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Mást t enni n e m lehete t t , min t első so rban is a letört nyár 
és füzfácskákat tő re kellett vágatni s a mes t e r s égesen ültetett kőris, 
j u h a r és éger c semetéke t , mivel gyökeres től k ihúzat tak , ott a hol 
lehete t t , újra e lü l te t te t tem. 

A visszavágás t márcz ius hó vége felé lehe te t t megkezdeni , de 
csak a m a g a s a b b a n fekvő helyeken, mig az a lacsonyabbakhoz a 
m a g a s vizállás mia t t ekkor sem lehetet t hozzáférni , pedig a leg
n a g y o b b kár azokban volt. 

A mélyebben fekvő he lyeken a v isszavágás t csak június 
h ó b a n lehe te t e lkezdeni , a z o n b a n a v i sszavágás u t án újból elbon
to t t a a viz az egész v isszavágot t terüle te t . 

A lefolyt nyá ron át gyakran v izsgál tam eme fiatalosok álla
potá t , de igen sok he lyen a visszavágot t fácskák tövei nem haj
to t tak ki, m á s h e l y e n pedig igen si lány sar jakat fejlesztettek. A 
melyek ki n e m haj to t tak , leginkább a mélyen fekvő helyeken 
é s pedig r i tkás á l l á sban voltak. Valószínű, hogy az á r a d á s alkalmával 
a l só rügyeik elhal tak és igy elvesztet ték sar jadzási képességüket. 

Hasonló elemi c sapás ese tén , az á r t e rü le ten lévő erdői-
fiatalosai te l jesen tönkre mennek , s azok mes te r séges felújítása 
n e m kis gondot és köl tséget fog okozni ugy az erdésznek, mint a 
b i r tokosnak, de nekünk e rdészeknek ekkor sem szabad csüg
g e d n ü n k ! 

Dusnok, 1896. n o v e m b e r . 
Lenhard Antal, 
urad. erdőmester. 

A z ezredéve s kiállításba n résztvet t kiállító k és közre-
működők kitüntetései . 

Az ezredéves kiál l í tásnak nov. hó 2 . -án tör tén t bezárása után 
nagy érdeklődésse l s meg lehe tősen tü re lmet lenü l is vár ta ugy a 
nagyközönség , va lamin t az é rdekel tek sokasága azoknak az elis
meréseknek nyi lvánosságra hoza ta lá t , amikre a kiál l í tásban részt-
ve t teke t a ju ry - t anács é r d e m e s e k n e k itéli. A ki tüntetéseknek vas
k o s köte te t alkotó la j s t roma a kiállítás h iva ta los közlönyének 
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( „Az 1896.-i ezredéves országos kiállítás küzleményei"-nek) nov. hó 
15.-én megjelent számában került nyilvánosságra s a jury- tanács 
.által a kiállítók és közreműködők számára megítélt összes kitün
tetéseket, ju ta lmazásokat , el ismeréseket tar ta lmazza. 

Az a lábbiakban az e rdőgazdaság körébe vágó ki tüntetéseket 
h á r o m csoportba foglalva közöljük. Az elsőben a jury- tanács által 
megítélt díszokleveleket, a másodikban az egyéb kiállítási kitünte
téseket s végül a harmadikban a jury- tanács javaslata alapján a 
kereskedelmi magyar királyi minister által adományozot t állami 

•érmeket. 
Mindenekelőtt azonban — annak megemlítésével, hogy, amint 

ál talában tör ténni szokott, a jury- tanács most is az egyes csopor
tok jury-jeinek javaslatai alapján hozta meg Ítéletét, — közöljük 
:a kiállítás „Erdészet és Vadászat" czimü (VII.) csoport jának meg-
Jbirálásával megbízva volt csoport-jury tagjainak névsorát . 

Az „Erdésze t é s Vadászat " (VII . ) csopor t j u r v - j éne k tagjai . 

Elnök: Sóltz Gyula. 
Alelnök : Xádasdy Ferencz gróf. 

Előadó : Tavy Gusztáv, erdötanácsos (nem jury tag). 

T a g o k : 
lluiersdorf Károly, fakercskedő. 
Csupor István, urad. erdömester. 
Feilitzsch Arthur br., m. kir. erdőigazgató. 
Gaúl Károly, ipariskolai tanár. 
Horn Dávid, fakereskedő. 
Havas József, kir. erdőigazgató. 
Kallina Károly, m. kir. főerdőmester. 
Lászlóffy Gábor, kir. erdőfelügyelő. 
Nemeskéri Kiss Pál, főispán. 
Nádasdy Ferencz gróf. 
Pettera Hubert, fővadászmester. 
Podhradszky András, urad. erdőigazgató. 
Scholtz Ottó, urad. főerdőmester. 
Súltz Gyula, m. kir. min. tanácsos. 

.Szőnyei István, városi erdőmester. 
Tomcsányi Gyula, m. kir. erdőigazgató. 

* 
76* 
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Az 1896. 4 ez redéve s o r s z á g o s k iá l l í tá s j u r y - t m á e s a álta l meg -

itélt k iá l l í tás i k i tün te tése k h iva ta lo s j e g y z é k e . 

I. DiszoJilevelek. 

Magyarországi kiállítók . 

Kiss Miklós (nemeskéri) Véghles. Mintaszerű gazdálkodásért és erdő-
ujitásaiért. 

Lord és társa fakereskedők Budapesten. Nagybani termelés, kivitel-
és versenyképesség. 

Neuschlosz-féle ipartelepek, u. m. : 
a) Neuschlosz Károly és fia, építési vállalat és ácsüzlet, Budapest. 

Az ácsipar fejlesztése körül szerzett országos érdemekért. 
b) Neuschlosz-féle nasicsi tanningyár és gőzfüresz-részvénytársa

ság Nasics. Kitűnő termelésért, verseny- és kívitelkópességért. 
Országos erdészeti egyesület, Budapesten. Kitűnő munkásság és az 

erdészet fejlesztése körül szerzett kiváló érdemekért. 
Osztrák-magyar szabadalmazott államvasut-társaság, Resicza. Ki

tűnő gazdálkodásért. 
Schönhorn-Buchheim Ervin gr. munkács-szent-miklúsi uradalma. 

