
A nemzetközi birálö- bizottmány által a magyar 
koronaországok erdészeti kiállításának körében adott 

kitüntetések. 

Disz-okmányt nyert : 

A magyar kir. pénzügyminisztérium, mint az álllamerdok igazgató főhatósága, 
gazdasági igazgatási és tudományos élőhaladásért. 

Haladási-érmet nyertek : 

Horvát-Slavon kir. államérdek igazgató 
főhatósága, gardasági és igazgatási 
cl elhaladásért, 

A magyar királyi közoktatásügyi mi-
nisteriüm, mint a közalapítványi erdők 
igazgató-főhatósága, gazdasági élő-
haladásért. 

M. k. gazdasági tanintézet Debreczenben, 
a futóhomokon nőtt akáczfa és egyéb 
fanemei; nővekvési menetének ábrázo
lásáért. 

Wallfisch Cn. és fiai, Aradon, a tölgy-
műszer faanyagnak gondos kihaszná
lásáért. 

Érdem én 

Gróf Zichy család árvái uradalma erdő
tenyésztésért. 

Fikker Béla m. k. főerdész Abrudbányán, 
egy uj vizfogda-kapuzár feltalálá
sáért. 

Fűller Henrik Eszéken, tölgy épületi- és 
hordódonga-fáért. 

Ghyczy Francziska cubari uradalma, gaz
dasági haladás utáni törekvésért. 

Gracheg Gyula főerdész Nagykanizsán, 
erdei térképekért. 

Gráser György Bognármester tízász-Ré
genben, puhafa bognár-áruért. 

Esztergomi káptalan, mii- és szerszám-
fáért a szobi erdőből. 

t nyertek : 

Hermán Kerestély bognár, fa-nagykeres
kedő Bécsben, tölgy-dongafáért. 

Károlyi Alajos gróf erdődi uradalma er
dőterményekért. 

Königsegg Gusztáv gróf Pruskauban, er
dőüzemrendezésért és annak leírásáért. 

Levancic Antal és utódja, Ritter !. C. és 
társa Slatinán, hordódonga készítésé
nek ábrázolásáért. 

Kichel Alajos Budapesten, asztalos mun
káiért. 

Neuwirth L. és táraa Eszéken, tölgy
dongafáért. 

Popper Lipót lovag, az iparnak és fii
részáruvali kereskedelemnek Magyar-



országba való behozatala és előmoz
dítása leörül szerzett érdemeiért. 

Reiner Ferencz Szegeden, hordóleért. 
Rozmanith és Baikó faszelvény-gyárno-

kok Aradon, faszelvényeleért és hang
fenékfáért. 

Schmitt Ferencz Kremsben, Szokola-
Hntta jószága, csererdőgazdaság le
írása, t% annak Magyarországban való 
behozatala és emeléseért. 

Schönborn Ervin gróf munkácsi uradalma, 
az erdők kihasználásában tett hala
dásért. 

Sina Simon báró trencsini, teplicskai és 
simongáthi uradalmai, csererdőüzemért 
és erdő üzem rendezésért. 

Wolf Lipót hordógyárnok Pesten, hor
dókért. 

Munkatársi-érmet nyertek : 

Akantisz Rezsó' erdőgondnok Znio-váral-
ján, erdészeti gyártmányok körül szer
zett érdemeiért a m, k. közalapitványi 
erdőknél. 

Bedő Albert m. k. főerdőmester Buda-
Pesten , a magyar erdészeti iroda
lom megalapítása leörül szerzett érde
meiért. 

Durst Emil kir. erdőmester a cs. k. fő-
hadparancsnokságnál Zágrábban , a 
horvát-szlavón erdészeti statisztika kö
rül szerzett érdemeiért. 

Faller Károly kir. erdőmester Fuzineben 
(Horvátország) az erdészeti gyártmá
nyok töleéletesbitése körül szerzett ér
demeiéri a horválszlavon államer-
dökben. 

Hoffmann Sándor erdőügyi előadó a m. 
k. vallás- és közoktatási ministerium-
nál, a m- k. közalapitványi erdők gaz
daságának haladása körül szerzett 
érdemeiért-

Huber Vilmos báró Sina erdőigazgatója 
Bécsben, az erdőgazdaság emelése kö
rül szerzett érdemeiért Sina. báró jó
szágain. 

Kádár István kir. erdőmester Pilis-Ma
róthon, az crdömivelés körül szerzett 

érdemeiért a m. k. közalapitványi er
dőknél. 

Kadic Ferencz kir. erdőmester Ottocacon 
(Horvátország) a horvát határőrvidék 
erdőgazdaságánede haladása körül szer
zeit érdemeiért. 

Klipunowsky Károly m. k. osztálytaná
csos és jószágigazgató Kolozsvártt, az 
erdélyi államerdészet felvirágoztatása 
körül szerzett érdemeiért. 

Lakner József, tanár a m. k. gazdasági 
tanintézeten Dcbroczenben a magyar 
alföld ákácz fáj a s egyéb fanemei nö-
velevési menetének ábrázolásáért. 

Lcmberg Ede, gróf Schönborn erdőtaná
csosa Schönbornban, a munkácsi ura
dalom erdőgazdaságának emelése kö
rül szerzett érdemeiért. 

Mollinary Antal monte-pastellói báró cs. 
kir. táborszernagy, Horvát-Szlavonor-
szág vezénylő tábornoka, belső titkos 
tanácsos, a horvát-szlavón végvidéki 
erdők igazgató-főhatóságának elnöke 
Zágrábban. — A horvát-szlavón vég
vidéki erdők igazgató-föhatóságáncde 
igazgatás tekintetébeni haladása kö
rül, valamint ezen erdők kiállításá
nak, főképen a térképműveknek esz
közlése körül szerzett érdemeiért. 



