasutak állomásain berendezett könyvtárak mintaszerű berendezéséért. Azt hisszük sikeres kiadásait minél gyakrabban registrálhatjuk meg.
•A fő v á r o s  k ö z le k e d é s ü g y e .Mialatt Parisban a szocialista és radikális községtanács egy évtized óta minden évben legalább is egyszer megbuktatja azokat a javaslatokat, melyek e nagy metropolis avult rendszerű omnibusz és lóvonat .járatait villamos folul'eletti és földalatti rendszerre akarja átváltoztatni; mig a Bécsi au- tisemita községtauács megelégszik, ha a minden kritikán alul álló, tisztállan és rozoga ióvonat és omnibusz bajainak szanirozása helyett egy lóvasút sztrájkkal végez, mig az összes világvárosok terveznek, tanácskoznak és veszekednek, azalatt mi a költő szavával élve. kijelenthetjük: mi már meg is teltük!Midőn a lefolyt kongresszusi nagy betekben fves Guyot volt franczia kereskedelmi miniszter fővárosunkat végig szemlélte és kritikáját ebben a kissé ironikus röjike mondásban összegezte: Cela sent un peu la culture de serre — ehaude, — „egy kissé melegházi kultúra biz ez* eme bírálatából városi közlekedési intézményeinket aligha értette. Mert szervesebb, fokozatosabb és kifejlettebb viszonyokkal mint nálunk, aligha találkozhatott valahol az európai continensen. Jól messzire, talán csak tulonnan a nagy vizen, akadnának párjára a főváros közlekedési eszközeinek.Azt sem tudjuk, hol kezdjük legelöl, mert valamennyi megérdemli a maga nemében, hogy legelsőnek tegyük meg. Van köztük olyan . is, mely a szó teljes értelmében páratlanul áll a föld kerekségén.A Kerenez József földalatti vasutat értettük, mely annak az ajkáról is. kinek a nevét viseli az elragadtatás és ietszés ephitétonjai mellett csak azt a megjegyzést provokálta, vájjon kifizeti e magát

ez a kolosszális mü? Ez a momentum ám agaszsza a részvényeseket, a közönség csak az osztatlan dicséret által vonatkoztatott minőségén osztozik. Használhatja a világ legér.iekesebb, legbiztosabb, legkellemesebb vasntját — télen meleg, nyáron hideg, csak öngyilkosokat gázolhat el — mind ezi égy olyan csekély ellen kárpótlás számba jövő vitelbérért, mely inkább felelne meg egy oly vo nalnak. melynek méterje csak a szokásos 50 frtba kerül, holott itt minden méter, minden lépés, egy- egy ezrest képvisel.A földalatti vasút mintegy megkoronázása volt azoknak a rendkívül kifejlődött közlekedési viszonyoknak, miknek nagy tökélye magyarázza meg egyedül nagy rentabilitásukat is.Valóban nehezen lehetne az okozatos összefüggést tagadni eme két mozzanat között. A fényes rentabilitásu egyszerű lóvasut után erkölcsi kötelesség teljesült, midőn a korlátozott jövedelmezőségű földalatti vasút követte. És igy bizony vajmi kevés intrenzikus értéke van azoknak a nagy hangzású frázisoknak, miket némelyik radikális ellenzéki községi bizottsági tag ajkairól hallani megszoktunk : „én mentettem meg a fővárosnak a közúti vasutak engedélye meghosszabbításánál 8 — 10 — 12 milliót!" Mert az objectiv igazság es k oda redukálódik, hogy a mit a két iker társaság — a lóvasut és a villamos — a réven nyert, azt elvesztette a vámon. Két meglévő vasutjának fényes jövedelmét beleépítette a földalatti vasutjába.
K ö z g a z d a s á g  c s  p é n z ü g y .A magyart, mint a nagy népvándorlás utolsó hullámát ma is örömest nevezik kelet népének; pedig a magyar már a XI. század elején a Kelettől teljesen elválva szenvedélyes lelkének egész hatalmával, Nyugothoz csatlakozott, s mohón szívta magába a nyugoti czivilizácziót. é z  a kulturkö- zösség kiterjed közgazdasági viszonyainkra is. A bányászat, a kézműipar, a kereskedés bár egyéni vonásokkal szoros összetüggésben állott a nyugot- europai rokonágakkal.Hazánk közgazdasági fontosságát emelte azon körülmény, hogy beleesett a világkereskedelem fősodrába, meg másrészt hátránya volt az az ellenséges vámpolitika, mely az országot az iparilag előrehaladottabb osztrák tartományoknak valóságos gyarmatává tette. Együtt szenvedtük azokat a gazdasági rázkódtatásokat, melyek az osztrák tartományok jólétét időnként megrendítették, de a va- gyonosodás forrásai, melyek ott bőven buzogtak, nálunk el voltak zárva.Minthogy gazdasági haladásunk egyik nagy akadálya kezdettől fogva a töke és hitel hiánya volt, a gyorsan felperdült vállalkozási kedv előszeretettel fordult a hitelintézetek alapítása felé. Számtalan takarékpénztár, nagyobb hitel és népbank, mezőgazdasági és jelzáloghitelbank, takarék és iparbank a működökön kívül a szervezés, megvalósítás és fejlődés különböző stádiumában iparkodnak szükségességüket dokumentálni. Az 187b óta 

osztrák m a g ya r bank néven újjá szervezett intézet csak részben oldotta meg ezeket a nehézségeket. Azóta, ha a magyar piacz minden kiváltsága nem teljesült is, a paritás egyben-másban nem valósult is meg, Magyarország pénzügyeiben is gyökeres fordulat állott be. A még femnaradó hiányokon lesz hivatva segíteni a legújabb bank egyezmény, ez a fö motívum dominálja összes pénzügyeinket és fogja vezérelni jelen rovatunk irányzatát is.
M ielőtt a modern p én zreservo iro k  ez. évi 

eredm ényeinek ism ertetéséhez lógn ánk, he k ell 
yárnunk m ég az évi zárm érleg eket, m indazon
által e g y  k is  rö vid es szem lét m egengedhetünk  
m agunknak adathalmaz nélkü l is. kezdve az 
első intézet : a l'e sti Hazai E lső  T akarékpénz
tár E g y esü lete n . A mi a hazai folyók között a Duna, a begyek Között a Tátra, azt a szerepet tölti be működésének ez évi vázlata is. Kiterjed az összes hazat közgazdasági és pénzügyi szakokra. Ezen az évi működésen is vörös fonalként húzódik át ezen intézet törhetetlen konservatizmusa és vezérlő férfiúinak kimagasló szerepkörének megbízhatósága. Az ez évi eredmény bebizonyítja azt, hogy a fényes sikereket nemcsak a becsületesség és végtelen rígorozitás idézte elő, hanem szükséges volt ahhoz a zseniális és agilis vezetés is. mely

ivei a felszaporodó kincseket gyiimölesözöleg elhelyezi. nehogy roppant súlyukkal a vállalatot agyonnyomják, és épen ez a felszívó és öntöző működése teremtette meg a generácziók során át folyton következetesnek maradt irányt, mely a jövő kifejlődést az eddiginél sokkal hatvánvozottabb módon biztosítja. A még titkot képező mérlegeinek egyes tételeiből meggyőződhetünk ama végtelen gondosságról, melvlyel ugv a kedvező, mint a kedvezőtlen eshetőségeket mindenkor az intézet előnyére és felvirágzására használják ki. Az egyesület házai az uj székes főváros legimpozánsabb palotacsoportozatát képezik, mert minden városnegyedben a modern világvárosi építkezés minta- példányait tüntetik fel és olvasóinknak egytől egyig befogjuk mutatni ezeket az épületeket, hogy a vidék és a távol idegen is meggyőződjön h z o k  müizlésének nemes vonásairól és méreteinek nagyságáról. Szoros összefüggésben ezzel az anyaintézettel, lehetetlen fel nem említeni a H azai bank 
részvén ytársaság ot , mely nem is annyira mint leány, hanem mint ikerintézet az ország első takarékpénztárával a legszerencsésebb fejlesztő és kiegészítő viszonyban áll, Ez az intézet a takarékpénztárnak bizonyos tekintetben tulmerev konser- vatizmusát aknázza ki és fejleszti megfelelöleg a bankoperaeziók és emissziók modern követelményének, és igy méltó ama óriási segédforrásokra, melyek az ikerintézettöl mindenkor rendelkezésére állanak, s melyeket ez egyedül aligha aknázhatna ki gyümölcsözőn. Ha a felosztásra Ítélt omnibuszvállalat viszontagságaitól eltekintünk, az évi zárlat az emisziós vállalatok egész sorát mutatja fel. mik részben fejlődtek, részben megizmosodtak Szitá-.yi Ödön miniszteri tanácsos egise alatt.Eme kolosszusok mellett a P e sti M a g ya r k e 
resked elm i B an k  egyenlő rangot foglal e l Ope- rácziói a bankszerü üzleteken kívül kiterjednek az emisziónális és jelzálogüzletek minden válfajára. Ez az intézet valósította meg ebben az évben az 5 százalékos ötven évre szóló jelzálogkölcsönöket a mikkel túlszárnyalta nemcsak a honi földhitel- intézeteket, hanem a hasonló szabású bécsi jelzálog intézeteket is. Ennek az óriási organizácziónak az élén Lánczy Leó igazgató elnök áll, a ki a törvényhozó működését oly fényesen tudja egyesíteni a finaucier kényes helyzetével. Túlhaladná lapunk keretét ama osztályok és üzletágak felsorolása. melyeket ezen intézet a hitelügy terén a legváltozatosabb és Iegfokozottabb mérvben teljesít. A lefolyt évben különösen a nemzetközi bankügyletek finaneirozásában excellált,amennyiben még eddig nem tapasztalt mérvben sikerült elhelyezniük az általok emitált zálogleveleket és községi kötvényeket, a Majna Frankfurti és berlini pia- ezokon ugyanily fényes eredményeket tudtak felmutatni a viezinális vasutak kötvényeinek eladásával, mikkel a magyar közlekedésügyi hálózatot e .y  tekintélyes részszel hosszabitották meg.

M a g ya r leszám ítoló és pénzváltó  banküngarisch-c Eseompte tmd Weehslerbank. Banque hongroise d’escompte et de change . — Hungárián Discont and Exchange Bank. — Barna imgherese diseonto e di cambia. (1869.1 V .. Dorottyám. 6. — Belvárosi fiók. Muzeum-körut 1. — Fióküzletek: Fiúméban, Kolozsvárott és Pozsonyban. Közraktári vállalatok: Budapesten, Barcson és Fiúméban. A harmincz millió koronás alaptőke ez évben is megfogja hozni a progres- siv emelkedő osztalékot, mely átlag 8°/o-ol tett ki az utolsó években. A mérlegnek legfőbb tétele az áruk. ez idén is emelkedtek, hasonlóképpen a lombardüzlet. Kissé homályos az adósok tétele alatt szereplő tizenkét millió forint, mikkel szemben a hitelezők busz milliós tétele szintén nincs részletezve, mindazáltal Széli Kálmán elnöklete, madarasi B e e k  Miksa a bankosztály vezető igaz- tatója. P é k á r  Imre az áruosztály vezető igazgatója, továbbá Yalk'ó Lajos igazgató es H irseli 
teld  Emil igazgatóhelyettes most is biztosítják, mint rendesen, ezt a fényes eredményt.

M agyar ■Jelzálog H itelban k, l'ngarische lly- potheken Bank. —- Société de Credit Koncár du Royauine de Hongrie. Fióktelep: Kolozsvár. (1869.1 Y .. Nádor-u. 7. Az idei osztalék a rendeset fogja követni, a mennyiben tül fogja haladni a múlt évit is, a mik (-== 7. 4. 7'4. 7'6. 8, 9 0" o-ot tettek ki eddig. Az. intézet hivatásának megfelelő-



1896MAGRARORSZÁG é s  a  n a g y v i l á g
lég a jelzálogszAmln a községi kölcsönszámlával együtt megközelíti a kétszáz millió forintot, s így minden tekintetben a hazai jelzálog ügyletekkel foglalkozó intézetek élén áll. Nemcsak hogy a legolcsú! i: typusu záloglevelekkel kontrahálja a kölcsöneit, de ezek a záloglevelek ez idő szerint a legmagasabb jegyzéssel bírnak a helyi s külföldi töredékek. Ö honosította meg a 3%-os nyereménykötvényeket, mi állal a legolcsóbb ilyen fajta papirt emittálta. Ez az intézet párhuzamos intézete a Pesti Leszámítoló és pénzváltó banknak, a mennyiben mindkettőnek elnöke Széli Kálmán.Az osztalék az idén a millemiáris év kedvező befolyása alatt valószínű eg emelkedni lóg. A hatalmas bank szervezetét D e tsén y i  frigyes vezértitkár óriási tapasztalata és agilitása tartja fenn az eddigi magas színvonalon.

M agvar A g rá r és Jtiradékbank ré szv é n y -  
társaság. Ungarische Agrár- mid Rentenbank Áetiengesellschaft. — Ranque Hongroise des Hentes et du Credit agrieole, sociétó anonyme. — (1894.) V., Erzsébet-tér 9. Ez az egyetlen bank, mély szorosan a földművelési érdekeket védi, és így teljes összhangzásban áll agrikulturális országunk életkérdést képező anspiráczióval. A bank ebben az évben fogja kiosztani az első osztalékot s annak magassága elé élénk érdeklődéssel tekintenek nemcsak a részvényesek, hanem a hitelt kereső felek is. Ez az intézet kultiváita először 
E n yed i Lu ká cs  sajátos kombináezióját képező jelzálognélküli záloglevelek kibocsátását, mik a íiltelkeresök személyes hitelére bazirozva az első szerencsés kísérletet képezik földbirtokosaink személyi hitelének fellendítésére. Miután az adósok egyetemlegesen vannak kötelezve 10°, o erejéig eme űj czimletü záloglevelek beváltására, azok elhelyezése biztosítva van és máris tekintélyes összegeket folyósítottak belőlük. A másik feladata > címeik a banknak a szőlők regenerálása lenne a törvényhozásban megállapított nagyszábásu törvény alapján, mely operáczió kétszáz millió koronárafog rúgni.

