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A z ezredéves kiállítás*

A mikor a nemzet ezeréves fennállásának megülése tárgyában az ünnep
ségek megválasztása jött szóba, a közvélemény csakhamar egy nagyszabású 
kiállítás rendezésének kívánatos volta mellett foglalt állást. Az 1885-ik évben 
rendezett országos kiállítás emlékezetes napjai mindnyájunk előtt még sokkal 
élénkebb színekben ragyogtak, semhogy a nagy nemzeti ünneplés alkalmából 
az ország lakosságának épúgy, mint az érdeklődő külföldnek a székes fő
városba leendő terelésére ezt a kínálkozó eszközt ezúttal mellőzhetőnek vél
tük volna.

Sőt voltak sokan, köztük kivált Zichy Jenő gróf, kik egy nemzetközi, 
egy világkiállításra gondoltak, mint legalkalmasabb eszközre arra, hogy a 
világ összes népeinek állandó figyelme hazánkra tereitessék, és népünk ezzel 
a ténynyel a közgazdaság és közmívelődés terén mint versenyképes és egyen
jogú nagy kulturnemzet szerepeljen. Már készültek az előleges munkálatok; 
állítólag már jelentkeztek vállalkozók, kik a világkiállításokkal kapcsolatos 
nagy pénzösszegeket és a rendezéssel járó koczkázatot magokra vállalták 
és biztosítékot szolgáltattak volna arra, hogy a kormány kellő befolyása 
mellett fényes nemzetközi kiállítást rendeznek, melyben Magyarországnak 
rendkívüli megjelenésre alkalmat adnak, a nélkül, hogy az ország anyagi 
áldozatokkal terheltetnék.
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. III. 1
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E kápráztató kilátások mindazáltal sem a közvéleményben, sem a kiállí
tásokban főszerepet játszó iparosoknál, sem a kormánynál nem találtak 
kellő visszhangra. Az akkori kereskedelemügyi minister, néhai Baross Gábor, az 
akkor fennállt országos ipartanácsot hallgatta meg, a hol nagy egybehangzás- 
sal az a vélemény volt uralkodó, hogy főkép hazai iparunk még nem áll 
azon a fokon, melyen állania kellene, hogy világkiállítás rendezését követelje 
Budapesten; de másrészt igenis kifejtette azt az álláspontot, hogy jól ren
dezendő országos és nemzeti kiállítás mindenesetre alkalmas, sőt szük
séges része azon ünnepségeknek, melyeket ezeréves fennállásunkkor ren
dezni akarunk.

A kormány tényleg az országos ipartanácsnak álláspontjára helyez
kedett, midőn 1891. október 31-én az ezredéves kiállítás rendezésére föl
hatalmazást kért.

Világkiállítást nem akart. »A nemzetközi kiállítások — igy szól a kor
mány előterjesztése — melyek az egyes nemzetek által rendezve elég sűrűén 
következnek egymásután, ma már nem annyira kiállítások, mint inkább nagy 
vásárok. A luxus és a gazdagság oly mérvet öltenek rendezésüknél, az igé
nyek az ily kiállításokkal szemben már oly nagyok, hogy mindezeknek ki
elégítése rendkívüli anyagi eszközöknek alkalmazását teszi szükJfegessé, föltéve 
természetesen, hogy nem valami közepes, hanem igazában nagyszabású ki
állításról lenne csak szó. Ezek az okok lényeges befolyást gyakorolhatnak 
arra, hogy nagy, az ipari haladásban messze felettünk álló nemzetek egy- 
némelyike (pl. a német) sem rendezett eddig ily kiállítást, melynél a félsiker 
vagy épen a sikertelenség első sorban a rendező nemzetet sújtja. Nem hagy
hattuk figyelmen kívül azon, a kiállítások újabbi történetéből merített tapasz
talást sem, hogy a világkiállítások a rendezésükkel egybekötött nagy költ
ségeknél fogva majdnem mindenütt oly pénzügyi nehézségekkel jártak, s az 
illető állam, város vagy a társadalom részéről oly megfeszített anyagi áldoza
tokat követeltek és követelnek, melyek nem állanak arányban a kiállítás által 
elérni czélzott eredményekkel, különösen most, midőn a legutóbbi nagy ki
állítások után az igények már annyira fokoztattak, hogy kisebbszerű keretben 
nem elégíthetők ki s a czél sem lenne elérve. Nem lehet szégyen annak a 
a beismerése, hogy egy ily nemzetközi kiállításnak sajátunkból való rendezé
sére különböző okoknál fogva mi még nem vagyunk elég erősek.«

Arra az eszmére, hogy idegen vállalkozók rendezzenek Budapesten egy 
világkiállítást, a kormány nézete az volt, »hogy épen a millenniumi ünnepélyes
ségek közé, ha meg is volna a többi föltétel, idegen tőke segélye vegyüljön, 
az nem lehet sem kívánatos, sem indokolt. De másfelől aggályossá teszi az 
ily kiállítást, illetve tervezését az a körülmény is, hogy sikerét biztosítani a 
fenforgó körülmények között senki sem képes«.

A világkiállítás eszméjének elejtésével annál nagyobb súlyt fektetett a 
kormány egy nemzeti kiállításra.

»Az ezredik évforduló nemzeti ünnep, az ünneplésnek is nemzetinek 
kell lenni s igy a kiállítás se legyen más. Tanúja fog lenni annak az egész 
művelt világ, de az, a mit felmutatni tudunk és fogunk, legyen a miénk, a
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mi saját erőnkből eredeti. Egyesült erővel, benső lelkesedéssel fogjuk ezt a 
kiállítást rendezhetni, hogy megmutassuk minden kérkedés nélkül, miszerint 
annyi balsors után a közgazdaság terén is haladtunk és tudunk’ felmutatni 
annyi eredményt, a mennyi a szebb és jobb jövőbe vetett bizalmat megszi- 
lárditni képes«.

A kormány gyakorlati szempontból is kívánatosnak tartotta, »hogy a 
kiállítás országos nemzeti legyen, mert egy ily kiállítás, mely az 1885-iki 
kiállítást tiz év múlva követi, élénkítő hatással lesz nemcsak iparunk fejlesz
tésére és iparosaink tevékenységére, hanem a nemzeti termelés minden ágára 
kiható befolyást fog gyakorolni és biztosabban lesz a kormány által is irá
nyítható és rendezhető, mert ismert, biztosabban számba vehető tényezőkre 
fogunk támaszkodhatni«.

Előkészítés és szervezés.

Az 1892 : II. t.-cz. rendelkezése szerint:
»Az 1895. évben Budapesten általános nemzeti kiállítás tartatik.
A kiállítást az illetékes ministerek és egyéb szakkörök közreműködé

sével a kereskedelemügyi minister rendezi.«
A kiállítás befejeztéig országos iparkiállitás átalában nem, részleges csak 

engedélylyel rendezhető.
A kereskedelemügyi minister a kiállítás előmunkálatainak előkészítésére 

külön bizottságot szervezett. Állt ez a bizottság a belügyi, pénzügyi, vallás- 
és közoktatásügyi és földmívelésügyi ministerek, Horvát-Szlavon- és Dalmát- 
ország bánjának, a fővárosi közmunkák tanácsának, a székes főváros törvény- 
hatóságának, a budapesti kereskedelmi és iparkamarának, az országos ipar
egyesületnek, az országos magyar gazdasági egyesületnek képviselőiből s a 
kereskedelemügyi minister által meghívott néhány szakférfiúból. Ezen bizott
ság feladata volt a kiállítás helyének kijelölése, a terveknek, költségvetéseknek 
stb. előkészítése.

A kiállítás helyéül tervbe lett véve: a Városliget, esetleg a lóverseny
térrel kapcsolatban, a Pékerdő, a Népliget, végre a Lágymányos. Véglegesen 
a Városliget fogadtatott el.

Az 1893: III. t.-cz. a kiállítás költségeinek fedezésére biztosítási alap 
létesítését rendeli el, mely alaphoz az állam 1,000.000 frttal járul.

Ugyanezen t.-cz. szerint a kiállítás 1896-ban tartatik meg.
A most hivatkozott törvénynek alapját képező javaslat indokolásához 

mellékelve volt a kiállítás első költség-előirányzata, mely szerint a bevételek 
— az állam 1,000.000 és a székes főváros 100.000 forint hozzájárulásán 
kívül -  1,700.000 forinttal, a kiadások 2,800.000 frttal voltak előirányozva.

A kereskedelemügyi minister »Az 1896-iki ezredéves országos kiállítás 
átalános programját« a törvény életbe lépte után közzétette ; e szerint »a

1*
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kiállítás czélja : Magyarország ezeréves fennállása alkalmából hazánk szellemi 
és közgazdasági állapotát és előhaladását, különös figyelemmel annak törté
nelmi fejlődésére, feltüntetni«.

»Oly tárgyak állíthatók ki, melyek a csoport-beosztásban megnevezett 
csoportok egyike alá sorolhatók, a magyar korona területén termeltettek, illetve 
készíttettek, vagy lényeges részeikben itt előállittattak.«

E szabály alól a legritkább esetben: külföldön lakó honpolgárok képző- 
művészeti műveinél, külföldön tanuló segédek és tanonczok munkáinál, a 
történelmi főcsoportba tartozó oly tárgyaknál, melyek az illető kor szükségle
teit és szokásait jellemzik, történt kivétel.

A kiállítási tárgyak két: I. a történelmi és II. a jelenkori főcsoportba, az 
első főcsoportba tartozók tizenkét, a másodikba tartozók húsz csoportba osztattak.

Az egyes csoportok érdekeinek képviseletére, valamint a szervezés és 
rendezés körüli közreműködésre csoportbizottságok szerveztettek.

A sajtó képviseletére, valamint a kiállítás ügyének a sajtóval való minél 
szorosabb kapcsolatba hozatalára sajtóbizottság alakult.

Ezeken kívül a mezőgazdasági érdekek vármegyénként leendő előmoz
dítására, az érdekeltek tájékoztatására, a központi intézkedések végrehajtására 
és átalában a kiállítás körül való közreműködésre a földmívelésügyi minis- 
tér külön szabályzattal minden vármegye területén egy-egy, összesen tehát 
63 mezőgazdasági helyi bizottságot szervezett.

Horvát- és Szlavonországban a kerületi és helyi képviseletet a horvát- 
szlavon-dalmátországi bán önállóan szervezte.

A bejelentések 1894. évi deczember 31-ig voltak eszközlendők, később 
csak különös figyelmet érdemlő körülmények közt 1895. évi julius 1-ig voltak 
elfogadhatók.

A térdíjak négyszögméterenkint: a fedett csarnokban az elhelyezés sze
rint. 8—3 írtban, a szabadban 2 frtban állapíttattak meg.

A történelmi főcsoportban és a művészeti csoportban kiállított, valamint 
mindazok a tárgyak, a melyek a kiállítás díszítésére szolgáltak és a kiállítás 
czéljaira igénybe vétettek, térdíjmentesek voltak. Térdíjmentesek voltak a 
kiállítók költségén felállított külön pavillonok is.

Az országos bizottság nagy terjedelmű és kevés értékkel biró tárgyak
nál leszállította, szegényebb sorsú kiállítók olyan tárgyai után, melyek külö
nös haladást mutattak vagy a kiállítás érdekességét emelni alkalmasak, egészen 
is elengedte a térdíjat.

A térdíj fele a bejelentés elfogadásakor, a másik fele 1896. május 1-ig 
volt fizetendő.

Az átalános programban lefektetett elvek alapján megállapította a keres
kedelemügyi minister: a kiállítás részletes csoportbeosztási programját s 
ezzel kapcsolatosan: a kiállítás csoportbizottságainak és csoportbiztosainak 
szervezési szabályzatát is.

Ez utóbbi szabályzat szerint a csoportbizottságok feladata: az egyes 
csoportok érdekeinek képviselete, a kiállítás czélszerü és megfelelő ren
dezése s átalában a kiállítás szervezése és rendezése körüli közreműködés.
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E czélból javaslatokat tesz az illető csoportot érdeklő vagy átalános 
érdekű kiállítási ügyekben; közvetlen érintkezést tart fenn a kiállítókkal; meg
választja a csoportbiztosokat, a kiknek a beérkezett bejelentéseket megbirálás 
végett kiadja, a csoportbiztosok javaslatai felett határoz ; a kiállítási tárgyak 
előbirálatában közreműködik, a tárgyak elrendezését a csoportbiztosok utján 
eszközli; a bírálóbizottságot működésében támogatja s végül a tárgyak cso
magolását és szállítását ellenőrzi.

A csoportbizottságok ebbeli feladataikat részben a saját kebelükből válasz
tott csoportbiztosokra ruházták át, a kik ezen teendőkön kívül első sorban a 
kiállítási tárgyak körül mutatkozó hiányok kiegészítése iránt intézkedtek; 
javaslatokat tettek a katalógus szerkesztésénél követendő elvekre s egyáta- 
lában a kiállítási igazgatóságot a kiállítás rendezése körül legjobb belátásuk 
szerint támogatták.

Ezen szabályzatok alapján megalakította a kereskedelemügyi minister az 
összes csoportbizottságokat, a melyek megválasztván a csoportbiztosokat, 
azokat a kereskedelemügyi minister tisztükben megerősítette.

A kiállítás csoportbeosztása a következő volt:

L Főcsoport: A történelmi kiállítás.

A honfoglalástól az azt követő századokban, a történeti korszakok sze
rint feltüntetve: a) történeti okmányokban ; b) régi eszközökben, iparművek
ben és történeti emlékekben; c) művészeti alkotásokban óhajtotta történelmi 
emlékeinket bemutatni, és pedig különös tekintettel: 1. az egyházi életre; 2. a 
közszellem nyilvánulására és a magánélet alakulására; 3. a hadviselésre.

Maga a történelmi főcsoport első Ízben 13 csoportra osztatott; ebből a
9. (ruházati) csoport azonban a 6., 7. és 11. csoportba osztatván, tulajdon
képen csak 12 csoport alakíttatott meg.

Ezen csoportok beosztása következő volt:

1. Építészeti emlékek (nevezetesebb templomok, várak, erődítmények, köz- és 
magánépületek stb. felvételekben és mintákban). — 2. Képzőművészeti alkotások (szob
rászati és festészeti emlékek, a réz- és fametszés emlékei, írott codexek, czímeres levelek, 
könyvtáraink, és pedig a Corvin-könyvtár és más könyvgyűjtemények stb). — 3. Zene 
és színművészet (középkori psalteriumok, antifonalék, énekes könyvek, zeneirodalmi 
termékek, orgonák és egyéb hangszerek, színművészeti emlékek). — 4. Az oktatás 
története és tudomány (zárdák iskolái, népnevelés, középiskolák, tanműhelyek, főiskolák, 
találmányok és felfedezések). — 5. Irodalom (nyomtatványok-, kéziratok- és rajzokban). 
— 6. Ipar (ötvös-, vas- és fémipar, fa-, agyag-, üveg-, textil- és bőripar termékei; hím
zések és női kézimunkák, hazai iparszervezet). — 7. A külömböző vallásfelekezetek 
egyházainak berendezése (bútorzat és díszítés, egyházi szerelvények, öltönyök és erek
lyék). — 8. Lakberendezés (fali és mennyezeti díszítmények, fütő-, világitó eszközök, 
bútorok). — 9. Pásztorélet, mezőgazdaság, erdészet, bányászat, halászat, vadászat (ezen 
szakba vágó mindennemű eszközök és czikkek stb.). — 10. Kormányzat és közszellem
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(országgyűlések, vármegyék, városok, közigazgatási intézmények stb.). — 11. Hadvise
lés, hadszervezés (hadászati alkotások, ágyuk, fegyverek, trófeák, hadfelszerelési tárgyak, 
csataképek, térképek, nemzeti hősök és legendáik). — 12. A nemzeti élet egyéb jel
lemző vonásai (lakomák, ünnepélyek, játékok, tornák, táncz stb.).

II, Főcsoport: A jelenkori kiállítás.

Ezen főcsoport a következő 20 csoportra oszlott:
I. csoport: Művészet, a mely ismét két alcsoportra oszlott, és pedig:
1/1. alcsoport: Képzőművészet (épitő és sokszorosító művészet, szobrászat és 

festészet). — H2. alcsoport: Előadó művészet (színművészet, színházi berendezés és 
felszerelés, zeneművészet, és pedig a zeneművészet termékei, zeneirodalom és hang
szerek).

II. csoport: Közművelődés. Ennek a csoportnak a keretében nyert 
elhelyezést az igazságügyi, nemkülömben a székes főváros kiállítása is. Ezen 
csoport három alcsoportra osztatott fel, u. m .:

II/1. alcsoport: Irodalom (tudományos és szépirodalmi művek, naptárak, ponyva- 
irodalom). — II/2. alcsoport: Időszaki sajtó (politikai és szaklapok). — 11/3. alcsoport: 
Statisztika (Magyarország közművelődési és közgazdasági állapotára és fejlődésének 
ábrázolására vonatkozó statisztikai közlemények, értekezések stb., honismertető).

III. csoport: Oktatásügy. Az első beosztás szerint ez a főcsoport két: 
a közoktatás és szakoktatás csoportjára, s ezek a csoportok ismét több 
alcsoportra oszlottak volna. Később a főcsoport, illetve most már csoport az 
alábbi öt alcsoportra oszlott. Az egyes alcsoportokba soroltattak nemcsak az 
illető oktatásra vonatkozó összes ismertető adatok, hanem egyátalán mind 
az, a mi az oktatásügygyei kapcsolatban van, továbbá a tankönyvek és a tan
szerek.

III/1. alcsoport: Felső oktatás (tudomány-egyetemek, műegyetem, hittani intéze
tek, jogi intézetek). III/2. alcsoport: Középiskolák (a középiskolákon kivül e csoportba 
soroltatott a torna és az iskolai egészségügy is). — III/3. alcsoport: Népoktatás 
(elemi, polgári iskolai tanító- és tanitónő-képzőintézetek, kisdedóvónő-képzőintézetek, 
kisdedóvás, nép- és polgári iskolák, háziipar- és kézügyességi oktatással kapcsolato
san, felsőbb leányiskolák, emberbaráti tan- és nevelőintézetek). — III/4. alcsoport: 
Ipari és kereskedelmi szakoktatás. — III/5. alcsoport: Művészeti és iparművészeti ok
tatás (rajzoktatás, festészet, szobrászat, zeneoktatás, színművészeti oktatás).

IV. csoport: Egészségügy. Gyermeknevelés. Ezen csoport az eredetileg 
tervezett tiz alcsoporttól eltérőleg az alábbi nyolcz csoportra oszlott, u. m .:

I. alcsoport: Fürdők, uszodák, hidegvizgyógyintézetek, ásványvizek és ásvány- 
vizi termények. — II. alcsoport: Életmentési eszközök, balesetek elhárítására szol
gáló óvintézkedések és berendezések. — III. alcsoport: Táplálkozás. — IV. alcso
port: Orvossebészi műszerek és készülékek, boncztani készülékek, orthopediai eszkö
zök, gyógyszerek, gyógyszertári berendezések, fogászati készítmények és eszközök. — 
V. alcsoport: Kórházi berendezések és eszközök, hullaházak. — VI. alcsoport: Köz
jótékonysági, vöröskereszt-egyleti és egyéb intézetek egészségügyi berendezése. — 
VII. alcsoport: Talaj-, levegő- és egyéb fertőtlenitési és köztisztasági eszközök és
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szerek. — VIII. alcsoport: A gyermekek ápolására, táplálására és testi fejlesztésére 
szolgáló eszközök, anyagok, berendezések és rendszerek. Gyermekjátékok.

V. csoport: Kereskedelem, pénz- és hitelügy. A csoport következő két 
alcsoportra oszlott : I. Magyarország kereskedelmének feltüntetése; II. A ke
reskedelem segédeszközei.

Ezen alcsoportok további beosztása:
I. alcsoport: Magyarország bel-, behozatali és kiviteli kereskedelmének feltün

tetése, különös tekintettel az 1848 előtti korszakra, valamint az 1867-től 1896-ig ter
jedő időre. 1. osztály: Kereskedelem élő állatokkal. 2. osztály: Mezőgazdasági ter
mények és állati termékek. 3. osztály : Építési anyagok. 4. osztály: Bányászat, fém és 
fémárúk, gépek és géprészek. 5. osztály : Gyarmatáruk és élelmi czikkek. 6. osztály: 
Bor, szesz és egyéb italok. 7. osztály: Dohány és dohánytermékek. 8. osztály: Bőr, 
szőrme, gyapjú, len, kender. 9. osztály: Kézműárúk, pamut, selyem. 10. osztály : Rövid- 
és pipereárúk. 11. osztály: Papir, könyvek, zeneművek, hangszerek. 12. osztály: Ru
házati czikkek. 13. osztály : Kő-, agyag- és üvegárúk. 14. osztály : Fa, szén. 15. osz
tály : Fa-árúk. 16. osztály: Vegyészeti szerek. 17. osztály: Ásványvizek. — II. al
csoport: A kereskedelem segédeszközei. 1. osztály: Kereskedelmi üzletek berendezési 
és fölszerelési tárgyai. 2. osztály: Raktárak és elárusító helyiségek s felszereléseik, 
a raktározás eszközei és módjai. 3. osztály : Csomagolás. 4. osztály : Reklámeszközök. 
5. osztály: Szállítási eszközök és módok, a szállítást közvetítő intézmények. 6. osz
tály: Vásárügy. 7. osztály: Kereskedelmi utazók. 8. osztály: Pénz- és hitelügy. Pénz-, 
hitel- és biztositó-intézek. 9. osztály : Tőzsdék, árú- és gabonacsarnokok. 10. osztály : 
A kereskedelem érdekeinek előmozdítására szolgáló intézmények (kereskedelmi kama
rák, kereskedelmi testületek, kereskedelmi muzeum, tudakozó irodák stb.). A hitelezők 
érdekeinek megóvására szolgáló intézmények.

A VI. és VII. csoport beosztását a földmívelésügyi minister később a 
csoportok programmjának végleges megállapításánál az eredeti tervtől eltérő- 
leg határozta meg és ezen csoportok részére egy külön végrehajtó bizottságot 
szervezett. Maga a csoportbeosztás azonban következő volt:

VI. csoport: Mezőgazdaság. Gyümölcsészet. Kertészet. Szőllőszet. Borá
szat. Méhészet. Állattenyésztés. Allati termékek. Állategészségügy.

1. Talajnemek, trágyaszerek, meteorologia, földmágnesség és időjelzés. 2. Mező- 
gazdasági üzleti berendezés és mezőgazdaságok ismertetése. 3. Kenyértermények és 
magvaik. Hüvelyesek és magvaik. Takarmánynövények és magvaik. 4. Kereskedelmi és 
gyógynövények és magvaik. Rostos növények és magvaik. 5. Dohány. 6. Telepítés. Ezen 
csoport azonban külön nem működött. 7. Kertészet. 8. Szőllőszet és borászat. 9. Állat- 
tenyésztés : a) lótenyésztés ; b) szarvasmarhatenyésztés; c) juhtenyésztés; d) sertés- 
tenyésztés; e) baromfitenyésztés. 10. Méhészet. 11. Halászat. 12. Selyemtenyésztés. 
13. Tejgazdasági termékek. 14. Állategészségügy. 15. Mezőgazdasági szakoktatás és 
kísérleti ügyek. 16. Üdülőhelyek és turista-ügy. 17. Geológia. 18. Vizépitészet, viz- 
rendészet, folyamszabályozás és talajjavítás.

VII. csoport: Erdészet. Vadászat, a következő hat alcsoporttal:
1. Erdőművelés és hozzá tartozó ágazatok. 2. Erdőhasználat, nyerstermelés, szál

lítás, mellékhasználatok, ipar stb. 3. Erdőrendezés, erdészeti statisztika, erdészeti törté
nelem, szolgálati szervezés, erdészeti ismeretek, műszerek stb, 4. Erdészeti építkezés. 
5. Erdészeti tanügy, szakképzés és irodalom. 6. Vadászat és eszközei.



8

V lllf A. csoport: Bányászat és kohászat. (Geológia, a külömböző agyagok 
és anyagok gyűjteménye ; bányászat: ásványi tüzelőanyagok, só-, fémbányászat, 
vasbányászat, egyéb ásványok; kohászat: fém-, vas- és egyéb kohászati ágak; 
kőfejtés bányászati szempontból; a bánya- és kohómunkásokra vonatkozó 
intézkedések és berendezések.)

VIII/B. csoport: Vas- és fémipar. (Lakatos-, kovács-, bádogos-, réz
műves-, rézöntő-, lemezelő-munkák, lámpagyártás, bronzműves-, késes-, kard- 
műves-munkák, tűzmentes szekrények, fegyverek, töltények, kézi szerszámok 
fémből, fémtárgyak, öntvények, harangöntő- és galvanoplastikai munkák.)

IX. csoport: Gépipar. Műszerek és tudományos eszközök. (Kazánok, 
motorok, különféle gépek, fecskendők, tűzoltószerek; tudományos czélokra 
szolgáló műszerek, mérési [idő-, súly-, sebesség-, hőfok-, feszélymérési] 
eszközök, mérlegek, súlyok.)

X. csoport: Közlekedés, hajózás, tengerészet. Ezen csoport következő 
alcsoportokat foglalta magában:

I. Alcsoport. Közutak, közúti járművek, kocsik. — II. Alcsoport. Folyók és 
csatornák, folyam-, csatorna- és tóhajózás. — III. Alcsoport. Tengerészet és tengeri 
hajózás. — IV. Alcsoport. Vasutak. — V. Alcsoport. Távirda, távbeszélő és posta.

XI. csoport: Építőipar. (Kőmívesipar, kőfaragó-, ács-, épületbádogos-, 
épületasztalos-, épületlakatos- és üveges-ipar; tetőbefedési munkák és fedő
anyagok, mázoló-munkák, padlók és burkolatok, födémszerkezetek, építési díszít
mények, világítás, vízvezeték, csatornázás, épületalkatrészek, építészeti rajzok.)

XII. csoport: Faipar. Bútoripar. Decorativ-ipar. Teljes lakberendezések. 
(Ládagyártás, gazdasági és háztartási eszközök, kádár-ipar, munkaeszközök, 
szerszámok, kosárfonó-ipar, bútoripar, esztergályos-ipar, szobrász-, aranyozó-, 
mázoló-, kárpitos-munkák, papirkárpitok, teljes lakberendezések.)

XIII. csoport: Agyag- és üvegipar. (Színes és fehér agyagból készült 
agyagárúk és tömött agyagárúk, nyers anyagok, különféle üvegárúk.)

XIV. csoport: Bőripar. Textil-ipar. Ruházati ipar. Ez a csoport három 
alcsoportra oszlott, és pedig:

X IV /A. csoport. Bőripar. — X IV /B. csoport. Fonó- és szövő-ipar. — XIVjC. 
csoport. Ruházati ipar.

XV. csoport. Papíripar. Sokszorosító ipar. (Papir-anyag, papír, könyv
kötőmunkák, vonalzott könyvek, iró-, rajz- és festészeti eszközök, könyv- és 
kőnyomdászat, vésnöki munkák, fényképészet, nyomóminták.)

XVI. csoport. Arany-, ezüst-, díszműáruk. Apró árúk. (Ékszerész-mun
kák, drágakövek, pipák, szipkák, pipaszárak, szaru-, fa- és teknősbéka-készit- 
mények, kefekötő-árúk, viasz-készitmények, sétabotok.)

XVII. csoport. Hadügy. (A véderő felszerelése, élelmezése és fölfegyver- 
zése, katonai egészségügy, térképészet és hadtörténelem.) E csoport program
jának végleges megállapítása alkalmával a következő hat alcsoportra osztatott, 
és pedig: 1. a cs. és kir. közös hadsereg kiállítása; 2. a cs. és kir. haditen
gerészeti kiállítás; 3. a m. kir. honvédség és népfelkelés kiállítása; 4. a m. kir. 
csendőrség kiállítása; 5. a magyar szent korona országai vöröskereszt-egyle
tének kiállítása; 6. katonai felszerelések gyárosainak és vállalkozóinak kiállítása.
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XVIII. csoport. Vegyészeti ipar. (Ásványi eredetű vegyészeti czikkek és 
segédanyagok; növényi és állati eredetű vegyészeti czikkek és segédanyagok; 
kátrányipar és termékei, festékipar és termékei, műtrágyagyártás, gyújtó és 
robbanószerek; vegyészeti kisipar (tinta, pecsétviasz stb.); különleges czélokra 
szolgáló chemiai praeparatumok, u. m. gyógyszerészeti és fényképészeti 
czikkek.)

X IX . csoport. Élelmi czikkek, mint ipartermékek. (Malomipar, kásafélék, 
tésztafélék, sütőipari készítmények, czukorgyártás, czukrászati czikkek, csoko
ládé, kávépótlék, konzervek és kivonatok, hús- és halfélék, vegyes élelmi szerek, 
pezsgőgyártás, pálinkafélék és likőrök, eczetgyártás, sörgyártás.)

X X . csoport. Néprajzi kiállítás. Háziipar. Műkedvelők kiállítása. A cso
port a következő alcsoportokra osztatott :

I. Alcsoport. Néprajz, háztáj és berendezése, népviselet, népies különlegességek. 
— II. Alcsoport. Háziipar, agyagipar, fonó-, szövő-, vessző-, háncs-, gyékény-, káka-, 
pálmaipar, faipar, házi czikkek, női iparczikkek. — III. Alcsoport. Fegyencz-ipar, a 
mely azonban a II. (közművelődési) csoport keretébe lett utólag beosztva.

A  kiállítás admínísztráczíója, Az országos bizottság.

Az 1892 : II. t.-cz. értelmében a kiállítást a kereskedelemügyi minister 
rendezte. Rendezte pedig az illetékes ministerek és az érdekelt szakkörök 
közreműködésével. A törvény ezen rendelkezése alapján az illetékes minis
terek kiküldötteiből és az érdekelt szakkörök képviselőiből alakíttatott meg: 
Az 1896-iki ezredéves kiállítás országos bizottsága.

Ennek a bizottságnak elnöke volt: a kereskedelemügyi minister, alelnöke : 
a kereskedelemügyi államtitkár. Feladata volt: a kereskedelemügyi ministert 
a kiállítás szervezésében és rendezésében támogatni és a kiállítás sikerének 
előmozdításában közreműködni.

E czélból hivatva volt javaslatokat tenni a kiállítás rendezése és szerve
zése körül felmerülő minden fontosabb ügyben; véleményt mondani a vállal
kozókkal kötendő szerződésekre nézve ; a számadásokat átvizsgálni és a kiál
lítás befejezése után a kiállítási tárgyak szétküldését ellenőrizni.

A szervezet szerint a kereskedelemügyi minister volt, mint az országos 
bizottság elnöke, az összes kiállítási ügyek központi vezetője, összehívta az 
üléseket, azokon elnökölt, megállapította az ülések tárgysorozatát, a hozott 
határozatok jóváhagyását magának tartotta fenn. Akadályoztatása esetében az 
alelnök vagy az e czélból kijelölendő tag helyettesítette.

Az ügymenet gyorsítása érdekében az országos bizottság kebelében 
végrehajtó bizottság szerveztetett, melynek elnöke szintén a kereskedelemügyi 
minister, illetve államtitkár volt.

A végrehajtó bizottság föladata volt mindazon ügyekben tárgyalni és 
azokra nézve jelentést tenni, a melyek hozott elvi határozatok végrehajtására
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vonatkoztak, vagy sürgős természetűek voltak. Tett intézkedéséről az országos 
bizottság legközelebbi ülésén jelentést tett.

A hozott határozatok végrehajtására, a kiállítási ügyek keresztülvite
lére s egyátalán az ennek központi vezetésével kapcsolatos összes teendők 
ellátására kiállítási igazgatóság szerveztetett.

Az országos kiállításra vonatkozó szabályok, programok, körlevelek és 
egyéb közérdekű tudósítások »Az 1896-iki Ezredéves Országos Kiállítás 
Közleményei« czímü lap utján tétettek közzé.

A kiállítási igazgatóság a kiállítás természete és a közreműködő ministerek 
külömböző hatásköre következtében ezúttal nem volt egységes, hanem az 
ügyeket három igazgatóság vezette: a) a központi vagy tulajdonképeni kiál
lítási igazgatóság; b) a történelmi kiállítás igazgatósága, és c) a földmívelési 
kiállítási iroda igazgatósága.

A központi vagy tulajdonképi kiállítási igazgatóság élén állt a kiállítási 
igazgató, és pedig 1893. február 28-tól 1894. április végéig Németh Imre min. 
tanácsos; betegsége alatt 1894. deczember hó 12-ig az igazgatóságot Müller 
Béla műszaki tanácsos és Gelléri Mór kiállítási titkár vezették; ez időtől 
1895. február hó 15-ig Gränzenstein Béla min. tanácsos, végül dr. Schmidt 
József min. tanácsos.

A központi igazgatóságban részint az adminisztratív munkákat, részint a 
csoportok ügyeinek önálló ellátását végezték: 1. dr. Kovács Gyula, a keres
kedelmi muzeum aligazgatója, 2. Micseh Endre, min. s.-titkár, továbbá Mende 
Bódog a kereskedelmi, dr. Fiaiba Gusztáv az egészségügyi csoport ügyeit. Az 1896. 
év április havában szolgálattételre kirendeltetett még dr. Ballal Lajos, min. titkár.

A kiállítás igazgatóságához érkező pénzek és értékek, valamint a leltári 
tárgyak és anyagszerek elszámolása, hasonlóképen a pénzkezelés és számvitel 
a kiállítási hivatalban a következőleg volt rendezve:

A kiállítási pénzalap a budapesti m. kir. állampénztárban kezeltetett.
Kisebb összegek kezelésére a kiállítás igazgatóságánál kézi pénztár állít

tatott fel.
Az igazgatóság mellé szakszámvevőség szerveztetett, mely az ellenőrzés 

tekintetében az igazgatóságtól teljesen függetlenül járt el s tett jelentést a 
ministernek, mint az országos bizottság elnökének.

A kiállítási alapból az országos bizottság elnöke, esetleg alelnöke utal
ványozhatott.

A számadások havonként, a leltárak évenként voltak szerkesztendők s 
minden hóban, illetve évben a kereskedelemügyi ministerhez központi szám
vevősége által eszközlendő megvizsgálás végett felterjesztettek. A számvevőség 
és pénztár személyzete következő volt: Osztályfőnök: Kövesdy Béla min. 
számtanácsos. Kirendelve : Móser Sándor, Babocsay Béla, Fejér József min. 
számellenőrök, Halkó Máté kézi pénztár-kezelő, Kullmann Géza, az elárusitási 
iroda könyvelője.

A kiállítási igazgatóság mellett műszaki osztály működött, melynek főnöke 
Müller Béla műszaki tanácsos volt, melléje rendeltettek Bierbauer István, Lede
rer János, Virágh Andor kir. főmérnökök, dr. Ott János min. s.-fogalmazó,
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ifj. Wein János gépész-főmérnök, Arleth Ödön kir. mérnök, Tkálcsics Imre és 
Szeszlér Sándor építészek.

Az igazgatóság egyik kiegészítő részét képezte a sajtó-osztály, melynek 
élén Gelléri Mór kiállítási titkár állt, mellette működtek Kálnoki Izidor, Sas
vári Armin, a kereskedelmi muzeum titkára (franczia hírlapok), Fekete József, 
Rothauser Miksa (német hírlapok). A központi igazgatóság irodai teendőit 
vezették Uferbach Lajos és Gaal Géza min. irodatisztek.

A történelmi kiállítás igazgatósága (felállittatott 1894. október havában) 
élén állt Szalay Imre, a m. nemz. muzeum igazgatója; főelőadó volt: dr. Czobor 
Béla egy. m. tanár; hadtörténelmi előadó: dr. Szendrei János min. titkár; a 
történelmi főcsoport építője és tervezője : Alpár Ignácz műépítész.

A földmívelésügyi kiállítási iroda igazgatóságában igazgató volt Krisztin- 
kovich Ede min. osztálytanácsos; titkár: dr. Marton Ödön min. fogalmazó ; 
továbbá: Koós Jenő min. s.-fogalmazó, Jakab Dezső építész; a számvevő
ség vezetője: Gretschl Ödön min. számvizsgáló; az iroda vezetője: Gaal 
Károly min. irodatiszt; főpénztáros : Vörös Kálmán kir. tanácsos.

A bosnyák-herczegovinai kiállítás gondozására a közös pénzügyminister 
külön bizottságot rendelt ki, melynek vezető személyei a következők voltak : 
Kiállítási biztos : Hörmann Konstantin kormánytanácsos ; helyettese : Redvitz 
Károly báró, járási főnök; kiállítási titkár: Szokolay Kornél.

A kiállításon a Horvát-Szlavonország kiállítóinak ügyeit külön bizottság 
kezelte, melynek az elnöke: dr. Jurkovics Miklós főispán; alelnökök: gr. 
Erdödy István cs. és kir. kamarás és dr. Mállin János osztálytanácsos és 
titkár: Smehár Milán voltak.

* * *

Az ügyeknek a vidéken való gondozására a kerületi és helyi bizottságok 
voltak rendelve.

1 fő- és székvárosi, 17 kerületi és számos helyi bizottság szerveztetett; 
hasonló működési körrel ruháztatott fel a Torontál vármegyei kiállítási bizott
ság is.

A fő- és székvárosi kiállítási bizottságnak működési köre a fő- és székvárosra 
terjedt ki. Elnöke : a fő- és székváros főpolgármestere, alelnökei: a budapesti kereske
delmi és iparkamara elnöké és alelnökei, tagjai: 1. a kamara iparosztályának beltagjai 
és a kamara titkára; 2. az országos iparegyesület által választott 20 tag; 3. a buda
pesti ipartestületek elnökei; 4. a kiállítási országos bizottság elnöke, által kinevezett 
20 tag voltak.

A kerületi bizottságok hatásköre kiterjedt az illető kereskedelmi és iparkamara 
egész területére. Ezen bizottságok elnökei: az illető székhelyen működő főispánok; 
Budapest vidékére nézve Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye főispánja; Fiúméban a kor
mányzó. Alelnökei: az illető kereskedelmi és iparkamara elnökei és az ott székelő 
gazdasági egyesületek elnökei. (Budapesten az országos gazdasági egyesület egyik 
elnöke.) Előadói: az illető kereskedelmi és iparkamarai titkárok. Tagjai: 1. a keres
kedelmi és iparkamara alelnökei, a kamara iparosztályának bel- és kültagjai; 2. az ott 
székelő gazdasági egyesület alelnökei, igazgatói, választmányi tagjai és titkára; 3. a 
kiállítási országos bizottság elnöke által kinevezett 10 tag.
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Ezen .bizottságok' önmaguk állapították meg üléseiknek idejét; szervezték 
az ipari csoportok érdekeinek képviseletére a helyi bizottságokat, ezeket meg
felelő utasításokkal látták el s úgy a saját, mint a helyi bizottságok üléseiről 
szóló jegyzőkönyveket felterjesztették az országos bizottsághoz; levelezésük 
portómentes volt.

T e r ü l e t  és é p ü l e t e k .

Az építési bizottság.

A kiállítás területrendezési, összes építési, egyáltalán műszaki ügyei a 
kiállítási igazgatóság műszaki osztályának javaslatai alapján nyertek elintézést.

E mellett a kereskedelemügyi minister, mint az ezredéves kiállítás 
országos bizottságának elnöke, még 1893. évi augusztus hóban eg}̂  állandó 
építési bizottságot szervezett azon czélból, hogy ezen bizottság a létesítendő 
épületekre, csatornázásokra, parkozásokra és egyéb műszaki teljesítményekre 
vonatkozó terveket, pályázati kiírásokat és építkezési ajánlatokat felülvizsgálja 
és mint az országos bizottság elnökének műszaki tanácsadója működjék közre.

Az építési bizottság Tolnay Lajos min. tanácsos, országgyűlési képviselő 
elnöklete alatt a következő tagokból állott: Leelmer Lajos min. tanácsos, fő
városi középitési igazgató; Hauszmann Alajos műépítész, műegyetemi tanár; 
Czigler Győző műépítész, műegyetemi tanár; Mcinig Arthur műépítész; Pártos 
Gyula műépítész ; Gerlóczy Károly székes fővárosi I. alpolgármester; Heuffel 
Adolf, fővárosi műszaki tanácsos; Strobl Alajos akadémiai szobrász; Thék 
Endre fővárosi nagygyáros és Bakos János műszaki tanácsos, mint a fővárosi 
közmunkák tanácsának képviselője.

Ezen bizottság oly esetekben, midőn területrendezési, parkozási, ille
tőleg villamos világítási ügyek kerültek tárgyalásra, még Ilsemann Keresztély 
fővárosi főkertész- és Szelnár Adolf műkertészszel, illetőleg Zipernovszky 
Károly műegyetemi tanárral lett kiegészítve.

A kiállítás területe.

Az 1896-iki ezredéves kiállítás országos bizottságának elnöke még 1893. 
junius hó 5-én leiratot intézett Budapest székes főváros közönségéhez, mely
ben a pályadíjnyertes elrendezési tervek alapján a városliget megfelelő részei
nek a kiállítás czéljaira leendő átengedését kérte. A székes főváros törvény- 
hatósága ugyanazon évi junius hó 21-én tartott közgyűlésében hozott 648. 
számú határozatával az országos bizottság elnöke által kívánt városligeti terü
letet átengedte és egyebek között azt kötötte ki, hogy a kiállítás bezárta és
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az épületek eltávolítása után a kiállítási terület a városliget jellegének meg
felelően parkozva ismét visszabocsáttassék.

Ezen határozat értelmében az átengedett terület mintegy 472.000 m2 
volt, de midőn a csoportok részletes tervezetei elkészültek, az átengedett 
terület elégtelennek bizonyult s kibővítése a kiállítás fénye és sikere érdekében 
elkerülhetetlenül szükségessé vált.

A fő- és székváros közönsége, áthatva az ezredéves országos kiállítás 
messze kiható jelentőségétől, sietett is az országos bizottság részéről támasztott 
méltányos igényeket tőle telhetőleg kielégíteni s az e tárgyban megtartott, a 
fő- és székváros törvényhatóságának 1894. évi október 17-iki közgyűlésén 
helybenhagyott tárgyalások, illetve megállapodások kapcsán a kiállítás terüle
téhez pótlólag még csatolva lettek : a volt Nádorsziget hátralevő része (az artézi 
fürdő és a hozzájáró út kivételével), valamint a tó partján elterülő azon földsáv, 
mely a felépített új hid városfelőli hídfőjétől az állatkertig terjed, mely terület
nek egy része azonban az előzetes megállapodások értelmében a földalatti villa
mos vasútnak átmeneti és földfeletti vágányszakasza elhelyezésére engedtetett át.

Az ekkép kiegészített összes terület 548.500 m2 volt, mely területben 
azonban benfoglaltátik a nagy tónak 72.000 m2 területe is.

Nincs azonban betudva a kiállítás zárt területétől keletre eső, a Hajcsár-út, 
a m. kir. államvasutak u. n. deltája és az Erzsébet királyné-útja által elhatá
rolt állatkiállitás, mely maga 135.000 m2 területet foglal el s versenypályája-, 
kocsiútja-, istállói-, takarmány-kamrái-, kocsiszínjei- és egyéb gazdasági építmé
nyeivel külön complexumot képez.

Az állandó híd.

A székesfőváros díszét képező Andrássy-út folytatása az a hid, mely 
a kiállítási nagy körúttal együtt, s két végpontján a régi Stefánia-úthoz 
csatlakozva, hivatva van arra, hogy a kiállítás berekesztése után mint 
corso-út jövőben is a városliget közlekedési főerét képezze. Ezen alkotások 
a városliget forgalmát s különösen a volt Nádorsziget eddigelé úgyszólván 
hozzáférhetetlen részeinek látogatottságát kétségkívül nagyban emelni fogják; 
a hid pedig az által, hogy egy főközlekedési vonal irányába esik, az artézi 
fürdő megközelítését könnyebbíti meg.

A hid tervezetének beszerzésére nyilvános pályázat volt hirdetve és a 
kitűzött határidőre öt pályamű érkezett be. A pályázati feltételeknek a Schlick- 
féle gépgyár és Zielinski Szilárd mérnök együttes terve felelt meg leginkább, 
miért is az országos bizottság elnöke, az építési bizottság javaslatához képest, 
az aesthetikai és műszaki szempontból szükségeseknek mutatkozott módosí
tások elrendelése mellett a munka kivitelével 169.000 forint átalányösszegért 
a Schlick-féle részvénytársaságot bízta meg.

A megkötött szerződés értelmében az alapozási munkák 1894. évi 
augusztus hó 1-én lettek megindítva; a hídfők, szárnyak és mederpillérek 
felépítésére 1894. évi november hó 30-ika, a szerkezeti és egyéb felszerelési
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munkák befejezésére pedig 1895. évi május 15-ike volt határnapul kitűzve. 
A megállapított határidőket a vállalat betartotta ; a felülvizsgálat és terhelési 
próbák még 1895. évi augusztus havában megejtetvén, minden tekintetben 
kielégítő eredményt szolgáltattak.

A hid a városligeti tavat három egyenlő nyílással hidalja át, egyenkint 
25-62 m. szabad feszítő távolsággal, s ha hozzászámítjuk a két mederpillér mére
teit egyenkint 2'57 m.-rel, az összes áthidalt tér 82'o m.-nek felel meg.

A pálya szerkezeti szélessége 16*o m., ebből 10‘o m. a kocsiútra, 
3*o—3‘o m. a két oldalt elhelyezett gyalogjárókra esik, a pálya magassága
4- 10 '6 o  a Duna 0-ponfja felett.

Állandó híd.

A vasszerkezetre vonatkozólag megjegyezzük, hogy minden egyes hid- 
nyilásban 9 ivtartó van elhelyezve, 1’8 m. egymástóli távolságban. Az ivtartók, 
melyeknek felső öve egyenes, alsó öve kör-segment alakú, csuklós sarukra támasz
kodnak, magasságuk a felfekvésnél 2'55., középen 0’35 m., a nyilmagasság 
tehát 2-2 méter. Minden ivtartó 15 mezőre van osztva, s az ekkép képezett 
csomópontokon vannak a kereszttartók és kötések elhelyezve, melyeknek felső 
övei a pálya felvételére szolgálnak, mig a szögvasakból képezett szélrácsok 
a főtartók alsó öveinek ivfelületeihez vannak hozzáerősitve.

A méretezésnél 450 kg/m2 egyenletesen elosztott terhelésen kívül még 
3000 kg. elegysúlylyal biró négykerekű kocsi, vagyis 750 kg. keréknyomás 
vétetett esetleges terhelés fejében a számítás alapjául.
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Ugyanezen terhelések szolgáltak alapul a hidfők és pillérek méreteinek 
megállapitásánál s a végrehajtott terhelési próbánál is. Külön felemlitendőnek 
véljük még, hogy a pillérek szélessége akkép lett megállapítva, hogy minden 
iv külön-külön volt szerelhető, s hogy a szerelő állvány eltávolítása sem a 
pillérre, sem a szerkezetre nézve veszélylyel nem já rt; a két szomszédos iv 
maximális terheléséből a pillérek alapjára minden négyszögcentiméterre 1 *9G, 
illetve 2.11 kg. nyomás vitetik át, mely nyomás 2-o m. vastag betontömbök 
közvetítésével adatik át a talajra.

A hidfők vörös fenyőfából készült czölöprácson nyugszanak, melynek 
czölöpjei a hordképes talajig nyúlnak le, a czölöprácsra betonréteg helyez-

Nagykörúti részlet.

kedik, mely legnagyobb terhelésnél a rácsra s igy közvetve a talajra 2'S3 kg/cm2 
nyomást visz át.

Az anyagokat illetőleg megjegyezzük még, hogy a beton zúzott kő- és román- 
czementből készült, a hidfők és mederpillérek faragott, vagdalt és terméskő-falaza
tához buda-kalászi kőanyag lett felhasználva, románczement habarcsba rakva s a 
hézagoknak portlandczementtel történt kikenése és kihúzása mellett. A hidpályánál 
mindenütt Zorés-vasak használtattak, s a kocsiút betonra fektetett tölgyfa- 
koczkákból lett előállítva, mig ellenben a gyalogjárdákhoz betonalapon nyugvó 
aszfaltburkolat alkalmaztatott.

Az építési költség 169.000 forint. A hid műszakilag teljes kiképzése, és 
főleg a tópartok megfelelő csatlakozása s a partmenti gyalogutak helyes
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átmenete szempontjából a hídfőkhöz csatlakozva még külön partfalak épültek, 
melyek betonalapra fektetett, faragott kövekkel borított s portlandczementtel 
hézagolt terméskőfalazatból készültek s külön 4500 forint költségösszeget 
igényeltek.

A hidpálya díszes masszív vaskorláttal van lezárva, mely a hídfők és 
pillérek fölött elhelyezett, gazdagon díszített kandeláberekhez csatlakozik. Ezen 
kandeláberek légszesz- és villamos világításra vannak berendezve.

A kiállítási nagy körút.

Ezen út a kiállítás területét a nádorszigeti állandó hídtól a Stefánia-útig 
1 ‘425 km. hosszban szeli át és 25 m. szélességgel épült. Ezen szélességből 
a kocsiútra 13'o m., a jobb- és baloldali gyalogjárdákra egyenkint 6'o m. esik. 
Az út maga a Mac’Adam-rendszer szerint lett kiépitve, 25 cm. vastag zúzott 
bazaltkő-alappal, 5 cm. vastag szt.-mihályi bányakavicscsal borítva s lehen- 
gerezve ; a két járda trachyt-kövekkel van szegélyezve s a szegély mellett a 
csapadékvizek megfelelő levezetésére 0’7o m. széles, terméskőből készült s 
Duna-kavicscsal aláágyazott folyókák vonulnak végig, a gyalogjárdák alúl 
fövenyes, felül pedig kőanyaggal biró rostált szt.-mihályi kavicscsal vannak 
borítva s lehengerezve.

Az út egész terjedelmében légszeszlámpákkal van ellátva és az öntözés 
czéljából locsoló-csapokkal felszerelve. Váltakozva platánok, hárs- és juharfák 
szegélyezik az utat.

Az út maga két szakaszban lett kiépitve ; az első szakasz, mely a 
Stefánia-úttól a Mutatványos-út keresztezéséig terjed, még 1894. évi április 
15-én, a másik szakasz ellenben, mely az előbb említett keresztezéstől az 
állandó hídig terjed, a történelmi főcsoporthoz vezető úttal és a szegedi halász- 
csárda előtt kiépített tóparti útösszeköttetéssel együtt 1895. évi julius hó 
25-én lett átadva.

Az útépítési munkák, melyek az előbb felsorolt mellékutak és a város 
felőli hídfeljáró kiépítésével, valamint a gyalogjárdák kavicsolásával együtt
39.000 forint költségösszeget vettek igénybe, Hirsch Mihály és Reinisch Henrik 
társvállalkozók által lettek végrehajtva.

A villamos közúti vasút.

A kiállítási terület terjedelme és konfigurácziója megfelelő köz
lekedési eszköznek létesítését feltétlenül megkövetelte, s minthogy csakis 
vasútról lehetett szó, annak elhelyezésére a már elkészült nagy körút mu
tatkozott legalkalmasabbnak, mert egyrészt bő szelvénye nagyobb torlódás 
esetén is elegendő biztosítást nyújtott arra nézve, hog3>- minden veszély és 
baleset lehetőleg elkerültessék; másrészt pedig iránya is kedvező, a mennyi
ben a kiállítás két végpontját köti össze egymással és a kiállítási csarnokok
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nagy részét érinti. Czélszerűségi szempontból villamos vasút építése lett en
gedélyezve ; mert üzeme teljes biztonság mellett legcsekélyebb háborgatással 
jár a közönségre nézve, s a bemutatott amerikai Trolley-rendszer hivatva 
volt egyszersmind a villamos közúti vasútnak alkalmazhatóságát és czélszerű- 
ségét instructiv módon és gyakorlatilag is igazolni.

A kiállítási körút villamos vasútját — a felépítményét és a motor nélküli 
kocsikat értve — a »Roessemann és Kühnemann keskenyvágányú kocsik 
gyára« czég építette, mig ellenben a villamos mozdonyokat, az áramfejlesztő 
telepet, a szabadon vezetett áramvezetékeket és a teljes villamos berendezést 
a »Ganz és Tsa« czég állította elő. Az egész vonal 1'3 km. hosszú és két
vágányú volt, a vágány nyomtávolsága: O'co m., maximális emelkedése 18'6°/oo; 
megfelelő helyen kitérő-vágány volt tartalék- és mintakocsik számára; a be
mutatott mintakocsik annak igazolására szolgáltak, hogy a kiállítás területén 
kizárólag személyszállításra használt vasút teherszállításra is alkalmas. Volt 
összesen négy közbeeső és két végállomás; az utóbbiaknál berendezett kité
rők hossza 32 '64o m. A felépítmény szerkezete a lehető legegyszerűbb; folyó- 
méterenkint 7'o kg. súlylyal biró Vignol-sinek alkalmaztattak, melyek 12/is cm.-es, 
0’6o m. egymástóli távolban elhelyezett fenyő-talpfákhoz voltak erősítve. A vá
gányok tengelytávolsága 4-o m. volt; középen voltak a kétkarú vaskonzolok
kal ellátott és a légvezeték felvételére szolgáló csinos kivitelű faoszlopok 
mintegy 30—40 m. egymástóli távolságban elhelyezve.

Mindössze két villamos locomotiv és minden vonatnál három, nagyobb 
forgalom mellett négy személykocsi volt alkalmazva. A mozdony súlya 5'o 
tonna s külső alakja a helyesen megválasztott méretek és gondos kivitel foly
tán igen tetszetős volt. Egy kisebb motorkocsihoz hasonlított, melynek szek
rénye azonban alacsonyabb s csak a mozdonyvezető fedett állása emelkedett 
ki kocsimagasságra a mozdony közepén, a honnan e szerint szabad kilátás 
volt minden irányban. Minden mozdony két egyenáramú motorral birt, egyen- 
kint nyolcz lóerővel, melyek azonban a keskeny nyomtáv miatt nem közvet
lenül, hanem egy közbeeső fogaskerék segítségével voltak mindkét kerékpár
tengelyre szerelve. A tengelyek egymástóli távolsága 1*4 m. ; a fogaskerekek 
öntött aczélból készültek és 372-szeres áttétellel bírtak. A por és piszok távol
tartása és tökéletes kenés elérése végett a fogaskerekek zárt szekrénynyel 
voltak borítva. A menetsebesség szabályozására szolgáló készülék a mozdony 
közepén volt. A szabályozó akkép volt szerkesztve, hogy emeltyűjének for
gatása által a motorok vagy egymás után, vagy párhuzamosan voltak kap
csolhatók, azonkívül kikapcsoló is volt, mely egyik vagy másik motor teljes 
kikapcsolását tette lehetővé. Az indításnál használt ellenállás, a mágnesek és 
a mellékáram ellenállásai egy helyen, a mozdony padozata alatt voltak el
helyezve ; ellenállásoknak csakis lemez-ellenállások használtattak azbeszt-szigete
léssel. A Trolley-rendszerből jövő áram egy Ampére-méteren megy keresztül, s 
innen a vészkikapcsolóba jut, mely egyszersmind a főólombiztositékot tartal
mazza ; a vészkikapcsoló másik kapcsa a szabályozó henger legfelső gyűrű
jével érintkezik, mig annak legalsó gyűrűje a földdel, illetve az áram vissza
vezetésére felhasznált sínnel állandó kapcsolást létesít.
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. III.
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A szabályozó henger gyűrűivel 12 positio volt létesíthető: 8 gyűrű az 
»előre«, 2 a »hátra« és 2 a »fék« számára állott rendelkezésre. A mozdony 
megvilágítására három, 100 Volt feszültségű 32 gyertyafényű izzólámpa szol
gált, melyek közűi egy a födélen, kettő a mozdony homlokán volt elhelyezve, 
ez utóbbiak reflectorral felszerelve. A motor nélküli kocsik egyenkint 1*5 tonna 
súlylyal bírtak, nyitottak voltak s 15 ülőhelylyel voltak ellátva; megvilágítá
sukra négy 32 gyertyafényű izzólámpa szolgált, melyek közül kettő a fedélen, 
kettő a kocsi homlokán volt elhelyezve.

Az áramvezeték szabadon 5*5 m. magasságban volt vezetve, a kellően 
megfeszített 7 mm.-es rézdrótok az idegen áramvezetékek keresztezési pont
jain áramzavarok és rongálások elkerülése végett faléczekkel voltak elszige
telve. A generátorokból az áram hozzávezetése a munkavezetékhez mintegy 
150 m. hosszú, vassal burkolt földalatti kábel segélyével eszközöltetett.

Az áramfejlesztő telep a gépcsarnokban volt elhelyezve és két darab, 
egyenkint 550 hektó wattos egyenáramú dynamogépből állott, melyek 250 
perczenkinti fordulatszám mellett 300 Volt feszültséget adtak. A motorikus 
erőt két vertikális tandem-gőzgép szolgáltatta, melyek közvetlenül voltak kap
csolva és a gőzt a kiállítás közös kazánházából nyerték. A két gépcsoport 
párhuzamosan lévén kapcsolva, szükség esetén együttesen működhetett; ren
des körülmények között azonban csak egy csoport dolgozott, mig a másik 
tartalékul szolgált.

Ezen gőzgépek a kétvonatú rendszer és a vele kapcsolatos nagyon 
egyenlőtlen terhelés daczára is kifogástalanúl működtek.

Az automatikus kikapcsolok, ólombiztositékok, jelző- és mérőkészülékek 
a Ganz-czégnek a gépcsarnokban elhelyezett közös kikapcsoló tábláján voltak 
felszerelve.

Még megjegyezni kívánjuk, hogy a vonatok 5 és 10 percznyi időközök
ben közlekedtek, naponkint átlag 60—65 fordulóval, s a kiállítás egész tar
tama alatt üzemi zavar vagy egyéb akadály nem merült fel. A személyek 
számát az üzem hat havi tartama alatt a szállított 260.000 felnőtt és 25.000 
gyermek adja k i; a szolgálati szabadjegyek betudásával az összforgalom kerek
300.000 személyre tehető.

Az összekötő vasút.

Az érkező kiállítási tárgyak és nagy mennyiségben szükségelt építési 
anyagok helyszínre szállítása s a kiállítás berekesztésével a területről való 
elszállítása, szóval a tömegszállitás gyors és czélszerű lebonyolítása szem
pontjából szükséges volt a m. kir. államvasutak hálózatával oly vágány-össze
köttetést létesíteni, mely a kiállítás területén megfelelő rakodó és raktárhefyi- 
ségekkel ellátva, az amúgy is szűkre szabott területből lehetőleg csekély 
térséget vegyen igénybe. A készített vágány e feltételnek tényleg megfelelt, a 
mennyiben a m. kir. államvasutak nyugoti pályaudvarából kiindulva s az 
állatkertet övezve, a Hermina-út irányát követte s a közúti vasút fennálló
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vágányának részbeni felhasználásával a kiállítás területét úgyszólván csak 
érintette. A rakodó állomás, mely 203 méter hosszú volt, az Erzsébet királyné- 
útja és a Hermina-út keresztezési pontja tőszomszédságában a kiállítás főerét 
képezett nagy corso-út mentén volt elhelyezve. Hozzá tartozott az őrszoba, 
e czélra emelt kis külön épület.

Az állomás elhelyezése czélszerűnek mutatkozott ugyan, kiterjedése 
azonban, tekintve az óriási forgalmat, mely a kiállítási tárgyaknak ide- s vissza
szállítása alkalmával úgyszólván rövid hat hét alatt volt lebonyolítandó, a rakodó- 
és raktárhelyiséggel együtt csaknem elégtelennek bizonyult.

Az állomáson kettős vágány állott rendelkezésre, a vonal többi szaka
szain csak egyszerű vágány volt kiépítve; a Borostyán-úttól egész az István- 
útig azonban a közúti vasút nyugoti vágánya esetleges felhasználás és főleg 
az építőipar csarnokában elhelyezendő nagyobb kiállítási tárgyak elszállítása 
szempontjából szintén át lett alakítva s esetleges gőzüzemre berendezve.

Az előbb említett útkeresztezésnél a Hermina-úti IV. számú főkapunál 
egy állandó forditókorong volt elhelyezve, melyből kiágazólag a m. á. v. köz
lekedési csarnokához, valamint a m. kir. államvasutak gépgyára és a diós
győri vas- és aczélgyár csarnokához, végül a Ganz-gyár pavillonjához a vas
úti mozdonyok, kocsik és súlyosabb tárgyak könnyebb elszállítása czéljából 
ideiglenes vágányok voltak fektetve, melyek azonban a kiállítás tartamára 
ismét felszedettek.

Megjegyezzük végül, hogy a vágány összes hossza a kiágazástól az 
állandó fordító korongig 1'4 km. volt, s annak kiépítése az állomás és raktár- 
helyiség teljes berendezésével együtt 30.000 frt átalányösszegért a m. kir. 
államvasutak igazgatóságára bízatott. A vasút maga még 1895-ben őszszel 
lett megépítve és a kereskedelemügyi m. kir. minister által elrendelt műszaki 
bejárás alapján november hó 12-én a forgalomnak átadva.

A történelmi főcsoporthoz vezető két fahíd.

Az építkezések megkezdése előtt mindössze csak két kis hid vezetett a 
Széchenyi-szigetre, melyek közül egy sem volt alkalmas a történelmi főcsoport 
építkezéseivel kapcsolatos nagy terhek átszállítására. Az egyik a Széchenyi- 
sziget északi bejáratát képezvén, mint ivtartós gyaloghíd vasból, már könnyed 
és modern szerkezeténél, de méreteinél fogva sem volt alkalmas az Andrássy-úti 
főkapun és az új vasúidon át érkező közönség számára átmenetet s a törté
nelmi főcsoport hatalmas góth kapuzata előtt az építkezés jellegének megfelelő 
áthidalást képezni. De minthogy iránya megfelelt, elhatároztatott, hogy ezen 
5'o m. széles vasúid a később létesítendő és régi várhid alakjában kiképzendő 
fahíd építésénél felhasználtassék. A Széchenyi-sziget déli bejáratát képező és az 
előbbihez teljesen hasonló ivtartós gyalogúid vasból a közönség kényelmére 
fentartatott ugyan, de fekvése folytán nem volt alkalmas arra, hogy a kiállítás 
tartama alatt a főforgalmat közvetítse. Szükséges volt tehát mindenek előtt 
oly hidat létesíteni, mely a történelmi építkezésekhez szükséges tetemes
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anyagok szállítása szempontjából kellő hordképességgel bír, de iránya s kivi
tele tekintetében egyszersmind a kiállítás összkeretébe kellően beleilleszkedjék. 
Ezen kettős czél eléretett egy fahíd építése által, mely a sziget délkeleti part
ján akkép helyeztetett el, hogy iránya a történelmi főcsoport és iparcsarnok 
közt akkor csak tervezve volt, de később tényleg kiépített főközlekedési vonal 
irányával találjon. Ezen hid két czölöpjármon nyugszik. Középnyilása lO'o m ; 
a két szélső mező egyenkint 4‘75 m., az egész hid hossza a korláthoz csat
lakozó lámpaoszlopok között 20‘7o m. Hídfői nincsenek, mert elégséges volt 
az ékelt hordgerendákat a part rézsűibe bevert czölöpökön nyugvó süveg
fákra felfektetni.

A hidpálya 15'o m. széles, mely szélességből a kocsiútra 6*0 m., ajobb-

Vasúti rakodó.

és baloldali gyalogjárókra egyenkint 4',5 m. esik. A hid, mely a műszaki osz
tály tervei szerint 8800 frt átalányösszegért lett felépítve, már 1894. évi május 
hó végén adatott át a forgalomnak.

A történelmi főcsoport bejáró kapuzatához csatlakozó hid a fennállott 
vasszerkezetű gyaloghíd felhasználásával a szomszédos építmények építészeti 
jellegének megfelelve Alpár Ignácz építész terve szerint, mint régi várhid lett 
kiképezve és felépítve. A hid össznyilása 24’20 m., mely egy faszerkezetű 
középrészre és két utánzóit boltivalaku végmezőre oszlik; a közbeeső két pillér 
egyenkint l'so m. széles, két-két erkélyszerű kiugrással bir, és szintén mint 
korutánzat van kiképezve ; a hídfők a bejárat jobb- és baloldalán őrházalakú 
fülkékkel vannak ellátva'. A 12'2o m. széles középső nyílás hajlított ékelt tar
tókkal, a két szélső, egyenkint 4 '2o m. széles nyílás egyszerű hordgerendákkat
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van áthidalva, és pedig akkép, hogy a fennállott 5'is m. széles gyaloghíd a 
mellvédfalak betudásával 13'oo m. szélességre van kibővítve. A hidpálya 30 cm.- 
rel magasabb a réginél, mi által a fennálló hid burkolatának felszedése mellőz
hetővé vált. A hidjármak kettős czölöpsora foglalófőkkel, keresztkötésekkel és 
András-keresztekkel van merevítve, s kívülről deszkaboritással ellátva. A két 
végső mező boltivei pallós mintaivekből és ezekre erősített deszkaboritásból 
lettek előállítva.

A hid egészben puhafából készült, csakis a tartók ékei és a nagyobb 
kopásnak kitett hidláspallók lettek tölgyfából előállítva.

A hid 8000 frt átalányösszegért lett felépítve és 1895. szeptemberben 
a forgalomnak átadva.

Az államvasutak őrszobája.

Mindkét fahíd építését igazgatósági megbízás folytán a Neuschlosz 
Ödön és Marcell czég hajtotta végre.

A kiállítás területén a nagy körúton kívül végrehajtott útépítési
munkák.

Egyik kiváló gondját képezte a kiállítási igazgatóságnak a már létező 
és az egyes pavillonok elhelyezése folytán szükségelt új utakat olykép 
kiépíteni, hogy a kiállítás tartama alatt előálló nagy forgalom mellett is kevés 
munkával és költséggel folyton jókarban tarthatók legyenek. A régi utakból 
a kiállítás területét átszelő Erzsébet királyné-útja, valamint a mutatványok
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felé vezető út egész kiterjedésükben Változatlanul meghagyattak és csak a 
kiállítás megnyitása előtt, 1896. április havában állíttattak gyökeresen helyre.

A Széchenyi-szigeten még 1894-ben az építkezések megindítása folytán 
egy 6'o m. széles kocsiút teljesen kiköveztetett; az igazgatósági épület előtt 
pedig egy 6‘o m. széles kocsiút szabványos járdaszegélylyel és folyókákkal, 
Mac’Adam-szerű zúzott kőalappal és szt.-mihályi kavicsfedréteggel, végül az 
épület körül azt egész kerületében övezve 2 m. széles járdakövezet létesült, 
mely munkák szintén még 1894-ben lettek végrehajtva és 1290 frt, illetve 
2820 frt költséget vettek igénybe.