Pauslnger József központi erdömérnök a 
m kir. pénzügvministeriumban Buda
pesten, Magyarország erdészeti épí
tészetének tökéletesbitéséért. 

Prugherger József m. k. ministeri ta
nácsos, bánya- és jószágigazgató Már-
maros-Szigeten, a magyar keleti Kár
pátok államerdei gazdaságának ha
ladása körül szerzett érdemeiért. 

Rowland Vilmos erdőmester Árvában, er-
döteny észtésért. 

Scholcz Rezső m. k. osztálytanácsos és 
jószágigazgató Beszterczebányáu , a 
magyar nyugati Kárpátok államerdei 
gazdaságának haladása körül szerzett 
érdemeiért. 

Stricgl Alajos bognármcster Bécsben, 
Pfeiffer József óriási hordójának elő-
állításáért. 

Wagner Károly m. k. főerdőtanácsos a 
m. kir. pénzügyministerium erdészeti 
osztályának h. főnöke Budapesten, a 
m. k. államerdők kezelésének újra 
szervezése körül szerzett érdemeiért 
és az állam erdészeti kiállításának 
eszközléséért. 

Zelinka Antal kir. főerdész Mitrovicon 
(Slavonország). Sziavon végvidék er
deiben eszközlött fatenyésztés körül 
szerzett érdemeiért. 

Elismerő old 

Bachmayer, Bíbel és Gotthilf társulat 
Temesvárit, hasított' és kerékgyártó 
fákért. 

Bakóczai uradalom, kerékgyártó-fáért és 
bükkfa dongákért. 

Bresslauer Miksa és fiai Eszéken, tölgy-
donga-fáért és hasított tölgy-lép
csőkért. 

Burok Engelbert kerületi erdész Bru-
sane-ben, fa- és törzsmérés könnyítése 
utáni törekvéseért. 

Copony Mihály kerületi erdész Rozs
nyón, a tölgyfa nővekvési menetének 
törzskorongokkal kiegészített ábrázo
lásáért. 

Dapsy Vilmos Rimaszombaton, gubacs
ért. 

Diakóvári uradalom Szlavonországban, 
hordódongákért. 

Erdődy grófok makovicai közbirtokos
sági uradalma, hársfaerdő kihaszná
lásáért. 

elet nyertek : 
Erlicz János Zirczen, taplógomba fel

dolgozásáért. 

Étsi Ferencz, kasfonő Pesten, kasfona-
tokért. 

Freistadter Antal Kaposvárit, erdőter-
. menyekért. 

Glauber Adolf, bognármester Pesten, 
borhordókért. 

Gruber Károly, városi erdész Lőcsén, a 
Szeptesség erdészeti statisztikájáért. 

Hartl Ignácz Eszéken , tölgy - donga
fáért. 

Hessheimer Lajos Adolf Brassóban, ha-
muzsir, tapló és taplóáruért. 

Hodnig Antal asztalos mester Fiúméban, 
ablakkeretekért. 

Horváth János Kriszbán, taplógomba 
terményekért. 

Jászóvári prépostság, mű- és szerszám
fáért. 

Kaniz Adolf Mór Budapesten, hamuzsir 
és gubacsért. 



Kann Berthold és társa, faszögek, fa-
szelvények és padlókoczka gyára Po
zsonyban és Topolcsánban, padlókocz-
kák és faszögekért. 

Keglevich Béla gróf, Bodókán, erdőter
ményekért. 

Kollerich Pál, Budapesten, szitafáért. 
Grátschmar G. A., Kimaszombaton, gu-

bacsért. 

Lőcse városa, erdei fenyü, növekvést 
menetének ábrázolása érdekében ta-
nusitott résztvevéséért. 

Plank Károly és fia, Pozsonyban, bor
hordókért és kannákért. 

Rácz György, Debreczenben, gubacs
ért. 

Schulz Sándor Miklós, fáczánvadász 
Györgykertben, erdészeti szerszámok, 
magyarázattal ellátott mintáiért. 

Országos erdészeti egyesület, az erdé
szeti tudománynak közlönye által esz
közölt terjesztéséért. 

Verzenassi Antal, Fiume, jeles faszeni-
téséért. 

Wagner János András, esztergályos N.-
Szebenben, ruhafogasokért és borcsa
pókért. 

Zágrábi főkáptalan, Toplicze nevü ura
dalma, faanyagokért. 

Zay Albert gróf, Zay-Ugróezon, a cser
erdőüzemnek Magyarhonba raló be
hozataláért. 

*Külön pályadíjak Osztrák-Magyarország számára. 

Károly Lajos foherczeg pályadijak: 

3 0 0 darab ezüst forintos és egy ÍOO frt értékű ezüst serleg. 

N y e r t e : 

Wagner Károly, m. kir. főerdőtanácsos és a m. kir. pénzügyministerium erdészeti 
osztályának li. főnöke a m. kir. államerdők kezelésének haladása érdekében tanú

sított közreműködéséért. 

Hamburg városi pálya-dijak: 

4 0 0 frank aranyban és egy ezüstserleg. 

N y e r t e : 

Pausinger József, in. kir. központi erdőmérnök a m. kir. pénzügyministeriumban, 
az erdészeti építészetnél tett szolgálataiért. 

a* 