M agyar ipar- és keresk ed elm i bank. rész
vénytársaság . Ungarische Bank lur Industrie undHandel Áetiengesellschaft. — Hanque Hongroise d' tndustre et de Commerce Societó Annonyme (1890 Főtelep V. Nádor utcza 4.) Váltó-üzlet ugyanott). Bár ezen intézet még fiatal, szép eredményű vállalatai feljogosítják arra. hogy a többi már régebb testvér intézetek között méltó helyet foglaljon el. Azon nagy fontosságú érdekeket szolgálja. melyek hazánk ipara és kereskedelme között olyan jelentékeny szerepet játszanak. Ez a két óriás az ipar és ke eskedelem és ezeknek számtalan ágazata mindenkor a kellő gondossággal és páratlan szakértelemmel lesznek ezen intézet által kielégítve. Hogy óriási forgalma mellett szép eredményt is mutat fel, bizonyítják az eddig fizetett osztalékok, melyek 1892— 1894-ig 7- -7 Irt (— 7 -7 V ö t )  tettek ki. Ezen intézet elnöke T isza Ist- van, ügyvezető igazgatók D r. P osch  G y u la  és 

■ bchwnrz. le l i\ ,  A lefolyt üzletév mérleg adataiból, még ki kell emelnünk az értékpapírokra adott előlegeket, melyek megközelítik a hat millió forintot, A betétek meghaladták a másfél millió forintot és a mérleg minden egyes tetele a mellett érvel, hogy ezen bár még fiatal éveiben levő intézet már most is közgazdasági életünkben észlelhető missiót teljesít, és kiérdemelve az eddig is nyilvánult bizalmat.Angol Osztrák Bank. Anglo-Oesterreiehisehe Lank. Anglo Austrian Bank. (1863.) Ez az.mtezot Magyarországon csak fióktelepet tart fenn. s Így nem informálhatjuk magunkat az ezidei mérleg esélyéiről. A tavalyi kimutatás szerint az adósok tétele 5b millió forinttal szerepel, mikkel szemben a hitelezők 33 millió Irtja áll. Ezek után még csak a váltótárcza képez nagy összeget 13 millió forinttal, inig másrészt az ellogadványok és utatyányok 31 millió forintot teltek ki. A mint ebből kitűnik, a bank elsősorban a leszámítolást végzi; s Így abban a helyzetben van, hogv osztalékai kedvezőn szabta meg, A magyar fiók te- lep élén 1."kacs József és nemes Mansfeld Riehard állnunk, kik az óriási szervezetnek Ma- pyurorszagra vonatkozó ügyeit azzal a figyelemre méltó szakavatottsággnl végzik, mely eddigi működésükét mindenben jellemezte. Az eddigi oszta bkok után ítélve, az idén szükségszerűen maga

sabb dividenda kerül kiosztásra, amennyiben a legtöbb magyarországi ügyletük már lopván bonyolítva; igy a többek között a földalati vasút is.
E g y esü lt Budapesti F ő v á ro si T a k a rék 

pénztár. Az intézet ez évben ülte 50 éves jubileumát, bepillantást: engedett minden üzleti titkaiba, s csak akkor győződött meg a nagy közönség, hogy milyen óriási pénzerök felelt rendelkezik. A harmincz milliót megközelítő betétek feljogosítják a bankszerü vállalatok összes nemeinek sikeres kultiválására. így a záloglevoles kölcsönök tizenhat milliója mellett, a készpénzben adott jelzálogkölcsönök tíz milliója, továbbá a szintén busz millióra rugó eskompt és lombardüzlet oly koloszszusát képezik a pénzerőknek, mely párjai méltón csak az országos nagy bankoknál találhatná. Nagyon erős ennek az intézetnek a hitelegylete, inig az értékpapírok tétele alatt elsőrendű államkötvények rejtőznek harmadfél milliónyi összegig. Az intézet osztalékai: 1890—1894: 45, 48, 52, 55, 58 irt, ( 15, 16, 17 3, 18'33,19’33°/o) tettek ki, mik Hützer Ferenez vezér- igazgató és H a rk á n y i  Frigyes báró elnök vezetésének képezik fényes bizonyítékát.
Budapesti Takarékpénztár és Országos 

Z álogkölcsön R észvén ytá rsa sá g . Az idei mérleget a különböző reális bázisú szép eredmény- nyel végződő vállalkozásokból kifolyó nyereségek — melyekben a Takarékpénztár részt vett — emelik a legkedvezőbb módon. Minden körülmények között elfogják érni a 8 frtos osztalékot. 
T olnay  Lajos igazgató elnök mellett kizárólag 
Bonke  Gyula érdeme, — kinek arezképét, mint törvényhozóét külön mutatjuk be — hogy ez az intézel rohamos lépésekben emelkedik az emisz- sziós bankok nívójára. Az intézet ez idei mérlege is előrelátó ós kiváló gondossággal vezetett ügykezelésre vall. A mérleg legerősebb tétele az értékpapírokra adott előleg, meghaladja a 3.000,000 Irtot, e mellett a váltó lárczája eléri ennek az összegnek a felét. Miután az intézet jelzáloghitelben nem dolgozik, megóvta magának óriási segédforrásainak teljes mobilitását, a molylyel tetszése szerint részesedhetik, alkalomadtán, aktuális vállalkozásokban. A 4.000,000-ot meghaladó betétek ilyképpen mindég disponibilis összeget képezvén, az intézet egészséges fejlődése minden időre biztosítva van.

Budapesti általános takarékpénztár. Nagyon régi intézet egyike azoknak, melyek Budapest fölvirágzásán legtöbbet közreműködtek.Az Igazgató elnök Jókai Mór, de a tényleges igazgató Kronberger Lipót, a ki az intézetet majdnem annak megalapítása óta 1881-töl kezdve vezeti. Yáltótárczájaez évben nagyobbodott, de azért alig éri el a betétek összegét, osztalékai yo- töl 1894-ig 7, 7, 7, 7, 7 Irt volt. A mérlegében nagy tételt képez a tartalékalap; mig jelzáloghitelt általában nem-találunk, mi által az intézet a legszolidabb bázison áll, a mennyiben teljesen eltér más takarékpénztáraktól, mik tudvalevőleg betéteik legnagyobb részét nehezen mozgósítható jelzálogkölcsönükbe fektetik. A Budapesti Általános Takarékpénztár a váltótárczán kívül a lombard- üzletet is folytatja, a mennyiben ez az egyetlen intézet, mely a vidéki takarékpénztárak részvényeit lombardirozza. Azonkívül igen erős a felette szolidan és nagy előrelátással vezetett sorsjegy- Oo-zlálya, mely már evek öla virágzik s a 700.000 írt forgalmat megközelíti.Első magyar általánya biztosító társaság. Erste ungarische allgemeine Assecuranz Gesell- sclmft l'remiére Compagnie hongrois d' Assurancas générnles. Ez az első biztosító társasága hazánknak az idén a millenáris év mozgalmas snison- jabun fényes üzleteket kötött. Kitűnik ez különösen a szállítási, tüzbiztositási üzletekben, mig a jég biztosítási üzlet a tavalyihoz képest ez idén alig emelkedett. Az igazgatóság kebelében végbe ment változások uj impulsust adtak az ügyletek sikeres tovább fejlődésére és igy nincs kizárva a lehetőség, hogy az idén mégnagyo ibodott osztalék kerül telosztásra. Az a fc-nycs gárda, mely a társaság választmányában egyesül, semmiféle más hason vállalatnál együtt nem található. Ez azaz intézet, mely Gróf Cseknnies Endre. Gróf Nádasdy Ferenez, Gróf Andrásy Gyula választmányi tagi) kát bírja kebelében, kik, tudvalevőleg semmiféle más pénzintézetnél nem vállalnak semmiféle tiszt

séget. Az intézet lelke Ormody és Jeney igazgatók. F oncióre p esti biztosító társag , „Fonci- ére“ I'ostor Versicherungs Anstult. „La Foncióre” Compagnie d’assurance á F’est. Egyike ama társaságoknak, melyek külföldi tőkével alakulva, hazánk talaján megizmosodtak és nagyra nőttek. Most már teljesen magyar, úgy a részvények tulajdonjoga mint az igazgatóság maga. Ennél a biztositó társaságnál előnyösen tűnik fel a díjtartalékoknak különös magassága, melylyel az összes üzletágak dotálva vannak. A díjtartalék értékpapírokból, házakból s készpénzletétekből áll. úgy hogy az a mellett, hogy a legnagyobb hozadékot mutatja fel, bármikor mozgósítható; az osztalék közepes magassága is azt mutatja, hogy menynyire óvja az igagaztóság a biztosítottak érdekeit. Sebőn V ilm o s , igazgató európai hírnevű assureur és igy személye egymaga is kellő garantiáját képezi az intézet hatalmas mérvekben való tovább fejlődésének.„ N e w -Y o r k “ életbiztosító társaság. Alakult 1845-ben főtelep New-York. Ez a biztositó társaság tisztán kölcsönösségen alapszik, minden utánfizetési kötelezettség kizárásával, miután részvényekkel nem bírván, az összes töke és nyereség a biztosítottak tulajdonát képezi. A mérleg oly roppant számtételeket tartalmaz, hogy azokat az összes magyarországi hasonintézetek vagyona együttesen sem múlja fölül. Ily pénzpiramisok mellett egyáltalán érthetetlenek azok a considerá- eziók. melylyel némelyek az idegen intézetek ellen eltelvék. Hiszen maga az életjáradékok és tö- kebiztositáso dijtartaléka olyan, mint egyes közepes európai királyság évi költségvetése.„ A  N e w -Y o r k “ biztositó társaság teljesen megszerezte indigenátusi jogot azzal, hogy igazgatója az a magyar törvényhozás tagja, a mivel ez időszerűit egyetlen magyar biztositó társaság sem dicsekedhetik.
E lső  leán y kiháznsitó  e g y le t  mint szövetkezet. Erstor Madchen Ausstattungs Véréin.Ennek a szövetkezetnek a mérlege ebben az évben Kölni Károly alelnök és Kölni Arnold vezérigazgató, továbbá Schwarcz Ármin elnök ági litása alatt különösen kedvező telelőket mutat fel. I ’y a két monumentál szerű épülete az intézetnek legjobban képviseli azt az érdeklődést, melynek az a társadalmi minden rétegéből örvend.Magyar Asplinlt-líészvéuytársaság. — Unga- rische-Asphalt-ActiengeselIschaft. (1878.) A negyedszázad alatt felépült Budapest egyik sajátos jellegét az a töméntelen asphalt adja meg, melylyel a főváros köztereit beburkolták. Húsz év előtt egy angol társaság végezte ezeket a munkákat, s ebből az időből emlékszünk még arra a hepehupás töredező járdákra, melyet a jelen generáezió agyontaposott. Az uj korszak a magyar-asphalt részvénytársaság megalapításával kezdődik, a midőn a bámulatos széles méretű járdákat és utczá- kat kezdték újonnan beburkolni. Ez a társaság egyetlen a maga nemében, meri csak alig számottevő és kevésbbé szállitóképes versenyzője akad. 1878-ban alakult, másfél millió frt az alaptőkéje. és egymásután 10. 12. 14. lG% 'O s osztalékot adott a részvényeseinek, a mi az idén, n millonnáris év nagy produklió versenyében kétségkívül emelkedni fog. A társaság asphaltbányája Dernán van, a kolozsvári gyors vonat mezötelegdi állomása mellett. Az asphalt itt oly kedvező viszonyok között fordul elő. — csillámhomok közé van vegyülve a kiaknázási tér pedig oly végtelen. hogy a termelési árak folyt mos csökkenése mellett a kiaknázott mennyiség folyton nagyobbodni fog, s az üzem eltarthat öt-lmt századokig is a nélkül, hogy a kimerülés jelei mutatkoznának. A társaság az asphallnak több nemét állítja elő, a szerint, hogy hygenikus tartóssági, vagy kényelmi szempontok jönnek tekintetbe. Az igazgatóság élén budavári Országit Sándor  elnök, és lléd o r  Sándor  vezérigazgató áll, kiknek neve. maga a siker garaneziája.Knolajllmimlto gyár részvénytársaság. Ez a társulat elmondhatja magáról, hogy ö terjeszti a legtöbb világosságot az országban. Ami petróleum itt elég kunyhókban és palotákban, azt mind ennek a gyárnak Etelka nevű ala runfusa göz- hajrja szállította Bakuból é- Pensilváuiából. Ezt a nyers anyagot a társaság három finomítójában rafinálják. Fiúméban, Brassóban és Oderbergben.



1896
Az egyik Magyarország, a másik Románia és a harmadik Lengyelország piaezait látja el ezzel az elsőrangú, semmivel sem pótolható czikkel. Ilyen tokozott üzem mellett nem csodálható, ha az osztalék kerek 30u/u-ol lesz ki, a minőt egyetlen honi iparvállalat sem adhat. A gyár maga modern technika minden prementió. hygenikus és munkás ellátási vívmányait egyesíti magában. Igazgatóság- 
O r g r o f P a la v ic in i E d e  elnök, ezégvezetök: 
Hitekor Bertalan  és S ch ü tz  Mór.