1895-ben őszszel hasonló Mac’Adam-szerű zúzott bazalt-kőalappal, kellően 
hengerezve s trachyt-szegélylyel ellátva épültek a vasúti rakodóhoz és had
ügyi kiállításhoz vezető új utak ; a már fennállott és szép sorfákkal szegélyezett, 
az Erzsébet királyné-utját az építőipar csarnokával összekötő út, s még 
néhány fontosabb közlekedési vonal ugyanekkor lett szabályozva és szegély
melletti burkolt folyókákkal ellátva. Ezen munkák 5770 frt kiadással jártak.

Végül 1896-ban közvetlenül a kiállítás megnyitása előtt, márczius és április 
havában épültek ki a kocsiközlekedésnek fentartott többi utak ; nevezetesen 
a történelmi főcsoporttól az iparcsarnokig, az ünnepélyek csarnokától az erdészeti 
pavillonig, az ünnepélyek csarnokának északi oldalán a horvát ipar- és 
műcsarnok közt elterülő útvonalak; mindezen útszakaszok 15 cm. vastag 
újlaki zúzott mészkővel lettek alapozva, 5—10 cm. vastag ,szt.-lőrinczi kavicscsal 
borítva s kellően lehengerelve. A végrehajtott munkák, illetve szállítások 
összesen 4700 frt költséget igényeltek.

Megjegyezzük még, hogy a felsorolt útépítési munkák a Hirsch Mihály 
és Reinisch Henrik czég által a szerződésileg megállapított egységárak alapján 
lettek végrehajtva, mig a többi kisebb utak, s főleg azok, melyek gépalkat
részek és nehezebb kiállítási tárgyak elszállítására szolgáltak, igy nevezetesen 
a gépcsarnok déli és nyugoti oldalán lévő összekötő utak, a kohászati és 
bányászati csarnok hozzájáró útja stb. más utak, a meglevő régi anyag 
felhasználásával házilag lettek kiépítve s hefyreállitva.

Földmozgósításí és egyéb területrendezési munkák.

A volt Nádor-szigetnek a kiállítás területébe való bevonása folytán min
denek előtt azon mély árok betöltése vált szükségessé, mely a sziget és az 
állatkert felőli tópart között végigvonult; az ehhez szükségelt anyag a föld
alatti villamos vasúttól lett beszerezve.

Egy másik nagyszabású területrendezés az iparcsarnok előtt még az 
1885-iki kiállítás alkalmával létesített corsónak átalakítása és a volt Hattyú
tónak betömése kapcsán merült fel. Mintegy 6000 m3 föld a Hattyútó fel
töltésére lett fordítva és- ennek legnagyobb része a régi corsó-terület gerinczének 
leásásából nyeretett. A Hattyútó feltöltéséhez még hiányzó anyag, valamint 
a kiállítási alap terhére épült pavillonok feltöltéséhez megkivántatott föld- és
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homokanyag a m. kir. államvasutak tulajdonát képező azon területről szállít
tatott, mely az Erzsébet királyné-útja és a Hajcsár-út által van határolva és 
dombos, használatlan területet képezett.

Az összes földmunka mintegy 25.000 frtra tehető. Az utak és terek 
kavicsozása vasúton szállított rostálatlan szent-lőrinczi bányakavicscsal a for
galomhoz képest 5—10 cm. vastagságban eszközöltetett.

Szállítva lett összesen 10.000 m3 kerek 14.000 írtért, melylyel 120.000 m2 
területen felül lett kavicsolva.

A tó rendezése és a rajta berendezett csónak-közlekedés.

A városligeti tó posványos vizének folyóvízzel való helyettesítését a 
székes főváros az országos bizottság elnökének e tárgyban kelt leirata s a 
közegészségügyi viszonyok javítására irányított ebbeli intézkedése alapján 
a Rákos vizének bevezetése által vélte legczélszerűbben elérhetni. Ezen 
munkákat, valamint a tó fenekének gyökeres kitisztítását és kavicsolását, 
nemkülömben az állandó hídon túl a haditengerészeti kiállítás czéljaira fentartott 
tószakasznak félméterrel való mélyítését a székes főváros saját közegeinek ellen
őrzése mellett 1895-ben hajtotta végre. A felmerült költségekhez a kiállítási igaz
gatóság 7600 írttal járult; de intézkedett egyúttal az ezen munkákban benn 
nem foglalt partrendezési munkák iránt is, a mennyiben a korcsolya-csarnoktól 
a vasszerkezetű gyalogúidig terjedő erősen megrongált partbiztositási burko
latot regieben helyreállította, a rosszminőségű földből álló partokat 30 cm. 
vastag humusréteggel beborittatta és a többi kertészeti munkákkal kapcsolatban 
a partoknak részben fűmaggal való bevetése, részben gyeptéglákkal való 
kirakása iránt intézkedett.

Á tó élénkitéséhez nagyban hozzájárult a rajta berendezett hajóközlekedés, 
mely a »Danubius« magyar hajó- és gépgyár-részvénytársulat által tartatott fenn.

Összesen hat darab hajócsavar-rendszerű csónak volt forgalomban, átlag 
4*4 tonna deplacement-nal és 65—80 cm. mély járattal; a csónakok mindegyike 
20 személy befogadására volt alkalmas és külsejük a sárgaréz-oszlopokon nyugvó 
ponyvafedél által igen tetszetős alakot nyert. A csónakok közül kettő gőz
üzemre volt berendezve, kettő petroleum-, és a leginkább használt utolsó két 
jármű villamos motorral volt felszerelve. Ez utóbbi berendezés igen czélszerű- 
nek bizonyult, mert aránylag gyors menetsebesség mellett — 10-14 km. 
óránkint — a közönség a gőzüzemnél fejlődő hőségtől s a széntüzelésnél, vala
mint a petroleum- és benzin-motorok üzeménél úgyszólván elkerülhetetlen füst 
és párák kellemetlen érzésétől meg volt óva.

A tó partján összesen öt helyen egyszerű kikötők épültek. Ezek 
czölöpökön nyugvó, díszes mellvédfalakkal ellátott fahidak voltak, 15 m2 
alapterülettel s 2 méter széles hozzájárásokkal, melyek együttvéve, a mázolási 
munka betudásával, 1400 forint költséggel lettek felépítve.

A vizi járművek összforgalma a kiállítás tartama alatt 65—70.000 sze
mélyre tehető.
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A kertészeti munkák.

Ezek végrehajtásával a megtartott versenytárgyalás alapján Pecz 
Ármin faiskola-tulajdonos, műkertész lett megbizva. A munka 1895 tavaszán 
lett megkezdve s az építkezések haladásához képest folytatva; a jcorso ker
tészeti munkálatai a terület leásása és planirozása után azonnal megindittattak 
és a ballustrade építése miatt kihagyott iparcsarnok előtti rabattok kivételével 
1895. május hó végéig nagyobbrészt be is fejeztettek.

A teljesített munkák szám szerint felsorolva a következők:
Szállított és elültetett új anyag a csoportok alakításához és solitairek 

létesítéséhez 12.500 db. díszbokor, mintegy 400 db. díszfa, 600 db. fenyő
féle, továbbá 2000 db. felfutó és vadszőllő, 3200 db. thuya, részint élő sövény
nek, részint egyesen álló díszbokornak, mintegy 100 db. sorfa s végül a 
virágágyak alakítására fordított mintegy 1500 folyóméter örökzöld- és buxus- 
szalag, valamint 2000 db. gyógy- és perennális növény. Ezen tételekb en nem 
foglaltatnak benn a kiásott és átültetett bokrok, a szükséghez képest fagy
bállal továbbított fák, melyek összege a 4000 dbot jóval meghaladja.

A csoportokhoz felhasznált terek fordítása kerek 7000 m2, pázsitterek 
felásása és fűmaggal való bevetése — a tópartok és corsoterület rendezését is 
beleértve — kerek 40.000 m2, lejtők és terek gyeppel való kirakása mintegy 
6000 m2 s végül virágágyak igazítása melegágy-földdel kerek 1200 m2 terü
leten eszközöltetett; a nagyobb rabattok és később befejezett építkezések 
előtti pázsitterek gyepszéleinek kirakása mintegy 5000 fm. hosszban hajtatott 
végre.

A felmerült és szerződésileg kikötött egységárak alapján megállapított 
kertészeti összköltségek 26.350 frtra rúgnak, a parkozások fentartása pedig, 
mely munka beterjesztett legkedvezőbb ajánlata folytán szintén Pecz Ármin 
műkertészre bízatott, a kiállítás hat havi tartama alatt 6500 frt költséget igényelt.

Csatornázási és vízvezetéki munkák.

A városligeti területnek azon része, mely a kiállítás czéljaira igénybe 
vétetett, csatornázva egyátalán nem lévén, az ürülékek és csapadékvizek le
vezetésére egy főgyűjtőcsatorna épült, mely a kiállítás területét egész hosszá
ban szeli át s az állatkerti főbejárattal szemben a székes főváros útczai fő
csatornájába torkol be.

Ezen csatorna betonból készült és három szakaszra oszlik, melyek közűi 
a legmagasabban fekvő csatornaszakasz köralakú keresztmetszetű 55 cm. át
mérővel, hossza 123‘o m., esése 24'3°/oo; a második szakasz, az iparcsarnok előtt 
elhaladva, szintén köralakú, 50 cm. átmérővel, hossza 489'5 m., átlagos esése 
4°/oo; a végső szakasz 511‘5 m. hosszú, 48/72 cm. tojásdadalakú kereszt- 
metszettel és 2 ' 8 ° / oo  átlagos eséssel bir.
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A főgyűjtőcsatorna összes hossza e szerint 1124 folyóméter; melyhez 
az ugyanakkor épült főbb mellékcsatornák hossza 515 méterrel hozzáadandó.

A gépcsarnok és kazánház kondenz- és szennyvizeinek levezetésére, 
továbbá számos helyen az esővizek levezetésére még 2800 méter hosszban 
betoncsövek rakattak le, melyek 15—30 cm. átmérő között váltakozó kör
alakú keresztmetszettel bírnak. A víznyelő- és tisztitó-aknák száma a 100-at 
meghaladja. Ezek szerint a csatornahálózat egész hossza mintegy 4500 fm. 
és a munkákat 21.000 frt költségösszegért Melocco Péter budapesti czement- 
gyáros végezte.

A vízvezetéket illetőleg kétrendbeli külön csővezetéket kell megkülön-

Tórészlet.

böztetnünk, a melyek közűi az egyik a szűrt, a másik a szüretien vizet szol
gáltatta. A szűrt vagy ivóvízvezetéket a kiállítási igazgatóságnak úgyszólván 
teljesen újból kellett létesítenie, mert az 1885-iki kiállításról fenmaradt 25 mm. 
csővezeték távolról sem volt elégséges az előre várható vízszükséglet fedezé
sére. A létesült új vezeték az Aréna-úti főcsőből ágazik el s a városligeti 
köröndöt övezve, a II. számú főkapuig 75 mm. átmérővel bir, itt a corsón 
két részre oszlik, melyek egyike a kiállítás északi részét, mig a. másik annak 
déli részét szeli át s látta el az azokon emelt pavillonokat, illetve étkező 
helyiségeit, kávéházait és ivócsarnokait a szükséges szűrt vízzel. Ezen főveze
tékek egyenkint 50 mm. átmérővel bírnak, megfuratásuk vízpazarlás meg- 
gátlása végett csak 13 mm.-, egyes kivételes esetekben 2o mm.-rel engedé-
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lyeztetett; a vízfogyasztás ellenőrzése a köröndön felállított Valentin-féle közös 
vízmérővel történt.

A szüretien vizet mindenütt a már létező városi vízvezeték szolgáltatta, 
mely kellő méretekkel bírván, a kiállítás czéljaira megfelelően átalakíttatott, 
illetve kibővittetett.

Az építmények elhelyezése folytán számos vezeték-áthelyezés vált szük
ségessé ; tűzvédelmi czélból és a viznyomás egyenletes elosztása szempontjából 
több helyen újabb összeköttetések, öntözés és a parkozások fentartása czél- 
jából pedig egész új vezetékek létesittettek; a meglevő régi városi csővezeték, 
melynek hossza hozzávetőleg 4500 mét&re tehető, az új vezetékek kiépítése 
folytán mintegy 6000 méter hoszszal gyarapodott. Öntözési és tűzvédelmi 
czélokra a kiállítás területén összesen 245 darab 5 milliméteres locsolócsap és 
12 darab 100 milliméteres tűzicsap állott rendelkezésre, nem számítva a 
történelmi főcsoporti épületek és egyéb nagyobb pavillonok belsejében elhe
lyezett 30 darab hydranst. Tűzvédelmi szempontból érdekes felemlítenünk, 
hogy a kiállítás területén kívül, közvetlen a kerítés mellett, még 80 locsolócsap 
volt elhelyezve, melyek szükség esetén felhasználhatók voltak.

A vízvezetéki munkák a székes főváros vízvezetéki igazgatósága által 
a kiállítási alap terhére lettek végrehajtva s mintegy 25.000 forint költség
összeget vettek igénybe.

Fontaine lumíneuse.

A kiállítás egyik érdekes látványosságát a corsón épült fontaine lumi- 
neuse képezte, melynek tervezését, gépészeti berendezését, felépítését és üzemét
60.000 forint átalányösszegért a Ganz és társa czég vállalta magára.

A kút szobrászati munkáit Mátrai Lajos tanár végezte, ki annak tárgyául 
a Sió tündérregéjét választotta; a horganyból öntött fő- és mellékalakok, 
a salakbetonból készült szikla, az abból kitörő források és a szikla előtt játszó 
hatalmas sugarak gyönyörű képet alkottak.

A kút építése 1895. augusztus havában lett megkezdve és 1896. márczius 
havában befejezve. Az építés sok nehézséggel járt, mert az alapozást futó
homokban, 2'o m. viznyomás mellett kellett végrehajtani és a fontaine 
medenczéjének alapépítménye csakis folytonos vizszivattyúzás mellett volt léte
síthető.

A kút fedett, földalatti részét egy 15'6 m. hosszú, 9'6 m. széles nagyobb 
kamara, s az ehhez csatlakozó 10 m. hosszú és 6 m. széles kisebb kamara 
képezi; a sziklatömb alatt szintén egy 8‘3 m. hosszú és 6*2 m. széles kamara 
létezik, mely kamarákhoz egy külön lejárat készült. A kamrák feneke 50 cm. 
vastag kettős betonrétegből áll, melyek a fenékviz behatolásának meggátlása 
végett szigetelő aszfaltlemezek által vannak egymástól elválasztva; hasonló
képen vannak az oldalfalak is felépítve a talajvíz magasságáig, mig a kamrák 
falainak felső része tömör betonból áll.



Fontaine lumineuse.
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A nagy kamrában 10 öntöttvas-oszlop tartja a vastartók közé beépített 
lapos beton-boltozatot, mely egyszersmind a nagy medencze alapját képezi.

A sziklák Monier-rendszer szerint készített fél-ellipszoid alakú vasbeton
kupolához támaszkodnak, melynek nagy tengelye 8*5 m., kis tengelye 6'2 m. és 
magassága 4*6 m., a betontest átlagos vastagsága 12 cm. A sziklatömb, valamint 
a középsugarak világító aknáit övező kisebb sziklák — túlságos terhelés 
elkerülése végett — salakbetonból készültek.

A fontaine lumineuse gépezeti berendezése hydraulikus és villamos 
részből állott, a színjáték létrehozásához külön optikai berendezések létesit- 
tettek. A hydraulikus részét 2 Worthington-féle szivattyú képezte, melyek a 
kazánházban, tehát félkilométer távolságban voltak elhelyezve; szállító képes
ségük perczenkint 12.000 liter volt, 5—6 légkörnyomás kifejtése mellett. Ezen 
szivattyúk a vizet a kút medenczéjéből egy 500 milliméteres csővezetékbe 
és a vele párhuzamosan fektetett 400 milliméteres csővezetékbe nyomták, 
mely utóbbi a kamrában több mellékcsőre szétágazván, a vizet a szökőkútnak 
és sugárkévéinek vizszóró végébe juttatta.

A fontaine villamos berendezését 23 darab 42 Amperes ivlámpa képezte, 
melyek a vizsugarak és kévék megvilágítására a kamrák külömböző helyein 
elhelyeztettek. Ezek áramát földalatti, 2X 150  mm2 keresztmetszetű rézdrót - 
kábelen át a Ganz-pavillonban elhelyezett 3 darab egyenáramú dynamogép 
szolgáltatta, melyek közűi a rendesen üzemben levő 100.000 Watt, a tartalékul 
szolgáló másik két gép egyenkint 60.000 Watt energiát fejlesztett. A dynamók 
hajtását egy 160 és két darab 75 lóerejű, közvetlenül kapcsolt gőzgép eszközölte.

Az ivlámpák reflectorai felett alkalmazott világitó aknák 15 milliméter 
vastag üveglapokkal vannak elzárva ; ezek fölé hajlanak a vizsugarak és kévék 
végcsövei. A reflectorból kiömlő, színes üvegekkel színezett villamos fény az 
előbb említett üveglapon áttörve, színekben tüntette fel az útjában talált viz- 
cseppeket és sugarakat.

A szinváltás az ivlámpák felett elhelyezett vaskereteken mozgó öt darab 
színes üvegtábla segélyével éretett el; a keretek öt sorozatba voltak osztva, 
melyek mozgatására 35 emeltyű szolgált; az emeltyűk s ezzel kapcsolatban 
a színes üveglapok beállítása a szabványtáblázatok alapján történt.

A fontaine lumineuse esténkint háromszor, 20—20 percznyi időtartammal 
volt üzemben; az egyes vizjátékok között negyed- és félórai szünetek tartattak; 
az üzemhez egy főszerelő vezetése alatt 12 munkásra volt szükség.

Villamos világítás és erőátvitel.

A kiállítási terület közvilágítása 272 darab villamos ivlámpával eszközöl
tetett ; a terület maga három zónára volt felosztva, melyek a világításhoz szüksé
gelt áram szolgáltatása tekintetében külön-külön társulatra voltak bízva. Ezen 
felosztás az erőátviteli czélokra szükségelt áramszolgáltatásra nem terjedt ki, 
mert az egyen-, váltó- és forgóáramra berendezett villamos motorok nem 
voltak csoportosítva, hanem a kiállítás külömböző pontjain lettek felállítva és



Igazgatósági épület,
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üzemben tartva. Az I. zóna, mely a kiállítási terület északi részét foglalta 
magában, a magyar villamossági részvénytársulatra volt bízva, a II. zónát, 
vagyis a terület középső részét a corsóval együtt a »Ganz és társa« czég, s 
végül a III. zónát, a kiállítás déli részét, a budapesti átalános villamossági 
részvénytársulat látta el árammal. A közvilágítást illetőleg a társulatokkal oly 
egyesség jött létre, hogy az ivlámpák kölcsöndíja, fel- és leszerelése, karban 
tartása, a szükséges föld- és légvezetékek fel- és leszerelése, szóval a be
rendezéssel kapcsolatos összes munkák fejében ívlámpánként 20 forint, áram-

Szivattyútelep.

fogyasztás fejében pedig a kiállítás egész tartama alatt ívlámpánként 
100 forint átalányösszeg fizettetik; az I. és II. számú főkapuknál felszerelt 
30 darab ívlámpa áramát a társulatok ingyen szolgáltatták.

Az igazgatósági épület, szivattyútelep, a történelmi főcsoport, a pénz- és 
hitelügyi csoport pavillonja, a főfelügyelőségi épület, a gépcsarnok, kazánház és 
számos magán-pavillon szintén villamvilágitással volt ellátva ; az ünnepélyek 
csarnoka nyolcz darab 16 Amperes ívlámpával és 330 tizenhat gyertyafényű izzó
lámpával, az iparcsarnok 51 ív- és 2200 izzólámpával volt kivilágítva, ez utóbbi 
azonban csak a kiállítás utolsó két hónapjában.
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Budapesti átalános villamossági r.-t. ügyeletes állomása.

Főfelügyelőség.
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Az új műcsarnok 1896. junius és szeptember havában az esti órákban 
is nyitva tartatván, a fogyasztott villamos áram költségei szintén a kiállitási 
alapból fedeztettek.

Az áramvezetékekre áttérve megjegyezzük, hogy a magyar villamossági 
részvény társulat primár-kabeljeiben az áram 3000 Volt feszültséggel birt; a 
kiállítás területén négy transformator-állomása volt összesen 28 transforma- 
torral és 265.000 Watt energiával. Ez munkaerőben kifejezve mintegy 360 lóerő
nek felel meg, mely erőből csak mintegy 30 lóerő használtatott fel erőátvi
telre, mig a többi kizárólag világítási czélokra szolgált. A transformatorokból 
elágazó áramvezetékek mint légvezetékek lettek kiépítve; feszültségük 100 és 
300 Volt között váltakozott.

A budapesti átalános villamossági részvénytársulat a kiállítás területén 
négy táp- és osztószekrényt állított fel a föld alatt vezetett primár-kabelek 
bekapcsolására; a három tápvezeték egyenkint három drb 150—70—150 mm2 
keresztmetszetű, kellően elszigetelt rézkábelből állott, mig a 11 szakaszból álló 
osztóvezeték kábelei 95—50 — 95 mm2 keresztmetszettel bírtak; az összes 
földalatti kábelek hossza mintegy 6400 m. volt ; a csatlakozások nagyobbrészt 
épületekben voltak elhelyezve és három-sarkosan biztosítva; az elágazások 
innen légvezetékkel történtek 3—5 mm-es csupasz rézdróttal. A földalatti és 
légvezetékek feszültsége a 110, illetve 220 Voltot sehol meg nem haladta.

A társulat körülbelül 250 drb 8—12 Amperes ívlámpát, 1600 tizenhat- 
gyertyafényű izzólámpát és 20 egyenáramú motort látott el árammal, mely 
munka kerek számban 300.000 Watt energiának vagy 400 lóerőnek felelt 
meg. Az összes erőnek csak egy negyede vagyis 100 lóerő szolgált erőátvi
telre, a többi világítási czélokra.

A Ganz és Társa czég pavillonjában kiállított és üzemben tartott villa
mos gépek közül 320 lóerő világítási czélokra, 150 lóerő a villamos vasút 
üzeméhez, 430 lóerő erőátviteli czélokra szolgált. •

A czég központi áramfejlesztő telepe a kiállitási gépcsarnokban volt 
elhelyezve, három váltóáramú dynamogép 3000 Volt feszültségre és egy 
forgóáramú generator 300 Voltra; mindegyik gép 100.000 Watt energia =  150 
lóerőnek felelt meg. Az ugyanott elhelyezett két egyenáramú dynamogép, 
egyenkint 50.000 Watt energiával és 300 Volt feszültséggel, a körúti villamos 
vasutat látta el árammal. Az előbb említett nagy dynamók közül rendesen 
csak kettő volt üzemben, a harmadik tartalékul szolgált. A czég földalatti 
primár-kabelvezetéke 16*2 km. hosszal birt s hét vonalra volt osztva; ezek 
közül egy kizárólag erőátviteli czélokra használtatott, egy másik mint tartalék- 
kabel a magyar villamossági részvénytársulat III. számú transformator-állomásával 
volt összekapcsolva. A kábelek ki- és átkapcsolása tetszés szerint volt telje
síthető.

Ezen berendezéseken kívül volt összesen 12 transformator-állomás 535.C00 
Watt energiával. Az elágazások innen mint légvezetékek indultak ki, 100 Volt 
áramfeszűltséggel

A többször említett czég összesen 234 drb 10—16 Amperes ívlámpát és 
mintegy 2300 tizenhatgyertyás ívlámpát látott el árammal.
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Légszeszvílágítás és berendezések.

A kiállítás területén berendezett villamvilágitáson kívül, főleg a záróra 
után bekövetkezett éjjeli őrségi szolgálat lebonyolítása szempontjából a nyil
vános légszeszvilágitás is fentartatott. 1896. évi április hó 1-től 133 láng, 
— 51 fél- és 82 egész éjjeli — állott rendelkezésre; ezek száma később 
megszaporittatván, május hó 1-től deczember hó végéig a kiállítás területe 
összesen 156 légszeszlámpával volt világítva, melyek közül 90 egész- és 
66 fél-éjjeli égési tartammal birt, azonkívül a történelmi főcsoport bejáró htjánál 
két díszes kandeláber egyenkint négy, összesen tehát nyolcz Krause-féle

Budapesti légszeszgyárak.

égővel lett felállítva. Ünnepélyek alkalmával a corso területén és a tó partján 
még 15 lámpaoszlop nyolcz lángos, és 2 lámpa tizenöt lángos csokorral lett 
felszerelve.

A területen több kisebb-nagyobb gőzmotor, a többi között egyj 20 
lóerős a kiállítási szivattyútelepen és egy 30 lóerős a Ganz-pavillonban, volt 
üzemben ; a légszesztársulat pavillonjában pedig több újabb szerkezetű motor 
és gázfűtésre berendezett takaréktűzhely volt gyakorlatilag bemutatva.

A légszeszvezeték csőhálózata a kiállítás területén a szükségessé vált 
áthelyezések, átalakítások és kibővítések betudásával mintegy 8'5 km. 
hosszra tehető.

Felemlítendő még, hogy a kiállítási igazgatóság intézkedése folytán a
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. III. 3
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következő pavillonok voltak részint világítási, részint fűtési czélokra, részint 
motorok hajtása végett légszeszvezetékkel ellátva: az igazgatósági épület, a 
szivattyútelep, a korcsolyacsarnok, a tűzőrségi épület, a történelmi főcsoport 
őrtanyája, a vizépitészeti, mezőgazdasági és selyemtenyésztési csarnokok és 
végül a gépcsarnok irodája.

A történelmi főcsoport épületei.

A kereskedelemügyi m. kir. minister 1893. február 8-án pályázatot hir
detett egy, a történelmi kiállítást befogadó külön épület tervezésére. A pályá
zati program szerint a történelmi kiállítás három csoportot foglalt magában, 
úgymint: az egyházi, a köz- és magánéleti, továbbá a hadászati csoportot.

Megkivántatott, hogy a kiállítási épületek tűzbiztosak legyenek s a ter
vezők szabad választására bízatott, a kiállítási épületet ideiglenes jellegben
400.000 frt, avagy állandó jellegben 800.000 frt maximális költség szem előtt 
tartása mellett megtervezni. A tervvázlatok készítésére a kiírás napjától szá
mított nem egészen három hónapi határidő adatott s 1893. április 30-án 
voltak benyújtandók.

A kitűzött határidőre 11 pályamű érkezett be, melyek közül a bíráló 
bizottság véleménye szerint egyik sem felelt meg teljesen a kitűzött föladat 
czéljainak, miért is a bíráló bizottság a kitűzött két díjat ki nem adta, hanem 
a rendelkezésre álló 6000 koronát Schickedanz Albert, P fa ff Ferencz, Tandor 
Ottó és Alpár Ignácz építészek között osztotta meg az általuk készített négy 
legjobb tervért és Kolbenheyer Viktor építész tervét dicsérettel tüntette ki.

Ezen első tervpályázat, ha nem is vezetett positiv eredményre, következ
ményében mégis azt eredményezte, hogy a történelmi kiállítás épületének mikénti 
létesítése körül a bíráló bizottság és az intéző körök kebelében addig nagyon 
is elágazó nézetek tisztázódtak olyannyira, hogy a tervezési program most 
már határozottabban volt fölállítható és az első pályázat alkalmával kitüntetett 
négy építész zártkörű pályázatra hivatott fel.

A második tervezési program 1893. október 15-én lön közzétéve s 
abban már kidomborodik a később létesített történelmi épületcsoport eszméje.

A tervezési program pontozatai szerint az épület a városligeti Széchenyi- 
szigetre volt már tervezendő; megengedtetett az is, hogy egyes részei 
emeletesekre vétessenek és határozottan kiköttetett, hogy »a történelmi kiállítási 
épület architecturája úgy tervezendő, hogy az a hazánkban eddig dívott főbb 
építészeti stylusokat — tehát a románt, a csúcsívest, a renaissance-ot és az 
utóbbinak válfajait: a barokkot és rokokkót — egészben véve szellemükben, 
részleteiben pedig nevezetesebb hazai műemlékeink hű utánzataiban tüntesse fel«.

Kiköttetett továbbá, hogy »az épület egyes részeinek csoportosítása 
lehetőleg festői legyen és a külömböző stylusokban tervezett főbb épületcsopor
tokat alkalmatos átmenetek kössék össze egymással, a nélkül hogy az össz
benyomást színpadiassá tennék. Átalában az épület már külsőleg is érdeklő
dést keltsen föl a látogató közönségben«.
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Az ezen programm alapján létesítendő tervezet készítésére 1893. deczember 
végével lejáró rövid két és fél hónapi idő adatott a pályázóknak s a kitűzött 
határidőre a felszólított építészek közül csupán Alpár Ignácz, P fa jf Ferencz 
és Schickedanz Albert adtak be tervezeteket, Tandor Ottó pedig a pályá
zattól visszalépett.

A pályázat eredményeként Lukács Béla kereskedelemügyi minister 1894. 
évi február hó 11-én kelt 1031. számú rendeletével a történelmi főcsoport 
számára létesítendő épületek részletes terveinek elkészítésével és az építkezés 
művezetésével Alpár Ignácz építészt bízta meg és az ideiglenes jellegű épü
letek létesítésére 400.000 frt költséget engedélyezett. A történelmi épületek 
belső díszítésével kapcsolatos munkákat pedig Schickedanz Albert építészre bízta.

Tűzőrség.

Ezen megbízás után Alpár Ignácz építész újból átdolgozta tervezetét 
olyképen, hogy a tűzbiztosság szem előtt tartásával a három fő styl-iránynak 
megfelelőleg három külön épületet tervez, és pedig úgy, hogy azok mind
egyikén az illető stylnek külömböző válfajait bemutathassa. Ezenkívül főbejáró
ként egy kapuzatot s a szigetnek mintegy megerősítését jelképezendő vár
falakat és bástyatornyokat is vett fel tervezetébe, a mely elkészülvén, annak 
létesítésére vállalati pályázat hirdettetett, és pedig első sorban a legnagyobb, 
renaissance-épületre, melynek eredményeként annak főbb munkái Neuschlosz 
Ödön és Marcell czégnek adattak ki.

Az építési munkák 1894. junius közepén kezdettek meg és 1895. év 
végével fejeztettek be, úgy hogy ezen időn túl a kiállításnak 1896. május

3*
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2-án történt megnyitásáig már csupán a belső díszítési munkák voltak telje- 
sitendők.

A történelmi főcsoport épületei a honfoglalás óta dívott három styl-iránynak 
megfelelőleg három csoportban létesittettek.

A Nádor-szigetről a Széchenyi-szigethez egy középkori fahíd vezet. Ezen 
hid a meglevő vasszerkezetű hid fölé építtetett, úgy hogy korlátái leszereltettek, 
szerkezete a fahíd szerkezete által eltakartatott. Ezen fahíd a főbejáróhoz 
vezet, mely úgy terveztetett, hogy a baloldalon fekvő Árpád-kori román épület- 
csoportot a jobboldalon levő csúcsíves csoporttal összekapcsolja.

Maga a kapuzat egy nagy csúcsíves boltívből áll, a mely két oldalt alkal
mazott tornyokhoz támaszkodik. Az egész compositio a XV. század végének és a
XVI. század elejének felel meg. A baloldali torony szabadon van tervezve; annak 
külső, a hid felé néző falára a vajdahunyadi vár bejárója fölötti erkélynek másolata 
van elhelyezve; a jobboldali az ő érdekes sokszögű megtört tetőzetével egy, a 
segesvári várban volt bástyatoronynak az utánzata, mely bástyatorony a  
segesvári megyeház építése alkalmával bontatott le. Ezen torony előfalára 
Alpár építész egy, már határozottan renaissance-formáju kapuzatot helyezett 
s a kapuzat fölötti tympanonba Magyarország védasszonyának képét festette.

A toronytól jobbra eső kis terrasz sarkán Szent István királyunknak 
egy jezsuita-korbeli eredeti kőszobra áll, mely valamikor a Mátyás-templom 
közelében a budai Halász-bástyán állott s ugyancsak a Mátyás-templom kör
nyezetének szabályozása alkalmával lett eltávolitva.

A főbejáró nyílás fölötti igen érdekes és szintéglából alkotott lőrések 
Djakovárról valók s az egész kapuzat úgy tűnik fel, mintha az később, tudni
illik a román és csúcsíves épületcsoport építése után azoknak összekapcsolása 
czéljából létesittetett volna.

A kaputól balra az Árpád-kori románcsoport van. Ezen épület egy 
kolostor-udvar körül csoportosul és magán hordozza az Árpádok korában 
hazánkban volt szerzetesrendi épületek jellegét és elhelyezését.

Az egyik oldalon ott van a templom a XI. és XII. század formáiban 
tartva; ennek kapuzatát a Szent István alapította jaáki apátsági templom 
kapuzatának természetes nagyságú másolata képezi. Ezen kapuzat egyike a 
legszebb román stylü portaléknak Közép-Európában. Gazdag tagozásainak 
egyes részletei a helyszínén az eredetiről lettek leformázva. A kapuzat fölötti 
Megváltó, valamint az apostolok alakjai ugyancsak az eredetiek utáni 
öntvények.

Maga a templom szabad compositio s a főhomlokzat közepén kiemelkedő 
nehézkes torony a X. és XI. század építészetének megfelelőleg lett alkotva. 
A templom belsejében levő oszlopfejek ugyancsak a jaáki apátsági templomból 
vett eredeti nagyságú öntvények, s a három hajós templom tervezése ezen 
értékes Árpád-kori fragmentumokhoz köttetett, mint a hogy belső kifestése is 
a kor ízlésének megfelelően történt. A templom apsisa körül azon fölirás 
alkalmaztatott, mely az esztergomi régi bazilikában IV. Béla király »Porta 
speciosá«-ján volt, s a melyet Jób érsek következőleg illesztett oda: »Mentem 
Sanctam Spontaneam Honorem Deo et Patriae Liberationem.«
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A főhajó derékpárkánya alá ugyancsak Hartwig püspöknek Szt. István 
király életére vonatkozó mondata van írva.

A kolostor-udvarnak majdnem összes építészeti részletei, mint az oszlop
fejek, a lábazatok, az udvar koronázó párkánya, magyarországi románkori 
épületekről vannak véve, úgy hogy ezen udvar a falaira helyezett építészeti 
fragmentumokkal Árpád-kori építészeti múzeumnak nevezhető.

Az udvartól balra eső épületrészben a régi kolostorok elrendezésének 
megfelelően a szerzetesek lakószobái és a praelatura utánzásaként kisebb szo
bák épültek, a melyekben a külön király-pavillont pótló király-szobák találtak 
helyet, a melyek engedve azon intentiónak, hogy az ezredéves ünnepély 
alkalmával ő Felsége számára olyan szobák rendeztessenek be, mint a milye
nekben — természetesen ideális föltevésben — az első király, Szent István 
lakott, román stylusban képeztettek ki. A király-szobákat magában foglaló 
épületrész külsőleg a tó felől egyszerű, várszerű kiképzést kapott, az udvar 
felé azonban nagy ablakok nyittattak, hogy ezen épület már ez által is magán 
hordozza a középkori »pallas« jellegét. A pallas homlokzati kiképzése olasz
román stylben történt s igy azon a római befolyás adta szigorúbb részletezés 
és oromkiképzés alkalmaztatott.

A homlokzaton két dombormű Szent István király és Asztrik püspök 
képét tünteti föl. A királyi lakosztály egy előszoba-, váróterem-, fogadó-, dol
gozószoba- és egy toiletteből állott. Az összes helyiségek belső kiképzése, vala
mint a bennük levő összes bútorzat Alpár Ignácz építész tervei szerint 
létesittetett.

Az előszoba, a mely a baloldali kaputoronyból nyílik, egyszerű gerendás 
födémet kapott ; falai kőszinűre vannak festve és hézagolva; azok mentén 
egy kőpad húzódik el, mely fölött a falnak egy része szövettel van bevonva; 
két egyszerű asztal, a padlaton és a pádon elterített párducz- és medve-bőrök 
képezték az egyedüli bútorzatot.

A váróterem egyoldali az előszobából nyílik, másoldalt a kolostor-udvar
ból közvetlenül megközelíthető.

Tizenegy méter hosszú, hat és fél méter széles négyszögű magas helyi
ség ez. Egyik hossz-falán három nagy ablakon át ragyogó gazdagságban 
színes világosság szűrődik be. Roth Miksa üvegfestő készítette e három abla
kot, valamint a királyi lakosztályban és a kápolnában levő üvegfestésű abla
kokat is.

A terem mennyezete gerendákból képezett fiókokra van osztva, a melyek 
váltakozó gazdag festést és aranyozást kaptak.

A falak simák és felső részükben színes hézagolást kaptak, alsó részük
ben pedig mintegy két méter magasságban tengerzöldszinű szövet van rájuk 
feszítve.

Az ablakfal egész hosszában egy pódium s rajta egy ülőpad húzódik 
el, vele szemben a Langer Ignácz szobrász által a kiállítás czéljából készített 
és átengedett trónus talált helyet, a melyen kívül egy nagy asztal és 12 ala
csony szék képezi a további bútorzatot; a terem mennyezetéről lefüggő gaz
dag vertvas-csillárt Marton Lajos és fia czég a pozsonyi virágvölgyi templom
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számára készítette és engedte át a királyszobák bebútorzása czéljaira. A terem 
két keskeny falán gazdagabb kiképzésű ajtókat találunk, a melyek közűi az 
egyik franczia-román, a másik pedig olasz-román stylben van kiképezve.

A fogadószoba egy boltozatos helyiség, a melybe egy nyugvó ágygyal 
berendezett fülke van beépítve.

A boltozat egy része donga-, másik része keresztbolt alakú sima, 
tagozás nélküli és gazdag festésű díszitést kapott. A két ablak közötti falon 
egy franczia-román stylben tartott kandalló süvegével a boltozatig ér föl. 
A szoba falai két méter magasságban tölgyfából készült összehornyolt desz
kázatot kaptak, azon felül pedig szövetszerű gazdag festéssel lettek díszítve. 
A bútorzat a kandalló előtt szabadon álló, továbbá egy magas hátfalú pádból, 
egy asztalkából és több székből áll. A gazdag festésű ablakokban a király és 
királyné képeit látjuk.

Leggazdagabb kiképzést nyert a dolgozó szoba, mely ablakaival a tóra 
nyílik s mely előtt egy kényelmes terrasz van építve.

A szoba mennyezete boltívek közé illesztett és azokkal párhuzamosan 
haladó boltozat alakú fiókos gerendázatból áll, mely tölgy- és mahagóni fából 
volt előállítva. A fal alsó részén ugyancsak tölgyfa-deszkaburkolat volt; az e 
közt és a boltozat vállpárkánya közt elhúzódó keskeny falsík igen gazdag festői 
díszt kapott. A szoba egyik keskeny falán elhelyezett kőkandalló olasz-román 
stylben tartva, ugyancsak a mennyezetig ért fel. A bútorok között kivált az író
asztal, egy tölgy- és mahagóni fából készült magas hátfalú pad és egy gazdag fara- 
gású láda, valamint a már korai góth stylben tartott gazdag faragáséi székek.

A királyi szobák falburkolatait, mennyezeteit és ajtóit, valamint a dol
gozószoba íróasztalát Midii Alajos készítette. A szobák, a kolostor-udvar és 
a kápolna nagyon sikerűit festését Glaser János végezte.

Az összes szobrász-munkákat, a műkőből készült kandallókat, valamint 
a bútorzat faragásainak egy részét Langer Ignácz, a többi bútorokat Biró 
Lajos, Csepreghy János, Seifert Henrik és König Izidor asztalos mesterek 
Budapesten és Lengyel Lőrincz fiai szegedi butorkészitők szállították. A kan
dallókhoz szükséges tűzbakokat a nagyszentmiklósi aranylelet motívumai 
után Alpár Ede lakatosmester készítette.

A csúcsíves épületcsoport a főkaputól jobbra közvetlenül a sziget sze
gélyére épült, úgy hogy annak egyes részei mindjárt a tó vizsíkjából emel
kednek ki. Ezen épület egyemeletes és V alakú, a mely alak következtében 
keletkezett udvar a sziget belsejére nyílik. A főkapuval párhuzamosan induló 
szárnynak külső oldala a román-csoportnak chronologicus folytatásakép 13. 
századbeli korai góth stylben terveztetett. Ezen épületrésznek jobboldali sarkát 
egy hatalmas, tagozatlan torony képezi, a melyen még ugyancsak korai góth 
stylű ablakokat látunk. A toronjr párkányzata, kiugró felső része, valamint 
sisakja a vajdahunyadi várnál levő »Nyebojsza« torony után lett kiképezve; 
a mint hogy az ezen torony mellett a tó felé nyíló egész homlokzatrész négy 
gyámpillérjével s ezek fölé helyezett gazdag kiképzésű erkélyeivel ugyancsak 
a vajdahunyadi vár azon legszebb részének, melyben a lovagterem van, termé
szetes nagyságú utánzata.
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Ezzel, valamint több apróbb részlettel Alpár Ignácz építész Mátyás király 
idejét akarta főleg kiemelni, mert tudvalevő, hogy a vajdahunyadi várat, 
Hunyadi János, a kormányzó, fia, a későbbi Mátyás király számára építtette 
1450. körül.

A vajdahunyadi szárnyat egy szépen kiképezett templom-kórus zárja le, 
a mely a szepes-csütörtökhelyi páratlan szépségű csúcsíves templom részletei 
szerint, bár jóval kicsinyített mértékben, volt tagozva. Az udvari szárnynak 
belső lezárását a segesvári vár rendkívül érdekesen kiképzett kaputornyának 
másolata képezte.

Ezen érdekes műemlékből csakis felső része, s főleg sisakja, mely az 
erdélyrészi torony-kiképzésekre oly nagyon is jellegzetes, lett fölhasználva. 
A toronynak alsó részein alkalmazott ablaknyilások s az erkély a szükségnek 
megfelelően egész szabadon terveztetett. A toronynak földszinti részében egy 
nyitott csarnok volt, a melyből az első emeletre egyenes irányban vezető 
nyitott lépcső a keresdi gróf Bethlen Gábor-kastély lépcsője szellemében létesült.

Ezen lépcső, valamint a segesvári torony sisakja már renaissance-for- 
mában van kiképezve.

így van az eredeti műemlékeken is, mert a segesvári kaputorony alsó 
részeiben határozottan a csúcsíves korból való még, felső sisakja azonban 
elpusztulván, annak helyébe a 17. században jött a jelenlegi sisak. Az udvar 
felől a főkapu melletti szárnynak keskeny oldalán egy klasszikus formákban 
tartott csúcsíves kapuzatot s fölötte egy nagy csillag-ablakot látunk. A kapuzat 
szolgált a csúcsíves épület főbejárójául; a fölötte levő keresztvirágon Mátyás 
király czímeréből vett hollót, jobbról-balról pedig ugyancsak Mátyás korabeli 
pánczélos lovagokat látunk. Ezen szárny belső oldalán a késői góth styl 
van bemutatva s hét gyámpillér közé ismét a szepes-csütörtökhelyi kápolna 
belsejéből vett baldachinos kiképzés képezi a mellékbejárót.

Az udvar hátsó fala, mely olaszos csúcsíves stylben van tartva, messze kiszö
gellő fapárkányzattal bir. A földszinten a fal elé elhelyezett oszlopsor által az 
emeleten egy terrasz képeztetik; a vaskos, rövid oszlopok fejei a vajda
hunyadi lovagteremből vétettek. Az emeleti fal sűrű ablaksor által teljesen 
áttörve, gazdag festett díszítést kapott, mely a főpárkány aljáig az egész fal
felületet elborítja. A főpárkány konzoljai között Mátyás-korabeli czímerek 
heraldikus környezettel lettek festve. Közbűi ott látjuk a Mátyás-korabeli 
országczímert, azután Hunyady, Beatrix arragoniai czímerét, Szilágyi, Vitéz 
János, Bakács Tamás, Corvin János czímerét.

Az udvarra nyíló harmadik oldal átmeneti stylben terveztetett főleg azért, 
hogy a hozzácsatlakozó segesvári toronynyal, mely mint műemlék hivatva 
volt a csúcsíves és renaissance-styl közti átmenetet létesíteni, összhangzásba 
hozassák. A jobb és finomabb átmenetek létesítése kedvéért ezen hom
lokzatrészre a főpárkányon felül már határozottan német renaissance-jellegű 
oromzatok helyeztettek, a melyek korra és alakra nézve a segesvári torony 
sisakjával vágnak össze, s a melyeknek megokolására ugyancsak azt lehet 
felhozni, a mit a segesvári torony sisakjánál már kifejtettünk, hogy az egy 
újabb kornak hozzátételeként tekintendő.
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A csúcsíves épület belső kiképzésénél főleg a nagy lépcsőcsarnok és a 
kápolna elrendezése, mely a földszinti lovagteremből, valamint a fölötte 
levő első emeleti teremből nagyon festői betekintést engedett, eme
lendő ki. A nagy lépcsőcsarnok az első emeleten vele kapcsolatos 
Nagy Lajos-korabeli teremmel Alpár Ignácz építész terve szerint olasz góth 
stylben képeztetett ki. Festőmunkáit Glaser János készítette. A többi 
helyiségeknek, mint a már említett földszinti lovagteremnek, a mely terjedel
mében a vajdahunyadi lovagteremmel teljesen azonos, a fölötte levő másik 
teremnek, a kápolna belső részének s a többi helyiségeknek kiképzése és 
festése, Schickedanz Albert építész tervei szerint és általa létesültek.

Különösen felemlitést érdemel itt még a XV. századi könyvtárhelyiség, 
melynek egyik falán Mátyás kiráty fiára, Corvin Jánosra vonatkozó csillagászati 
jóslat (horoscop) van festve; továbbá a könyvtárból nyíló szoba, magyar 
motívumokkal gazdagon kifestett famennyezet-utánzatával.

A csúcsíves udvar közepén egy érdekes kutat látunk. Ezen kútnak 
eredetije Bécsben a Hohenmarkton állott. 1520-ban Pozsony város tanácsa 
Luthringer András hamburgi kőfaragónál a pozsonyi városháztér számára 
ugyanoly kutat rendelt meg azon kikötéssel, hogy a kút fölött elhelyezett lovag 
jobb kezét egy pajzsra támaszsza, melyre a magyar czímer legyen bevésve. 
A mi kutunk a pozsonyi kút után, melyet »Mátyás király« kútjának neveznek, 
részben leformálása által lett készítve. A bécsi eredeti már elpusztult s 
helyébe Fischer von Erlachnak barokk baldachinja jött.

Ezen pozsonyi kút másolatát Ohrenstein Henrik beocsini czementgyáros 
a saját költségén készíttette és bocsátotta az igazgatóság rendelkezésére.

A renaissance-épület, mely terjedelemre nézve a legnagyobb, négyszög
alakú; a főtengelyben elhelyezett közép-traktusban a főlépcső talált helyet; 
a hátsó traktus két sarok-pavillonjába egy-egy melléklépcső tétetett.

Az épületnek ezen elrendezés következtében két nagy udvara van. 
Chronologicus sorrend szerint az ezen épületnél levő részek a hátsó homlokzat
nak jobboldali saroktornyával kezdődnek. Ezen torony falfelületén a bártfai 
városházáról vett kora renaissance-korbeli ablakok, valamint ugyancsak a 
bártfai városházról vett erkély applicáltatott. A torony sisakja a brassói Szt.- 
Katalin-bástya sisakja után képeztetett. Ezen Katalin-bástya egy tagozatlan, 
négyszögű alacsony épület; ezen műemlékről csakis az érdekes torony
kiképzés használtatott föl. A hátsó homlokzat a Szepességben előforduló 
német renaissance-jellegű építkezést adja vissza. A főpárkány fölött alkal
mazott szaraczén Ízlésű végződésekkel a szepességi harangtornyoknál (Poprád, 
Lőcse, Késmárk) gyakran találkozunk. Ezen motívum külömböző változatosságok
kal a felső-magyarországi renaissance-korbeli profán épületeknél is igen gyakran 
található, és valószínűleg Lengyelországon át s talán lengyel építészek által is 
hozatott be Magyarországba.

Ugyanezen irányt képviseli már tisztább renaissance-formákban az épület 
jobboldalán bemutatott eperjesi, úgynevezett Rákóczy-ház részlete is.

Ezen érdekes műemlékből Alpár csak egy darabot mutat be s e mellé 
állítja a lőcsei városháznak nehézkes késő renaissance-korbeli tornyát és az
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ugyanazon épületet jellemző loggia egy részét. A hátsó homlokzatnak a 
brassói toronynyal korrespondeáló balsarkára Alpár építész egy idegen, kora 
franczia renaissance stylű épületet illesztett be. A tó felőli oldalhomlokzat 
késő barokk-formákban van tartva, melynek festői hatását nagyon emeli a 
később befalazott kapuzat. A renaissance-épületnek főrészét azonban 
az udvar felé néző Mária Terézia-korabeli főhomlokzat képezi. A tervező 
építész ezen kor építészetét nagyon is hangsúlyozni akarta azért, mert 
Mária Terézia korának s Fischer von Erlach és Hildebrand bécsi építé
szek alkotásainak befolyása alatt fejlődött Magyarország újabbkori építé
szete és iparművészete leginkább. Újabbkori főúri lakaink és palotáink, a 
gödöllői kir. várkastély, a nagyváradi püspöki palota, az egri lyceum, az 
aszódi kastély és számos más főúri palota és középület mindannyian ezen 
kornak bélyegét viselik magukon.

A történelmi főcsoport renaissance-épületének főhomlokzata közvetlenül 
Fischer von Erlach irányára támaszkodik s ebből csupán a közép kiszögellés 
érdekes tetőkiképzése veendő ki, mely a gyulafehérvári Károly-kapu motívumai 
után szabadon képeztetett.

A renaissance épület belsejéből Alpár építész csupán a földszinti 
előcsarnokot, az első emeleti nagy lépcsőcsarnokot és az ahhoz csatlakozó ovális 
kupolacsarnokot képezte ki, és pedig ugyancsak Mária Terézia-korbeli barokk- 
stylusban. A kiállítási helyiségek belső kiképzését Schickedanz Albert építész 
végezte, melyek közűi legsikerültebb volt az esztergomi Bakács-kápolnának 
a földszinten elhelyezett másolata.

Ezenkívül földszinten még felemlítendő a három nagy terem, melyeknek 
elsejében a famennyezet Mária királyné körmöczbányai házáé után készült, 
a középsőben pedig a falakat érdekes costume-képek ékesítik a XVI. és
XVII. századból.

Az első emeleten létesített három nagyterem közűi a középsőt Schickedanz 
építész a budapesti központi papnöveldének a magyar pálosok által létesített 
könyvtári helyisége és temploma motívumaival festette ki. A jobbra nyíló 
terem a Lamberg grófok pozsonyi palotájából kölcsönzött stucco-diszitéssel 
és a hazai főiskolák czímereivel lett ékesítve; a középső teremből balra 
nyíló helyiség a pozsonyi városház régi tanácstermének motívumaival van 
ékítve, plafondja közepén pedig XVIII. századi ízlésben festett kép látható. 
Az épület belsejének fődiszét azonban az Eszterházy Pál herczeg által saját 
költségén Schmidt épitészszel az eszterházai kastély eredetijei után készíttetett 
első emeleti szobák képezték.

A renaissance-épületek tervezetét Alpár Ignácz építész egész szabadon 
végezte; természetes nagyságban csak egyes műemlékek vagy műemlék
részletek jöttek kivitelre, a többi fölhasznált műemlékek méreteiket illetőleg 
az egységes tervezet keretébe lettek beillesztve, a mi főleg azért volt szük
séges, hogy az épület összhatásában dissonantia létre ne jöjjön; igy történt az 
is, hogy egyes részletek az eredetinél kisebb, mások pedig nagyobb mére
tekben kerültek bemutatásra, minthogy a tervező építész e bemutatással 
csupán azok szellemének visszaadását czélozta.
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Az épület kivitele a Neuschlosz Ödön és Marcell czégre volt bízva. Az 
összes falak, a román épület kivételével, mely teljes tömör falazatból létesült, 
favázas szerkezetet kaptak. A faváz legalább is egy téglavastagságban körül- 
falaztatott; némely helyen azonban, különösen hol a styl nagyobb ablakmélye
déseket igényel, másfél, egészen két téglavastagságú falak is létesittettek. A fa
alkatrészek igy teljesen körül lettek falazva és kivülről-belülről tűz ellen 
biztosítva. A födémek a földszint fölött vagy a külső falakon, vagy pedig 
vasoszlopokra helyezett vasgerendákon nyugosznak. Ezen helyen kizárólag 
egyszerű gerenda-födémek alkalmaztattak, a melyek tűzbiztonság kedvéért 
alulról gipsz-pallók vagy Rabitz-boltozatok által izoláltalak. Az első emelet 
mennyezetét mindenütt csapos gerendák képezik, melyek fölé a padláson föld
feltöltés és téglaburkolat jött. A tetőfedés a stylnek megfelelőleg bádogból, 
palából vagy cserépből létesittetett, csupán néhány, a szemtől elvont födélsík 
lett papirpéppel befödve.

Az épületek létesítésénél a már említetteken kívül Langer Ignácz készí
tette a román és csúcsíves csoport, Verán József pedig a renaissance-épület 
építési szobrász-munkáját. Roth Miksa a román épület, Forgó és Társa ez ég 
pedig a csúcsíves épület összes üvegfestési munkáit, Fried Zsigmond a 
renaissance-épület, s a Zellerin-féle gyár a csúcsíves és román épület bádogos 
munkáit, Kirschenbaum Gusztáv a tetőfedő-munkákat, s Gelb M. és fia  ezég 
a király-szobák összes kárpitos-munkáit.

A szobrász-művészeti munkákat Bezerédi Gyula, Kallós Ede, s különö
sen elismerésre méltóan Köllő Miklós szobrászok készítették.

A történelmi főcsoport három főépületének kiegészítéséül ugyancsak 
Alpár Ignácz építész tervei és Herman Ottó utasításai szerint épült az ősfog
lalkozások pavillonja, valamint a tó közepén az őskori halászat pavillonja is. 
Ez utóbbi épülettel egy őskori czölöpépitményt akart a szerző bemutatni, az 
előbbiben pedig a Magyarországon dívott faépítményekre utalni.

A történelmi főcsoport épületeinek teljes fölépítése és belső kiképzése a 
bástyafalakkal együtt 680.000 frt költséget igényelt.

A jelenkori főcsoport épületei.

A jelenkori főcsoport épületeire áttérve, legelső sorban említjük fel az 
1885-iki országos átalános kiállításról fenmaradt és a jelen kiállítás keretébe is 
bevont épületeket, és pedig :

1. A nagy iparcsarnokot, a mely 12.472 m2 területtel épült és ezúttal 
a jelenkori XII., XIII., XlVa, b, c, XVI. és részben a XIX. csoportok befoga
dására szolgált.

A feltüntetett terület azonban az említett csoportok részére már kezdet
ben sem volt teljesen elégséges, miért is a XII. csoport lakberendezései egy 
részének elhelyezése czéljából szükséges volt az iparcsarnok kibővitése. A csar
nok keleti oldalán a főkaputól jobbra és balra egyenkint 420 m2 területtel két 
annex épült, melyeket egy 8‘o m. széles és 23'o m. hosszú azaz 184 m2 terű-
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letű folyosó kötött össze. Mig a két annex lakberendezésekre épült, az össze
kötő folyosóban kosárfonó- és kisebb bútoripari tárgyak állíttattak ki.

Bár ezen kibővítés által, mely egyszerű kifalazott favázas falból, az 
iparcsarnok meglevő architecturájához híven, vakolva épült, a csarnok mintegy 
1100 m2-rel nagyobbodott, a beérkezett tömeges jelentkezések után még kellett 
kibővítésről gondoskodni. Ugyancsak a XII-ik csoportbeli kádár-, durva asz
talos- és szerszám-iparágak elhelyezése czéljából a csarnok délkeleti udvara 
360 m2 területtel felülvilágitós fedéllel láttatott el, a XWb. csoporthoz tartozó 
Löw Károly zsolnai posztógyárosnak pedig átengedtetett a délnyugoti udvar, 
mig az északnyugoti udvar felét, mely már a kereskedelmi muzeum által ala
kíttatott át, a budapesti Kunz és Mössmer-íé\e fehérnemű-gyár rekonstruálván, 
használta fel kiállítása rendezésére.

A körülirt kibővítésekkel az iparcsarnok 2000 m2-rel növekedett terület
ben és a felsorolt csoportoknak közel 14.500 m2 állott rendelkezésükre.

A felsorolt kibővítési munkálatok mind csak ideiglenes jellegűek voltak 
és favázból készültek arra való tekintettel, hogy az ezredéves kiállítás bezárta 
után eltávolíttatnak és az iparcsarnok ismét régi alakjába helyeztetik vissza.

Az iparcsarnok a kibővítési munkákon kívül gyökeres javítási munkákat 
is igényelt, nevezetesen az összes tetők új fedést nyertek; a régi padozat 
korhadtsága folytán újjal volt pótlandó ; a 4400 m2 területű ablakok is gyö
keres javításnak vettettek alá, és a csarnok teljesen újból kifestetett. A fel
sorolt javítási és átalakítási munkák 1895. év április havában kezdettek meg 
és az iparcsarnok öt hónap leforgása alatt teljesen készen állt az installationális 
munkák megkezdésére. Az installatio a XII. csoport 112 lakberendezési fülké
jének beépítésével kezdődött meg 1895. év szeptember havában és 1896. évi 
január hó végén fejeztetett be.

A felsorolt munkák a következő költségeket igényelték :
Az iparcsarnok helyreállítása és kijavítása 86.110 frt, a csarnok kibőví

tési munkálatai pedig, a Löw és Mössmer-féle udvarok kivételével, melyeket 
a nevezett kiállítók saját költségükön létesitettek, illetőleg rekonstruáltak, 38.472 
forintba kerültek.

A csarnok kibővítését a kiállítás műszaki osztályának tervei szerint Gre- 
gersen G. és f a i  czég, a bádogtetők újbóli fedését Steiner Armin és Ferencz, 
az aszfalt-pépfedést Biehn János, a belső festést Vasvári Ferencz, a külső 
polychrom-festést Schimann János budapesti vállalkozók teljesítették.

A XII-ik csoport elrendezéséhez szükséges szobafülkék asztalos-munkáját 
egy részében régi anyagok felhasználásával 23.044 frt összegért Blonder Henrik 
és Bodon Károly budapesti asztalosok teljesítették; mig a szép és Ízléses 
mázoló munkát 3977 frt összeg erejéig Takáts Lajos mázolómester eszkö
zölte. Mátrai Lajos szobrász-tanár a négy figurát 1200 frtért készítette.

2. Az 1885-iki országos átalános kiállítás volt műcsarnoka, melyet a 
nevezett czélra PfajJ Ferencz építész tervezett és szilárdan épített, az egész
ségügyi csoport kiállításának elhelyezésére szolgált. A nyers téglával burkolt 
és Zsolnay-féle majolikával gazdagon díszített csarnok 1250 m2 területet foglal el.

3. A volt királycsarnok, a székes főváros közönsége hozzájárulásával,
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melynek tulajdonát képezi, magán-czélokra használtatott fel, miután azt bér
lője, a Kttgier H. czég tulajdonosa, Gerbeaud Emil megfelelőleg kibővittette.

Ray Rezső budapesti épitész tervei szerint az Ízléses csarnok 380 m2-rel 
nagyobbodott és a kiállítás fényes étkező helye volt, hol mindig előkelő kö
zönség találkozott.

Ezek előrebocsátása után áttérünk a jelenkori főcsoport épületeinek 
leírására, és pedig könnyebb áttekintés czéljából a kiállítási csoportok szerinti 
egymásutánban.

4. Az előadó művészet befogadására és a kiállítás területén megtartandó 
ünnepélyek czéljaira a kiállítás műszaki osztályának tervei szerint épült az
ünnepélyek csarnoka.

A csarnok összesen 2530 m2 beépített területet foglalt el, melynek fő- 
magvát képezte a 24 m. széles és 40 m. hosszú, 960 m2 területű, 17 m. 
magas, karzattal ellátott nagyterem, hol kongresszusok, hangversenyek és dísz
lakomák tartattak.

A nagyterem keleti oldalán volt a tágas előcsarnok, melyből jobb-és baloldal
ról tágas és kényelmes lépcsők vezettek fel az emeleten fekvő díszes 300 m2-es 
kisterembe és a 800 m2-t elfoglaló zene- és hangszer-kiállítás helyiségeibe.

A földszint északi részét a zenészek részére szükséges hangszer-szobák 
foglalták e l; az épület déli és nyugoti része a Dréher-féle kőbányai sörgyár
nak volt rendelkezésére bocsátva.

Az ünnepélyek csarnoka a régi Hattyútó helyén épült, fenyőfa-pilótákra, 
favázból. A nagy termet környező falak 16 cm. vastagságban kifalaztattak, mig 
a többi, úgy az emeleti falak is külső-belső deszkaburkolatra és nádazásra 
vakolattal láttattak el. A nagy terem magyaros motívumokkal tartott festését 
Götz Adolf budapesti festő végezte.

A tágas emeletes épületet Neuschlosz Károly és fia  czég építette kilencz 
hó leforgása alatt 110.000 frtért, és igy egy m2 beépített terület 43 72 frtba került.

5. A sajtó és közművelődési csarnok magában foglalta az ország közmű
velődési és tudományos egyesületeinek, továbbá a könyvkiadó-vállalatoknak 
kiállítását.

A sajtó kiállítására szolgált a 40 m2 területű nagy olvasóterem, mely
ben hazánk összes sajtótermékei a látogatók rendelkezésére álltak ; az eme
leten a sajtó tagjai részére megfelelő dolgozó és társalgó helyiségek voltak, 
kellő felszereléssel.

Az egyemeletes épületre, mely a nagy iparcsarnok déli oldalán állt, beér
kezett pályatervek közül Ullmann Gyula és Kármán Aladár építészek terve 
fogadtatott el kivitelre, és a franczia barokk-stylben tartott épületet Lemberger S. 
és fiai budapesti vállalkozó czég építette fel 25.000 forintért. Az 500 m2 terü
letű épület pilóta-alapra favázból épült és a mansard-tető aszfaltpéplemez- 
burkolatot nyert; az összes favázfalak deszkaburkolattal voltak ellátva, mely 
kivül-belül vakoltatott. A homlokzatok kőarchitectura-imitáczióban készültek; 
belül azonban, tekintettel a már előrehaladt időjárásra, a falak festés helyett 
kárpitoztattak; az emeletre vezető díszes lépcső puhafából készült.

Az igy előállított épület beépített m2 területe 50 frtba került.



Ünnepélyek csarnoka.
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6. A közművelődési csoport épületei közé tartozott a 12 m2 területű 
»Angol biblia-társulat« pavillonja, mely favázas falakból s gyalult és mázolt 
deszkázattal épült.

7. Közoktatásügyi csarnok. Hazánk közoktatásának bemutatására 2520 
m2 területű, antik stylben tartott csarnok épült. A csarnok három hajóból 
állott A tágas előcsarnokban a népoktatás egy része helyeztetett el. A középső 
főhajó 14 m. magas középtermét a művészi iskolák foglalták el a falmezők
ben köröskörül .díszes freskó képekkel Lotz és Feichtinger mesteriskoláiból, 
mig a főcsarnok utolsó termében a felsőbb oktatás helyezkedett el, a pavilion

jobb hajójában pedig az 
ipar- és kereskedelmi 
iskolák kiállítása ren- 
deztetett el ízlésesen. 
Az egyszerű és nemes- 
izlésű oszlopcsarnokok
kal díszített pavilion ter
veit a kiállítás műszak 
osztálya részéről Bier- 
bauer István építész, 
kir. főmérnök készítette 
s Lövy Dávid és fia i 
czég 52.150 frt költ
ségért építette fel a 
csarnokot, és igy egy 
négyszögméter beépí
tett terület 20 frt 70 
krajczárba került.

A csarnok pilóta
alapra favázból épült, 
külső-belső deszkázatra 
mészhabarcscsal vakol
va ; ugyanily anyagból 
készültek az előcsarno
kok oszlopai is. Az épí
tészeti díszítések gipsz

ből alkalmaztattak és a csarnok megvilágítása felülvilágítókon át történt.
8. A torna- és sport-kiállitás bemutatása czéljából a közoktatási csoport 

keretében épült a torna-csarnok, mely a középiskolák részére előirt tornatermet 
mutatott be egy öltöző-, egy mosdó-helyiséggel és előtérrel. Az 1300 m2 beépített 
területtel biró torna-csarnok felszerelés nélkül 8530 frtba került és egy m2 be
épített területre 28 frt 40 kr esik. A csarnok pilóta-alapozást nyert és kivül- 
belül deszka-burkolattal épült. A tetőzet belül láthatólag készülvén, gyalult és 
mázolt deszkázattal, kívül azonban aszfalt-péplemezzel burkoltatott. A csar
nokot a kiállítás műszaki osztályának tervei alapján Horváth József ácsmester 
építette.
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9. Az emberbaráti tanintézetek kiállítására egy 150 m2 területű, pilóta-alapon 
álló, faváz-szerkezetű pavilion épült, mely gyalúlt és mázolt deszkázatot nyert. 
A pavilion aszfalt-péplemezzel fedetett és Brunner Ferencz ácsmester készí
tette 3346 frt összegért.

10. Igazságügyi csarnok. Az igazságügyi kiállítás három részből állt, és 
pedig: az ügyvédi kamarák, az igazságügyi ministerium és végül a börtönügy 
tárgyainak bemutatásából. Ebből kifolyólag a formás, tömör alkotású pavilion 
is három részből állt, és pedig: porticussal ellátott főcsarnokból, egy összekötő 
részből és a középkori góth stylben tartott emeletes hátsó részből. Ez épület

Középiskolai tornacsarnok.

ugyancsak pilótákkal alapoztatott és faváza külső-belső deszkázással, kívül 
vakolattal, belül jute-kárpitozással láttatott el, s belül csakis a földalatti bör
tön birt tömör falazással. Az épület beépített területe, melyet Bierbauer és 
Kommen műépítészek tervei szerint Gregersen G. és fiai czég 17.500 frtért 
épített fel, 400 m2 volt, és igy egy m2 beépített terület 43 frt 75 krba került.