Nagybani termelés és kiváló vadászati gyűjteményért. 
Tüköry Alajos és társai Vrbánje. Verseny- és kivitelképesség, vala

mint nagybani termelésért. 

Horvát-Szlavon kiállító k : 
Horvát-Szlavón erdészegyesület Zágráb. Az erdészetügy hathatós-

támogatásáért. 
Taningyár Zsupanje. A fahulladék hasznosítása körüli érdemeiért. 

Bosznia herczegovina i országo s kormán y kiál l í tásai : 

Bosznia-herczegovinai kincstári erdészeti hivatal, Serajevo. Hala
dás, uj termelési ág meghonosításáért és az országos jólét emelése körül 
szerzett érdemekért. 

II. Egyéb IHtüntetések. 
VII . CSOPORT. 

E r d é s z e t , v a d á s z a t . 

Versenyen kivü l jury-tagok . 
Baicrsdorf és Biach, fakereskedö czég, Budapest. 
Erdélyi erdűipar részvénytársaság, Budapest. 



-Gaul Károly, tanár, Budapest. 
Nádasdy Ferencz gr., Budapest. 
Pelera Hubert, fővadászmester, Gödöllő. 

Versenyen kivül . 
Frigyes fűherczeg 0 cs. és kir. Fensége. 
József főherczeg O cs. és kir. fensége. 
Fülöp szász Coburg Gothai herceg O Fensége. 

Állam erdészet. 
Arvai közbirtokossági uradalom, Arva-Váralja. 
Földmivelési m. kir. minisztériumi erdészeti főosztály, Bu 
Gaul Károly, tanár, Budapest. J u r y - t a g , n e m v e r s e n y e z . 

Hald András, kaptafakészitő, Újpest. 
Kir. főerdőhival, Vinkovcze. N e m v e r s e n y e z . 

M. kir. erdőhivatal, Zsarnócza. V e r s e n y e n k i v ü l . 

M. kir erdőhivatal, Zala-Egerszeg. V e r s e n y e n k i v ü l . 

M. kir. erdőőri szakiskola, Vadászerdő. V e r s e n y e n kivül. 
M. kir. főerdőhivatal, Ungvár. V e r s e n y e n k i v ü l . 

Kir. erdőhivatal, Ottocsácz. 
Kir. főerdőhivatal, Vinkovcze. 
Kir. erdőigazgatóság, Zágráb. 
Körmöczbánya sz. kir. város. 
U. kir. erdőigazgatóság, Besztercze. 

M. kir. erdőigazgatóság, Beszterczebánya. 
M. kir. erdőhivatal, Bustyaháza. 
M. kir. erdőhivatal, Gödöllő. 
M. kir. erdőőri szakiskola, Görgény-Szt.-Imrc. 
M. kir. erdőgondnokság, Hosszufalva. 
M. kir. erdőőri szakiskola, Királyhalma. 
31. kir. erdőigazgatóság, Kolozsvárott. 
31. kir. erdőgondnokság, Alsó-Kubin. 
31. kir. erdőhivatal, Apatin. 
M. kir. főerdőhivatal, Lippa. 
M. kir. főerdőhivatal, Liptó-Ujvár. 
31. kir. erdööri szakiskola, Liptó-Ujvár. 
M. kir. erdöigazgatóság, Lúgos. 
M. kir. erdőigazgatóság. M.-Sziget. 
31. kir. főerdőhivatal, N.-Bánya. 
Áí. kir. erdőhivatal, Orsova. 
M. kir. erdészeti akad., Selmeczbánya. 
M. kir. erdőhivatal, S.-Szt.-György. 
M. kir. erdőhivatal, Soóvár. 
M. kir. erdőhivatal, Szászsebes. 
3f. kir. erdőgondnokság, Szeged. 
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31. kir. főerdőhivatal, Ungvár. 
M. kir. erdööri szakiskola, Vadászerdö. 
M. kir. erdőhivatal, Zalaegerszeg. 
M. kir. erdőhivatal, Zsarnócza. 
Yuk M. és fiai, Budapest. 

Millenium, nagyérem . 

Andrássy Géza gróf, Betlér. Saját területén lőtt vadak kiváló' 
példányainak és erős agancsok bemutatásáért. (L. VlII/a). 

Almássy Dénes gróf, Gyulavár. Belterjes gazdálkodásért és kiváló-
őzagancs-gyüjteményért. 

Buda Ádám, földbirtokos (Rea, u. p. Hátszeg) Ritka gyűjteményért.. 
Engel Adolf és fiai, fakereskedő czég, Pécs. Nagybani termelés,, 

verseny- és kivitelképességért. 
Első magyar mogyorófa, sörtisztitó-háncs és hordódugógyár. Alsó— 

Hrabonicza. Uj iparág meghonosításáért. 
Esterházy Károly gróf, Szent-Abrahám. Szakszerű fáczánlenyésztés-

és uj fajok meghonosításáért. 
Faiparvállalat, Vrbovszkó. Kivitel és versenyképességért. 
Forgách Károly gróf, Ghymes. Uj vadnem sikeres meghonosításáért.. 
Forgách gróf-féle iparmüvek (Böhm József és társa), Kokova.. 

Nagybani termelés és kivitelképességért. 
Funk és Heinrich Károly, Zágráb. Kivitel és versenyképességért. 
Haas Adolf, Budapest. Nagybani termelés és kivitciképességért. 
Pálffy Miklós herczeg erdészeti hivatala, Malaczka. Belterjes gazdál

kodás és versenyképességért. 
Hunyad vármegye. Czélszerü gazdálkodás és érdekes gyűjteményért. 
Kern Lipót fakereskedő, Budapest. Nagybani termelés és verseny

képességért. 
Kohn Bódog, Chocholna, Trencsénmegye. Uj iparág meghonosítása 

és nagybani termelésért. 
Montenuovo Alfréd herczeg, Bécs. Kapitális szarvasagancsért. 
Neuberger Bódog és üa, Fiume. Kivitel és versenyképességért. 
Pannonhalmi főapátság. Belterjes gazdálkodásért. 
Rozsonovszky Frigyes, praeparator, Budapest. Művészi kivitelért. 
Simon Gyula m. kir. erdőmester, Kaposvár. Kitűnő munkáért. 
Székely György, püsp. urad. erdőmester, Lutilla. Uj találmányért.. 
Schulcz és Pollák, Budapest. Nagybani termelés és haladásért. 
Terény Sándor, m. kir. erdész, Pécska. Uj találmány ós haladásért. 
Thieme és társa, Rakottyás. Versenyképességért. 
Wolfner S., kádárfa, talpfa, vasúti fatermelő és kereskedő, Budapest. 