Általános osztrák légszesztársaság Triesztben Kötelep:Trieszt,fióktelep: Budapest, L'jvásártér. Alaptőkéje 2100000 Irt, a budapest-ujpesti légszeszgyá- rakbabefektetve, 7886000 Irt. A vállalat budapesti igazgatói: K le in e r  H erm áim , S te ig er  G y u la  és

MAGy a r o r s  y,A(i í-:s a  n a g y v i l á g
Ste fa n i Lajos. A gyár a lefolyt években gyönyö- rüeii bizonyította be, hogyan lehet sikeresen ver- senyezni,legyözhetlennek hitt találmánynyal, a villa nyos világítással. Ma már a légszesz.áng köszönet az Auer- és Siemens-féle találmányoknak, nemcsak olyan világitó erővel bir, mintavillanyiámpa, de annál minden tekintetben sokkal olesóbb is. 
K le in er  Hermáim  igazgató érdeme, hogy ezeket a legújabb találmányokat oly sikeresen és ügyesen  ̂ tudta egyesíteni a főváros specziális viszonyaival, melyek a villanyos világítás rohamos és abszolút bevezetését eleve kizárják. A társaság vagyonának főösszege 2000 Irt Inján éppen 11 millió Irt, és igy elképzelhető, hogy milyen kulturális miszsziót terjeszthet ez a vállalat, mely nem

11kisebb tényezővel versenyez sikeresen, mint a minden élet kutforrásával — a nappal.
Magyar Fém és Lámpaáru gyár részvény- 

társaság. Ungarische Metall-I.ampenfabrik Aclien- gesellschaft. Gyár: Kőbánya. Raktárak: Teréz- körut 1, Gizellatér 1. Alaptőke: 400000 Irt. [Igazgatóság : Ő r g r ó f P a la v ic in i Kde  elnök, D ih tric li  
K á ro ly  kereskedelmi igazgató: A mérleg főbb tételei között a gyártmányok 215000 frtot adósok és váltok 280000 frttal és a nyereség a 7000 frtot meghaadja. A vállalat most kezdi tartalék tőkéjét mpiltani.Első magyar részvény-serfözöde. Erste ungarische Actien-Bierbrauerei. Alapult 1867-ben. Alaptőke 900000 Irt, osztalék az utolsó évben

A a uj p a rla m e n t

45. 55. 60. 70 és 70 frt. A mérleg főbb tételei a következők. Telek és épületek 1100000 frt. gépek és gépkészülékek 220000 frt. Országos központi takarékpénzlár 500000 frt, különféle követelések 085000 frt. füöszég 2895000 frt. Teher: Részvénytöke 900000 irt. tartalékalap 325000 frt. kétes követelések tartaléka 317000 Irt. törlesztési alap 512000 frt. Igazgatóság: M o n d d  István  elnök, 1 áss F ú lö p  alelnök, X n tter Ferenc/, ve- ériguzgató. irodafönük Áckorm nnn II.
Kőbányai és polgári scrl’Bzö társaság. Slein- brucher Bürgcrliehe Bierbrauorei Actiengesollschaft Az ez idei mérleg a lefolyt millennáris esztendő

fokozott fogyasztása folytán kedvező osztalékot biztosit a részvényeseknek. Múlt évi mérlegének iötételei arra engednek következtetni, hogy a konservativ nyereség felosztás mellett is úgy a tartalékalap, mint az egyéb leírások nagy arányban fognak dotáltatni. A mérleg egyéb tételei között a gépek és berendezés 400000 frttal, a nyersanyagok és a termények 600000 frttal szerepelnek. Igazgatóság: Poscli G y u la , B eck  
M iksa  alelnökök, tószeghi Freu n d  M lm o s  vezér- igazgató. irodafönük Sp itzer A dóit.

Kőbányai Klrály-Serfözö részvénytársaság. SteinbrucherKönigs Bierbrauerei Acliengesellschaft.

Abban a darab Angliában, melyet Kőbánya fövá- rosunban képez, a legnagyobb kéményekkel és épülettömbökkel ez a társaság bir. M eg yeri  
K rnusz L a jo s  elnök, S z á r  oszt A lfo n z  vezér- igazgató és' P o la k o v its  M átyás  igazgató ügy- buzgó vezetése csakhamar kiköszörülte azt a tor perdüt. melybe hazánkban egy modern sörfözönek a felállítása kerül. A két millió írtra rugó alaptőke. melyet ebben az évben redukáltak ugyan, mindenkeron biztosítja ennek a társaságnak a felvirágozását.



12 MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG 1896

A J a r o s  t o r d a  v á r m e g y e *

Jelen számunkban megkezdjük a honi megyék bosszú sorozatának ismertetéséi Írásban és képben -  Legelsőnek Maros-Tordavármegye kerül az olvasó szemei elé. -  Nem mintha ez volna a legérdekesebb, legnagyobb jelentőséggel biró vármegyéje az országnak. -  De mint Erdélynek második fővárosa, kereskedelmi tekintetben talán az első -  eddig a legkevésbbé ismertek közé tartozik. Egy kissé távolra esik az ország központjától^ és annak 22 napilapjától, a Maros-Vásárhelyi hírek 24 órával később vagy pedig csak drága távirati dijak révén érhetnek föl hozzánk. Mindakettö elég ok arra, hogy közéletünkben és publicisztikai nyilvántartásban kissé háttérben szoruljon. Ezt a hiányt pótolandó, nyitottuk meg hasábjainkat a székely- vármegyének, és kezdjük legelöl a székelyiek bemutatásával.
Maros-V á sáv hely.Fényes történelmi múlt. fontos közigazgatási és törvénykezési székelyhely, első rendű gazdasági góezpont, a magyarság és a magyar állam eszme leghatalmasabb védbástyája Erdély moznikszerii- nomzetiségi mappáján, Marosvásárhely, a székelyek fővárosa.A Maros balpartján egy domblánezon terül el. Lakásainak száma meghaladja a 16.000. ősrégi szabadkirályi város és törvényhatóság. Kir. Ítélőtábla, egy csomó törvénykezési és közigazgatási bíróság, és hatóság székhelye. Tősgyökeres magyar város. K 'ietkezése a századok sülét homályában vész /1. „Nóvum fórum Siculeorum* nevén már Kálmán király idejében sűrűn emlegetik. Később nagyban gyarapodott a szomszédos llét- faln beolvadásával. Számtalan országgyűlést és pusztulást' ért-meg. 1658-ban a tatárok háromezer lakóját hurezolták rabszolgaságra. A szabadságharc/ idejében szintén nagy sanvaruságot szenvedett az osztrák hadseregtől. 1876-ban elhamvadt, de csak ugylátszik azért, hogy sokkal szebben rekonstruálhassák. Van benne református kollégium, r. kath, gymnásium, polgári, kereskedelmi és ipar iskolák, felsőbb leány iskola és felsőbb kát. leány nevelő intézet. Azonkívül sok közérdekű és közjótékonysági intézet, körök, egyesületek. vendéglők, kávéházak, fürdők stb.Legszebb tere a Széchenyi tér, hol Bem Jó zsefnek szobra áll. Huszár Adolf remeke : vele szemben van a zenélő kút, máskép Bodor Pál kútjának is neveznek. Legszebb épületei a Tran- szylvánia szálloda, a esizmakészitö társulat áruháza. a Takarékpénztár, mely már a szabadság- harczbnn is szerepelt. Továbbá a plébánia templom, az Apolló ház, a mészárosok csarnoka és a RánITy palota. A nemrégen megnyitott Székely lparmuzeum és a honvédlaktanya is ebbe a „sorozatba tartozik, melyből az előbbi Székely művelődési és közgazdasági egyesületnek" és Kovács Ferenc/ apátblébánosnak köszöni létesítését.A felső városrészben a ref. kollégium, a gr. Teleky ház, a kir. Ítélőtábla épülete, a ref. felső leányiskola és a kath. leány nüvelde tűnik ki. Történeti múltú, de már jelentéktelen szereppel biró várkastélyát Borsos Tamás építtette és most katonai czélokra használják. A református góth stylü templom magaslaton emelkedik, benne nyugszik Bethlen János kanczellár és történeti iró. Marosvásárhely széles befásilott utczáival egész nagyvárosias benyomást tesz.A rém. kath. templom kétszázaddal fiatalabb az előbbi említetnél és a 18. század közönén épült. Nagy jelentőséggel bir a város és a vidék kultúrájára.a Teleky Sámuel gróf királyi pohárnok által alapított nyilvános könyvtár mintegy 70.000 kötettel. .1 posta rétén azt a helyet, a hol 

1 H. Rákóczy Ferenczet Erdély fejedelmévé választották egy gránit oszlop jelzi, valamint Török. Horváth és fi ál fy vértanuk kivégeztetésének helyét is (1854-ben márcz. 14.) Érdekes pontja a városnak 
l-.lbn szigete, melyet egy bonapartista kegveletü. megniagyarosodottfranczia llauehard József' varázsolt át pompás parkká egy .járatlan ingoványos pusztaságból. Megle kiütésre méltó még a kórcsolyn  
csarnok  és a tornaegylet kertje, mely utóbbi szintén gróf Teleky Sámuelnek köszöni alapítását.A tornaegylet alapítása korszakot képez Marosvásárhely testedzési közegészségi követelmé

nyeiben. A test gyakorlatokat valódi kaszinó élet egészíti itt ki. még a komolyabb kornak a séta és kilátás gyönyöreit élvezi, a fiatalság, nők és gyermekek a' Tennisz, kroket. labda és abroncs játékban leli élvezetét. Mindez a tánczhelyiség gvnkori tánczestélveiben leli befejezését.A közgazdasági élet faktoraként felemlítjük Bnruch Adolf kőolajfinomitó gyárát, melynek évi forgalma megközelíti a 10.000 m. mázsát, továbbá Hiirger Adolf gőzsörgyárát, mely már 1858-ala- pult. azóta folyton gyarapodott, úgy hogy napjainkban már mintegy 36.000 hektoliter sört gyárt.Az elővárosok adják meg a városnak azt a népies jellegét, mely a magyar városok közös vonását képezi. Marosvásárhely környéke olyan, mintegy gondosan müveit kert, a hol a kiváló finomságú görögdinye, széles levelű dohány, öles tengeri. kiváló zamatu bor és a hazai politológia minden terméke a legjobb minőségben terem.

Mikó Árpád főispán.Éhez járulnak a csekély 'távolságra fekvő gyógyforrások és a fenyves erdők, miknek titokzatos szépsége gyönyörű kirándulási végpontot képez.Marosvásárhely nem csak kies fekvésű, de a modern kultúra által élénk lendületnek indult vidéknek képezi központját. A kígyózó Maros medrét követve, balra Maros Szt. Antin, \'tit:hegr és Udvarfalva tűnnek elő. inig Maros Szent-Györgyöt a MáriafTy kastély dominálja. Jobb felöl kies- vidék közepén tűnik fel a híres a bort termő Tó- fal u. Innen nem messzire Nagy-Hrnye ódon temploma és báró Bálintit József kastélya kelti fel érdeklődésünket. Ezt a vidéket uralta annak idején l’óchy Simon szombatos ur.Csak futó pillantást vethetünk a káli-patak völgyébe, melyen meredek út visz Ik ln m l. lin l és 
Iszlón  át a regényes mikházi (Nyárad) völgybe.

A vonat nem sokára Snrom b erkén  az Afrika utazó gróf Teleki Sámuel kastélya elölt állapodik meg. Átellenébon Sárpatakon gróf Teleky Domonkos kastélya uralja a vidéket, inig G e rn y e sz e g e n  a Teleky Mihály kanczellár által épített kastély büszkélkedik, melynek jelenlegi tulajdonosa gróf Teleky Géza.Körtvély faja és Hetele terjedelmes szász községek után utunk Radnotfája felé kanyarodik, inig balról Vajda-Szt-István és Abafája terül el br. Huszár Károlynak terjedelmes kastélyával.A kastély egykor a Barcsay, Bornemisza Bethlen és Gyulai családok birtoka volt és e század elején épült fel újból.A kastélylyal átellenben a bolkényi völgybe vethetünk egy pillantást, melyben Oláh-Nádason, Alsó- majd Eelsö-Köhéren kies fekvésű ut kanyarodik Kötvényes-Remetére, Rndnót fujá-rn  a Maes- kássy és Tholdalagi grófok családjának szép kastélyával. Ezután következik mindjárt.
.Szászrégen.Mindenben a szászok által lakott vidék sajátos jellegét hordja magán. Daczára, hogy a román és székelyközségek által el van választva a tulajdonképeni szászoktól, szász jellegét máig is megtartotta, bár termékeny szántói, szöllöi és rétjei többajku lakosságot tart fönn.Lakosságának legnagyobb része különösen az erdő- és faiparból, továbbá a vidék virágzó fakereskedelméből él. Innen indulnak azok a számokban ki sem fejezhető tutajok Magyarország felé. mik jó részt kizárólagosan szolgálnak anyagul a dé'vidéken mindenütt tapasztalható lendületes építkezéseknek. A városnak azt a virágzó fakivitelét majdnem kizárólagosan a Schwarcz és Mendel ezég eszközli, mely itt fürészgyárrnl és mümalommal bir. Említést érdemel még itt Farkas Mendel szeszgyára is.Szászrégentöl északi7 irányban valóságos Alpesi vidék terül el. Mindjárt a Maros jobb partján Yecs községé fekszik, melynek meredek magaslatáról a Kemények ősi várkastélya néz le. Tovább már csupa erdős bérezeken át kanyarodik a Maros, mig Ratosnyára érünk, melyet nyári tartózkodásra használnak fel a szászrégeniek. Itt következik:

Györgyé-Toplioza.700 méter magasságban fekszik, több gyógyforrással bir, innen veszi az út a világhírű Borszékre.
Görgény-Sóakna gyógyfürdő.A fürdő Grünn Izsák tulajdonát képezi, ki azt keiló komforttal ellátta, hogy a távolabbról jövő közönségnek is kielégítse igényeit.A fürdőtől félórányira fekszik :

Görgr ny-Szt.-I mre.A Rákóczy, Bethlen. Wesselényi és korunkban a feledhetlen emlékezetű Rudolf trónörökös vadászaidnak színhelye. Alant a szép völgy G.-Szt.-Imrével és csinos községeivel (Adorján. Kárva. llodák és Libáufalva) a völgyön át kanyargó Görgénj vízesésével a havasok tömkelegével megkapó látványt nyújt.



MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG 131896 A székelyföldi lparmuzeum.A muzeum épület csarnokában márványba van vésve az'épittetö egylet hazafias jó szándéka hogy e hajlékot a székelyfóldi ipar felvirágoztatása emelte . . . legyen a sors igazságos és engedje ezen hazafiasán önző vágyunkat beteljesülni, engedje meg, hogy a székely ipar uj felvirá- gozásával a derék székely nép uj, teljes és tartós boldogságnak örvendezhessen.