11. Gyermek-pavillon. Pilóta-alapra favázas falból épült; a favázas fal 
16 cm. vastagságban téglával lett kifalazva és külső-belső vakolással ellátva. 
A főbejáratot két toronyalakú felépítmény ékítette és a tetszetős csarnok úgy 
kívül, mint belül megfelelőig festetett ki. A kiállítás műszaki osztályának tervei 
szerint a 625 m2 területű csarnokot Gregersen G. és fiai czég 16.600 frtért 
építette fel, és igy építése négyszögméterenkint 26 frt 50 krba került.
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. III. 4
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12. A mentők pavillonja, mely úgy a budapesti önkéntes mentő-egyesület 
kiállítású t, valamint az állandó szolgálatra szükséges helyiségeket magában foglalta, 
pilóta-alapon álló favázas épület volt, a soproni Fridrich örökösök czég által fel
ajánlott cseréppel lefedve. A csarnok 205 m2 területtel, a cserepezés kivételé
vel, Gregersen G. és fiai czég által 6050 frtért építtetett fel, és igy egy m2 be
épített területe 29 frtba került.

13. Balneologiai pavilion. A középrészén nyolczszöges lapos felül
világítóval ellátott kupola-épület volt, melynek négy szögletében kisebb

Igazságügy.

diorámák készültek hazánk nagyobb fürdőhelyeiről; a kupolás [középrésztől 
jobbra és balra is háromhajós oldalcsarnokokban ásványvizek voltak kiállítva 
és az oldal csarnok ok záradékaiba szintén diorámás fülkék voltak beépítve. 
A műszaki osztály által készített tervek alapján a csarnok pilóta-alapon fa- 
vázos falból épült fel, mely falak kívül vakolattal, belül azonban deszka- 
burkolattal láttattak el. Az összes díszítmények gipszből készültek, a tetők 
pedig aszfalt-péplemezzel fedettek. A 870 m2 alapterületű csarnokot 28.600 
forintért Neuschlosz Károly és fia  czég építette fel, úgy hogy egy m2 beépí
tett területre 32 frt 90 kr. esik.



Borászati csarnok.



52

14. Kereskedelmi, pénz- és hitelügyi csoport. A városligeti tavon át 
épült állandó hid folytatásában létesített nagykörút kezdetén emeltetett a 
díszes emeletes csarnok, melyben az ország kereskedelmének és hitelügyének 
múltja és jelenje mutattatott be. Ép ezen oknál fogva tervezte Quittner Zsig- 
mond építész a csarnokot részben hazánk régi kereskedő-házainak, részben 
pedig egy díszes modern pénzintézeti épületnek mintájára. A csarnok föld
szintje kiállítási szempontból leginkább a múltnak, az emelet a jelennek volt 
szentelve.

A csarnok pilóta-alapon favázból épült. A falak külső-belső deszkázata 
festett mészhabarcs-vakolatot nyert, belül pedig az egyes helyiségek kor
hűen megfelelőleg képeztettek ki. Az épület fedése is különféle volt, rész
ben cserépből, részben pala-, bádog- vagy aszfalt-péplemezből készült.

Az 1214 m2-nyi emeletes épületet 71.800 frt költséggel Neuschlosz\Ödön 
és Marcell czég építette, és ezek szerint egy m2 beépített terület 59 forintba 
került.

15. Mezőgazdasági nagy csarnok. A könnyed faszerkezette| épített mező- 
gazdasági pavilion háromhajós csarnok volt, melynek középhajója 20 m. fesz
táv mellett 14 m. magassággal birt, mig az oldalhajók egyenként 8—8 m. 
szélesek voltak. A csarnok pilóta-alapon deszkaburkolattal ellátott faváz-falból 
épült és aszfalt-péplemezzel volt lefedve.

A főbejárat és a székely kapuk mintájára épült oldal-homlokzatokra 
alkalmazott tornyok tetőzete zsindelylyel fedetett be. A csarnokot a kiállítás 
műszaki osztályának tervezete alapján 4500 m2 beépített területtel 59.000 
forintért Lövy Dávid és fiai építették, és igy egy m2 beépített területe alig 
került 13 frt 10 krba.

16. A mezőgazdasági csarnok kiegészítő részét képezte a földmíve lés
ügyi m. kir. ministerium kiállítási irodájának villaszerű épülete, mely a nagy 
csarnokkal egy folyosóval volt összekötve. A faváz-szerkezetű pavillonban a 
gyülésterem és mellékhelyiségei helyeztettek el, és Jakab Dezső építész tervei 
szerint Lövy Dávid és fiai czég 10.000 frt költségösszegért építette.

17. Borászati csarnok. Az építészeti szempontból érdekes kúpalakú 
faváz-szerkezetű csarnok köralakú alapterületi el birt és alapjában három részre 
volt osztva. Az épület középső részét a borászati kiállítás képezte, palacz- 
kokban bemutatott bormintákkal. A második gyűrű a kezelési helyiségeket, 
buffet-t és a kiszolgáló személyzet helyiségeit foglalta magában; a külső 
verandaszerű gyűrű pedig a látogató és borkóstoló közönség kényelmére 
szolgált. Az érdekes pavilion kivül-belül deszkázott és vakolt favázas falakból 
épült, mig a veranda látható díszes faszerkezetet mutatott. A 960 m2 területű 
épület tervezetét a kiállítás műszaki osztálya részéről Kolbenheyer Viktor épí
tész, kir. főmérnök készítette, melynek alapján a kivitellel Lövy Dávid és fia i 
czég bízatott meg 21.000 frt összeg erejéig, és igy egy m2 beépített terület 
21 frt 80 krba került.

18. Szőllőszeti csarnok. A présház mintájára deszkázott favázból épült 
240 m2 területű emeletes csarnokot a kiállítás műszaki osztályának vázlatai 
alapján Lövy Dávid és fiai czég építette 8400 frt költséggel.
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19. A dohányjövedéki csarnok, melyben a dohány feldolgozása gyakorlati
lag is be volt mutatva, pilóta-alapokon kifalazott favázakból épült. Az épület 
kimagasló középrésze zsindely-, az oldalrészek azonban aszfaltpéplemez-fedést 
nyertek. A csarnok belső része vakolva és látható tetőszerkezettel képezte- 
tett ki. A csarnokot Zóbel Lajos pénzügyi tanácsos tervei szerint 740 m2 
területen 24.000 írtért Gregersen G. és fiai czég építette fel, s e szerint egy m2 
beépített területre 32 frt 40 kr esik.

20. A kertészeti állandó kiállítási pavilion nyolczszögletes czentrális

Magyar kir. állami ménesbirtokok.

elrendezésű, favázból épült csarnok volt. Á faváz külső-belső deszkázata vakol
tatok és sgraffito-szerű festéssel volt díszítve s aszfaltlemezzel lefödve. Az 
500 m2 területű csarnokot a kiállítás műszaki osztásának tervei alapján Neu- 
schlosz Károly és fia  czég 15.400 írtért építette, és e szerint egy m2 beépített 
területre 31 frt esik.

21. Tejgazdasági csarnok. A havasi lakóházak mintájára épült csinos 
csarnok emeletes épület volt, részben alápinczézve. A pinczehelyiségben a 
tejtermékek gyártása mutattatott be gyakorlatilag, a földszinten a különféle



Időleges kiállítások csarnoka.
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gépek és a tej kezelésére vonatkozó eszközök, az emeletes karzaton az ösz- 
szes tudományos adatok szolgáltak felvilágosítással a közönségnek. A csarnok 
keleti 7részén tágas veranda épült a központi tejcsarnok részére.

A pincze-rész téglafalazatból, az emeletes épület-rész favázból épült. A faváz 
földszinti részére kettős deszkázatra kőfalazatot utánzó vakolat készíttetett, az 
emelet azonban bordafalat mutatott. A 265 m2 területű csarnok terveit a ki
állítás műszaki osztálya készítette, melynek alapján 11.680 forint költség
összegért Antony Tamás ácsmester építette. A csarnok egy m2 beépített területe 
44 frtba került.

22. A m. Mr. állami ménesbirtokok pavillonja díszes bejárattal Jakab

József főherczeg pavillonja.

Dezső építész tervei alapján 275 m2 területen Neuschlosz Károly és fia  czég által 
14.850 frtért azaz m2-ként 54 frtért építtetett. A csarnok pilóta-alapokon állt 
és favázból készült. A faváz külső-belső deszkázása vakoltatott és az összes 
ornamentális dísz gipszből állíttatott elő.

23. A vizépitészeti csarnok díszes kupolájával már kívülről magán viselte 
a központi elrendezésű alap-megoldást, melyhez két oldalszárny csatlakozott 
a Duna- és Tisza-szabályozási munkálatok bemutatására. A csarnok kupolája 
alatt impozáns csoportozatban voltak feltüntetve vizépitészetünk hírneves 
úttörői és bajnokai. A 32 m magas kupolát gipsz-díszitésekkel burkolt 12 
fenyőfaoszlop hordta és a környező falak festett juta-kárpitozással voltak 
ellátva. Az oldalszárnyak belül vakolva voltak, a mennyezet azonban könnyű
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világos __csalánszövettel burkoltatott. A pilóta-alapra favázas falak épültek, 
melyeken deszkaboritások alkalmaztattak és ezeken a külső építészeti kikép
zés nádvakolattal készült. Az összes architektonikus díszítések gipszből 
voltak. A tetőfedés részben bádoggal, részben aszfalt-péplemezzel állíttatott 
elő. A vázlatokat ez épülethez is a kiállítás műszaki osztálya adta, melyek 
alapján a részletterveket Lövy Dávid és fiai czég készítette. A csarnok 
beépített területe 1050 m2 volt és a nevezett vállalkozó czég 25.300 frtért 
építette fel s igy egy m2 beépített területre 24 frt esik.

Torontál vármegye csarnoka.

24. A selyemtenyésztési csarnok pilóta-alapon, favázból, japáni formákban 
épült. Igen érdekes volt építészeti szempontból a csarnok tető-kiképzése és 
fedése festett cserepekkel. A csarnok faváz-szerkezete közé gyalúlt és páczolt 
deszkaburkolat alkalmaztatott. A csarnok terveit Jakab Dezső építész készítette 
és 725 m2 alapterületen Neuschlosz Károly és fia  czég 25.000 frtért építette 
fel, s ezek szerint egy m2 beépített területre 34 frt 50 kr. esik.

25. A selyemtenyésztési pavilion tőszomszédságában épült az ugyanezen 
kiállításhoz tartozó iroda-épület 50 m2 területtel egyszerű deszkázott favázból 
és aszfaltlemez-fedéssel.



58

26. A halászati csarnok pilóta-alapra favázból bordafal-utánzattal épült a 
tó partján és nádfedést nyert. A 300 m2 területű csarnokot Lövy Dávid és 
fiai czég építette 8400 frt összegért.

27. A meteorologiai intézetek kiállításának csarnoka váracsszerű kikép
zéssel régi kőfalazatot utánzó kivitelben favázból épült és aszfalt-péplemezzel 
fedetett be. A 90 m2 területű csarnok terveit Jakab Dezső építész készítette 
és 4000 frtért Lemberger S. és fia i czég építette.

28. Az időleges kiállítások csarnoka a kiállítás műszaki osztályának tervei

Heves vármegye pavillonja.

alapján pilóta-alapozással, gyalúlt favázból és deszkázatból 980 m2 alapterü
leten épült. A belül nyitott és a faszerkezetet feltüntető csarnok kívül olaj-, 
belül mész-festékkel volt tetszetősen mázolva, és tetőzete a tornyoknál zsin
dellyel s a többi részeken aszfalt-péplemezzel lefedve. Lövy Dávid és fiai 
czég a csarnokot 21.000 frtért építette, és igy egy m2 beépített területre 21 frt 
43 kr. esik.

A mezőgazdasági csoport keretében több magán-pavillon épült, melyek 
közül legelső helyen kell megemlítenünk:

29. József főherczeg vadász-kastélyszerű díszes csarnokát,"melyet 300 m2
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Mauthner Ödön pavillonja.

Dr. Földváry László pavillonja,
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alapterületen Quittner Zsigmond építész tervezett és 15.000 frt költségért 
Neuschlosz Ödön és Marcell czég épített.

30. Torontál vármegye csarnoka favázas falból zsindely-fedéssel 16 0 m 2 
területen Jakab Dezső építész tervei szerint Neuschlosz Ödön és Marcell czég 
által 7500 frtért építtetett.

31. Heves vármegye pavilion ja  144 m2 területtel Rumbold B. vállalkozó 
tervei szerint favázból aszfaltlemez-lefedéssel épült.

32. A Pasteur-intézet pavillonja kő-architecturát utánzó homlokzattal 60 m2 
területen Fellner Sándor építész tervei szerint 10.000 frt költséggel építtetett.

33. Mandiner Ödön kiállítási csarnoka, fakéreg-burkolattal, Ízléses kerti 
házat utánozva, Kreutzer Károly tervei alapján 110 m2 területen építtetett.

Sátori testvérek csarnoka.

34. Dr. Földváry László csarnoka gyalult és mázolt deszka-burkolatú 
favázból épült 275 m2 területen, melyet Neuschlosz Károly és fia  czég 
7500^frtért épített.

35. Sátori Testvérek pavillonja favázból, a kiállító czég által gyártott' 
gipsz-lemezekkel burkolva, Czigler Győző ^építész tervei szerint 60 m2 terü
leten épült.

36. Erdészeti csarnok. Az erdészeti kiállítás czéljaira Aigner Sándor 
építész tervei szerint a faépitészet góthikus formáiban tartott díszes csarnok 
építtetett. Az épület 1025 m2 területet foglalt el és 51.460 frtba került.

Az épület nyolczszögletes alap-elrendezéssel birt és a nyolczszög négy 
diagonális oldalán bejáratokkal, a négy főtengely irányában pedig megfelelő
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i

Frigyes főherczeg csarnoka

Coburg Fiilöp herczeg pavillonja,
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nagyságú fülkékkel birt. Az épület közép nyolczszögében egy 16 m. átmé
rőjű és 21'2 m. magas csarnok képeztetett ki, hol is egy óriási szikla tömb 
építtetett fel, melyen a hazánk erdeiben tenyésző növény- és állatvilág mutatta
tok: be művészi elrendezésben. A főtengely irányaiban létesített fülkék egyiké
ből kényelmes lépcső vezetett a felettük levő emeleti helyiségekbe, me
lyeket a bejáratok feletti széles folyosók kötöttek össze. A csarnoknak igen 
szép belső térhatása volt, és kedvező világítást nyert a csarnok cathedrál 
üvegezésén átszűrődő megtört fény által.

A bejáratok feletti orom-kiképzéseket könnyed baldachinszerű faszerkezet
tartotta és a középső 
csarnok kuptetőjén er
kélyekkel ellátott to
rony ült, melynek csú
csa a földszinti pado
zattól 36 m. magas
ságban volt. Az épület 
pilóta-alapokon, gya- 
lúlt favázból épült és az 
alapok földszinti része 
terméskőből cyclops- 
szerűleg burkoltatott, 
a favázak közei desz- 
kázással és vakolással 
láttattak el s a tetőzet 
zsindelyből készült. 

A zsindelyfedés kelle
mes színű, a barnából 
a zöld színbe átmenő 
carbolineummal volt 
beeresztve. A csarnok 
belső részei az összes 
faszerkezeteket mutat
ták és közeik gyalúlt 
deszkázatot nyertek. 
A faszerkezet kivül- 

belül viharvert vörösfenyő-szinre páczoltatott, mig a gyalúlt deszkázat a fenyőfa 
természetes színében meghagyott firnisz-beeresztéssel láttatott el.

37. Erdészeti pótcsarnok. A beérkezett nagyszámú bejelentések után tűnt 
ki, hogy az erdészeti csarnok távolról sem lesz elegendő a bejelentett tárgyak 
elhelyezésére, miért is a főcsarnok egy 5 m. széles folyosóval a csarnok 
megett épített pótcsarnokkal köttetett össze, mely 325 m2 területtel a főcsar
nokhoz hasonló kivitelben 11.000 frt költséggel építtetett.

Az erdészeti csoportban a magán-csarnokok a következők voltak:
38. Frigyes főkerczeg pavillonja 250 m2 beépített területtel birt és feltűnést 

keltett gyönyörű fenyőfa-anyagával, kiváló szép famunkájával és arányos



architecturájával. Tetőzete zsindelyből készült. A csarnok építési költsége
12.000 frtra tehető.

39. Coburg hir. herczeg csarnoha borona-falakból épült csinos toronynyal 
és zsindely-fedéssel. A csarnok közel 200 m2 területtel, mintegy 8000 frtba került.

40. Gróf Batthyány József csinos villaszerű pavilion iát Jakab Dezső építész 
tervezte és 75 m2 területen 3500 frtért Lövy Dávid és fiai czég építette fel. 
A csarnok favázas és rakott deszkafalakból épült és zsindely-fedést nyert.

41. Lord és társa faszerkezetű kisebbszerű pavillonja 50 m2 területen épült.
42. Bányászati és kohászati csarnok. Egyike volt a legsikerültebb csarnokok-

G3

Dynamit Nobel

nak a Korb Flóris és Giergl Kálmán építészek által tervezett bányászati csarnok. 
A kettős óriási akna-bejáratot feltüntető főbejárat két oldalán vaskos alapokon 
nyugvó kohókéményszerü torony épült. Ez impozáns és a figyelmet már messziről 
magára felhívó bejáraton át juthattunk a háromhajós főcsarnok-részbe, mely
nek kereszttengelyébe az alacsonyabb, az állami vasművek kiállítására épült 
mellékcsarnok csatlakozott. A főbejárat két oldalán kényelmes lépcsők vezettek 
a főcsarnok oldalhajói felett levő karzatokhoz. A csarnok 2900 m2 területen 
Neuschlosz Ödön és Marcell czég által 75.800 frtért építtetett pilóta-alapra 
favázból és közbetolt deszkázattal. A külső farészek gyalulva és páczolva, a
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belső részek gyalúlatlan állapotban enyves festékkel mázolva voltak. A fa
szerkezet belül látható és a tetőzetek kátrányos péplemezzel fedettek. A 
leirt főbejárat masszív kőarchitecturája a bedeszkázott favázon gipsz-vak o- 
latból készült.

43. A rimaimirány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság 800 m2 területű 
csarnokát Korb Flóris és Giergl Kálmán építészek tervezték nyolczszögletes alap - 
megoldással, melynek hét oldalához felülvilágítóval ellátott fülke csatlakozott, mig a 
nyolczadik oldalon renaissance-stylben tartott díszes oszlopokon nyugvó főbejárat

»Unio« vas- és lemezgyár.

volt. A csarnok magvát képező középrész színes üvegezésű magas oldalvilá- 
gitással bírt és tetőzete aszfalt-péplemezzel fedetett le. A pilóta-alapokon 
épült favázas falak külső-belső deszka-burkolatára az építészeti formák és 
síkok habarcscsal vakoltattak, a díszítések azonban gipszből készültek. A csar
nokot Neuschlosz Károly és fia  czég 28.000 frtért építette.

44. A Nobel dynamit-gyár kiállítási csarnoka Marmorek Oszkár építész 
tervei szerint 230 m2- területen 8000 frt költséggel építtetett. A csarnok egy 
előtérből és két oldalrészből állt, hol is a gyár kiállítási tárgyai voltak el
helyezve, a középső részben a gyártelep sikerült diorámája volt. A favázból
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épült csarnok külső-belső deszkaburkolata vakolattal volt ellátva és az építé
szeti formák gipszből készíttettek.

45. A. salgótarjáni kőszénbánya - részvénytársaság pavilion ja  Szvoboda 
Gyula építész tervei után várszerüleg, ódonszerű vakolattal épült és a bejáratot 
s a földszinti részt szénnel kirakott bányaakna képezte. A sarok-tornyokba elhelye
zett lépcsőkön a felülvilágítóval ellátott kiállítási terembe lehetett jutni. A favázas 
falból készült csarnok 180 m2 beépített területtel birt és 6000 frtba került.

46. A szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-társaság magyarországi 
bányái és hutái kiállítási csarnokát renaissance építészeti formákban a társulat 
építési osztálya tervezte. Beépített területe 480 m2 volt és 50.000 frtért Gregersen 
G. és űai czég építette, és igy egy m2 beépített terület 104 frtba került.

Északmagyarországi kőszénbánya-részvénytársaság.

47. A magyar általános kőszénbánya-társulat kiállítási csarnoka két egyp- 
tomi formákban épült pavillonból állt, melyeket egymással fa-architekturás 
galleria kötött össze. A csarnok Szvoboda Gyula építész tervei szerint 160 m2 
területen vakolt favázból épült 6000 frt költséggel.

48. Az »Unio« vas- és lemez-gyár társulat pavillonja téglaalapokon, gyalúlt 
és mázolt deszkázott favázból 100 m2 területen épült és aszfalt-pépfedést nyert. 
A csarnok építési költségei 5000 frtot igényeltek.

49. Az Északmagyarországi egyesített kőszénbánya-részvénytársaságpavil- 
lonja szilárd alapon, vas-felszerkezettel épült. Úgy a falak, mint a tetőzet 
bádogból készült és olajfestékkel mázoltatott. A csarnok beépített területe 
60 m2-nyi volt.
M a t l k k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. III. 5
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50. Érdekes pavilion volt az Urikány-zsilvölgyi kőszénbánya-részvény- 
társaságé, mely külalakjában szénkoczka-épitési anyagot tüntetett fel. A csar
nok pilóta-alapon favázból készült és a bedeszkázott faváz fekete szén-szinre 
impregnált juta-szövettel volt bevonva. A terveket Korb Flóris és Giergl 
Kálmán épitészek készítették 100 m2 beépített területtel.

51. A nagy gépcsarnok. A nagy gépcsarnok terveinek beszerzésére a ki
állítás igazgatósága építészeink között nyilvános pályázatot hirdetett s a beérke
zett öt pályamű közűi az első díjat Korb Flóris és Giergl Kálmán épitészek, amásodik 
díjat pedig a »Danubius hajó- és gépgyár-részvénytársaság« tervei nyerték 
meg, és pedig oly kikötéssel, hogy mig a homlokzati rész kiképzése Korb és 
Giergl vázlattervei szerint, addig a vasszerkezet a nevezett épitészek tervei
nek megfelelőleg átalakítva a Danubius-gyár vázlata szerint kerüljön kivitelre. 
A tervek ily értelemben kidolgoztatván, az építés alapjául elfogadtattak 
és a felépítés biztosítására megtartott zárt ajánlati versenytárgyalás alapján a 
csarnok felépítésével Neuschlosz Károly és fia  czég és a Danubius hajó- és 
gépgyár-részvénytársaság mint társvállalkozók bízattak meg.

A háromhajós vasszerkezetű csarnok összes hossza 187 m., szélessége 
50 m. volt, melyből a középhajóra 30 m. esett. A 187 m. hosszú csarnokot 
középütt mindkét oldalt 40 m. hosszú és 5 m. kiugrású, díszes oromzattal 
ellátott rizalit szakította meg; a sarkokat pedig díszes tornyok ékítették.

Az épület összes beépített területe 9750 m2 volt s az oldalhajók és a 
rizalitok feletti karzatrész, beszámítva a lépcsők területét is, 4350 m2 területű 
volt, úgy hogy a kiállítás czéljaira 14.000 m2 állt rendelkezésre. A csarnok 
külső közfalai a vasszerkezethez erősített favázból készültek, melyek kívül 
deszkáztatván, nádalt fehér mészhabarcs-vakolatot nyertek kő-architektura jel
legben. A hosszú falsikok 5 és 10 méteres távolságokban pillérekkel voltak 
megosztva és minden 5 méteres mezőn az ország czimerével díszített orom 
képeztetett ki. A lapos tetők aszfaltlemezzel fedettek, a sarok- és rizalit-tornyok 
dísze azonban bádogból készült. Az oldalfalak belül jutával kárpitoztattak és 
enyvfestékkel szineztettek.

A csarnok ívalakúan kiképzett főszaruzatokból állt, melyek két-két rácsos 
főoszloppal csuklósán voltak alátámasztva, és pedig akkép, hogy az egyik 
alátámasztás álló, a másik ellenben mozgó saru közvetítésével eszközöltetett; 
nagyobb állékonyság kedvéért a mozgó és álló saruk felváltva voltak elhelyezve, 
illetve alkalmazva. Ezen statikailag határolt két támaszd gerendatartók mindkét 
támaszponton túlérő konzolokkal voltak ellátva, melyek egyszersmind az oldal
csarnokok fedélszerkezetét képezték. Ezen főszaruzatok csomópontjaihoz rácsos 
szelementartók voltak erősítve, melyek a tető faalkatrészeit és fedését hordták.

A főoszlopok az oldalhajóknak a karzat magasságáig terjedő kisebb 
oszlopaival rácsos ívtartókkal voltak összekötve, melyek csomópontjaihoz szin
tén párhuzamosan a csarnok hossztengelyével voltak a karzattartók felerősítve. 
A két oszlop a karzatívvel együtt mint ívtartó szerepelt s mint ilyen volt 
számítva.

A karzattartók, valamint a tetőszelemenek az öt méteres mezőkben mint 
kéttámaszú gerendatartók voltak kiképezve a támaszpontokon túlérő konzolok-



Nagy gépcsarnok,
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kai s ezen konzolos részekkel voltak a 10 méteres mezők 5 m. hosszú tartói 
csuklósán összekötve. Csak a szélső tartók bírtak merev szerkezettel úgy a 
karzatnál, valamint a tetőszelemeneknél csuklók nélkül.

A tető gerincze három szakaszban összesen 50 m. hosszú szellőzővel 
volt ellátva.

A középhajó gerinczéle a csarnok padozata felett 26'o m., főpárkánya 
pedig 22'o m. magas volt.

A mellékhajók tetőzete a főhajó oldalához 17'so m. magasságban csat-

Gépház.

lakozott és párkánya a padozattól 14'9o m. magas volt. A karzatra, melynek 
padozata 7‘4ő m. magasságban feküdt a földszinti padló felett, három főlépcső 
és a saroktornyokban elhelyezett négy darab kényelmes vas-csigalépcső ve
zetett fel. Ezen kívül a csarnok két végében a közönség használatára három 
darab Freisler-féle felhúzó is rendelkezésre állt.

A felhasznált vasanyag összes súlya 902*s tonna volt, melyből az öntött 
vassarukra 1 Ti tonna, az ablakok fapon-vasrácsára 25*2 tonna, a korlátokra 
16*9 tonna és a lépcsőkre 52m tonna jutott.

A csarnok két hosszoldalán elhelyezett óriási üvegfal egyenként 550 m2



Ganz és társa.
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területű volt és az összes világitófelület 3450 m2-t tett ki. A szerkezeti alkat
részek szerelése 1895. év április 11-től ugyanazon év szeptember 12-ig tartott, 
és az egész csarnok 1896. év január havában fejeztetett be. A csarnok össze
sen 310.000 forint költséget igényelt és igy egy m2 beépitett terület 32 forintba 
került.

52. Kazánház. A pilóta-alapon nyugvó kifalazott favázzal épült és aszfalt
lemezzel fedett kazánház 550 m2 beépitett területet foglalt el, melynek egy 
részében a Rock István gépgyáros kiállító által üzemben tartott jéggyár volt

elhelyezve. A kiállitás műszaki osztálya által készített tervek alapján Neuschlosz 
Károly és fia  czég építette 25.000 forintért. A kazánokhoz tartozó 60 méteres 
falazott gőzkéményt Eggenberger Szilveszter kőmívesmester 4180 forintért 
építette fel.

53. Szivattyútelep. A kiállítási épületek tűzbiztonsága végett létesített 
szivattyútelep épülete pilóta-alapon favázból kifalazva és aszfaltpép-fedéssel 
készült. A 280 m2. nagyságú épületet a kiállítási műszaki osztály tervei 
szerint 6000 forint költségen Neuschlosz Ödön és Marcell czég építette fel.

54. A Ganz és Társa vasöntöde és gépgyár-részvénytársaság díszes

M. Á. V. központi váltóállító háza.
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Roessemann és Kühnemann.

Ohrenstein és Koppel,
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csarnoka, mely Ray Rezső építész tervei szerint épült, 2200 m2 területtel 
birt és három hajóból állt. A főhajó fesztáva 12.35, a mellékhajók 10—10 m. 
szélesek voltak. A középcsarnok gerinczéle 16’o m., az oldalhajók főpárkánya 
7*5 m. magasságban volt. A csarnok középrészéből egy nyolczszögletes kupola 
emelkedett ki 35 méter magasságig. A középhajó fedélszerkezete két sor 
rácsos, illetve tömör hengerelt, egymástól 8'o m. távolságra álló vastartókból 
készült oszlopokon nyugodott. Az oszlopokra konzolok voltak felerősítve, melyek 
a mozgó daru vezetőtartóit hordták. A fedélszerkezetek vas- és faanyag felhasz
nálásával Polonceau rendszere szerint szerkesztettek, a mellékhajók egyszerű 
félereszű vasszerkezetű szelemen-fedelek voltak. Az ismertetett vasszerkezetek 
határfalai pilóta-alapra favázból készíttettek, melyek deszkaburkolata nádazásra

Lédeczi Schenk Adolf czement-pavillonja.

vakoltatott és ■& tetőzet aszfaltlemezzel fedetett. A vasszerkezeti munkák a 
részvénytársaság gyárából kerültek ki, mig a többi építkezési munkákat Neuschlosz 
Károly és fia  czég készítette. Az építési költségek 95.000 forintra rúgtak.

55. A M. A. V. gépgyárának és a diósgyőri aczélgyárnak csarnokát Ray 
Rezső építész tervei szerint Neuschlosz Károly és fia  1650 m2 területen 70.000 
forintért építették.

A csarnok 18'o m. széles középhajója félköralakú pallóives faszerkezettel 
volt lefedve, mely kívül aszfaltlemezzel burkoltatott. A mellékhajók emeletesek 
voltak és az emeletre a főbejárat két oldalán elhelyezett falépcsők vezettek 
fel. A csarnok pilóta-alapra favázból külső-belső deszkázattal és vakolattal, csinos 
kőarchitekturai formákban épült.
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56. A M. A. V. közlekedési csarnoka, mely P f a ff  Ferencz építész, máv. 
főfelügyelő tervei alapján gazdag és díszes renaissance-stylben 3550 m2 terü
leten mintegy 280.000 forint költséggel emeltetett.

A csarnok két részből állt, és pedig a czentrális elrendezésű kupolás 
főcsarnokból és az ennek baloldalához csatlakozó járművek csarnokából.

A kupolás főcsarnok alapidoma négyszög, melynek középrészéből emel
kedik ki a nyolczszögletes kupola. A 26 m. fesztávú kupolát nyolcz rácsos 
oszlop hordja, melyek egymástól 9'9o m. távolságban vannak. A kupola felső része

Walla József czement-pavillonja.

17'50 méterre szűkittetett, mely nyolczszögletes vasszerkezetű sipkaboltozattal 
záródott 34'o m. magasságban, mig külső fedele ugyancsak nyolczszögletű 
kiképzéssel, laternával ellátva 62'o m. magas volt.

A járművek csarnoka 20*o m. fesztávolban Polonceau-rendszerű, vas- 
szerkezetű fedéllel birt, melynek főszaruzatai egymástól 6 méter távolságban 
voltak.

A csarnok pilóta-alapon állott, falai részben faváz közt, részben tömören 
kifalazva épültek, a tetőzetek pedig gazdag bádog-dísz közé palával fedettek.
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A csarnok úgy külső, mint belső kiképzésében és díszes megjelenésével egyik 
legszebb pavillonja volt a kiállításnak. Az épület fővállalkozói Lemberger S. 
és fiai voltak.

57. A M. A. V. központi váltóállítója 36 m2 területen a m. á. v. normáliáinak 
megfelelőleg téglafal-utánzattal épült.

A pilóta-alapok favázas deszkafalakat hordtak, melyek nádazásra fehér 
mészhabarcscsal vakoltattak ; az emeletre falépcső vezetett.

58. Vasúti megálló és rakodó, mely inkább az administrationális épületekhez 
tartoznék, de tekintettel annak mintaszerű berendezésére, részben mégis a vasúti

és közlekedési kiállítás 
keretébe tartozott. A 
300 m2 területű és 
deszkafalakból épített 
raktárépület, melyben 
a felvételi hivatal is 
helyet nyert, pilóta
alapokon állt és fedél- 
péplemezzel volt le
fedve. Az épületet a 
magyar államvasutak 
igazgatósága 10.000 
forintért emeltette.

159. A posta-, táv
író- és telefon-pavillon 
terveit a kereskede
lemügyi magy. kir. 
minister megbízása 
folytán Kovrig Tiva
dar építész, ministeri 
főmérnök készítette. 
A csarnok két részből 
állt, és pedig az 550 
négyszögméter terü
letű háromhajós fő
csarnokból és a f200 

m2 területű jármű-csarnokból. A főcsarnok középhajója magas oldalvilágitással 
volt ellátva, a mellékhajók fülke-rendszer szerint voltak beosztva.

A külső formáiban kőarchitecturát mutató csinos és ízléses csarnok 
könnyed és díszes torony végfödésekkel volt ellátva. A csarnok pilóta-alapokon 
favázból és külső-belső deszkázaton alkalmazott nádazásra vakolással épült, 
megfelelő gazdag szobrász- és festő-díszszel. A tornyok és a nyitott jármű
csarnok látható faszerkczettel bírtak, melyek díszes olajmázolást nyertek. 
Az összes fedélzetek aszfaltlemez-burkolattal voltak ellátva.

Az épületet Neuschlosz Ödön és Marcell vállalkozók 41.000 forintért 
építették.

Wünsch Róbert czement-pavillonja.
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60. A közúti jármüvek főcsarnoka. A külső formájára nem nagy igényű, 
de jól elrendezett és négy sarkán tornyokkal díszített csarnok pilóta-alapon 

■gyalult favázból épült. A faváz közé gyalúlt deszkaburkolat alkalmaztatott és 
a csarnok fedele aszfalt-péplemezzel burkoltatott. A csarnok kívül olajmázo
lással, belül enyvesfestékkel láttatott el. A 810 m2 területű csarnokot Antony 
Tamás ácsmester 19.440 forintért építette.

61. A közúti jármüvek pótcsarnoka. Az egyszerűbb kivitelű járművek 
elhelyezésére eleinte csak egy oldalt deszkázott fedett csarnok terveztetett, de

Magyar »Monier« építési vállalat pavillonja.

később a csarnok a kiállítók kívánságára a főcsarnokhoz hasonlólag teljesen 
elzárható csarnokká alakíttatott át. Az egyszerű, mázolt és gyalúlt deszkázattal 
burkolt csarnok 404 m2 területen favázból Antony Tamás ácsmester által 6585 
forintért építtetett.

62. A folyamhajózás és szabályozás kiállítása elhelyezésére a budapesti 
korcsolya-egylet új díszes csarnoka vétetett igénybe. A csarnokon a kiállítás 
czéljaira csak kisebb átalakítási munkálatok eszközöltettek. A 820 m2 területen 
tömör falakkal épült csarnokot a korcsolya-egylet czéljaira Francsek Imre 
építész tervezte.
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63. A kereskedelmi tengerészet csarnoka. A csarnok alaprajzi elrendezése 
a helyi viszonyoknak megfelelőleg hosszirányú volt, középen a bejárattal, 
mely két tengeri világítótorony mintájú felépitménynyel volt kiemelve. A csar
nokot a kiállítás műszaki osztályának vázlatai alapján 500 m2 területen Antony 
Tamás ácsmester favázból 11.500 írtért építette. A favázas fal pilóta-alapon 
nyugodott és közbetolt deszkázattal volt burkolva, mely nádaztatván, fehér 
mészhabarcscsal vakoltatott. A tetőzet aszfalt-péplemezzel volt lefödve és 
csakis a tornyok nyertek bádogfedést. A világítás czéljából az ormokon magas 
oldal- és a tetőn felső világitó ablakok alkalmaztattak.

A magán kiállítók közül a X. csoportba sorolandó:

Mátrai, Gfrerer és Grossmann pavillonja.

64. Roessemann és Kiihnemann czég csarnoka egy kisebb váltóállító 
őrházat mutatott be favázas és vakolt emeletes épületen.

65. Ohrenstein és Koppel czég pedig mezei vasutainak bemutatására 
egy 30 m2 nagyságú favázas és csinos léczezéssel díszített csarnokot épített.

66. A vas-, fém - és építőipari csarnok terveinek beszerzésére jelesebb 
építészeink pályázatra kérettek fel, melyből kifolyólag a tervezéssel Steinhardt 
és Lang budapesti építészek bízattak meg.

A csarnok, mely keleti formákkal, de eredeti magyaros motívumok fel- 
használásával terveztetett, egy tágas előudvarral ellátott T alakú épület volt, 
melynek három szárnyát a nyolczszög kétnegyedrésze kapcsolta össze.

A szárnyak végein, valamint a nyolczszögek töréspontjain nagyobb 
kiállítók részére czélszerüen fülkék képeztettek ki, mig a főbejárati homlok
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zaton egy 5 m. széles colonnade volt. A színekben díszes főhomlokzat három 
bejárattal bírt és az épület hátsó és teljesen eltakart homlokzati részei csak 
egyszerű deszkaburkolatot nyertek.

A csarnok pilóta-alapon, favázból, magas oldalvilágitással 3920 m2,-terü
leten épült. Az ^összes falak deszkáztattak és belül jutával kárpitoztattak, a

Az arad-csanádi vasutak czement-pavillonja.

mennyezet pedig deszkaburkolattal sík-födéműleg képeztetett, csak a főbejárat 
tengelyében levő rész nyert nyolczszögletes csonka kúpalaku deszkafödémet. 
A külső szingazdag festés belül azonban egyszerűbb kivitelt nyert. A csar
nokot 79.680 frt költséggel Gregersen G. és fiai czég építette, és igy egy m2 
beépített területre 20 frt esik.
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Az építőipari csoport keretében több kiállító is emelt kisebb-nagyobb 
magán-csarnokot, melyek következők voltak:

67. Lédeczi Schenk Adolf és Kemény, Verő és társa betonépitési vállal
kozók pavillonja. Az 50 m2 alapterületű és teljesen czementből épített emeletes 
csinos kis pavillont Fleischer Róbert építész tervei szerint a kiállítók maguk 
építették. A csarnok oldalait a czég által gyártott mintázott czementlapok 
burkolták és tetőzete ugyancsak czementlapokból készült.

68. Redlich, Ohrenstein és Spitzer, valamint Walla József pavillonja. 
Igen tetszetős volt ezen ugyancsak tisztán czementből 150 m2 területen épült

csarnok, melynek ter
veit Alpár Ignácz épí
tész készítette. Feltűnő 
szépek, tiszták és éle
sek voltak az építészi 
díszítmények és Ízlése
sek a falburkolati la
pok. A jpavillont beo- 
csini cementből Walla 
József építette.

69. Wünsch Róbert 
pavillonja részben cze
mentből, részben gipsz
táblákból épült, melyek 
favázas falra erősittet- 
tek. A csinos villaszerű 
emeletes pavillont 154 
m2 területen Brügge- 
mann György tervei 
alapján a kiállító maga 
építette fel.

70. A magyar Mo
nier építési vállalat egy 
hídszerű építményt mu
tatott saját rendszere 
szerint felépítve, a mely
re a két félkörű ív belső

találkozásánál építészi díszítmények befogadására szolgáló kupolás czement- 
pavillon volt helyezve.

71. Mátrai és Gfrerer vasbetonépitési vállalat pavillonja 25 m2 területen 
épült, melyen a vállalatnak az épitkezéseknél alkalmazható különféle építési szer
kezetei voltak tanúlságosan bemutatva, az emeleten pedig a fősikfödém meg
terhelése czéljából állandóan tele vizmedenczék voltak.

72. Az arad-Csanádi egyesült vasutak cementgyárának pavillonja 25 m2 
területen Kolbenheyer Viktor építész tervei szerint favázból épült, mely a gyár 
gyártmányaival volt burkolva.

Terényi Henrik czement-pavillonja.
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73. Terényi Henrik műkőgyáros pavillonja, műkőből mintegy 16 m2 
területen épült.

74. Kramer J. pavillonja. A Kármán Aladár és Ullmann Gyula építészek 
által barokk-stylben tervezett csinos pavilion 36 m2 területen favázon egeres 
gipszből épült, a tetőzete pedig aszfaltpép-lemezzel fedetett le.

75. Hoffmann Testvérek műtuffkő-gyárosok egyszerű, 8 m2 területű 
pavillonja favázból épült és műtuffkővel volt burkolva.

Kramer J. gipsz-gyárai.

76. Schwab Gyula palafedő pavillonja favázból épült 20 m2 területen 
és az egész csarnok különféle mintájú és színű palával Ízlésesen fedetett.

77. Justus Sándor görredőnygyáros pavillonja Komor Marcell építész 
tervei szerint favázból, kertiházszerűleg 36 m2 területen épült, melynek nyí
lásai a gyáros különféle gyártmányaival voltak ellátva.

78. Az általános légszesztársulat pavillonja. A díszes oszlopcsarnokkal ellá
tott pavilion terveit Roszlozsnik Lukács építész készítette és 480 m2 területen
24.000 frt költséggel épült. A díszes csarnok pilóta-alapon favázból épült,
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mely külső-belső deszkázással láttatott el és a falak fehér mészhabarcscsal 
vakolva, kőarchitektura formáival díszittettek. A csarnok tetőzete aszfalt-lemez
zel volt lefedve.

A XII-ik (fa- és bútoripari) csoport keretében több kiállító szintén magán- 
pavillonokat építtetett, melyek a következők:

79. Thonet Testvérek pavillonja, mely 190 m2 területen pilóta-alapozásra, 
gyalúlt borona-falból épült fel és az összes díszítések hajlított fából készültek. 
A csarnok tetőzete zsindelyből állott.

80. Nedelko E. utódai pavillonja 30 m2 területtel egy favázas kertiház 
volt, aszfalt-péplemezzel lefödve.

81. Buchwald Sándor pavillonja teljesen vasból készült; falai mint

Hoffmann testvérek műtuffkő-pavillonja.

üvegfalak mintázott és színes üvegtáblákkal voltak ellátva. A csarnok fala
zott alapra bádog tetővel Sebestyén Arthur tervei szerint 120 m2 beépített 
területen kiváló Ízléssel épült.

82. Berger A. vasbiitor-gyáros pavillonja. A pavilion teljesen vaslemez
ből készült és 80 m2 területet foglalt el.

83. Papír- és sokszorositóipari pavilion. A kiállítás XV-ik csoportja által a 
tervek beszerzésére hirdetett pályázatból kifolyólag a pavilion Baumhorn Lipót 
építész pályanyertes tervei alapján 2000 m2 területen épült fel. A csarnok 
emeletes épület volt, melynek magvát a 20 m. fesztávú, 46 m. hosszú, a 
tetőig átmenő főcsarnok képezte, mig az emeletes rész 7 m. szélességben 
a főcsarnok körül karzatszerűleg volt elrendezve. Az emeletre a főbejárattal
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szemben elhelyezett kényelmes főlépcső vezetett, de a közlekedés szempontjá
ból a főbejárat mellett egy melléklépcső is alkalmaztatott. Ä csarnok pilóta
alapon favázból épült, mely szerkezet úgy kívül, mint belül láthatólag, faarchi- 
tectura formáiban ízlésesen volt kiképezve. A falmezők deszkaburkolata gipsz- 
díszitésű mészhabarcscsal vakoltatott. Szerkezeti szempontból figyelmet érde
melt a csarnok közepén levő 20 m. széles és hosszú nyolczszögletes 34 m. magas 
kupola, mely négy Howe-szerkezetű rácsos fagerendával volt alátámasztva.

A csarnok a fényképészeti kiállítás kivételével, mely felső világítást 
nyert, oldal-felülvilágitóval 
volt ellátva. A csarnokot
85.000 frt költséggel Lövy 
Dávid és fiai czég építette 
és igy egy m2 beépített 
területre 42 frt 50 kr. esik.

A hadügyi kiállítás be
mutatására több kiállítási 
csarnok épült, ugyanis:

84. A közös hadsereg 
kiállításának főépülete.

A csarnok a cs. és kir. 
hadügyi kormány által ki
nevezett kiállítási bizott
ság kívánságai szerint a 
kiállítás műszaki osztálya 
által terveztetett és a helyi 
viszonyoknak megfelelő- 
leg U alakban épült és az 
egyik hossz-szárny köze
pébe helyeztetett a főcsar
nok, mely az egész kiál
lítás központját képezte.

Az egész épület pilóta
alapon, gyalúlt favázból 
és közbetett deszkázattal 
készült, és csakis a fő
csarnok nyert építészetileg díszesebb kőarchitekturás díszitményt.

A csarnok belseje deszkáztatott és vakoltatott, mig a tetőzet sik födém
mel volt ellátva. Az összes tetők aszfalt-péplemezzel voltak fedve és a favázas 
falak olaj festékkel mázolva, belül azonban a falak egyszerű enyvfestékkel 
festettek.

A főépület beépitett területe 1985 m2 volt és 44.569 frt költséggel Gre- 
gersen G. és fiai czég építette.

85. A közös hadsereg egészségügyi pavillonja 170 m2 területen teljesen a 
főépület kivitelének megfelelőleg Gregersenék által 4600 frtért építtetett.

86. A tüzérségi pavilion a főépület U alakú épületének udvarán nyitott
6M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik é v b e n .  III.
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oldalfalakkal favázból 65 m2 területtel épült és költségei az említett vállal
kozó czégnél 500 frtot igényeltek.

87. A  ballon c a p ii f  gépháza  favázas falból kifalazva és aszfalt-lemez
fedéssel 20 m2 területen épült.

88. A  közös hadsereg kiá llítási bizottságának irodá ja  pilóta-alapon ki
falazott favázas falból és aszfaltpéplemez-fedéssel 86 m2 területen épült. A lát
ható faszerkezetek mázoltattak, a sikfödémü irodahelyiségek egyszerűen festve 
voltak. Az épületet 2350 frt költséggel Gregersen G. és f ia i  czég építette.

89. Cs. és kir. hadi
tengerészeti pavilion. 
A sima falú és lapos 
födémű csarnok, mely

nek közepén egy 
nyolczszögletes kupo
lából belül mászható 

óriás hadi árbocz 
emelkedett, a kiállítási 
műszaki osztály tervei 
szerint épült. A pilóta
alapra favázas falak 
emeltettek, melyek ki- 
vül-belül durva desz
kázattal láttattak el.

A deszka-burkolatra 
erős vitorlavászon volt 
felhúzva és olajos fes
tékkel mázolva. A 
tető-szerkezetet ékelt 
gerendák hordták és 
felső deszkaboritására 
vízmentes ponyva volt 
kifeszitve. Viztelenités 
czéljából a ponyva 
még olajfestékkel is 
bemázoltatott és te
kintettel arra, hogy a 

tetőzet a közönség által járható volt, szükségesnek mutatkozott az utakat 
1 '40 m. széles linóleummal lefedni. A csarnok falai belül vakoltattak és festet
tek, a látható faszerkezetű mennyezet mahagonifa-szinre mázoltatott.

A csarnok felső világítókkal volt ellátva, mert az oldalt alkalmazott kis 
ablakok megfelelő világítást nem adtak volna. Az összes díszítési tárgyak, 
melyekre az épület kiképzésénél már számítva volt, a pólai arzenálból kerültek. 
Az 500 m2 területű csarnokot H orváth  J ó zse f  ácsmester 17.450 frtért építette 
és igy egy m2 területre 35 frt jut.

90. H a d i tengerészeti móló. A hadi hajók felszereléseinek bemutatására

Justus Sándor pavillonja.



Sokszorositóipar-pavillon,
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a tóba 80 m2 területű móló építtetett pilótákból, melyek deszkával burkoltat
tak. A móló öntött vasrácscsal volt ellátva és Brunner Ferencz ácsmester 
1000 írtért építette.

91. M. Mr. honvédség pavillonja. A kiállítás műszaki osztálya által 940 
m2 beépített területen tervezett csarnokot Antony Tamás ácsmester 26.150 
forintért építette. A csarnok pilóta-alapon favázból épült és úgy kívül, mint 
belül deszkával burkoltatván, habarcscsal vakoltatott. A tetőzet a középső rész 
kivételével, mely palafedést nyert, aszfalt-péplemezzel fedetett be.

A csarnok mennyezete 
a tető-szerkezetet követ
ve, gyalúlt és páczolt 
deszkázással volt ellátva.

92. A m. Mr. honvéd
ség iroda-épiiletét, favá
zas falakból, kifalazva és 
aszfalt-péplemezzel le
fedve Antony Tamás ács
mester 4150 forint költ
séggel építette.

93. Hadfelszerelési 
szállítók pavillonja. A 
várszerüleg kiképzett im
pozáns és masszív épü
letet Quittner Zsigmond 
tervei szerint Neuschlosz 
Ödön és Marcell építette 
500 m2 területen 40.000 
írtért. A csarnok részben 

pilótákon, részben a 
földalatti vasút alagútján 
favázból, hosszúkás alap
elrendezéssel készült és 
középütt szép, arányos 
négyszögletes kupolája 

volt. A favázas falak kivül-belül deszkáztattak és vakoltattak. A vakolat kívül 
ódon színre, belül pedig enyvfestékkel Ízlésesen festve volt, a belső falak ezen 
kívül szövet-drapériával díszittettek. A csarnok tetőzete aszfalt-péplemezzel volt 
lefödve.

A vegyészeti csoport, mely a beérkezett sok bejelentés folytán már 
majdnem az utolsó pillanatban szorult ki az iparcsarnokból, több pavillonnal vett 
részt a kiállítás keretében, és pedig :

94. Vegyészeti föMállitási csarnok. A kiállítási műszaki osztály vázlatai 
alapján 1000 m2 területen Brunner Ferencz ácsmester a csarnokot 17.500 
forintért építette.

A csarnok egy kereszt-alakú magasabb hajóból állt, melynek négy

Nedelko E. utódai.
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Buchwald Sándor pavillonja.

Berger Adolf vasbútorgyáros
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sarkához négy alacsonyabb oldalhajó csatlakozott, pilóta-alapokra favázból 
épült és gyalúlt közbetolt deszkázattal láttatott el. A tetőzet kátránylemezből 
készült. Az összes látható faszerkezetek kívül olaj festékkel, belül enyv- 
festékkel mázoltattak.

95. A fiumei rizshántoló r. t. pavillonja. A csarnok 60 m2 területű négy- 
szegletes alapon indulva, szép átmenettel a köralakba, egy 18 m. magas és

*
Fiumei rizshántoló-gyár.

lépcsővel ellátott világítótornyot mutatott, melynek összes látható farészei 
amerikai pitch-pineből épültek, a tetőzete pedig bádogból készült. A torony
13.000 frtba került.

96. A fiumei kőolaj-finomító r. t. pavillonja. A csarnok 200 m2 területen 
hosszalakú elrendezéssel birt, középütt kupolával, a falak favázból készültek 
és kivül-belül deszkáztatván, vakoltattak.
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A tetőzet a két oldalrészen aszfalt-péplemezzel, a kupolán fehér 
bádoggal volt lefödve. A csarnok épitési költségei 20.000 frtra rúgtak.

97. A m a g ya r petro leum -ipar r. t. pavillon ja . A csarnok 250 m2 területen, 
favázból hordókkal burkolva épült és négy sarkán 12 m. magas, petroleum- 
hordókból készült oszlopokkal volt diszitve. Ezen kiállítási csarnok 10.000 
forintba került és lapos üvegtetővel volt ellátva.

98. Az Apolló kőolaj-finom ító  g y á r  r. t. pavillo n jä t R a y  Rezső  építész 
tervei alapján Neuschlosz Ödön és M arcell vállalkozók építették 9000 frtért, 
favázból, vakolt falakkal és aszfalt-péplemezzel lefödve, 80 m2 területen.

99. A budapesti ásványolaj-gyár r. t. pavillon ja . A csarnok pilóta-alapon,

favázból, vakolt deszkaburkolattal aszfalt-pépfedéssel K iinger Jó zse f  épitész 
tervei szerint 100 m2 területen 7000 frt költségen épült.

100. A b ikar-szilágyi o la j-ipar r. t. pavillon ja  csinos favázas kifalazott 
csarnok volt aszfalt-pépfedéssel, melyet a társaság 45 m2 területen 3000 forint 
költséggel emeltetett.

101. A m alom ipar kiá llítási csarnoka. A csoportbizottság által rendezett 
tervpályázatból kifolyólag Q uittner Z sigm ond  épitész tervei szerint 1400 m2 
területen 53.000 frt költséggel épült. A csinos és mindenütt a malomiparhoz 
tartozó motívumok felhasználásával díszített csarnok pilóta-alapokon favázból 
készíttetett. A faváz kivül-belül deszkával burkoltatott és vakoltatott. Az összes 
tetők aszfalt-lemezzel voltak lefödve. Az összes építési munkákat Neuschlosz 
Ödön és M arcell czég készítette.

Fiumei kőolajfinomitó r.-t.
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102. A czukorgyárah kiállítási csarnokához a tervek ugyancsak terv- 
pályázaton szereztettek be. A beérkezett tervek közűi a csoportbizottság 
Quittner Zsigmondi építészét fogadta el és saját költségén a pavillont 1760 m2 
területen 35.000 frt költséggel Neuschlosz Károly és fia  czéggel építtette fel.

A csarnok elrendezése symmetrikus volt, melynek középrészéből egy 
10 m. átmérőjű, 22 m. magas nyolcz-szögletes fából szerkesztett kupola emel
kedett ki. Nagyon érdekesen voltak alkalmazva mindenütt a czukorgyártás 
eredményei díszítő motivumokúl.

Magyar petroleumipar r.-t.

A csarnok pilóta-alapon állt és faváz-szerkezetének külső-belső deszka- 
boritása nádazásra vakoltatott. A tetőfedelek a kupola fedésével együtt aszfalt- 
péplemezből készültek és olajfestékkel a czukor színének megfelelőleg mázoltattak.

103. A szeszipari collectiv kiállítási pavilion a rendelkezésre bocsátott terü
letnek megfelelőleg háromszögletes alap-elrendezéssel birt, mely belső helyisé
gében hatszögben képeztetett ki, középütt egy stilizált szeszégető kéménynyel.

A 60 m2 területű csarnokot Fellner Sándor építész tervei szerint a 
szeszgyárosok saját költségükön 15.000 frtért Brunner Ferencz ácsmesterrel 
építtették pilóta-alapra, favázból, külső-belső vakolással.
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104. A  háziipari csarnokot a pozsonyi városháza mintájára H ubert Jó zse f  
építész tervei szerint D urva y  A n ta l és társa i vállalkozók 26.000 írtért 500 m2 
területen építették. Az emeletes csarnok pilóta-alapokon nyugodott, falai favázból 
készültek és kívül vakoltattak. A 38 m. magas torony kettős favázból készült és 
teljesen a pozsonyi városház méreteivel és külső építészi kiképzésével emeltetett. 
A tetőzetek a tornyon bádoggal, és a csarnokon cseréppel voltak lefedve.

105. Községháza. A 200 m2 területű községházát a kiállítás mű
szaki osztályának tervei szerint 6600 frt költséggel Neuschlosz Ödön és 
M arcell építette pilóta
alapon, vakolt faváz- 
falakkal és cserép- 
zsindely-fedéllel.

A községház mel
lett hasonló kivitelben 
építtetett a községi tű z
oltó-szertár.

106. Községi nép
iskola és óvoda. A val
lás- és közoktatásügyi 
ministerium népokta
tásügyi osztálya által 
megállapított beosztás 
alapján a kiállítás mű
szaki osztályának ter
vei szerint A n to n y  T a
m ás  ácsmester építette 
a községi iskolát és 
óvodát 240 m2 terü
leten 4465 frt költ
séggel. Az épület pi
lóta-alapon, vakolt fa
vázból és cserépfedél
lel készíttetett, teljesen 
masszív épületet utá
nozva.

107. Községi kórház és tartozékai. A belügyministerium közegészség- 
ügyi osztálya által megállapított programm alapján a kórház és tartozékainak 
terveit ugyancsak a kiállítás műszaki osztálya dolgozta ki.

A 210 m2 területű kórház-épület pilóta-alapon, vakolt favázzal és cserép
tetővel építtetett. A mosókonyha és hullakamra egyszerű meszelt deszkafallal és 
aszfalt-lemezfedéssel birt, a jégverem kettős favázfala földanyag-izolálással és 
nádfedéssel készíttetett.

Az összes építményeket Lövy D ávid és f ia i  4500 frtért emelték.
108. Községi tem plom  és elárusító bódék. A terveket a kalotaszegi m agyar- 

valkói református templom mintájára a kiállítás műszaki osztálya készítette.

Apolló kőolajfinomitó r.-t.
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A templomot védfal vette körűi, mely elárusító bódéknak elég ügyesen 
volt kiképezve. A pilóta-alapokon nyugvó favázas falak deszkaburkolatára 
fehér mészvakolat készült és az összes tetők puhafazsindely-fedést nyertek. 
A 390 m2 alapterületű templomot és bódékat 11.000 frt költséggel Neuschlosz 
Ödön és Marcell építették.

A falu.
A kiállítás néprajzi csoportja hű bemutatásának czéljából a kiállítás 

igazgatójának előterjesztésére a kereskedelemügyi minister dr. Kovács Gyula

Budapesti ásványolajgyár r.-t.

kir. tanácsos-, dr. Jankó János múzeumi őr- és Fittler Kamill építészből álló 
bizottságot küldött ki, kik az egyes vármegyék építési modorát, szokásait 
tanulmány tárgyává tevén, a helyszínén az egyes kiváló típusokat kiválasz
tották és ezekről felvételeket tettek.

Ezen tanulmány képezte a falu létesítésének alapját. Minden egyes ház 
és tartozékai, a telek-berendezés, az elkerítések az egyes vármegyékben 
előforduló jellegnek megfelelőleg a bizottság által előírva vagy az ottani állam- 
épitészeti hivatal, vagy pedig a kiállítás műszaki osztálya által készített tervek 
alapján, részben odavaló mesterek, részben budapesti vállalkozók által az 
illető vármegyék költségén építtetett.

A faluban a következő vármegyék vettek részt:
1. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jász-apátii házát és tartozékát
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pilóta-alapon, vakolt favázból, zsindelyfedéssel 120 ni2 területen Antony Tamás 
budapesti ácsmester 2150 frtért építette.

2. Csongrád vármegye mindszenti házát és tartozékait pilóta-alapon, 
vakolt favázból, cserépzsindely-fedéssel 110 m2 területen Psybilla és társa szegedi 
építőmesterek építették.

3. Kolozs vármegye kalotaszegi házát és tartozékait pilóta-alapon, vakolt 
favázból, zsindely-fedéssel 150 m2 területen Kér ék jártó József budapesti kőmíves- 
mester 2000 frtért építette.
l 4. Torda-Aranyos vármegye toroczkói házát és tartozékait, pilóta-alapon,

Magyar aszfaltipar és biharszilágyi olajipar r.-t. csarnoka.

vakolt favázzal, zsindely-fedéssel 130 m2 területen Neuschlosz Ödön és Marcell 
budapesti czég 2000 frtért építette.

5. Somogy vármegye csökölyi házát és tartozékait pilota-alapon, vakolt 
favázzal, nádfedéssel 120 m2 területen Minich Pál budapesti ácsmester 
2400 frtért építette.

6. Szabolcs vármegye büd-szentmihályi házát és tartozékait pilóta-alapon, 
vakolt favázzal, nádfedéssel 120 m2 területen odavaló iparosok építették.

7. Zala vármegye göcseji házát és tartozékait pilóta-alapon, tapasztott 
favázas falakkal és zsúpfedéssel 140 m2 területen Kerékjártó József budapesti 
kőmivesmester 2800 frtért építette.

8. Borsod vármegye mező-kövesdi matyóházát és tartozékait pilóta-



Háziipar és műkedvelők.
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alapon, tapasztott favázas falakkal és zsúpfedéssel 120 m2 területen Lázár 
János odavaló iparos építette.

9. Nógrád vármegye vragyolezi palóczházát pilóta-alapon, tapasztott favázas 
falból és zsúpfedéssel 120 m2 területen Kovlik János odavaló iparos 1865 
frtért építette.

10. Veszprém vármegye szt.-gaáli házát és tartozékát pilóta-alapon, favázas 
falból és cserépzsindely-fedéssel 130 m2 területen Kerékjártó József budapesti 
kőmívesmester 2.500 frtért építette.

Községháza.

11. Csik vármegye székelyházát és tartozékait pilóta-alapokon, vakolt 
favázas falakkal és zsindelyfedéssel 120 m2 területen odavaló iparosok épí
tették mintegy 2800 frt költségen.

12. Brassó vármegye hétfalusi csángóházát és tartozékait pilóta-alapon, 
vakolt favázas falakkal és cserépzsindely-fedéssel odavaló iparosok építették.

13. Szeben vármegye talmácsi szászházát és tartozékait pilóta-alapon, 
vakolt favázas falakkal és cseréptetőzettel 110 m2 területen odavaló iparosok 
építették mintegy 3000 frt költségen.
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14. Abauj-Torna vármegye meczenzéfi házát és tartozékait pilóta-alapon, 
tapasztott favázas falakkal és zsúpfedéssel 150 m2 területen Kerékjávtó 
József budapesti kőmívesmester épitette 1750 frt költségen.

15. Torontál vármegye jécsai svábházát és tartozékait pilóta-alapon, homlok
falát tömör falból, mig a többi részét vakolt favázból és cserépzsindely
fedéssel 150 m2 területen odavaló iparosok építették mintegy 3800 forintnyi 
költségen.

16. Nyitva vármegye handlovai emeletes németházát és tartozékait borona- 
falakból, tapasztott oldalokkal és zsúpfedéssel 120 m2 területen odavaló 
iparosok építették.

Községi tűzoltó-szertár.

17. Hunyad vármegye szálláspataki oláhházát és tartozékait terméskő- 
alapokon, nyers boronafalakból, belső-tapasztással és nagyméretű zsindely- 
fedéssel 140 m2 területen odavaló iparosok építették.

18. Krassó-Szörény vármegye tornya-révai románházát és tartozékait 
pilóta-alapon, vakolt favázas falakból, nádfedéssel, 120 m2 területen odavaló 
iparosok építették 2000 frt költségen.

19. Torontál vármegye czrepájai szerbházát és tartozékát pilóta-alapon, 
homlokfalát tömör falból, mig a többi részét vakolt favázból, zsindelyfedéssel 
110 m2 területen odavaló iparosok építették mintegy 3000 frt költségen.

20. Temes vármegye vingai bolgárházát és tartozékait pilóta-alapon, 
vakolt favázas falakból, cseréptetővel 120 m2 területen Lövy Dávid és fiai 
budapesti czég épitette 2200 frt költségen.
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Községi jégverem.

Utczarészlet a faluból.



Budapest székes főváros pavillonja.
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21. Vas vármegye perestói vendházát és tartozékait boronafalakból, sár- 
tapasztással és zsúpfedéssel Kerékjártó József 2500 frt költségen építette.

22. Sáros vármegye tótházát és tartozékait tapasztott boronás falakból, 
zsúpfedéssel, 140 m2 területen odavaló iparosok építették mintegy 2000 frt 
költségen.

23. Bács-Bodrog vármegye sokáczházát és tartozékait pilóta-alapon, 
tapasztott favázas falakkal, 120 m2 területen részben Lövy Dávid és fiai buda
pesti vállalkozó czég, részben odavaló iparosok építették, mintegy 2800 forint 
költségen.

24. Bereg vármegye vereczkei ruthénházát, szántalp-alapokra, boronafalak-

Horvát-Szlavonország iparcsarnoka.

ból, belső tapasztással és zsúpfedéssel, 90 m2 területen odavaló iparosok 
építették.

25. A falu végén levő czigáilyputrikat József cs. és Mr. föherczeg saját 
költségén létesítette Fehér vármegyében szokásos építési módon.

20. Breznóbánya város havasi juhász-kunyhója boronafalakból, zsindely- 
fedéssel, a város költségén odavaló iparosok által készíttetett.

27. A falu mellett Herman Ottó tudósunk közreműködésével a pásztor
élet kunyhói létesittettek, és pedig a kecskeméti cserény vesszőfonásból; 
a hortobágyi vasaló gúzsvesszővel összekötött nádból építve; a túrkevei kontyos 
ugyancsak nádból.

M a t l b k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. III. 7
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Kollektív kiállítások csarnokai,
Budapest fő- és székváros csarnoka. A fő- és székváros mérnöki 

hivatala által 1900 m2 beépített területen épült kupolás csarnok tégla-alapokon 
állandó jelleggel emeltetett.

A csarnok falai kovácsolt vasvázból, a tetők pedig vasszerkezetből 
készültek. A vasszerkezetű oldalfalak téglával voltak kitöltve, a tetők pedig 
részben bádog, részben üres fedést nyertek.

Az építkezés fővállalkozója Wellisch Sándor és Gyula budapesti vállalkozó 
czég volt, és az építési költségek megközelítik a 120.000 frtot.

Horvát- és Szlavonország borkóstoló-csarnoka.

Horvát- és Szlavonország kiállítási csarnokai.
1. Iparcsarnok. Az emeletes, pilóta-alapon nyugvó, vakolt favázból 

épült és kátrány-lemezzel fedett csarnokot ifj. Heinzel Alajos zágrábi építész 
tervezte és építette fel.

A díszes csarnok középrészéből egy 10 m. átmérőjű kupola emelkedett 
ki, mely a csarnok középrészét magas oldalvilágitókkal világította meg.



A csarnok beépített területe 1800 m2 volt és felépítése 62.500 frtba került, 
s így egy m2 beépített területre 34 frt 75 kr. esik.

2. Műcsarnok. A Zágrábban megtartott tervpályázat alkalmából a 
beérkezett tervek közül az első díjat Korb Flóris és Giergl Kálmán budapesti

9§

Aranykönyv-pavillon.

építészek nyerték el, kiknek tervvázlatai alapján Neuschlosz Ödön és Marcell 
és a »Danubius« hajó- és gépgyár-részvénytársáság építette.

A műizléssel tervezett csarnok pilóta-alapokon, teljesen vasszerkezetből 
épült, az oldalfalak a vasszerkezet közé erősített faszerkezetre deszkázva és 
kőépitészeti formákban vakolva állíttattak elő, a tetőzet pedig bádogfedéssel 
fedetett be.

7
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Pusztaszeri emléktárgyak.
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Ä csarnok középrészéből letompitott sarkú 13*& m. átmérőjű formás 
vasszerkezetű kupola emelkedett ki, mely a középrész megvilágítása tekinteté
ből üvegfedéssel volt ellátva.

Tekintettel az épület rendeltetésére, csakis felülvilágítók alkalmaztattak, 
melyek alsó felületei a fényvetités végett áttetsző szövetbevonásokkal voltak 
ellátva.