Kivitel és versenyképesség, valamint nagybani termelésért. 
Zay Albert gróf, Zay-Ugrócz. Nagybani termelés, verseny- és kivitel

képesség s rendkívüli haladásért. 



1077 

Kiállítási érem . 

Andrássy Antal, Budapest. Uj találmányért. 
Batthyány József gr. erdészete, Kiliti (Mosón vármegye). Haladásért. 
Bossányi Lajos, Szecs (Nyitra vármegye). Gyakorlati irányért. 
Böhm József, épületfa- és fenyöcserkéreg-kereskedö, Budapest. « 

Kivitel- és versenyképességért. 
Bedö Albert, Budapesten. Szép vadbörökért és kiváló agancsokért. 
Békés vármegye. Érdekes és tanulságos madárgyüjtenlényért, 
Özv. Brandenburg Ferenczné. Selmeczbánya. Jó munkáért. 
Crausz Géza, erdőrendczű, Fogaras. Jó munkáért. I 
Cs. és kir. családi uradalom, Holics. Tanulságos vadfogó bemutatásáért. 
Divald Gyula, Perjámos. (Torontálvármegyei gazdasági egyes, érsek

uradalmi főerdész.) Érdekes és tanulságos gyűjteményért. 
Egri érsekség, Eger. ízléses gyűjtemény és czélszerű kihasználásért. 
Esterházy Pál herczeg kismartoni erdészeti hivatala. Kis-Marton. 

É rdekes szarvasagancsokért. 
Özv. gróf Porgách Sándor, Pethő-Szinye. Fontos javításért. 
Gesztes Lajos, erdömester, Felsö-Tárkány. Szép gyűjteményért. 
Rigler József Ede, gyáros, Budapest. (Gödöllői m. kir. erdőhivatal.) 

Uj iparág meghonosításáért. 
Harczy Mihály, csutora-esztergályos. Veszprém. Jó munkáért. 
Heves vármegye, Eger. Érdekes vadászati trófeák kiállításáért. 
Jankovich-Bésán Elemér, Terezovácz. Ritka példány dámvadlapátértj 
Jony Ottó, magkereskedő. Szepes-Leibicz. Haladásért. 
Károly Alajos gr.-féle hitbizományi uradalom, Erdőd. Jó munkáért-
Iíárolyi Mihály gr., Debrő. Jó anyagért és erdei termékek sokoldalú 

kihasználásáért. 
Kesszey Mihály. S7.ékesfehérvár. Ipari haladásért. 
Komáromvármegyei fűztelepek, Komárom (Komárom vármegye gazd-

egyes, gyűjtem.-kiállitása). Kitűnő tenyésztésért. 
Kondor Vilmos, m. kir. főerdész, Balassa-gyarmat. Czélszerű javí

tásért. 
Kollerich Pál és fia, Budapest. Szakszerű kivitelért. 
Kirschner János, kulacsesztergályos, Szászrégen. Jó munkáért. 
Kuzma Gyula. kir. erdőmester, Vinkovcze. Jo munkáért. 
Leitinger J. és O., faárugyár és fürészüzlet, Brassó. Versenyképes

ségért. 
Lipthay Frigyes báró, Perjámos. Kiváló őzagancsokért. 
Moldrik Adolf. Szent-Endre. Uj találmányért és kivitelképességért. 
Milkő Vimos és fiai, Szeged. Szép anyagért. 
Mimk H. és fiai, fakereskedö czég, Maros-Szlatina. Belterjes gazdál

kodásért. 
Nemzeti Kaszinó, Budapest. Ritka szarvasagancsért. 
Neuberger testvérek, Jászberény. Szép anyagért, 



1078 

Nopcsa Elek br., Szacsal. Érdekes és erős zergekampókért. 
Országos magyar vadászati védegylet, Budapest. A vadászati szak-

rudalom fejlesztéseért. 
Parti Gedeon (Meczenzéfen). Olcsó és jó munkáért. 
Porubszky Károly, járási erdőgondnok, Hosszuszó. Jó munkáért. 
Punizmann Károly, kádár, Zsupanje (Szlavónia). Uj találmányért. 
Révai Gyula br., Kis-Selmeez. Változatos gyűjteményért. 
Rima-Murány salgótarjáni vasmü-részvénytársaság. Csinos vad-

gyüjteményért és törekvésért. 
Rotter Samu, tölgykéreg-termelő és kereskedő, Eger. Kivitelképes

ségért. 
Rowlanb Róbert, uradalmi főerdész, Zakamene. Uj találmány-és kiváló 

özagancsgüj teményért. 
Münsingeni Steiger Albert br., Septencz-Ujfalu (Nyitramegye)-

Krdekes statisztikai adatok összeállításáért, 
Schmidt József, Szepcs-Igló Versenyképességért. 
Szapári Péter gr., Budapest. Erdekeses vadászati gyűjteményért. 
Széchenyi Pál gr., Lábod. Érdekes agancsokért. 
Swoboda Károly utódai, Zólyom. Jó és szép munkáért. 
Takács Ede, Zólyom. Verseny- és kivitelképességért. 
Teleky Árpád gr., Nalácz (Ilunyadmegye). Kiváló erősségű zerge-

kampóért. 
Temes vármegye mezőgazdasági helyi bizottsága. Fa- és mag-

gyujtemény szakszerű összeállításáért és jó munkáért. 
Tisza Lajos gr., Budapesten. Kiváló vadkanagyarért. 
Ujlaki-Hirschler és fia, Bustyaháza. Tanulságos kiállításért. 
Ujvidck sz. kir. város. Kitűnő tenyésztésért. 