Bent a díszes lépcsőházban a muzeum épül i  marványtábla hirdeti, melynek szövegét ősz tudósunk S z ilá g y i  Sándor, az egylet elnöke szereztette: A székely földi ipar felvirágoztatására r !  lono “ éke'y művelődési és közgazdasági egylet lbad. Llsü Ferencz  .lőzsef cs. és. ap. király uralkodása idejében hozzáfogtak 1890-ben Baross Gábor m. kir. kereskedelmügyi minister támogatá- sávai. Hajós János tiszt, elnök, Turóczy  Adolf elnök és K o vá cs  Ferencz vidéki választmányi el-

hiten alapuló szellemi műveltség éltető gyümölcseit fejlesztik. Éz intézet 8 osztályra van berendezve. A tanulók származási helyei jobbára erdélyi, azonban Stájer és Gácsországból is sokan vannak. Néhai Fogarassy Mihály volt az intézet legelső jóltevöje és főalapitója, kinek emlékét megörökítve, a püspök érczbe öntött és megaranyozott czimere tűzetett az intézet épületének homlokzatára. A homlokzatnak szürke gránit kereszttel diszitett csúcs fülkéjében pedig a Kovács

Bem szobra. Marosvásárhely főtere.Az épület szigorú olasz renaissance stylben,görög részeletekkel, van építve. Az oromzat! alakcsoporto- zat az Atilla személyében ábrázolt népvándorlást, a székelyek megtelepedését és az ezen népvándorlásból idővel fejlődött államalakulást, Magyarország és F.rdély unióját — mindegyike egy-egy allego-
nük vezetése alatt. Befejezték 1893-ban W ekerle  Sándor m. kir. miniszterelnök és Lu ká cs  Béla m. kir. kereskedelmügyi miniszter támogatásával, tervezte és az építést vezette R iss  István műépítész és műegyetemi magántanár, építette Soós Pál kőművesmester.

f. apátblébános és László Gy. muzeumőr által együttesen mintázott és czementbe öntött, Jézust, a kisdedekkel ábrázoló relif czimkép díszeleg, csaknem két láb magas kivitelben. Ugyanazon képet a díszes kápolnában levő oltárkép és az intézet pecsétje is ábrázolja. Az impozáns épület

• - nöialak által ábrázolva és ezen egységes :i ia|miak egyik fő kulturális missióját az ipar fejlesztését egy-egy gyermekalakban tünteti elő . . • a szobrász nnivészi konceptiól történetírói hü- "  ggel hirdeti az épület belső lényeget és rendel ■ leset és alkotó nemzetének másfél évezrednyihőségét.
ntarosvásárhelyl róni. kath. elemi és filséleányIskola.

K o vá cs Ferenci. «pátblébános igazgatósága tt kitűnő tanítónői és tanari karvezetése, de önösen a nagyszebeni Szent-Ferenczröl neve- i irgalmas nővérek lelkes közretnükodésevel litközség jövő nemzedékében a hit, és az ezen

homlokzatán egyszersmind az intézet jellegét és hivatását aranyozott érczbelükkel jelző ezen fölirat díszeleg. .R om . kntli. leán yiskola  és nevelrle,' A főbejárat jobbfelőli részében .Emlékokmány 1890* vésett fölirattal ellátod gránittábla mögé az intézet keletkezésének történetét tartalmazó pergament okmány van behelyezve.
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A marosvasárbelji állami l‘a- és fémipari szakiskola föladata teljesítésével fokozott mertok- hou felelt meg az 1894—95-ik övben, a mire a kitűnő vezetés és a kiváló tanárok tették képessé. A kereskedelmi miniszter kellő intézkedése altat lehetővé tetetett ez intézet fellendülése, mely nagy mértékben hozza járni ahhoz, hogy úgy o vidék, valamint az intézetből kikerülő djn erők szakmájukban avatott kiképzettségük ahal az országban maguknak azok alapos elsajátításával biztos jövőt alkothattak.llgy m  igényelte tő kellékek, mint a szükségeltető tényezők a ministerinm által nagy áldozatok árán felszerelendő műhelyek a mostaninál tágasabbá való átalakításra s állandó iskola hely szükségeltetvén, készteljesen segédkezett az iskola helyisé}? építésének oly módon való iopa naíositásához. hogy az 1896. szeptember l-vi\ rendeltetésének átadható legyen.Az intézet felügyelő bizottsága a kereskedelemügyi minister jóváhagyásával, ez évben is^ug\. mint a imil,t tanévben a marosvásarhelyi Kózip- ;-kólák tanítói részére az intézetben a mintázásból es miifaragászatból rendkívüli tantolyamot nyitott, melyre a helyi polgári tnd. iskola nö\en- dékei közül 1. az ev. ref. fögyimnásiinn növendékei közük 9. a róin, kath. gvimnásium nö\ éneinkéi közüli o ; (összesen 25 iratkozott be. Az iskola felkarolásaink'?örvendetes jele gyanánt tekinthető azon kön îbnéiiy. hogy a helyi iparos mesterek e> segédeki-közül 14:en jártak be rendesen az iskolába a gépkezeléstan és clectroteclmika hallgatására. A gépkezeléstan hallgatóinak nagy szama igazolja,, miszerint czélszerü volna az iskolával

% ^  'I

g\ k : és*g pkezelési lunfolya- moi is íVia iitma. me y tanfolyam felállítása -  malii így i-k, ki: :d a szüksoin-s tanerők rendelkezésre . ,.«nak . ; öoleges anyagi áldoz,i- tokhn nem kerülne.Az. el?”  évfolyamra 51. a 2-ikra 14. a ii-ikra 11. gép s/.ertfléslan és electrotochnikii hallgatására 14 hallgató, összesen Tli tanuló 14 hallgató iratkozott he.A kereslfedelemjigyi miniszter rendeletével az iskola nj szervezeti és figyelmi szabályzatát és tantervét, mely 4 évfolyamra van beosztva és az iskola műhelyébe nyújtandó gyakorlati oktatást tételezi fel, azon megjegyzéssel hagyta l ól. .u r > ezen nj tanterv az 1895 90. tanévben ősz eleibe léptetendő és hogy a 4-ik évfolyam sak akkor lesz szervezendő, ha az 1895 90 tanévben botéit tanulók a 3-ik osztályt elvégezték.Ez. intézet fellendülése oly szakerö vezetésénél. mint >éh\varíz .lakai) igazgató. Yass Károly faipari szaktanai', lm-.. László kir. mérnök. He- dőiiazy János ev. ref. lőgyinmásinini tanár és Szöes Károly iminkavozető. kívánnivalót nem hagy hátra - méltán igazolja soraink elején tilt ama hangsúlyozását, hogy az intézet növendékei például szolgálnak hasonló intézetek növendékeinek.

M a r o s -V á s á r h e ly  tá r s a d a lm a .Alig van vidéki város az országban, n hol n szellemi életnek oly előkelő magaslatát találnák meg. mint Erdély eme kies városában. Tisztviselői kara és értelmi osztályának minden egyes tagja bátran sorakozhatik ahhoz az illustris társasághoz, amely ősrégi székely családokból alkotja a város erényiéi- A szellemi élet szükségleteinek kielégítésére egész csomó kör, egyesület és a kaszinója áll fenn, a hol mindenütt az erős hnzn-

Makkfalvi Dósa Klókn y. alispán, oiwáirjry. k«’ pvisolő.szeretet és a magyarság imponáló mivoltában lép előtérbe. Ebből az előkelő társadalomból mutatnak he egy néhány, igazi úri embert jelen számunkban.

Csontos 01 ivórm egyei főügyész.
Mikó Árpád.-  Maros-Tordamegye és M aros-Vásárhely főispánja —Ott született a székelyföldön. Nvárád-Szent- I.ászlón. az ahsolutiznnis ydejéhon. 1859-ben. A kor azonban, a mely ránehezedett Magyarországra, nem hatott a híres székelyesnhid életerős, eleven hajtására, megmaradt magyarnak — szé- kelynek hűen. ahhoz az ősi családi traditióhoz. mely atyját. Kossuth nagyhírű kormánybiztosát majd vérpadra vitte és csak kegyelem utján szabadult meg Iliit évi józsefstadti várfogsággal a halálos Ítélettől.

Ezt az erős hazafias érzést vitte magával a gyermek ifjú n gyergvószentmiklósi iskolába, majd a maros-vásárhelyi református gimnáziumba.Az egyetemi tanulmányok a fővárosba hozták, ahol katonai kötelezettségének is eleget tett. A mikor hevégozte egyetemi tanulmányait, arra az. életpályára lépett, amely mindent megnyitott a nagy ambitióju, tetterös ifjúnak. 1880-ban aljegyzője lett Gsikvármegyének, hogy egy év múlva már valóságos jegyzője legyen. A következő évben már szolgabiró, hogy egy másik év múltán a gyergyói járás főszolgabírója legyen. Hivatalos pályáján eddig széditö gyorsasággal haladt előre. Öt évig működött a járás legbensöbb szerelete mellett, mint főszolgabíró és amikor eljött az. országos népképviselet választás, a fiatal Mikét azzal tisztelték meg polgártársai, hogy képviseletükkel bizták meg az orsz.ágházban. Mint képviselő egyike volt a lég szeretetreméltóbbaknak, a Ház. általános kedveneze. Nagy tudását csakhamar felismerte néhai Baross Gábor a vasminiszter, és előadójává választotta a közmunkatörvényt készitö bizottságnak. Parlamenti működése alatt legnagyobb feltűnést a közigazgatás államosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor mondott beszédével keltett. Alapos széleskörű ludasa egyszerre első helyet biztosított szamára a komoly politikusok között. Kerülete 1892-ben másodszor is öt választotta meg nagy

I'r. Apv.itfásy Kurolsmegyei luorvus,- lelkesedés között. Második parlamenti ciklusa alatt beválasztották a közigazgatási bizottságba, éles judieuma pedig a mentelmi bizottság előadói isz- tél szerezte meg neki. Már akkor mindenki a nagy jövőjű államférfit látta benne. Mint a sz.abndelvü- ség lángoló lelkű katonája fényes lilippikában verte vissza az. egyházpolitikai viták alatt az ellenzék együttes támadását. Parlamenti működését azonban egy fontos misszió szakította meg. A király 1894-ben Udvarhelymegye főispánjává nevezte ki. Erős embert, a végvármegyébe. Hogy mennyire megszerették abban a polyglott nyelvű megyében rövid ottani füispánsága alatt, annak legeklntansabb jele a rajongó szeretetnek az a megnyilvánulása volt, hogy eltávozása után festette az arczképét a megye törvényterme számárai 1896-ban a király Maros-Tordamogye és Maros- V,.'sírhely szabad királyi város főispánjává nevezte ki, ahol'ép oly hamar megtudta magát szereltetni. mint hivatalos pályájának minden fázisán. Ezt a sajátos különlegességét Mikó Árpádnak, egyéni szerető íremet lóságán kívül, a hivatalos férfi igazságszeretetében és a magyarság érdekeit



1896 MAGYARORSZÁG ÉSANAGYVILÁG 15mindig szemelött tartó tevékenysége is nagyban előmozdítja. Nagy érdemei vannak a székelyipar fejlesztés terén, hivatalos állásaiban mindenkor szemelött tudta tartani az iparos osztály fellendülését. Kiváló szolgálatokat tett azonban a nép- nevelés terén is, amit elismert az a csomó tanító- testület, mely sietve tüntette ki tiszteletbeli tagsággal. Szeretik mint főispánt, de szeretik benne az embert is. Humánus, jó szive, magához vonzza még azokat is. akiket erős logikájával és nagv tudásával, mindenkor a magyar állameszme meghódolására késztetett. Ami egy olyan sok nyelvű vármegyében nagyon is nagy szó.
m a k k fa lv i  D ó s a  E lek— országgyűlési képviselő. —Tözsgyökeres székely család sarja, a kiknek ösijfészke még a törökvilágból ismeretes, Makkfalva község, a hol Dósa Elek is született.A férfikora delén álló ösnemes székely jelenleg a Mezöbándi kerület országgyűlési képviselője lett, a melylyel, mint közszeretetben álló megyei 

alispánt tisztelték meg.Tanulmányait a marosvásárhelyi kollégiumban végezte, ahol nagybátyja a kiváló jogtudós Dósa Eleket hallgatta, a közpályát mint fiatal szolgabiró kezdette, majd nemsokára ezután megyei főjegyzővé választották. Mint ilyen jutott polgártársainak kiváló szeretete és bizalma által 1895-ben az alispáni székbe. Huszonhat teljes esztendőt töltött közhivatali pályáján, valamennyit a vármegye szolgálatéban. Közhasznú intézkedései ez idő alatt légióra rúgnak, de valamennyi a vármegye lakosainak előnyére és a közjóra szolgáltak. Egész hosszú pályája egy volt, a nagy szorgalom és nemes ambiczió.
E la jd u  E le k .— V á rm e g y e i főjegyző. —Erdély régi hires fő nótáriusa jut eszünkbe, ha végig olvassuk uzt a sok, különböző hivatalos iratot, amelyeknek egy egész megye lakosságának ügyeit kell előbbre vinniük. Ezek a rendesen nagy fontosságú iratok, egész a legfelsőbb kabinet- irodát is megszokták járni. Erős logika és nagy tapintat kell nagyon természetesen az ilyen nagyérdekü okmányok megszerkesztésére. A mi a két szükséget illeti, úgy azt megtaláljuk Maroslorda- megye aranytollu főjegyzőjénél. Utt született a megyebeli. Kis-lllye községben. Kitűnő tulajdonságait mar korán észrevette atyja, aki kir. közjegyző volt es maga elölt neveltette a marosvásárhelyi református kollégiumban. Az. egyetemi éveit ugyancsak ott végezte szükebb hazájában, Kolozsvárott, a melynek elvégzése után ch>ü járási szolgabiró lett. amit rövid idő múlva a központi 11 aljegyzői állásai cseréit fel. Nagy ambitiója azonban alig egy év leforgása alatt már az I, aljegyzői állásl—sziii. rezte meg szamára. A bizalom, mely egyszer már feléje fordult, a múlt évben egyhangúlag, közfelkiáltással a vármegye főjegyzői hivatallal tüntette ki. amit ez év végén, a helyettes alispáni tiszttel is tetéztek. Mint kiváló közigazgatási tehetség es vasszorgalmu ember egész Erdélyben ismeretes.

|')i*. ^ s j y M ü . j s s y  K á r o l yvármegyei főorvos.I'rototypja a pontos, lelkiismeretes,odaadó, liiva- ásteljes feladatok teljesítésének.Hogy mennyit lendíthet egy megyei főorvos a megyei közegészségi állapotán, méltán lát haluk az ö működésénél. Hitka megyében lelünk oly Mintaszerű egészségügyi intézményeket, mint c vármegyéi főorvos által létesítette knél.Mellé rendelt al és segédorvosi kar tisztelet és Áhítattal csiigg nagyrabecsült személyén.Sok ily minta megyei főorvost az országnak. A belügyminisztérium is méltó elismerésben ré szesíti öt hivatalos működésében.