Á vasszerkezetek egyszerű rácsos tartók voltak és az oldalhajókban 
alkalmazott szaruzatok egymástól négy méternyire épültek és rácsos szele
menekkel kapcsoltattak össze. A kupola szerkezete kombinált rácsos szer
kezet volt, alul ives átmenettel.

Tengeri aquarium.

A horvát műcsarnok beépített területe 800 m2 volt s felépítése mint
egy 50.000 frt költséget igényelt, és igy egy m2 beépített területre 62 frt 50 kr. esik.

3. Erdészeti pavilion. Úgy építészeti formák, mint a felhasznált anyag 
tekintetéből a legérdekesebb csarnokok közé tartozott a zágrábi dómépitő 
Bollé Hermann építész által tervezett horvát erdészeti pavilion.

A tervező különös gondot fordított az átalános festői megjelenés mellett 
a faarchitektura formáira és nagy előszeretettel használta fel a nemzeti hor- 
vát-szlavon és a szláv motívumokat. Az egysége és összhangja művészi volt.

A csarnok két részből állt: az emeletes jobboldali részből, és mellette 
egy folyosóval összekötött földszintes részből, melynek főbejárata felett emel
kedett ki a 35 m. magas, külön lépcsőházzal ellátott torony.

A csarnok pilóta-alapokon nyugodott és a gyalult tölgyfa-szerkezetű
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falak síkjai közbetolt puhafa-deszkákkal voltak burkolva, a tetőzetek pedig 
pikkelyes fenyőfa-zsindelylyel voltak lefedve.

A faszerkezetek mindenütt láthatók voltak és viharvert vörös fenyőfa- 
színre páczoltattak.

Telefon-Hirmondó.

Az 550 m2 területű és mintegy 20.000 frt értékű csarnokot Deutsch 
Fülöp zágrábi vállalkozó teljesen lekötve hozta a kiállítás területére és felállí
tása négy hétnél több időt nem igényelt.

4. Borkóstoló-csarnok. Hönigsberg és Deutsch zágrábi építészek tervei 
szerint 200 m2 területen építtetett pilóta-alapra, vakolt favázból. Az épület
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Kinetoskop.

Millió fillér pavillonja.
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bejáratát, valamint két sarkát kupolák ékesítették, mig a hátsó oldalon nyitott 
veranda állt a vendéglős rendelkezésére.

A csarnok építési költsége 6000 frt volt és a tervező építészek egyszer
smind a vállalkozók is voltak.

Bosznia és Herczegovína kiállítási csarnokai.

A keleti maurikus stylben épített csarnokok terveit Stix Ödön osztály
főnök és építési főigazgató felügyelete alatt a bosnyák-herczegovinai országos 
kormány építészi osztályában Blazek Ferencz műépítész készítette, a ki egy
szersmind az építési munkálatok vezetője is volt.

A csarnokokat Neuschlosz Károly és fia  építették fel 110.000 frt 
költséggel.

Az összes csarnokok mind keleti stylusban voltak tervezve, a keleti jel
legnek megfelelő nagy kiugrású párkánynyal, lapos fedelekkel és sűrű farácsos 
ablakokkal, részben utánzóit kőarchitekturával, részben teljesen fából építve.

Sikerült tanulmányra vallott a keleti formáknak a faarchitekturában tör
tént alkalmazása és az épületek tervezőjének nagy műizlésére s a formák 
tökéletes ismeretére vallott az épületeknek egyöntetű és mégis változatos kiképzése.

Az egyes épületek a következők voltak:
1. Az iparcsarnok 1450 m2 beépített területtel; az épület középrésze 32 

m. magas volt; az oldalhajók 9'o m. szélesek és 10'9 m. magasak, s az 
ezekhez csatlakozó sarokpavillonok 8'5 m. szélesek és 14 m. magasak voltak.

Az épület pilóta-alapokon favázból épült, a külső homlokzati részek 
vakoltattak, belső felületük azonban gyalúlt és páczolt fadeszkázattal birt. 
A lapos tetők, bár a keleti typussal ellenkezett, aszfalt-lemezzel voltak 
lefödve, de a közel 2‘o m. kiugrású párkányokon alkalmazott díszített l*o m. 
magas száldeszkák a tetőzetet teljesen takarták, és a takarékossági szempont
ból alkalmazott surrogatum ekkép ügyesen el volt rejtve.

Pittoreszk hatású volt a csarnok főhomlokzatán az oldalhajók előtt azok 
félmagasságáig érő két oldalt alkalmazott 14 árusító bolt, a melyekben a 
mesteremberek, keleti szokás szerint, a közönség szemeláttára késziték árú- 
czikkeiket.

2. Erdészeti csarnok. A két 10'2 m. magas sarokpavillon között 
verandával ellátott csarnok 266 m2 területtel birt.

A pilóta-alapokon nyugvó falak látható gyalúlt faszerkezetekből épültek, 
és külső kiképzésük az iparcsarnoknak megfelelőleg maurikus stylben 
volt tartva.

A lapos tetők itt is aszfalt-péplemezzel voltak lefedve és a párkányokon 
tagozott díszdeszkázat alkalmaztatott.

3. Lakóház. A bosznia-herczegovinai kiállításhoz tartozó épületcsoport 
egyik legérdekesebb épülete a terraszokkal, verandával és erkélylyel ellátott 
emeletes lakóház volt. Az épület pilóta-alapokon favázból épült, mely faváz 
kívül nádazásra vakoltatott. A kis ablaknyilások apróméretű farácsozattal
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Oculoscop.

Rendőrkapitánysági épület.
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voltak ellátva, és minden szigorúan magán hordta a keleti jelleget. A 185 m2 
beépített területű épület cserépzsindelylyel volt lefedve.

4. Kávéház. A lakóházzal egy keritésfallal volt összekötve a 125 m2 
beépített területű kávéház, nyitott verandákkal és a sarokterem feletti terraszszal. 
Az épület pilóta-alapokon favázból épült, látható szerkezettel, a kávékonyha 
falai azonban deszkaburkolaton vakolattal láttattak el. A tetők itt is aszfalt
lemezzel voltak lefödve.

Tudakozó- és kalauz-intézet.

5. A vasúti járművek kiállítási csarnoka 70 m. hosszú és 10 m. széles 
favázból épült nyitott kocsiszín volt, melynek hátsó és két oldalrésze 
gyalúlt deszkával burkoltatott. Az összes faalkatrészek keleti formákkal voltak 
díszítve és vörösfenyő-szinre firnisszel beeresztve, illetve mázolva. A lapos 
tetőzet aszfaltlemez-fedéssel volt burkolva, és az építmény kivitele 9500 
forintba került.
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Látványosság! jelleggel bírt kiállítási csarnokok.
1. Az aranykönyv pavillonja. Az ezredéves kiállítás látogatói nevének meg

örökítése czéljából egy emlékkönyv, az úgynevezett »Aranykönyv« létesitte- 
tett, melynek elhelyezésére a kiállítás jegy vállalatának irodája a corso terüle
tén az aranykönyv-pavillont építtette fel.

A díszes, gazdag maurikus stylű pavilion Korb Flóris és Gicrgl Kálmán 
építészek tervei szerint pilóta-alapon, favázból épült; a külső-belső deszkabori- 
tásra az összes építészeti formák mintázott gipsz-lemezekre voltak kiképezve

Ruhatár.

és gazdagon aranyozva; a pavilion tetőzete üvegből készült és 25 m2 terü
letet foglalt el.

A szép formákban tartott érdekes csarnokot közel 12.000 frt költséggel 
rövid négy heti idő alatt Neuschlosz Ödön és Marcell czég építette.

2. Pusztaszeri emléktárgyak kiállítási pavillonja. Szép, tetszetős renais- 
sance-formákban emlényjelleggel 80 m2 területen és mintegy 6000 frt költséggel 
Bálint Zoltán tervei szerint épült pilóta-alapon favázas falakból, mely falak 
külső-belső deszkázatára gipsz-vakolatból lettek felrakva az építészeti formák.

3. A tengeri aquarium pavillonja pilóta-alapokon gipsz-pallókkal kirakott 
favázból készült. Az épület tetőzete aszfalt-fedéllemezzel volt lefödve és a 
tetőzet élén egy óriás czápa volt látható.
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A 240 m2 területű,
13.000 frt értékű csar
nok terveit Ger ster Kál
mán építész készítette.

4. A Telefon-Hír
mondó díszes kupolás 
csarnoka pilóta-alapo
kon, deszkázott és va
kolt favázból Wehle 
Gusztáv építész tervei 
alapján 75 m2 terüle
ten épült.

5. A millió fillér pa- 
villonja egyszerű, de 
ízléses favázból készült,

kivül-belül gyalúlt 
deszka-boltozással; az 
épület tetőzete aszfalt
lemezzel volt lefedve. 
Az épület alapterülete 
36 m2 volt.

6. A kinetoscop-pa- 
villon nyitott csarnok 
jellegével bírt, melyet 
szép formákban Alpár 
Ignácz építész tervezett.

Az 50 m2 területű^csarnokot közel 6000 frt költséggel pilóta-alapra, gya
lult, és deszkázott favázból és zsindely-fedéssel Neuschlosz Ödön és Marcell 
építette.

8. Oculoscop-pauillon. Deszkázott favázból épült és 20 m2 területe volt.

Weber Károly virág-csarnoka.

Admínísztraczíonálís és kezelési épületek.

1. Igazgatósági épület. Ezen épület a kiállítás műszaki osztálya részéről 
Kolbenkeyer Viktor építész, kir. főmérnök tervei szerint épült.

A csarnok már fekvésénél fogva is nagyon kedvezőleg volt elhelyezve, 
a mennyiben a kiállítás kerítésvonalában feküdvén, úgy a városból járók, mint 
a kiállítást látogatók a külső és belső kapukon át minden akadály nélkül fel
kereshették.

Az épület alapbeosztásánál irányelvül az 1885. évi igazgatósági épület 
beosztása szolgált, ti i. hogy az összes hivatalos helyiségek egy központi 
helyiség, a felülvilágítóval ellátott vestibulum körül csoportosultak. A tágas 
vestibulumban volt a két bejárattal szemben induló főlépcső, mely az emele-
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ten körül futó folyosóra vezetett. Ezen előcsarnok és az emeleti tágas folyosó 
a sokszor nagy tömegekben várakozó közönségnek díszes váró- és társalgó- 
terműl szolgált.

Az igazgatósági épületben voltak az elnök és alelnök fogadó- és dolgozó
termei, a nagy ülésterem, az igazgató, titkár, segédtitkár, műszaki osztály, 
előadók, számvevőség és pénztár, kiadó- és iktatóhivatal s a jegykezelőségi 
iroda helyiségei, azonkívül posta- és távirdahivatal.

A szép és tetszetős építészi formákban tartott emeletes épület pilóta
alapokon állt és téglával kifalazott favázból épült. A falak kivül-belül vakol
tattak ; a tető részben palából, részben bádogból és üvegből készült.

A 900 m2 területű épületet 57.000 frt költséggel Antony Tamás, 
Schneider Róbert és Lux Endre társvállalkozók építették, és igy minden 
négyszögméter 63 frt 30 krba került.

2. Rendőrkapitánysági épület. Az igazgatóság épülete mellett helyeztetett 
el, látható favázas szerkezettel, mely féltéglányi vastagságban volt kifalazva, 
tetőzete pedig cseréppel volt lefödve. Az épület hosszában tágas folyosó 
futott, melynek két oldalán sorakoztak az egyes hivatalos helyiségek.

A kiállítás műszaki osztályának tervei szerint 300 m2 területen épült 
kapitánysági épületet Horváth József ácsmester 9000 frtért építette, és igy egy 
m2 beépített területre 30 frt költség esik.

3. A tűzőrségi épület, 
melyben az összes tűz
oltóság és a katonai 
tűzőrség volt kényelme
sen elhelyezve; ezen kí
vül a szerelvényeknek 
szertárról és a lovak
nak istállóról is volt 
gondoskodva.

A pilóta-alapokra fa
vázas vakolt deszka
falak építtettek, a tető
zet pedig aszfalt-lemez
zel volt lefödve. A ki
állítás műszaki osz
tályának tervei szerint 
400 m2 területen épült 
tűzőrségi épületet Hor
váth József ácsmester 
12.250 frtért építette, 
és igy egy m2 beépített 
területre 30 frt 60 kr. 
esik.

4. A felügyelőségi
épület pilóta-alapon fa- Dokánytőzsde a corsón.
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vázból épült és kivül-belül deszkázva volt. A deszkázat szobafelőli oldala 
papírral kárpitoztatok

A 41 m2 területű épületet Brunner Ferencz 2950 frtért építette.
5. A katonai és tiízőrségi épület a történelmi kiállítás szigetén, látható 

favázból féltéglányi vastagságban cserépzsindely-fedéssel épült.
A 180 m2 területű épületet Volkmer Rajmond építőmester 7360 frtért 

emelte.
6—9. Katonai őrségi épületek a kerítés mentén négy helyen épültek, 

egyszerű deszkázott favázas falakból, aszfaltlemez-fedéssel. Egy-egy őrségi 
épület területe 70 m2 volt és Brunner Ferencz ácsmester 1050 forintért épí
tette fel.

Törley pezsgős-pavillonja.

Az egyes bérleti vállalkozók a következő kezelési épületeket építtették :
10. Tudakoz ó- és tolmács-iroda.
11. Ruhatár toilette- és fodrász-szobával.
12. Ruhatár toilette-szobával.
13. Ruhatár egyszerűen.
14. Tíz closet nők és férfiak részére.
15. üt pissoir.
16. Sorsjegy-elárusító pavilion.
17. Virágelárusitó csarnok a corsón.
18. Nagy dohánylőzsde a corsón.
19. Három kis dohánytőzsde elosztva a területen.
Ezeken kívül volt az igazgatóságnak kezelés czéljából :
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Littke pezsgős-pavillonja.

Hubert pezsgős-pavillonja.
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20. Egy deszkából kettős fallal épült és aszfalt-lemezzel fedett jégverm e  
a vidéki sörgyárosok rendelkezésére.

21. A szerelvények elhelyezésére egy deszkából épült és aszfalt-lemezzel 
fedett raktár-épülete.

22. Egy nyitott fé lszerje  útiszerek stb. elhelyezése czéljából.

Pezsgős-pavíllonok, vendéglők, csárdák és kávéházak.
1. A Törley-féle pezsgős-pavillon  csinos franczia renaissance-stylben épült 

csarnok volt, felül lugassal díszített kényelmes terraszszal. A csarnok terveit 
R a y  Rezső készítette és a vakolt favázas épületet H orváth  Jó zse f  ácsmester 
86 m2 területen 10.000 frtért építette.

Braun testvérek pezsgős-pavillonja.



2. A Littke-féle pezsgös-pavillon lovagváracs mintájára csúcsíves stylben 
épült favázból faragott kőfal-utánzatokkal.

Úgy külsőleg, mint belsőleg határozott művészi kiképzésre vallott, melynek 
terveit Jaumann Benedek műépítész készítette. A részben emeletes épületnek 
beépített területe 90 m2 volt és 10.000 forintba került.

3. A Hubert-féle pezsgös-pavillon díszes barokk-stylben, formás kupolá
val, pilóta-alapon, gipszszel vakolt favázas falakból Huberth József építész tervei 
szerint épült. A 10.000 frttal létesített csarnok beépített területe 65 m2 volt.

Francois L. és társa pezsgős-pavillonja.

4. A Braun-féle pezsgös-pavillon Jakab Dezső építész tervei szerint rokokkó- 
stylben, gazdag díszítéssel, pilóta-alapon, gipszszel vakolt favázas falakból 70 
m2 területen épült 12.000 frt költséggel.

5. A Francois Lajos-féle pezsgös-pavillon faformákban tartott csinos épület 
volt, és Cseh Lajos építész tervei szerint 100 m2 beépített területtel 8000 
forintért készült.

6. Ludwig Willibald-féle pezsgös-pavillon. Beépített területe 65 m2 volt 
és favázas falakból épült.

g
M a t l r k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. III.
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7. A Hölle-félepezsgős-pavillon 90 m2 területen favázas falakból Ruppert 
Vilmos építész tervei szerint 6000 frttal épült.

8. Első magyar részvény-serfőződe vendéglője. Korb Flóris és Giergl 
Kálmán műépítészek tervei szerint egy magasbitott terraszon 800 m2 beépített 
területen, pilóta-alapozással favázas falakból épült.

A körülfutó veranda faalkatrészei faépitészeti formákban képeztettek ki, 
a magas felülvilágítóval ellátott nagy terem falai azonban külső-belső deszká
zattal és vakolással láttattak el. A tetőzet aszfalt-lemezzel burkoltatott. Az

összes építési munká
latokat 26.000 frtért 
Neuschlosz Károly és 
fia  végezték.

9. A kőbányai király 
serfőző - részvénytársa
ság vendéglője Czigler 
Győző műegyetemi ta
nár építési tervei szerint 
600 m2 beépített terü
leten 22.000 frt költ
séggel épült.

A kivitel hasonló 
volt az előbbihez ; vál
lalkozója Antony Ta
más ácsmester.

10. A kőbányai pol
gári serfőző-részvény-

társaság vendéglője 
Czigler Győző műegye
temi tanár tervei sze
rint 650 m2 beépített 
területen és 26.000 frt 
költséggel az előbb em
lített vendéglőkhöz ha- 
sonlólag pilóta-alapon 
favázból épült, részben 

látható, részben vakolt faszerkezetekkel. A tetőzet aszfalt-lemezzel volt lefödve.
Az építési munkák végrehajtásával Neuschlosz Károly és fia  czég volt 

megbízva.
11. A Haggenmacher H.-féle sörkóstoló-csarnokot 400 m2 területen pilóta

alapokkal, rakott favázas falakkal és aszfalt-lemezfedéssel saját tervei szerint 
Neuschlosz Károly és fia  czég építette 20.000 frtért.

12. A vidéki sörgyárosok és budapesti szalámigyárosok kollektív kiállítási 
es kóstoló-csarnoka a kiállítás műszaki osztályának tervei szerint 490 m2 terü
leten pilóta-alapokon, látható faszerkezetekkel épült. Az épület tetőzeténél 
azbeszt-lemezfedés használtatott.

Ludwig Willibald pezsgős-pavillonja.
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Az összes építési munkálatokat Neuschlosz Ödön és Marcell vállalkozók 
hajtották végre 15.000 írtért.

13. Franczia vendéglő. A díszes barokk-stylben tartott emeletes franczia 
vendéglő terveit Kármán Aladár és Ullmann Gyula építészek készítették. A 
700 m2 alapterületű épületet pilóta-alapokra, deszkázott és vakolt favázas 
szerkezettel s aszfaltlemez-fedéssel Lövy Dávid és fiai építették 26.000 írtért.

14. Drechsler Béla vendéglőjét Kármán Aladár és Ullmann Gyula 
építészek tervei szerint 15.000 írt költséggel 270 m2 alapterületen, pilóta-ala
pokon, vakolt, de látható faszerkezetekkel és zsindely-fedéssel Lövy Dávid és 
fiai építették.

15. Debreczeni csárda. Berger Jenő debreczeni építész tervei szerint

Hölle pezsgős pavillonja.

pilóta-alapon, vakolt favazas falakból, nádfedéssel épült 1000 m2 területen
18.000 frtért.

A hortobágyi csárda motívumaiban tartott épületet Lövy Dávid és fiai 
czég építette.

16. A szegedi csárdát Psybilla Gyula szegedi építész saját tervei szerint 
pilóta-alapon, vakolt favázból, zsindely-fedéssel 140 m2 területen építette.

17. A balatoni csárda Alpár Ignácz építész tervei szerint 180 m2 terü
leten pilóta-alapokkal, vakolt favázas falakból, cserépzsindely-fedéssel építte
tett fel.

Az összes építési munkálatokat Neuschlosz Ödön és Marcell hajtot
ták végre.

18. Singhojfer Ágost halász-csárdáját Schömmer Ferencz építész terve
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szerint 180 m2 területen pilóta-alapokon, kifalazott favázas falakkal és zsindely- 
fedéssel Neusclilosz Ödön és Marcell építették.

19. Karikás Mihály magyar csárdája 110 m2 területen pilóta-alapokra 
vakolt favázas falakból, zsindely-fedéssel épült.

20. Steuer S. és Gy. kávéháza, középütt díszes kupolával és két
oldalt íves oszlopcsarnokokkal Pfann és Gaál budapesti építészek tervei szerint 
épült. A kávécsarnoknak 230 m2 beépített területe volt és a pilóta-alapokon

Első magyar részvény-serfőződe.

emelt favázas falak kőformákban vakoltattak s az összes építészi díszítések 
gipszből készültek.

A kupola galvanizált bádoggal, az oszlopcsarnokok lapos fedele aszfalt
lemezzel fedetett le.

Az építési vállalkozó Friedmann Ignácz építőmester volt.
21. Schovanecz Antal kávéházát Neuschlosz Ödön és Marcell vállal

kozók saját terveik szerint pilóta-alapon, gyalúlt deszkázató favázas falakkal, 
aszfaltlemez-fedéssel 230 m2 területen építették.

22. Müller Károly czukrászdáját a szigeten Alpár Ignácz épitész tervei
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szerint, pilóta-alapon, gyalúlt deszkázató favázas falakkal, aszfaltlemez-fedés- 
sel 200 m2 területen Neusclilosz Ödön és Marcell vállalkozók építették.

23. Nérey Dezső és Seifert Henrik kávéháza Czigler Géza építész tervei 
szerint 350 m2 területen pilóta-alapokra, vakolt favázakból épült, tetőzete pedig 
aszfalt-lemezekkel volt lefödve.

Az összes építési munkákat Lövy Dávid és fiai czég hajtotta végre-
24. Speck Jakab tejcsarnoka terveit Broghammer Szevér készítette. A csar-
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Kőbányai király-serfőző r.-t.

nők pilóta-alapokon, látható faszerkezetekkel, a falsikok vakolva és aszfalt- 
lemez-fedéssel, 320 m2 területen épült.

25. A gazdák tej egyesületének csarnoka nyolczszögletű alapidommal 
épült csarnok volt, mely pilóta-alapokon, látható és gyalult deszkázató favázak
ból, zsindelyfedéssel 80 in2 területen épült fel.

Kerítés és kapuk.
Az ezredéves országos kiállítás területét 3460 m. hosszó, 3 m. magas 

kerítés övezte. A kerítés minden 3 m. távolságban leásott oszlopok közé illesz-



118

tett három vízszintes hevederre erősített deszkákból készült és kiképzésére nézve 
három osztályba soroltatott. Az állatkerttől egész az István-útig terjedő szaka
szon a gyalult deszkázat a felső hevederig ért és az e felett levő 50 cm. 
magas rész farácsozattal díszittetettt s a kerítés olajmázolással láttatott el.

Az István-úttól a Hermina-úton végig a kerítés hasonló kivitelű volt, 
csakhogy a felső rácsozat helyett itt deszkázat alkalmaztatott.

Kőbányai polgári serfőző r.-t.

A Herrnina-úttól a városligeti népliget felé eső és a falu mögötti rész 
egész egyszerű gyalúlatlan és mázolatlan deszkákból készült.

A kerítést Pollacsek Miksa és társai hirdetési vállalata készíttette a külső 
oldalán alkalmazható hirdetések kizárólagos joga fejében.

A kerítés vonalán 2 főbejárati, 3 mellékbejárati és 2 szolgálati kapu 
létesittetett.

1. I. számú főkapu. A.z Andrássy-út tengelyében épített főkapura hirde- 
ett nyilvános tervpályázaton az első díjat Frommer Lajos építész nyerte el.

A nevezett épitész mellőzte a sablonszerű kapu-kiképzést, pylon-kaput
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tervezett, melyhez jobb- és baloldalt nagy sugárú ivezettel oszlopcsarnokok 
csatlakoztak.

A kapu úgy eredetiségével, mint monumentális jellegével és méreteivel, 
valamint szépen megválasztott arányaival hatott és méltó bejárata volt a kiál
lításnak.

A kapu ivezetben mérve 65 m. hosszú volt. A pylonok magassága 19 
m., mig az oszlopcsarnok 10*5 m. magas volt. A pilóta-alapokon nyugvó favá
zas szerkezet kőutánzatban vakoltatott s a díszítő és figurális szobrászmun-

Haggenmaclier Henrik sörkóstolója.

kák gipszanyagból készültek; az összes munkákat 16.000 frtért Neuschlosz 
Ödön és Marcell végezte.

2. II. számú főkapu. A kapukra hirdetett nyilvános tervpályázaton a Il-ik 
kapura vonatkozólag az első díjat Kolbenheyer Viktor építész nyerte el. A szóban 
levő faszerkezetű főkapu, mely fővonalakban a felhasznált anyag jellegét és a 
szerkezeti elemek rendeltetését már külső megjelenésében is magán hordta, 
háromszögű formájában művészileg volt kiképezve.

A monumentális arányú ivezet lábaihoz a .jegyelárusitó házikók 
szerves összefüggésben csatlakoztak. Az ivezet fölötti emeleti rész nagy kör
alakú nyílásaival a tömegeket jó érzékkel oldja fel és az alsó kapunyilást 
ez által megfelelőleg tehermentesíti.



120

A kapu pilóta-alapokra favázból épült és a felületek gyalúlt deszkázattal 
burkoltattak. Az összes faszerkezetek viharvert vörös fenyőfa-szinre voltak 
firnisszel bevonva.

A tetőzetek zsindelyből készültek és zöldes színre festettek.
A kapu 25 m. hossz mellett 8 m. széles és végződése 30 m. magas volt.
Az összes munkákat 7500 forint költséggel Gregersen G. és fiai ács

mesterek készítették.
3. A Stefánia-úti mellékbejáró székelykapu formáiban épült, hármas

Sörkóstoló-csarnok.

nyílással. A kapu terveit Huszka József tanár készítette, a ki legalaposabb 
ismerője a székelykapuk formáinak. Egészen stylszerűek voltak az oszlopokon 
kifaragott pálmák, az ívezet sarkaiban alkalmazott magyaros tulipán díszítő 
elemek és a kapu felett egész hosszában végig futó galambház.

A kaput a rendes székelykapuk méreteinél sokkal nagyobb arányokban 
14 m. hoszszal Antony Tamás budapesti ácsmester 2330 forint költségen 
kellő műizléssel építette fel.

4. A Hermina-úti mellékbejárót egyszerű kiképzéssel, három nyílással és
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két jegyáruló házikóval, a kiállítás műszaki osztályának tervei szerint 875 frt 
költséggel Kerékjártó József építette.

5. Az Allatkert-úti mellékbejáró, Ős-Budavárába átvezető áthidalással, Ős- 
Budavára igazgatósága által saját költségén építtetett.

A kiállítás területén kívül.
Az új műcsarnok. Miután az új műcsarnok nemcsak a kiállítás idejére, 

hanem állandónak épült, a képzőművészet kiállítása kívül maradt az ezred-

éves kiállítás nagyarányú területén. Az I. főbejárat jobb oldalán az Aréna- 
út és Stefánia-út közti városligeti területből a székes főváros 4000 m2-t 
ingyen engedett át az új műcsarnok építkezési helyéül, és az építkezés 
végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi minister az országos magyar képző- 
művészeti társulatot bízta meg, s a nevezett társulat, tekintettel az építkezés 
sürgős megkezdésére, a pályázat mellőzésével a tervek elkészítésére a meg
bízást Schickedanz és Herzog budapesti építészeknek adta.

Az új műcsarnok egyike a székesfőváros legmonumentálisabb épületeinek,

Franczia vendéglő.
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és ámbár főkonczepcziójával s nagyarányú oszlopos peristyljével az antik 
építészetre emlékeztet, de a felhasznált nyerstégla és pyrogranit anyagánál 
fogva részletei korai renaissance-formákban képeztettek ki.

A peristylből a gazdagon vert vörösréz burkolatú kapun át egy tágas 
előcsarnokba jutunk, melynek falai, tekintettel gyors végrehajtásukra, még ned
vesek lévén, egyelőre minden gazdagabb színezés nélkül hagyattak.

A bejárattól balra nyílik az emelet magasságáig felmenő gyülésterem,

Drechsler Béla vendéglője.

jobbra a földszinten a titkári iroda helyiségei, az emeleten pedig a szolga
lakások vannak.

A csarnoknak a kiállítás czéljaira szánt része három hajóból áll, és pedig 
a 20 m. fesztávú középrészből, melyet két oldalt 8 m. oldalhajók öveznek.

A főcsarnok félkörben végződik, és a 20 m. fesztávnak megfelelőeg 
14 oszlop hordja az apsis mennyezetét és az alacsonyabb részen itt 3 m. 
széles folyosó fut körül.

Az oldalhajók is félkörben folytatódnak és csatlakozásuk egy hátsó csar
nokban záródik.
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Úgy középütt, mint oldalt 3—3 kiállítási terem képeztetett ki, melyekhez 
a csarnok hátsó oldalán, a titkári szárny és gyülésterem-szárnyak kiképzé
sével analog, még 1 — 1 kiállítási terem csatlakozik.

Az összes termek, a Stefánia-út felé eső egy terem kivételével, mind 
felülvilágítóval vannak ellátva, úgy hogy a kiállítandó műalkotásoknak kellő 
világítás van biztosítva, mig a metszetek és építészeti tervek elhelyezésére 
a már említett Stefánia-úti oldalvilágitásos terem szolgál; a szobrászati műter
mékeknek pedig a nagy félkör-alakú loggiás végső terem áll rendelkezésre.

Debreczeni csárda.

A csarnok úgy beosztás, mint világítás tekintetében teljesen megfelel rendel
tetésének, és csak belső díszítései voltak, tekintettel a nedves falakra, ez idő 
szerint még elhagyandók.

Az épületnek Aréna-úti oldala lett csak alápinczézve, a hol a tágas 
raktár és a központi fűtő-kemenczék nyertek elhelyezést.

Mint már fentebb is emlittetett, az új műcsarnok állandó jelleggel, tömör 
falakkal épült.

A falak külső felületei iszapolt és préselt téglával burkoltattak, és mig 
a lábazat l'so m. magasságban haraszti kőből, addig az összes párkányok és 
építészeti formák Zsolnay-féle színes pyrogranitból állíttattak elő.
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A tetőzetek vasszerkezetűek, melyek részben bádoggal, részben üveggel 
burkoltattak.

Az előcsarnok és szobrászati terem padozata díszes granitto-terrazzo, 
a kiállítási termeké aszfaltba rakott amerikai tölgyfapadló.

A látható boltozatok és a kiállítási termek felülvilágitóihoz csatlakozó 
nagy homorúlatok Rabitz C. szabadalma szerint vasbetétes enyves gipsz-vako
latból készültek.

Az egész építkezés az építészek tiszeletdíján kívül kereken 300.000 frtba 
került, s Így egy m2 területre 75 forint esik.

A kiállítók ügyek
U A kiállítók száma,

A kiállítók számát a következő táblázat tünteti fel:
Elfoglalt téríttet m sekben A

A e s o p o r t  ^  a kiállítási szabadban
kiállítók alap terhére magán összesen elfoglalt

száma neve száma épült
pavillonokban

terület
m*-ekbei

aj Történelmi kiállítás...............
b) Jelenkori 'kiállítás:

880 7.500 — 7.500 300

I/a K épzőm űvészet.................................. 269 3.600 — 3.600 —

Hb Előadó m ű v é s z e t .............................. 65 980 — 980 —
II. Közművelődés...................................... 105 600 1.880 2.480 —
III. Oktatásügy........................................... 697 2.580 160 2.740 —
IV. Egészségügy, gyermeknevelés . . . 287 1.780 810 2.590 —
V. Kereskedelem, pénz- és hitelügy1 344 — 1.780 1.780 —
VI. Mezőgazdaság .................................. 3.175 8.390 1.310 9.700 2.600

VII. Erdészet ............................................... 214 1.500 90 1.590 7.500
VlII/a Bányászat és kohászat ..................... 72 3.350 1.750 5.100 50
VIII/& Vas- és fémipar.................................. 231 1.760 90 1.850 300

IX. Gépipar ............................................... 269 13.380 4.050 17.430 500
X. Közlekedés, hajózás, tengerészet . . 175 5.600 730 6.330 2.400

XI. Építőipar............................................... 286 2.200 1.340 3.540 500
XII. Fa-, bútor- és decorativ-ipar . . . 285 4.400 330 4.730 —

XIII. Agyag- és ü v eg ip a r .......................... 108 1.140 — 1.140 75
XIV. Bőr-, fonó- és szövőipar, ruházati ipar 997 5.970 — 5.970 —
XV. Papír- és sokszorosító ipar . . . . 191 — 2.250 2.250 —

XVI. Arany-, ezüst-, díszműáruk . . . . 83 1.150 — 1.150 —
XVII. Hadügy2 ............................................... 44 3.110 450 3.560 2.500

XVIII. Vegyészeti ip a r .................................. 114 950 860 1.810 —
XIX.
XX.

Élelmi czikkek, mint ipartermékek . 
Háziipar, néprajzi kiállítás, műkedve-

323 990 3.180 4.170 —

lök kiállítása3 .................................. 436 4.700 — 4.700 —

1 Hivatalból rendeztetett.
2 Közös hadsereg, haditengerészet, honvédség, csendőrség, vörös kereszt. Hivatalból rendeztetett.
3 Ezen összegben a falu házainak alapteiülete is bennfoglaltatik.
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A c s o p o r t Kiállítók Elfoglalt A szabadban
terület elfoglalt területszama neve száma m*-ekben m*-ekben

c )  H o rv á t-s z la v o n  k iá l l í tá s :

í. Történelmi r é s z ........................................... 87 1
2. Jelenkori » .......................................... 8.037* f 3.950 1.200

d )  B o szn ia -h erc zeg o v in a i k iá llítá s  . . — 3.170 300

Id ő leges k iá llítá so k :

1. Tanonczok és segédek kiállítása . . . . 796 — —

2. Árpa- és komló-kiállitás.............................. 106 — —

3. Tej- és sajt- * .............................. 56 — —
4. L kertészeti és gyümölcs-kiállítás . . . 27 920 —

5. II. » > . . . 25 3004 —

6. III. » * . . . 47 — —

7. IV. » » . . . 137 — —

Á lla tk iá llitá so k :

1. Használati lókiállitás.................................. 1.039
2. Tenyész- * .................................. 740
3. Hízott marha- és juhkiállitás . . . . . 140
4. Tenyészmarha-kiállitás.............................. 147 11.200 50.000

5. Előméh- » .............................. 37
6. Baromfi- » .............................. 139

* Többnyire apró kiállító.
5 Sátor a gyümölcs- és zöldségki áll itás alkalmával felállítva.

2 .  A szállítás.
A kiállításra szállítandó és onnan visszaküldendő tárgyakra nézve a 

hazai közlekedési vállalatok a kezelési illetéket és az adót már magukban fog
laló következő viteldíj-mérsékléseket engedélyeztek:

1. A m. íkir. államvasutak, a déli, a győr-sopron-ebenfurti, a kassa- 
oderbergi, az arad-csanádi, a mohács-pécsi és a pécs-barcsi vasutak: a) gyors
árúk után 1 km. és 100 kg.-kint 036 k r.; b) nem teljes kocsirakományt 
képező teherárúk után 1 km. és 100 kg.-kint 025 k r.; c) teherárúk után 
teljes kocsirakományokban, azaz a díjtételnek fuvarlevél- és kocsinként leg
alább 10.000 kg. súlyért való fizetése esetén 1 km. és 100 kg.-kint 0'13 kr.

2. A helyi érdekű vasutak: a) gyorsárúk után 1 km. és 100 kg.-kint 
0*60 k r .; b) nem teljes kocsirakományt képező teherárúk után 1 km. és 
100 kg.-kint 0‘30 k r .; c) teherárúk után teljes kocsirakományokban, azaz a 
díjtételnek fuvarlevél- és kocsinként legalább 10.000 kg. súlyért való fizetése 
esetén 1 km. és 100 kg.-kint 0*15 kr.

A távolság megállapításánál a budapesti nyugoti pályaudvarnak a m. kir. 
államvasutak helyi árúdíjszabásába felvett távolságai vétettek alapul.

Hajón érkező és a budapest-dunaparti pályaudvarról a nyugoti pálya
udvarra vagy viszont való szállításért: nem teljes kocsirakományt képező
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teherárúk után 100 kg.-kint 10 kr., teljes kocsirakományok után 100 kg.-kint 
5 kr. volt fizetendő.

A küldeményeknek a dunaparti pályaudvaron a hajóról a vasúti kocsikba 
vagy viszont való átrakásáért 100 kg.-kint 6 kr. volt fizetendő.

A küldeményeknek a nyugoti pályaudvarról a kiállítási területre vagy 
viszont való szállításáért: gyorsárúk, valamint nem teljes kocsirakományokban 
feladott teherárúk után 100 kg.-kint 10 kr., teljes kocsirakományokban fel
adott teherárúk után pedig 100 kg.-kint 5 kr. volt fizetendő.

3. Az első cs. kir. sz. Duna-gőzhajózási társaság az átalános érvényű 
díjtételekből 50%-nyi engedményt adott.

Ezen, már 1894. évi februárban közzétett alapvető határozatok alap
ján a m. kir. államvasutak és a részes vasutak, illetve hajózási vállalatok 
igazgatóságai 1895. évi október hóban külön időleges díjszabást bocsátottak 
ki, mely a díjszámitási és szállítási határozatokon kívül az összes állomá
sokra kiterjedő áttekinthető és könnyen kezelhető díjtáblázatot tartalmazott.

A díjszabásból különösen kiemelendő, hogy a díjtáblázatok háromféle 
díjtételeket foglaltak magukban, melyek 100 kg.-kint voltak megállapítva,

Szegedi halász-csárda.
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es pedig: a) gyorsárúkénti szállítás esetére 5 kg.-kint való felkerekités mellett, 
bármily mennyiség feladásánál; b) teherárúkénti szállítás esetére fuvarlevelen- 
kint 10.000 kg.-nál csekélyebb mennyiség feladásánál; c) teherárúkénti szállítás 
esetére kocsi- és fuvarlevelenkint legalább 10.000 kg. feladása vagy ezen 
mennyiségért való díjfizetés esetében; — hogy a kiállítási tárgyak beküldésénél 
külön igazolvány csatolására nem volt szükség, elegendő lévén a küldeményt 
kiállítási tárgynak jelezni és az ezredéves kiállítás igazgatóságának czímezni; 
— hogy a kiállítási küldemények feladásuk alkalmával bérmentesitendők és

Balatoni csárda.

utánvéttel nem voltak terhelhetők; — hogy a visszaszállításnál ugyanazon 
díjszabási kedvezmények, azonban csak az igazgatóság által kiállított igazolvány 
alapján és csak annyiban nyertek alkalmazást, a mennyiben az eredeti feladó 
czímére és az eredeti feladó állomásra szállíttattak vissza.

*  *  *

A kiállítási tárgyak átvételének és visszaküldésének könnyítése czéljából 
a kiállítás területén Budapest-kiállitás név alatt külön állomás rendeztetett be, 
melyen a szolgálat 1896. évi február hó. 1-én kezdődött meg s 1897. évi 
február 1-én lett beszüntetve.
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A kiállítási állomásra érkezett árú összesen 2322 kocsirakományt, 44.714 
darabot, 105.945 métermázsát tett ki. A küldemények folyó száma megköze
lítette a 8000-et.

Postán 1040 db. kiállítási tárgy érkezett be.
A kiállítási tárgyak márczius hó 15-ike és április hó 15-ike között voltak 

beszállitandók.
A vonatkozó szabályzat kötelezővé tette, hogy egy csomagba vagy 

ládába csak egy kiállító egy csoportba tartozó tárgyai helyezhetők el. A cso-

Singhoffer Ágost halász-csárdája.

magon vagy ládán ragczédulák (csoportok szerint más-más színben) alkalmaz
tattak.

A kiállítási tárgyak elszállítása a kiállítás igazgatóságával — nyilván
tartás végett — előirt űrlap segélyével levélben közöltetett.

Az igazgatóság a küldemény beérkezéséről a kiállítót értesítette. A kül
demény tárgyát képező árúról két példányban árújegyzék állíttatott ki a ki
állító által.

Ezeket vagy a küldeményhez csatolta (a láda fedelére szegezve), vagy 
külön levélben küldte be. Az árújegyzék egyik példánya a csoportfelügyelő-
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Karikás Mihály magyar csárdája.

Schovanecz Hungária kávéháza.

M a t l k k o v it s  : Magyarország az ezredik évben, III, 9
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nek az árúkönyvek vezetésére, illetve az átvételre szolgált alapul, másika az 
igazgatóságnál őriztetett és nyilvántartatott.

A tárgyakat kisérő fuvarleveleket a szállítmányozó czég vette át. Ez 
utóbbi kettős bárczakönyvvel adta át az egyes felügyelőknek. A beérkezett 
fuvarlevelekről az állomáson hivatalos nyilvántartási lajstrom vezettetett, mely
nek alapján a kiállító értesittetett a küldemény ideérkeztéről.

A kiállítási tárgyak becsomagolása és elszállítása november hó 4-én vette 
kezdetét és a következő sorrendben eszközöltetett:

Steuer S. és Gy. kávéháza.

November hó 4-től 8-ig csomagoltattak és szállíttattak a területről a 
budapesti kiállítók tárgyai.

November hó 8-tól egész 13-ig azon vidéki kiállítók tárgyai, a kik a 
csomagolást saját maguk vagy megbízottaik által kívánták eszközöltetni.

November hó 12-től 14-ig bezárólag beszállittattak a kiállítás területére 
azon vidéki kiállítók rekeszei, ládái és göngyei, a kik tárgyaik csomagolását 
a kiállítás igazgatóságára bízták.

November hó 15-én kezdetét vette az utóbb nevezett kiállítók tárgyai
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nak csomagolása és elszállítása, még pedig akként, hogy egy-egy csoportban 
sorrendben a kiállítók lakhelye szerint eszközöltetett a csomagolás.

Az elszállítás nem volt eszközölhető, mig a kiállító a kiállítási alappal 
szemben fennálló összes tartozásait ki nem egyenlítette és ennek megtörtén
tét a kiállítás számvevősége által kiadott kibocsátási engedély felmutatása 
mellett az illetékes csoportfelügyelőnél nem igazolta.

A csoportfelügyelő a kibocsátási engedély vörös papírra nyomott- pél
dányát átvette és az elszámolásnál való igazolására megőrizte, másik^(fehér)

példányát az elszállításnál (állomáson, kiállítási kapunál) való átadás czéljából 
a félnek vagy szállítmányozónak szolgáltatta ki.

A kiállító vagy igazolt megbízottja a tárgyak hiánytalan átvételét a 
csarnok felügyelőjének írásosan ismerte el. Netáni hiányok esetén a kiállítás 
ellenőrző közegeinek közbenjöttével jegyzőkönyv vétetett fel.

Azon kiállítási tárgyak, melyek elcsomagolása a kiállítási igazgatósági a 
lett bízva, csak akkor csomagoltattak el, ha a csoportfelügyelő a csomagolás 
megkezdésére a kibocsátási engedély kézhezvételével felhatalmazást nyeit.

9 *

Müller Károly czukrászdája.
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Ezen utóbb nevezett tárgyak elcsomagolásának megkezdése előtt a tár
gyakról két példányban árújegyzék készíttetett.

A tárgyak az árújegyzék egyik példányára vezetett átvételi elismervény 
mellett a szállítmányozással megbízott czég igazolt képviselőjének adattak át, 
ki is a csomagolást saját közegeivel saját felelősségére az őrszemélyzet segéd, 
kezése mellett eszközölte és e pillanattól kezdve a tárgyakért felelős volt.

A kiállítási tárgyak elszállításának lebonyolítása a most részletezett rend
szer mellett negyven nap alatt olyannyira előrehaladt, hogy deczember hó

Nérey Dezső kávéháza.

közepén az egyes csarnokokban még hátramaradt tárgyak az iparcsarnokban 
raktározhatok, az egyes csarnokokban szervezett felügyelet megszüntethető, 
illetve központosítható volt. Deczember hó végén összesen 150 kiállító tárgyai 
voltak már csak raktáron.

A kiállításra vasúton vagy hajón érkező kiállítási tárgyaknak szállítmá
nyozását, ki- és becsomagolását, a tárgyak ládáinak, burkolatainak és csomagolási 
anyagainak megőrzését a kiállítás igazgatósága az 1896. évi január 15-én meg
kötött munkaegyezmény nyel a Magyar kiviteli és csomagszállitási részvény
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társaság-s Pol Iák B. és lársa szállító czégből alakúit alkalmi társaságra bízta. 
A czégeket az igazgatósággal szemben Káldor Simon képviselte.

A vállalkozó czégek a kiállítók számláját terhelő, de az igazgatósággal 
elszámolt következő, a be- és visszaszállításnál egyaránt felszámolható egység
árak mellett voltak kötelesek a szállítmányozást és csomagolást végezni:
a) kis terjedelmű, 50 kgr.-nál nem súlyosabb tárgyak után darabonkint 12 k r.;
b) nagyobb terjedelmű, 50 kgr.-nál nem súlyosabb tárgyak után darabon
kint 20 k r.; c) 50 kgr.-nál súlyosabb tárgyak után 1000 kgr. súlyig: 1-ször,

Speck Jakab tejcsarnoka.

a mennyiben a terjedelmes árúk közé nem sorozhatok, métermázsánkint 15 kr. ; 
2-szor, a terjedelmes árúk minden métermázsája után 25 k r.; d) az 1000 
kgr.-nál súlyosabb tárgyak után 1500 kgr. súlyig 25 kr.; e) 1500 kgr. súlynál 
zebb tárgyak után métermázsánkint 50 kr.

Minden megkezdett métermázsa egésznek számíttatott és terjedelmes 
árúknak azok minősíttettek, melyeket a hazai vasutak érvényes üzletszabályzata 
ilyeneknek minősít.

A vállalatnak a ládák raktározásáért és a kiállítás berekesztése után
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a csarnokokba visszaszállításáért 6000 darabig 4500 frt átalányösszeget, azon
felül pedig darabonkint 75 (hetvenöt) krt fizetett a kiállítási alap. Az ezen 
czímen felmerült kiadást nem hárították át a kiállítókra.

A vállalkozó czég 5000 frt óvadékot tett le.
A szolgálat még a legnehezebb körülmények között sem hagyott fenn 

kívánni valót s úgy a be-, mint a visszaszállítás akadálytalanul bonyoló
dott le.

A vállalatnak a befuvarozásra vonatkozó számláit a kiállítás számvevő
sége vizsgálta felül és a helyesnek talált összegeket a kiállítók számláin elő
jegyezte. A visszaszállításnál utánvéttel lettek a díjak beszedve.

Gazdák budapesti tejegyesülete.

Minden fuvarlevél utánvété az igazgatóságnak az állomásra kirendelt 
közege által felülvizsgáltatott és a szállítási osztály bélyegzőjével lett ellátva.

A kiállítási tárgyak burkolatai a ládaraktárban kezeltettek. A ládaraktárt 
a Hajcsár-úton a szállítmányozással megbízott czég rendezte be és kezelte.

A ládák csoportok szerint rendeztettek. Minden láda folyószámot kapott. 
A felügyelők kettős bárczakönyvvel adták át és vették vissza ládáikat. Utasítva 
voltak a felügyelők, hogy árúnyilvántartási könyveikben a burkolatok folyó
számait jegyezzék elő.

A ládaraktár kezelését állandóan az igazgatóság kirendelt közege ellen
őrizte. A ládaraktár felügyelője vezette a könyveket és a nyilvántartást is.

A ládaraktárban összesen 15.217 darab láda volt elhelyezve s a láda
raktár fentartásából kifolyólag a vállalatnak összesen 11.168 frt 25 kr. fizettetett.
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A pénzügyminister úrnak 1893. évi november hó 28-án 79.533. szám 
alatt kelt rendelete értelmében a beérkező kiállítási tárgyak előjegyzési eljárás 
mellett vámmentesen kezeltettek. A vámelőjegyzést a budapesti m. kir. fővám
hivatalnak a kiállítási területen szervezett ideiglenes kirendeltsége végezte, s a 
behozatali vámért a kiállítási igazgatóság minden egyes esetben a küldemé
nyekre vonatkozó tartalomjegyzéken vállalt kezességet. Összesen 188 esetben 
vált vámelőjegyzési eljárás szükségessé. Vámelőjegyzési eljárás tárgyát 
történelmi főcsoportba tartozó tárgyak, külföldön élő magyar művészek kül
deményei és külföldön tartózkodó iparossegédek munkái képezték.

A szállításra vonatkozó összes ügyek az igazgatóság azon osztályában 
nyertek elintézést, mely a felügyeleti, elárusitási stb. adminisztratív ügyekkel 
foglalkozott, mely ügyeknek egy kézben való egyesítése az áttekintést lehetővé 
tévén, az intézkedést tetemesen megkönnyítette és elősegítette.

Térdíjak.
A térdíj négyszögméterenkint:
A) A fedett csarnokokban : 1. alapterület után szabadon álló tárgyak 

részére 8 fr t; 2. alapterület után a fal mellett 6 frt; 3. falterület után 3 frt 
volt. Az 1. és 2. pontok alatt említett terület magassága három méternél nagyobb 
nem lehetett, ködömben aránylag nagyobb térdíj volt fizetendő.

B) Alapterület után a szabadban 2 frt volt fizetendő. A fizetendő térdíj 
minimuma a fedett csarnokban fél m2, a szabadban 2 m2 volt. A kiállitók költ
ségén felállított külön pavillonok után térdíj nem követeltetett. Nagy terjedelmű 
és kevés értékkel biró tárgyaknál az országos bizottság a térdíjat leszállította, 
sőt egészen is elengedte szegényebb sorsú kiállitók oly tárgyai után, melyek 
különös haladást mutattak vagy a kiállítás érdekességét emelni voltak alkal
masak. A térdíjnak 50°/o-a a bejelentés elfogadását igazoló bejelentési iv 
visszaküldése és a kiállító által történt átvétele alkalmával rovatott le, másik 
fele pedig 1896. május hó elsején volt esedékes.

Térdíjak czímén a kiállítási alap javára 195.465 frt folyt be.

Szekrények, állványok és czímtáblák.

Az ezredéves kiállításra vonatkozó szabályok értelmében a kiállított 
tárgyak bemutatására vagy a kiállítási igazgatóság bocsátott kölcsöndíj mellett 
szekrényeket és állványokat a kiállitók rendelkezésére, vagy pedig a kiállító 
saját szekrényeiben is elhelyezhette tárgyait.

A kiállító, ki saját szekrényét vagy állványát kívánta használni, tartozott 
az illető szekrény rajzát előleges jóváhagyás végett a kiállítási igazgatóságnál 
bemutatni, mely elfogadásuk felett végérvényesen határozott.

Az országos bizottság a kiállítási alap által készített szekrényekre és 
állványokra nézve 12-féle ngrmál-mintákat egységes tervek szerint állapi-
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tott meg, és kivitelüket ajánlati versenytárgyalás utján több budapesti és 
két vidéki asztalos-iparosra bízta.

A szekrények üvegfalai és ajtói választék nélkül egész táblájú kettős 
szolin-üveggel lettek ellátva, a mely nagyméretű üvegtáblák Schwarz A. és fiai 
üveggyárosok hazai üveggyárában készültek.

A szekrények és állványok színei az illető csoport tárgyaihoz alkal
mazkodva külömbözők voltak és csak a fekete színűek láttattak el arany
vonalakkal.

A szekrények és állványok kölcsöndíját a kiállítás országos bizottsága oly- 
kép állapította meg, hogy a felmerült összes költségeknek csak 50%-át rótta ki 
kölcsöndíjul a kiállítókra, a költségeknek másik felét pedig a kiállítási alap 
fedezte, a miért a szekrények birtokában maradtak.

A megállapított szekrény- és állvány-kölcsöndíjakba egyúttal befoglal
tatott a szekrények tisztántartásáért, valamint a kiállítási tárgyaknak a terü
leten levő vasúti vagy postaállomástól a csarnokba szállításáért járó csekély 
díj is, úgy hogy azon kiállítók, kik a kiállítási igazgatóságtól kölcsönvett 
szekrényekben vagy állványokon mutatták be tárgyaikat, a tisztogatásért és 
szállításért külön megterhelve nem lettek.

A külömböző mintájú és nagyságú állványok és szekrények kölcsöndíja 
a következő volt:

Szabadon álló állvány négyszögméterenkint 11 frt, falmenti állvány folyó- 
méterenkint 9 frt, szabadon álló üvegszekrény négyszögméterenkint 22, 20, 19 és 
16 frt, falmenti üvegszekrény folyóméterenkint 20, 18 és 16 frt, pultos vitrinek 
folyóméterenkint 14 és 11 frt, szabadon álló asztal négyszögméterenkint 7 frt.

Megjegyzendő még, hogy a most felsorolt kölcsöndíjakért a kiállítási igaz
gatóság a szekrények belsejében szükségelt kisebb polczokat és fogasokat is 
rendelkezésre bocsátotta.

A kiállítási alap terhére készített állványok, szekrények és asztalok össze
sen 122.500 frt költséget igényeltek, a mely összegnek fele a kölcsöndíjak 
fejében megtérült.

Mindazon kiállítók részére, kiknek tárgyai igazgatósági szekrényben vagy 
állványon helyeztettek el, czimtáblákat a kiállítási igazgatóság készíttetett és 
önköltségen bocsátotta a kiállítók rendelkezésére.

A czimtáblákra és az összes feliratokra nézve kizárólag a n^gyar nyelv 
volt kötelező, és csakis a közös hadsereg és haditengerészet, Horvát- 
szlavonország, végre a megszállott tartományok kiállítási csarnokaiban volt a 
magyar nyelv mellett a német, horvát, illetve bosnyák nyelvű felírás is meg
engedve.

A czimtáblákon a kiállító neve, illetőleg czége és lakhelye tüntettetett 
fel, és ezen táblák rendesen a szekrények külsején alkalmaztattak. Kisebb 
kiállítók czímtáblái a szekrények belsejében, a tárgyak mellett is nyertek 
elhelyezést.

A kiállítási igazgatóság által készített czimtáblák részben bádogra voltak 
festve fekete alapon arany írással, részben pedig fekete kartonra zománcz 
írással készültek. Ezen táblák költségei a nagysághoz képest 32 krtól 1 frt
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50 krig váltakoztak; oly czímtábláknál, melyek egy fél vagy egész szekrény 
hosszát elfoglalták, a költségek 2 frttól 5 frtig terjedtek.

Azon kiállítók, kik nem igazgatósági szekrényben állítottak ki, czímtábláik- 
ról maguk tartoztak gondoskodni és a czímtáblák színezése a kiállítók tetszé
sére bízatott, csakis azon megszorítással, hogy rikító vagy szemsértő színek 
alkalmazhatók nem voltak.

Ott, hol a czímtáblák nem a szekrényre vagy állványra erősittettek, 
hanem az illető kiállító területén önállóan alkalmaztattak, a czímtábla hosszú
sága a terület hosszúsága által korlátoztatott, azonban 5 méternél hosszabb 
táblák alkalmazása nem engedtetett meg.

Azon kiállítók, kik valamely kitüntetés, jutalom vagy czímer használatára 
feljogosítva voltak, ezeket alkalmazhatták vagy a czímtáblán, vagy önállóan 
is, de azok elkészítéséről minden kiállítónak magának kellett gondoskodnia.

Végül felemlítendő, miszerint szabályul lett megállapítva, hogy úgy a 
hivatalos kiállítási csarnokok, valamint minden magánpavillon főbejárata fölött, 
nagyobb czímtáblákon a pavilion rendeltetése fel volt tüntetve.

Tűzkár elleni biztosítás,

A kiállítás igazgatósága hivatalból nem biztosította a felek tárgyait. 
A bejelentési ív egyik rovatában kérdést intézett a félhez, akarja-e a kiállítandó 
tárgyat tűzkár ellen biztosítani, vagy sem ? Ezen bevallásokat vévén számí
tása alapjául, lépett szerződéses viszonyba a következő biztositó társaságokkal: 
Az első magyar átalános biztositó társaság-, a Fonciére pesti biztositó intézet-, 
a Duna biztositó társaság-, a magyar-franczia biztositó részvénytársaság-, az 
Assicurazioni Generali-, az Adria biztositó társaság-, a bécsi biztositó társaság-, 
az osztrák Phönix-, a North British- és a Krakói kölcsönös biztositó társasággal.

Biztosíttatott összesen 15,776.626 frt és 7 kr. érték, ebből az épületekre 
3,842.310 frt,-a tárgyakra 11,934.316 frt és 57 kr. esik.

Az egész 15,776.626 frt érték csoportonkint következőleg oszlott meg:
A történelmi csoport épületei és értékei biztosítva voltak 5,149.285 frt 

érték erejéig. A jelenkori csoportbeliek 9,049.017 frt 15 kr. értékig, a horvát- 
szlavon kiállitásbeliek 870.000, a bosznia-herczegovinai kiállitásbeliek 659.300 
forint, és végül az időleges tanonczkiállitás tárgyai 49.024 frt és 42 kr. érték 
erejéig. A történelmi csoportba tartozó tárgyak és épületek biztosítási díja 
fejében a bevallott érték l°/o-át, a jelenkori épületek- és tárgyaknál az érték 
3A%-át fizettük. Mindkét alapon felszámított díjból a társaságok 10°/o enged
ményt adtak. Bélyegilleték czímén a biztosítási díj 1V20/0 számíttatott. A kiállí
tók csak díjat fizettek, a kezelési költséget és bélyegilletékeket a kiállítási alap 
fedezte. A díj összege 125.615 frt 97 krt tett; ebből a történelmi kiállítás 
épületei (511.500 frt) és tárgyai, nemkülömben a jelenkori épületek közűi a 
kiállítási alap terhére emelt csarnokok és felszerelések értéke után 60.008 frt 
92 krt a kiállítási alap viselt, mig a kiállítók által 65.607 frt 05 kr. fizettetett.
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A kiállítás egész tartama alatt két tűzeset volt. Az egyik komolyabb, 
midőn Gerbeaud czukrász külön pavilonjának középkupolája gyulladt ki, a 
másik, midőn a falu egyik vásárbódéjában támadt jelentéktelen tűz.

Elárusítás.

Az ezredéves kiállításon bemutatott tárgyak :
a) közvetlen a kiállító vagy ennek megbízottja, vagy
b) az igazgatóság kebelében szervezett elárusitási osztály közreműködé

sével, tehát közvetve voltak elárusithatók.
A közvetlen folytatott elárusitás ismét vagy
1. detailszerü, a mennyiben a kiállítás területén készült tárgyak, emlék

tárgyak, háziipari czikkek, ékszerek, arany- és ezüst-árúk, díszműtárgyak, 
agyag- és üvegipari tárgyak, művirágok, műlakatos- és fémipari czikkek, élel
mezési czikkek stb. a vevők által azonnal elvihetők voltak, ha azokat a kiállító 
azonnal lehetőleg hasonló minőségű és mennyiségű tárgyakkal pótolta; vagy

2. tisztán a kiállított tárgyakra vonatkozó volt, a mennyiben e 
tárgyak az 1. pontban felsorolt kategóriák alá nem tartoztak, s igy a kiállítás 
szabályzata értelmében a kiállítás bezárta előtt elvihetők nem voltak.

Elfogadott bejelentése alapján az, a ki kiállítandó tárgyait akár detail- 
szerűen, akár a 2-ik pontban adott módozat szerint közvetlenül maga vagy 
személyzete által akarta elárusítani, tartozott: a) elárusitási engedélyért folya
modni ; b )  a megállapított elárusitási illetéket fizetni; c) megbízottját az igaz
gatóságnál bejelenteni.

A ki az igazgatóság kebelében szervezett elárusitási osztály, illetve a 
felügyeleti személyzet közreműködését kívánta igénybe venni: a) külön eláru
sitási engedélyt váltani nem tartozott; b) nem elárusitási illetéket, hanem tényleg 
eladott tárgyai után jutalékot fizetett.

a) Közvetlen elárusitás. Az elárusitási engedély a következő formában 
adatott meg:

Szám

Elárusitási engedély.
Az ezredéves kiállítás igazgatósága megengedi 

lakosnak, hogy a kiállítás a kiállítás országos bizottságá
nak elnöke által 1894. évi május hó 25-én jóváhagyott szabályzat feltételei 
mellett a következő czikkeket, nevezetesen :

vagy közvetlen, vagy az igazgatóságnál bejelentendő személyzete útján árusít
hassa.

K e lt  B u d a p es t, 18 9  d ió ............n.hó
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Az igazgatóság által kiadott elárusitási engedélyek száma 220-at tett.
Eladási engedélyek után az ipari csoportokban: 1. a kisipar-és apróárú-iparban 

minden engedély után minden hónapra 5 frt; 2. a műipar és gyáripar körébe 
tartozó elárusitások után a kötelezőleg vezetett napló kimutatása szerint a 
kötött üzletek összegének 5°/o-a;

a képzőművészeti csoportban: a tárgyak eladási ára után, és pedig 1000 
forintig a vételárnak 10°/o-a, az 1000 frton felüli árnak 5°/o-a;

a kiállítók által elárusított eledel-ipari czikkek után: 1. a füstölthús, kol
bász s effélék elárusitásáért minden engedély után havonkint 5 frt; 2. czu- 
korka- és csokoládé-árúk elárusitásáért minden engedély után havonkint 5 frt;
3. egyéb eledelipari czikkek, u. m .: tésztafélék, konzervek és kivonatok stb. 
elárusitásáért minden engedély után havonkint 5 frt; 4. sütőipari készítmé
nyekért minden elárusító hely vagy bódé után havonkint 5 frt; 5. tej- és 
gyümölcspavillonok után havonkint 5 frt volt fizetendő. Ezen díjak, illetve juta
lékok czímén 8408 frt 27 kr folyt be a kiállítási pénztárba.

Az elárusitási ügyeket a felügyelet, elárusitás és jegykezelés ügyeinek 
egységes ellátására az igazgatóság kebelében szervezett külön osztály tár
gyalta, az elárusitási szolgálatból folyó pénzkezelést a kiállítási kézipénztár 
látta el, a számvitelt pedig a kiállítás számvevősége rendezte be és ellenőrizte.

Az igazgatóság a felügyeleti és őrszemélyzet által közvetített elárusitá
sok és megrendelések után 4°/o jutalékot szedett a kiállítóktól. A jutalék-bevétel 
a kiállítási alapot illette.

A felügyelő személyzet csak készpénzfizetés mellett árusíthatott. A vételár 
a vásárlás alkalmával előre volt kifizetendő, vagy pedig 25°/°-nyi foglaló volt 
leteendő olykép, hogy a vételár-hátralék a kiállítási tárgy átvétele előtt kiegyen
lítendő. A mennyiben a vevő a hátralékot az átvételre kitűzött határidőben le 
nem fizette, a foglaló a kiállító javára esett, ki az illető tárgy felett is szabadon 
rendelkezett. Eladott tárgyak rendszerint csak a kiállítás befejeztével vitettek el.

A kiállított árúk részletes nyilvántartása a csoportfelügyelők által veze
tett árúkönyvekben történt, melyekbe az érkező árúk a kiállítók árújegy
zékei alapján a megszabott eladási árral együtt bevezettettek, s melyekből az 
eladott árúk az eladási bárczák alapján esetről-esetre kivezettettek. Az 
eladásra szánt tárgyakon az eladási ár szembetűnő módon ki volt teendő. 
A vevő közönségtől az eladási árat vagy foglalót közvetlenül a csoport
felügyelők vették át és azt a kezelésükre bízott hármas bárczakönyvbe, a 
vevőnek, a kiállítónak és az eladott tárgynak megnevezése mellett azonnal 
bevezetvén, az első bárczát a vevőnek voltak kötelesek kiszolgáltatni, mig a 
második bárcza kíséretében a pénzt az ellenőrök útján a kiállítási kézipénztárba 
beszállítani tartoztak. A pénz beszolgáltatása a bárczakönyvben visszamaradó azo
nos szövegű harmadik bárczán igazoltatott a kézi pénztár által. A megrendelések
ről külön nyilvántartási könyv vezettetett s a csoportfelügyelők kötelesek voltak 
az átvett megrendeléseket napi jelentéseikkel az igazgatóságnak beszolgáltatni.

A hivatalos elárusitási osztály a kiállítás tartama alatt 1371 kiállítót 
képviselt és 584 kiállító javára közvetített tényleg ügyleteket. Az ügyletek 
száma 6169, az eladások és megrendelések összege 60.000 frt volt.
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A hivatalos katalógusok.

A hivatalos kiállítási katalógusok szabályzata szerint külön katalógus volt 
szerkesztendő a történelmi, és külön a jelenkori kiállítás I—XX. csoportjáról, 
nemkülömben külön-külön az egyes időleges kiállításokról. Ez alapon a tör
ténelmi kiállítás katalógusát a történelmi főcsoport igazgatósága külön kötet
ben bocsátotta közre.

A jelenkori kiállítás katalógusa csoportonként külön-külön füzetekben 
jelent meg, a melyek az l/A. (képzőművészeti) csoport kivételével egy 
egészben is közrebocsáttattak; megjegyezvén, hogy a képzőművészeti 
kiállítás katalógusa a csoportbizottság szerkesztésében külön kötetben je
lent meg.

A jelenkori kiállítás katalógusa »Honismertető«-vel kezdődik, a mely 
Magyarország területi, néprajzi, közgazdasági, közművelődési és közigazgatási 
viszonyait vázolja. A »Honismertető« az országos statisztikai hivatal szerkesz
tésében »Az ezredéves Magyarország és népe« czím alatt jelent meg.

Minden egyes csoport katalógusa a bevezető részben a csoport történeti 
fejlődését, jelenlegi állapotát, tekintettel az illető ággal foglalkozók számára, 
a termelési és fogyasztási viszonyokra, a termelés értékére, a behozatalra és 
kivitelre stb., tárgyalja.

Ezen bevezető részek megírására a csoportbizottságok javaslata alapján 
egyes szakférfiak kérettek fel.

Ezután következik a tulajdonképeni katalógus, mely a kiállítók czímét és 
lakhelyét, továbbá az általuk kiállított tárgyak ismertetését (iparosoknál főbb 
készítményeik jelzését) tartalmazza. A katalógus ez utóbbi részeinek egybe
állítására a kereskedelmi muzeum tudakozó-irodája volt kiszemelve.

Ez utóbbi megállapodástól eltérőleg azonban a jelenkori katalógus szer
kesztésével és egybeállitásával Ráth Károly, a kereskedelmi muzeum igaz
gatója, Mudrony Soma, az országos iparegyesület igazgatója és Micseh Endre 
min. s.-titkár bízattak meg; ez utóbbi vezette az adatok gyűjtését és azok rend
szeres feldolgozását is.