Elismerő oklevél . 

Bajkó Barabás, Papolcz. Jó munkáért. 
Bán Ily báró-féle gödemesterházi uradalom. Ritka tiszafapéldányért 
Beretvás Endre, Karácsond. Jó munkáért. 
Bianchi Ágoston, Ungvár. Uj találmányért. 
Bogdán Zoltán, Kovászna. Szép munkáért, 
Borhy László dr., Gyöngyös. Különleges gyűjteményért. 
Czakl József, puskamüves, Ungvár. Czélszerű javításért. 
Csik Gyula, uradalmi főerdész, Somogy-Karád. Érdeke szarvas

agancsokért. 
Dobry József, m. kir. erdőőr, Turócz-Szklcno. Hasznos javításért. 
Egri káptalan, Eger. Jó munkáért, 
Fi lep János, Korond (Udvarhely m.). Jó munkáért. 
Frühm Tamás, Jaád. Jó munkáért. 
Gábor Sándor, m. kir. erdész, Besztercze. Uj találmányért. 
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Gelencze község (Háromszékm.). Jó munkáért. 
Haraly község (Háromszékm.). Jó munkáért 
Herczeg J., bognármester, Szászsebes (M. kir. erdöhivatalnál). Szép 

munkáért. 
Imecs Béla, Borsod-Apátfalva. Ritka példány őzért. 
Jeney József, földbirtokos, Mező-Csávás. Jó és csinos gyékénymukáért. 
Kende Dániel, Horgospatak. Csinos munkáért. 
Königsegg Irma grófnő, Kojsó. Szop anyagért, 
Kőrös község (Háromszékm.). Jó munkáért. 
Klosterneuburgi kanonokrend dunaalmási uradalma. (Komárom vár

megye gazd. egyesület gyűjt, kiállítása.) Jó munkáért és a VI. csoportban jó 
boráért. 

Gróf Latour Károly, hosszuszói uradalma. Haladásért. 
Lónyay Margit grófnő, Farkasdin. Szép Farkasbőrért. 
Lőcse sz. kir. város, Szép anyagért. 
Lőwy Bernhard és fia. O-Bcsztercze (Trcncsén.). Jó munkáért. 
Mándi Samu, Baranya-Szt.-Lőrincz. Erős szarvasagancsokért. 
Nagy-Enyed r. t. város. Kiállított anyagokért. 
Nagy Károly Kilyén (Háromszékm.). Szép anyagért. 
Navratil J., Beszterczebánya. Jó munkáért. 
Orlovszky Gyula. Zernest. Szép zergekampókért. 
Peták János, kaptafavágó és pékkosár-készitő, Yácz. Jó munkáért. 
Bévay Simon báró, földbirtokos, Tajna. Kiváló őzagancsokért. 
Szelecsky Gyula, Budapest. Buzgó fáradozásért. 
Sainek Gábor, Dinnyéshát (Hevesm.). Ritka vadért. 
Szondi János. m. kir. erdőszámellcnőr, Gödöllő. Uj találmányért. 
Streisinger Albert, Balassa-Gyarmat. Kivitelképességért. 
Báró Wodianer Albert, nagybirtokos, Budapest. Jó munkáért, 
Zabola község (Háromszékm,). Jó munkáért. 
Zágoni erdők zárgondnoksága (Háromszékm.). Jó munkáért. 
Zedtwitz Curt gróf, Morván, Haladásért. 
Zelinka N. fia, Domanizs. Jó munkáért. 
Zsoldos Ferencz, Szentes. Versenyképességért. 

Közreműködők érme . 

Ambrus Lajos, m. kir. erdészjelölt, Beszterczebánya. Sikeres műkö
désért. 

. Aronífy Jenő, erdész, Eima-Brezó (Rimamurány-salgótarjáni vasmű 
részvénytársaságnál). Sikeres fáradozásért. 

Arató Gyula, m. kir. föerdész, Budapesten. (Az országos erdészeti 
egyesületnél.) Sikeres munkásságért. 

Bakai Ignácz, m. kir. föerdőőr, M.-Sziget. (A m. kir. erdöigazgatóságnál.) 
Sikeres fáradozásért. 
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Balázs Vincze, m. kir. erdőmester, Apatin. (Apatin m. kir. erdő-
hivatalnál.) Sokoldalú cs sikeres intézkedéseiért.. 

Bayer István, vadász, Budapesten. (Nádasdy Ferencz grófnál.) Sikeres 
fáradozásáért. 

Barlay Sándor, m. kir. főerdömester, Lippa. (A szászsebesi m. kir. 
erdőhivatalnál.) Sokoldalú és sikeres intézkedéseiért. 

Bartha Ferencz, építőmester, Dercsk. (Fülöp szász Coburg-Gothai her-
czegnél.) Csinos kivitelért. 

Bedő Lajos, m. kir. erdeszjelölt, Királyhalma. (A m. kir. erdööri szak
iskolánál.) Sikeres munkásságért. 

Bencze Gergely, m.kir. erdőtanácsos, Selmeczbánya. (M. kir. erdészeti 
akadémia.) Sikeres fáradozásért. 

Ifj. Belházy Gyula, m. kir. tanársegéd, Selmeczbánya. (M. kir. erdészeti 
akadémiánál.) Sikeres fáradozásért. 

Bereczky Gyula, m. kir. főerdész, Budapesten. (Földmivelésügyi m. 
kir. minisztérium erdészeti főosztálya.) Sikeres fáradozásért. 

Bihari Ödön, m. kir. tanársegéd, Selmeczbánya. (M. Kir. erdészeti 
akadémiánál.) Sikeres fáradozásért. 

Bittner Gusztáv, uradalmi erdőmester, Malaczka. (Pálffy Miklós herczeg 
erdészeti hivatalában.) Sikeres fáradozás és jeles kivitelért. 

Bodor Gyula, m. kir. főerdész, Budapesten. (Beszterczei m. kir. erdő
igazgatóságnál.) Sikeres fáradozásért. 