C so n to s  O üV ér ü g y v éd .Maros Torán megye ügyésze.Klőkelö, gazdag ember, aki Maros Csapón született nemesi családból. Középiskoláit a marosvásár- . ly* református kollégiumban végezte, majd a jogi t Kolozsvárott iratkozott be. Tanulmányainak „elejezése után, Marosvásárhelyt telepedett le, ügyvédi irodát nyitva, ahol csakhamar nagy köz- kedicltsógre tett szert. Ennek a szimpátiának volt eredménye az a választás, mely, Csontos Olivért Maros- lorda vármegye ügyészi székébe juttatta.I öbb nagyobb testületnek és intézetnek bizalmi ügyésze.
A r a p a ta k i G ereit B é laMarosvásárhely polgármestere. ;Katona volt, hogy később első embere legyen városának. Háromszék megyében született székely nemes családból és a katonai pályára lépett, melyet 1894-ben mint főhadnagy a jogi tudományok tanulmányozásával cserélt fel. Két évvel később városi tanácsnoknak választották meg. Ezalatt az idő alatt ismerte meg a város polgársága erős energiáját és nagy szorgalmát. A legutóbb megtartott polgármesteri választásnál óriási többséggel és nagy lelkesedéssel választották meg Marosvásárhely szab. kir. város polgármesterévé. A közügyek lelkes elöharczosa alatt, a gazdasági és építészeti szempontból nagyon sokat nyert. Ö épi-

lelte lén ve? monumentális stílusban a nagy katonai laktanyát é a városi gőzléglagyárat.Szakkönyvet is irt, melyet maga Hve- ronimi miniszter ajánlott az összes közigazgatási közegnek.
csik V a esn eo r i Lmzár B en ed ek .Főkapitány. -Ott született az ország határszélén, esikme- pvoi nemesi családból, amely már nem egy kiváló férfit adott a hazának. Határozott, katonás jelleme már fiatal laaácsjegyzö korában feltűnt s kósöbb tanácsnoknak választva, mihamarabb tol- cserélte ez állast a fökapitányi tisztséggel. Hosz- szabh ideig a városi tűzoltóság főparancsnoka is volt amelyről azonban nagy elfoglaltsága miatt kénytelen volt leköszönni, ügybuzgó példás rend- szerető ember, a ki alatt a város rendőrségé, minden tekintetben nagy előrehaladást mutat lel. Előszeretettel foglalkozik mint az. iparhatóság leje iparügyekkel es jelenleg egy ipartestük! szervezésén fáradozik.

A jta y  G y u la .h. polgármester, városi első tanácsnok.Atyja jónevii orvosa volt Marosvásárhelynek, amikor Ajtay Gyula ugyanott született. Taulmá- nvnit az ottani református kollégiumban kezdte, majd jogot hallgatni ment Kolozsvárra. Haza kerülve, Marosvásárhely jegyzőjének választotta meg a fiatal jogtudóst, majd nemsokára ezután városi tanácsnok lett. Ma már helyettes polgármester a  város első tanácsnoka, aki az anyakönyvvezetői ügyeket is vezeti. Hosszabb ideig volt a református egyház, jegyzője, s legutóbb pedig a maros- vásárhelyi nagy-temetkezési egylet, melynek mintegy 170.000frtnyi vagyona van. elnökévé választották meg. Munkás kéz, ei-ös logikus fő. •
\J a m s s y  K á lm á n  di*.— Városi kórházi főorvos. —Mint a nagyhírű Sebestyén tanár első asszis tense huzamosabb ideig praktizált a budapesti klinikán, mely után szülővárosában. ,Maros-\ ásár- helytt telepedett meg. ahol középiskolai tanulmányait végezte. Előbb kórházi segédorvos lett. nagy tudása azonban mihamarabb megszerezte szamára a kórházi főorvosi tisztet. Humánus gondolkozó. lelkiismeretes orvos, aki valóságos atyja betegeinek. Ö alatta emelkedett a kórház belső berendezése arra az előkelő színvonalra, amely

nv-ö jellemzi. Kitűnő miitő. amiért az egész, kölni- iv népe a legnagyobb bizalommal keresi fel. És méltán.
l)i*. Bernády Gytiray.országgyűlési képviselő.K.ryiké a magvar gyógyszerészek legkiválóbb inteíigensebb tagjának. Mint Erdély legrégibb gyógyszertárának tulajdonosa, melyet 10 év vKi.it lii-iától vett át, folytonosan a chemia úttörői közé tartozott: hogy magas feladatának minél könnyebben megfelelhessen, ehemiai doktorátust tett abban az időben, a mikor nálunk még ritkaságba ment az akaratnak ilyen erős olbatarózasa. Kiválóbb egyéniségét korán felismerte, a református egyház és fögondnokának választotta, a melyet nemsokára a polgári olvasókör-is követelt, elnökének választva a város és a polgárság érdekei! mindenkor szivén viselő hazafit. Ezeket az érdemeket igyekezett Marosvásárhely II kerülete-meghálálni azzal, hogy szabadelvű eszméi megvalósítására nagyobb tért juttasson, szabadelvű programmal képviselőjének megválasztotta.

A  marosvásárhcíyi róni. kath. elemi és felső-leányiskola.
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Deák Lajos.— Királyi tanácsos, tanfelügyelő —Maros-Torda vármegyének királyi tanfelügyelője. Hivatalos pályáját, mint a megye közigazgatási hivatalnoka kezdte. Jeles Képzettsége alapján azonban mihamarabb tanfelügyelője lett a vármegyének. Sok oldala tudós, amit méltattak legfelsőbb helyen is. A király, a legelső magyar ember királyi tanácsosi ozimmel ruházta fel. Deák, Lajos Marosvásárhelytt született s tanulmányait is ott kezdette. Majd a jogot a fővárosban hallgatta Deák Farkas mellett. Igazi atyja nagyszámú alatta működő tanítóinak. A szeretet, melylyel körülveszik, valóban ritka. Tiszteletüket azzal is kifejezték, hogy a megyei tanító egyesületnek diszelnökévé választották meg.
György p á l.— Pénzügyi igazgató. —Ma pénzügyi igazgató, egy pár évvel ezelőtt még a maros-vásárhelyi adóhivatal tisztviselője volt. Szorgalma és tudása mihamarabb megszerezte számára az ellenőri tisztet, majd az illetékek kiszabási hivatal főnöke lett. Ennek felosztása után Segesvárra helyezték át mint pénzügyigazgató tanácsost czimmél és ranggal. Húrom évi működése után Maros-Vásárhelyre nevezte ki a király pénzügyi igazgatónak. Magyar ember szempontjából egyike a legrezerváltabb állásoknak. György Pál azonban ezt annyi tapintat és bölcs haladással tudja összhangzásha hozni az állam a polgárság érdekeivel, hogy nincs mit csodálni az ál alános szeretetnek, melyben részesül.

A jtay Gyula I), polgármesterK o v á c s  f e r e n c zapátplébános.Marosvásárhely sz. kir. város közéletének egyik legrokonszenvesebb egyénét mutatjuk itt be, kinek neve szoros kapcsolatban áll a város újabb fejlődésével. Mint lelkipásztor, valódi atyja egyházának, mint ember mintaképe a jó gazdának a szorgalomnak, a puritán éleinek és igazságszeretetnek. Mikor 22 évvel azelőtt marosvásár- belyi állását elfoglalta, a plébánia ügyeit elhanyagolt állapotban találta. Mint kerületi főosperes a vidék egyházainak ügyeit rendezte és fejlesztette odaadó buzgalommal. Uj templomokat építteti. Tevékeny részt vesz állandóan az erdélvi rom. kath. Status ügyeinek vezetésében s részben az o érdeme hogy a státusnak nagykiterjedésii, radnp hi uradalmát házilag kezelik és'mintaszerűen illesztik , a melynek egyik gondnoksági tagja.Maradandó becsű alkotásai közé sorozható!, a marosvásarhelyi rom. kath. elemi és felsirteánv- rész nl lb e yat |,a •Szilkséges “ Y“ *i erők nélkülsuiá áldő/attók0S!ó8z k . .f 0rg0s gyűjtéséből, részint saját áldozatkészségébe)1 teremtett meg, inegnyer-vén ehhez a néhai Fogarasi féle 30 ezer frlos püspöki alapítványt. Hz intézetnek 70 ezer fi t költséggel állandó díszes épületet emelt. Neki köszönhe-

létezését a székelyföldi iparmuzeum diszesuj csarnoka is. Elnöke lévén a székelyföldi ipái múzeum felügyelő bizottságának, éveken át sürgette az állandó csarnok létesítését. 1889-lien ez sikerült is neki néhai Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter és Wekerlo Sándor akkori pénzügy miniszter váratlanul meglátogatván Marosvásárhely városát. Kovács Ferencz az alkalmat szerencsésen felhasználta az államsegély kieszküzlősére, nyomban 12 ezer frtot biztosítván az uj épületnek, melylyel az éptóet megkezdették. A kormány azután még két Ízben nyújtott nagyobb összegeket a múzeumnak, mely 33 ezer irt költséggel 1893- ban el is készült s a miniszter jelenlétében ünnepélyesen megnyittatott.Ö rendezte 1889-ben nagy sikerrel Maros- vásárhelyt az első helyiérdekű iparkiállitást.Mint a marostordamegyei gazdasági egyletnek huzamos ideig intéző alelnöke, a mező és

árapalaki Geréb Béla.Marosvásárhely polffármoítore.erdőgazdaság, valamint az állattenyésztés emelése érdekében fejtett ki hasznos munkásságot, s ü kezdeményezte többek között az úgynevezett „Mezöség" befnsitását is.

Maros.v Kálmán dr. kórházi főorvos,Kovács Ferencz született 1837-ik évi november ho 26. Kőhalomban. Nagyküküllömegyóben. apai ágon SzepsbSzent-Györgyi székelycsalád hol I iiniilmányait Brassóban. Sz.-I iIvari,clvt ívnia lehérvart és Becsben az egyeteme, végezte. 18o9-ik évi október botol kezdve 1860 vétroiir püspöki iktatói hivatalt viselt Ilaynnld Lajos ak- kon erdélyi püspök mellett. 1860-ik évi \pri| is|m pappá szenteltetett,jl8öl-b,>n^ta„ári nünöség-ben vo|t alkamazva a gyulafehérvári r k fíigvin

Háziamnál. 1862-ben Haynald Lajos püspök által thoologíai tanárnak lett kinevezvo a gyulafehérvári püspöki lyceumhoz, mely intézetben a tanári tisztet egyfolytában 1874-ik évi oklober hó végéig viselte. Theológiai tanári tis/.tcn'kiviil még következő melléklisztek teljesítésével lett megbízva. Több éven keresztül mint székesegyházi hitszónok működött, ugyanezidőben igazgatói tisztet is teljesítvén a gyulafehérvári főelemi fin iskolánál. 186 -ik év Ókt 6-án püspöki szentszéki bíróvá, 1866-ik január 8. án zsinati vizsgálóvá, 1868-ik évi Augusztus 25-én Batthyányi-féle csillagda és könyvtár mellé sogédöiTŐ és segédkönyvtárnokká nevezték ki. 1808-ik évben a püspöki papneveldéhez theo- logiai tanulmányi felügyelővé neveztetett ki. Utóbbi mellékhivntalt 1872-ik évi junius 2-ig viselte, a mikor is a'Gróf Batthyányi-féle könyvtárhoz segéclörré és könyvlárnokká neveztetett ki. 1874-ik évi nov 1- töl mint marosvásárhelyi plébános és maroskerületi föesperes működik. Végül 1880-ik évi Aprít 29-én kelt a király Ü Felsége által a Szent- Egyedről nevezett bártfai apáti ezimet nyerte. 1868- bán a szent László társulat állal kiküldött bizottság kíséretében a Moldovai, ülahországot és az alsó dimnvidékeil utazta be a Csángó és oláh- országi magyar telepek tanulmányozása czéljából. Egyéhb szórványos irodalmi munkái mellett 1879 ben a „Veszély lmeri Kovács moldovai utazása czimü munkában bocsájtva közre a moklova oláhországi Csángó és magyartelepckrc vonatkozó tanulmányait. Irta továbbá a „Székelyföld keletkezésének és fejlődésének történetét (az ard. r. k. státus megbízásából 1885-ben. Bokros érdemeit legfelsőbb helyen is méltányolták, a király 1894-ben a 111. osztályú vuskorona renddel tüntette ki.

cs’kvncrárcói Lázár Benedek.ú fv-kítpitáu s ;
Ha érdem volna az előkelő mágnás rokonság úgy egyszerűen ietebelnénk t, tollat. Pedig zarf,„-,h Knopfler Elek nemcsak a függetlenségi eszmék nagy vezérének. Ugrón Gábornak sógora, de közeli rokonságban van Erdély legtöbb mágnás családjá- val. Igazi magyar úr aki csak a jóért és a ncine- hO'! Ind lelkesülni. Maros-Vásárhelyen született .18 ,4-ben es tannhnányait is ott végezte a ref kol ogininban Az egyetemi éveit a fővárosban töltőt e. Ilimkor hazament, egyszerre feléje fordult a a ko/.biza oin Megválasztották számos egyosii- lt'tlie elnöknek, majd takarékpénztári elnök lett nz akkor mar mint megyei törvénvlmfósági tag is működ,, ifjú. A szeretet jele volt az is, amikor alispánnak akarlak választani, légy párszor képviselő segge ,s megkínálták, de szerénysége mindenkor visszatartotta. Többel tehet a közügynek Így. Lz u pár szó tahin legjobban jellemzi azt nz enibeit, aki szorgalmas munkával akar, bárba ki- sebb korben‘s, lazájának díszére válni. Felesége Mariska, Erdélyben által;,,,osan ismert i itku jololku urinsszony.
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Szentmarjay Dezső törvényszéki elnök. Teloky Samu gróf. György Pálpénzügyi igazgató.