A katalógus szerkesztéséhez szükséges adatok beszerzése czéljából az 
összes kiállítókhoz az egyes csoportbizottságok javaslatai alapján megállapított 
kérdőpontok küldettek szét. Ezen kérdőpontokkal a kiállítók czímeikre (czégeikre), 
lakhelyükre, kiállítandó tárgyaikra, műhelyeikre, gyáraikra és azok specziális 
viszonyaira, az előállításra s mind arra, a mi működésűket általános szem
pontból is közérdekűvé teszi, megfelelvén, az ekként nyert adatok feldol
goztattak s a szerkesztőség által az egész katalógus egyöntetűsége 
szempontjából is átvizsgáltatván, a katalógus illető csoport-füzetébe fel
vétettek.

Az ezen elvek alapján szerkesztett katalógus már a kiállítás megnyitá
sának napján megjelent, s annak egy díszkötésű példányát a kereskedelem
ügyi minister ő Felségének is felajánlotta.
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Az ekként szerkesztett katalógus azonban hiányos volt, mert csak 
a bejelentő ívek és a kérdőpontok alapján készült, a bejelentett ki
állítók egy része pedig elmaradt s azok helyébe az utolsó perczben is mások 
jelentkeztek ; ennélfogva felmerült annak szüksége, hogy a katalógusba fel
vett adatok a helyszínén átvizsgáltassanak. Ezen revideálásban jelentékenyen 
közreműködtek az illető csoportbiztosok s részben az ő buzgólkodásuknak 
köszönhető, hogy a katalógus második, helyesbített kiadása már junius hó 
első napjain a közönség rendelkezésére állott.

A második kiadás alapján, az eszközölt helyesbítések átrevideálásával, 
a katalógust lefordította németre dr. Krajcsi R. és Steinacker Ödön, francziára 
pedig Sasvári Ármin. Ezen német és franczia nyelvű katalógusok részben már 
julius hó első napjaiban megjelentek s e hó végéig be is fejeztettek.

Felemlítendő még, hogy a horvát és a bosznia-herczegovinai kiállítások 
katalógusa külön-külön kötetben jelent meg.

Látogatás*
Vasúti személyszállítási kedvezmények, utazási és ellátási vállalatok. Lakásirodák. 

Tömegszállások. Szállodák.

V a s ú t i  k e d v e z m é n y e k .

A) A belföldi forgalomban.
A m. kir. államvasutak igazgatóságának kezdeményezésére, illetve a 

kiállítás igazgatóságának megkeresésére a magyar vasutak messzemenő 
menetkedvezményeket engedélyeztek ; ugyanis :

1. Kongresszusok, összejövetelek és díszközgyűlések, valamint a magyar 
orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének tagjai s a nemzetközi sakk
versenyben résztvevők a m. kir. államvasutak igazgatósága által a díj
szabásban részes többi vasutak nevében is kiállított és a m. kir. állam
vasutak száraz czímbélyegzőjével ellátott vörösszinű igazolványok alapján 
Budapestre és vissza a személy- és omnibusz-vonatok I-ső és Il-ik kocsi- 
osztályában közvetlen alsóbb osztályú egész jegy gyei, a III-ik osztályban 
pedig 11-ik osztályú félmenetjegygyel utazhattak.

2. Ugyancsak az 1. pont alatti menetdij-kedvezményben részesültek: 
az ezredéves országos kiállításon résztvevő vidéki kiállítók; az ezredéves 
országos kiállítás összes kerületi és helyi bizottságának tagjai; a jelenkori 
és történelmi csoport biráló-bizottságának vidéken lakó tagjai; a 400 frton 
felüli évi fizetéssel biró néptanítók, és átalában a tanítás terén működő 
egyének.

Ezen kedvezmény szintén a m. kir. államvasutak igazgatósága által
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kiállított és az ezredéves országos kiállítás igazgatósága által esetről-esetre 
kiadott kékszinű igazolványok alapján volt igénybe vehető.

3. Testületek, iparoskörök tagjai, ha legalább húszán utaztak együtt, 
a személy- és omnibusz-vonatok Il-ik kocsiosztályában III-ik osztályú egész 
jegygyei, a III-ik osztályban pedig Il-ik osztályú félmenetjegygyel utaz
hattak.

Ezen kedvezményt a testületek és iparoskörök az illető testület vagy 
iparoskor elnöksége által kiállított és hivatalos pecséttel ellátott igazolvány 
alapján vették igénybe.

4. A nyilvános jelleggel felruházott hazai és a megszállott tartományok 
tanintézeteinek tanulói és az őket kisérő tanárok az illető tanintézet igazgató
sága által kiállított igazolvány alapján — ha legalább 10-en utaztak együtt — 
a Il-ik kocsiosztályban III-ik osztályú egész jegyekkel, a III-ik osztályban 
pedig III-ik osztályú féljegyekkel utazhattak.

5. Földmíves- és munkás-csapatok, ha legalább harminczan utaztak 
együtt, a III-ik kocsiosztályban III-ik osztályú féljegygyel utazhattak.

Ezenkívül a cs. és kir. déli vasúttársaság magyar és horvát vonalainak 
állomásairól 50°/o-kal mérsékelt személy- és gyorsvonati menettérti jegyeket 
adott ki 14—30 napi érvényességgel.

Ezen utazási kedvezmények a külön vonatokkal utazók részére is 
mindenkor biztosítva voltak, mégis a dijszabásszerű kilométerenkinti 2 frt 
40 krnyi legcsekélyebb illeték mellett.

A kereskedelemügyi s a vallás- és közoktatásügyi minister urak egyet
értésével a tanítás terén működő azon egyéneknek, a kiknek évi fizetése a 
400 frtot meg nem haladja, a m. kir. államvasutak vonalain állomáshelyükről 
Budapestre és visszautazásra jogosító teljesen szabadjegyek adattak ki. 
A kérvények az illetékes tanügyi hatóság igazolásával ellátva a kiállítás 
igazgatóságához voltak intézendők, mely a kérvények alapján a szabadjegyet 
utalványozta a m. kir. államvasutaknál.

A vasúti kedvezményekre jogosító igazolványok kiállítását és a vasúti 
szabadj egyek utalványozását a kiállítás igazgatóságának adminisztratív (fel
ügyeleti, szállítási stb.) osztálya végezte. Ez osztály a kiállítás tartama alatt 
7469 szabadj egy re^állitott ki utalványt és 4439 drb vasúti igazolványt szolgál
tatott ki.

B) A nemzetközi forgalomban.

Az ezredéves kiállítás látogatásának biztosítása érdekében a m. kir. 
államvasutak igazgatósága messzemenő kedvezményeket eszközölt ki, illetve 
létesített a nemzetközi forgalomban is.

A kiállítási év személyforgalmára vonatkozólag egy külön személy
díjszabásnak négy füzete jelent meg.

Az első füzetet, mely a magyar vasutakkal való forgalomra vonatkozik, 
előbb ismertettük. A többi három azon megállapodásoknak alapján dolgoz-

M a t i e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. III. 10
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tatott ki, melyekre a 64 közlekedési vállalat képviselőinek közbejöttével 1895. 
évi deczember 19-én Budapesten tartott nemzetközi vasúti értekezlet jutott.

A második füzet (»Millenniums-Ausstellungs-Personen-Tarif. Heft II.«) 
az osztrák s a bosznia-herczegovinai állomásokkal való forgalomra, a harmadik 
a németországi, dán, németalföldi, norvég, svéd vasutak állomásaival, végül a 
negyedik (Tarif spécial pour le transport des voyageurs ä l’occasion de 
1’exposition millénaire de la Hongrie) az olasz, angol, belga, franczia, szerb, 
bolgár, keleti és román vasutak állomásaival való forgalomra vonatkozik.

A második füzet forintokban és krajczárokban, a harmadik márkákban és 
fillérekben, a negyedik frankokban és centime-okban kifejezve tartalmazta az 
illető vasutak legjelentősebb állomásairól Budapestre és vissza szóló menettérti 
jegyek árát. Az árengedmények, melyeket az egyes vasutak a szóban levő 
díjszabási tételek szerkesztésénél tettek, 30 és 50% között váltakoztak.

A díjszabások könnyű kezelése, illetve a fontosabb ártételeknek az 
igazgatóság utján történt hirdetése sokban járult azon idegenforgalom bizto
sításához, melyet a kiállítás felmutatott.

Kiemelendő átalánosságban azon készség és előzékenység, melyet a 
hazai közlekedési vállalatok, és főképen a m. kir. államvasutak igazgatósága 
a kiállítás igazgatóságának megkeresésével szemben és az idegenforgalom 
emelésére irányzott törekvésében mutatott. A bécsi demokraták és szabadelvűek 
által rendezett nagyszabású kirándulások alkalmával igénybe vett külön
vonatok rendezésénél, a művészettörténeti és méhészeti kongresszusok 
tagjai tanulmány útjainak elősegítésénél különösen jóleső volt ez az előzé
keny támogatás.

Utazási és ellátási vállalatok. Lakásirodák és tömegszállások.

Két utazási, illetve ellátási vállalat keletkezett a kiállítás látogatóinak a 
székes fővárosban való tartózkodása lehető könnyítésére.

A »Merkur« vállalat hét napra szóló szelvényeket tartalmazó ellátási 
könyvecskéket hozott forgalomba, melyek szobajegyet, reggeli-, ebéd-, vasúti 
utalványt, kiállítási belépőjegyet, közlekedési szelvényeket, szórakoztató jegye
ket tartalmaztak. A könyvecske ára 42 forintban állapíttatott meg, mely összeg 
42 heti 1 forintos, vagy 10 havi 4 frt 20 krajczáros részletekben volt tör 
lesztendő.

Ezen vállalat később beolvadt a szélesebb alapokon szervezett »Millen
niumi utazási és ellátási vállalat«-ba. Ez utóbbi a m. kir. államvasutak városi 
menetjegy-irodájának vezetése alatt alakúit és háromféle jegyfüzetet bocsátott 
ki. Az 'első díjszabás szerinti vasúti menettérti jegyet teljes ellátással, a második 
díjszabás szerinti vasúti menettérti jegyet és elszállásolást, a harmadik teljes 
ellátást biztosított. A jegyfüzetek 2—3—4—5 napi érvénynyel, illetve tartóz
kodásra állíttattak ki. A vállalat külön szállodákat rendezett be, melyeket köz
vetlenül kezelt. A jegyfüzetek ára részletekben is törleszthető volt.
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A székes főváros tanácsa a kiállítás alkalmából az elszállásolási ügy 
hivatalos kezelésére központi lakásirodát, illetve fiók-lakásirodákat állított fel a 
keleti és nyugoti pályaudvarokon. Az iroda czélja volt a kiállítás alatt az 
idegenek tömeges látogatása folytán felmerülhető lakáshiány és lakásdrágulás 
lehető meggátlása, a látogatók elszállásolása, a lakás-adók és keresők köz
vetítése. A lakások bejelentési lapokon jelentettek be. A lakás-bérbevétel sze
mélyes jelentkezés vagy levél útján történt.

Ugyancsak a székes főváros gondoskodásából a fővárosi iskolaépüle
tekben olcsó szállások biztosíttattak, még pedig következő módon és árban :

A harminczkét krajczáros szállásban egy-egy iskolateremben 10—20 
egyén volt elszállásolható. Minden személy részére egy vaságy, szék, polcz, 
ruhafogas, mosdó- és ivókészlet állott rendelkezésre. A napi harminczkét kraj- 
ezáron felül ruha- és lábbeli-tisztításért 5 kr és törülköző használatért ugyancsak 
5 kr volt fizetendő.

Ötven krajczárért a székes főváros által megbízott vállalkozó 2—3 
személy részére iskolatermekből válaszfallal elkülönített fülkéket bocsátott a 
közönség rendelkezésére. A személyenkint és naponkint fizetett ötven kraj
czárért a látogató az említett bútorzaton kívül asztalt, tükröt és gyertya
tartót is talált a fülkében.

A hetven hrajczáros szobák iskolaépületekben olykép létesittettek, hogy 
az elrekesztés a padlózattól a mennyezetig deszkafallal történt és a deszka
falak bekárpitoztattak. E szobák felszerelése állott egy vaságyból ruganyos 
sodronybetéttel, éjjeli szekrény-, asztal-, két szék-, mosdóállvány-, fogas-, tűkör-, 
íróeszköz- és ivókészletből. Ezen szállodaszerű lakásokban egy személy 70 
krajczárt, két személy 1 frt 20 krt, s minden további ágyért 50 krt fizetett. 
Ruha- és lábbeli-tisztításért 10 kr számíttatott.

A kiállítás igazgatósága által létesített és saját kezelésében birt tömeg- 
szállásról más pontban lesz szó.

Szállodák,

A székes főváros kiállítási bizottsága már 1895. évi február hóban 
felkérést intézett a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipar
társulatának elnökéhez, melyben a kiállítás alkalmából ideérkező idegenek 
elszállásolása és ellátása tekintetében kívánatos intézkedések megtételét sür
geti. Az ezen felkérésre adott válaszban a nevezett ipartársulat kijelentette, 
hogy a maga részéről is hazafias kötelességének tekinti a nagy nemzeti vál
lalkozás sikerének minden irányban tőle telhető biztosítását; hogy az ellátás 
tekintetében az érdekeltek jól felfogott érdekükben nem gondolnak áremelé
sekre ; hogy a szállodák kényelmessé tétele folyamatban van s végül hogy 
a meglevő szállodákban naponta mintegy 5034 személy lesz elhelyezhető. 
Az elszállásolás tekintetében is szükséges megnyugtatás megszerzése érde
kében ugyancsak a nevezett ipartársulat 1895. évi szeptember hóban érte
kezletre hívta meg az érdekelteket, melyből folyólag a szállodák legnagyobb

10*
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része kötelező nyilatkozatot juttatott a kiállítás igazgatóságához, mely szerint 
a szobák árait a kiállítás tartamára legfelebb a rendes ár egy harmadával 
fogják felemelni.

Midőn a kiállítás megnyitásának majdnem küszöbén több oldalról kéte
lyek merültek fel a szállodatulajdonosok magatartására nézve és a közönség 
körében is a szobaárak fixirozása követeltetett, a kiállítás igazgatóságának 
előterjesztése alapján a kereskedelemügyi m. kir. minister leiratot intézett 
a székes főváros tanácsához, melyben a fennálló törvényes intézkedések 
megtartását és netáni túlkapások megtorlását figyelmébe ajánlja s különösen 
azt követeli, hogy a szobaárakat feltüntető, a hatóság által láttamozott 
árszabály a szállodák szobáiban kifüggesztessék s a látogató közönségnek 
mód nyujtassék arra, hogy magát a lakásáért fizetendő ár felől előzetes en 
tájékozhassa. Ugyanezen ministeri rendelet arra is kötelezte az iparható
ságok újtán a szállodatulajdonosokat, hogy kötelező szobaárszabásukat a 
kiállítás igazgatóságával közöljék. A kiállítás igazgatósága ezen árszabásokat 
meg is kapta és azok alapján a hozzá intézett kérdésekre felvilágosításokat 
adott. Az említett intézkedések a tapasztalat szerint teljesen megfelelők 
és elégségesek voltak. A kiállítás tartama alatt lakásszükség, vagy lakáshiány, 
illetve drágaság iránti panaszok a közönség köréből a kiállítási igazgatósághoz 
nem érkeztek.

Belépti jegyek. Jegykezelés. Látogatás.

Jegy nélkül a kiállítási területre nem léphetett senki.
A belépti jegyek fizetett vagy szabadjegyek voltak.
A fizetett jegyek árjegyzékét a következőkben mutatjuk be :

I. Egyszeri használatra szóló jegyek.
A megnyitási ünnepélyhez.................................................................................................  10 korona
A megnyitás napján..............................................................................................................  4 *
Köznapokon, reggeli 8 órától a kiállítási terület b ezá rtá ig ......................................  1 »
Vasárnapokon reggeli 6 órától a kiállítási terület bezártáig......................................  60 fillér
Esti jegyek, esti 7 órától — illetve augusztus 1-től kezdve az igazgatóság által

megállapított és közzétett órától — a kiállítási terület bezártáig...................... 40 »
A közös hadsereg és a m. kir. honvédség és csendőrség legénysége számára vasár

napokon reggeli 8 órától a kiállítási terület b e z á r tá ig ......................................  40 *-
Tanulók és munkás-csoportok számára, ha legalább 10 személyből állottak, az 

igazgatóságnál 24 órával előbb történt bejelentés alapján kedvezményes jegyek 
egy meghatározott egész napra állíttattak ki. Ily jegyek ára darabonkint . 40 *

II. Jegy füzetek.
100 darab előmutatóra szóló, reggeli 8 órától a kiállítási terület bezártáig érvé

nyes napijegy................................................................................................. .... 75 korona
50 darab ugyanily j e g y .....................................................................................................  40 »
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III. Bérleti jegyek.

A kiállítás egész tartamára (a megnyitási ünnepély kivételével) reggeli 8 órától a
a kiállítási terület bezártáig érvényes, névre szóló je g y .....................................  40 korona

Egy bérleti jegy birtokosának családjához tartozó személy számára ugyanily jegy 20 *
Kiállítók családjához tartozó személyek számára ugyanily j e g y .............................  20 *
Állami és közhivatalnokok, valamint a közös hadsereg és a m. kir. honvédség és

csendőrség tisztikara számára ugyanily j e g y ........................................................ 20 »

A fizetett belépti jegyek eladási jogát a kiállítás igazgatósága Béri D. 
cs. kir. kereskedelmi tanácsos- és Spitzer Gyula és Miksa czégből alakúit 
alkalmi vállalatnak 1,400.000 frt bérösszeg mellett engedte át olykép, hogy 
a vállalat költségére előállított jegyeket a kiállítás igazgatósága a megállapodások 
szerint és a szükséghez képest részletekben bocsátotta a vállalat rendelkezésére.

Ezen vállalat a kiállítási igazgatóság hozzájárulásával az említett árjegyzék
ben felsorolt jegyeken kívül még a következő typusú jegyeket bocsátotta 
forgalomba: a) gyermek-bérletjegyeket 11 koronáért, b) havi bérletjegyeket 8 
koronáért, c) az évad előrehaladásához képest a hátralevő egész tartamra szóló 
bérletjegyeket 24, 16, 14, 10 és 8 koronáért.

Barak-bejárat.
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A vállalat forgalomba hozott: 29.439 drb külömböző árú bérletjegyet, 
229.103 drb jegyfüzetet és 2,878.377 drb külömböző árú napijegyet.

A szabadjegyeknek négy typusa adatott ki.
A kiállítási országos bizottság tagjai, a történelmi és a jelenkori bíráló 

bizottságok tagjai, továbbá a csoportbiztosok a kiállítás egész tartamára, 
az időleges kiállítások bíráló bizottságainak tagjai az illető kiállítás tartamára 
tiszteletjegyeket kaptak.

A budapesti kiállítók vagy megbízottjaik részére a kiállítás egész tarta-

A barakok között.

mára, az időleges kiállításokban résztvevő budapesti kiállítók részére az illető 
időleges kiállítás tartamára, a vidéki kiállítók vagy megbízottjaik részére a 
fővárosban való időzésük tartamára, az időleges kiállításokban résztvevő 
vidéki kiállítók részére az időleges kiállítás tartamán belül a fővárosban való 
időzésük idejére állíttattak ki szabadjegyek.

A napi, heti és havi sajtó és szakfolyóiratok szerkesztői és munkatársai, 
nemkülömben a vidéki lapok szerkesztői ugyancsak szabadjegygyel látogatták 
a kiállítást.

Az összes kiállítási hivatalnokok és alkalmazottak állandó szolgálati
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Barak a bennlakókkal.
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jegyekkel, az időlegesen alkalmazottak vagy bizonyos feladatok teljesítésével 
megbízott szakférfiak stb. időleges szolgálati jegyekkel láttattak el.

Állandóan elfoglalt munkások és elárusítók számára állandó, azok számára 
pedig, a kik egy bizonyos ideig voltak elfoglalva, időleges munkásjegyek állít
tattak ki.

A tiszteletjegyek, a kiállítók állandó szabadjegyei, a szolgálati és az 
állandó munkásjegyek a birtokos fényképével láttattak el.

A szabadjegyek kiállítása az igazgatóság jegykezelési osztályára volt 
bízva, mely a felügyeleti, szállítási és elárusitási osztálylyal egy főnök alatt állott.

Kiállíttatott összesen 6031 szabad-, 1130 szolgálati, 772 tiszteletjegy az 
egész tartamra, illetve rövidebb időtartamú, és egyszeri belépésre szolgáló
23.000 darab.

Az állandó munkásjegyek előbb fénykép nélkül adattak ki, majd a 
tapasztalt visszaélések meggátlása czéljából fényképpel. A junius végéig fénykép 
nélkül kiadott s becserélés után megsemmisített jegyek darabszáma 7259-et 
tett; a fényképeseké 5931-et. Az időleges és egyszeri használatra jogosított 
munkásjegyeké 22.000-et.

A jegykezelési osztály által forgalomba hozott jegyek összesége 66.123 
darabra rúgott, melyből a megsemmisített 7259 db. levonandó.

A jegyfüzetes (kedvezményes) árú jegyekre ugyancsak az igazgatóság 
állította ki az utalványokat. Ezen utalványok a kedvezmény előzetes biztosí
tása után társadalmi, emberbaráti, tudományos egyletek- és társulatoknak adat
tak. A vállalat által ezen utalvány alapján kiszolgáltatott jegyek az illető 
társulat vagy egylet nedves bélyegzőjével voltak ellátandók. A kiállított utal
ványok folyószáma meghaladta a 300-at.

A kiállítási terület május hó 2-án nyittatott meg és november hó 3-án 
záratott el. A látogatók május hó folyamán reggel 8-kor léphettek a kiállítás 
területére. A záróra ezen hóban éjjeli 11-kor volt. Junius hó 1-től október 
hó 1-ig a záróra éjjeli 12 órában állapíttatott meg.

A kiállítási épületek május 1-től szeptember hó 1-ig reggeli 9 órától esti 
7-ig, szeptember hóban esti 6-ig, október hóban, illetve a kiállítás berekesztéséig 
este 5-ig voltak nyitva. Október hó 1-től esti 6—8 óra között az iparcsarnok 
és a gépcsarnok villamos világítás mellett újból megnyittatott a közönség előtt.

Kiállítók, ezek alkalmazottjai és munkásai, a vendéglősök, kávésok, czuk- 
rászok stb. és ezek alkalmazottjai már reggeli 6-kor léphettek — a szolgálati 
kapun — a kiállítás területére. Julius és augusztus hóban a szolgálati kapu 
már reggeli 5-kor nyittatott meg.

A dohányzás az összes kiállítási csarnokokban tiltva volt.
A kocsiközlekedés reggeli 9 órán túl külön engedélytől tétetett függővé. 

Julius és augusztus hóban a jeges, sörös és egyéb nehéz szekerekkel reggeli
5—8 óra között lehetett bejönni a területre, élelmiszeres kocsikkal 9 óráig. 
Az előbbieknek délelőtti 9-ig, az utóbbiaknak 10-ig el kellett hagyni a terü
letet. A szemét és hulladék kihordása éjjeli 11 —12 óra között történt.

A kiállítók munkásai a csarnokokban csak reggeli 9 óra előtt dolgozhattak. 
Kiállítási tárgyakat be- és kiszállítani hasonlókép csak 9 óráig volt szabad.
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A kiállítás látogatottságát a következő adatok világítják meg:

A) A napi fizetett belépőjegyekkel történt látogatás kimutatása. *
Nap Május Junius Julius Augusztus Szeptember Október November
1. — 14.101 8.312 4.554 19.310 8.946 2 6 .9 3 5
2. Meghívd 2.483 

Beléptijegy 6.128 11.900 13.340 2 7 .1 2 7 12.161 10.318 9.066
3. 27 .4 2 7 14.301 15.262 9.986 12.104 11.050 16.388
4. 10.470 35 .9 4 5 8.888 9.516 10.590 4 7 .0 0 6 —

5. 7.569 27.698 36 .2 3 1 7.473 10.914 10.235 —

6. 7.827 38.071 11.001 6.156 4 4 .5 4 7 11.785 —

7. 7.556 66 .1 2 1 16.307 6.371 13.488 13.729 —

8. 5.119 38.185 15.452 8.517 30 .451 11.924 —

9. 9.987 53.357 13.420 3 0 .3 6 5 18.609 9.418 —

10- 4 4 .8 5 4 34.711 11.907 9.641 12.920 10.524 —

11. 8.908 26.897 9.918 7.471 11.354 5 6 .8 2 9 —

12. 9.631 17.063 4 0 .3 2 3 7.722 10 .866 7.801 —

13. 6.836 14.222 13.374 8.684 4 1 .3 0 0 10.139 —

14. 27 .251 4 2 .8 8 2 12.072 11.332 12.400 12.144 —

15. 8.262 14.218 13.449 3 3 .3 2 8 11.922 10.453 —

16. 7.575 14.865 11.803 4 0 .6 0 0 10.647 3.806 —

17. 4 2 .7 4 8 12.253 7.868 16.759 15.154 10.137 —

18. 10.053 12.624 6.690 16.336 10.991 2 9 .6 6 9 —

19. 10.690 9.881 3 7 .4 6 3 16.321 12.547 9.542 —

20. 9.249 11.522 9.003 2 7 .2 0 7 4 5 .1 6 4 7.905 —

2 1 . 10.519 39 .4 2 5 9.346 14.853 13.636 9.619 —

22 . 7.919 12.044 36.983 12.338 13.246 9.789 —

23. 7.779 13.051 6.388 2 1 .8 8 2 14.126 8.862 —

24. 58 .4 0 5 13.219 7.262 14.269 8.161 5.274 —

25. 3 6 .5 2 4 7.859 5.746 11.914 16.773 5 6 .6 1 7 —

26. 12.610 14.696 3 4 .8 6 4 12.146 7.973 10.748 —

2 7 . 13.026 7.482 8.184 11.253 14 .426 9.640 —

28. 13.258 4 0 .1 5 0 7.318 10.323 10.054 10.836 —

29. 8.795 24.076 6.618 10.240 11.865 10.070 —
30. 11.421 10.935 5.030 3 4 .9 0 0 8.931 5.280 —
31. 3 7 .8 4 6 — 8.702 8.840 — 11 .866 —

Ö ss z e s e n  4 8 8 .7 2 5 693.754 448.524 468.424 486.630 451.961 52.398

Á bérlet-, tisztelet-, szabad- és szolgálati jegyekkel belépők a turnikék 
segélyével több Ízben megszámláltattak és ezen próbaszámolások átlaga sze
rint a mondott jegyekkel naponta 7942 látogatója volt a kiállításnak. Miután 
összesen 29.439 db. bérletjegy és 8.500 db. tisztelet-, szabad- és szolgálati 
jegy volt forgalomban, arányszámítás szerint a bérletjegyes látogatók napi 
átlagszáma 6162-re, a tisztelet-, szabad- és szolgálati jegyes látogatóké pedig 
1780-ra tehető.

Tett számítások alapján az állandó munkásjegygyel belépők napi átlag
száma 4830-ban, időleges munkásjegygyel belépőké 762-ben volt megálla
pítható. *

* A vastagabb számokkal szedett adatok a vasár- és ünnepnapok látogatottságát vilá
gítják meg.
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Egyszeri belépésre jogosító időleges tiszteletjegygyei, szabad- és szol
gálati jegygyei belépők száma (az összesen kiadott 23.000 darabot a 186 
kiállítási nappal elosztva) napi 124.

A napi jegyekkel belépők számát feltüntető turnikék adatait (2,936.601) 
a vállalat által eladott jegyek számával (3,107.480) összevetve, az eladott 
jegyek javára 170.879 darab többlet mutatkozik. A többletnek 10°/o-a (17.087) 
megváltott, de igénybe nem vett jegyekre vétetvén fel, a napi belépőjegyekkel 
belépők összes száma 3,107.480 eladott jegyszámmal szemben véglegesen 
3,090.393-al vehető fel.

Az előrebocsátottak és a megállapított napi átlagszámok alapján a kiállítás 
látogatási statisztikája igy állítható fel:

1896 év, 
hó

Napi belépő és bérlet- 
jegygyel ellátott

Tisztelet, szabad, szolgálati és munkás- 
jegygyel ellátott Mind

össze fi
zető és 
ingyen

napi
belépő

jegygyei

bérlet
jegyekkel

együtt
fizető

áliandó 
tiszte

let, sza
bad és 
szolgá

lati

őrsze
mélyzet,

rend
őrség,
katonai
őrség

állandó
mun
kás-
jegy

időle
ges

mun
kás-
jegy

egysze
ri belé
pésre 
jogo
sító

együtt
ingyen

1 á t o g a t ó í  s z á m a

Május . . 488.725 184.860 673.585 53.400 16.980 144900 22.860 3.720 241.860 915.445
Junius 693.696 184.860 878.556 53.400 16.980 144900 22.860 3.720 241.860 1,120.416
Julius . . 448.524 191.022 639.546 55.180 17.546 149730 23.622 3.844 249.922 889.468
Augusztus 468.424 191.022 859.446 55.180 17.546 149730 23.622 3.844 249.922 909.368
Szeptemb. 486.630 184.860 671.490 53.480 16.980 144900 22.860 3.720 241.860 913.350
Október . 452.005 191.022 643.027 55.180 17.546 149730 23.622 3.844 249.922 892.949
November 52.389 18.486 70.875 5.340 1.698 14490 2.286 372 24.186 95.161

Összesen 3,090.393 1,146.1324,236.525
1

331080 105276 898380 141732 23.064 1,499.632 5,736.157

A kimutatott 5,736.157 látogatóhoz hozzászámítva a jegy nélkül köz
lekedő katonai zenekarokat, a katonai helyőrséget, a katonai éjjeli őrséget és 
az orsz. bizottság elnöke által rendezett kél estélyen megjelenteket, a kiállí
tást látogatók összes száma 5,800.000-re tehető. Legtöbb látogatója volt a 
kiállításnak (fizető és ingyenes):

Május hó 2 4 -é n ................................................................................. 72.629
Junius » 7 - é n ........................................................................ .... . 80.345
Október hó 1 1 -é n ............................................................................... 71.064

» » 2 5 -é n .............................................................................  70.852
» » 4 - é n ................................................................................. 61.241
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Tömeges felrándulások.

A földmíves és munkásnép tömeges felrándulásai.

A kereskedelemügyi m. kir. minister, mint az ezredéves kiállítás orszá
gos bizottságának elnöke, messzemenő könnyítésekkel óhajtván lehetővé tenni 
az ország földmíves- és munkásnépének az ezredéves kiállítás és a székes 
főváros megtekintését, a nagyobb tömegekben felrándulók részére :

ti

Barak-konyha.

a) a m. kir. államvasutak és az üzemében álló vasutak vonalain 
50 °/o-nyi mérséklést engedélyezett a zónarendszerű személydíjszabás szerinti
III. osztályú menetjegyárakból, továbbá intézkedett, hogy a nem állami kezelés 
alatt álló vasutak vonalain, nemkülömben a gőzhajózási társaságok által fen- 
tartott személyjáratokon hasonló értékű kedvezmények adassanak ;

b) ezer személy befogadására katonaágyakkal felszerelt barakot épít
tetett a kiállítás közelében és ebben 10 kr-ért nyújtott egy-egy személynek 
1 — 1 napra szállást;
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c) a barakkal kapcsolatosan népkonyhát állított és ebben 10 kr-ért 
adatott két tál meleg ételből álló ebédet és ugyancsak 10 kr-ért vacsorát;

d) díjmentesen megfelelő számú és nyelvismerettel bíró kalauzokat 
bocsátott az érkező csoportok rendelkezésére, kik hivatva voltak a csopor
tokat egész időzésük alatt a szükséges felvilágosításokkal és magyarázatokkal 
támogatni és kisérni;

e) húsz krajczárra mérsékelt belépti jegyeket adott ki a kiállításra;
f )  jegyfüzeteket hozott forgalomba a kiállítás igazgatósága útján, me

lyekben a menettérti jegy, szállásutalvány, a kiállításba való belépésre jogosító

Barak-ebédkiosztás.

jegyek, az ebéd-, illetve vacsorajegy együtt foglaltatik s melyekért a díjfizetés 
egyszerre és egy összegben történvén, az utazás kényelme biztosíttatott.

A felrándulásokat jobbadán a közigazgatási tisztviselők, lelkészek és 
tanítók szervezték.

A felrándulók által előre kifejezett, illetve megrendelt jegy füzetekbe a 
kiállítás igazgatóságánál helyezték bele a menettérti jegyet is. A m. kir. állam
vasutak igazgatósága nagyobb készletű ily jegyet bocsátott a kiállítás rendelke
zésére s erre nézve a jegy elárusító pénztárakkal szokásos módon számolt el. 
Ez a vasúti jegyforgalom végösszege 298.914 forintot tett.

A népszállás öt, egyformán 250—250 ember befogadására berendezett 
favázas épületből állott és a székes főváros tanácsa által ideiglenesen
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átengedett városi telken, a Stefánia-úti víztorony tövében létesittetett. A brako 
kat felváltva nappali és éjjeli őrök őrizték és tartották tisztán. Az őrök a barak- 
felügyelőnek, ez ismét a kiállítás igazgatósága adminisztratív osztályának volt 
közvetetlenűl alárendelve. A barakban állandóan szolgálatot tett az államrendőr
ség is. A barakban a kiállítási évad alatt 78.139 földmíves és munkás átlag 
2—2 napot lakott, tehát összesen 156.278-szor vette igénybe az éjjeli szállást. 
A kiállítás egész tartama alatt a népszállásban egyetlen rendőri beavatkozást 
igénylő eset sem fordult elő.

Barak-ebéd.

A népszállásban lakó földmíves nép a népszállással kapcsolatos nép
konyhában kapta élelmezését. A népkonyha vezetésére a kereskedelemügyi 
m. kir. minister a székes főváros jótékony nőegyleteinek tagjaiból ala
kított bizottságot kért fel. A bizottság Hieronymi Károlyné elnöklete alatt 
a következő hölgyekből állott: Fleischl Samuné, Neumann Frigyesné, dr. Neu
mann Árminné, Herz Árminné, dr. Reich Miklósné, Heidlberg Mórné, Belicska 
Béniné, Weisz Manfrédné, Deutsch Antalné, Schwarz Félixné, Havas Károlyné, 
Brüll Anna, Vészi Józsefné, Lord Lajosné, Pucher Józsefné, Pucher Istvánné, 
dr. Ebnerné, özv. Herich Károlyné, Koller Henriette, Kauser Jakabné, özv.
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Tánczos Miklósné, Osztoics Miklósné, Láng Ernőné, Birkl Jánosné, Kainz 
Jánosné, Bischitz Dávidné, özv. Herzl Antalné, özv. Rupp Jánosné, Tirschl 
Jánosné, dr. Tatay Adolfné, Knorr Nándorné, Tolnay Lajosné, Vajda 
Károlyné és Nagy Dezsőné.

Ez a bizottság rendezte be a konyhát, ez kötötte az élelmiszer-szállítók
kal a szerződéseket, fogadta fel a személyzetet stb.

A közvetlen ügyvezetést az elnöknő: Hieronymi Károlyné és a gondnok
nők : dr. Herich Károlyné, dr. Neumann Árminné, Láng Ernőné és Tirschl

Barak- evő eszköz-ti sztitás.

Jánosné eszközölték. A többi urhölgyek felváltva naponkint megfordultak a 
népkonyhában és napibiztosi minőségben gyakorolták az ellenőrzést.

A népkonyha védnöke Dániel Ernőné volt. A bizottság pénztári és 
levelezési ügyeit a kiállítás igazgatósága végezte.

Reggelit csak a gyermekek kaptak. Az ebéd levesből, főzelékből és egy 
darab húsból, kenyérből, a vacsora egy húsételből avagy tésztából állott. 
Az adagolás a jegyfüzet megfelelő szelvényének átadása ellenében történt. 
Pénzért a népkonyhában ebéd vagy vacsora kapható nem volt.



Ebédvitel a barakban,
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A népkonyha-bizottság zárjelentése értelmében kiosztatott a népnek, a 
konyha- és felügyeleti személyzetnek:

Májusban.........................................................................................  10.638
Júniusban................................................................................ .... • 43.301
Júliusban .. .....................................................................................  23.904
Augusztusban .................................................................................  38.378
Szeptem berben............................................................................  51.296
Októberben.....................................................................................  46.134
Novem berben................................................................................  2.632

Ö sszesen .................................................................... 216.283

ebéd, vacsora és reggeli.

Felhasználtatott a népkonyhában :
3.191 kg. j é g ......................................
T ü ze lő a n y a g ......................................
V ilágitóanyag......................................
T isztítóanyag......................................

31 frt 91 kr. értékben
383 
' 42 

47

58
38
86

25.657 kg- hús . . . .  ..................... .........................11.802 22 * »
6.300 * k o lb á sz .............................. 3.981 .» 25 » *

33.521V2 » kenyér .............................. . . • . . .  2.684. » 88 *
3.158 >> b ab ...................................... . . . . . .  284 22 >> *
2.350 » b o r só ..................... .... . . .....................  270 » 28 *

54272 » lencse .................................. .....................  59 » 68 » *
4.812 » káposzta .......................... .....................  378 >> 52 * *
9.344 » burgonya .......................... .....................  240 * 33 * *
1.495 » l i s z t .................................. .....................  150 » 30 » »
1.045 » s ó ...................................... .........................  124 >> 97 • »
1.000 * tarhonya .......................... * — -> *
Egyéb élelmiszer 
Cselédbérek . .

921
1.025

88 . 
74 »

A népkonyha összes kiadása t e t t ................. 22.610 frtot.

A népkonyha-bizottság körültekintése ’ és lelkiismeretes gazdálkodása 
folytán zárszámadásszerűleg mutatkozó felesleget a kereskedelemügyi minis
ter alap gyanánt a VI. kér. jótékony nőegyletnek adományozta.

A népszállás és népkonyha-intézmény nemcsak belföldön keltett érdeklő
dést, de a székes fővárosban megfordult idegenek figyelmét is magára 
vonta. A kormány tagjai, József főherczeg, sőt a király ő Felsége is leg
magasabb látogatásával tüntette ki az egyszerű hajlékot.

A népszállás vendégeinek kalauzolására 14 egyenruházott és a kiállítási 
alap terhére fizetett kalauz volt hivatva. A felrándulókat már érkezésüknél 
fogadta a kalauz, elkísérte a szállásra és onnét a kiállításba. A délutáni órák 
rendszerint a város nevezetességeinek megtekintésére voltak szánva.

Minden jegyfüzetben a lel- és leutazás menettérti jegye, két szállás-, 
két ebéd-, két vacsora-utalvány és két kiállítási belépőjegy, tehát összes en 
tiz szelvény foglaltatott. Kiadatott a földmíves népnek összesen 78.139 jegy
füzet, egészben 781.390 darab szelvénynyel.
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A jegy füzetek ára

a XIV. vonalszakaszhoz tartozó állomásokról utazók részére 5 frt — krt
a XIII. » » » * 4 » 50 *
a XII. * . •> >> 4 •> — »
a XI. ■> ■> ■> 3 •> 80 *
a X. * •> •> 3 ■> 50 »

a IX. ♦ * * » •> 3 . 30 .
a VIII. •> » 3 » — »
a VII. » . » 2 » 80 >>
a VI. •> <> » 2 •> 50 »
az V. »> » 2 » 30 »
a IV. >> >> ■> •> » 2 — »
a III. » » » 1 •> 80 »
a II. •> * •> » » 1 » 50 *
az I. » :> 1 30 *• tett.

A csoportos felrándulások.

A kiállítás igazgatósága a kerületi bizottságok és a vármegyék főispánjai 
útján sikerrel juttatta az alsó néposztály tudomására azon kedvezményeket, 
melyek a kultúrpolitikai szempontból is fontos felrándulásokban résztvevőknek 
nyújthatók. A kereskedelemügyi m. kir. minister utasította a m. kir. ipar
felügyelőket, hogy kerületeikben a gyártulajdonosokat nyerjék meg az eszmének 
és a munkások körében ismertessék a felrándulások előnyeit. A földmívelésügyi 
m. kir. minister a nagyobb uradalmakat és bérgazdaságokat, a vallás- és közoktatás- 
ügyi minister az alapítványi jószágok igazgatóit és a főpapokat kérte a szegény 
munkásnép művelődése szempontjából a felrándulások támogatására.

Nem kevesebb, mint 30.000 darab tájékoztató ment szét az országba, 
hogy a kedvezmények átalánosan ismertekké legyenek. Minden község elöl
járósága, lelkészei és tanítója kapott a kezéhez egy-egy tájékoztatót.

Midőn a kereskedelemügyi m. kir. minister a kedvezményeket a horvát- 
szlavon királyság és a megszállott tartományok lakosságára is kiterjesztette: 
a tájékoztató horvát nyelvre lön fordítva s a mondott területekre is kiter
jesztetett a propaganda.

A röviden előadott intézkedések és a hazai sajtó állandóan szimpatikus 
támogatása tette lehetővé, hogy a földmíves- és munkásnép felrándulásai nagy 
és az egész országra kiterjedő mérveket öltöttek.

A csoportfelrándulások mérveinek és számarányainak feltüntetésére közöl
jük a szeptember havi előjegyzési napló adatait.

Szeptember 1-én : Szeptember 2-án :
Vasmegyeiek.................  1.150 Vasmegyeiek.................. 1.150
Váncsódról.....................  31 Mezőtúriak . . . . . . 585
K eresztesről.................  55 Összesen . . . 1.735
Vingáról.......................... 83

Összesen . . . 1.319

M a t l e k o v i t s : Magyarország az ezredik évben. III.



Szeptember 3-án : Szeptember 9-én :
Gyári munkások . 500 Zágrábmegyeiek . . 1.400
D év á ró l................. 488 Zsombolyaiak . . . 100
Tomajról . . . .. 21 Bácsalmásiak . . . . 70
Nagykárolyiak . . 32 Alsólendvaiak . . . 250

Kolozsváriak . . . . 200
Összesen . 1.041

Összesen . . 2.020

Szeptember 4-én : Szeptember 10-én :
Gyári munkások 500 Zágrábmegyeiek . . 1.400
D éva iak ................. 488 Szeptember 11-én:
Ó csaiak ................. 30 Gyári munkások . . 500
Tomajról . . . . 21 Debreczeniek . . . . 50
Nagykárolyiak . . 32 Hódmezővásárhelyiek 200

Összesen . 1.071 Versecziek................. 309
Összesen . . 1.059

Szeptember 5-én : Szeptember 12-én:
Gyári munkások 200 Gyári munkások . . 500
Tomajiak . . . . 21 Debreczeniek . . . . 50
Resiczai járásbeliek 712 V ersecziek................. 309
Ó csa iak ................. 30 Hódmezővásárhelyiek 200
Soproniak . . . . 262 Összesen . . 1.059

Összesen . 1.225
Szeptember 13-án:

Szeptember 6-án : Gyári munkások . . • 500

Nagytapolcsányról . 75 Tornaijai járásbeliek . • 533

Eszékről ................. 503 Összesen . . • 1.033

Iglóról..................... 30 Szeptember 14-én:
Gyári munkások 200 Gyári munkások . . • 500
Resiczaiak . . . . 712 Tornaijai járásbeliek . • 533
Soproniak . . . . 262 Összesen . . 1.033
Jászladányiak . . 40
Pátkáról................. 40 Szeptember 15-én:

Gyári munkások . . 500
Összesen . 1.862 Fehérgyarmatiak . . 76

Szempcziek . . . . 400
Szeptember 7-én: Diósgyőriek . . . . 40

Nagytapolcsányról . 75 Összesen . . 1.016
Eszékről ................. 503
Iglóról ..................... 20 Szeptember 16-án:
Törökbecséről . . 314 Ugyanazok ................. 1.016
Jászladányról . . . 40 Szeptember 17-én:
Pátkáról.................. 40 Gyári munkások . . 210

Összesen . 992 Igmándi járásbeliek . 700
Diósgyőriek . . . . 40

Szeptember 8-án : Temesrékásiak . . . 109

Törökbecseiek . . 314 Összesen . . 1.059
Zsombolyaiak . . 100 Szeptember 18-án:
Alsólendvaiak . . 250 Gyári munkások . . 210
Kolozsváriak . . . 200 Igm ándiak................. 700
Bácsalmásiak . . . 70 Temesrékásiak . . . 109
Mezőkövesdiek . . 150 Diósgyőriek . . . . 40

Összesen . 1.084 Összesen . . 1.059
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Szeptember 19-én :
Nagybecskerekiek . . .  56
Esztergomiak.................  250
D ió sg y ő r iek .................  40
T ren csén iek .................  65
Sárbogárdiak.................  46
Nagyváradiak.................  350
F öld iákról...................... 120

Összesen . . . 927

Szeptember 20-án :
Ugyanazok...................... 927

Szeptember 21-én :
F elediek .......................... 320
Trencséniek . . .  . 65
Beregszásziak . . . .  114
Aszódiak . . . 4 , . 31
D ió sg y ő r iek .................  40
Esztergomiak.................  250
B e é lr ő l ..........................  217
Zentárói.......................... 42
Érsekujváriak.................  156

Összesen . . .  1.235

Szeptember 22-én :
F eled iek .......................... 320
Beregszásziak . . . .  '114
A s z ó d ia k ....................<. 31
D ió sg y ő r iek .................  40
B e é lr ő l .......................... 217
Zentárói.......................... 42
Érsekújvárról.................  156

Összesen . . . 920

Szeptember 23-án:
S egesvár iak .................  800
A s z ó d ia k .....................  31
D ió sg y ő r iek .................  40
H o lic s ia k ...................... 150

Összesen . . . 1.021

Szeptember 24-én :
Ugyanazok...............  1.021

Szeptember 25-én :
D ió sg y ő r iek ..........  40
Érsekujváriak..........  322
Bihartordaiak..........  120
B átról.......................  129

Összesen . . .  611

Szeptember 26-án :
Nagykanizsaiak . . . .  400
Gyári munkások . . .  40
Bihar-Tordáról . . . .  120
Érsekujváriak........... 322
B átról.......................  129

Összesen . . . 1.011

Szeptember 27-én :
Gyári munkások . . .  40
Nagykanizsaiak . . . .  400
Miskolcziak........  153
Galantháról............... 100
Törökszentmiklósiak . . 55

Összesen . . . 748

Szeptember 28-án:
Nagykanizsaiak . . . .  500
G alantháról........... 100
M isk o lcziak ...........  153
D iósgyőr iek ...........  40
Törökszentmiklósiak . . 55

Összesen . . . 848

Szeptember 29-én :
K u lá r ó l...................  500
Kőhalomról.....................  150
Kolozsmegyeiek . . . .  306
D ió sg y ő r iek ...........  40

Összesen . . . 996

Szeptember 30-án :
Ugyanazok................ 996

Kisiparosok, kiskereskedők és iparossegédek, munkások tömeges felrándulásai.

A czímben említett egyénekből, legalább 30 résztvevővel alakult csopor
tok ugyancsak a kiállítási igazgatóság útján jegyfüzeteket szerezhettek be, 
melyek a III. oszt. menettérti jegyet, a székes főváros által iskolaépületekben 
berendezett tömeglakásban két napi szállásra jogosító utalványt, a kiállítás terü
letén levő csárdák egyikében két tál ételből álló ebédre szóló szelvényt s végül 
két kiállítási belépőjegyet tartalmaztak s melyeknek ára

11



164

a XIV. vonalszakaszhoz tartozó állomásról utazók részére 8 frt — kr.
a XIII. » •> * 7 * 30 »
a XII. * o •> 6 70 »
a XI. 6 * 30 »
a X. . * 6 * — •>
a IX. ♦ 5 >> 50 »
a Vili. •> * •> 5 ♦ 10 *
a VII. . •> ■> 4 •> 70 ►>
a VI. •> * » 4 * 30 *
a z v. ♦ 4 » — •>
a IV. * » 3 * 50 »
a III. ■> ’ •> 3 » 10 .
a II. * * ♦ 2 * 70 *
az I. * ,> 9 * 30 »

Ezeket a felrándulásokat a kiállítás kerületi bizottságai, a kereskedelmi
és iparkamarák, ipartestületek voltak hivatva szervezni. Ezen kirándulók kalau
zolásáról is gondoskodott az igazgatóság.

A jegyfüzetek ezen typusából 8787 drb került forgalomba.

A tanuló ifjúság tömeges felrándulásai.

Az ifjúság szép számban apró csoportokban (20—80), de az ország 
minden részéből és mintegy 280 tanintézetből látogatta meg a kiállítást. Ezen 
felrándulások szervezésének rövid a története.

Az ezredéves országos kiállítás igazgatósága, a kereskedelemügyi m. kir. 
minister rendeletéből, felajánlotta szolgálatait a vallás- és közoktatásügyi 
ministernek a hazai tanintézetek növendékeinek és az őket kísérő tan
erőknek az ezredéves kiállítás megtekintését czélzó tömeges kirándulásai szer
vezésére és az utóbb nevezett minister szívesen fogadta ezen ajánlkozást, 
tárgyalásokat rendelt el, melyek végeredményében rendeletet bocsátott ki az 
összes tanügyi hatóságokhoz, mely körülményesen tájékoztatta az érdekelte
ket azon kedvezményekről, melyek a felrándulásokban résztvevők rendelkezé
sére állanak; ezek a kedvezmények a következők voltak:

a) az összes nyilvános jelleggel felruházott hazai tanintézetek tanulói és 
az azokat kisérő tanerők személyvonatokon a II. osztályban III. osztályú egész 
jegy árán, a III. osztályban pedig egy III. osztályú féljegy árán utazhattak. 
Két 10 éven aluli gyermek annyit fizetett, a mennyit egy tiz éven felüli; 
a falusi és tanyai elemi iskolák növendékei (földmívesek gyermekei), a meny
nyiben 10 évnél idősebbek, a III. osztályban III. osztályú féljegy árán, a 
mennyiben 10 évnél nem idősebbek, egy harmadik osztályú jegy negyedárán 
utazhattak;

b) a tömeges kirándulásban résztvevő felső- és középiskolák, tanitó- 
képezdék, felső kereskedelmi iskolák, polgári, felső nép-(fiu)iskolák növendékei 
és az azokat kisérő tanárok és tanítók az V. kér. állami főreáliskolában 
(Markó-utcza 20), V. kér. állami főgimnáziumban, a VI. kér. főreáliskolában
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(Lovag-utcza 18.)» a VII. kér. állami főgimnáziumban (Barcsay-utcza 5. sz.), 
a gyakorló gimnáziumban és végül a városi elemi iskolák növendékei és tan
erői a VIII. kér. állami főgimnáziumban (Trefort-utcza 8. sz.);

a tanítónő-, óvónőképezdék, a felsőbb és polgári, valamint az elemi 
leányiskolák növendékei a VI. kér. áll. polg. iskolai tanitónő-képezdében, nem- 
külömben a II. kér. áll. tanitónőképző-intézetben berendezett tömeglakásokban;

a falusi és tanyai elemi iskolák növendékei végül a kiállítás igazgató
sága által épített barakban szállásoltalak el.

A podgyász megőrzéséről és a lábbeli-tisztogatásról az iskolákban 
berendezett lakásokban gondoskodva volt.

c) a tanintézetekben elszállásolt ifjúság és azt kisérő tanerők következő 
élelmezésben részesültek: Reggelire egy nagy pohár kávé két süteménynyel, 
ebédre leves, marhahús mártással (esetleg főzelék pecsenyével, székely- 
gulyás vagy pörkölt) és tészta, uzsonnára egy pohár kávé két sütemény
nyel, estére rendesen hideg vacsora (például retek vajjal, vajas kenyér, hentes- 
czikkek stb.), kivételesen egy tál meleg étel.

A barakban elhelyezett földmíves-gyermekek és azt kisérő tanerők a

Barak-rendőrség.



166

népkonyhában kaptak reggelit, ebédet és vacsorát; mig a tanintézetekben 
elszállásolt ifjúság, még pedig a fiunövendékek a reggelit szállásukhoz közeleső 
kávéházban, az ebédet a kiállítás egyik csárdájában, a vacsorát szállásukon 
avagy a kiállítás területén; a leánynövendékek a reggelit és vacsorát szállá
sukon, az ebédet a kiállítás területén kapták. Uzsonnáját mindkét nembeli 
ifjúság a kiállítás területén kapta.

d) az ezen utazásra, elszállásolásra, teljes ellátásra és a kiállításba való 
belépésre szóló utalványokat magában foglaló jegyfüzetek a következő mér
sékelt áron voltak a kiállítás igazgatóságánál megrendelhetők :

H á r o m n a p r a

Felnőttek és 
10 éven 

felüli gyer
mekek 

részére

10 éven 
aluli gyer

mekek 
részére

10 éven 
felüli falusi 
iskolások 
részére

10 éven 
aluli falusi 
iskolások 

részére
írt kr. frt kr. frt kr. frt kr.

ha a XIV. vonalszakasz állomásáról utaztak 9 — 6 95 6 65 4 65
XIII. » 8 50 6 70 6 15 4 40

* XII. » » 8 — 6 45 5 65 4 15
» XI. » » 7 70 6 30 5 35 4 —

X. » 7 40 6 15 5 10 3 85
» IX. » 7 10 6 05 4 85 3 70
» VIII. » » * 6 85 5 90 4 60 3 60

VII. » » 6 60 5 80 4 35 3 45
VI. » 6 35 5 65 4 10 3 30

» V. » * » 6 10 5 50 3 85 3 20
» IV. » » 5 85 5 35 3 55 3 05

III. » » » 5 60 5 25 3 30 2 95
» 1 1 . » » » 5 35 5 10 3 05 2 80
» I. > 5 10 4 95 2 80 2 65

A tanuló ifjúság jobbadán junius hó második felében és szeptember hó 
folyamán vette igénybe a nyújtott kedvezményeket. A kiállítás igazgatósá
gánál a kiállítás tartama alatt összesen 13.260 drb jegyfüzet rendeltetett meg, 
mely 225.420 szelvénytartalommal adatott ki.

Jegyfüzetek jobbmódú városi gazdák használatára.

A felránduló csoportoknak a népszállás és konyha befogadási, illetve 
ellátási képességét meghaladó tömeges jelentkezése folytán, továbbá a városi 
gazdaközönség nagyobb igényeinek kielégítése czéljából a kiállítás igazgató
sága szeptember hó közepétől új typusú jegyfüzeteket hozott forgalomba, 
melyek a földmíves-j egy füzetektől abban tértek el, hogy szállodai lakásra és 
nem barakkra szóló utalványokat tartalmaztak. E fajta jegyfüzetekből össze
sen 662 drbot hoztunk forgalomba.

Összesítés.

Az összes vendéglátási ügyeket s igy a jegyfüzetek kiállítását, a cso
portok nyilvántartását stb, a kiállítási igazgatóság kebelében szervezett fel-
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ügyeleti, szállítási stb. (adminisztratív) osztály végezte. Az osztály által kiadott 
vasúti jegyek száma 86‘545 darabot, a szállás-utalványoké 191.645 darabot, 
az ellátási szelvényeké pedig 431.038 darabot tett ki. A jegyfüzetekben elhasz
nált szelvények összege 709.498 darabra rúgott, értéke pedig megközelítette a 
félmillió forintot.

Reklám*
I. A  kiállítás rek lám ozása.

A legutóbbi időkig kiállítások reklámozására főeszközűl, sok helyütt 
majdnem egyedüli eszközül szolgáltak a plakát és a hirdetés. Mi ezeket a 
szokottnál mérsékeltebb arányban vettük igénybe s e helyett inkább a művelt 
nagy és jobbmódú közönségnek irodalmi és 
hirlapirodalmi téren való tájékozására helyez
tük a súlyt s e mellett az e czélra szervezett 
sajtóosztály és sajtótanács közreműködésével 
sok oly újítást létesítettünk, mely bevált s 
mind azt kiaknázni is igyekeztünk, a mit más 
kiállítások alkalmával a reklám érdekében 
megtettek.

1896 BUDAPEST 1896

2. R ek lám bélyegek .
Már 1895. október havától kezdve for

galomba kerültek a millenniumi reklámbélye
gek, melyek a hétvezér-csoport középképe 
mellett a köriratban az ezredéves országos 
kiállításra hívják föl a közönség figyelmét.
Háromféle színben tízmillió darab ily reklám
bélyeg készült s került a budapesti főposta
igazgatóság által forgalomba, a mennyiben a
kereskedelemügyi minister elrendelte, hogy minden külföldre menő levélre, 
keresztkötésre stb. a kincstári postahivatalok ily reklámbélyeget hivatalból 
fölragasztassanak.

MILLENNIUM -  AUSSTELLUNG

Kiállítási reklámbélyeg.

3. A lka lm i levelező-lapok .
Eredetileg valóságos millenniumi értékbélyegek kiadásáról volt szó, azon

ban a nemzetközi postai egyezmény ez eszme megvalósítása ellen nagy nehéz
séget gördített. Azért a kereskedelmi minister az értékbélyegek helyett
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levelező-lapok kiadását határozta el nemcsak a reklám emelése, hanem a 
kiállítás jövedelmének szaporítása czéljából is. A megjelent levelező-lapok 
Vágó, Dörre, Kimnach és Cserna művészek által rajzolt következő képe
ket tartalmazták:

Árpád a vezérekkel. A táltos. Szt. Asztrik átnyújtja a koronát Szent 
Istvánnak. A szent jobb körülhordozása. Nagy Lajos sólyomvadászata. Hunyady 
János. Mátyás királylyá avatása. Rákóczi Ferencz bevonulása Munkácsra. 
Mária Terézia a pozsonyi országgyűlésen (Moriamur). Ferencz József király 
koronázása. Budapest jobbpart. Budapesti színházak. Uj műcsarnok. Nemzeti 
muzeum. Uj országház. Ferencz József-tér az akadémiával. Pozsony, Visegrád 
és Esztergom. Balaton vidéke. Trencsén és vidéke. Herkules-fürdő. Fiume. 
Zágráb. A plitviczai tavak. Huszár-toborzó. Aratási jelenet Nógrádból. Kiállítási 
falu. Iparcsarnok és korzó. A történelmi csarnok, renaissance-udvar. A törté
nelmi csarnok déli és nyugoti oldala. Gépcsarnok és közlekedési csarnok. 
A főbejáratok. E harminczkétféle színes képpel ellátott levelező-lapból egy
millió darab 2 kros és 100.000 darab 5 kros készült, ez utóbbi a külföldre 
való forgalom számára.

4 . R eklám -etikettek .
A külföldre menő exportczikkeink, nevezetesen a bor, pezsgő, cognac, 

palaczksör, főleg savanyú- és ásványvíz, de más apró csomagokra (czukorka-

dobozok stb.) reklám-etikettet alkalmaztunk, mely franczia, angol és német 
fölirással hívta föl a figyelmet az ezredéves kiállításra. Ez etikettek a törté
nelmi csarnok vajdahunyadi lovagvárának képét is tartalmazták. Kereskedőink 
e czímkékből még 1895 végén terjesztésre egymillió darabot vettek át.

5. R eklám képek.
A hazai nagyobb pénz- és kereskedelmi intézeteket, nagykereskedőket 

stb. felkértük, hogy a külföldre menő leveleikhez egy-két kiállítási reklám
képet mellékeljenek. E végből egymillió darab reklámképet készíttettünk
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vékony selyempapirra. Minden kép három jellemzetes kiállítási épületet tar
talmazott, minden ily képből 100.000 darab készült s igy összesen 30 kiállí
tási épület került ez úton a külföld színe elé, hogy az illetők figyelmét kiállí
tásunkra fölhívja.

6. Apró plakátok.

Kis oktávalaku plakátok készültek abból a czélból, hogy ezek a háló- 
és étkező-kocsikban a Waggon-Lits Társaság összes vonalain kifüggesztessenek. 
Erre nézve a szerződés meg is köttetett s a kifüggesztés 1895. deczembertől 
1896. szeptemberig volt kikötve.

A kiállítási plakát rajza.
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A 300.000 példányban készült apró plakát azonban reklám-czédula 
gyanánt is használtatott s főleg a külföldi magyar egyletek, konzulátusok, 
hajó- és biztosítási ügynökségek terjesztették az egész világon.

Miután továbbá a kiállítási plakát előállítására vonatkozó előkészülődések 
sokáig húzódtak, az előbbi oktáv-plakátot jelentékenyen nagyobbitott alakban 
3000 példányban készíttettük el s már 1895 nyarán a kontinens összes 
fürdő-, nyaraló- s üdülőhelyein s a Svájcz s a Riviera nevezetesebb szállo
dáiban elegendő számban elhelyeztük.

Londonban a magyar bizottság ügyvivősége a klubok, egyletek, a 
nagyobb szállodák összes szobái számára díszesen kiállított programokat 
készített, melyek havonta megújittatván, tájékoztatták a közönséget a millen
niumi kiállítás fontosabb eseményei iránt, hogy a közönség a vonzóbb 
programpontok szerint tudja ideutazását beosztani.

Az országos bizottság elnöke, pályadíjat bocsátott az országos képző
művészeti társulat rendelkezésére a legjobb kiállítási plakát tervezetének jutal
mazására.

A biráló-bizottság a Gerster és Mirkovszky, valamint a Dudits Andor 
műveit egyformának ítélvén, illetőleg a szavazatok a kettő között megoszolván, 
az igazgatóságra bízta a döntést. Az igazgatóság a Gerster és Mirkovszky-féle 
tervezet kivitelét határozta el és a nyomdák között pályázatot hirdetett a 
javított tervezet újabban is javítandó kivitelére. A mintapéldány bemutatása 
alkalmával a plakátok túlnyomó nagy részének elkészítésével az »Országgyűlési 
Értesítő« nyomdája, mintegy 15°/°-ának kivitelére pedig az e czélból egyesült 
négy nyomda (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság, Kosmos, Posner, Czettel 
és Deutsch) kapott megbízást. Később a tervezők a plakát újabb és sikerültebb 
tervezetét is bemutatván, mintegy 20.000 példányt ebből is rendelt az igaz
gatóság a Kosmosnál. Az összesen rendelt plakátok száma megközelítette a 
kétszázezerét, mely példányszám a magyar és horvát szövegen kivül az angol, 
franczia, német, olasz, görög, orosz, belga, szerb, cseh és lengyel szöveg 
között oszlott meg.

A plakátozást a kontinensen a »The Globus« vállalta át. A németországi 
vasutak igazgatóságainak nagy része is vállalkozott a plakátoknak az állomá
sokon való díjmentes alkalmazására. A plakátok külömben a következő arány
ban terjesztettek szét:

7. K iállítási plakátok,

A kontinensen m integy................................................................
Konzulátusoknak............................................................................
Magyar egyesületeknek................................................................
Kirendeltségeknek (magyar kereskedelmi muzeum stb.) . .
A n g liáb a .........................................................................................
A m erikába............................................... ..........................

35.000
10.000
5.000
4.000 

10.000
6.000
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Intézeteknek (Lloyd, Adria) . • ...............................................  10.000
Horvátország, Bosznia ................................................................  5.000
Francziaországra és a Riviérára . . . • ..............................  20.000
A kontinentális kiállításokon való terjesztésre...................... 2.000
A New-York biztosító-társaság összes'amerikai ügynökségeinek 10.000

A többi plakátok itthon terjesztettek, és pedig a belügyminister úr 
szives közvetítése révén mindenütt a hazai hatóságok által.

Angliában a vasutak és hajók, várótermek számára, valamint az útczai 
plakatirozásra a helyi igényeknek megfelelő keskeny és magas plakátok 
készültek 7000 példányban. Ezek terjesztése április elején kezdődött.

A plakátok terjesztésére nézve külön intézkedések tétettek a Riviérán, a 
svájczi tavakon járó gőzösökön, a Lidón járó hajókon, a cseh fürdőkben, a 
franczia fürdőkben, némely német fürdőn,'a görög olimpiai játékok alkalmával 
Athénben s a genfi és berlini kiállításokon.

Ebbe a kategóriába tartozik a színes madártávlati kép is, melyet 3000 
példányban rendeltünk meg s angol, franczia, német, horvát fölirásokkal terjesz
tettünk az egész művelt külföldön.

8. Irodalm i propaganda.

Az irodalmi propagandát a belföldön azzal kezdettük, hogy több népies 
iró által megfelelő czikkeket, sőt verset is írattunk, melyek a kiállításról 
készített nagyszámú klisékkel együtt már 1895. őszén jelentek meg a legtöbb 
hazai naptárban, hogy ez úton a nép legalsóbb és legszélesebb rétegeibe is 
bevigyék az ezredéves országos kiállítás nagyjelentőségű eszméjét.

A kliséket később fényképfölvételek nyomán finomabb kivitelben készít
tettük ; nagyszámú fametszetek után galvan-levonatokat készíttettünk az összes 
kiállítási épületekről. E klisékről füzeteket készíttettünk (összesen öt füzet 
jelent meg 225 kép lenyomatával), e füzeteket megküldöttük a bel- és kül
földi szépirodalmi lapoknak s ezek kívánatéhoz képest küldöttük meg a 
kliséket e lapoknak felhasználás végett. Alig volt nevezetesebb szépirodalmi 
vagy képes lap, mely ezután kiállításunkkal ne foglalkozott volna. Igen jelen
tékeny szolgálatot tett nekünk a külföldi sajtó képviselőinek bécsi egyesülete, 
melynek több tagja orosz, olasz, németalföldi, angol és amerikai lapokban 
közölt kiállításunkról érdekes ismertető czikkeket és képeket. Ezenkívül azonban 
eljutottak kliséink Egyptomba, Törökországba, Németország minden ismertebb 
lapjába, Svéd- és Norvégországba, Dániába és a tengerentúli államokba is. 
Hozzávetőleges számítás szerint 2250 galvan- és közel 5000 autotipia-klisé 
fordult meg a bel- és külföldi sajtóban, ezek közűi természetesen egyes 
klisék többszörösen is.

A propaganda első fecskéjét egy prospektusszerű tömör ismertetőfüzet 
képezte, mely magyar, német, franczia, angol, később spanyol és orosz 
nyelven ismertette a külföldön az ezredéves kiállítás jelentőségét, tartalmát és
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a millenniumi ünnepek programját. E füzetekből aztán angol-franczia-magyar, 
azután franczia-német, tisztán angol, tisztán spanyol és tisztán orosz füzetek 
az illető államokba küldettek ki nagy tömegekben; terjesztésére a konzulátusok, 
a magyar egyletek, a hirlapok s Amerikában az e czélra fölkért New-York 
biztositó intézet fiókjai vállalkoztak.

A waggon-lits étkező- és hálókocsijaiban is e több képpel díszitett füzetek 
terjesztettek rendszeresen, jó idővel a kiállítás megindítása előtt, egész augusztus 
hó végéig.

