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PESTER LLOYD. 

ABENDBLATT DES PESTER LLOYD. 



teljesen a maga erejére van utalva — gyűlések 
megtartása, közérdekű ügyek nyilvános megvitatása 
a rendőri hatalmaskodás idejében ki lévén zárva — 
s hogy ilyen körülmények között jelentékenyeim 
eredményre alig nyílik kilátás. Egyik kiváló, derék 
tagjának, a rég elhunyt Kern Jakab sürgetésére azt 
határozta el tehát a Társaság, hogy a kereskedelmi 
törekvések nyilvános képviseletét egy megalapítandó 
publiczisztikai közegre bízza. 

Így létesült a Társaság napilapja: a »Pester 
Lloyd". 1853. deczember 11-ikén jelent meg mai 
fogalmaink szerint ugyancsak igénytelen mutatvány
száma és 1854. január 1-étől a mai napig szakadat
lanul szolgálja a »Pester Lloyd« közügyeink, hazánk 
kereskedelmének, iparának, mezőgazdaságának és 
közművelődési fejlődésének érdekeit; fáradhatatlan 
harczosa Magyarország törvényben biztosított önálló
ságának; hűséges szószólója a szabadelvűségnek és 
a demokratikus egyenlőségnek. Megjelenésének első 
napjától kezdve a »Pester Lloyd« igyekezete arra 
irányult, hogy a szent István birodalmában uralkodó 
eszmék és áramlatok megértését külföldön is terjeszsze. 

A »Pester Lloyd« nemcsak mint a gazdászati 
ágakkal foglalkozó osztály, mint az alkotó polgárság 
közlönye, de mint a Deák Ferencz, gróf Andrássy 
Gyula és báró Eötvös József által alkotott nagy 
szabadelvű párt, a kiegyezési eszme letéteményesének 
hűséges követője és tolmácsa nagy olvasó közönségre 
és széles körben nagybecsű rokonszenvre tett szert. 
Alapos büszkeséggel rámutathat e lap arra, hogy 
Európa minden államában, hogy Ázsiában, Afriká
ban, Észak- és Délamerikában ismerik és olvassák. 
A »Pester Lloyd« még egy specziális érdemre is 
tarthat igényt. Országunkban ő volt a zsurnalisztikai 
haladás zászlóvivője; rendkívüli munka és anyagi 



áldozat árán e lap egy negyedszázad derekán a 
helyi érdekű újság keretéből fölemelkedett a kontinens 
legelső hírlapi vállalatok nívójára, melyeknek hír
szolgálata minden téren felöleli a közérdekű esemé
nyeket. A gyors, kimerítő és pontos hírszolgáltatási 
a béke korszakaiban épp úgy mint mozgalmas, 
válságos időben Magyarországon a »Pester Lloyd« 
honosította meg első sorban. 

Három főszerkesztő: Weisz János, Rothfeld 
Samu és 29 esztendő óta dr. Falk Miksa ország
gyűlési képviselő vezette eddig e lapot, melynek 
tulajdonképpeni felvirágzása az alkotmány vissza
állításától datálódik. 

E hosszú idő folyamán a politika, a tudomány, 
az irodalom, a kereskedelem számtalan kitűnősége 
szaporította a »Pester Lloyd« szellemi kincseit és 
jogos önérzettel utalhat e lap ama férfiak díszes 
sorára, kik, gyakran irányt szabva, szellemi munkás
ságuk gyümölcseit a »Pester Lloyd« hasábjain helyez
ték el. Felemlítjük e férfiak sorából: 

Trefort Ágostot ( ) , Magyarország volt vallás-
és közoktatásügyi miniszterét; Wlassics Gyulát, 
hazánk ezidőszerinti vallásügyi miniszterét; Kállai] 
Béni közös pénzügyminisztert; Lukács Béla volt 
kereskedelemügyi minisztert; báró Kulin táborszer
nagyot, volt közös hadügyminisztert; báró Teschen
berg ( ) , volt minisztert; Dóczy Lajos külügyminiszteri 
osztályfőnököt; Horn Ede () volt kereskedelemügyi 
államtitkárt; dr. Kautz Gyula, az osztrák-magyar 
bank kormányzóját; Hollán Ernő altábornagyot; 
Türr István, Klapka György ( ) , Gelich Richárd 
tábornokokat; Haymerle tábornokot; Scherzer lovag 
és Przibram főkonzulokat; Keglevich István grófot; 
Vajkay Károlyt (), a kir. tábla volt elnökét; 
dr. Beck Hugó, Emmer Kornél, Németh Péter, 



Immling Konrád kúriai bírákat; dr. Löw Tóbiás ( ) , 
helyettes - államfőügyészt; Korizmics Lászlót ( ) , 
Weninger V i n c z é t , Leonhard G u s z t á v o t , az 
osztrák-magyar bank volt főtitkárát; Grünwald 
B é l a , Schwicker G. H., dr. Jellinek Artur orsz. 
képviselőket; Kerpely, Tormay, Schnierer, Máday, 
Szabó Jenő, Dárday és Beksics miniszteri tanácso
sokat; Hoffmann Pál, Heinrich Gusztáv, Vámbéry 
Annin, Henszelmann Imre tanárokat; Sturm Albert 
szerkesztőt; Keszler József; Levin G u s z t á v ) igaz
gatót; Keleti Gusztáv igazgatót; Neumann-Spallart, 
Wirth Miksa, Mayer Salamon közgazdasági írókat; 
Jókai Mórt, Beniczky-Bajza Lenkét, Tolnay Lajost, 
Lindau Pált, Nordau Miksát, Hevesi Lajost, dr. Dux 
A d o l f o t , dr. Schütz Miksát , dr. Ágai Adolfot; 
Spielhagen, Hopfen, Verne, Ohnet, Serao Mathild, 
Elliot Ouida hírneves külföldi regényírókat stb. stb. 

A lap élén ma dr. Falk Miksa áll, kinek főmunka
társai a szabadelvűség és a haladás szolgálatában : 
Veigelsberg Leó, Silberstein-Ötvös Adolf dr., Danzer 
Alfonz, Schiller Zsigmond dr., Deutsch Antal, Roth
feld Samu dr., Pollák Manó dr., Friedmann Lipót, 
Beer Ágost, Schiller Henrik dr., Friedrich Tivadar dr., 
Ligeti Szigfrid, Rothauser Miksa (Ruttkai György), 
Schwartz Ármin és mások. 