Deák Lajos, kir. tanácsos, tanfelügyelő. Kovács Ferencz apát plébános. Losonczy Dénesfőm érnök. ,

/aráudi Knöpfor Klók. Dr. Bernády György orsz. kópv.
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baczkamadarasl Losonczy Dénes.— Főmérnök. —Erős akaratú, szelidlelkü úr, aki a mérnöki tudás iránti szeretetét, már kora ifjúságában, mint u ref. kollégium tanulója-kimutatta, atyja b. madu- rasi ref. pap szívesen engedte a lehetséges ifjúnak hajlamát követni és Budapesten a műegyetemre iratkozott bo. Tanulmányai befejezése után a kitűnő képzettségű fiatal mérnök városi mérnök lett, majd szorgalma és , polgártársai bizalma a főmérnöki tisztséghez juttatta. Élénk tii 1 vitelére érdeklődéssel kiséri a közügyeket és azok keresz- mint igazi magyar, mindenkor készen áll. Alatta csak szép és czélszerü épült a szabad királyi városban.
S z e n tm a r ja y  D e z s ő .— Törvényszéki elnök. —Ma annyit mondhatunk, hogy a nagylekintetü maros-vásárhelyi törvényszék elnöke, úgy már sokat is mondtunk. Nagy jogász, kiváló elme, aki rendben tudja tartani nemcsak az alatta álló törvényszéket, de tud vigyázni arra is, hogy kell összeegyeztetni nehéz, kiváltságos helyzetét a különböző társadalmi tényezőkkel. Nála jósággal párosul az erély. Már mint biró is szigorú, de igazságos védője volt a törvénykönyvnek, i.zt követeli meg az alatta szolgáló tisztviselőktől ma is úgy, mint a nagyfelelösségii törvényszéki elnök. Alantasainak valóságos atyja.
T c le k y  S a m u  gróf.A müveit, tudományos világban általánosan ismert név. Ismertté lett előbb mint rettenetlen afrikai és ázsiai vadász, majd mint fáradhatlan utazó. Különösen ez utóbbi szerezte meg számára a világ földrajzi társaságainak és tudományos akadémiáinak feltétlen szimpathiáját. A híres I eleki családból származva, nem is lehet valami kiváló

Iíngel Imre dr.

tulajdonság nélkül. Mindamellett jó gazda és nagy magyar. Sáromberki birtoka valóságos mintagnzda- ság. Ami pedig kastélyában van különböző vadászataiból és utazásaiból halmozva, az valóságos múzeum. Fejedelmi vagyont érő raritások, exotikus fegyverek és ethnografikus eszközök, mind megannyi élő bizonyítéka nagy műveltségének és ludományszomjának. Jelenleg a sáromberki kerület képviselője, párlonkivüli programmal.
B ih a ré  Sándor tanár. Kolozsmegyei Röödön, született 1823-ban. Tanulmányait a bölcselmi, jogi és a tlicologiait a kolozsvári egyetemen végezte. Tanulmányai befejezése után 1840-ban kir. táblai kancellistának esküdött fel, mely után Bethlen Gábor gróf gyermekeinek nevelőjévé bízták meg

a fiatal tanárt. 1857—59-ig póttanár volt a kolozsvári ref. főiskolánál. Maros-Vásárhelyre 1800- ban választották meg a kollégium rendes tanárává. Azóta lelkes szeretettel csiigg ma már ősz tanárján a város szine-java. Az Unió kimondásakor az ifjúság lelkes vezetője volt és ugyanabban a forró hazaszeretetben neveli a keze alatt levő tanítványait. A múlt hónapban fényes ünnepségek között üdvözölte öt a város, megye és a tanári kar 73 éves születési napján és 50 éves tanári pályája alkalmából. A 60-as években mint tiszteletbeli’ megyei főjegyző is működött. Hazafias, nagy tudománya tanár.
p é n z in t é z e t e k .Ha Maros-Vásárhelynek a különböző pénzintézeteit tekintjük, úgy első pillanatra látszik, hogy erős ipari és kereskedelmi forgalma van. A hazai és külföldi bistositó társulatok szintén tartanak fenn vezérügynökségeket. Ennek a sok ügylet lebonyolítására szolgál az a sok bank és pénzintézet, melyeket itt közlünk:Agrár takarékpénztár Részvénytársaság.1.000.000 korona befizetett részvénylökével indult meg a maros-vásárhelyi agrár takarékpénztár [részvénytársaság. A budapesti Agrárbank alapította és az alaptőkéhez 300.000 írttal já rult. A vidék egyik lepj óbban szituált takarék- pénztára, mely azzal a szerencsés gondolattal kezdte meg működését, hogy a mezőgazdasági bajokon fog tőle telhetöíeg segiteni. H :gy mi! jelent ez nálunk arról e helyen nem kell sokat beszélni. A takarékpénztár, magára vállalta megalakulásával az egész vidék és a város Iöldmivelőssel foglalkozó polgárságának vagyoni lellendülését. Cs hogy ennek mégis fog feleni arra nézve biztosítékot nyújt az, aki próbált erős gárda, mely az uj intézet élére állt. Csupa vagyonos, logikusan gondol-

Tauszik H. Hugó kamarai elnök.kozó előkelő úriember, aki, mivel csak a kitűzött őzéit tartja maga elöli.A-bank elnöke K em én y  Samu báró, alelnöko pedig M ikó  Árpád, Sándor  Béla főispán. Az igazgatóság tagjai : Bethlen  Balázs, gróf Hnrnády  György dr. K n y e d y  Lukács min. tanácsos, G yi'irgy Endre, a Magy. Agrár és janid. Imiik igazgalósági tagja, llcre h  Béla M.-Vásárhely polgármestere és 
B Q vger  Albert bőrgyáros.

A  M n ro svá sá rh eh  i Tnknrékpen/.tár résy-  
v in y iá r sn sá g 2 7  év óta ál! fenn 00O00 Irt részvény nla|itökével, nz 1895-ik évbon összes pénztári forgalmi bevétele 0,963,726 Irt 14 kr. és összes kiadása 6.996,433 frt 25 kr. volt: az üzletévre 1200

drb részvény után 12 írtjával 14400 frt osztalékot fizetett. Az 1895-évi tiszta nyeremény 25500 frt volt. melyből a kiosztott 1440Ó Irt osztalékon ki vili 5000 Irt tartalék alap gyarapítására, 5000 frt, nyugdíjalapra, 3000 Irt jólékonvezélokra 500 Irt jutalmazásokra 350 frt és az 1896. évre nyeremény áthozatalként 4000 frt lordittatolt.Ez intézet a közönség fokozódott bizalma következtében a forgalom a legreálisabb úton növellotik és üzletköre kiterjed takarékpénztári betétek kamatozására, váltók le, és viszleszámilolá- sáni.jelzálogtörlosztö kölcsön műveletére, ingatlanok értékpapírok műveleteire. Tartalékalap 1869-ben 786'30kr. 1893-ban 123727 l'rl 09 kr. Az intézeti kél házértéke 1882-ben 8613L89 kr 1893-ban HHOOO. l'rl, a takarékpénztári betétek; 1809-ben 88338 l'rl. 80 kr. 1893-ban 1765476 frt 70 kr. a váltótárcza 1809-ben 10365G40 kr. 1893-ban 1842854-37 kr. az összes pénztáriforgalom bevétel és kiadásokban együtt 1869-ben 788329 l'rl 84 kr, 1893-ban 12305617 frt 86 kr. B n eh er  Károly vezérigazgató /.. Knőpf'lor Elek, C s ik y  Gergely, M árinli Lajos igazgatósági tagok B ih a r i  Sándor, Lá/.ár Benedek 
honé/. József, G ö ld n cr  Nándor, V h s s  Tamás felügyelő bizolsági tagok, derék tisztviselői karral az egész vidéken oly mintaszerű nivaura emelték az intézetet, mely ritkítja párját a vidéki takarékpénztáraknak. *Az erdélyi kereskedelmi és hitelbank részvén ytársasága  Alapittatott 1870.Az osztrák-magyar bank maros-vásárhelyi bank mellékhelye: kamatozó „pénztári utalványok" ki- bocsátására jogosítva minden, a bankművelethez tartozó ügyletet felölel hulásköréhon. Alaptőke 320.000 forint, 4000 db. részvény. Az 1995. évben 39.687 Irt 50 kr tiszta nyereményt mutat ki.. Az intézel összforgalma 34,970,608 frt 44 krra rúgott, nz. előző évhez képest 3,738,902 l'rl 92 krral növekedett. A  váltó leszámítolási üzlet forgalom 10.449,375 frt 17 krt tett: a váltótárcza

Buciiéi- Károly
álladéka 1894. dcczeitibcr 31-én 949,484 l'rl 64 kr volt. A kézi zálogüzlet 255,479 írtra rut goit. Az előlegek állundéku 49,248 Irt és 0000 IVta- megluiladó tiszta jövedelmet eredményezett : e takarékbetétek 1,114,377 irt 13 krra rugóit 104.426 Irt 85 krra szaporodva. Az érékpapir készlet 38.287 frt 44 krt képviselt, az erdövi- déki bánya-egylet 52 dili részvénye egyenként 5000 frt értékben véletelt be. A bánva egylet 1895. évi jövedelme valamivel kisebb volt, mini a megelőző évben, az osztalék részvényenként 225 frt 4'5<l/ci mg. A nyárnd-szent-anmii erdő vállalat nem igazolta a hozzá kötött reményekéi : a jolzálogilag biztositolt követelések 2000 l'rltal szaporodtak : a betárolt gabonára nyújtott előlegek 24.502 Irt 52 kr folyó számlái követelések



162.365 Irt 24 k r; az intézeti telek 38000 írttal 
v a n ' felvéve 5°/o-nál magasabb bérjövedelmet h a jt; kamat és jutalék jövedelem 107,590 Irt 0G k r ; 4000 részvényre osztalékul részvényenként 7 Irt öO kr 98/s°/o 30.000 Irt osztatott ki.Az igazgatóság id. gr. Toloki Domokos elnök, 
Sándor László főispán alelnök, G á sp á r  Gyula, 
W'oisztner József, dr gr. Tnldulagi László, Mats- 
kási István. Felügyelő bizottság. Dr. Iiá lintitt  Jó- zsct, A ltzn e r  József, Szabó János nyug. ezredes,

T o le k i  József és dr E n g el  Imre vezérigazgató. tAz ertlővldéki bánya-egylet részvénytársaság. Székhelye Maros-Vásárhely, bányamüvek és műszaki igazgatóság Köpecz p. á. vasúti megálló és rakodó. Köpecz, vasúti és távírda állomás: Ágos- lonfalva. Részvénytőke .100 db részvény á 5000 IVi, 500.000 frt, évi tiszta nyeremény, 25G03 Irt Hű' kr. A bánya-egylet jövedelme valamivel kisebb volt, mint a megelőző évben, a mi a petrozsény- vidéki bányák egymásközti nagy versenyek és az olcsó tűzifa árakra vezetendő vissza, melyeknek behatása alatt a széneladás némileg csökkent. Az osztalék részvényenként 225 Írtra, vagyis J 1 ,%,-ra rúg. — A czélszerüen berendezett és hatalmas már feltárt, széntelepekkel rendelkező bányatermékei állandó és biztos fogyasztásra találnak az ottani iparilag fejlett vidéken. Bánya- lanács (igazgatóság) Gr. T o leki  Sámuel elnök, idb. Dr. Z e y k  József helyettes elnök, idb. gr. 
T e lek i  Domokos, dr. kJngél Imre, M nurer  Mihály. Vezértitkár: T au szik  IL Hugó. Műszaki főnök: O c z v ir k  Nándor. Keresi;, főnök: D eák  Albert. Felügyelő bizottság : Dr. K e m én y  Domokos elnök, Gr. T e le k i  József, Sá n d o r  László, Men- 
lovich  Klek.

:[ 'a ú s z ik  B . H go° .Vezérigazgató, ipar- és korosk. kain. elnök. —A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara elnöke. Született Mohácson 1848-ban. Atyja Tauszik Lipót tekintélyes kereskedő és földbirtokos volt. Iskolai tanulmányait Haján kezdte meg s Dudapesten folytatta, hol a kereskedelmi akadémiát végezte. Innen kikerülve részint budapesti, részint trieszti kereskedelmi czégeknél és pénzintézeteknél nyert alkalmazást. 22 éves korában Marosvásárhelyen az akkor alapított Krdélyi Kereskedelmi és Hitelbank tisztviselőjévé választottal; s azóta állandóan ott lakik. Kz. intézetnél előbb mint könyvelő, huzamosabb ideig mint titkár s később mint vezérigazgató működött. 1895. évben megalakulván Marosvásárhelytt az erdély- részi löldmivelés gazdasági érdekek lejlesztésére az Agrár takarékpénztár, annak vezérigazgatói állásain Tauszik B-. Hugót hívták meg s jelenleg e fontos missióra hivatott nagyobb szabású pénz- intezet erdőkében értékesíti sokoldalú közgazdaság' ismereteit és tapasztalatait.Az iparkamarához lHOQ^ben a kamara első alakulásakor választották elnöknek.Azon eredmények; melyek a székeiy--ifvfLKa_-_ mura eddigi történetéhez fűződnek, nagyrészben az elnököt illetik s az a népszerűség, mit e kamara rövid fennállása alatt a székely közgazt.i- sagi érdekek sikeres fejlesztésivel kivívott, neki is szól. Tauszik D. Dugó ezenkívül elnöke a mm” " vásárhelyi állami fa- és fémipari szakiskolaiéit!?) c o bizottságának és az iparosok és ipari mmra vasárnapi oktatására alakult helyi bizottsága".i.-E n j í e l  J u i r c  ( Ír na a szives olvasó nem találkozott a •dobb nálunk megtartott sukk versenyen - k Imre dr. nevével, úgy azt annak lohol hogy kiterjedt, nagy praxisa nem eng azhosszabb ideig távol anarndni 1 ’V1 ̂ ' vVisitrDőlvén "ics apja is jóhirti orvos volt Ma - ,jne ||öi V- apja nyomdokait követte ha ■ • Ta-.....ialista lett az 50éves kom B kisiiii- siiiórt messze vidékekről l e l k e i ^  ^  idő ami még fennmarad nii||0» ‘ : ’h ^  csn-r aládja körében tölti mint ódáin u' kó|>:ladapa. Kgyike különb n a lég"1 fi. kitűnő zelt orvosoknak. Mint már oniliWU«