Hogy ennek a rendszeres propagandának volt eredménye, azt igazolja 
a külföld növekvő érdeklődése. Nagy számban érkeztek az igazgatósághoz kér- 
dezősködések, melyek Magyarország közgazdasági és közművelődési állapotai 
felől tüzetes és megbízható adatokat kívántak. Mulhatlanúl szükségessé vált 
tehát egy ily füzet összeállítása, mely »Magyarország a millennium idején« 
czim alatt még 1895. őszén néhány magyar példányban, de annál több német 
és franczia példányban (2500 -{- 2000) jelent meg kizárólag mint tájé
koztató kézikönyv azzal a czélzattal, hogy közállapotainkról, a millenniumról 
s a kiállításról megbízható előzetes informáczióval szolgáljon a külföldnek. 
E mű terjedelme nyolcz ív volt. Mellékelve volt hozzá a kiállítás helyszin- 
rajza és madártávlati képe fekete nyomásban. Czéljáról külömben tájékozást 
nyújt a tartalomjegyzék tömör kivonata :

Előszó. Magyarország története. A mai Magyarország. Terület és népesség. 
Egyház. Véderő. Közműveltség. Közoktatás. Jogszolgáltatás. Közegészségügy. Mező- 
gazdaság. Növénytermelés. Állattenyésztés. Bányászat és kohászat. Közlekedés és forga
lom. Ipar és kereskedelem. Pénz- és hitelintézetek. Állami pénzügyek. A millenniumi 
ünnepek és emlékművek. Az ezredéves kiállítás : a kiállítás czélja ; megnyitása ; nemzeti 
jellege; csoportbeosztás; szervezet; költségvetés; a kiállítók száma; időleges kiállítások 
sorozata; a kiállítási épületek területe és költsége; a kiállítás átalános ismertetése 
madártávlatból.

E főczímek alatt azonban tüzetes ismertetés volt összezsúfolva, igy 
például, hogy csak egyet említsünk, a »Mezőgazdaság« rovat a következő 
fejezetekre terjeszkedett k i :

A növénytermelés előmozdítására szolgáló intézmények. Talajjavítások. Szőlő- és 
bortermelés. Gyümölcstermelés. Erdészet. Lótenyésztés. Szarvasmarha, sertés, juh, baromfi, 
méhészet, selyem. Állategészségügy. Vizszabályozás. Mezőgazdasági szakoktatás, mező- 
gazdasági szaktestületek, mezőgazdasági szakirodalom.

Mivel e munka jórészt ideiglenes forrásmunka jellegével birt s főkép 
a sajtó számára készült, gondoskodnunk kellett oly népszerűbb, vonzóbb 
olvasmányról [is, mely ugyanazon feladatot teljesítse, t. i. hogy felhívja a 
figyelmet hazánk millenniumára és a kiállításra a külföldi nagy közönség általános 
rétegeiben. E czélra Magyar millennium czím alatt oly könyvecskét adtunk ki, 
melyben hazánknak a külföldön is ismert irói és államférfiai Írtak tárczaszerű 
közleményeket a millennium jelentőségéről és kultúránk egyes ágairól és ez 
ismertetéseket kiegészítettük egyes szakférfiaknak az ország állapotaira vonat
kozó leírásaival.
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A Magyar Millennium 10.000 magyar, 10.000 franczia, 10.000 német, 
7000 angol, 5000 horvát nyelvű példányban jelent meg s terjesztetett. Hat 
színes képen kívül (a történelmi csarnokokról, az iparcsarnok- és gépcsar
nokról, a műcsarnokról, a mezőgazdasági csarnokról, az Andrássy-útról és az 
Új országházról) a szöveg közé nyomott 100 illusztráczióval jelent meg, 
melyek nagyrészt a fővárost, a kiállítást, a népéletet, egyes történelmi ese
ményeket, nagy nemzeti szimbólumokat ábrázoltak. Ezeket a képeket több 
külföldi szépirodalmi és szaklap is reprodukálta

Itt említendő meg, hogy Laurencic Gyula űr, a »Röptében a nagy világ 
körül« czímű díszmű mintájára kiadott Az ezeréves Magyarország és a Millenniumi 
kiállítás czímű füzetes vállalatában, a mely magyar, német, angol és franczia 
nyelven sok ezer példányban terjesztetett a külföldön, a kiállítást harmincz 
képben ismertette 1895. deczembertől 1896. májusig s e mű nagyszámú 
prospektusában és plakátjaiban, valamint ezeknek a világsajtóban való propa
gálása által is felhívta a figyelmet hazánk szépségeire és kiállításunk érdekes
ségeire.

Végül ugyancsak a propaganda hasznos eszközei voltak a kiállítás meg
nyitása napján megjelent és később több nyelven kiadott Kalauz, a katalógusok 
s főleg dr. Jekelfalussy József terjedelmes Honismertetője, mely szintén 
magyar, német, franczia, angol és horvát fordításban terjesztetett az egész 
művelt világon.

9. H irdetések .
A hirdetések nagyon elterjedt eszközét csak a lehető legszűkebb korlá

tok között vette igénybe az igazgatóság. Közvetlenül a megnyitás előtt mintegy 
300 középeurópai elsőrendű lapban három közlemény jelent meg az úgy
nevezett reklám-rovatban, mely kiállításunkra hívta föl a figyelmet. Az Orell- 
Füssli-féle Wanderbilder-vállalat prospektusaiba, a Woerl-féle utazási könyvekbe, 
a Hendschel-Telegrafba, Brandschaw Kalauzába, a Conducteurbe, a Nord
deutscher Lloyd úti könyvébe, a Schenker-féle utazási könyvekbe, némely 
igen elterjedt külföldi szaklapba, keleti évkönyvekbe, fürdő-hirdetőtáblákon, 
némely ismertebb kúrlisztán és a hálókocsik számlapjain közöltünk cziklusos 
hirdetéseket Az osztálysorsjáték propagáló lapjaiba és a 300.000 példányban 
terjesztett Ausstellungs-Leben czímű reklámlapba szöveg-hirdetéseket adtunk.

10. F ö lo lv a sá so k .
A kiállítás és a millennium iránt való érdeklődést nagyban előmozdították 

azok a felolvasások, a melyeket hazánkfiai és barátaink a külföldön tartottak. 
Az első ily fölolvasást Herman Ottó jeles tudósunk tartotta a bécsi antropo
lógiai egyesületben. Előadásának czíme: Etnografische Elemente der Millenniums- 
Ausstellung mit besonderer Berücksichtigung der Urbeschäftigungen.
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A nagyérdekű előadás megjelent az egylet lapjában sok érdekes illusz- 
tráczióval s mint külön lenyomatot terjesztettük az összes rokonirányú szak
egyletekben. Épp ily nagyérdekű előadást tartott Bécsben Vámbéry Armin és 
Wartha Vincze.

De távolabbra is elhatott az élőszóval való propagálása kiállításunknak. 
Londonban Felhermann Lajos, Berlinben dr. Kohut Adolf, Stockholmban 
Schumacher Sándor, M. m. Frankfurtban Wirth Miksa, Brünnben és Nürn- 
bergben dr. Glücksmann Henrik tartottak felolvasást s ez utóbbinak előadása 
Ungarns Millennium und Millenniums-Ausstellung külön füzetben is terjesz
tetett bécsi és lipcsei könyvkiadók által.

Amerikában Perezel Lajos, Kaiser A., Szögyény Géza és Gore H. tanár 
(Washington) tartottak ily felolvasásokat. Ez utóbbiak számára, de a belföldi 
propagandára is egy hazánk múltjából és jelenéből merített minta-felolvasást 
állítottunk össze, melyet mint fölhasználandó anyagot terjesztettünk mindazok 
között, kik ilyent tőlünk bekivántak.

U. U tazási k ö n y v ek  és utazási bürök.
Az utazási irodákkal állandó összeköttetésben állottunk, nevezetesen a 

következőkkel: Cook Tamás és fia  (Anglia és Amerika); Stangen Károly 
Berlin (Németország); Schenker 8c Comp. (Ausztria); Gaze and Sons (London); 
de Paoli (Velencze) és Massarini (Turin) Olaszország. Ezenkívül 25 ily uta
zási ügynökséggel és büróval voltunk állandó összeköttetésben, és pedig az 
amerikaiakon és felsoroltakon kívül Riga, Brüsszel, Hamburg, Páris, München, 
Amsterdam, Antwerpen, Liverpool és Southampton városokban, melyeket 
prospektusunkon kívül elegendő számú plakátokkal is elláttunk.

A Budapestről szóló Baedeker-szerű ismertető könyvek számára és 
pedig: a Dunagőzhajózási Társulat ingyen kiosztott képes kalauz-könyvébe, 
a Woerl-féle Budapestről szóló könyvekbe (német és franczia), a Kahn-féle 
Budapestről szóló könyvekbe (angol, német, franczia), a Stádte-Bilder és a 
Wanderbilder vállalatok, végre a Singer és Wolfner (magyar, német, franczia, 
angol) és a Wodianer-féle új kiadványok számára, részben a szöveghez való 
anyagot, részben pedig szép kliséket engedtünk át, úgy hogy valamennyi 
bőven emlékezett meg az ezredéves kiállításról.

12. F ü rd őv en d égek  tájékoztatása.
A Karlsbad, Marienbad, Franzensbad és Teplitzbe érkező összes külföldi 

vendégek számára megbízottunk az illetők nyelvén készült prospektusokat és 
albumokat küldött szét, úgy hogy minden vendég megérkezése első napján 
azonnal tájékoztatva volt az ezredéves kiállítás érdekessége, Budapest neve
zetessége s az ideutazás költségei és egyéb részletei felől. Hasonló intézkedé
seket tettünk a Riviérára nézve, s erre a czélra használtuk fel több nyelven 
készített prospektusainkat és albumaink egy részét.
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13. H írlap írók közvetetten  tájékozása.
A kiállítási előmunkálatok előhaladtával a fővárosi sajtó képviselői az 

igazgatóság meghívására közvetlenül megtekintették a kiállítási területet és 
a kiállítási épületeket.

Meghívás folytán 1895. október végére érkeztek hozzánk mint vendé
geink a bécsi napisajtó képviselői s a külföldi sajtó Bécsben levő képviselő 
szövetkezetének tagjai, a kik nemcsak a kiállítási előmunkálatokat, hanem a 
főváros nevezetességeit s a vaskapuszabályozási munkálatokat is meg
tekintették.

1895 deczember 10-én, a hazai vidéki sajtó képviselőinek volt szeren
csénk a kiállítás előmunkálatairól számot adni, 1896. márczius 25-én pedig 
a bécsi Fachschriftsteller-Verein tagjainak.

De más úton is érintkeztünk a sajtó képviselőivel: a német hírlapírók 
heidlbergi kongresszusára egy e czélra fölkért megbízottunk vitte el ismertető 
füzeteinket, a kiéli ünnepeken levő hírlapíróknak szintén jó eleve megküldöttük 
nyomtatványainkat; a bordeanxi nemzetközi hírlapírói kongresszuson Rákosi 
Viktor hirlapiró tájékoztatta a kongresszus tagjait az ezredéves kiállítás jelen
tősége felől, kiosztotta a kiálllitásra és a millenniumra vonatkozó füzeteinket s 
a mi nevünkben is meghívta a kongresszust Budapestre.

Végül csak érinteni kívánjuk még itt, hogy a bécsihez hasonló testületi 
látogatás volt tervbe véve az angol sajtó szindikátusa részéről is, mely azon
ban ebben a formában elmaradt, ellenben a hasonló érdekes látogatások közé 
tartozott az orosz hírlapírók testületi lerándulása és ezekkel azon hírlapíróké 
is, a kik a czár koronázása alkalmával, mint a külföldi sajtó képviselői, 
Moszkvában időztek.

14. H írszolgálat az ú jságok  szám ára.
A kiállítási munkálatok elején a fontosabb vagy említésre méltó dolgok

ról a kiállítási irodából egyszerű autografált tudósításaink mentek a buda
pesti napilapoknak; a külföldi lapokat jó ideig a Revue d'Orient külön kiállí
tási melléklete tájékoztatta a kiállítási előmunkálatok előhaladásáról. 1895. május 
elején indította meg a kiállítás sajtóosztálya Kiállítási Értesítő czím alatt az 
összes fővárosi napilapok számára a rendszeres (sárga) kőnyomatos tudósí
tást, mely hetenkint kétszer, háromszor, sőt négyszer is megjelent, és pedig 
2—4 hasábosán, néha azonban nyolczhasábosan is és mind azt felölelte, a mi 
kiállítási hírek dolgában érdekes és említésre méltó volt. E lap 1896 május 
1-ig 134 számban jelent meg.

Ugyancsak a Kiállítási Értesítő vörös papírra nyomott kiadása a 
hazai vidéki lapoknak já rt; átlag minden két hétben egyszer jelent meg egy- 
egy szám, melyek közűi az egyik szám fölváltva tárczaszerű közleményben, 
a másik szám hirszerű közleményekben adott számot a kiállítási előmunkála
tokról. A kiállítás megnyíltáig ez értesítőnek 32 száma jelent meg s küldetett 
szét az összes vidéki lapok számára.
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A külföld számára Ausstelhmgs-Correspondenz és Correspondance du 
MilUnaire czím alatt német és franczia időközi rendszeres értesítő lapokat 
adott ki a sajtóosztály; mindegyik lapból tizenöt szám jelent meg, melyek 
mintegy 60 közleményt foglaltak magukban a kiállításról, természetesen abban 
az instruktiv modorban, hogy azokat a külföldi sajtó felhasználhassa. E lap 
mintegy 600 ismertebb külföldi napilapnak küldetett meg.

1896. junius 1-től kezdve a kiállítás XV-ik csoportja (sokszorositó-ipar) 
abból a czélból, hogy a pavillonjában kiállított, teljesen felszerelt nyomdát és 
körforgógépet a közönségnek működésében és gyakorlatilag bemutassa, az 
igazgatóság támogatása mellett Kiállítási Újság czím alatt napilapot állított 
elő a helyszínén, melynek »hivatalos részében« sajtóosztályunk az érdekesebb 
napi eseményekre vonatkozó hivatalos intézkedéseinket közölte. E lapból, 
mely este jelent meg s az összes budapesti napilapoknak rendesen megkül
detett, a kiállítás végéig összesen 150 szám jelent meg.

Valamennyi itt fölsorolt időleges lapot az állandó sajtónak az a része, 
a melynek ezek szánva voltak, szívesen használta fel s igy anyagszolgáltatás 
dolgában a sajtóosztály meglehetősen a gyakorlati igényekhez alkalmazta mun
kálkodását.

Ezzel azonban a sajtónak hírekkel és közleményekkel való ellátása érde
kében tett intézkedéseink koránt sincsenek kimentve. Jól tudjuk, hogy nyom
tatott és egyforma szövegű közleményeket a lapok nem oly szívesen hasz
nálnak föl, mint az eredetieket. Erre való tekintettel érintkezésbe és állandó 
összeköttetésbe léptünk tehát a következő távirati és levelező-irodákkal: All
gemeine Correspondenz (Berlin), Ausstellungs-Correspondenz (Berlin), Agence 
International (Páris), Press-Association (London), Feuilleton-Zeitung (Wien).

Ezenkívül megbízást adtunk egyes íróknak, hogy a nevezetesebb külföldi 
lapokat eredeti ismertető és tájékoztató közleményekkel lássák el. Ez írók 
közül fölemlítjük itt a következőket: Vámbéry Ármin, dr. Ganz Hugó, Rotter 
Lajos, Steinacker Ödön, Sasvári Ármin (Budapesten), Bertha Sándor, Kont J., 
Borostyáni Nándor (Páris), Felbermann Lajos (London), Kohut Adolf (Berlin), 
Schumacher (Kopenhága), Oscar v. Krücken (Berlin), Lyka Károly (Róma), 
Bécsből Deutsch-German, Schmal és a külföldi hirlaptudósitók jelentékeny 
része. Különösen ki kell emelnünk Felbermann tevékenységét e téren, a ki 
az összes angol lapokat megbizásunkból ellátta kiállítási közleményekkel, úgy 
hogy egyetlen angol napilap s valamirevalóbb irodalmi és szaklap sem volt, 
melyben e tájékoztató czikkek nem jelentek volna meg.

A Verband der auswärtigen Presse bécsi szindikátusának tagjait és a 
belföldi (tartományi) napilapok levelezőit állandóan friss anyaggal láttuk el, 
mi által vagy hetven ismertebb napilapban biztosítottuk a hírszolgálatot.

Ezenkívül egyes távolabbi lapokat is — a hol elkerülhetetlen volt — 
még kisebb áldozatok révén is elláttunk a kiállítást ismertető czikkekkel és 
közleményekkel.

A nemzetközi diákszövetség 70 lapjában Európában és Amerikában a kiállí
tás propagálása érdekében időről-időre jelentek meg rendszeres közlemények, 
melyeknek nyersanyagát innen szolgáltattuk át e lapok itteni megbízottjainak.
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Külön lapok: Londonban Felbermann Lajos a kiállítási alap támogatása 
mellett kizárólag a kiállítás propogálására külön lapot adott ki, melyből 
három szám jelent meg s az minden hajón, vasúti állomáson s az összes 
olvasótermekben több hónapon át közszemlére volt kitéve. Ugyanez francziául 
is megjelent és főleg Párisban, valamint Dél-Francziaországban terjesztetett. 
E lapok díszes Kiállítása és gazdag illusztrácziója is a legszélesebb körökben 
fölkeltette a figyelmet kiállításunk iránt. Az angol lap czíme volt: National 
Hungarian Millennial Exhibition Journal, a francziáé: Millénaire de la 
Hongrie.

Alkalmi lapot adott még ki Hevesi József, mely lap a kiállítás megnyi
tása előtt 300.000 példányban terjesztetett a külföldön.

Végül itt említjük meg, hogy ez alkalomból a kiállítási alap támogatá
sával több, Magyarországra vonatkozó munka is megjelent, igy például: Raoul 
Chélard munkája La Hongrie Millénaire czímmel; Glücksmann kis műve: 
Ungarns Millenium und Milleniumsansstellung; újabb propaganda által fel
hivatott a figyelem Felbermann Hungary and son people czímü művére s a 
fönnebb említett, Magyarországról szóló ismeretterjesztő és kalauzkönyvekre.

15. K ed vezm én yek  a sajtónak.
A kiállítási országos bizottság elnöke saját, akadályoztatása esetén az 

alelnök elnöklete alatt sajtó-bizottságot szervezett. Szervezte ezt egyrészt azért, 
hogy sajtó-ügyekben tanácscsal szolgáljon, másrészt pedig azért, hogy a sajtó 
igényeit, kívánságait tolmácsolja.

Ezenkívül ugyancsak az országos bizottság elnöke egy szűkebb bizott
ságot, az úgynevezett »sajtótanácsot« alakította a czélból, hogy ez a szűkebb 
bizottság havonkint összejöjjön s az igazgatóságot a sajtó és reklám tárgyá
ban felmerült minden kérdésben tanácsával támogassa.

A sajtóbizottság javaslatai alapján a hírlapoknak nyújtandó kedvezmé
nyeket az igazgatóság a következőkben állapította meg :

A fővárosi napilapok számára : Minden budapesti napilap rendes, állandó, 
fizetéses belső munkatársa, továbbá minden napilap kiadóhivatali főnöke és 
esetleg ennek helyettesei számára szabadjegyet s a napilap-szerkesztőségek 
egy-egy szolgája számára szolgálati jegyet engedélyezett.

A vidéki napilapok felelős szerkesztői vagy ezek helyettesei névre szóló 
állandó arczképes szabadjegyet kaptak; a vidéki napilapok állandó, rendes 
belmunkatársai pedig a fővárosban való időzésük tartamára esetről-esetre idő
leges szabadjegyet. Ugyané kedvezményeket kapták a budapesti nagyobb heti
lapok ; a többi budapesti hetilapok, szaklapok, folyóiratok szerkesztői egy-egy 
arczképpel ellátott állandó szabadjegyet, a vidéki hetilapok és szaklapok szer
kesztői időleges szabadjegyet kaptak a fővárosban való tartózkodásuk minden
kori idejére.

Ezenkívül a kiállítás megnyitásánál a sajtó képviselői számára külön 
tribünök rezerváltalak, a sajtópavillonban megfelelő dolgozó-, társalgóhelyisé-

12M ATLEKOviTs : Magyarország az ezredik évben, III.
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gek, külön posta és távírda és úgy a helyi, mint interurbán telefonok álltak 
rendelkezésre az igazolt hírlapírók számára.

A vidéki napilapok és hetilapok a kiállítás megnyitása előtt 4—6, lakó
helyükről Budapestre és vissza érvényes vasúti szabadjegyet kaptak.

A külföldi lapok bejelentett képviselői a következő kedvezményeket kapták:
1. I. oszt. vasúti jegyet a magyar államvasutak összes vonalaira;
2. állandó szabadjegyet a kiállításba;
3. részvételi jegyet a millennáris ünnepségekre ;
4. egyéb specziális meghívásokat és jegyeket.
A külföldi hirlapirók kalauzolása és támogatása tekintetében a sajtó

tanács az »Otthon«-t a következőkre kérte fel: Szervezzen állandó bizottságot, 
mely a ministerelnöki és kiállítási sajtóosztálylyal állandó összeköttetésben 
gondoskodjék arról: a) hogy az idegen zsurnalisztáknak megfelelő lakások 
előre biztosíthatók legyenek; b) hogy nekik az »Otthon«-ban központi gyüle
kező- és találkozóhelyük legyen; c) hogy zsurnalisztikái működésük támo
gatására az anyag (leírások, beszédek, könyvek, képek stb.) beszerzése tekin
tetében kezére járjon; d) hogy minden specziális kívánságuk teljesítését 
közvetítse, nevezetesen a közintézetek megtekintése, látnivalók és színházi 
jegyek biztosítása, nevezetes gyárak, magyar speczialitások, vidéki kirándulá
sok stb. előmozdítása tekintetében.

Tudomásunk szerint az »Otthon« e hivatásának derekasan meg is felelt 
s főleg a nemzetközi hirlapirói kongresszus alkalmával kiváló szolgálatot tett 
nekünk és a fővárosnak a több mint 300 külföldi hírlapíró fogadtatása és 
kiszolgálása által. Ez alkalomra külömben az igazgatóság a kiállításra vonat
kozó összes franczia, német és angol könyvekből, valamint épp ez időben 
megjelent Singer és Wolfner-féle Baedeker-szerű könyvből nagyszámú példá
nyokat díjmentesen bocsátott az »Otthon« által vendégeink rendelkezésére.

Itt kell még megemlékeznünk a sajtó képviselői számára berendezett 
külön sajtó-pavillonról, mely egyszersmind az egész közművelődési csoportot 
magába foglalta.

E csinos épület földszinti helyiségeiben egy kellő díszszel berendezett, 
kényelmes nagy olvasóterem volt, melyben a legtöbb hazai lap a nagyközön
ség számára is hozzáférhető volt. Ez volt egyszersmind a sajtó állandó kiállítása.

Az emeleten, külön lépcsőn, melyet kizárólag a sajtó igazolt képviselői 
használhattak, egész lakosztály állott a sajtó képviselőinek rendelkezésére. Ez 
osztály a következőkből állott: az előcsarnokban volt külön városi és inter
urbán telefon kizárólag a sajtó képviselőinek használatára; külön posta- és 
távirdahivatal szintén kizárólag a sajtó szolgálatára.

Volt egy tágasabb előszoba és ruhatár; ettől jobbra három dolgozó
szoba 4—4 teljesen felszerelt íróasztallal, a szükséges kiállítási segédkönyvekkel, 
katalógusokkal, nyomtatványokkal s az e szobákban levő szekrényekben volt 
elhelyezve a hazai hírlapok monográfiája; az előszobától balra volt egy 
szalonszerű, díszesen berendezett tágas társalgószoba, melyben a hirlapirók 
napi munkájuk közben megpihenhettek és vendégeiket is fogadhatták. E dísz
teremben adta át Dániel Ernő kereskedelemügyi minister a helyiségeket a
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sajtó képviselőinek, kiknek nevében az »Otthon« elnöke mondott köszönetét 
a sajtó képviselőiről való e gondoskodásért és figyelemért.

Hogy mennyiben volt hatása ez előzetes intézkedéseknek, erre nézve 
felemlitjük a következő néhány adatot:

A kiállítás megnyitására és a megnyitást követő napokban 1896. május 15-ig 
a következő külföldi államok hírlapjainak képviselői voltak nálunk bejelentve: 

Ausztria: Becs 43 lap, 67 képviselővel. Brünn 4 lap, 4 képviselővel. Grácz 1 lap, 
2 képviselővel. Innsbruck 2 lap, 2 képviselővel. Karlsbad 1 lap, 1 képviselővel. 
Krakó 5 lap, 7 képviselővel. Lemberg 5 lap, 10 képviselővel. Linz 1 lap, 1 képviselővel. 
Olmücz 1 lap, 2 képviselővel. Prága 5 lap, 7 képviselővel. Teplicz 1 lap, 1 képviselővel.

Közművelődési és sajtó-pavillon.

Teschen 2 lap, 2 képviselővel. Trieszt 5 lap, 4 képviselővel. Troppau 1 lap, 1 kép
viselővel. Zára 1 lap, 1 képviselővel.

Horvátország: Zágráb 6 lap, 3 képviselővel. Eszék 1 lap, 1 képviselővel. 
Bosznia: Serajevó 6 lap, 7 képviselővel. Mostár 1 lap, 1 képviselővel. 
Németország: Aachen 1 lap, 1 képviselővel. Augsburg 1 lap, 1 képviselővel. 

Berlin 29 lap, 25 képviselővel. Boroszló 3 lap, 3 képviselővel. Chemnicz 1 lap, 1 kép
viselővel. Drezda 2 lap, 2 képviselővel. Frankfurt M. m. 4 lap, 4 képviselővel. Hamburg 
4 lap, 4 képviselővel. Kiel 1 lap, 1 képviselővel. Königsberg 1 lap, 1 képviselővel. 
Köln 1 lap, 3 képviselővel. Karlsruhe 1 lap, 1 képviselővel. Lipcse 4 lap, 7 kép
viselővel. Lübeck 1 lap, 1 képviselővel. Mainz 1 lap, 1 képviselővel. Mühlhausen 1 lap,
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1 képviselővel. München 4 lap, 4 képviselővel. Regensburg 2 lap, 1 képviselővel, 
Stuttgart 4 lap, 5 képviselővel. Wiesbaden 1 lap, 1 képviselővel.

Svájcz: Freiburg 1 lap, 1 képviselővel. Neuchatel 1 lap, 1 képviselővel. St-Gallen
2 lap, 2 képviselővel. Vevey 1 lap, 1 képviselővel. Lausanne 1 lap, 1 képviselővel. 
Zürich 2 lap, 4 képviselővel. Bern 1 lap, 1 képviselővel. Genf 2 lap, 2 képviselővel.

Kelet: Athén 2 lap, 2 képviselővel. Belgrád 3 lap, 4 képviselővel. Bukarest 
5 lap, 6 kéviselővel. Konstantinápoly 6 lap, 8 képviselővel. Philoppopol 2 lap, 2 kép
viselővel. Szófia 4 lap, 4 képviselővel.

Francziaország: Páris 9 lap, 11 képviselővel. Marseille 1 lap, 1 képviselővel. 
Nizza 1 lap, 1 képviselővel.

Dán-, Svéd- és Norvégország; Kopenhága 4 lap, 4 képviselővel. Gothenburg 
1 lap, 1 képviselővel. Christiania 1 lap, 1 képviselővel. Stockholm 2 lap, 2 kép
viselővel.

Belgium: Brüsszel 3 lap, 3 képviselővel.
Németalföld: Amsterdam 2 lap, 4 képviselővel. Hága 1 lap, 1 képviselővel.

Rotterdam 1 lap, 1 képviselővel.
Olaszország: Bari 1 lap, 1 képviselővel. Florenz 1 lap, 1 képviselővel. Milano 

1 lap, 1 képviselővel. Messina 1 lap, 1 képviselővel. Nápoly 1 lap 1 képviselővel.
Palermo 1 lap, 1 képviselővel. Róma 5 lap, 7 képviselővel. Turin 2 lap, 2 kép
viselővel.

Oroszország: Moszkva 1 lap, 1 képviselővel. Szent-Pétervár 2 lap, 3 képviselővel, 
Odessza 1 lap, 1 képviselővel. Varsó 4 lap, 6 képviselővel.

Finnország: Dorpat 2 lap, 2 képviselővel. Helsingfors 1 lap, 1 képviselővel- 
Riga 2 lap, 2 képviselővel.

Anglia: London 15 lap, 20 képiselővel. Goole 1 lap, 1 képviselővel. Dublin 1 lap, 
1 képviselővel.

Amerika: New-York 5 lap, 6 képviselővel. Philadelphia 1 lap, 1 képviselővel. 
Washington 1 lap, 1 képviselővel.

Arczképes állandó szabadjegy kiadatott a sajtó képviselői szamára:
Időleges szabadjegy (hosszabb-rövidebb időre) 1944. Ez utóbbiak között 

vannak természetesen olyanok is, a kik az időleges szabadjegyet több Ízben, de 
mindig rövid időre (a fővárosban való tartózkodásuk tartamára, vették igénybe.

Vasúti szabadjegy kiadatott: a) állandó s az összes vonalakon érvényes 
250, a sajtókongresszusra 350, összesen 600, b) egy-egy útra érvényes: 2455.

A hírlapokat, melyekben kiállításunkról és millenniumi ünnepeinkről közle
mények jelentek meg, nem küldték be hozzánk rendszeresen. A reánk vonatkozó 
kivágmányokat sem rendeltük meg. Mégis a spontán megküldött lapok, kivág- 
mányok s jóbarátaink által hozzánk juttatott külföldi lapszemelvények több 
szekrényt töltenek meg; ez anyagnak igen csekély részét rendszeresen 
ismertette annak idején a Kiállítási Újság. Ez anyagból, melyet külömben 
megőrzés végett a kereskedelmi muzeum tudakozó irodájának adtunk át, 
meggyőződtünk róla — és ez nem túlzás — hogy kiállításunk és ezredéves 
ünnepünk alkalmából a külföld igen jelentékeny része először látta hazánkat 
közvetlen közelből és e réven nemcsak igen sok — rólunk terjesztett — tév
hitet oszlatott el, hanem egy munkás, törekvő és hivatással biró erőteljes nemzet 
színében ismertettek meg bennünket a világ számos előkelő és művelt rétegei előtt.
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A kiállítással kapcsolatos szolgálati ágak*
í. Felügyelet.

A kiállítási felügyelet hatáskörébe tartozott:
a) a kiállítási tárgyaknak a fennálló szabászat értelmében átvétele, 

illetve elküldése, ki-, illetve becsomagolásának intézése, jegyzékelése, tisztán
tartása és megőrzése;

b) az igazgatóság által képviselt kiállítók tárgyainak eladása, ugyanazok 
részére megrendelések gyűjtése, felvilágosítások nyújtása;

c) a kiállítás területére adott elárusitási engedélyek nyilvántartása, 
gyakorlásának ellenőrzése, az elárusitási és fogyasztási illetékről szóló sza
bályzat végrehajtása;

d) gondoskodás a kiállítási csarnokok tisztántartásáról és azokon belül 
a rend fentartásáról;

e) a belépőjegyek kiadásának és elszedésének ellenőrzése, nemkülönben 
a kiállítás látogatásának szabályzatából folyólag a felügyeletre tartozó teendők 
ellátása;

f )  a közrend és biztonság érdekében eljáró m. kir. államrendőrségnek 
támogatása, továbbá

g) a kiállítási terület ültetvényeinek és növényzetének védelme, és végül
h) az éjjeli őrzés.
Az egész személyzet állománya volt : 2 főfelügyelő, 3 ellenőr, 58 fel

ügyelő, 68 felvigyázó, 221 csarnokőr, 18 éjjeli őr, 24 telepőr, 176 takarítónő 
és 24 falubeli házi őr, továbbá a barakban : 10 kalauzőr, 5 barak-őr, 3 
éjjeli őr és 10 takarítónő, összesen 622 egyén.

Az egész felügyeleti és őrszemélyzet az ezredéves kiállítás igazgatósá
gának, közvetlenül felügyeleti osztályfőnökének, illetve a főfelügyelőnek volt 
alárendelve.

A felügyeleti személyzet biztosíték letételére volt kötelezve. A biztosíték 
összege a felügyelőknél 200, a felvigyázóknál 100 frt, az őröknél 50 frtot tett.

A felügyelők havi 100, a felvigyázók 70 és az őrök 50 frt javadalmazást 
élveztek. Ezenfelül a személyzet, a mennyiben a kiállítás egész tartama alatt 
kifogástalan és pontos szolgálatot teljesített, elbocsátásakor egy havi fizetését 
meg nem haladó jutalomban részesült.

A felügyelői, felvigyázói és őri állások minden pályázati hirdetmény 
mellőzésével töltettek be, miután a nélkül is beérkezett felügyelőségre 988, őri, 
éjjeli őri stb.-re 1700, takarítónői állásra 840, összesen 3528 kérvény.

A felvételt a kiállítási igazgató elnöklete alatt működő bizottság végezte 
és a kinevezés joga az igazgatót illette meg.

Az őrszemélyzet 1896. márczius hó 1-ével kezdte meg működését, mig 
a takarítószemélyzet április hó 25-ével. -
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Az egész idény alatt — daczára a terhes szolgálatnak — csupán 
7 felügyelő, 8 felvigyázó, 47 őr, 5 éjjeli őr és 43 takarítónő, összesen 
110 alkalmazott hagyta el állását, szolgálati hasznavehetetlenség miatt pedig 
elbocsáttatott 6 felügyelő, 12 felvigyázó, 20 őr, 2 éjjeli őr és 4 takarítónő, 
összesen 44.

A kiállítási idény alatt a csarnokbeli vagyonbiztonság nem hagyott fenn 
kívánni valót, a mennyiben a történelmi csarnokban semmi sem veszett el, 
a többi csarnokban is csak kisebb értékű tárgyak tűntek el.

A felügyeleti személyzet a kiállítás tartama alatt a következő tárgyakat 
találta: 202 frt 14 kr. és 1 arany dollár készpénzt, 25 db ékszert, 2 órát,
4 db. férfi-, 39 db. női' és 9 db. gyermekruhát, 19 db. esernyőt, 20 db. nap
ernyőt, 11 db. botot, 15 db. legyezőt, 10 üres tárczát, 2 db. látcsövet, 5 db. 
szemüveget, 32 db. keztyüt, 5 db. kalapot, 5 db. kést, 31 db. kulcsot, 1 db.
látcsőtokot, 3 db. asztalkendőt, 51 db. zsebkendőt, 4 db. villát, 4 db.
üveget, 42 db. kiállítási jegyet, 1 ezüst kanalat, 4 db. kosarat, 9 db. zacskót, 
7 db. selyemkendőt, 2 db. kézi gépet, 5 db. könyvet, 1 törülközőt, 1 paplant, 
1 ollót, 2 db. sapkát, 2 pár czipőt, 3 db. fehérneműt, 2 db. kefét, 1 kézi 
táskát, 2 db. fésűt, 2 db. hajsütőt, 1 gyeplőt, 2 db. zászlótartót, 3 db. czím- 
táblát, 1 cziterát, 2 db levélbélyeget, összesen 384 db. tárgyat, melyek a 
rendőrséghez lettek beszolgáltatva, a hol az igazolt tulajdonosoknak kiadattak.

2. Rendőrkapitányság a kiállításon.

A közbiztonság biztosítására az 1896. évi belügyi költségvetésbe a főv. 
rn. kir. államrendőrség állománya 1 kerületi kapitány, 2 fogalmazó, 1 segéd
fogalmazó, 3 rendőrirnok, 1 segédhivatali tiszt, 2 telefonkezelőnő, 2 díj- 
nok, 15 detektív, 3 rendőrfelügyelő, 1 gyalogrendőr-őrmester, 13 ellenőr, 
205 gyalogrendőr, 2 lovasrendőr-tizedes, 20 lovasrendőr és 2 hivatalszolgával 
szaporittatott, mely létszámból az »orsz. nemzeti kiállítási kér. kapitányság« 
elnevezés alatt szervezett külön kér. kapitányság teendőinek ellátására 
1 rendőrtanácsos mint kerületvezető, 1 fogalmazó, 3 rendőrirnok, 1 segédhiv. 
tiszt, 2 díjnok, 1 telefonkezelőnő és 15 detektív osztatott be. Az 1896. évi 
ápril 8-án életbeléptetett »orsz. nemzeti kiállítási kér. kapitányság« hatósági 
területe az ezredéves országos kiállítás egész területét, ideértve a külön épült 
állatkiállitást és Ős-Budavára czimű mulatóhelyet, összesen 621.300 m2 területet 
foglalt magában s ezen területen mind azon jogokkal és kötelességekkel birt, 
melyekkel a székes főv. kapitányságai az 1881 : XXI. t.-czikkben s ennek 
alapján kiadott ministeri rendeletekben felruháztattak. A közbiztonsági és 
rendészeti külszolgálatot 5 rendőrfelügyelő, 18 gyalogrendőr-altiszt, 2 lovas- 
rendőr-altiszt, 288 gyalogrendőr és 20 lovasrendőr teljesítette. Ezen végre
hajtó rendőri létszámból 83 őrszemet tartott fenn, mely őrszemekből azonban 
a kiállítás tartama alatt 20 őrszem bevonatott.

A kiállítás belső rendőri őrizetén kívül a történelmi főcsoport összes 
épületei és a horvát-szlavon műcsarnok az éjjeli órákban külön katonai
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őrizet alatt is állottak s ezen kívül éjjel a kerítés őrizetére szintén katona
őrség használtatott.

A belügyminister úrnak 1896. márczius 23-iki 157. ein. bm. 1896. sz. 
rendeletével kiadott szervezési szabályrendelettel életbeléptetett kerületi 
kapitányság vezetésével megbízott salfai Saly Károly rendőrtanácsos javaslatai 
alapján az ezredéves országos kiállítás személy- és vagyonbiztonsága érdeké
ben a következő intézkedések tétettek:

A rovott egyének névjegyzéke (13.500 rovott előéletű egyénről), vala
mint a rovott egyének fénykép-albuma (685 rovott egyénről) összeállittatott 
és úgy a főváros egész rendőrsége, valamint a vidéki rendőrhatóságok és a 
csendőrség nagy része a rovott egyének jegyzékével elláttatott, hogy a rovott 
elem folytonos szemmeltartása lehetővé tétessék. Megkerestettek ezenkívül a 
szomszédos államok számbavehető rendőrhatóságai, hogy minden olyan 
alakulást, a mely esetleg a kiállítás biztonságát veszélyeztethetné, kellő időben 
közöljenek.

A kiállítás biztonsága érdekében továbbá a kiállítás épületei és műtárgyai 
körül foglalkozott összes munkások, valamint a kiállításon alkalmazott mun
kások és cselédek nyilvántartásba vétettek, mely úton 7839 munkásról és 668 
egyéb alkalmazottról külön nyilvántartás vezettetett. A munkások azon épü
letek szerint tartattak nyilván, a melyeknél építés körül foglalkoztak, vagy a 
melyekben alkalmazásban voltak. E nyilvántartásnak azon czélja volt, hogy ha 
netán a legmesszebb menő biztonsági intézkedések daczára súlyosabb vagyon- 
ellenes eset történnék, tájékoztató adatok álljanak rendelkezésre. Közvetlenül a 
kiállítás biztonsága és rendje, valamint a közönség kényelme érdekében tett 
intézkedések: a sűrűn alkalmazott rendőri őrszemek elhelyezése, a katonai 
őrizet, a bejáratoknak őrizete nappal detektívek által, a kiállítás területén az 
intéző rendőrtisztviselők és detektívek által teljesített portyázó szolgálat, az 
őrjáratok és ellenőrzések a kiállítási záróra után, éjjel a rendőri jelszók életbe
léptetése, a történelmi főcsoport épületeinek és az iparcsarnoknak külön éjjeli 
őrizete a csarnokok belsejében elhelyezett rendőri őrszemek által, a kiállítás 
területén levő összes épületek ablakai- és ajtóinak éjjelenkint kötelező zárva- 
tartása, a kocsiközlekedés szabályozása az egész kiállítás területén, valamint 
kocsiállomások rendszeresítése a területen kívül s a kiállítás területén talált 
tárgyak kihirdetése hivatalos hirdetőtáblákon és a »Kiállítási Ujság«-ban.

Ugyancsak a biztonsági intézkedések sorába tartozott a kiállítás alkalmazot
tainak előélete kipuhatolása tekintetében folytatott nyomozás a felvétel alkalmával.

A kiállítás területén működött országos nemzeti kiállítási kerületi kapi
tánysághoz beosztott intéző rendőrtisztviselők és detektívek naponkint átlag 
10—14 órai szolgálatot teljesítettek, s átlag minden ötödik napon voltak éjjel 
is szolgálatban.

A végrehajtó rendőrség tisztjei átlagos napi 12 órai szolgálat mellett 
minden harmadik napon éjjeli szolgálatot teljesítettek, a rendőrközegek pedig 
hármas beosztással tévén szolgálatot, minden harmadnapon voltak szabadok, 
a mennyiben a szabadnaposokból a bel- és külterületen ellátandó külön szol
gálatra be nem rendeltettek.



184

A belterületen külön kivezénylést igényelt szolgálat a kiállítás tartama 
alatt 152 esetben fordult elő; a területen pedig 40 esetben 1956 gyalog-, és 
29 lovasszolgálat tétetett.

Az országos nemzeti kiállítási kerületi kapitányság működésének kezde
tétől feloszlatásáig, vagyis 1896. évi április hó 8-tól 1896. deczember hó 31-ig, 
a Saly Károly rendőrtanácsos vezetése alatt Szirmay Andor rendőrfogalmazó
ból, Orz György, Gyertyánffy Ödöíi és Semsey Kálmán rendőrirnokokból állott 
intéző rendőri tisztikar 2946 közigazgatási és 706 kihágási ügyet intézett el.

A közigazgatási ügyek közé felvett bűnügyekből az ember testi épsége 
elleni esetek száma 46, a vagyon elleni esetek száma pedig 201 volt, összesen 
8043 frt kárral.

Letartóztatás történt összesen 36 bűnügyi és 24 kihágási esetben. Elő- 
állittatott összesen bűnügyekben 85 egyén, a területről kiutasittatott 122 egyén.

A kihágási ügyekben beérkezett 706 feljelentés közűi marasztaló vagy 
felmentő ítélet 481 esetben hozatott, 225 eset pedig beszüntetés és egyéb 
intézkedések által intézteiéit el. Marasztaló Ítélet összesen 277 mondatott ki, 
melyek közül 241 esetben pénzbüntetés és 36 esetben elzárás alkalmaztatott.

Büntetések fejében 2251 korona folyt be és összesen 80 napi elzárás 
hajtatott végre.

A történelmi főcsoport műkincseinek, valamint az iparcsarnokban fel
halmozott értékeknek külön őrizetére rendelt éjjeli csarnokőrizet a történelmi 
főcsoport épületeiben összesen öt esetben talált nyitva egyes tartályokat, 
melyekben 46.400 frt értéknek megfelelő tárgyak voltak elhelyezve, az ipar
csarnokban pedig 19 esetben találtattak nyitva különféle tartályok, összesen 
5310 írtnak megfelelő értékekkel.

Az országos nemzeti kiállítási kerületi kapitányság intéző és végrehajtó 
tisztikarában betegedési esetek nem fordultak elő, ellenben a rendőrközegek 
közül 71 rendőr (3—49 napig tartó betegséggel) betegedett meg, kik közűi a 
május havában előfordult tifuszbetegségben két rendőr halt el.

Az országos nemzeti kiállítási kerületi kapitányság fennállásának tartamán 
a hatósága alatt állott egész területen nagyobb vagyon elleni eset egyszer 
sem fordult elő, s a kiállítás rendje és biztonsága egyetlen esetben sem zavar
tatott meg.

Az ezredéves kiállítás egész tartama alatt a kiállítási területen lefolyt 
nagyobb ünnepélyek, úgyszintén a kiállítás megnyitása és berekesztése alkal
mával kizárólag az országos nemzeti kiállítási kerületi kapitányság tisztikara 
és beosztott közegei látták el a szolgálatot, sőt a millenniumra vonatkozó s 
ezzel összefüggésben álló, de a területen kívül lefolyt nagyobb ünnepélyek 
alkalmával szolgálattételre ki is vezényeltettek.

3. Katonai őrizet.
Az ezredéves országos kiállitáson összehalmozódott és roppant értéket 

képviselt emlék- és kiállítási tárgyak biztonsága érdekében az országos bizottság 
elnöke szükségesnek találta arról gondoskodni, hogy a rendes felügyeleti és
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rendőrségi őrzési szolgálaton kívül az éjjeli időszakban az egész kiállítási 
terület, de különösen még a történelmi főcsoport épületei és a horvát műcsar
nok külön katonai őrizet alá vétessék.

A cs. és kir. közös hadügyminister felhatalmazása folytán a cs. és 
kir. IV-ik hadtestparancsnokság a kiállítási igazgatósággal egyetértőleg az 
őrség létszámát 1 századossal, 5 hadnagy-, 5 altiszt- és 159 közlegénynyel meg
állapítván, minthogy ezen létszám naponta a helyőrség rendes állományából 
kivezényelhető nem volt, a legénység a szabadságolt állományból hivatott be.

Ezen katonai őrség részére a kiállítási területet övező kerítés vonalában 
egyenletesen elosztott távolságban négy őrhelyiség, a történelmi főcsoport szi
getén pedig egy őrségi épület, mindegyik szabályszerű tiszti és legénységi 
szobával, valamint árnyékszék-helyiséggel ellátva állott rendelkezésre.

A katonai őrség naponta este a csarnokok bezárása után kezdte meg 
szolgálatát és reggeli 6 óráig folytatta. Az őrség felállítása következőkép volt 
beosztva:

a) a történelmi főcsoport épületeinek bejárata körül 12 őrszem teljesített 
szolgálatot;

b) a horvát műcsarnokhoz 2 őrszem volt beosztva; és végre
c) a kiállítási területen kívül közvetlenül a kerítés mellett 100—100 

lépés egymástóli távolságban 58 őrszem volt felállítva, és pedig az előirt távol
ságra, mint mozgóőr.

Az ismertetett katonai őrizet, a történelmi főcsoport épületei körül 1896. 
évi április 16-án, a kiállítási terület többi részein 1896. május 1-én lépett 
életbe; a terület őrzése 1896. november 31-én, a történelmi épületek őrzése 
pedig 1896. deczember 31-én szüntettetett be.

Az őrszemek különösen a bejáratokat és a kerítés vonalát kisérték figye
lemmel, a közönséggel egyáltalán nem érintkeztek és két óránkint felvál
tattak.

A katonai őrségek eltartási költségei, az őrhelyiségek építésével és 
berendezésével járó összes kiadások a kiállítási alapból lettek fedezve és kerek 
összegben 20.000 irtot igényeltek.

4. A tűzoltóság és tűzbiztonsági berendezések a kiállítás területén.

A kiállítási országos bizottság elnöke és a székes fővárosi tanács között 
létrejött megállapodás szerint a kiállítási területen szervezett tűzoltóság a 
székes fővárosi hivatásos tűzoltóságnak kirendeltségeként szerepelt és egy 
külön ezen czélra épült tűzőrségi pavillonban nyert állandó elhelyezést.

Ezen tűzoltóság rendes szolgálatát már a kiállítási építkezések tartama 
alatt 1895. évi augusztus hó elején kezdte meg, és a létszám ekkor 1 őr
parancsnokból, 1 csővezetőből, 10 tűzoltóból és 1 kocsisból állott.. Azonfelül 
éjjel-nappal egy pár ló állott rendelkezésre.

A kiállítás berendezési és felszerelési munkálatai kezdetének idejétől, 
vagyis 1896. évi február 1-től kezdve a kiállítás befejeztéig, valamint a
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leszerelés időtartama alatt, tehát 1896. évi deczember végéig a rendes lét
szám 1 tisztből, 2 őrparancsnok-, 2 csővezető- és 20 tűzoltóból állott, kik mellé 
1 kocsis egy pár lóval állandóan ki volt rendelve.

A tűzoltóság most jelzett létszámán felül 189G. évi május 1-től november 
30-ig a kiállítási területen még 1 tisztből és 21 legénységi emberből álló katonai 
műszaki csoport állandóan el volt helyezve azon czélból, hogy szükség esetén 
nagyobb bajnál a tűzoltóságnak segédkezzék, illetve bontásokat teljesítsen.

Úgy a tűzoltóság, valamint a katonai műszaki kirendeltség személyi 
járandóságait, valamint a helyiségek berendezéseinek és kézi felszereléseinek 
költségeit a kiállítási alap viselte.

A ruházat koptatásáért bizonyos mérsékelt díj volt fizetendő.
A tűzvédelmi szereket, úgymint: tűzi fecskendőket, tolólétrát, kézi fecs

kendőt stbit a fővárosi tanács ingyen bocsátotta rendelkezésre. A műszaki 
katonai kirendeltség szintén az összes szükséges szerszámokkal a katonai 
kincstár részéről volt díjtalanul ellátva.

A történelmi épületcsoport, valamint az abban elhelyezett roppant értéket 
képviselő kincsek és kiállítási tárgyak tűzbiztonsága érdekében a kiállítási 
igazgatóság czélszerűnek találta ezen területen egy külön állandó tüzőrséget 
létesíteni, a mely a Széchenyi-szigeten épült őrségi épületben volt elhelyezve 
és 1 őrparancsnokból és 5 tűzoltóból állott.

Ezen őrség kizárólag csak a történelmi helyiségekben — éjjel-nappal — 
tett szolgálatot és őrhelyét még akkor sem hagyhatta el, ha a kiállítási terület 
más pontján esetleg tűz támadt.

Tűzbiztonsági szempontból a kiállítási területen még a következő beren
dezések és intézmények állottak rendelkezésre:

a) Az egész terület villamos tüzjelzési hálózattal volt ellátva, minden 
nagyobb csarnokból 1—2 helyről direkte jelzést lehetett adni a kiállítási tüz- 
őrségi telepnek; 19 vonalon 42 tűzjelző készülék volt feltűnő helyeken alkal
mazva, azonkívül a történelmi külön kirendeltségtől és a kiállítási igazgató
ságtól két telefon-vonal állott rendelkezésre.

A kiállítási tüzőrségtől a fővárosi központi tüzőrséghez egy külön 
jelző vonal létesült, úgy hogy szükség esetén a fővárosi VI., VII. és VIII. 
kerületi tűzoltóság 6—10 perez alatt szintén a kiállítási területen megjelen
hetett.

b) A városligetben és ennélfogva a kiállítási területen is a fővárosi víz
vezetéki hálózatban nyáron, midőn a vízfogyasztás nagy, a viznyomás sok
szor alig két légkörnyomású.

Hogy tehát a többnyire magas építmények tetőzeteit közvetlenül a víz
vezetéki hálózatba iktatott tűzcsapokból vízzel el lehessen árasztani, szüksé
ges volt a viznyomást 4 —5 légkörre emelni. Ezen czélra külön szivattyú- 
telep épült, a mely villamos és gázmotorú gépekkel és 4 darab nagy szivattyúval 
volt felszerelve. Ezen szivattyútelepen a gépészeti szolgálat éjjel-nappal tar
tott és bármely perezben, a tűzoltóság részéről adott jelzésre, a szivattyúk 
működésbe voltak hozhatók és ez által a viznyomás megfelelően erősbithető. 
A szivattyúk külön szívócsővel a városligeti tóval is összeköttetésben állottak,
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mely összeköttetés azonban csak arra szolgált, hogy szükség esetén, ha 
nagyobb veszedelemkor a fővárosi vízvezeték a megklvántató mennyiségű 
vizet szolgáltatni nem lett volna képes, a tó vize használtassék fel az oltáshoz.

A kiállítási tűzoltóság Szczerbovszky Szaniszló székes fővárosi tüzoltó- 
főparancsnok rendelkezése alatt állott, a terület állandó parancsnoka pedig Janicsek 
Andor fővárosi tüzfelügyelő volt.

A kiállítási területen, a kiállítási építkezések idejét is beszámítva, össze
sen 41 esetben vonult ki a tűzoltóság működésre. Ezen 41 eset közűi azonban 
csak ötször volt komolyabb baj.

A legnagyobb tüzeset 1896. julius 9-én volt, a midőn a Gerbeaud-féle 
czukrászda-pavillon (régi királypavillon) teteje leégett és összesen 25.000 frtnyi 
kár állapíttatott meg.

5. A z  orvosi mentőszolgálat a kiállítás alatt.
A budapesti önkéntes mentőegyesület az ezredéves országos kiállításon 

nemcsak mint kiállító vett részt, hanem a kiállítási országos bizottság elnökének 
felhívására elvállalta a kiállítás területén a mentés és első segélyszolgálat 
szervezését és annak gyakorlati foganatosítását.

A kiállítási igazgatóság és a mentőegyesület között történt megállapodás 
értelmében a rendszeres mentőszolgálat teljesítéséhez szükséges helyiségek 
felépítését, valamint azok bebútorozását a kiállítási alap vállalta magára, azon
felül a személyi és dologi kiadások fedezésére, valamint a szolgálathoz meg- 
kivántatott egy pár lónak tartására egyszersmindenkorra 4442 forint 50 kr 
bocsáttatott az egyesületnek rendelkezésére.

Az épület, mely az egészségügyi csoport épületeinek keretében külön 
emeltetett, négy szobából, úgymint egy orvosi, egy mentőfelvételi, egy műtéti 
és egy szolgaszobából és azonfelül egy tágas, két mentőkocsi elhelyezésére 
alkalmas kocsiszínből állott. A szolgálatban álló lovak számára az épület 
mellett külön egy oly fedett, de nyitott építmény készült, a honnét szükség 
esetén a kivonulás gyorsan és akadály nélkül történhetett.

A mentőegyesület maga gondoskodott az orvosi személyzetről, még pedig 
oly módon, hogy működő tagjainak legkiválóbbjait rendelte ki szolgálatra; fel
szerelte a pavillont saját mentő eszközeivel és szerelvényeivel s átengedett 
két teljesen felszerelt mentőkocsit, mentőszekrényeket szer- és kötszertáskákat 
és hordágyakat, valamint gondoskodott a most említett eszközöknek és 
tárgyaknak állandó jókarbantartásáról.

A rendelkezésre bocsátott összegért, de nagy részben ingyen szolgáltatta 
az egyesület a szükséges köt- és gyógyszereket, az adminisztráczióhoz szük
séges nyomtatványokat, szóval egy oly teljes szolgálatot szervezett, a mint 
az a központban fennáll.

A budapesti önkéntes mentőegyesület a szolgálatot a kiállítás területén 
1896. évi április hó 15-én kezdte meg és a kiállítás bezárta után egy hónappal, 
vagyis 1896. november hó 30-án fejezte be.
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A mentőszolgálat dr. Kresz Géza mentőegyesületi igazgató fővezetése alatt 
állott; a területi parancsnoksággal dr. Kovács Aladár egyesületi főorvos volt 
megbízva.

A szolgálat kezdetétől a kiállítás bezártáig rendesen egy ellenőrző orvos, 
két inspekcziós mentő, egy szolga és egy kocsis teljesítette a szolgálatot. 
A mentő személyzet ünnepélyek, tömegesebb látogatás, szóval szükség esetén 
megfelelően szaporittatott.

A szolgálat naponként reggel 8 órakor vette kezdetét és tartott a terület 
bezártáig, vagyis este 11, illetve 12 óráig.

Az önkéntes mentőegyesület működési tartama, vagyis 229 szolgálati 
nap alatt összesen 2024 esetben vétetett segítsége igénybe, tehát naponként 
átlag 9 esetben. Kivonulás volt 214 esetben.

Műtét eszközöltetett 164 esetben.
A mentőknél legtöbb eset 1896. évi junius 9-én, 14-én, julius 22-én és 

szeptember 13-án fordult elő 33, 25, 23 és 22 esettel.

6. A kiállítási posta, távírda és telefon működése.

A kiállítási posta-és távirda-hivatal 1896. január 15-én kezdte meg műkö
dését és április 1-ig hivatali teendőit egy tisztviselő és egy szolga látta el. 
Április 1-től kezdve azonban mindinkább szaporodott e hivatal személyzete, 
mig május 2-án a kiállítás megnyitásával a kiállítás területén felállított két 
fiókhivatal megnyitásával a személyzet létszáma Mayer Lajos posta és távirda 
segédtikár vezetése alatt 22 tisztviselőre és 12 szolgára egészittetett ki. Ezen 
létszámba számítandó a kiállítás területén létesitett telefon központi szolgála
tának ellátására május 2-től állandóan beosztott 6—7 tisztviselő is.

A kiállítás bezárásával a személyzet létszáma a forgalom csökkenéséhez 
képest apadt. November 2-án a posta-pavillonban és a sajtó-csarnokban működő 
fiókhivatalok beszüntettettek és további működésben csak a kiállítási igaz
gatóság épületében elhelyezett posta-távirdahivatal maradt, hol deczember 5-ig 
három tisztviselő és két szolga és ezután a hivatalnak 1897. január 31-én 
történt beszüntetéséig egy tisztviselő és egy szolga működött. Felemlítendő, 
hogy a Hughes-távirógépek gyakorlati bemutatására a posta-pavillonban a köz
ponti távirdahivatalból naponta két-két tisztviselő rendeltetett ki.

A posta-, távirda és telefonhivatal forgalmát az alábbiakban közöljük :
a) Feladatott:
Közönséges levél, levelezőlap, árúminta, nyomtatvány . . . .  600.000 darab.
Ajánlott l e v é l ..................................................................................... 81.400 »
Levélpostai utánvétel........................................................................  50 »
C s o m a g .............................................................................................  7.126 »
Pénzes lev é l......................................................................................... 3.211 »
Utánvételes küldem ény.................................................................... 970 »
Takarékpénztári betétek.................................................................... 30.611 f»t 17 kr.
Cheque-befizetés . - ...................................... .....................................  243.277 » 18 »
Utalvány 11.490 darab .................................................................... 417.890 » 50 »
Távirat.................................................................................................  16.784 darab.
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Ezek közül feladatott:
A u sztr iá b a .......................... . 2.457 Olaszországba ................. 80
Bosznia-Herczegovinába . . 982 Oroszországba ................. 59
Belgiumba .......................... 8 R om ániába.............................. 47
B u lg á r iá b a ......................... 13 Portugáliába.............................. 1
D á n iá b a .............................. 8 S v á jczb a .................................. 29
Francziaországba . . . . 101 Svédországba......................... 1
Görögországba ................. 1 Szerbiába .................................. 38
Nagy-Britanniába . . . . 41 Törökországba......................... 14
Németalföldre..................... 2 A m erik áb a .............................. 10
Németországba ................. 487 Más, Európán kívül fekvő or-
N orvégiába.......................... 3 szágokba .............................. 1

b) Érkezett:
Levélpostai küldem ény....................................................................  200.000 darab.
Ajánlott l e v é l .....................................................................................  10.775 »
Levélpostai utánvét............................................................................  50 »
Csomag (poste r e s ta n te )................................................................  290 »
Pénzes levél (poste r e s ta n te ) .......................................................  50
Utánvételes csomag (poste restan te).............................................. 280 »
Utalvány (távirati és poste restante) 371 d a r a b ...................... 35.939 frt — kr.
Postai m egbízás................................................................................. 2 darab.
Takarékpénztári k if ize té s ................................................................  4.486 frt 22 kr.
Cheque-kifizetés.................................................................................  3.498 » 77 »
Távirat.................................. • ............................................................ 6.862 darab.

Ezek között volt:
Ausztriából............................ 829
Bosznia-Herczegovinából . . . 332
Bulgáriából............................ 3
D ániából................................  2
Francziaországból...............  60
Görögországból...................  1
Nagy-Britanniából...............  18
Németországból..................... • 150

O laszországból.......................... 19
Oroszországból.......................... 32
Romániából..................................  12
Svájczból ..................................  9
S zerb iáb ó l..................................  36
Törökországból.......................... 1
Amerikából..................................  1
Más, Európán kívül fekvő államból 1

Megjegyeztetik, hogy a kiállítási postahivatal csak május hó 2-tól novem
ber hó 2-ig eszközölt kézbesítést és akkor is csak posterestante-csomagokat, 
utalványokat és levélpostai küldeményeket; a többit kézbesítette a rendes 
fővárosi kézbesítő hivatal.

c) Telefonforgalom :

Közönséges b e szé lg e té s ....................................................................................  300.000
K örnyékbeli.......................................................................................................... 6t
Helyközi..............................................................................................................• 510

Előfizető telefonállomás a kiállítás területén volt 110, nyilvános állomás 
volt 12.
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7. Portómentesség.
A kiállítás ügyében Budapesten felállított országos bizottságnak, a kiállítási 

igazgatóságnak és a csoportbizottságoknak, valamint a Budapesten alakított 
székes fővárosi, nemkülömben a vidéken felállított kerületi és helyi bizottsá
goknak egymás közt portómentes hatóságokkal és belföldi magánfelekkel vál
tott levelei portómentesen voltak kezelendők.

Portóköteles felekhez intézett leveleket »portómentes kiállítási ügy« meg
jelöléssel, ellenben portóköteles felek által a nevezett bizottságokhoz és igaz
gatóságokhoz intézett leveleket a feladó minőségének megjelölésével és »hivatalos 
felszólítás folytán portómentes« záradékkal kellett ellátni.

8. Fényképek.
A kiállítás látogatására vonatkozó szabályzat 6. §-a értelmében a kiállí

tási tárgyak lerajzolása vagy fényképezése csak a kiállító beleegyezése és az 
igazgatóság engedélye alapján volt eszközölhető.

A fényképészeti szakba vágó munkák teljesítése tekintetében az orszá
gos bizottság elnöke a kiállítás XV. csoportjának javaslatára 8 székes fővá
rosi fényképésznek a kiállítás egész tartamára kizárólagossági jogot adott. 
Ezen jogért a fényképészek szövetkezete egyénenkint 1500—1500 forintot fizetett 
a XV. csoport külön csarnokának építési költségeihez való hozzájárulásképen. 
Ezen egyezménynyel az amateur-fényképészeknek azon joga, miszerint a kiállí
tási igazgatóság külön engedélye alapján kézi géppel saját czéljaikra és a 
sokszorosítási czélzat kizárásával felvételeket eszközölhettek, nem érintetett.

Korlátlanúl fenmaradt a rajzolók joga, mely szerint a kiállítók beleegye
zése és az igazgatóság engedélye alapján a kiállított tárgyakat lerajzolhatták.

Egyesek és tudományos intézetek tudományos vagy szakmunkák kiadása 
czéljából eszközölt felvételekre a szövetkezet részére fizetett és a kiállítás 
igazgatósága által a szövetkezet meghallgatása után megállapított kárpótlási 
összeg ellenében engedélyt nyerhettek.

A szövetkezet által kizárólagossági jogából folyólag eszközölt felvételek 
után követelhető egységárak egyezményileg állapíttattak meg.

A kiállítás csarnokait és egyes részleteket tárgyazó fényképek a kiállítás 
területén mindenütt árusittattak. A fényképészek szövetkezete erre nézve külön 
elárusitási engedélyt nyert.

Megengedte végül a kiállítás igazgatósága a fényképészek szövetkezeté
nek, hogy a XV. csoport pavillonjában műtermet és a kiállítás területén gyors- 
fényképek eszközlésére csinos sátrakat állíthasson fel.

9 . Sorsjáték.
Az országos bizottság elnöke kötelességének ismerte módokról gondos

kodni arra, hogy a kiállítandó tárgyak eladása, kelendősége telhetőleg bizto
síttassák. A sorsjátékot is ezen czélzattal rendezte.
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A sorsjáték tervét illetőleg a sorsjegyek hátlapján olvasható következő 
szószerinti szöveg nyújt tájékoztatást:

»Ezen tárgy sorsjáték kizárólag a hazai ipar támogatására, illetőleg a kiállításon 
bemutatott kiváló műizlést mutató ipari, illetőleg háziipari tárgyak keletének előmoz
dítására rendeztetik. A sorsjegyek elárusitásából befolyó bevételnek 80°/o-a visszaadatik 
a játszóknak. A nyerés esélye tehát igen nagy, tekintettel főleg arra, hogy összesen 
19.848 db. nyereménytárgy kisorsolása van tervbe véve.

Az 1 főnyeremény é r t é k e ............................................................  20.000 korona,
a 2 » » ............................................................ 10.000 »
a 3 » » ............................................................  6.000 »

10 nyeremény » á 2.000 k o ro n a ...............................  20.000 »
10 » * » 1.000 » ................................................... 10.000 »

25 » » » 400 »   10.000 »
250 » * * 200 »   50.000 »
50 » » » 1 0 0  » ..............................  5.000 »

500 » » » 10 »   5.000 *
5.000 » * » 2 »   10.000 »

14.000 » » » 1 »   14.000 »

a 19.846 nyeremény összértéke ..............................  160.000 korona.

Kibocsáttatott 500.000 db. 40 filléres 200.000 korona értékű sorsjegy. 
A játékterv értelmében nyereménytárgyak vásárlására szánt 160.000 frton felül 
maradó 20°/°-ból 18°/o a viszonteladóknak díjazására és 2°/o a kezelési és 
dologi kiadásokra fordittatott. A kir. kincstár jutalékáról a m. kir. pénzügy- 
minister úr, tekintettel a hazafias czélra, lemondott.

A sorsjegyek magán nyomdaczég által, a m. kir. államnyomda kiküldött 
biztosainak állandó és folytonos ellenőrzése mellett, állami jövedékpapirra lőnek 
nyomtatva.

A sorsjegyek eladását előbb az igazgatóság a jegybérlet-vállalatra kívánta 
bízni, majd midőn látta, hogy ezen vállalat egyéb ügyei mellett a sorsjegyek 
értékesítésére a kellő gondot nem fordítja, saját kezelésbe vette át.

A kiállítás igazgatóságának adminisztratív (felügyeleti, elárusitási stb.) 
osztálya, illetve az ennek alárendelt ellenőrző főfelügyelő bízatott meg a sors
jegykészlet kezelésével, nyilvántartásával és az idevonatkozó bevételek elszá
molásával. A kiállítás igazgatósága felkérte figyelmét a törvényhatóságoknak, 
a főpapoknak, kerületi és helyi bizottságoknak, a jury-tagoknak stb. Vállal
kozók foglalkoztak a sorsjegyeknek a detail-üzletekben való elhelyezésével. 
A kiállítás területén sűrűn árulták, a vidéken tőzsdékben kínálták. A propa
gandának sikerült a sorsjegyek nagy részét értékesíteni, miután az előbb 
julius hó 13-ára tervezett húzás felsőbb engedélylyel október hó 1-ére halasz- 
tatott.