Bund Károly, m. kir. erdőgyakornok. Budapesten. (Föidmivelés m. 
kir. miniszteri erdész főosztálynál) Sikeres fáradozásért. 

Burdáts János, m. kir. erdész, Csornoholova. (Ungvári m. kir. foerdő-
hivatalnál.) Sikeres fáradozásért. 

Brausil Frigyes, m. kir. főerdész, Rujevácz. (Zágrábi kir. erdőigazgató
ságnál.) Sikeres fáradozásért. 

Czakó Károly, ny. honvédőrnagy, Déva (Hunyadmegye). Sikeres 
fáradozásért. 

Csipkay János, m, kir. erdőmester, Zsarnócza. (A m.kir.erdőhivatalnál.) 
Sokoldalú és sikeres intézkedésért. 

Deml Hugó, főerdész, Resieza. Osztrák magy. szab. államvasutlársaság-
nál.) Kitűnő termelésért. 

Dőring Károly, művezető, Erdöszáda. (Lord és társa fakereskedőnél.) 
Sikeres fáradozásért. 

Dlhos András, gerebmester, Beszterczebánya. Sikeres fáradozásért. 
Dreischlmeyer Frigyes, uradalmi főerdész, Alcsuth. (József főherczeg-

nél.) Jó izlés és sikeres fáradozásért. 
Erdélyi Gyula, m. kir. főerdész, Körösmező. (A m.-szigeti m. kir. 

erdőigazgatóságnál.) Sikeres fáradozásért. 
Fekete Lajos, m. kir. főerdőtanácsos, Selmeczbánya. (M. kir. erdészeti 

akadémiánál.) Sikeres fáradozásért. 
Fischer-Colbrie Emil, uradalmi erdész, Dályok. (Frigyes föherczegnél.) 

Sikeres fáradozásért. 
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Firbász Adolf, uradalmi főerdész, Morván. (Zedtwitz Curt grófnál.y 
Sikeres fáradozásért. 

Földes Tamás, m. kir erdész. Szászsebes. (A na. kir. erdőhivatalnál.) 
Sikeres fáradozásért. 

Földes János, m. kir. főerdész, Apatin. (Apatini m. kir. erdőhivatalnál.) 
Kitűnő csemete-tenyésztésért. 

Furherr János, m. kir. erdészjelölt. Mácsán. (Gödöllői erdőhivatalnál.) 
Jó Ízlésért. 

Fülöp Norbert, erdész, Resicza, (Osztrák-magyar szab. államvasut-
társaság.) Kitűnő termelésért. 

Füstös Kálmán, m. kir. erdömester, Bustyaháza. Sokoldalú es sikeres 
intézkedéseiért. 

Gáspár Béla, m. kir. főerdész, Breznóbánya. (Beszterczebányai m. kir-
erdőigazgatóság). Sikeres fáradozásért. 

Garlathy Kálmán, m. kir. erdőigazgató, Liptó-Ujvár. (M. kir. főerdő 
hivatal.) Sokoldalú cs sikeres intézkedéseiért. 

Gombossy József, m. kir. erdőgyakornok, Beszterczebánya. Sikeres 
fáradozásért. 

Gondos Alajos, m. kir. főerdőőr, M.-Sziget. (A m. kir. erdöigazgató. 
ságnál). Sikeres fáradozásért. 

G7oró Ferencz, járási főerdész, Petrozsény. (Hunyadmegye.) Sikeres 
fáradozásért. 

Gyöngyösi József, m. kir. főerdőőr, Vadászerdö. (M. kir. erdőőri szak
iskolánál.) Jó munkáért. 

Grosz Péter, m. kir. erdőőr, Gödöllő. (Gödöllői crdőhivatalnál). Jó 
munkáért. 

Hám Ferencz, fővadászmester, (Csurgó, Somogym.). Sikeres vadtenyész
tésért. 

Hammersberg (lé.za, m. kir. erdész, Budapesten, (Földm. m. kir. minist, 
erdészeti főosztályánál). Sikeres fáradozásért. 

Halmágjri Pál, molnár. Ifunyad vármegye. Sikeres fáradozásért, 
Hammer Károly, m, kir. erdőmester, Liptóujvár. M. kir. főerdőhivatal. 

Sikeres fáradozásért. 
Hehnel Béla, uradalmi főerdész, Véghles. (Nemeskéri Kiss Miklósnál.) 

Sikeres fáradozásért. 
Hohlfeld Henrik, urad. erdömester, Csákvár. Sikeres fáradozásért. 
Koffer Balázs, famester, Beszterczebánya. Sikeres fáradozásért. 
Horbász Vincze, kincstári munkás, (Bustyaházai m. kir. erdőhivatal). 

Szakszerű javításért. 
Horváth Béla, m. kir. főerdész, Kolozsvár. (M. kir. erdőigazgatóságnál). 

Sikeres fáradozásért. 
Horváth Sándor,m. kir. főerdőtanácsos, Budapest. (Az országos erdé

szeti egyesületnél.) Sikeres munkásságért. 
Horváth Ferencz, m. kir. főerdész. (Torontálmegye.) Tevékeny és sikeres 

fáradozásért. 
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Huzella M. Elek, Budapest. Érdekes és szakszerű gyűjteményért. 
Illés Vidor, m. kir. erdészjelölt, Vadászerdő. (M. kir. erdőőri szakisko

lánál.) Sikerdús munkásság és kitűnő csemete-tenyésztésért. 
Imre Dénes, m. kir. erdőmester. Gyergyó-Szt.-Miklós. (M. kir. erdő-

rendezőségnél.) Sikeres fáradozásért. 
Ivanits Ferencz, m. kir. erdészjelölt, Gödöllő. Uj találmányért. 
Jakab József m. kir. föerdész, Gyergyó-Szt.-Miklós (Erdőrendezőség

nél). Sikeres fáradozásért. 
Jankó Sándor, m, kir. erdészjelölt, Budapest. (Földmivelési m. kir. 