1890 MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG 19közön -1/ ; min  ̂ ‘ 7011 a világ legjobb 24 sakkozói életét a közügynek szánta. Egyhangúlag a nyitra,, J  0 aevo hgurál minden külföldi megyei gazdasági egyesület titkárává választatván-é<-‘ 11}aafeál,r' , l Igazgatója a kereskedelmi 1882. február havában lépett uj pályájára, Nyit- 1 1 nttk ,ls' -'feásos működésért az egész rára téve át működési terét; hol a gazdasági' . ' m*gy rokonszenvvel veszi körül. egyesület akkori elnöke, néh, gróf Berchtoldt---------------  László oldalán működve, üdvös kezdeményezései-.  , vei nj életre keltette a lethargikus álomba me-B u c n e r  K a r o l y  rült gazdasági egyesületet; a mely Így országos— Vezérigazgató — névre tott szert. Az egysület által belépésekori r i K k n i « , alakított „Gazdasági É rte sítő “ cziniü havi fo-Mifos Vásárhelvtt Atvia^R1 t °  Sx/n6tett1854-ben lyóiratot elismerésre méltóan szerkesztette éve- Ma os-Vasai helyit. Atyja Bucher Miksa két nagy kcn át. 1892 ösí!én Nyitrán nagyobb szabású gaz-
^ • ' t S L ^ T y a ' S a . ' S  * * *  * < * « “ »»-* * • & *,ajos nevű lia kapta 40 év utáni fennálásfűszer és egy vasüzletnek. Az egyiket Károly, az utóbbit Lajos nevű fia kapta 40 év utáni fennálás óta. Ebben a specifikus világban 40 év nemesit. És Luclier Károly tényleg az is lett. A szív nemessége párosul nála jóval, melynek alapját ott szerezte a rom. kath. gymnasiuinban, majd atyja egyenes óhajára a brassói kereskedelmi akadémiába iratkozott be, ahol egyike volt a legkitűnőbb
I m i l l l Á l r n n l r  rT n n n U  . . .  z .. . 1 . . .  . ' i  . . . . .

volt a vidék legsikerültebb kiállításainak, 1893-ban a nyitrai püspöki uradalom Vagyarádi gazdaságában szintén kiválóan sikerült ekeversenyt rendezett. Nyitrán kísérleti gazdaságot létesített. 1885- ben a budapesti országos kiállításon, valamint az 1890-ben Bécsben tartott monarchikus kiállításon rendezte a nyitramegyei colleetiv kiállítást; mely utóbbin Ö Felsége megszólítással tüntet;- ki éstanulóknak. Tanult, hogy később másokat tanítson. sikeres közreműködéséért elism erő oklevéllel ™mt szabadságolt kozoshadseregbeli hadnagy atyja jutalmaztatott.1890-ben egyhangú választással az erdélyiüzletébe lépett, majd hosszabb külföldi útra indult ismereteinek szaporítására. Bejárta az osztrák örökös tartományokat és Olaszországot, mely után 1889-ben átvette atyja nagykereskedését. Kz alatt az idő alatt nyerte meg polgártársai szeretetét és bizalmát, úgy, hogy 1891-ben, amikor a Maros- Vásárhelyi takarékpénztár r. t. igazgatói állása megürült, öt kínálták meg vele, osztatlanul egyhangúlag. Elfogadta, hogy nagyobb hatáskörben még többet áldozhasson a közjónak. Ö alakította át az intézetet a legnagyobb komforttal, egész világvárosiasan és újabb reformokat hozott az intézet életébe, annak spontán felvirágozását nagyban előmozdította. Mint hosszú évek óta köztörvényhatósági tug, szintén sokban járult városának felvirágozására.
Maros-Vásárhely ipara és kereskedelme.Erdély ipara és kereskedelme egy egész külön sajátos körülményt mutat fel. A nagy székely l Irhán Balázs klassikus munkájában úgy jellemezte a házi iparral foglalkozó székelyeket, mint akik hosszú időn át egyik kezükben karddal, a másik

gazdasági egyesület titkári székébe hívták hol öt évig folytatta sikeres működését. Az egyesületnek két hetenkint megjelent igénytelen szaklapját az 
„Erdélyi Gazdát“ saját kiadásában és szerkesztésében nevén heti lappá alakította át és 4 éven át széleskörű tapasztalatait ez utón is hasznosította, sok tekintetben üdvös lendületet adva az erdélyi részek gazdaságának. Ö ismertette meg és terjesztette cl az erdélyi részekben a világ legjobb ekéjét : a Snek-t'éle  aczélekét valamint a legjobb gazdasági gépeket és talajmivelö eszközöket melyek a gazdálkodást okszerűbbé tették. Közreműködése folytán jött létre Kolozsvárt az erdélyi gazdasági egyesület telkén az állami gyümölcsfa iskola, melyből, évente 30—40 c-..:’ gyümölcsfa csemete kerül a gazdaközönség kezébe.A kolozsmonostori in. kir. gazdasági tanintézetnek 1894. november havában tartott 25 éves jubileumi ünnepélyének egyik főrendezője volt, annak alkalmából a saját költségén is szerkesztésében „Mezőgazda" czimen 4 számra terjedő jubileumi emléklapot adott ki s ezzel megalapította a ma is fennálló hason czimü gazdasági szaklapot.Mindezek mellett éveken át munkatársa voltbán a munkájukhoz szükséges eszközzel tartották a gazdasági szaklapnak és több napilapnak. Szak- C n magukat Az ország, mely több évszázadon czikkeivel keresvén fel azokat, valamint részt vet-keresztül folytonos harezok vihara között fennáll,ipar- a nevezetesebb országos mozgalmakban s jegyt M,lt J , , , , im:n zoje volt az 189o-ben Budapesten tartott 111 or-bán és kereskedelemben, in ia nu . . szágos gazdakongresszus 4-ik osztályának,azonban döntő befolyást gyakorolt közgazdaságunk 1895. évi június hó 1-én a közbizalom a ina-e két fontos tényezőjére. Rövid pár évtized alatt rosvásárheiyi kereskedelmi ős iparkamara titkári •, fmtalmas léptekkel fejlődött ki, ami legjobban székébe ültette s azóta ott végzi közhasznú te- °  y. V«5 íntelektuális ereiét. vékenységét a székely közgazdasági ügyek érde-mutatja a faj íntelektuális erejét.Maga Maros-Vásárhely különösen előnyösen válik ki o tekintetben. Kereskedelme és ipara nemcsak Erdélyben, a szükebb hazában, de Magyaror-

kében, s alig másfél évi működése alatt két vaskos kötetben számolt be a kamara működéséről. 1895. év végén általános figyelmet és elismerést keltő memorandumot szerkesztett az önálló magyar vámterület létesítése érdekében, mely mintvi.rivm is a legjobb oldalról ismeretes. Nem mii-. , ' i ., vái-mécve beinu- a kamara véleménye a kereskedelmi-miniszterhez-laszUm.t|iik. M űit ..... te,jászteleit M rR é sz e s  -megalapítója és hosszabbideig társszorkesztője volt a Marosvásárhelyt hetenkint kétszer megjelenő „ S z é k e ly  H írla p "-nak, ez idő szerint pedig saját szerkesztésében „ K e 
reskedelm i és Ip a ri É r d e k e in k “ czimen a székely közgazdasági érdekeket szolgáló havi folyóiratot indított.A társadalom torén mindig általános becsülés és szeretet részese volt s az mii is, mint aki a közélet mozgalmaiban is készséggel részt vesz. Tisztviselőtársaival szemben a humánus bánás

tatásakor, hogy e város előkelőbb iparosaival «=» kereskedőivel olvasóink nagy számával meg ne is- mertesstik. _____________
Szenterzsébeti Szakáts Péter, a kereskedelmi iparkamara Titkára.Szülelelt Udvarhely vármegyében. Szenter- /.sébeton 1851. junius hó 8-án, székely nemes szu- löktől.Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyt mó[j j0]iemzp reformátusok főtanodájában végezte, hol 1872 

1877-ig részint budapesti egyetemen jogot i,-,Hántolt, részint pedig a kolozsmonostori m. kir.. • .„..L.tAo.Hni hnllcrnttn Rflffiiuztfi isko-á i/dasági’ tanintézetet hallgatta. Befejezte isko- lui tanulmányait mint egy éves önkéntes, katonai kötelezettségének is eleget tett. _
1877-lien a kolozsmonostori m. kir. gazda- tanintézethez tanársegéddé neveztetvén ki,; ‘ L  állásában két évig működött, 1879. november 1-én már a debreczeni m. kir. gazdasági tan-

B ü r g e i *  f i l t e r t .(Sörgyáros)Gámbrinus isten italainak külföldi készítőinek hatalmas konkurentiát csinál a kies Erdélyben Bürger Albert sörgyára. Még 1851 — 52-évben alapította és azóta folyton nagyobbitotta. Csak i-uu ...... -  - -  javítania nem kellett. .Maradt ugyanaz a kedves,intézetnél nyert tanári állást. 2'Aévi sikeres mü- egészséges ital, mely megszerettette gyártóját Erdély-ködése illán azonban egészségi okok miatt, a ta- lyol és a havasokon túl is. A gyár 30 lóerőrenári pályától meg kellett válnia s azután egész berendezett gőzgéppel és mintegy 60 munkással
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Farkas Izsák főváron.

Bürger Albert gyáros.

szenterzsóbeti Szakács IVtorkamarai titkár.

Gáspár Gyula.

Eckw ert .József kamarai alnök

’lim ár .János vo/.r nga/gató

Fekete .Jakab igazgató.
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dolgozik. Évi termelése átlag 12 — 13-ezer hók toliter. Az anyag, amiből ezt a kitünöitalt készítik tiszta es legjobb minőségű, nem csoda tehát ha n gyártmány qualitása a leghíresebb külföldiekkel vetekedik, sőt azokat ki is szorítja. Mindezt pedig elérte azzal a szorgalommal és becsülettel melv lliirgcr Albertét legjobban jellemzi. Tagja a törvényhatóságnak, a pénzintézetek igazgatóságának Kgy szóval általános közbeesőidnek és köztiszteletnek örvend.

Eckw’ert József.Égy ember, akit mindig ott lehet találni, ahol a közjóért kell valamit tenni. Kőhalomban szüleien 1851. évben, jelenleg a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara alelnöke, amelynek keletkezése óta tagja, a szabadkirályi város törvény- hatóságának tagja, társtulajdonosa a Kanpp és Kckvcrt nagy füszerkereskedő ezégnekésaz „Klső erdélyi gyermekjáték és fadiszmüáru gyárnak.
Fekete Jakab.— Igazgató. —A maros-vásárhelyi fa- és fémipar iskola igazgatója. Tanulmányait az ottani ref. kollégiumban kezdette és a budapesti műegyetemen folytatta. Kunok elvégzése után három év:g külföldi egyetemeket látogatott és a hazajövő, alapos képzettségű fiatal embernek a kormány sietett egy va-

MAGYARORSZÁC, ÉS A NAGYVILÁGczikkok a bécsi piaczon. A gyár évente onnnn ni ~
jy a n ik  IÍv b iiIq « iSiü“ ü  . ' “ S  minőségben és anyagból. A két gyár közöttköttetési Bl elkei^ “  ut , ‘ - 'tja  yfennkŐL  ‘összeköttetést, ami szükséges is, különösen nyáron amikor 25° munkás is dolgozik a téglagyárban Az elsőrendű ezég- a londoni és párisi kiállitá-nven ’ 'iz'ide- “ m 1 ós , li|tórgyárosok, kitüntetést nyoit, az idei millonnaris tárlaton szeszgyártásért nnllennáris érmet kaptak. A gyár tulajdonképeni megteremtője;Farkas Izsák volt, a ki iparkamarai tag es megyei koztorvényhatósági tag. Bors báró és grol Lázár Jenővel együttesen építtették gyáraikat reményeik Erdély legjobbjai közé tar-

Gáspár Gyula.Marosvásárhelyt született 1847-ben. Iskoláit Brassóban végezte, 1864-töl fogva a Gáspár kereskedői ezég tulajdonosa, mely üzlet 60 éve áll fenn Ugybuzgó közharezosa volt a székely közgazdaságnak és huzamos ideig Marosvásárhely szab. kir. város közgazdasági előadója. Ausztria, Németország, Sveicz és Francziaországban tett tanulmány- uljáról tapasztalatokkal gazdagon tért haza, ekkor egy nagy szabású szövőgyárat létesített. Ez uj iparág nieghonositasáért az országos iparegyesület ezüst diszéremmel tüntette ki. S habár e gyárt-

ili mérnöki állást felajánlani. Éppen ez idöláj- han nyilt azonban meg a fa- és fémipari szaki-kóla és inkább ennek a felajánlott igazgatói állását fogadta el. Azóta ott működik, egész ge- neratiókat nevelve már fel az ország hasznára. Ezt a nagy érdemet elismerte a kormány is és hosszabb külföldi tanulmányútra küldötte, amelynek beszámolása után ministori elismeréssel tüntették ki.

tnányai kiváltságát több haza és külföldi kiállításokon okleveles elismeréssel il'o lék is, kénytelen volt a kíméletlen osztrák textil i ->r verseny, hatása alatt e gyártással felhagyni. Később igazgatója volt az állam által ideiglenesen alapított szövő iskolának és hathatósan segédkezett a székely földi ipar múzeum létesítése körül. Legnagyobb érdeme azonban, hogy egy régi kies, de már elhanyagolt vidéki fürdőt vagyona befektetése árán rövid idő alatt elsőrangú fürdővé alakított át.