A nyereménytárgyak vásárlását a kereskedelemügyi m. kir. minister 
egy bizottságra bízta, melynek tagjai Thék Endre, Jungfer Gyula csoport
elnökökön kívül Gaul Károly tanár, Müller Béla min. osztálytanácsos és 
dr. Kovács Gyula kir. tanácsos voltak.



192

A 13 első nyereményt a nyerő fél a játékterv értelmében készpénzben 
is kívánhatván, ezen nyeremények [csak ffeltételesen vásároltattak. Az eladó 
iparos azon esetre, ha tárgyait át nem [vette a bizottság, a vételár 5°/o-ával 
kárpótoltatott.

A húzás október 1-én vette kezdetét. A politikai hatóságot a húzásoknál 
Vesztrócz}' István, a VI. kerület elöljárója képviselte. Október hó 19-ig be
zárólag az egykoronás nyeremények, október 19-től 22-ig a kétkoronás nyere
mények húzása ej tetett meg. Október 23-án húztak ki 835 nagyobb nyere
ményt, ezek között a 20.000 koronás főnyereményt. A 20.000 koronás 
főnyeremény a 339.534 számú sorsjegyre esett.

A három első (fő-) nyeremény tárgyát a következők képezték :
Az első főnyeremény tárgyai: négy korsó, egy kávékészlet, egy jég

készlet, egy teakészlet tálczával, két asztaldísz, egy teljes evőkészlet, bor
készlet, girandolok, csészék stb., mind tömör ezüstből.

A második főnyeremény állott egy briliáns fejékből, egy melltűből és egy 
pár függőből.

A harmadik egy mahagonifa irószobának teljes berendezéséből.
A nyerőszámok naponta közzététettek. A teljes sorozatot október 27-én 

kapta kezéhez a közönség.
A nyeremény tárgyakat a húzás befej eztétől számított 14 nap alatt kellett 

elszállítani. A vidéki nyerők tárgyai, és ugyan a kisebb értékű nyeremények 
díjmentesen, hivatalból lettek megküldve.

A későn jelentkezőknek november hó egész folyamán, sőt deczember 
hó 15-éig is kiadta még az igazgatóság a nyereményeket.

Deczember hó 16-án aztán azon tárgyakat, melyek a nyerők által nem 
vitettek el, az igazgatóság nyilvános árverés útján eladatta és a bevétel egy 
részét jótékony czélra, más részét a sorsjáték-alapra, a költségek fedezésére 
fordította.

10. A kiállítási tudakozó-, illetőleg kalauz- és tolmács-intézet.

Ezen intézet feladata volt a helyi, a vidéki és a külföldi kiállítást láto
gató közönségnek útbaigazítás, tájékozás, felvilágosítás és közvetítés útján oly 
szolgálatokat teljesíteni, melyeket az akár kényelemből, akár más okból sze
mélyesen ellátni nem akar, vagy ellátni nem képes. Hogy ezen intézet kitűzött 
czéljának minél inkább megfelelhessen, annak szervezése és vezetése a magyar 
királyi államvasutak menetjegyirodájára, mint olyanra bízatott, a mely a nem
zetközi vasúti hálókocsi-társulat, a kiállítás tartamára szervezett idegenforgalmi 
iroda és millenniumi utazási és ellátási vállalat ügyeit is ellátta, mert igy a 
látogató közönség kényelme az által, hogy az egy helyen minden irányban 
nyert kielégítést, jelentékenyen előmozdittatott.

Az intézet felvilágosítást nyújtott a kiállítókra és azok tárgyaira nézve, a 
nála jelentkezők között közvetítette az érintkezést, útbaigazítást nyújtott a 
Budapesten szükséges tudnivalókról, közölte az idegenek neveit és azok lakásait.
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Küldönczöket, tolmácsokat bocsátott az idegenek rendelkezésére és pedig 
akár Budapesten, akár vidéken való igénybevehetésre. Felvilágosítást nyújtott 
mindennemű közlekedési és utazási ügyben; utazási jegyeket, bel- és külföldi 
menetrend-könyveket, útmutatókat és katalógusokat, színházakba és mulató
helyekre szóló jegyeket árusított. Az intézet díjjegyzékét a kiállítási igazgatóság 
hagyta helyben.

11. Fogyasztási illetékek.

A kiállítás elzárt területére behozott s ott igazgatósági engedélylyel 
elárusított, illetőleg elfogyasztott italok a pénzügyministerrel létrejött megálla
podás szerint a következő kiállítási illetékek alá estek:

1. Bor.

a)  Asztali bor hordókban, melyeket dugaszolt palaczkokban nem árusítanak, hekto
literenként .......................................................................................................................  5 frt — kr.

(Fogyasztatott 2.341*63 hl.)
b) Hazai bor zárt palaczkokban, palaczkja u t á n .......................................................  — * 10 *

(Fogyasztatott 571*55 hl.)
c) Külföldi bor, palaczkja u tán .......................................................................................... — » 50 »

(Fogyasztatott 3257 palaczk.)

2. Pezsgő.
a )  Hazai pezsgő után palaczkonkén sis palaczk . .

(Fogyasztatott 3.140 kis palaczk.)
Nagy p a la c z k ............................................................

(Fogyasztatott 23.367 nagy palaczk.)
b)  Külföldi pezsgő u tá n ...................................................

(Fogyasztatott 3.820 palaczk.)

3. Sör.

a )  Hazai sör hordókban, hektoliterenként
(Fogyasztatott 10.815’4i hl.)

b) Hazai sör palaczkonként.....................
(Fogyasztatott 21.520 palaczk.)

c )  Külföldi sör palaczkonként.................
(Fogyasztatott 2.225 palaczk.)

4. Likőr és szeszes italok.
a )  Hazai likőr, cognac, rum, szilvórium és egyéb szeszes italok után palacz

konként ...........................................................................................................................
(Fogyasztatott 5.917*26 hl.)

b )  Külföldi szeszes italok után palaczkonként...........................................................
(Fogyasztatott 920 palaczk.)

— frt 50 kr. 

1  »  —  »
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5. Szóda, ásványvíz, hűsítő italok.
a )  Közöngéges szóda, ü v e g j e .........................................................................................  — frt 02 kr.

(Fogyasztatott 179.799 palaczk.)
b )  Hazai ásványvizek, kis üveg (fél literig) ................................................................  — » 03 »

(Fogyasztatott 41.161 palaczk.)
c) Hazai ásványvizek :

nagy üveg (fél literen tú l) ..........................................................................................  — » 06 »
(Fogyasztatott 6.092 palaczk.)

d) Külföldi ásványvizek :
kis ü v e g ....................................................................................................................... — » 10 »

(Fogyasztatott 16.911 palaczk.)
e )  Külföldi ásványvizek :

nagy ü v e g ...................................................................................................................  — » 20 »
(Fogyasztatott 612 palaczk.)

f )  Gyümölcs-pezsgők és édesített szikviz-italok után üvegenként............................  — » 05 »

(Fogyasztatott 3.294 palaczk.)

Ezen illetékek a felek által eszközölt és az e czélra kirendelt pénzügyőri 
közegek által ellenőrzött bevallások alapján vétetvén számba: azokból a kiállí
tási alap javára 75.621 frt folyt be. Megjegyeztetik e helyen, hogy az emlí
tett illetékeken kívül a csárdák, sörházak, vendéglők, kávéházak és czukrászdák 
tulajdonosai a területükön levő és meghatározott kulcs szerint számbavett szé
kek után 1 — 1 krt fizettek naponként, a miből összesen 25.107 frt volt fize
tendő be a kiállítási pénztárba.

12. Vendéglők, csárdák, kávéházak és pezsgő-pavílíonok.

A vendéglők, kávéházak, czukrászdák, italelárusitó pavillonok létesítése, 
illetőleg az erre vonatkozó beosztás megtétele előtt az igazgatóság mindenek 
előtt számba vette az 1885-iki kiállítás tapasztalatait, azután az ez idő óta 
rendezett újabb kiállítások tanúlságait, végre tekintettel kívánt lenni az 1896-iki 
kiállítás terület-növekvésére és előreláthatólag nagyobb és élénkebb látogatott
ságára. Elvűi tűzte ki továbbá az igazgatóság azt is, hogy a vendéglők, kávé
házak, czukrászdák és egyéb pavillonok létesítése az igazgatóságnak költségébe 
ne kerüljön, hogy tehát ezek az építkezések kizárólag a vállalkozók és enge
délyesek költségén történjenek; kellő figyelmet kellett arra is fordítani, hogy 
a kiállítási terület minden látogatott részének meglegyen a maga étkező és 
üdülő helye, hogy ezek között a vidék is képviselve legyen, hogy az etno
gráfiái érdekek is ki legyenek elégítve s ezek alapján különösen oda kívánt 
hatni, hogy a közönség minden rétege megtalálja a maga igényeihez és anyagi 
viszonyaihoz mért ellátást, táplálkozást stb.

Ezek alapján a vendéglők, kávéházak stb. italmérési pavillonok építésé
hez a szükséges terület az engedményeseknek ingyen bocsáttatott rendelke
zésre ; a kiállítási alapnak jövedelme ezen üzemekből a fogyasztási és italmérési 
illetékekből, továbbá a székdíjakból állott, mely utóbbi díj úgy a vendéglő 
belső, mint külső, szabadbani területén az asztalok körül elhelyezett minden 
szék után naponta 1 kros illeték fizetésére kötelezte a vendéglőst.
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Kivétel ezen megállapodástól csak az ünnepélyek csarnokával kapcsola
tosan épült nagy vendéglőnél történt, a mennyiben ezen épület a kiállítási 
alap költségén épült, a vendéglői helyiségek pedig 30.000 forintért Dreher 
Antal sörgyáros czégnek bérbeadattak. Ezen bér mellett az italfogyasztási és 
székilletékek szintén fizetve lettek.

A kiállítási területen megfelelő elosztásban fennállott:
öt sörház vendéglővel a főváros elsőrangú sörgyárai által üzemben tartva;
egy finom étterem (franczia vendéglő);
két vendéglő, öt csárda (és pedig: debreczeni, szegedi, balatonmelléki, 

pestvidéki és dunai halászcsárda);
két czukrászda, melyek közül Kugler H. utóda Gerbeaud Emil czuk- 

rászdája a régi kibővített királypavillonban volt elhelyezve ;
öt kávéház buffet-vei; három tejcsarnok, melyekben ázonban kávé és 

csokoládé is lett kiszolgáltatva ;
két borkóstoló-csarnok hideg buffet-vel és hét pezsgő-pavillon.
Ezen felsorolt helyiségeken kívül a fővárosi szalámi-gyárosok, több vidéki 

sörgyáros hozzájárulásával külön nagyobb szabású kóstoló-csarnokot építettek, 
a mely csarnokban a szalámi-gyárosok kollektiv kiállítása és gyártmányuk 
eladása mellett hat vidéki sörgyár mérette ki gyártmányát.

A kiállítási szabályzatok értelmében a vendéglősök és kávésok ital- és 
étel-árjegyzéke a kiállítási igazgatóság ellenőrzésének, közegészségi és tisztasági 
szempontból pedig a m. kir. államrendőrség ellenőrzésének voltak alávetve.

13. Dohány- és szívarárudák.

A m. kir. dohányjövedéki igazgatóság által emelt nagyobb szabású 
dohánykiállitási csarnokban egyúttal a szivar- és szivarkagyártás mutattatván 
be a közönségnek, az itt készített gyártmányokat a dohányjövedéki igazgatóság 
a csarnok megfelelő helyén el is árusította.

Azonkívül a kiállítási területen, még négy helyen dohányelárusitási pavil- 
lonok voltak felállítva, melyek a m. kir. pénzügyministerium részéről Mayer 
és Véry czégnek bérbeadattak, kik kötelezve voltak a kiállítási területen mind
azon dohány- és szivargyártmányokat készletben tartani és elárusítani, melyek 
a fővárosi nagy üzletben elő vannak Írva. Ezek folytán a korzó területen levő 
nagy dohánytőzsdében az összes dohány- és szivarkülönlegességek is az 
eredeti árakért voltak beszerezhetők.

A kiállítási dohánytőzsdék naponkint a kiállítási terület megnyitásától az 
esti záróráig nyitva voltak.

A vendéglősök és kávéháztulajdonosok szintén jogosítva voltak kincstári 
szivarokat és szivarkákat árusítani, ha erre a fővárosi pénzügyigazgatóságtól 
a kiállítási területre szóló engedélyt kieszközölték; kötelesek voltak azonban 
az elárusítandó szivar- és szivarka-anyagot a megnevezett czégtől beszerezni.

13*
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14. V írágp avíllon  és v írágelárusítás.
A kiállítást látogató közönség részére leendő virágelárusitás czéljára a 

kiállítási igazgatóság a korzó-terület szembeötlő helyén egy kis csinos favázas 
pavillont épített, mely pavilion a virágelárusitás jogával ajánlati versenytárgyalás 
útján Weber Károly fővárosi műkertésznek 3600 forintért bérbe lett adva.

Bérlő jogosítva volt a virágpavillonban, valamint a kiállítás területén, 
vendéglőkben és kávéházakban, de a kiállítási csarnokok belsejét kivéve, 
a kiállítás tartama alatt kizárólag élővirágokat eladni.

Az eladásra került virágok és csokrok árai a kiállítási igazgatósággal egyet- 
értőleg lettek megállapítva, illetve a virágok ártarifája jóváhagyás alá bocsátva.

A virágeladás czéljára a bérlő megfelelő számú tisztességes női személy
zetet alkalmazott, mely fegyelmi tekintetben a kiállítási igazgatóság fenható- 
sága alá tartozott.

Í5. Ü lő h e ly ek  és' to lószék ek .
A közönség kényelmére szükséges székek s padok kizárólagos felállításá

nak és üzemben tartásának jogát Buchwald Sándor budapesti vasbútorgyáros 
bírta, ki ezen jogért a kiállítás tartamára a kiállítási alapnak 8300 frt bér
összeget fizetett. Összesen 3000 szék állott a közönség rendelkezésére s ezek 
közül 2500 karosszék a korzón; a használati díj egyszeri igénybevétel után 
a karosszékeknél öt, a közönséges székeknél pedig három krajczárban volt 
megállapítva, a díj igazgatósági intézkedés folytán minden széktámlára ki volt 
festve, egyéb hirdetési czélokra azonban a szék hátlapja felhasználható nem volt.

Tartozott továbbá vállalkozó a bérösszegen felül még 1300 ingyenem 
ülőhelyet a kiállítási igazgatóságnak rendelkezésére bocsátani. Ezek közül 
300 csuklós szék, a többi ellenben fele részben pad, fele részben közönséges 
szék volt, melyek az igazgatóság által kijelölt helyeken és csarnokokban 
elhelyezve, a közönségnek dijtalanúl voltak átengedve ; minden pad négy ülő
helynek számíttatott s ezen padok és székek előlapjai a közönség kellő tájé
koztatása véget szembeötlő alakban »ingyen« felirattal voltak ellátva,

A közönség további kényelmére az I. és II. számú főbejáratoknál ösz- 
szesen 15 drb csinos kivitelű tolószék volt felállítva; ezek berendezésének és 
üzemben tartásának kizárólagos joga 500 frt bérösszeg ellenében szintén vál
lalkozóra volt bízva, ki a tolószékek használatáért óránkint 80 krajczár díjat 
szedhetett.

A kiállítási csarnokok belsejében a tolószékek használata a zavartalan 
közlekedés fentartása érdekében nem volt megengedve.

16. K lozetek  és ruhatárak.
A kiállítás területén megfelelő elosztásban összesen 10 klozet-csoport, 

5 piszoár és 3 ruhatár volt közhasználatra berendezve; ez utóbbiak közűi 
kettő külön mosdóhelyiséggel s egy azon felül fodrász- és borbély-műterem
mel volt ellátva.
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A klozetek és ruhatárak favázas építmények voltak, belől-kivül gyalúlt 
s két színárnyalatban mázolt deszkaboritással; tetőfedésük kettős aszfaltlemez
ből lett előállítva.

Minden klozet-csoport belső berendezése három férfi és három női 
klozetből állott, külön-külön bejárattal, a kezelőnő számára berendezett helyi
ség a két osztály között a pavilion közepén volt elhelyezve. A női osztályban 
két mosdóasztallal, egy nagy fali tűkörrel s megfelelő toilette-készlettel fel
szerelt mosdóhelyiség, a férfiosztályban pedig még külön piszoár, négy-négy 
porczellánból készült vizelde-kagylóval volt berendezve. Kilencz klozet-csoport 
vízöblítésre, a tizedik ellenben tőzegrendszerre volt berendezve ; a vizöblitéssel 
ellátott klozetek szabadon álló Imperiál-, illetve Excelsior-szerkezetűek, fayence- 
csészékkel és felhajtható fényezett ülődeszkákkal voltak ellátva; a tőzeg
rendszerű klozetek a magyar tőzeg- és műtrágyaipar-részvénytársulat sza
badalmazott önműködő klozetjei voltak, légmentesen zárt s mélyebben fekvő 
bádogcsészékkel.

A klozetek csatornázása s vízvezetéki berendezése a kiállítási igazgató
ság utasítása szerint lett végrehajtva; a villamvilágitás és a vízfogyasztás 
költségeit a kiállítási alap viselte.

A piszoárok medenczéje és választólapjai horganyzott vasbádogból készül
tek s a középoszlopnak kiképzett, folytonos öblítésre berendezett vízvezetéki 
csővel együtt befestettek ; a külső övező falak favázra erősített, mázolt deszka- 
boritásból lettek előállítva; a padozatok betonra fektetett simított portland- 
vakolatból készültek.

A ruhatárak s mellékhelyiségeik belső berendezése, valamint a bútorzat 
és felszerelés kivitele egyszerű, de csinos és czélszerű volt.

Az előbb leirt kényelmi és illemhelyek felépítése és üzemben tartása 
Hoffmann Benedek vállalkozóra volt bízva; az építmények és berendezések 
az ő tulajdonát képezték; felállithatásukért és kezelésükért a kiállítási igaz
gatóságnak 12.181 frt átalányösszeget fizetett, mely kötelezettség ellenében a 
következő dijak beszedésére volt feljogosítva:

a) a klozet használatáért személyenkint 10 kr. ;
b) a klozettel kapcsolatos piszoár használatáért 3 kr. ;
c) a mosdónak egyszeri használatáért 20 kr.;
d) egy ruhadarab átvétele és őrizete fejében egy napra 10 k r.;
e) kisebb tárgyak, mint esernyő, bot stb. őrizetéért 5 kr. ;
f )  egy darab útitáska, bőrönd vagy batyu őrzéséért 15 k r.;
g) egyszeri borotválásért 30 kr.;
h) egyszeri fodrászmunkáért 50 kr.
A nyilvános piszoárok használatáért díj nem járt, de tisztán és jókar

ban tartásuk szintén a vállalkozót illette.
A felsorolt klozet- és piszoár-csoportokon kívül még az iparcsarnok két 

udvarában, továbbá minden vendéglőben és kávéházban szintén megfelelő számú 
klozetek és piszoárok voltak berendezve, melyek azonban csakis a kiállítók, 
illetve vendégek számára állottak rendelkezésre.
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A kiállítás pénzügyi eredményei.
A kiállítás ügyeinek végleges lebonyolítása még hosszabb időt vesz 

igénybe s annak megtörténtéig számadásait sem lehet lezárni, de az 1897. ju
nius végéig vezetett számadásokból, a dolog természetéből folyólag nem ugyan 
számadásszerűleg az utolsó forintig, de elég pontosan kitűnt, a nélkül hogy 
a végeredményekben nagyobb eltérésektől kellene tartani, hogy a kiállítás 
költségeinek fedezésére az 1893: III. törvényczikkel megállapított 1,000.000 
forint állami hozzájárulás nem elég, hogy e czélra az 1897 : V. t.-czikkel 
megszavazott további 550.000 forint még szükséges.

A kiállítás pénzügyeinek lebonyolításáról már ma is elég világos képet nyújt 
az itt közölt kimutatás, mely a kiállítás kiadásait és bevételeit tünteti fel, a szerint, 
a mint azok a kiállítás költségeinek fedezéséről szóló 1893 : III. törvényczikkre 
vonatkozó javaslat indokolásához mellékelt (első) és »az országos nemzeti kiállítás 
költségeinek részbeni fedezésére rendezendő osztálysorsjátékról« szóló 1895. 
évi XVII. törvényczikkre vonatkozó javaslat indokolásához csatolt (második) 
költségvetésekben előirányoztattak és a mint azok 1897. junius végéig utalvá
nyoztatok, illetőleg tényleg kifizettettek.

Bevételek:
Első
elő

irányzat

Másodikelő
irányzat

Utalványozás 
1897. junius

Lerovás
havában

1. Belépti d íja k .............................
2. Tér-, szekrény-, állvány-, asztal-, el-

1,000.000 1,300.000 1,400.000 1,400.000

árusítási, biztosítási, szállítási, tisztítási, 
czégtábla- és hajtóerő-díjak . . . . 300.000 350.000 343.591 342.972

3. Vendéglők, kávéházak, czukrászdák,
tőzsdék stb. bérlete.................... 20.000 30.000 55.107 48.630

4. Szeszes italok behozatali illetéke . . 50.000 80.000 75.621 75.621
5. Katalógus elárusitásából............. \

6. Képzőművészeti katalógusból . . . >
7. Hirdetésekből.......................... )

16.000 20.000 — —

8. Kerítés bérlete (Hirdetések) . . . . 10.000 20.000 20.000 20.000
9. Sorsjáték.................................... 200.000 1,000.000 1,000.000 1,000.000

10. Épületek és szerelvények érté kési- \  

té s e ....................................... 1
11. Vegyes bevételek....................... )

104.000 180.000
300.000

241.321
383.807

231.011
355.103

12. Állami hozzájárulás.................... 1,000.000 1,000.000 1,550.000 1,550.000
13. A székes főváros hozzájárulása . . 100.000 100.000 100.000 100.000
14, Különféle hozzájárulások............. — — 164.339 162.552

Összesen . . . 2,800.000 4,380.000 5,333.786 5,285.889
Kiadások:

1. Kerítés....................... 50.000 50.000 53.652 53.652
2. T erü le tren d ezé s  :

a) feltöltés................................. 20.000 20.000 24.032 24.032
b ) utak .................................... 20.000 66.000 65.863 65.863
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Első
elő-

Újabb
elő- Utalványozás Lerovás

irányzat irányzat 1897. junius havában
c )  parkozás ............................. 20.000 30.000 30.153 30.153
d )  csatornázás és vízvezeték . . . 30.000 30.000 49.432 49.432
e) áthidalás (hídépítés)................. 33.500 200.000 189.342 189.342
f )  általános területrendezés . . . . — — 6.148 6.148

3. Utak és parkozás fentartása . . . . 50.000 50.000 99.422 99.422
4. Épületek.................................... 1,200.000 1,982.000 2,359.945 2,355.759
5. Világítás.................................... 60.000 72.000 96.792 96.792
6. V asút....................................... 25.000 25.000 25.000 25.000
7. Szállítási költség ....................... 30.000 36.000 63.099 61.245
8. Szekrények, állványok, asztalok stb. 100.000 150.000 122.746 122.746
9. Installatio és díszítés.................... 200.000 481.500 385.990 385.589

10. Gépek ....................................... 80.000 80.000 93.477 93.477
11. Időleges kiállítások .................... 120.000 40.000 24.566 24.566
12. A d m in is z tr á c z ió : •

a )  bútorok és felszerelés.............
b ) irodai kiadások....................
c )  nyomtatványok . . . . . .
d )  fizetések, bérek, illetmények . .

210.000 375.000 482.215 481.215

e) őrszemélyzet.......................... 200.000 270.000 331.156 • 331.156
f )  tűzőrség és tűzvédelem . . . . 40.000 60.000 74.813 74.813
g) rendőrség................ 7.500 7.500 7.694 7 694

13. Hirdetések....................... 70.000 70.000 272.487 272.487
14. Katalógus .................. .... 30.000 36.000 30.490 30.424
15. Zene és ünnepélyek.................... 50.000 50.000 127.234 127.234
16. Biztosítás................................. 78-000 96.000 125.842 125.842
17. Kiállítási jutalmak és versenydíjak . 20.000 20.000 — —
18. Érmek és okmányok.................... 6.000 25.000 40.000 15.931
19. Vegyes és előre nem látott kiadások . 50.000 58.000 90.000 87.822

Összesen . . . 2,800.000 4,380.000 5.271.590 5,237.836

Az egyes rovatoknak és tételeknek a közölt kimutatásban feltüntetett 
adataira a következőket kell megjegyezni:

B evételek .

1. Belépti díjak fejében egy e czélra alakúit vállalattal kötött szerződés 
alapján 100.000 forinttal több folyt be, mint a mennyi elő volt irányozva.

Ugyanez a vállalat vállalta el a katalógus kinyomatását az annak eláru- 
sitásából s a katalógusok végén közzétehető hirdetményekből várható jövedelem 
fejében ; ennek folytán az 5. és 7. tételek alatt előirányzott bevétel elmaradt.

Elmaradt a 6. tétel alatt előirányzott jövedelem a »képzőművészeti kata
lógusból'« is azért, mert a kiállítás képzőművészeti része rendezésének terheit 
a várható jövedelmek fejében a képzőművészeti társulat vállalta el.

2. tétel. Tér-, szekrény-, állvány-, asztal-, elárusitási, biztosítási, szállí
tási, tisztítási, czégtábla és hajtóerődíjak. E tételnél csak 7028 frttal (illetőleg 
ha az utalványozott összeg egészen befoly 6.409 frttal) kevesebb folyt be az
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előirányzottnál; s igy ily nehezen megállapítható bevételeknél lehető közel áll 
a tényleges bevétel az előirányzathoz.

3. tétel. Vendéglők, kávéházak, czukrászdák és tőzsdék. 18.630 (illetőleg 
25.107) forinttal több folyt be. E tételben vannak felvéve a vendéglősök szék
bérei s egyéb hasonló szolgáltatások is.

4. tétel. Szeszes italok behozatali illetéke. Az előirányzat mögött a tény
leges bevétel csak 4379 forinttal maradt el. De ennél az előirányzatnál
20.000 forinttal többre, 100.000 forintra számított az igazgatóság — és minden 
kombinácziótól eltekintve, teljes joggal számítani lehetett is — azért, mert 
minden tekintetben megbízható fogyasztási adóbérlők ezért, a nélkül hogy 
velük alkudozásba bocsátkozott volna, 160.000 forintot ígértek. Ezt a jöve
delmi forrást könnyen érthető okokból, idegen kézre adni nem lehetett. 
A lehető legpontosabban és legmegbízhatóbb pénzügyi közegek által folytatott 
házi kezelés mellett többet nem jövedelmezett főleg azért, mert a ritka kedve
zőtlen hideg esős időjárás mellett, a nyitott helyiségekben vagy éppen 
szabadban, különösen este a közönség nem időzött és mert ezt ismét külö
nösen este a nagyszámú látványosságok a kiállítás területéről elvonták.

8. tétel. Kerítések bérlete (hirdetések). Befolyt olyképen, hogy a mintegy
20.000 forintot érő kerítést egy vállalkozó az arra alkalmazható hirdetésekből 
várható jövedelem fejében megcsinálta.

10. tétel. Épületek és szerelvények értékesítése. E tételnél 51.011 (illetőleg 
61.321) forinttal több folyt be.

11. tétel. Vegyes bevételeknél 55.103 (illetőleg 83.807) forinttal több 
folyt be.

14. Különféle hozzájárulások 162.552 (illetőleg 164.339) forint. A kiállí
tási alap terhére készült külömböző épületekhez az érdekelt kiállítók és vállal
kozók, megegyezés szerint, külömböző összeggel tartoztak járulni, mely hozzá
járulások öszszege teszi ki a kimutatott összeget.

K iad ások .

1. Kerítés. A 3652 forint túlkiadás a kapuk készítésénél merült fel. Az 
előirányzat a tervek nélkül tétetett. Mikor később a tervek pályázat utján 
elkészültek, közűlök a legsikerültebbeket, az aránylag csekély költség miatt, 
nem mutatkozott indokoltnak elejteni.

2. A területrendezés 346.000 frt előirányzattal szemben 364.970 frtot, 
vagyis az előirányzatnál 18.970 írttal többet vett igénybe ; ezt a többköltsé
get okozta:

a) az a körülmény, hogy a kiállítás területe az alapúi vett előirányzat 
elkészítése után tetemesen meg lett nagyobbitva s igy a feltöltés és parkozás 
költségei is nagyobbodtak. Nagyobbodott különösen az utak rovatán az által, 
hogy az új területen épült hadügyi csarnokokhoz külön, még pedig tekintettel 
az oda szállítandó számos igen súlyos tárgyira, igen szolidan készült utat 
kellett építeni, mely maga 5500 forintba került;

t«w*íiwmimiv
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b) a székes főváros által készített csatornázási és vízvezetéki munkála
tok, melyeknek közel 20.000 frt költsége nem volt előirányozva s melyet meg 
kellett fizetni;

c) »átalános területrendezés« czímén egyátalán mi sem lett felvéve; ezt 
pótlólag kellett felvenni azért, mert a kiállítási terület legczélszerűbb elrende
zésére kiirt pályázat 4000 frt költségét az elrendezési terv elkészítésére s 
hasonló egyéb kisebb kiadást a többi rovatok- és tételekre elkönyvelni nem lehetett.

3. Az utak és parkozás fentartása 50.000 forinttal lett előirányozva, tény
leges kiadás 99.422 forint. Részben ezt is a nagyobb terület s az a körül
mény okozta, hogy közönségünk igényét csak a kiállítási területen fe l
tartott mintaszerű renddel és tisztasággal kellett kielégíteni, de okozta főleg 
az, hogy ez a tétel minden gyakorlati támpont és tapasztalat nélkül kis összeg
gel irányoztatok elő.

4. Épületek. Ennél a tételnél az előirányzat 1,982.000, a kiadás 2,355.759 
(illetőleg 2,359.945) frtot tesz, vagyis a tűllépés 373.759 (illetőleg 377.945) frt.

Meg kell jegyezni ennél a tételnél, hogy az előirányzat nettóban készült, 
mig a zárszámadás bruttóban készül. Ennek folytán a 2,355.759 (illetőleg 
2,359.945) forintból, mint a mibe az épületek kerültek s igy a 373.759 (ille
tőleg 377.945) forintból is, mint a mennyivel az előirányzott összegnél többe 
kerültek, le kell vonni a bevételi rovaton 14. tétel alatt kitüntetett 162.552 
(illetőleg 164.339) forintot, mely összeg nem volt előirányozva s melylyel az 
érdekeltek az egyes épületek költségeihez járultak, úgy hogy ennek az összeg
nek a levonásával a tulajdonképeni túllépés ennél a tételnél 211.207 (illetőleg 
213.606) forint.

Ez a túllépés következőkben találja magyarázatát:
A történelmi csarnok 510.000 forinttal volt előirányozva, került 165.000 

forinttal többe, vagyis 675.000 forintba. A tervekre kétszer lett pályázat hir
detve. Ezzel sok idő múlt, a részlettervek csak az építési szerződés megkötése, 
legnagyobb részben építés közben készültek el. A részletek e közben mindig 
változtak. Ki volt mondva, hogy a történelmi rész lesz a kiállítás fénypontja; 
minden változás úgy történt, hogy az épület — különös figyelemmel az 
azokban létesített királyi helyiségekre is — minél díszesebb, szebb, jobb 
legyen, minek következtében sokkal drágább is lett.

A kiállítók az eredetileg tervezett épületekben nem fértek el, új épületet 
kellett emelni a vegyészeti iparnak 19.000 forint, a boszniai és herczegovinai 
közlekedési eszközöknek 8000 forint és a közúti járműveknek 6000 forint 
költséggel.

A vizépitészeti és szabályozási csarnok az előirányzat szerint elejtetett, 
később azonban felépítése szükségesnek mutatkozott az alapot terhelő 13.000 
forint költséggel.

A hadsereg és hadi tengerészet csarnokait fényesebbekké kellett tenni, 
mint a hogy tervezve volt, ez került 12.000 forintba.

Már az eddig felsorolt tételek nagyobb összeget eredményeznek, mint a 
mennyivel a tényleges, illetve valószínű nettofiúllépés ki van mutatva. Ezeken 
kívül túllépések történtek csekélyebb mértékben más épületeknél is. De ezek-
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nek megfelelőleg másoknál megtakarítások eszközöltettek, egyes tervezett épü
letek el is maradtak.

5. Világítás. Túllépés 24.792 forint. Oka: a tervezettnél nagyobb terület, 
a történelmi csarnokoknak biztonság szempontjából az egész éjen át való meg
világítása, minden oldalról nyilvánuló kívánatra a korzónak fényesebb világí
tása és a zárórának egy, néha két-három órával való kitolása.

7. Szállítási költség. Több kiadás 25.245 (illetőleg 27.099) forint. Oka: 
a több kiállító s igen sok, a leggondosabb elbánást igénylő tárgy, különösen a 
történelmi kállításon, végre leginkább az a körülmény, hogy a ládáknak és a 
többi csomagoló szereknek a kiállítás tartama alatt való elhelyezésére és meg
őrzésére mi sem volt előirányozva (12.000 forint). Ezeknek a kiadásoknak egy 
része megtérül (Bevételi rovat 2. tétel).

8. Szekrények, állványok, asztalok stb. Különösen az 1885-iki készletek 
gondos felhasználásával sikerült 27.254 forint megtakarítást eszközölni.

9. Installáczió és díszítés. Megtakarítás 95.510 forint; annak daczára, 
hogy a hadsereg és haditengerészet csarnokának díszítésére és fényesebb fel
szerelésére az előirányzott összegnél 23.000 és 6000 forinttal többet, a katonai 
léghajóra 17.000 forintot kellett fordítani, mert tapasztalatok híján a szük
ségesnél nagyobb összeg lett előirányozva.

10. Gépek. Nem csupán a hajtóerő előállítására szükséges gépek és esz
közök beszerzési és kölcsöndíjai, hanem a felügyelő- és munkás-személyzet 
fizetése, az áram- és szénfogyasztás költségei is e tételre könyveltettek el. 
Mindez az előirányzott 80.000 forintból nem volt fedezhető, túllépés 13.477 forint.

12. Adminisztráczió s az ezen tétel alatt előforduló őrszemélyzet, vala
mint tűzőrség és tűzvédelem. — Előirányozva 712.500 forint, kerül 895.878 
forintba. Túllépés 183.378 forint. Oka:

a) Az eredetileg tervezett egy igazgatóság helyett háromnak felállítása.
b) Jutalmak és segélyekre nem volt előirányzat. Az ideiglenesen alkalmazott 

személyzetet, mely napról-napra élt, csekély jutalom nélkül nem lehetett 
elbocsájtani. Azok közűi pedig, a kik állandó alkalmaztatásban álltak, sokan 
tettek nagy fáradsággal járó rendkívüli szolgálatot, melyet gyakran mással, 
mint pénzzel jutalmazni nem lehet.

c) Az egész kiállítás sokkal nagyobb terjedelmű lett, mint a milyennek 
tervezve volt. Az installácziónál sok dolgot úgy kellett elhelyezni, hogy a 
közönség könnyen hozzáférjen s kézbe is vehesse. Különösen a történelmi 
kiállításon roppant értékű dolgok halmoztattak össze Mindez nemcsak több, 
de lehetőleg jobb s a mi ezzel csaknem egyértelmű, jobban fizetett őrséget 
igényelt, mint a hogy tervezve volt. De mellőzhetetlenné tette a katonai őrség 
alkalmazását is. Ez maga 35.000 forint.

d) Tűzőrség és tűzvédelem czímén csupán a tűzoltó-személyzet szemé
lyes kiadásai voltak előirányozva. A tűzoltó-szolgálat életbeléptetésénél kitűnt, 
hogy a székes fővárosi vízvezetéknek nem elég a nyomása arra, hogy a magas 
épületeket uralja. E nélkül hatásos tűzvédelemre a gyúlékony anyagokból 
készült, sűrűn álló épületeknél nem lehetett gondolni. Egy külön szivattyútelepet 
kellett építeni, ezt a vízvezetékkel s még nagyobb biztonság okáért a tóval
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összekötni, gépekkel felszerelni, éjjel-nappal üzemben tartani. Ennek, a tűzjel
zőknek és egyéb biztonsági készülékeknek költsége 40.000 forintot tett ki.

13. Hirdetés. Előirányzat 70.000 forint, a tényleges szükséglet 272.487 
forint, túllépés 202.487 forint. Az előirányzott 70.000 forintot a plakátok készí
tésének, sokszorosításának, szétküldésének és kiragasztásának költségei jórészt 
felemésztették. A kiállítás reklámozására, a látogatottság előmozdítására, a kül
földi sajtó tájékoztatására, a kiállítás ügyének minden irányban való propagá
lására a plakát ozás merőben elégtelen.

Merőben elégtelen szorosan a kiállítás érdekeire való tekintetből, s a mi 
ettől tulajdonképen elválaszthatatlan, még inkább elégtelen, ha a kiállítók érde
keit veszszük figyelembe. A kiállítók aránylag sokat költöttek. Ennek fejében 
jogosan követelhették, hogy a kiállításra minél tágabb körök figyelme hivassák 
fel. Nincs a reklámnak az a módja, a melynek alkalmazását a legerélyesebben 
nem sürgették. S ezt a követelést magáévá tette a sajtó és egész közvélemé
nyünk. A legbuzgóbb reklámozási törekvések daczára, voltak idők — kivált a 
májusi hideg esők alkalmával s ennek folytán üres kiállítási terület mellett — 
mikor a sajtóban és közvéleményben csak egy hang uralkodott: nincs reklám, 
a külömben gyönyörű kiállításnak vége, nem nézik.

Ezek az okok tették szükségesekké a kiállítás reklámozása érdekében tett 
és e munkában már felsorolt intézkedéseket, mely intézkedések a feltüntetett 
összegbe kerültek.

14. Katalógus. A katalógus nyomtatási költségét a jegyvállalat fedezte. 
(Bevételi rovat 5. tételének indokolása.) Ennek daczára e tétel alatt felvett
36.000 frtból 30.490 frt szükséges volt szerkesztői, irói, fordítói díjakra s főleg 
a katalógusnak részben és egészben számos példányban történt megvételére 
és szétküldésére azért, hogy a kiállítás s még inkább a kiállító czégek és árúik 
az egész világon ismertetve legyenek.

15. Zene és ünnepélyek. Előirányzat 50.000 frt. Szükséglet 127.234 frt. 
Túllépés 77.234 frt. Maga a katona-zene, melyet a nagy területen két helyen, 
időnként három helyen is kellett játszatni, 37.000 frtba került. Ezen a rovaton 
kerül elszámolás alá a megnyitási ünnepély összes költsége, a király-sátor, 
tribünök, a székek bérlete, a vidéki látogatók által rendezett lakodalmak s 
egyéb ünnepélyek, a meghívók és egyéb nyomtatványok s végül a hirlap- 
irókéi kivételével az összes bankettek.

16. Biztosítás. Előirányozva 96.000, szükséglet 125.842, túllépés 29.842 
forint. Biztosítva lett:

a) a történelmi csoportban 5 millió frt érték l°/o biztosítási díj mellett
50.000 frt;

b) a jelenkori csoportban 10 millió frt érték 3/4°/° biztosítási díj mellett
75.000 frt; összesen 125.000 frt.

3000 frt szükséges egyes kiállítási épületeknek és tárgyaknak az átalá- 
nos biztosítási időtartam előtt és után való biztosítására.

17. és 18. Kiállítási jutalmak és versenydíjak csak egy időszaki kiállí
táson osztattak ki, melyek költsége a megfelelő rovaton talált fedezetet s itt
20.000 frt takarittatott meg. De ezzel szemben az Jett elhatározva, hogy az
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érmek és okmányok legyenek az ünnepély jelentőségéhez mért minőségben és 
fényben kiállítva, továbbá hogy a kitüntetett neve minden éremre rá legyen 
alkalmazva, minek folytán ezen a tételen 15 000 frt túllépés fog mutatkozni.

19. Vegyes és előre nem látott kiadások. Eddig ennek a tételnek a ter
hére utalványoztatott 90.000 frt, még pedig a földmíves-népnek elszállásolására 
szükséges barakok építésére, a tó bérletére és mélyítésére, partjának rende
zésére, szabad és szolgálati jegyek készítésére, turnikék előállítására s hasonló, 
más rovaton és tételen el nem könyvelhető kiadásokra.

Meg kell még jegyezni, hogy az 1,000.000 darab koronaéremből alig lett 
értékesítve 20.000 darab s nincs kizárva, hogy a többi, mint a kiállítás mil
lenniumi emléke később felülfizetéssel lesz értékesíthető ; hogy továbbá a
675.000 forintba került történelmi csarnokok előreláthatólag továbbra is fen- 
maradnak s a felállítás alatt levő mezőgazdasági muzeum czéljaira szolgálnak, 
s ha nem is az előállítási árhoz hasonlítható, de csupán a vas- és téglaanya
got számítva is mindenesetre igen számottevő értéket képviselnek; szóval, 
hogy a kiállítás révén még az állam bevételekre tehet szert; de ezzel szemben 
azt is meg kell jegyezni, hogy több nyelven :

a) a hadtörténelmi kiállításról egy képes munka adatott ki mintegy
15.000 frt költséggel;

b) az egész kiállításról egy terjedelmes és alápos zárjelentés készül
30.000 frt támogatással;

c) az egész történelmi kiállításról egy fényes díszmunka van készülőben
25.000 frt segélylyel.

Mindezek a munkák szükségesek, hogy a kiállításon felhalmozott óriási 
és ritkabecsű anyag irodalmilag feldolgoztassék, hogy a kiállításnak necsak 
emléke maradjon fenn, de annak eredményei, tanulságai is lehetőleg haszno- 
sittassanak s közkincscsé válhassanak. Végre

d) a székes fővárossal létrejött egyezmény értelmében a kiállítási épü
letek eltávolítása után a városligetnek a kiállítás czéljaira elfoglalt részét 
rendbehozni s a Városliget jellegének megfelelőleg parkoztatni kellett, mely 
czélra mi sem volt felvéve s melyre 30.000 frt volt szükséges.

A kiállítási igazgatóság kezelése alatt még — az ezredéves országos 
kiállítási pénzalapnak most közölt zárszámadása keretén kívül eső — követ
kező külön pénzalapok állottak :

a) Á kereskedelmi, pénz- és hitelügyi (V.) csoport kiállításának léte
sítésére

227 kereskedő és magánfél által adományoztatott........................  38.342 frt — kr.
399 pénzintézet és testület » » ........................  95.199 » 78 »
Kereskedők-, pénzintézetek- és testületektől grafikonok, fény

képek, aquarellek, installatio stb. költségei megtéritésekép
b e f o ly t .....................................................................................  7.703 » 96 »

Az épület anyagának visszavételi ára fejében................................ 7.903 » 65 »
Időközi kamatokból ....................................   3.810 » 12 »

Összesen . . . 152.959 frt 51 kr.
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Az épület, installatio, szállítás, biztosítás, őrzés, személyzet, 
nyomtatványok, a »Magyar hitelügy és hitelintézetek tör
ténete« czímű szakmunka stb. költségei fejében felhasz
náltatott .....................................................................................  141.492 frt 41 kr.

Pénzmaradvány. . . 11.467 frt 10 kr.,

mely összeg a beszerzett retrospectiv gyűjteményekkel és tárgyakkal együtt 
a Magyar Kereskedelmi Múzeumnak az állandó kiállítás keretében rendezendő 
»Kereskedelem-történeti muzeum« berendezési és fentartási költségeire enged
tetett át.

b) A katonai felszerelések gyárosai és vállalkozói gyűjteményes kiállí
tásának létesítésére

37 gyáros és vállalkozó által adom ányoztatott................ •. . . 43.459 frt — kr.
Az épület, installatio, szállítás, biztosítás és őrzés költségei . . 43.333 » 55 »

Pénzmaradvány . . .  125 frt 45 kr.,

mely összeg a nevezett csoportnak visszafizettetett.
c) A szesziparosok gyűjteményes kiállításának létesítésére

62 szesziparos által adom ányoztatott.........................• . . . .  19.195 frt — kr.
Az épület, installatio, szállítás, biztosítás, őrzés és kezelés költségei 17.830 » 05 »

Pénzmaradvány . . . 1.364 frt 95 kr'.,

mely összeg a csoportnak visszafizettetett.
d) A sörizlelő fülkék és a jégverem, valamint a szalámi-gyárosok gyűjte

ményes kiállításának létesítésére

6 vidéki sörgyáros czég által adományoztatott............................. 9.000 frt — kr.
5 fővárosi szalámigyáros czég által adományoztatott....................  7.500 » — »
A horvát-szlavon kiállítási bizottság hozzájárulása . . . . . .  400 » — »
Időközi kamatok és térdíj fejében b e fo ly t..................................... 590 » 57 »

Összesen . . . 17.490 frt 57 kr.

Az épüleletek, installatio, biztosítás és kezelés költségei . . . .  17.490 » 57 »

e) Az emberbaráti tanintézetek pavillonja építési költségeinek fedezésére

94 adakozótól befolyt a d o m á n y .....................................................  3.346 frt 88 kr.
Időközi kamatok fejében .................................................................. 147 » 82 »

Összesen . . . 3.494 frt 70 kr.,

mely összeg az épület emelésére és a szekrények kölcsöndíjára teljesen fel
használtatott.

f )  A tömeges felrándulók (földmívesek és munkások, kisiparosok és 
kiskereskedők és a tanuló-ifjuság) által megrendelt jegyfüzetek (vasúti jegy, 
kiállítási belépőjegy, szállás-, reggeli-, ebéd-, uzsonna-, vacsora-, barak- és 
népkonyha-utalványok) kezelési eredményei :
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Bevétel:

1. Földmivesek és munkások részére kiadott 71.639 darab jegy
füzetért befolyt.........................................................................  284.663 frt 63 kr.

2. Kisiparosok és kiskereskedők részére kiadott 8.787 darab jegy
füzetért befolyt........................................................................  61.286 » 15 »

3. Tanuló-ifjuság részére kiadott 13.260 darab jegyfüzetért befolyt 94.895 » 97 »
4. Millenniumi ellátási vállalat részére kiadott 662 darab jegy

füzetért befolyt........................................................................  4.242 » 10 »

Összesen 94.348 darab jegyfüzetért befolyt . . . 445.087 frt 85 ki'.

5. Császka György bibornok-érsek adománya a népkonyhára . . 300 » — »
6. Időközi kamatok és selejtes nyomtatványok fejében (1380 frt

44 kr. és 26 kr.) .....................................................................  1.380 » 70 »

A bevétel együtt . . . 440.768 frt 55 kr.

Kiadás:

1. Vasúti jegyekért...............................................................  298.914 frt 03 kr.
2. Kiállítási belépőjegyekért...............................................  40.721 » 20 »
3. Elszállásolás- és élelm ezésért....................................... 58.738 » 02 »
4. A barakok fentartása, kalauz-, kezelő- es őrszemélyzet . . .  15.125 » 76 "
5. A népkonyha fe n ta r tá s a ...............................................  24.142 » 30 »

A kiadás együtt • . . 437.641 frt 31 kr.

Mutatkozik kezelési fölösleg . . .  9.127 frt 24 kr.,

melyből 3.500 forint a VI. kér. jótékony nőegyesületnek az »ezredéves 
kiállítás népkonyha-alapja« czímén adományoztatok, 5.627 frt 24 kr. pedig a 
kiállítási pénzalap javára íratott, miután a barakok 27.000 forintnyi építési 
költségeit a kiállítási pénzalap viselte.

g) Tárgysorsjáték.
A hazai ipar támogatása, nevezetesen kiállítási tárgyak vásárlása czéljá- 

ból kibocsáttatott 500.000 darab sorsjegy, melyekből, a kiállítási jegybérleti 
vállalat által átvett 10.000 darabbal együtt házi kezelés mellett eladatott 
279.691 darab (mintegy 2/3 része a fővárosban, 1/s része a vidéken), meg
maradt 220.309 darab.

Bevétel:

1. Az eladott 279.691 darab sorsjegyért 20 krjával befolyt . . . 55.938 frt 20 kr.
2. Időközi kam atokbó l.....................................................................  321 » 16 »
3. Át nem vett nyereménytárgyak elárverezéséből.......................... 3.003 » 29 »
4. Sorsolási jegyzékekért és a megmaradt sorsjegyek papíranyagáért

befolyt . . .  ................................    24 » 30 »

Összes bevétel . . . 59.286 frt 95 kr.
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Kiadás :

1. Sorsjegyek előállítása, nyomtatványok és egyéb kezelési költ
ségek ..........................................................................................  4.492 frt 56 kr.

2. Sorsjegyelárusitási jutalék fejében fizettetett (átlag 15y2°/o) . . 8.575 » 27 »
3. A 19.848 darab nyereményből az eladott sorsjegyekre esett

10.783 darab nyereménytárgy ellenértéke fejében a kiállítók
nak — az el nem adott sorsjegyekre esett és meg nem vett 
nyereménytárgyak után megállapított 5°/o kártalanítással 
együtt — kifizettetett............................................ 34.362 » 82 »

4. Ipari jellegű jótékony czélokra adományoztatott az elárverezett
tárgyak jövedelm éből...........................................  1.000 » — »

Összes kiadas . . . 48.430 frt 65 kr.

Maradt tiszta jövedelem a kiállítási pénzalap ja v á ra .. 10.856 » 30 »

h) A kiállítási hivatalos elárusító iroda közvetítésével kerekszámban
51.000 frt értékű tárg}  ̂ került eladásra.
Az elárusító iroda által közvetített elárusitásokból és megrendelések 

foglalóiból 611 kiállító javára befolyt (A megrendeléseknél a 
megrendelő csak foglalót adott, mig a vételár hátralévő részét 
a tárgy átvétele alkalmával közvetlenül a kiállítónak fizette) 46.181 frt 76 kr.

Időközi kamatok fejében b e fo ly t...................................  283 » 18 »

Összes bevétel . . . 46.464 frt 94 kr.

A kiállítóknak kifizettetett a megrendelések és elárusitások után 
eső 4°/o elárusitási jutalék levonása után (Az iparostanonczok, 
segédek és munkások időleges kiállításán az iroda közvetí
tésével elárusított tárgyakból befolyt 1.341 frt 72 kr. jutalék- 
mentes v o l t ) ...........................................................  44.206 frt 35 kr.

Maradt az iroda fentartási költségeire...........................  2.258 frt 59 kr.
Az iroda fentartása kerü lt.....................................• ......................... 6.073 » 52 krba

A mutatkozó . . . 3.814 frt 93 kr.
hiányt a kiállítási pénzalap fedezte.

* * *
A kiállítás pénzügyi kezelésére és eredményeit befolyásoló összes intéz

kedések tervezésére és végrehajtására a pénzügyi bizottság folyt be. Ez a 
bizottság a következőleg lett megalakítva:

E l n ö k :  Báró Daniel Ernő, v. b. t. t., kereskedelemügyi m. kir. minister, a kiáll, 
országos bizottság elnöke.

Alelnök: Vörös László kereskedelemügyi államtitkár.
H i v a t a l b ó l  t a g j a i :  a kiállítás igazgatója, a kiállítás főmérnöke, a kiállítás titkára, 

a kiállítási számvevőség főnöke.
K in e v e z e t t  t a g o k : Beck Miksa, a magyar leszámítoló és pénzváltó bank bank

osztályának vezető igazgatója, Gerlóczy Károly kir. tanácsos, Budapest székesfőváros első 
alpolgármestere, Hegedűs Sándor orsz. képviselő, Helfy Ignácz orsz. képviselő, báró Har
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kányi Frigyes min. tan., orsz. képviselő, Krausz Lajos kir. tanácsos, malomtulajdonos, 
Lánczy Leó orsz. képv., a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnöke, Ludvigh 
Gyula ministeri tanácsos, főrendiházi tag, a m. államvasutak elnök-igazgatója, Lukács 
Antal, főrendiházi tag, a magyar földhitelintézet igazgatója, lov. Lederer Sándor, az 
Adria m. kir. tengeri hajózási részvénytársaság alelnöke, Lévay Henrik, főrendiházi tag, 
az első magyar átalános biztositó társaság vezérigazgatója, Matlekovits Sándor, v. b. t. t., 
nyug. államtitkár, őrgr. Pallavicini Ede, főrendiházi tag, Popovics Sándor pénzügymin. 
tanácsos, dr. Pósch Gyula, a magyar ipar- és kereskedelmi bank részvénytársaság igaz
gatója, Sigmond Dezső orsz. képv.. dr. Wagner Géza főv. bizottsági tag, Tolnay Lajos 
ny. ministeri tanácsos, országgy. képviselő, Mende Bódog közgazdasági iró, dr. Wekerle 
Sándor v. b. t. t., orsz. képv., Lukács Béla v. b. t. t., orsz. képviselő, Graenzenstein 
Béla pénzügyi államtitkár.

A z  állatkiállitások*
Irta K r is z tin k o v ic h  E d e  ministeri osztálytanácsos, a mezőgazdasági kiállítás igazgatója

Az ezredéves országos kiállítás előmunkálatai alkalmával átérezvén annak 
szükségét, hogy mezőgazdaságunk s erdészetünk minél teljesebb mére
tekben mutattassék be, már 1893-ban elhatározta a ministertanács, hogy az 
ezredéves országos kiállítás mezőgazdasági (VI.) valamint erdészeti és vadá
szati (VII.) csoportjait, továbbá a kertészeti, árpa-komló s tejgazdasági időleges 
kiállításokat, nemkülömben a tervezett nagy állatkiállitásokat a földmívelésügyi 
minister az átalános kiállítási keretben ugyan, de mégis függetlenül és önállóan 
rendezze és e végből külön kiállítási irodát szervezzen.

E kiállítási irodának 1893-tól az 1897. év második feléig terjedő összesen 
71.250 frtnyi költségei a kiállítási alapból fedeztettek; nemkülömben a kiállí
tási alap terhére épültek a VI. és VII. csoportnak a kiállítás területén létesített 
csarnokai is és ugyancsak a kiállítási alap nyújtott fedezetet 20.000 frttal a 
jelzett időleges kiállítások költségeire.

Ellenben a VI. és VII. csoportok rendezésének költségeire 360.000 frtot 
és az állatkiállitások költségeire 160.000 frtot, összesen tehát 520.000 frtot 
külön hitel gyanánt akkép engedélyezett a ministertanács, hogy ezen összegek 
a földmívelésügyi tárczánál előirányzat nélküli kiadásokűl számoltassanak el.

A földmívelésügyi minister kiállítási irodája, mint e feladatok megoldására 
hivatott külön kiállítási igazgatóság, már 1893. tavaszán szerveztetek s 1895. 
őszéig Bernolák Sándor ministeri tanácsos, azontúl pedig Krisztinkovich Ede 
ministeri osztálytanácsos igazgatása alatt folytatta s fejezte be működését.

A kiállítási iroda mindenek előtt az állatkiállitások tervezett arányainak 
megfelelő külön területről gondoskodott.

A két lókiállitás alkalmára 1000—1000 darab lónak s a tenyész-szarvas- 
marha-kiállitáson 2000 darab szarvasmarhának czélszerű elhelyezése igényel- 
tetvén, e czélra legalább 12 kát. holdra terjedő, könnyen hozzáférhető
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s a szükséges épületekkel fölszerelhető területre volt szükség, lehetőleg a 
kiállítási terület közelében.

A terület kijelölése czéljából 1893. október 24-én volt az első értekezlet 
a földmívelésügyi minisztériumban.

Az értekezlet elnöke, Miklós Ödön államtitkár szükségesnek jelezte, 
hogy a tervezett állatkiállitások berendezése ne csak az ezredéves kiállítás 
czéljainak legyen megfelelő, hanem egyúttal azon igényeket is kielé
gítse, melyeket egy központi állandó tenyészállat-vásár berendezése tekin-

Földmívelésügyi kiállítási iroda.

tétében a tenyésztő közönség, az állam és a székes főváros érdekei megkövetelnek. 
A fővárosi tenyészállat-vásárok rendezésénél mindig nagy nehézséget okozott 
a megfelelő helyiségek hiánya. Ideiglenes épületek emelése sok haszon
talan költséggel járt s ezért volna óhajtandó, ha ebből az alkalomból állandó 
jellegű berendezés létesittetnék.

Ezt az eszmét az értekezlet összes tagjai melegen üdvözölték ; a kijelö
lendő területre nézve pedig Márkus József akkori székes fővárosi tanácsnok 
három helyet hozott ajánlatba:
M a t l k k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. III. 14
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1. Az Erzsébet királyné-utja mellett fekvő s az államvasutak tulajdonát 
képező 30—40 holdnyi területet, hova a kiállítási területről könnyű az eljutás, 
és az az előnye, hogy vasút mellett fekszik;

2. a pékligetnek a városligethez legközelebb fekvő egyik részét, mely a 
főváros tulajdona;

3. a kőbányai-út mellett az új faiskola és az út között elterülő városi telket.
Az értekezleten jelzett területeken kivűl számításba vétetett a lótenyésztés

emelésére alakúit részvénytársaság által a központi (keleti) pályaudvar közelé
ben bérelt s berendezett fővárosi terület is, miután a nevezett részvénytársaság 
1893. évi november 12-én ajánlatot nyújtott be a földmívelésügyi ministerhez, 
hogy az állatkiállitásokat az ő megfelelően átalakítandó területén rendezze. 
Utalt e részvénytársaság arra, hogy az 1885-iki országos kiállítás alkalmával 
a nemzetközi állatkiállitások barakjai s berendezésük 143.374 frtba kerültek 
s a kiállítás után veszendőbe mentek : ellenben a Tattersall épületeit 250.000 frt 
költséggel 800 darab ló elhelyezésére ki lehetne egészíteni s állandóan ló- és 
állatvásári czélokra használni. E költségekben 40°/o-kal kívánt részesedni a 
részvénytársaság az esetre, ha az építkezések kivitele reábizatnék. Kívánta 
ellenben, hogy a kiállítási térdíjak felerésze, azontúl rendezendő vásároknál 
pedig az összes térdíj-jövedelem neki átengedtessék.

Ezen ismételve is tárgyalt ajánlat elfogadásának az állta útját, hogy a 
szóban lévő terület a kiállítás területétől távol esett, hogy a berendezést nem 
800, hanem legalább 1000 darab lóra, illetőleg 2000 darab szarvasmarhára 
kellett szükségkép tervbe venni, s hogy átalában a Tattersall által bérelt terület 
is ideiglenes jellegű.

A földmívelésügyi minister tehát 1894. évi márczius 19-én a székes 
főváros közönségéhez fordult, s utalva annak kívánatos voltára, hogy az 
állatkiállitási terület berendezésének jelentékeny költségei ne veszszenek kárba, 
hanem ezen berendezett terület utóbb a tenyészállat-vásárok, lóárverések tartá
sára s a nagyközönséget vonzó sportczélokra is állandóan igénybevehető 
legyen, 12 holdnyi terület átengedését kérte s késznek nyilatkozott azt 
mintegy 220.000 frtnyi költséggel berendezni, ha e berendezés költségeihez 
a főváros, melynek az épületek 30 év múltán tulajdonát képeznék, 4°/o-ot 
kamatozó 100.000 frt befektetéssel hozzájárul.

A minister arra kérte a fővárost, hogy e leiratára 14 nap alatt válaszol
jo n ; a válasz azonban ismételt sürgetések daczára is elmaradt. A székes főváros 
közgyűlése csak 1894. évi julius 4-én foglalkozott ez ügygyei s a kérdés vég
leges megoldására újabb vegyes bizottság kiküldését kérte.

A vegyes bizottság már julius 11-én összegyűlt s a következőkben 
állapodott meg:

1. egyhangúlag kívánatosnak tartja azt, hogy állandó állatkiállitási terület 
jelöltessék ki és e czélra a pékerdő dűlőnek a kerepesi-útra néző része enged
tessék át;

2. az állatkiállitási terület oly berendezéssel láttassék el, hogy azon a 
székes főváros által rendezni tervezett heti tenyészállat-vásárok is megtarthatók 
legyenek;
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3'. a kiállítási terület ily formán a földmívelésügyi m. kir. ministerium és 
a székes főváros közös intézménye lévén, annak adminisztrácziója a két 
hatóság által egyetértőleg eszközlendő; magától értetvén, hogy a főváros 
vásárjoga csorbitatlanúl fennmarad;

4. a főváros által a telep berendezésére adandó 100.000 frt összeg után 
a földmívelésügyi m. kir. ministerium a székes fővárosnak 4°/o kamatot oly 
módon biztosit, hogy a mennyiben az ennek megfelelő összeg évente a telep 
vásári jövedelmében fedezetet nem találna, a hiányzó részt a ministerium 
saját költségvetéséből pótolja.

E megállapodásokat a minister augusztus 2-án 437. sz. a. azon reményé
nek kifejezésével közölte a főváros közönségével, hogy a jegyzőkönyv tartalma 
biztosítékot nyújt, miszerint a főváros jogait nemcsak hogy csorbítani nem 
akarta, hanem hogy a főváros érdekeit ez ügyben is előmozdítani törekszik. 
»Czélom ugyanis, hogy az ezredéves országos kiállítás tartama alatt rende
zendő élőállatkiállitások részére hazánk tenyésztési viszonyainak megfelelő 
oly kellően berendezett kiállítási terület létesittessék, mely az ezredéves 
kiállítás után is országos érdekeket szolgáló állattenyésztési intézményeinknek 
és a székes főváros által ez irányban tervezett vásároknak is szolgálatára 
lehessen.« A minister felkérte a székes főváros közönségét, hogy a kérdéses 
terület átengedését sürgősen elhatározni szíveskedjék. »Jelzem már most, hogy 
a magam részéről a székes főváros jogainak, a kérdéses terület igazgatá
sának és egyéb a közös érdekeket érintő kérdéseknek tekintetében a lehető 
legmesszebb menő biztosítékokat vagyok hajlandó megadni, és miután a kérdés 
sokféle részlete alapos megállapodásokat kíván, ezeknek megállapítására szíves
kedjék megbízottakat sürgősen kiküldeni. Ismételten kijelentem, hogy ezen 
megállapodásoknál a székes főváros érdekének biztosítása szempontjából minden 
lehetőt meg fogok tenni.«

E ministeri leiratra a székes főváros tanácsa augusztus 9-én azt jelenté, 
hogy a kérdéses terület át nem engedhető, mert az az új közkórház czéljaira 
van kijelölve és fentartva.

A minister tehát szeptember 2-án kiadott 474. számú leiratában utalva 
azon veszélyre, mely e hosszúra nyúlt s végre is eredménytelen tárgyalás 
miatt a kiállítás sikerét fenyegeti, a székes főváros közönségének hazafias 
érzületére hivatkozott s újabban is sürgős megfontolás tárgyává kérte tenni a 
kérdést, melyben a tanács s az eddigi tárgyalásokon résztvett fővárosi meg
bízottak és közegek homlokegyenest ellenkező álláspontot foglaltak el.

A székes főváros tanácsa szeptember hó 13-án kelt jelentésében félre
értésnek jelzi a vegyes bizottságnak a területre vonatkozó megállapodását s 
a Ferencz József lovassági laktanyán túl az államvasutak nyugoti pályaudva
rából kiágazó vágánynak közvetetlen szomszédságában fekvő azon városi terü
letet hozta javaslatba, melyen a szükséglakások voltak elhelyezve.

A javaslatba hozott terület alkalmas voltáról helyszíni szemle útján 
meggyőződés szereztetvén, a földmívelésügyi minister október hó 2-án 534. 
szám alatt kelt leiratával e javaslatot elfogadta s a kijelölt helyen 25.000 m2 
terület sürgős átengedését kérte.
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A székes főváros a terület átengedése feltételeinek tárgyalása czéljából 
újabb bizottságot küldött ki s e bizottság a ministerium képviselőivel együt
tesen megállapította a kötendő szerződés szövegét s ezt a minister november 
hó 7-én 590. szám alatt elfogadás végett a székes főváros közönségéhez 
leküldte.

E leiratra a székes főváros tanácsa deczember 21-én keltezett, a minis- 
terhez azonban csak 1895. évi január 14-én érkezett jelentéssel válaszolt s a 
szerződés újabb szövegezését kérte akkép, hogy a székes főváros vásártartási 
joga s a lótenyésztés emelésére alakúit részvénytársaságnak a lóvásár-jog 
bérlete iránt fennálló jogai is kifejezetten biztosíttassanak.

Minthogy ily körülmények közt a máris egy évig húzódott tárgyalásoknak 
a székes főváros hatóságával való további folytatása azon koczkázattal járt 
volna, hogy az állatkiállitási terület a kellő időre nem lesz berendezhető, a 
földmívelésügyi minister január 23-án 117. szám alatt értesítette a székes 
főváros közönségét, hogy a kiszemelt területről lemondott s az állatkiállitások 
megtartására szükséges terület megszerzéséről más úton gondoskodott.

A kiállítási iroda ugyanis azon terület gyors megszerzése iránt tett idő
közben lépéseket, mely az Erzsébet királyné-úton, a m. kir. államvasutak 
czeglédi vonala mellett s a kiállítás területéhez is legközelebb fekszik.

A január 27-én tartott helyszíni szemle alapján lázas sietséggel készültek 
a vonatkozó tervek, melyek szerint a következő épületek emelése határoz
tatok e l:

1. egy 1000 lóra berendezett istálló;
2. egy vendéglő ;
3. egy pajta (három napi takarmány elhelyezésére);
4. egy barak 40 cseléd elhelyezésére;
5. egy kis őrház;
6. egy vasúti rakodó.
Arról természetesen, hogy állandó jellegű épületek emeltessenek, nemcsak 

az idő rövidsége miatt, de a miatt is le kellett mondani, mert az államvasutak 
tulajdonát képező s vasúti czélokra fentartott területet a kereskedelemügyi 
minister csak 5—6 év tartamára engedhette át.

Az épületek kivitele az ajánlattételre felszólított nevesebb építő vállalko
zóktól beérkezett ajánlatok legjutányosabbika* szerint 87.613 frt, a homokdombok
ból álló egyenetlen terület lehordása 14.000 frt, a lóistállóknak az egyes állat
nemek kiállításaihoz való átalakítása 6.000 frt, a vasúti rakodó 3000 frt, kiállí
tási pénzdíjak 3.600 frt, installáczió, kutak, csatornázás, rendezés 40.000 frt, 
előre nem láthatók 5.887 frt, az összes kiadás tehát 160.000 frttal volt kez
detben előirányozva.