miniszt. erdészeti főosztályánál), Sikeres fáradozásért. 
Jónás Kálmán, kitömősegéd, Budapest (Rozsonovszky Frigyes praepara-

tornál). Jó munkáért . 
Jureczky Mór, erdész (Árvái közbirtokossági uradalomnál). Kitűnő erdő

sítésért. 
Kaán Károly, m. kir. erdész, Beszterczebánya. Sikeres fáradozásért. 
Kacsanovszky József, m. kir. erdészgyakornok, Orsova (Földmivelés

ügyi m. kir. ministerium erdészeti főosztályánál). Sikeres fáradozásért. 
Kapsz János, akad. kertész, Selmeczbánya. (M. kir. erdészeti akadémiá

nál). Sikeres fáradozásért. 
Kallus József, urad. föerdész, Munkács. (Schünborn-Buclüeim gróf 

uradalmában). Sikeres fáradozásért. 
Karácsonyi Sándor, m. kir. föerdész, Hosszúfalu. ízléses és jó 

munkáért . 
Kárász István, m. kir. föerdész, Diósgyőr (a soóvári m. kir. erdő-

hivatalnál). Sikerdus munkásságért. 
Kertész György, erdőmester (Almássy Dénes grófnál). Sikeres fára

dozásért. 
Kiss Ferencz. m. kir. föerdész, Szeged (a m. kir. e.'dőgondnokságnál). 

Sikeres fáradozásért. 
Kóc-sy János, m. kir. erdömester, Sepsi-Szt.-György (a m. kir. erdő-

hivatalban). Sikeres fáradozásért. 
Kojnok Tamás, m. kir. erdészjelölt, Görgény-Szt-Imre. Sikeres fára

dozásért . 
Korek Nándor, erdömester, Resicza. Osztr.-magy. államvasút társa

ságnál). Kitűnő termelésért. 
Korény Gyula, erdömester, Rima-Brezó (a rimamurány-salgótarjáni 

vasmű részvénytársaságnál). Sikeres fáradozásért. 
Kovács Antal, erdőgyakornok (Árvái közbirtokosság). Sikeres fára

dozásért . 
Kuhn Lajos dr., esperes-plébános (Torontálmegye). Tevékeny és sikeres 

fáradozásért. 
Krause Venczel, urad. erdőmester, Véghles. (Nemeskéri Kiss Miklós

nál). Sikeres fáradozásért. 
Krauze Géza, m. kir. föerdész, Isaszegh (Gödöllői erdőhivatalnál). 

Sikeres vadtenyésztés és vad-óvásért. 
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Krippel Mór,, kir. erdészjelölt, Gyergyó-Szt.-Miklós (erdőrendező
ségnél). Hasznos javításért. 

Lang Richárd, kir. erdömester, Yinkovce (kir. föerdőhivatalnál). Sok
oldalú és sikeres intézkedéseiért. 

Lágler Gyula, m. kir. erdész, Budapest (földm. m. kir. miniszt. erdé
szeti főosztályánál). Sikeres fáradozásért. 

Lánczy Antal, m. kir. erdész, Kab.-Polyána (a m. kir. erdőigazgatóság
nál). Sikeres fáradozásért. 

Lahner Gyula, m. kir. famester, Soúvár (a ni. kir. erdőhivatalnál). 
Sikeres munkásságért. 

Laitner Elek, m. kir. erdőigazgató, Besztercze (Beszterczei erdő
igazgatóságnál), Sokoldalú és sikeres intézkedésért. 

Lende Ede, városi erdömester, Körmöczbánya (Körmöczbánya sz. 
kir. városnál). Kitűnő erdősítésért. 

Lendl Adolf dr., egyet, magántanár. Budapest. A bemutatott állatok 
művészi kitömése és elhelyezéseért. 

Lonkay Antal, m. kir. erdész. Kakasfalva (a soóvári m. kir. adóhivatal
nál). Szép és Ízléses kivitelért. 

Matavovszky Árpád, m. kir. erdész, Liptóujvár (a m. kir. föerdőhivatal
nál). Jó munkáért. 

M. kir. erdőgondnokság, Alsó-Kubin. Jó munkáért. 
Malbochan Ede, kir. főerdömester, Otocsácz (a m. kir. erdőhivatal

nál). Huzamosb idejű sikeres fáradozásért. 
Marton György, kir. erdész. Otocsácz (a m. kir. erdőhivatalnál). Kitűnő 

mintázásért. 
Marosi Ferencz, m. kir. erdömester, Lippa (a m. kir. föerdőhivatal

nál). Sikeres fáradozásért. 
Mátyus József, m. kir. főerdész, Deliblát (az orsovai m. kir. erdő-

hivatalnál). Sikeres és kitűnő tenyésztésért. 
Masztics Ádám, m. kir. erdészjelölt, Liptó- Újvár (a m. kir. föerdő

hivatalnál). Sikeres fáradozásért. 
Medveczky Ernő, m. kir. erdőgyakornoka, Beszterczebánya. Sikeres 

fáradozásért. 
Michna Bertalan, erdőgyakornok (árvái közbirtokosság). Sikeres fára

dozásért. 
Milch Oszkár, hivatalnok, Budapest (Lord és társa fákereskedőnél). 

Sikeres fáradozásért. 
Miskolczy János. m. kir. erdész, Karám. Sikeres fáradozásért. 
Molnár Károly, m. kir. erdész, Zalathna (a szászsebesi m. kir. erdő

hivatalnál). Sikeres fáradozásért. 
Murgács János, erdőszolga, Beszterczebánya. Sikeres fáradozásért. 
Murányi Károly, m. kir. erdész, Bálint (a lugosi m. kir. erdőigazgató

ságnál). Sikeres fáradozásért. 
Muzsnay Géza, m. kir. erdész, Zsarnócza (a m. kir. erdőhivatalnál). 

Sikeres fáradozásért. 
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Müller Róbert, urad. erdöbiró, Pa.-Va.os (Fülöp szász Coburg-Gothai 
berezegnél). Sikeres fáradozásért. 

Müller József, urad. erdőőr, Béllye, (Frigyes főherczegnél). Sikeres fára
dozásért. 