21vásárhelyi ezukoripargyár alapításánál, ahol gazdasági igazgatói állással kínálták meg. Elfogadta, és megszerették ott is. Az aránylag egész fiatal ember Alsó-Fehérmogyo és Vizakna város köztörvényhatósági tagja. Nagy munkaerő és ritka becsületesség legfőbb jellemvonása.*Szabó István. Kamarai alelnök. Marosvásárhelyi születésű, s tanulmányainak befejezése után külföldre indult ismereteinek gyarapítására. 1861-ben ipartestületi jegyzővé választották, majd nemsokára a kerekes és kádáripartestiilet elnöke lett. Gyártmányai kitűnő minőségűek s ezt jutalmazta az 1873. bécsi kiállítás és az 1885. budapesti kiállítás kitüntetéssel. Az iparos polgári egyletnek 1893-ban szintén elnöke lett, az 1890-ben alakult kereskedelmi és iparkamarának pedig alelnöke, tekintélyes, közkedveltségnek örvendő polgár; gyártmánya több megyei iparkiállitáson is nyert különböző dijjakat.Marosvásárhelyi ezukoripar részvény-társaság.A rövid három évvel ezelőtt 1893-ban báró Kemény Kálmán kezdeményezésére alapitatott ezukorgyár a székely föld közgazdasági történetének mindenkor a legkiválóbb és korszakalkotó eseményét fogja képezni. E gyár, mely nem nyerészkedési szempontból, hanem csupán mezőgazdasági érdekek előmozdítása czéljából létesült mint ilyen első és egyedüli hazánkban.Létesítését a kormány valóban elismerő áldozatkészséggel segítette elő, a menynyiben a 900.000 frt. alaptőkéhez 600.000 frt, kölcsönnel járult, moly összeg a termelők — majdnem kizárólag a részvényesek — állal beszolgáltatandó nyers terményekből visszatérül.A gyár berendezése a technika legújabb vívmányainak megfelelöleg úgyszólván a legkitűnőbb és nem csoda, hiszen az e tekintetben legelismertebb ezég a világhírű Sangerhanseni gépgyár részvénytársaság mely társulat különben ez évben nyitotta meg Budapesten kizárólag a szesz és ezukorgyárak berendezésére irányuló fényesen, felszerelt gyárat, látta el a szükséges gépekkel, melyekről ismeretes, hogy a legkevesebb kézi munkát igényelik.A ezukorgyár mezőgazdasági érdeket tartván szem előtt első sorban a ezukorépa termelés fokozására törekszik, igy tehát jelenleg csak nyers ezukrot termel. Eme törekvését siker koronázza, a melyet a legélénkebben illusztrál a legutóbbi campagneban előállított 40.000 mm. nyers ezukor számaránya. Napi üzem képessége 70.000 min. répa feldolgozására rúg.Gyártmányait nagyobb részt Angliába'és Olaszországba szállítja.Termékeinek ily módon való értékesítésévé rafinéria hiányában rafinériával biró más hazai és külföldi ezukorgyárakrn van utalva, ezért hasznot nem mutathat fe l; mindazonáltal nincs vesztesége a részvényeseknek, mert a feldolgozandó nyers anyag mindinkább fokozodó szállításánál kárpótlást találnak.Ma már of*y rafinéria felállítását is tervezik az érdekeltek, remélve, hogy a kormány, mely eddig a székely ipar iránt változatlan jóindulatot táplált, ezúttal sem vonja meg magas támogatását.A részvénytársaság elnöke báró K em én y  Kálm án: igazgatója T ím ár  János, kinek a ezukorgyár, köz és mezőgazdasági téren szerzett érdemeit lapunk más helyén méltatjuk.
Ráró Rors és társa.K arkas Izsák.Szeszgyár, finomító és göztéglagyár. Három nagy ismeretet igénylő gyár. Mindegyik kiilön- kiiliin egy egész embert kíván és hu megismerkedünk a gyárakkal, arra a meglepő eredményre jutunk, hogy mind ez F a rk a s  Izsák vállaira nehezedik. Egy ember ugyan, de alapos, képzett, akinek játék lehel csak a különböző kereskedelmi hálások mellett a nehéz gyári szakavatottsag. 1891-ben még csak kis szeszgyáruk volt. azóta átalakitották nagy ipari szeszgyárrá, hozzá csatolva ökör és sertés hizlalókat, melyek keresett

;I:imár János.Vezérigazgató.Egyike Erdély legkitűnőbb közgazdászainak. Ezt a nagy és alapos tudását a legnagyobb tanulmányok árán szerezte meg. Budapesten állatgyógyászati tanfolyamot hallgatott, melynek elvégzése , lián megszerezte magának az összes gazdasági képesítést. Nagy szorgalmát méltányolta tanulmányai befejezése után a magyar ezukor ipar r. t. leküldve öt a brassói fióktelepére gazdasági felügyelőnek. Öt éven át működött itt általános kedveltségnek örvendve, majd részt vett a maros-

Elsfi erdélyi gyermekjáték és fadiszmu áru gyár.
Baba g y á r .Az apró emberkék legszeretetreméltóbb gondozói kétség kívül azok a humánus gondolkozó emberek, akik életczélul az örökös vidámság fenntartását tűzték ki maguk elé. Kissebb nagyobb, tarka-szines tárgyukkal, csengő-bongó bohócokkal, felkantározott lovacskákkal, komoly • babakisasszonyokkal odavarázsolják; azt az édes mosolyt az üde gyermekarezra, amely szelíd boldogsággal tölt el mindenkit. Erre a nagy feladatra vállalkozott Knappé , W eisz, G áspár ós E c k v e rt , amikor felállították 1889-ben az első vidéki gyér-
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mok játék és fadiszmüáru gyárukat. A legkisebb és legegyszerűbb játéktól kezdve, u legdivatosabb babakisasszonyokig, minden a legjobb Ízléssel készül. Fabútorai különösen, thea-asztalkái, apró, faragott székei és tulipános székek, stylszorii bútorai mind a legszebb dicsérete a gyár előállítási képességének. Gyártmányaik egész csomó kitüntetést kaptak már. Így a többek között Aradon  1896. az állami bronzérmet. T em esvárod  1891. az állami ezüstérmet, az országos kiállításon pedig a kiállítási nagy érmekkel lettek kitüntetve. Gyártmányaiknak az ország majdnem minden nagyobb városában állandó kiállítást tartanak, ami a legjobban illusztrálja általános kedveltetésüket. Gyáruknak átlag 30 embert foglalkoztatnak és a szükséges faanyagot is közeli vidékről szerzik be.

Mestitz M ihály és piai.— Cs. és kir. udvari szállítók. —Még 1869-ben előbb szerény alapon egy minden izében erősnek Ígérkező gyár alakult Maros- vásárhelyen. A gyár tulajdonosa Mestitz Mihály volt. A cég azonban nemsokáig maradt egyedül, bevette három fiát, Mórt, Ferenczet és Albertét, hogy az ifjú erőkkel tovább fejleszsze gyári ipartelepét. A szorgalmas munkának volt áldásos sikere. Ma a bútorépület, asztalos munkák és parquett gyártás terén egyike lett Erdély legnagyobb gyárai-

Csiszár Lajos. Egyike azon embereknek, akik vállalkozók is, és iparosok; sőt művészi dolgokat is elötudnak állítani. Kőfaragó és diszkőrak- táros. Van saját kőbányája, amelyből jut kökoezka járda kövezési vállalataihoz is. Általánosan ismert üzlete messze földön híres jó munkájáról.
Harmatit Sándor. Nagy ruhanemű üzlete egész Erdélyben ismeretes. Kiváló kereskedő, az agrárbank igazgatósági tagja és a kamara tagja. Rendkívül tevékeny és szolid ember, ami polgártársai között előkelő positiút biztosított számára. Üzlete minden tekintetben elsőrendű.
K eresztes  V. Béla. Műkelme festő, abból az erős elöretörekvö emberek fajából, akik mielölt önállósítanák magukat, gazdag tapasztalatokat szereznek. Járt külföldön és amikor haza jött, olyan műhelyt nyitott üzlettel együtt, mely minden külföldi hasonló üzlettel bátran felveszi a versenyt. Jó  és tartós munkáit az egész környéken ismerik.

K is s  Já n o s . Hosszú külföldi tanulmányutjá- ból hazatérve, a gróf Telekv uradalomban telepedett ideiglenesen meg. ahol butorkészitésével általános feltűnést keltett. Különösen székely sty- lusban készült bútorai voltak azok, amelyek barátait arra bírták, hogy beköltöztessék Maros-Vásárhelyre, müasztalos üzletet nyitott. Maros-Vásárhelyt gyors ismeretségre tett, kitűnő gyártmányai révén mihamarabb szert. Iparkamarai tag lett, több előkelő stylü gyógyszertárt rendezett be és vasúti szállításokat is eszközölt. Nagy műhelyében állan-

erdélyi részek több városábán dolgozott, üres idejét folytonos tanulmányozásra fordítva. Amire be- lcjutott a férfikorba, ké z építőmester volt. És hogy szakmájában elsőrendű,bizonyítja az iparmuzeum, a ref. leányiskola, a rom. kuth. leány és a reáliskola és több más nagyobb épület. Iparkamarai tag. Jótékonyságáról pedig általános ismeretes.
M lm ann G y ö r g y . Kalapos üzlete 14 év óta áll már fenn, általános jó hírnévnek örvendve. Egyforma jó Ízléssel készülnek minden rendű és formájú árui, ami gyártmányaiknak nagy elterjedését érthetően megmagyarázza.

Bogdánfí'y Istv á n . 1890-ben a cég Dobóczy és Bogdánlfy név alatt vált ismeretessé a Marosvásárhelyi kereskedői világban. Dobóczy halála után a férfi-divat és díszműáru nagy üzletet Bogdánlfy István vezette tovább mindenben megfelelve a kettős kötelezettségnek, amely most, társa halála után, egyedül reá nehezedett. Szolid, liszteséges kereskedő, aki méltán megérdemli a nagyközönség szeretőt, mellyel üzletét kitüntetik.
Iiu ch e r  L a jo s . A vidék legnagyobb vaske- rcskedö raktára. Mint kiváló szakember ismeretes. Üzletében a monarchia legjobb árui vannak felhalmozva. Amit nemcsak a város, de az egész vidék is nagyon jól tud és ép ezért szükségleteiket előszeretettel tőle vásárolják. Fivére Iiucher Károly takarékpénztári igazgató.
Isiim éi K á r o ly  szövet és divatáru üzlet tulajdonos. Régi nagy ezég. melynek kiterjedt

nak. Átlag állandóan 50—60 munkást foglalkoztatnak. Gyártmányaik állandó kedveltséginek örvendenek bel és külföldön egyaránt. Több kiállításon lettek jó és .szolid munkájukért kitüntetve, a király udvari szállítói címmel tüntette ki őket.
Farkas testvérek.— Szeszgyár.Egyike Erdély legrégibb szeszgyárainak. Még ■858-ban alakította Farkas Gergely, Farkas Vilmos és Hermáim a jelenlegi gyártulajdonosok édesatyja. Évente több mint 2000 hektoliter nyers szeszt termelnek, árpa, törökbuza és rozsból. 15—20 munkás átlag dolgozik a 12 lóerőre berendezett gőzgépek körül. Kitűnő minőségű ipari szeszüket a város, különösen pedig a vidék fogvasztja nagv mennyiségben.

Bányai Béla. Gazdag, vagyonos ember, akii már az atyja is mészáros volt. Vagyonát mi szerezte, mint szintén mészáros, két keze m kájával. Tart husfüstöldét és sertésvásárlások 
IS loglnlkozik. Szorgalmas, józan gondolkoz; ember, aki tudja, bogy az ipar aranyat ér. iparosok között n a város legelső adófizető polg;i 

a reokn er Vilm os. Szappan kereskedése műhelye egyike a legszebb és legjobbaknak. Ni figyelemmel és szakavatott vezetés mellett e; viragzasbun van.

dóim 10— 12 embert foglalkoztat. Épületmunkái több monumentális épületen dicsérik szakavatott ságát.
László Sám uel. Szíjgyártó, Maros-Vásárhelytl született s tanulmányai elvégzése után üzletet 'é.- mühelyt nyitott. Szorgalmas, munkás ember aki r bécsi kiállításon 1873-ban és az 1879-iki székes-fehérvári kiállításon bronzéremmel lett kitüntetve A> 1885. budapesti és a millenáris kiállításon mái mint jury-tag működött. Kitűnő minőségű gyártmányai nagy keresetnek örvendenek.
Mun Iván Béla. Hosszabb időn át Magyar- ország és Ausztria nagyobb városaiban dolgozott majd hazatérve Marosvásárhelyre, mely szüleiéi helye is, 1886-ban szabóüzletet nyitott. Három évvel később már bronz érmet nyert az innr kiállításon, 1885-ben a budapesti majd a dcési kiállításon nyert díszoklevelet és az országos iparegyesület ezüst érmét. Egyforma dísszel készít katona es diszmagyar ruhákat, törekvő, szorgalma- ember.Müholyében 10- lőemherdolgozik állandóan
l ’etelei Márton. Bürkcreskedö. A hanyatló bőripar lábraállitását tűzte ki feladatul, ami jmgv szorgalommal sikerült is. Kiváló munkáit különösen a külföld ismeri és becsüli,
P eteler Já n o s . Kályhakészitö. Üzlete már 30 ev óta all fenn, folyton a legszebb és legizlé- sesebb árukat készítve. Jó  Ízlése és ügyessége nagy vevőközönséget szerzett áruinak ,  i Soós P á l. Szegénysorsu szülőktől származott- Ma jómódú építési válalkozó. Mint fiatal segéd az

összeköttetései vannak egész Erdélyben és a havasokon Int is. Jó  minőség és finom áru tartás jellemzi a cég régi jó hírnevét.
Sxtíllodák és luívéhnzak.A Trimsjivánia és Domokos szállodák a főtéren modern berendezéssel úgy az előkelő, mint a jó módú idegenek kedvelt látogató helyei.E minta első rangú szállodák tulajdonosa L o r b e e r  B e r t a l a n é  az az érdem, amit kevés vidéki szállodatulajdonosról lehet állítani; ő vendégei kényelmessége, pontos kiszolgálása érdekében mintegy őszinte gondoskodó vendégszerető családfő mindent elkövet, úgy annyira, hogy magatartása közdicséretet érdemel.Dnczáru előkelő, kényelmes, mintaszerű berendezésének mérsékelt árai az idegent is vonzza. .Ízletes konyhája nemcsak a székelyföldön, hanem annak határain messze túl is ismeretesek.

Meder szálloda kitűnő konyhája, gyors és előzékeny kiszolgálása mérsékelt árakkal, az idegent, úgy a szálloda szép épület ésszerű berendezése, mintaszerű tisztasága előszeretettel ide vonzza.A legelkenycztetettebb igényeknek is nagy mérvben megfelelő szállodatulajdonos Tiosenlehl Albert teljes igyekezettel felel meg vendégei igényeinek, miről nagyszámú látogatottságának tesz. tanúságot.
Koli.'16« M/ork,>,.tö : lU H srilM A N  TIV AHAII.
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