Nagy Károly, m. kir. erdész. Bustyaháza. Sikeres fáradozásárt. 
Napholtz Jenő, m. kir. erdész, Orsova (a m. kir. erdőhivatalnál). Jeles 

kivitelért. 
Nemes Károly, Gyalu, Kolozsvárit. (M. kir. erdöigazgatóságnál.) Sikeres 

fáradozásért. 
Neuhaus Ármin, igazgató Vrbanje. (Zágrábi kir. erdőigazgatóságnál.) 

•Sikeres fáradozásért. 
Novotny Henrik uradalmi fővadász, Pa.-Jánosháza. (Pannonhalmi 

főapátságnál.) Sikcrdus munkásságórt. 
Ondrus Gyula, m. kir. erdügyakornok, Budapest. (Földmivelési m. 

kir. ministerium erdészeti főosztályán.) Sikeres fáradozásért. 
Oláh József, erdőgyakornok. (Árvái közbirtokosság.) Közreműködésért. 
Orosz Antal, m. kir. erdész, Szászsebes. (A m. kir. erdőhivatalnál.) 

Sj keres fáradozásért. 
Pálka Gyula, m. kir. erdész, Péteri. Sikeres fáradozásért. 
Párnái Atilla, m. kir. főerdész, erdőrendező, Lúgos. (A lugosi m. kir. 

erdőigazgatóságnál.) Jeles munkásságért. 
Pech Dezső, m. kir. erdőmester, Görgény-Szent-Imre. (M. kir. erdö

öri szakiskola.) Sikerdus munkásságért. 
Pellion Lajos, m. kir. főerdész. G.-Szt.-Imre. (M- kir. erdöigazgató

ságnál,) Sikeres fáradozásért. 
Pfalz Károly, m. kir. erdőmester, M.-Sziget. (A m. kir erdöigazgató

ságnál.) Szakszerű javításért és sokoldalú kiváló tevékenységért. 
Pfennigberger József, uradalmi erdőmester, Béllye. (Frigyes főher

czegnél.) Sokoldalú és sikeres intézkedéseiért. 
Pfeiffer Gyula, m. kir. erdőgyakornok, Zsarnócza. (A. m. kir. erdő

hivatalnál.) Sikres fáradozásáért. 
Pietsch Antal, megyei főszámvevő, Déva (Hunyadmegye.) Sikeres fára

dozásért. 
Pirkner Ernő, m. kir. erdőmester. Gödöllő. (Gödöllői erdőhivatalnál.) 

Kitűnő csemetetenyésztésért. 
Pech Kálmán, központi főerdész. (Földmivelési m. kir. ministerium 

erdészeti főosztálynál.) Sikeres fáradozásért. 
Pollák Lipót, fürésztelep igazg. (az erdélyierdőiparr.-tásaságnál).Sikeres 

fáradozásért. 
Polnisch Árpád, uradalmi főerdész, Baranya-Monostor (Frigyes főher

czegnél). Sikeres fáradozásért. 
Pollacsek Jenő, hivatalnok (az erdélyi erdőipar részvénytársaságnál). 

Sikeres fáradozásért. 
De Pottere Gérard, m. kir. erdőgyakornok, Budapesten. (Földmivelési 

m. kir. ministerium erdészeti főosztályánál.) Sikeres fáradozásért _ 

http://Pa.-Va.os
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Plank János, munkavezető, Vrbanje (zágrábi kir. erdőigazgatóságnál). 
Sikeres fáradozásért. 

Pribiszlavszky Adolf, uradalmi föerdész, Murány (Fülöp szász Coburg-
gothai herezegnél). Huzamosb és sikeres fáradozásért. 

Preiszner Nándor, lm. kir erdész, Luhin (a m.-szigeti m. kir. erdő
igazgatóságnál). Szakszerű jaivtásért ós sokoldalú kiváló tevékenységért. 

Reich Károly, urad műszaki tanácsos, Béllye (Frigyes főherczegnél). 
Sokoldalú és sikeres intézkedéseiért. 

Rejtő Adolf, m. kir. föerdész, Dobrócs (Besztercze). Sikeres fárado
zásért. 

Reinfuss Bódog, urad. erdömester, Jászö. Sikeres fáradozásért. 
Reiazenbüchler Róbert, m. kir. famester, Bustyaháza. Sikeres fára

dozásért. 
Riedler Gusztáv, kir. föerdész, Vrbanje (vinkóvezei kir. főerdőhivatal-

nál). Sikeres fáradozásért. 
Rónay Antal, m. kir. főerdőtanácsos. (ungvári m. kir. főerdöhivatal. 

nál). Sokoldalú és sikeres intézkedéseiért. 
Rosmanith Albert, kir. föerdész, Zengg (zágrábi kir. erdöigazgatóság-

nál). Sikerdus munkásság és kitűnő erdősítésért. 
Röhrich Márton, m. kir. erdész, Lippán (m. kir. főerdöhivatalnál). 

Buzgó munkásságért. 
I'nkovansky Ferencz, kir. erdőőr, Vrbanje (vinkovezei kir. főerdő-

liivatalnál). Sikeres fáradozásért. 
Sághv Kálmán, kir. erdőfelügyelő, Déva(Hunyadmegye). Sikeres fára

dozásért. 
Szadeczky Miklós, m. kir, erdész, Orsova (a m. kir. erdőhivatalnál). 

Sikeres müködésrt. 
Szabó Adolf, m. kir. erdöigazgató, M.-Sziget (a m. kir. erdőigazgató

ságnál). Sokoldalú sikeres intézkedéseiéri, 
Szécsy Imre, m. kir. erdőgyakornok, Beszterczebányán. Sikeres fára

dozásért. 
Szenes József, m. kir. erdőmester, Lippa (m. kir. főerdöhivatalnál). Sok

oldalú és sikeres intézkedéseiért. 
Székely István, m. kir. erdész, Szudriás (m. kir. erdőigazgatóságnái, 

Lúgos). Sikeres fáradozásért. 
Szepesi Gusztáv, m. kir. főerdőmester, Orsova (m. kir. erdőbivatal-

nál). Sokoldalú és sikeres intézkedéseiért. 
Seifarth Gusztáv, alerdész (árvái közbirtokosság). Kitűnő erdő

sítésért. 
Seyfried Károly, m. kir. főerdőmester, Soóvár (a m. kir. erdőhivatal

nál). Sokoldalú és sikeres intézkedésért. 
Simonffy Akos, m. kir. erdőgyakornok, Beszterczebánya. Sikeres fára

dozásért 
Schirmer István, urad. erdőőr, Béllye (Frigyes főherczegnél). Sikeres 

fáradozásért. 
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Schmidt Gáspár, urad. erdőfelügyelő, Munkács (Schönborn-Buchhcini 
gróf uradalmában). Sikordus munkásságért. 

Schmiedt Károly, m. kir. közp. főerdész, Budapest (földmivelési m. kir. 
minisztérium erdészeti főosztályánál). Sikeres fáradozásért. 

Strompf Pál, uradalmi erdömester, Varannó (gróf Hadik-Barkóczy hit
bizományi uradalmában). Sikerdus munkásságért. 

Szuszla János. m. kir. erdőőr, Csornoholova (ungvári m. kir. főerdő-
hivatalánál). Sikeres fáradozásért. 

Schubert Mihály, urad. mérnök, Malaczka (herczeg Pálffy Miklós erdé
szeti hivatalában). Sikeres fáradozás és jeles kivitelért. 

Schuszter József, járási főerdész, Szászváros (Hunyadm.). Sik. fárad. 
Schustek Vilmos, urad. erdészsegéd, Béllye (József főherczegnél). 

Sikeres fáradozásért. 
Schwób Sándor, m. kir. főerdész, Csála (Arad mellett, a m. kir. főerdő-

hiyatalnál, Lippa). Buzgó fáradozásért. 
Sümegh Ignácz, m. kir. főerdész, Kovászna (Háromszékmegye). Sikeres 

fáradozásért. 
Tagányi Károly, országos levéltárnok, Budapest (az országos erdészeti 

egyesületnél). Sikeres munkásságért. 
Tavi Gusztáv, m. kir. erdőtanácsos földmivelési m. kir. (ministerium, 

erdészeti főosztályánál). Sikeres fáradozásért. 
Tavassy Lajos, urad. főerdész, Bakony-Nána (Nádasdy Ferencz gróf

nál). Sikeres fáradozásért. 
Theodorovits Ferencz, igazgató, Királyhalma (m. kir. erdőőri szak

iskolánál). Sikeres munkásságért és kitűnő csemete-tenyésztésért. 
Terbócs Bertalan, m. kir. főerdész, Déva (a szászsebesi m. kir. erdő

hivatalnál). Sikeres fáradozásért. 
Terii Bála, m. kir. erdőgyakornok, Orsova (a m. kir. erdőhivatalnál). 

Jeles kivitelért. 
Tichy Kálmán, m. kir. erdészjelölt, Budapest (földm. m. kir. minist, 

erdészeti főosztályánál). Sikeres fáradozásért. 
Timok János, m.kir. erdészjelölt, Gy.-Szt.-Miklós(erdőrendezőségnél). 

Sikeres fáradozásért. 
Tomcsányi Gusztáv, m. kir. föerdőmester, Lúgos (m. kir. erdőigaz

gatóságnál). Sokoldalú és jeles intézkedésért. 
Tordony Emil, kir. erdész, Zágráb (kir. erdőigazgatóságnál). Sikerdus 

munkásság és kitűnő erdősítésért. 
Török Sándor, m. kir. főerdész. Vadászerdő (m. kir. erdőőri szak

iskolánál). Sikerdus munkásság és kitűnő csemete-tenyésztésért. 
Trnovszky Márk, m. kir. főerdész, Zólyom-Lipcse (Besztercze). Sikeres 

fáradozásért. 
Udvardi Ágost, m. kir. erdész, Beszterczebánya. (Besztercze). Sikeres 

fáradozásért. 
Vadas Jenő, m. kir. erdőtanácsos, akadémiai tanár (államerdészet

nél). Huzamos és sikeres fáradozásért. 
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Vaitzik Ede, m. kir. erdőgyakornok, Beszterczebánya. Sikeres fára
dozásért. 

Várnay Ödön, m. kir. főerdész, Visegrád (gödöllői erdőhivatalnál) 
Sikeres fáradozásért. 

Vaszary Ernő. urad. erdömester, Havazd, u. p. Győr-Szt.-Márion 
(pannonhalmi főapátságnál). Sikerdus munkásságért. 

Wittieh Lajos, m. kir. erdész, Csornoholova (ungvári m. kir. főerdö-
hivatalnál). Sikeres fáradozásért. 

Weinelt Károly, urad. főerdész, Karapanesa (Frigyes főherczegnél). 
Sikeres fáradozásért. 

Zareczky Pál,m. kir. főerdész, erdőrendező (beszterczei erdöigazgató-
ság). Sikeres fáradozásért 

Zdeborszky József uradalmi igazgató, Véghles (Xemeskéri Kiss Miklós
nál). Sikeres fáradozásért. 

Zimmermann Gusztáv, m. kir. erdőgyakornok, Orsova (a m. kir. 
erdőhivatalnál). Sikeres működésért. 

I I I . A z 1896.- i ezredéve s o rszágo s k iá l l í tá s j u r y - t a n á c s á n a k j a v a s -

lata a lap já n a  ke reskede lm i m a g y a r k i r . m in is te r ál ta l adomá -

nyozot t á l lam i é rme k h iva ta lo s sorozata . 

A) Aranyban. 
Első szászrégeni tutajkereskedö-társulat, Szászrégen. 
Eszterházy Miklós Móricz gr., Csákvár. 
Festetits Tassiló gr., Keszthely. 
Nádasdy Ferencz gr., Budapest. 

B) Es üstben. 
Bibel János fürésztelepe, Oravicza. 
Debreczen sz. kir. i áros erdészete. 
Farkas Mihály fürésztelepe, Maros-Vásárhely. 
Jászói prépostság erdészete. 
Kassa sz. kir. város erdészete. 
Leitncr János magtermelő, Körmend. 
Műnk II. ős üai fatermelők, Maros-Szlatina. 
Pannonhalmi főapátság fűzi gazdasága. 
Pozsony sz. kir. város erdészeti'. 
Zirczi apátság erdészete. 
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