A Neuschlosz Károly és fia építési vállalkozókkal megkötött szerződést a 
földmívelésügyi minister április 13-án jóváhagyván, a terület egyengetése, 
körülkerítése s az építkezés nyomban meg is kezdetett és oly erővel foly-

* Gregersen G. és fiai 99.838 frt, Lövy Dávid és fiai 98.489 frt, Neuschlosz Ödön és 
Marcell 92.098 frt, Neuschlosz Károly és fia 87613 frt.
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tattatott, hogy a tervezett munkálatok már 1895 őszén nagyjából készen 
állottak.

A kiállítási iroda azonban kénytelen volt konstatálni, hogy e létesítmé
nyekkel az állatkiállitási terület azon igényeknek, melyek a tervezett páratlan 
arányú állatkiállitásokkal kapcsolatosak, egyátalán meg nem felel; m ert:

1. Az egész terület 2 m. mélységig sivó homok volt, melyen a szél hullá
mokat vet s mely néha gyalogszerrel és kocsival egyátalán járhatatlan.

2. Az istállók 1000 db. ló elhelyezésére alkalmasak lettek volna ugyan, de 
csak akkor, ha egyes kiállítók boxokat nem igényelnek. Minden egyes bejelen
tett box miatt azonban egy-egy lóval kevesebb, s a tenyészlovak kiállítá
sánál esetleg 600—700 ló lett volna csak elhelyezhető s az a nagyszabású 
terv, hogy mind a két lókiállitáson a hazai lótenyésztést 1000— 1000 darab ló 
képviselje s ezzel az ezredéves országos kiállítás az eddig ismert lókiállitáso- 
kat világszerte felülmúlja, hajótörést szenvedett volna a férhelyek elégtelen
sége miatt.

3. Ugyancsak az istállók szűk volta miatt lehetetlen lett volna bennük 
2000 darab szarvasmarhát elhelyezni; pedig a kiállítási iroda által országszerte 
megindított mozgalom biztosítékot nyújtott, hogy a bejelentések száma a har
madfél ezret is el fogja érni.

4. A cselédház csak 40 emberre épült, holott az állatok kísérőinek az 
istállókban való éjjelezése tűzbiztonsági és rendészeti szempontból meg nem 
engedhető; tehát legalább is 500 ember részére kellett éjjeli férhelyekről gon
doskodni.

5. A haszonló-kiállitás alkalmával a járművek és szerszámok rendszeres 
elhelyezéséről is gondoskodni kellett. A lószerszám az istállókban nem tartható 
s 1000 lószerszám s 200—300 kocsi jelentékeny férhelyet, sőt a lószerszám 
zárható szerszámkamarákat is igényel.

6 . A területen ásott kutak 1000 ló itatására elégséges vizet szolgáltattak 
ugyan, de a vízmennyiség elégtelen lett volna 2000 szarvasmarhának s ama 
nagy vízszükséglet fedezésére, melyet a homoktengert képező területnek 
naponkint való felöntözése igényelt.

7. A vendéglő épületében a csoportbiztos és a felügyelő részére két 
szoba berendeztetett ugyan, de sem a szolgálattevő katonatisztek, katonai és 
állami állatorvosok, sem a rendőrszemélyzet és tűzoltóság részére, sem pedig 
a kiállítási iroda szolgálattevő személyzete részére férhelyekről gondoskodva 
nem volt.

8. A paripák bemutatására s a rendezendő katonai díjlovagláshoz szabá
lyos lovaglótér, a kocsiversenyek, jártatások részére megfelelő kocsiverseny
pálya, a kiállítást látogató közönség részére pedig gyalogutak voltak készí
tendők a két méter mély homokban.

9. A vasúti rakodóhely oly kis méretű volt, hogy azon az érkező állatok 
ki- és az induló állatok berakása még villamvilágitás s éjjeli szolgálat mellett sem 
lett volna megfelelő gyorsasággal s pontosan végrehajtható.

10. A vasúti rakodónál működő tiszti személyzet (pénztárnok s felügyelő) 
részére irodahelyiség nem volt.
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11. A takarmányozás adminisztrácziójának nagy fontosságú feladatát 
teljesítő személyzet részére iroda- és pénztárhelyiség nem volt.

12. Az állatkiállitások vásárral lévén egybekötendők, a vásáriroda részére 
szintén alkalmas helyiségről kellett gondoskodni.

13. A vendéglősnek időnként a területen lakó 400—500 állatkisérő élel
mezését kellvén ellátni, egy nagy ebédlőszin felállítása is szükséges volt.

14. Úgy a nagyközönség, mint a területen lakó személyzet részére több 
illemhely épitése mellőzhetetlen volt.

15. A katonai díjlovaglás, lovasmutatványok, versenyek, elővezetések 
alkalmával a nézőközönség részére fedett tribünöket s a nagy tribünt a 
vendéglővel összekötő fedett folyosót kellett építeni.

16. A területet díszesebb bejáróval s külön turnikével fölszerelt gyalog
bejáróval kellett ellátni.

17. A látogató közönség várakozó fogatai részére alkalmas területről 
kellett gondoskodni.

18. Az Erzsébet királyné-úti vasúti átjárót át kellett hidalni, hogy legalább 
a gyalogközönség az átjáró elzárása idején is közlekedhessék.

19. A kiállítási terület IV. számú kapujával szemben az Erzsébet királyné- 
litja torkolatánál az állatkiállitásokat jelző díszes ivet kellett fölállítani.

20. Az Andrássy-út városligeti torkolatától az állatkiállitáshoz vezető 
útirányokat feliratos táblákkal kellett megjelölni.

Mind ezek a pótlások szükségkép teljesitendők voltak, hogy az állat- 
kiállitási terület az ezredéves országos kiállítás díszes keretébe beillő s ezen 
nagy kiállítások igényeinek megfelelő legyen. Elég a feladat nagyságát jellem- 
zőleg arra utalni, hogy a terület sivó homokjának megkötését s az ott ter
vezett versenypályák és utak létesítésének költségeit a szakértők kereken
100.000 forintban számszerűsitették.

Szerencsére azonban a kétfelé rostált agyagos szent-lőrinczi kavicsnak 
nedves állapotban való réteges behengerelésével történt kísérlet kielégítő ered
ményre vezetett s az igy készült próbaút jónak bizonyúlván, a kiállítási iroda 
1896. tavaszán az összes utakat, versenypályákat és befedéseket 43.480 
forintnyi költséggel létesítette s ezen útpályákat a kiállítás tartama alatt sikerűit 
kellően fentartani.

Az elősorolt többi hiányok pótlására a kerítések mellett alkalmas fél
szerek épültek, melyeket szükség esetén könnyű szerrel lehetett istállókká 
átalakítani; részben pedig teljes deszkázattal s ágyakkal fölszerelve az állat
kisérő k férhelyeiűl szolgáltak. Ugyanígy az istállók mellé épült szerszám
kamrák is.

A vasúti rakodóhoz nyúló félszer végén irodahelyiség készült a vasúti 
hivatal s pénztár részére; a cselédház a rendőrség és tűzoltóság részére 
engedtetett á t ; a tiszti személyzet és irodák részére a vendéglő közelében 
csinos tisztilak, a vasúti rakodás biztosítására még egy új rakodó s új vágány, 
a vendéglő közelébe .kantin épült.

A vendéglő előtti mágaslat rézsűjének czélszerű fölhasználásával oda 
nagy fedett tribün épült s a fentebb elősorolt kisebb és nagyobb létesítmények
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mind elkészültek a kellő időre s a nélkül, hogy a pénzügyi helyzet egyensúlya 
megzavartatott volna.

Az építkezési költségek ugyanis az új létesítményekkel 129.400 forint, 
a terület kiegyenlítése 12.189 forint, utak előállítása 43.480 forint, istálló- 
átalakítások, a vasúti rakodó, kiállítási pénzdíjak, installáczió, kerítés, csator
názás, rendezés, katalógusok, belépti jegyek, falragaszok előállítása, épületek 
és állatok tűzkár elleni biztosítása, takarmányneműek ára, állatkisérők élel
mezése, napszámosok, előre nem láthatók 139.528 frt, összes 324.597 forintra 
rúg, a mi az engedélyezett 160.000 forinttal szemben 164.597 frt túllépést 
mutat ugyan, de e túllépés bőséges fedezetet talál az állatkiállitásoknak tér
díjakból, a kiállítók téritményeiből s a belépő jegyek árából befolyt 98.202 
forintnyi jövedelmében s a VI. és VII. csoportok költségadományánál elért 
körülbelül 81.000 forint megtakarításban és a kiállítókkal eszközölt leszámo
lások alkalmából befolyt 24.000 forint téritményekben, együtt 205.000 forintban, 
úgy hogy a kiállítási iroda a részére engedélyezett összes hitelt nemcsak 
hogy túl nem lépte, hanem körülbelül 40.000 forint megtakarítást fog a zár
számadásokban kimutatni.

Ezen mindenesetre kedvező pénzügyi eredményt elősegítette, hogy az 
állatkiállitási területre szóló belépő jegyek eladásából az előirányzott és 
a kiállítási iroda által kombináczióba vett összeg befolyt.

Eredetileg nem volt czélba véve, hogy az állatkiállitások látogatóitól külön 
belépődíjak szedessenek. A kiállítási iroda oly berendezést tervezett, hogy a 
kiállítási napijegyek az állatkiállitások tartamában térti szelvénynyel láttas
sanak el, hogy a ki a kiállítási területről az állatkiállitáshoz megy, az a 
kiállítási területre újból visszatérhessen a nélkül, hogy ismét fizetnie kellene.

Minthogy azonban a kiállítás belépőjegyei bérleti kezelést nyertek s a 
bérlő vállalat tárgyalásokba sem kívánt bocsátkozni a közönség érdekében 
teendő könnyítésekre nézve: az állatkiállitási területen a belépő igazolványok 
kezelése külön és házilag rendeztetett be. A kiállítás területére jogosító állandó 
igazolványok azonban az állatkiállitás területére is érvényesek voltak; a bér
leti jegyek 3 forint, illetőleg 2 forint 50 kr és 2 forint felülfizetéssel érvénye
síttettek.

Az 1728 darab bérlet és 42.048 darab belépőjegy eladásából 21.375 frt 
vételeztetett be.

A kiállítási iroda a kiállítási jegybérleti vállalattal a belépti jegyeknek 
bizományba vétele tárgyában érintkezésbe lépett és szerződésileg oly meg
egyezésre jutott, hogy a vállalat tartozott az átadott belépti jegyeket összes 
helyi és vidéki pénztárainál és elárusító helyein, a területre szabad bemenetet 
biztositó bérletjegyeket pedig főpénztáránál árusítani; ezen eladásért részére a 
szerződésben meghatározott jutalék biztosíttatott, mely a vele eszközölt le
számolások alapján esetről-esetre állapíttatott meg.

A belépőjegyek jövedelme az állatkiállitások területének berendezésével 
járó váratlan költségek fedezésére szolgálván, fontos pénzügyi érdeket képe
zett az, hogy a jövedelem a lehetőségig fokoztassék, mi végből a kiállítási 
iroda a m. kir. államvasutak igazgatóságát kereste meg az iránt, hogy az
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állatkiállitási területre szóló belépti jegy kötelező megvétele a kiállításra 
utazó közönségnek nyújtandó vasúti menetkedvezvénynyel, tehát magával a 
menetjegygyei kapcsoltatnék össze, akár úgy, hogy a vasúti kedvezményes 
jegy megváltása alkalmával az utasnak egy kedvezményes belépti jegyet is 
kellene váltania, akár úgy, hogy maga a vasúti jegy az illetőt az állatkiállitási 
területre való belépésre is jogosítaná.

A belépti jegy megváltásának kötelező módját azonban gyakorlati
lag nem lehetett megvalósítani, mert az államvasutak igazgatósága csakis az 
esetben volt hajlandó kombinált jegyeket kiadni, ha az állatkiállitások állandó 
és nem időleges jelleggel bírtak volna, mert beállhatott volna azon eshetőség, 
hogy ily jegyekkel ellátott személyeknek Budapesten való tartózkodása alatt 
állatkiállitás nem tartatván, anyagi kárt szenvedtek volna. Ennélfogva nem 
maradt más hátra, mint hogy a vasúti és hajó-személypénztárak a menetjegyektől 
független állatkiállitási kedvezményes belépti jegyeket árúsitsanak, ettől azon
ban megfelelő sikert csak úgy lehetett remélni, ha az illető személypénztárosok 
bizonyos eladási százalékban részesittetnek, mert máskülömben alig vál
lalkoznak arra a fáradságra, hogy a kedvezményes belépti jegyek vásárlását 
a jegyváltó közönségnek ajánlják, miért is a földmívelésügyi minister úr 
részükre jegyenkint 5 krnyi jutalékot engedélyezett.

Ezen kedvezményes jegy ára darabonkint 30 krban állapíttatott meg, 
mely ár a közönségre nézve elégséges kedvezmény volt, mert ezen jegyet az 
állatkiállitások bármely napján, tehát az 50 kros napokon is használhatta. Az 
illető vasúti és hajótársulati igazgatóságok hozzájárulásával ezen kedvezmé
nyes jegyek a m. kir. államvasutak 124 állomásán, a cs. kir. szab. déli 
vaspálya-társaság magyarországi vonalának 9 állomásán, végre a cs. kir. szab. 
Duna-gőzhajózási társulat 58 állomásán adattak el.

A jegyeladás ezen most említett nemein kivül a belépő jegyek a kiállí
tási iroda napi pénztárai által is bocsáttattak forgalomba.

Az állatkiállitások iránti érdeklődésnek minél szélesebb körben leendő 
fölkeltése czéljából, a kiállítási iroda az állatkiállitásokat úgy helyben, mint 
vidéken feltűnő falragaszok alkalmazása és a napilapokban történt hirdetések, 
valamint röpiratok, katalógusok és programok szétosztása által ismertette.

Hogy mind ezek daczára nagyobb jövedelem nem volt elérhető, annak 
az az oka, hogy a vidéki gazdaközönséget közelről érdeklő nagy állatkiállitá
sok május 5-től junius 12-ig egymásután tartattak meg, vagyis oly időben, 
midőn a gazdaközönséget a tavaszi munka akadályozta a kiállítás látoga
tásában.

Ezen körülményt igazolja a tény, mert gazdaközönségünk tényleg csak 
az aratási munkálatok befejeztével, tehát julius és augusztus hóban érkezett 
tömegesen, mely időszakban az élőméh-kiállitástól eltekintve, más állatkiállitás 
nem rendeztetett.

A székes fővárosi közönséget főleg az tartotta távol, hogy az állatkiálli
tási terület csak kerülő utakon volt elérhető s ha az állandó kiállítást látogató 
közönség a szomszédos állatkiállitási meg akarta látogatni, csakis a belépti 
díj újabbi lefizetése mellett jöhetett vissza a területre.
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Az adminisztráczió és állandó felügyelet ellátására az állatkiállitásokat ren
dező bizottság szervezési szabályzatának 8 . §-a értelmében a kiállítási iroda 
igazgatójának javaslatára a bizottság elnöke 1 főfelügyelőt, 2 felügyelőt, 6 őrt 
és 1 felvigyázót alkalmazott; és pedig a főfelügyelőt havi 120 frt fizetés- és 
20 frt kocsipénzzel, a felügyelőket egyenkint 80 frt fizetés- és 15 frt kocsi
pénzzel, a felvigyázót 2 frt napibér és szabad lakás-, az őröket 2 frt napibér- 
és egyenruházatiak

A felügyelői személyzet hivatva volt a kiállítási területen folyamatban 
levő összes munkálatokat ellenőrizni, a kiállítások alkalmából a területen tar
tózkodó állatápoló és kisérő személyzet között a rendet fentartani, az alájuk 
rendelt őrszemélyzet működését folytonosan ellenőrizni s a kiállítási iroda 
igazgatójának és az egyes kiállítások tartamában az illető csoportbiztosoknak 
rendelkezéseit végrehajtani.

A felügyelői és őrszemélyzeten kívül az államrendőrség egy állandó kü
lönítménye volt a területen elhelyezve, mig a tűzrendőri óvintézkedések ellen
őrzésére és esetleges tűzvész alkalmával leendő azonnali intézkedések meg
tételér ea budapesti önkéntes tűzoltó-társulatnak egy csővezetőből és egy tűzoltó
ból állott őrjárata teljesített folytonos szolgálatot. Az állatkiállitási terület az 
állandó kiállítási területen elhelyezve volt tűzőrségi laktanyával össze volt 
kötve és minden istállón feltűnő helyeken tűzjelzők voltak, melyeknek veszély 
idejében leendő alkalmazására a cselédség ki taníttatott.

A rendkívül nagy tűzveszélyre való tekintettel az összes kutak tömlőkkel 
voltak ellátva és az istállókban vízzel telt kádak elhelyezve.

A rendezőség egyik főfeladata volt a kiállításon bemutatott állatoknak 
takarmányozása. Ezen czélból könnyen hozzáférhető úgynevezett takarmá
nyozási iroda állíttatott föl, hol az egyes kiállítók, illetőleg az általuk meg
bízott cselédek az érkezés alkalmával kiállított igazolvány bemutatása mellett 
a kívánt takarmányminőségről és mennyiségről szóló utalványt nyertek, 
melynek alapján a szerződéses vállalkozó a takarmányt kiszolgáltatta. Hasonló 
eljárás követtetett a cselédek élelmezése körül is, kik az utalvány bemuta
tása ellenében az országos kaszinó szerződéses vendéglősétől ebédet vagy est
ebédet nyertek.

A takarmányszükséglet biztosítása czéljából (eltérőleg az 1885-ben köve
tett azon eljárástól, mely szerint a merőben bizonytalan mennyiségű takarmány- 
szükséglet fedezése a verseny mellőzésével egy ismert szállítóval kötött alku 
útján biztosíttatott) még 1896. elején nyilvános ajánlati versenytárgyalás hir- 
dettetett, melyre 10 ajánlat érkezett be. Az ajánlatokat az állatkiállitási ren
dező bizottságnak Kovách László elnökből, Szilassy Zoltán és Krick Aladár 
tagokból álló küldöttsége vette tárgyalás alá s ezen albizottság a legkedvezőbb 
ajánlatok benyújtóit újabb ajánlattételre hívta fel.

Az albizottság javaslatára a kiállítási iroda Drechsler Alajos érsekújvári 
takarmánys2állitóval, mint legolcsóbb ajánlattevővel kötött szerződést 1896. 
évi február 26-án 10.000 frt biztosíték vétele mellett.

A szerződésileg biztosított takarmány-árak a következők voltak méter
mázsánként :
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alomszalma . . . . . . . .  1 frt 75 kr.
zsúp-szalma . . . . . . . • 2 » 20 »
réti-széna................. . . . .  3 60
mohar-széna . . . . . . . .  3 » 70
z a b .............................. . 6 » 95 »
árpa-dara................. . . . . 6 20
tengeri-dara . . . . . . . . 5 » 60 »

korpa .............................. . . .  3 frt 70 kr
repcze-pogácsa . . . . 70 *
here-széna..................... . . . 3 » 90 »
maláta-csira................. 80 »
zabos-bükköny . . . . 70 »
folyékony moslék . . o00

szecska .......................... 50 »

A takarmányozás úgy a kiállítási iroda, mint a rendező bizottság részéről 
állandó felügyelet alatt állott, sőt a takarmánykészletet a kincstári lovak élel
mezésére felügyelő katonai bizottság is megvizsgálta.

Aránylag csekély számú panasz merült föl a takarmány minősége ellen; 
de ezen panaszok alapján azonnal hatályos intézkedések történtek s egy 
ízben a takarmányozás a vállalkozó költségére házi kezelésbe is vétetett. 
A vállalkozó azonban minden esetben igyekezett a kifogásolt minőségű takar
mányt jó minőségűvel pótolni. Összes keresete valamennyi állatkiállitást egybe
foglalva 24.588 frt 99 kr. volt.

*  *  *

A m. kir. államvasutak tulajdonát képező, 130.000 m2 kiterjedésű s 26 
kisebb-nagyobb épülettel 5—6 évi időtartamra berendezett állatkiállitási terület 
a m. kir államvasutaknak a városligetet átszelő rákos-kőbányai vonalán túl 
az Erzsébet királyné-útja, Amerikai-út és Hajcsár-út között fekszik.

Főbejárata az Erzsébet királyné-útjáról nyílik, mely útvonal felé egy nagy 
félszer magas hátfala képez kerítést. A városból jövet, tehát az Erzsébet 
királyné-útja Hermina-úti torkolatánál felállított díszes és magas jelző kapu alatt 
elhaladva, a vasúti átjárón túl a nagy félszer lobogó-rudakkal díszített magas 
deszkafala mellett a területre beszögellő kis térhez jutunk, melyre balról 
a pénztárhelyiségek ablakai nyílnak. Közvetetlenűl ott van a turnikével 
ellátott gyalogbejáró s pár méternyire ettől a kocsiközlekedésre épült díszes 
főkapu.

A területre belépve balról a 672 m2 alapterületű nagy félszer ötlik elénk, 
melynek a kapu felé eső részében pénztárszoba, irodahelyiség és takarmány 
van. E 80 m. hosszú és 8 m. széles félszer a kocsi-versenypályára nyílik s a 
ló- és szarvasmarha-kiállítások alkalmával istállóid volt berendezve, a baromfi 
és élőméh-kiállitásoknak pedig központját képezte.

A félszeren túl, a kiállítási terület sarkán egy zárt kapu, kis gazdasági 
udvar és illemhely van. A félszerrel szemben, a kerülék-alakú kocsiverseny
pálya alsó góczában egy 75 m2 alapterületű nyolczszögletes pavillonnal 
ellátott magaslatról (háromszögelési pont) szép kilátás nyílik az egész területre.

A bejárattól jobbra van a 35 m2 alapterületű felvigyázói lak s ezentúl 
kezdődik a kocsiút, melyen a közönség fogatai a kocsikapun bejőve a 
terület északi részéhez közlekedhetnek.

A bejárattal szemben, tehát a kocsiversenypálya s a most említett 8 m. 
széles és 500 m. hosszú kocsiút között, mely utóbbi egy természetes magas
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laton át halad észak felé az amerikai-úti kapuig, négy nagy istálló áll egymás 
végében.

Ezek az istállók egészen egyformák, egyenkint 1.412 m2 alapterülettel, 
melyhez még a szerszámkamrák 100 m2 alapterülete hozzászámítandó. Az 
istállók egyenkint 70 m. hosszúak, 20 m. szélesek s négy sorban elhelyezhető 
176 lóra vannak berendezve, mind a négy oldalon 2—2 kapuval és a kocsiút 
felé eső oldalokon szerszámkamrákkal és hálófülkékkel ellátva.

Az istállók előtt s mellett tűzbiztos távolban vannak a kutak (összesen 12) 
nyomó és szívó szerkezettel, melyek bőséges és jó vizet szolgáltatnak a 
homokréteg alatt fekvő kavicstalajból. E kutak létesítése azért volt szükséges, 
mert a vízvezetéki hálózat csövei a városligeten túl már oly szűkek, hogy 
azokból az állatkiállitási terület szükségletének ellátására elégséges vizet nyerni 
nem lehetett, külön fővezeték építése pedig azon ideiglenes berendezésű 
területre aránytalanúl nagy költségeket okozott volna.

Az említett négy istálló mellett végighaladva a terület központjához 
jutunk.

Szemben áll a hétszögű főistállónak saroktornyokkal ékes homlokzata ; 
jobbról egy természetes magaslaton a csinos tisztilak, a 24 m2 alapterületű 
jury-páholylyal ellátott négyszögű nagy lovaglótér fölé emelkedő nagy tribün 
s a vele pergola-folyosóval összekötött kényelmes vendéglőépület és e mögött 
a területnek az amerikai-utat határoló kerítése a második főkapuval, a ven
déglő gazdasági épületeivel s a cselédségi kantinnal, melyek mind a jelzett 
természetes magaslaton vannak elhelyezve; balról a kocsiversenypálya magas 
és 156 m2 alapterületű tribünje látható s hátrább a vasút felé, az állatrakodók 
épületei (iroda, kovácsműhely) s a hozzájuk csatlakozó és egyúttal kerítésül 
is szolgáló hátsó félszer egyrésze, melyben a vasúti iroda részére van helyiség 
és nagy cselédségi férhely.

A hétszögű főistálló az állatkiállitási terület legnagyobb épülete. Ez 
3—400 ló elhelyezésére szolgál; boxokkal, a saroktornyokban irodaszobákkal 
s a nagy gazdasági udvar felé eső hátulsó falához ragasztott szerszám
kamrákkal és cseléd-férhelyekkel van ellátva.

Főbejárata egy teremszerű tágas fedett területre nyílik, mely a lovaknak 
rossz időben való elővezetésére van szánva. Jobbra-balra négy sorban épültek 
a lóállások. Alapterülete 5000 m2, a hozzáragasztott szerszámkamráké 374 m2.

E főistálló mögött terül el a gazdasági udvar két hosszú, összesen 1289 m2 
alapterületű félszerrel; egyike a vasút, másika a Hajcsár-út felé határolja 
a területet. E félszerek egyike a vasúti rakodónál kezdődik s ott a vasúti iroda- 
helyiséget, ezentúl pedig 300 ágygyal felszerelt cselédségi férhelyet tartalmaz, 
a terület sarka felé eső része pedig kocsiszín, mely azonban a tenyészállat- 
kiállitás alkalmával a bivalyok részére volt berendezve.

A területnek a két félszer közé eső sarkán egy zárt kapu (szükségbeli 
kijárat) van.

A második félszer, melynek hátsó része a Hajcsár-útra dől, kisebb 
felében takarmánykamráúl szolgált, mert a szemben álló 157 m2 területű 
szellős lábas pajta egy napi takarmánykészlet elhelyezésére sem volt elégséges-



222

A gazdasági udvar közepén áll a 148 m2 alapterületű cselédház, melyben 
a rendőrségi különítmény (12 ember) s tűzoltószemélyzet volt elhelyezve.

A gazdasági udvarról lépcső vezet föl azon magaslatra, mely az ame- 
rikai-út felé határolja az állatkiállitási területet.

E magaslaton, mindjárt balra, háttal a hajcsár-útnak egy 266 m2 alap- 
területű barak (nyílt szin s folytatásakép a kantin) és kis gazdasági 
udvar látható. A nyílt szin asztalokkal s padokkal ellátva a cselédség étkező- 
helyéül szolgált; ugyanígy a zárt kantin is, melyen túl a vendéglős söntése 
és főzőhelye volt berendezve.

Az amerikai-utat határoló kerítés mellett jégverem és tovább illemhely 
van. Ezek előtt áll a bádoggal fedett 299 m2 alapterületű vendéglőépület 
térés helyiségekkel, étteremmel, lakószobákkal, verandával és zárt gazdasági 
udvarral.

Mögötte az amerikai-útra vezető második főkapu, mely a közönség 
fogatai részére kijáratúi szolgált; oldalt a 81 m2 alapterületű csinos tisztilak 
kis tornáczczal s három kényelmes szobával.

A vendéglő verandáját pergola-folyosó köti össze a 70 m. hosszú nagy 
tribünnel, mely a magaslatnak a lovaglótér felé eső rézsűjére épült s 500 
személynek nyújt kényelmes helyet. E tribün közepén volt az udvari páholy 
is, melyből ő Felsége a király s az uralkodóház tagjai a katonai díjlovaglást 
nézték.

A négyszögalakú s körülkorlátolt lovaglótér hossza körülbelül 125 m., 
szélessége 85 m .; területe tehát 10.000 m2-nél több.

A korlátokkal ellátott kerülék-alakú s kitűnő karban fentartott kocsi
versenypálya 15 m. széles és 700 m. hosszú, de szükség esetén a főistálló 
előtti közút is beiktatható s igy a pálya még 500 méterrel meghosszabbítható, 
mely esetben az egész pálya 1200 m. hosszú.

Az összes szakértők nyilatkozatai szerint úgy a lovaglótér, mint a 
kocsiversenypálya kitűnőek voltak, noha az előbbi csupán agyagosabb, az 
utóbbi pedig kevésbbé agyagos szent-lőrinczi kavicsrétegek behengerelésével s 
igen jelentéktelen költséggel állíttatott elő.

A kocsiversenypálya belső mezején a magyar fajú szarvasmarhák nagy 
karámai állottak s a terület futóhomokját kavicscsal kötötte le a kiállítási iroda.

Az állatkiállitási terület a földmívelésügyi ministerium gondozása alatt 
állattenyésztési czélokra mind addig fenn fog tartatni, mig e területet a m. kir. 
államvasutak nélkülözhetik. A kiállítást követő 1897. év tavaszán az országos 
gazdasági egyesület tenyészállat-vásárt, a Tattersall-egylet pedig ügetőversenye- 
ket rendezett az állatkiállitások szép területén.
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Ünnepélyek és kongresszusok*
A  kiállítás ü n n ep ély es m egn yitása .

A kiállítás rendezési munkálatai április hó elején annyira előrehaladtak, 
hogy akkor már kétséget sem szenvedett, miszerint ugyancsak április hó 
folyamán teljes befejezésüket nyerik és a kiállítás május hó elején meg
nyitható lesz.

A magyar kormány kieszközölte, hogy az ezredéves országos kiállítást 
0  cs. és apóst. kir. Felsége személyesen megnyitni méltóztassék, a meg
nyitás napjáúl 1896. évi május hó 2-ának d. e. 11 óráját tűzvén ki. Ő cs. 
és apóst. kir. Felsége a megnyitás részleteire vonatkozó előterjesztést leg
kegyelmesebben jóváhagyván, a kereskedelemügyi minister a megnyitási ünne
pély programját az alábbiakban állapította meg:

A z ezredéves kiállítás ün n ep élyes m egn yitásán ak  program ja.
— 1896. május 2-án. —

Az ünnepélyre meghívottak a kiállítás területén, a részükre kijelölt helyeken, 
délelőtt !/ 2 ll-ig gyűlnek össze. (A kijelölt területre csakis a 11-ik főbejáraton 
át lehet jutni.)

3/4ll-kor ő császári és királyi Fenségeik, a főherczeg urak és főherczeg- 
asszonyok, valamint az idegen uralkodóházak esetleg jelenlevő tagjai, közvetlen 
kíséretükkel, a kiállítás terén felállított sátornál — rossz idő esetén az ünne
pélyek csarnokában — megjelennek és ott ő Felségeik megérkeztére várnak.
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Ő Felségeik 11 órakor érkeznek meg és az udvari sátorban — esetleg 
az ünnepélyek csarnokában — felállított tribünre mennek. Az urak teljes 
díszben jelennek meg, a rendek nagykeresztjeik szalagjaival, a véderőhöz 
tartozók a szolgálati jel vény nyel.

Azok az urak, kik díszmagyarral nem rendelkeznek és egyenruhát nem 
viselhetnek, frakkban, fehér nyakkendővel jelennek meg.

A hölgyek reggeli (látogató) öltözékben, kalappal jelennek meg.
Mikor mindannyian elhelyezkedtek, a kereskedelemügyi m. kir. minister, 

mint a kiállítás országos bizottságának elnöke, megteszi jelentését ő Felségének 
és a kiállítás megnyitására legmagasabb engedélyét kéri ki. Ő Felsége erre a 
jelentésre válaszolni méltóztatik és a kiállítást megnyitottnak jelenti ki.

Ebben a pillanatban a Gellérthegyen ágyúlövések dördülnek el, a dalárdák 
az ünnepi himnuszt éneklik, mire a kiállitás területén lévő harangok meg- 
kondulnak.

O Felsége ekkor a kereskedelemügyi m. kir. minister vezetése alatt, 
kisérve az uralkodóház tagjai által, körútra indul a kiállitás területén.

O Felségét az uralkodóház Fenséges tagjainak kísérete, valamint a többi 
meghívottak követik.

A Felséges asszony még ezen körmenet megkezdése előtt elhagyja a 
kiállitás területét.

A kiállítók már az ünnepi himnusz eléneklése alatt távoznak és elfog
lalják helyeiket a kiállitás illető osztályaiban.

A körút megkezdődik. A királyi pavillonhoz érve, ő Felsége, az uralkodó
ház Fenséges tagjai, valamint a meghívott vendégek belépnek a pavillonba, 
majd folytatják a körutat. A közös hadsereg és a honvédség kiállításának 
megtekintése után ő Felsége és az uralkodóház Fenséges tagjai a készen álló 
udvari kocsikra szállnak és ezzel a megnyitási ünnepély be van fejezve.

Rossz idő esetén ő Felsége és az uralkodóház Fenséges tagjai az ünnep
ségek csarnokában lefolyt megnyitási ünnepély után kocsikra szállnak.

A kereskedelemügyi minister meghagyására a megnyitási ünnepélyre 
meg lettek híva a Felséges uralkodóház fenséges főherczegei és főherczegnői, 
valamint ezek kísérete; a nagykövetek, követek, meghatalmazottak s ezek 
polgári és katonai kísérete, az udvari főméltóságok és hivatalok, a magyar 
zászlósurak, a magyar, az osztrák kormány tagjai, a közös ministerek; az 
állami és a közös számvevőszék; a Szt. István-rend nagykeresztjének tulaj
donosai, a valóságos belső titkos tanácsosok, a horvát, a bosznia-herczegovinai 
kormányok, a fiumei kormányzóság, a magyar főrendiház és képviselőház összes 
tagjai, az osztrák urakháza és parlament tagjai testületileg ; a magyar kúria 
és a kir. ítélőtáblák és főügyészségeik, a budapesti kir. törvényszék, az összes 
hazai egyházi méltóságok és hatóságok, a káptalanok és szerzetek, polgári és 
katonai méltóságok, az összes jelentékenyebb tudományos, közgazdasági és 
kulturális intézetek, társulatok és egyletek, a törvényhatóságok, az állami 
magasabb hivatalok, a cs. és kir. közös hadsereg és haditengerészet, a magyar 
kir. honvédség, a hazai és külföldi sajtó, a kiállitás összes csoport- és egyéb 
bizottságai, végül a kiállilók.
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A megnyitásra meg lettek híva még a kormányok tagjainak nejei, a 
palotahölgyek, a v. b. t. tanácsosok s több polgári és katonai méltóság nejei.

Április hó utolsó napjain, sőt még május hó 1-én és az ezt követő 
éjjel is permetezett az eső, de ezen kedvezőtlen időjárás nem akadályozhatta 
meg az illetékes tényezőket abban, hogy a megnyitó ünnepély külső fényének 
és pompájának emelése czéljából elkövessenek minden lehetőt; fel ne díszít
sék nemcsak a kiállítási területet, hanem magát a székes fővárost is.

És csakugyan nemzeti szinű díszben ragyogott minden útcza, talpon volt 
az egész Budapest!

Változatos díszükkel különösen kiváltak azok az útczák és terek, a 
melyek a kiállítás felé 
vezettek.

A kiállítás bejáratain 
sűrű zászlódísz lengett; 
maga a korzó pedig, a 
melyen tulajdonképen az 
ünnepély lefolyt, ragyogó 
virágpompájával elragadó 
képet nyújtott.

A kiállítás felé vezető 
útczákat, a kiállítás külső 
területét már kora reggel 
ellepte a sokaság.

A kiállítási területre 
már reggeli nyolcz óra
kor vonult fel az egye
temi ifjúság mintegy 150 
tagjából alakított rende
zőség, a mely részben 
díszmagyar, részben ma
gyar egyetemi ruhájával 
kellemes látványt njmj- 
tott.

E rendezőséget nyolcz 
és fél órakor felállította 
a kiállítási igazgatóság 
részéről kirendelt főrendező. Ez időtől kezdve gyülekezni kezdtek a meg
hívottak.

Mindenki a meghívón színes csíkkal részére kijelölt területre sietett, a 
hölgyek, diplomaták a részükre fentartott tribünöket foglalták el.

A korzó közepén ritka fénynyel és Ízléssel létesített biborpiros királyi 
sátor körűi gyülekeztek a főrendiház, a képviselőház tagjai, a sátorral szemben 
a két kormány tagjai, zászlósurak, v. b. t. tanácsosok és egyéb főméltóságok, 
ezek mögött tribünön a diplomaták, mig a királyi sátor felé vezető út két 
oldalát a katonaság és a kiállítási csoportbizottságok foglalták el.

Zenepavillon.

M a t l b k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. ITT. 15
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A katonaság soraiban volt Beck táborszernagy, a vezérkar főnöke, 
Pálffy András gróf, a magyar testőrgárda parancsnoka, Windisch-Grätz herczeg 
csapatfelügyelő, Appel lovassági tábornok, Pitner és Spaun ellentengernagyok, 
Lobkovitz herczeg és mádi Kovács György hadtestparancsnokok, Forinyák, 
Klobucsár és Rohonczy altábornagyok stb.

Az egyházi főméltóságok közűi elsőnek érkezik Schlauch Lőrincz nagy
váradi bibornok-püspök. Biborpiros palást lengi körül, fején a bibornoki kalap 
van. Nemsokára megérkezik az ország herczegprimása Vaszary Kolos bíboros 
is. Tiszteletteljesen üdvözlik mindenfelől. Ott van már Samassa József, az egri 
érsek, meg Császka, a kalocsai érsek. Hornig, Bende, Firczák, Szmrecsányi 
püspökök, Brankovics pátriárka, Kurz prépost egészítik ki a társaságot.

Az iparcsarnok elé robogva érkeztek a diplomáczia tagjainak hintói.
A külföldi államok képviselőinek külön joga ez, ők behajtatnak a kiállí

tás területére.
Külön tribünjük volt és megjelentek: Locatelli, a pápai nunczius 

helyettese, Eulenburg gróf német, Nigra gróf olasz, Lozé franczia, Kapnist 
gróf orosz, Mahmud Neddin bég török, Monson angol nagykövetek, ez 
utóbbi nejével, továbbá Hoyos őrgróf spanyol, Balmor gróf portugáli, 
Klaparéde svájczi, Spornek gróf dán, Lewenhaupt gróf svéd, Ghika 
román, Manos görög, Hsü-Tin-Tsung kínai és Nerimán kán perzsa követek, 
a japán követ nejével, továbbá Basily Sándor orosz, Ratibor herczeg német, 
Turenne gróf franczia, Bisio márki olasz, Hammond Ede amerikai, Teixeira de 
Mattos német-alföldi, Duckerts belga, Biernbaum Imre portugáli, Schossberger 
Henrik perzsa, Lutfi bey török, Haggenmacher Henrik svájczi, Altschul Arthur 
svéd és Kunz Jenő spanyol főkonzulok, valamennyien fényes konzuli 
díszben.

A diplomaták csoportjába vegyültek az osztrák kabinet tagjai is. Badeni, 
Gautsch, Bilinski, Glanz osztrák ministerek mellett ott voltak a közös minis
terek is : Goluchovski, Kállay és Krieghammer.

E közben egyre mozgalmasabb lett az élet a szép térségen. A hölgyek 
tribünjei is megteltek s a fehér, lila, kék, rózsaszínű napernyőkből valóságos 
erdő emelkedett. Világos, barátságos, szép kép volt ez, melynek pompás 
kereteül szolgáltak a tribünt körülözönlő ministerek, főrendek, képviselők, 
államtisztviselők.

A magyar ministerek közül Bánffy Dezső báró, Fejérváry Géza báró, 
Lukács László, Daniel Ernő, Darányi Ignácz, Perczel Dezső és Erdély Sándor 
ministerek, továbbá az összes államtitkárok ott voltak. Ott voltak: Szögyény- 
Marich László és Calice báró nagykövetek is, valamint Batthyány Lajos gróf 
fiumei kormányzó.

A főrendiházi tagok élén a zászlósurak álltak, ezek között Szlávy József 
főrendiházi elnök, Vay Béla báró alelnök, Zichy Ferencz gróf, Orczy Béla 
báró, Szápáry Géza gróf, Széchenyi Gyula gróf, Apponyi Lajos gróf, Széche
nyi Imre gróf, Pálffy-Daun Lipót gróf, Radvánszky Béla báró, Bánffy György 
gróf és Andrássy Aladár gróf. E csoportban foglalt helyet Windisch-Grätz 
herczeg, az osztrák urakházának elnöke és néhány osztrák főrend is.
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A képviselőház tagjai igen nagy számban a királyi sátortól balra cso
portosultak Szilágyi Dezső elnök, Berzeviczy Albert és Andrássy Tivadar gróf 
alelnökök vezetése alatt. Ott voltak: Tisza Kálmán, dr. Wekerle Sándor, 
dr. Matlekovits Sándor, Zichy Jenő gróf v. b. t. tanácsosok, Apponyi Albert 
gróf stb. A függetlenségi és 48-as párt tagjai közül megjelentek : Kossuth Ferencz, 
Helfy Ignácz, Ugrón Gábor, Holló Lajos, Szalay Imre és Károly, Polónyi Géza 
stb. Az osztrák képviselőház küldöttsége: Chlumecky elnök és Abrahamowicz 
alelnök vezetése alatt szintén ide sorakozott.

A klérus mögött az állami számvevőszék elnöke Rakovszky István, továbbá 
Szabó Miklós kúriai elnök, Czorda Bódog kúriai alelnök, az összes tanácselnökök, 
Vértessy Andor táblai elnök és Sárkány József táblai alelnök képviselték a 
legfőbb birói kart. A tudományt az akadémia küldöttei: Eötvös Loránd báró 
elnök, Szász Károly alelnök, Zichy Antal, Pauler Gyula, Than Károly osz
tályelnökök, Szily Kálmán főtitkár; továbbá Lengyel Béla egyetemi rektor és 
az összes dékánok, Entz Géza műegyetemi rektor és az összes dékánok 
képviselték. Ide sorakoztak a tudományos és irodalmi egyesületek képviselői is.

Végül Budapest székes főváros képviselői: Ráth főpolgármester, Kamermayer 
polgármester, Gerlóczy és Márkus alpolgármesterek, a tanács Összes tagjai és 
a főv. bizottsági tagok nagy csoportja következett s hozzájuk csatlakoztak a 
vidéki törvényhatóságok küldöttségei.

A IV. sz. tribünt a hazai és külföldi sajtó képviselői foglalták el; kép
viselve voltak e helyen az angol, franczia, spanyol, török, német, orosz, olasz 
stb. világlapok csekély kivétellel mind.

IOY2 órakor nagy mozgás támad; egymásután robognak be az udvari 
fogatok.

Afőherczegnőkésfőherczegekelőresiettek s a királyi sátorban foglaltak helyet. 
Megjelentek Stefánia özv. trónörökösné, Ottó főherczeg, Mária Jozéfa főherczeg- 
asszony, Lajos Viktor főherczeg, Gizella főherczegnő, Lipót bajor herczeg, 
Mária Valéria főherczegnő, Ferencz Szalvátor főherczeg, Blanka főherczeg- 
asszony, Frigyes főherczeg, Izabella főherczegasszony, Jenő főherczeg, József 
főherczeg, Clotild főherczegasszony, József Ágost főherczeg, Auguszta főherczeg
asszony, Karolina Mária Immaculata, Mária Terézia, Erzsébet, Mária Annun- 
ciata főherczegnők, Lipót Ferdinánd és József Ferdinánd főherczegek, Lipót 
Szalvátor főherczeg és Blanka főherczegnő, Ferdinánd főherczeg és neje Alice 
toszkánai herczegnő, Ferencz Szalvátor főherczeg, Koburg Fülöp herczeg és 
neje Lujza herczegasszony, Koburg Ernő herczeg.

Pont 11 órakor egy lövés dördült e l: a királyi pár megérkezett a kiállí
tás területére. Csakhamar zúgó éljenek hallatszottak messze távolból, felzen- 
dült a királyi család hymnusza s rövid néhány perez múlva a királyi pár meg
jelent a királyi sátorban.

A király ő Felsége magyar lovassági tábornoki díszegyenruhát viselt, 
Erzsébet királyné fekete faille-ruhában volt, fején fekete csipkekalap. Kezei 
közt egyszerű falegyezőt tartott.

Ekkor az emelvény elé lépett Daniel Ernő kereskedelmi minister és a 
következő beszédet mondotta:

15
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»Császári és Apostoli Királyi Felség!
Legkegyelmesebb Urunk!

A Mindenható kegyelme megengedte, hogy teljes erőben és virágzásban érhesse 
meg ez az ország az ezredévnek ünnepét.

A sorsnak különös kegye . . . mert hiszen csodálatraméltó, hogy ezt az országot, 
melyről a történelem múzsája feljegyezte, hogy századokon át a nyugoti kultúrának a 
megsemmisülés ellen védbástyája volt, melyen az egykor hatalmas keletnek ereje megtörött, 
hogy ezt az országot a világtörténelmi események vészes hullámai el nem sodorhatták.

A távol Keletről őserejének birtokában bevándorolt maroknyi nép megmutatta a 
műveltebb nyugatnak, miként tudott évszázadokon, egy ezredéven át sok viszontagsá
gon keresztül fennállásáért küzdő államot szervezni, az utódok meg fogják mutatni, 
hogy azt békés munkával, a művelődés eszközeivel biztosítani is tudják.

Kettős öröm tölti el a nemzedéket, a miért a gondviselés épen azon fejedelmének 
jogara alatt engedi szeretett hazájának ezredévét megünnepelni, kinek bölcs uralkodása 
alatt az alkotmányos közélet legszebb betetőzését és a kultúra e szép hazának minden 
intézményében a legerőteljesebb fellendülést nyerte.

A nemzet fiai e lélekemelő ünnepélyes alkalomból gyönyörködni óhajtottak a dicső 
műit emlékeiben is és képet nyerni a jelenről. Ezért vannak itt ma körülöttünk felhal
mozva a letűnt idők dicsőségkoszorűzta fegyverei és harczi lobogói és mellettünk a jelen 
békés munkájának fegyverei. Amazokat elhoztuk a templomokból is, melyekben egykor 
a nemzet harczi győzelemért fohászkodott, ezeket elhoztuk a munkának templomaiból, 
bizonyságáúl annak, hogy ez a nemzet megértette a legújabb kor szavát is és újabb 
hivatását is fényesen fogja betölteni.

Igazolja ezt a kiállítás is, mely az egész ország mai fejlettségét tűkrözteti vissza.
E kiállítást létrehozni az egész ország teljes szívvel, lélekkel igyekezett. De a leg

igazibb és legbensőbb hála rezdült meg mindnyájunk lelke mélyében a fölött, hogy a 
nemzet koronás királya, mint a legelső magyar, a nemzet rajongó szeretetével övezett 
felséges királyné és a fenséges uralkodóház tagjai, a kiállítás fényét, díszét, nagyságát, 
ragyogását, legkegyelmesebb közreműködésükkel és mai legmagasabb megjelenésükkel 
is emelni méltóztattak.

A fő- és székváros az ország szive ; szivének minden dobbanását lesi ma az egész 
ország, de minden igaz magyar ma saját szivében is azt az óhajtást táplálja, hogy 
isten áldása lengjen további beláthatatlan századokon át Szent-István koronája országai 
és dicső királya fölött, a kinek korszakos uralkodása alatt sikerült a második ezredév 
biztos alapjait megvetni.

Ezek után azon esedezéssel járulok császári és apostoli királyi Felségedhez, hogy 
a legmagasabb védnöksége alatt álló ezen ezredéves kiállítást legkegyelmesebben meg-, 
nyitottnak nyilvánítani méltóztassék.«

A miniszter befejező szavaiba és az éljenek orkánjába már belevegyük 
a gellérthegyi ágyúk dörgése és a városszerte megkondúlt harangok zúgása.

Ezután előlépett a király ő Felsége és a következő beszéddel nyitotta 
meg a kiállítást:

»Örömteljes érzelmektől áthatva jelentünk meg e történelmi 
időszakot jelző kiállítás megnyitásán.

Különösen fokozza pedig az örömet, hogy a magyar állam 
ezeréves fennállásának dicsőítésére, a hasznos munka, a szellemi
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és anyagi teremtő erő évszázados fejleményeinek bemutatásával, 
ily valódi békeünnepély áll első sorban.

E kiállítás — mint reményiem — tanúsítani fogja ország
világ előtt, hogy a magyar nemzet fentartván az államot sok 
viszontagság között, dicsőségesen egy évezreden át, nemcsak a 
harcztéren tudta vitézségével a trónt és hazáját mindenkor meg
védeni, hanem a művelődés terén is méltó helyet vívott ki magá
nak és foglalhat el a művelt nemzetek között.

Tanúsítani fogja továbbá azon buzgalmat és áldozatkészséget, 
melylyel az egész ország e kiállítás létrehozatalán fáradozott, vala
mint a külföldnek azon hálára kötelező készségét és rokonszenvét 
is, melyet a sok értékes és történelmünk szempontjából meg
becsülhetetlen tárgynak e kiállítás számára történt átengedése által 
nyilvánított.

És tanúsítani fogja végre, hogy habár a politikai küzdőtéren 
sokan külömböző és eltérő utakat választanak is hazafias érzel
meik érvényesítésére, a magyar szent korona iránt való hűségben, 
a hasznos munkánál, a tudományok terjesztésénél s ez által az 
ország javának és dicsőségének előmozdításánál, a hazának min
den polgárát egyesítve és teljes egyetértésben találjuk.

Őszintén kívánom, hogy ezen összhang és testvéries egyet
értés terjedjen ki áldásthozólag mind arra, a mi szeretett Magyar- 
országom boldogitására s jövőjének biztosítására szolgálhat s hogy 
az eddig elért siker, minden elbizakodás nélkül, inkább hathatós 
ösztönül szolgáljon a további munkásságra és haladásra, kérvén 
az Istent, hallgassa meg esedezésünket s kisérje áldásával és oltal
mával e kiállítást, a melyet e z e n n e l  m e g n y i to t tn a k  n y i lv á n í to k .«

Ennek megtörténtével Daniel Ernő kereskedelemügyi minister átnyújtotta 
Ő Felségének a kiállítás katalógusát.

Éljenzés hangzott fel ezer meg ezer ajakról. A lelkes zajba belevegyük 
a kiállítás harangjainak zúgása, a gellérthegyi ágyúk dörgése. A dalárda 300 
tagja elénekelte a millenniumi hymnuszt.

A király ismét karját nyújtotta a királynénak és egyszerű, kétlovas 
kocsijához vezette.

A közönség zajos éljenzésének közepette távozott a felséges király
asszony, mig Ő Felsége a király a megnyitási aktus befejeztével, 11 óra 35 
perczkor a kiállítási harangok zúgása közt megkezdte körútját a kiállítás 
területén. Ő Felsége jobbján Bánffy Dezső báró ministerelnök, balján Dániel 
Ernő kereskedelmi minister haladt. Ő Felségét egész kőrútjában — a mely 
az iparcsarnokon, a borászati csarnokon, a horvát kiállítási csarnokokon és a
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történelmi főcsoport épületein át a román csoportban levő király-szobákon s 
innen a József főherczeg és a székes főváros pavillonján át a hadsereg kiállí
tási csarnokaiba vezetett — kettős sorban kisérték az összes főherczegek és 
főherczegnők, azután a ministerek, a diplomáczia és a tábornoki kar, állami 
méltóságok képviselői, főrendek és országgyűlési képviselők.

A kőrútban utolsónak maradt hadügyi épület-csoportnak és kiállításnak 
megtekintése után a kapunál a király még egyszer katonásan üdvözölte a 
kíséretet adó urakat, azután kocsira szállt Ferdinánd főherczeggel. A követ
kező kocsiban foglaltak helyet Lipót bajor herczeg és Gizella főherczegnő, 
azután sorban : Stefánia özvegy trónörökösné udvarhölgyével, Lajos Viktor 
főherczeg, a toszkánai nagyherczeg nejével, Alice herczegnővel, Lipót Ferdi
nánd, Péter Ferdinánd és József Ferdinánd főherczegek, Lipót Szalvátor főher
czeg, Frigyes főherczeg Izabella főherczegnővel, majd Jenő főherczeg had
segédével, József és József Ágost főherczegek Auguszta főherczegnővel, Rainer 
főherczeg és Coburg Fülöp herczeg nejével.

Azután az udvari kiséret következett tizenöt udvari fogaton, a melyeken 
a külföldi nagykövetek is helyet foglaltak. Az osztrák ministerek és diplomaták 
zárták be a sort.

A meghívott közönség bevárta az udvarnak és kíséretének eltávozását, 
azután lassanként szétoszlott, egy része tovább folytatta a kiállítás megtekin
tését, mig a másik része haza sietett.

A megnyitási ünnepélyen a borús idő daczára mintegy 6000 meghívott 
és néhány száz rendes jegyet váltott egyén vett részt.

O  F elség e  a k irály látogatásai.
O Felsége a király összesen 13 alkalommal látogatta meg a kiállítást.
Az első alkalom a kiállítás ünnepélyes megnyitása volt.
Május 2-án a királyi Felség az iparcsarnokban, a borászati, horvát-szlavon 

és boszniai pavillonban, a történelmi főcsoport épületében, a József főherczeg 
pavilonjában, a háziipari kiállításban, a néprajzi faluban, a székes főváros 
pavilonjában és végül a hadügyi kiállításban tett látogatást.

Május 5-én a képzőművészeti csarnokot tekintette meg.
Május 7-én Frigyes főherczeg, Coburg Fülöp herczeg pavilonjaiban, az 

erdészeti, vizépitészeti, bosnyák, selyemtenyésztési, meteorologiai, Heves- és 
Torontál vármegyei, Pasteur-intézeti, mezőgazdasági, ménesbirtoki és dohány
csarnokokban tett látogatást.

Május hó 9-én a kereskedelmi, pénz- és hitelügyi, történelmi főcsoporti, 
horvát ipar- és erdészeti pavilonokat s a haszon-lókiállitást tekintette meg.

Május hó 15-én megtekintette a gyermek-pavillont, a vegyészeti, ezukor- 
és malomipari csarnokot, a Ganz-gyár részvénytársaság pavilonját, újból láto
gatást tett az iparcsarnokban és végül megszemlélte a sokszorositó-ipar pavil
onjában kiállított tárgyakat.

Június hó folyamán ismét négy ízben szentelt hosszabb időt a király a 
kiállítás tanulmányozásának.
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Június hó 14-én a vas-, fém- és építőipari csarnokban, s a közlekedési 
csarnokban tett látogatást.

Június hó 16-án a gépcsarnokban kezdte szemléjét s az államvasutak 
gépgyárában és a sajtó-pavillonban folytatta körútját.

Június hó 18-án a közúti járművek, a posta- és táviró-pavillonban, az 
emberbaráti intézetek csarnokában, az igazságügyi, közegészségügyi, a mentő-, 
a balneologiai és aranykönyv-pavillonban tett látogatást.

Végül június hó 20-án a kiállítás népszállását, ezután a hangszer- és zenemű - 
kiállitást, a halászati, folyamhajózási és tengerészeti pavillont tekintette meg.

Október hó folyamán négy ízben jelent meg a királyi Felség a kiállítás 
területén: 7-én, 8-án, 10-én és 17-én.

Október hó 7-én megtekintette az időleges kiállítások pavillonjában az őszi 
gyümölcskiállitást, innét a tejgazdasági, a kertészeti csarnokokban és Földváry 
László magánpavillonjába ment. Majd a Telefon-Hírmondó, a magyar petróleum- 
ipar-részvénytársaság, az Apolló kőolajfinomitó gyár, a fiumei ásványolajfinomitó, 
a magyar aszfalt és biharszilágyi olajipar-társaság pavillonjában tett látogatást.

Október 8-án a magyar Monier-vállalat, a Redlich, Spitzer, Ohrenstein 
és Walla, az észak-magyarországi egyesitett kőszénbánya, a Nobel Dinamit- 
társaság, a magyar általános koszénbánya-társaság, az Unió vas- és lemezgyár 
pavillonjában tartott szemlét, majd a bányászati és kohászati csarnokba ment.

Október 10-én a Justus Sándor, Kramer Miksa, Salgótarjáni kőszénbánya, a 
légszesz-, rimamurány-salgótarjáni vasmű-társaság, Terényi Henrik, arad- 
csanádi vasut-társaság, az urikány-zsilvölgyi kőszénbánya, Mátrai-Gfrerer czég, 
a Thonet testvérek, Buchwald Sándor czégek magánpavillonját s végül Littke, 
Hubert J. L., Törley, Braun testvérek és Francis Lajos pezsgőgyáros pavil- 
lonját tekintette meg.

Utoljára október 17-én látogatta meg a király a kiállítást, a mely alka
lommal a hadügyi csoportokat szemlélte meg.

Ezenkívül két Ízben megtekintette ő Felsége az állatkiállitást is.

A királyné, a királyi h á z  tagjai és fejedelmi vendégek látogatása.
Ő Felsége a királyné megjelent a kiállítás ünnepélyes megnyitásán és 

május hó 7-én jött első Ízben a területre, hogy a kiállítást alaposan meg
tekintse. A királyné ő Felsége május és október hó folyamán többször 
kitüntette a kiállítást látogatásával, vásárlásokat eszközölt, mindenkor incognito 
kívánt maradni és minden hivatalos fogadtatást mellőzni kért.

A királyi háznak a megnyitási ünnepélyen résztvett tagjai közül Stefánia 
özvegy trónörökösné, Ottó főherczeg, Mária Jozéfa, Gizella főherczegnők, 
Lipót bajor herczeg, Mária Valéria főherczegnő, Ferencz Szalvátor, Frigyes 
főherczegek, Izabella főherczegnő, Jenő, József főherczegek, Clotild főherczegnő, 
Coburg Fülöp herczeg és Lujza herczegnő május hó 4-én és 5-én, illetve
6-án kivétel nélkül hosszabb időt töltöttek a kiállítás területén.

Junius hó 5—7-én Stefánia özvegy trónörökösné leányával, Erzsébet 
főherczegnővel, Frigyes főherczeg, Izabella főherczegasszony, Jenő főherczeg,
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Lipót Szalvátor főherczeg és Ferdinánd toszkánai nagyherczeg; junius hó 
9-én József főherczeg, Clotild főherczegasszony, Frigyes főherczeg és Izabella 
főherczegasszony, Ferdinánd toscanai nagyherczeg, Blanka főherczegasszony, 
Szalvátor főherczeg; junius hó 10-én Frigyes főherczeg, Coburg Fülöp herczeg, 
Izabella főherczegasszony látogatták meg a kiállítást.

Ugyanezen a napon szerencséltette a kiállítást látogatásával Gusztáv 
herczeg, a svéd és norvég trónörökös is.

Junius hó 13-án József főherczeg családjával, Coburg Fülöp herczeg és 
Lujza herczegnő látogatták meg a kiállítást.

Junius hó 14-én és az azt követő két napon Lajos bajor herczeg, 
junius hó 17-én Fusini Semendru japáni királyi herczeg, julius hó 19-én Vladimir 
orosz nagyherczeg, október 3-án Boris Vladimirovics orosz és Alfréd szász- 
coburgi herczegek, október hó 10-én Connaugth herczeg, október hó 17-én 
Lajos Győző főherczeg, október hó 19-én Lajos Fülöp orleansi herczeg arájával, 
Mária Dorottya főherczegnővel, október hó 21-én József főherczeg családjával, 
Koburg Klementina herczegasszony, Koburg Fülöp és Lipót herczegek láto
gatták meg a kiállítást.

Megtekintette a kiállítást a szász-meiningeni nagyherczegnő is leányá
val együtt.

T estü le ti látogatások .
A kiállítás igazgatósága szívesen meghívta az osztrák szakegyleteket a 

kiállítás megtekintésére, melegen fogadott minden testületi kirándulásra vonat
kozó jelentkezést, elősegítette a kirándulások szervezését és felvilágosításaival 
sokban járult hozzá a tartózkodási program jó összeállításához.

A kirándulók csaknem kivétel nélkül hivatalosan fogadtattak a kiállítás 
főkapuinál, legtöbbször a vasúti pályaudvaron is. Gondoskodott az igazgatóság 
a kiránduló társaságok szakszerű kalauzolásáról és szórakoztatásáról is.

A testületi látogatások időbeli sorrendben a következők voltak:

Május 24-én érkezett a bécsi Concordia hirlapiró egyesület.
Junius 1-én fogadtattak az alsó-ausztriai iparegylet tagjai.
Junius 6-án a bécsi Theresianum növendékei.
Junius 11-én a morva iparegyesület tagjai.
Junius 12-én a mödlingi Francisco-Josephinum növendékei.
Junius 12-én a rustsuki gazdasági intézet növendékei.
Junius 15-én a bécsi Wissenschaftlicher Club tagjai.
Junius 18-án az osztrák és németországi iparkamarai titkárok.
Junius 20-án a bécsi Kaufmännischer Verein tagjai.
Junius 22-én az orosz hirlapirók.
Junius 27-én a brünni iparvállalatok tisztviselői.
Junius 27-én a bécsi demokraták.
Julius 4-én az amerikai magyarok társasága.
Julius 10-én a drezdai fegyvertani társulat tagjai.
Julius 11-én a bosnyák tanintézetek növendékei.
Julius 13-án a bécsi szabadelvűek.
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Augusztus 7-én az Österreichischer Gastwirthe-Vcrband tagjai.
Agusztus 15-én a bécsi Freisinniger Club tagjai.
Augusztus 16-án az osztrák kereskedelmi utazók egyesületének tagjai.
Augusztus 28-án a milánói technikusok.
Augusztus 30-án a bukaresti magyarok társasága.
Szeptember 20-án az Oesterreichischer Fachschriftsteller-Verband tagjai.
Szeptember 29-én a Deutsch-öst. und ung. Central-Verein für Binnenschiffahrt tagjai.
Október 1-én a bécsi Elektrotechnischer Verein tagjai.
Október 5-én a Centralverband Österreichischer Industrieller tagjai.
Október 25-én a bécsi kisiparosok társasága.

K o n g resszu so k  (ö sszejö v ete lek , d íszk ö z g y ű lé sek ), ünnepélyek , 
lakom ák, fogad óestélyek . T estü le ti lá togatások .

Az országos bizottság elnöke 1893. évi augusztus hó 15-én indította 
meg a kiállítás alatt tartandó kongresszusok, országos összejövetelek és köz
gyűlések ügyében az előmunkálatokat. E napon kelt azon felkérése, melyet 
összesen 50 hazai egyesülethez, társulat- és társasághoz, egylethez és tudo
mányos intézethez intézett. Ezen felhívásban utalás történt különösen arra, 
hogy a kiállítás kiválóan alkalmas összejövetelek rendezésére, mert az illető 
szakmának eszközeit, állapotát, haladási fokát és vívmányait a legteljesebben 
feltárja, és mert a kiállítás vonzó erejénél fogva az illető szaktársak a rendes
nél jóval nagyobb számban szoktak gyülekezni. Utalás történt e felhívásban 
arra is, hogy ezen összejövetelek megtartása fontos közérdeket is képez azért, 
mert kulturális állapotunk és haladási törekvéseink tekintetében itt-ott netán 
még uralkodó téves nézeteket a nagy nemzeti mű leginkább van hivatva 
eloszlatni, és mert külföldi vendégeink a tényleges állapotok megismertetése 
által a magyarságnak jó szolgálatot tenni, saját hazánkfiai pedig a munka 
vívmányai által lelkesülve, fokozott bizalommal és kitartással fognak haladni.

A kereskedelemügyi m. kir. minister úrnak eme felhívása folytán 
minden irányban megindultak a tervezések és tanácskozások, sorra érkeztek 
a bejelentések. 1895. év folyamán megindíthatok voltak már az intézőkkel a 
tárgyalások, meg volt állapítható a sorozat, sőt a határnapok beosztása is 
megtörténhetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister úr akkor felkérte 
dr. Matlekovits Sándor v. b. t. tanácsos, országgyűlési képviselőt, hogy a 
kiállítás igazgatóságát gazdag tapasztalásaival támogatni és a kongresszusok 
előkészítésében segédkezni szíveskedjék.

A határnapokra nézve az érdekeltek meghallgatásával megtörténvén a 
megállapodások, a kereskedelemügyi minister úr közölte a rendező bizottsá
gokkal azon kedvezményeket, melyek a kongresszuson résztvevőknek uta
zásuk és a kiállítás területére való belépésük tekintetében rendelkezésükre 
állanak. A kiállítási belépti jegyek 20 kros kedvezményes áron adattak ki.

Tekintettel az ezredév alkalmából rendezett országos ünnepélyekre, a 
kongresszusokra csak junius hó 15-től kezdődőleg tűzettek ki határnapok.

A kongresszusok a következő idősorrendben tartattak meg:
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Junius 16., 17., 18. Nemzetközi hirlapiró-kongresszus.
» 16. és a következő napok. Nemzetközi táviró-kongresszus.
» 16. és 17. A kereskedelmi kongresszus.
» 16. A Szabad Lyceum díszközgyűlése.
» 19. A német vasút-egyesület XV. technikus gyűlése.
» 23. Az osztrák és magyar czukorgyárak egyesületének díszülésc.
» 26. és 27. Gyógyszerészek országos kongresszusa.
» 29. és 30. Az osztrák-magyar papirgyárosok egyesületének XXIÍi. évi

közgyűlése.
Julius 2. Az országos középiskolai tanár-egyesület közgyűlése.

» 3., 4., 5., 6. és 8. Országos tanügyi kongresszus.
» 3. Az országos polgári iskolai tanár-egyesület közgyűlése.
» 4. V. egyetemes tanitógyülés.
» 7. A magyar néprajzi társaság díszülése.
» 7., 8. és 9. Katholikus tanítók nagygyűlése.
» 11. és 12. Az országos díjnok-egyesület és nyugdíjintézet díszközgyűlése.
» 19., 20. és 21. Nemzetközi állatvédelmi kongresszus.

Augusztus 2. A községi és körjegyzők orsz. központi egyletének közgyűlése.
» 3. Községi és körjegyzők országos kongresszusa.
» 9. Magántisztviselők országos kongresszusa.
» 15. Az országos tűzoltó-szövetség díszközgyűlése.
» 16. A tűzoltó-testületek segélyző szövetségének közgyűlése.
» 17. A XIII. országos tűzoltó-közgyűlés.
» 19. A katholikus egyletek kongresszusa.
» 21. és 22. Méhészek országos kongresszusa.
» 25. Kertészek országos kongresszusa.
» 26. Az országos magyar kertészeti egyesület díszközgyűlése.
» 28. és 29. Fogorvosok országos kongresszusa.
» 30. és 31. Erdészek országos kongresszusa.

Szeptember 6. és 7. Technikusok országos kongresszusa.
» 7. és 8. Hazai ipartestületek IV. országos gyűlése.
» 7. Kir. közjegyzők egyesületének díszközgyűlése.
» 7. Nemzetközi unitárius konferenczia.
» 8. A közművelődési egyesületek országos kongresszusa.
» 12. A magyar orvosok és természetvizsgálók XVIII. vándorgyűlése.
» 13. Az országos balneologiai egyesület díszközgyűlése.
» 14., 15. és 16. Közegészségi és^orvosügyi kongresszus.
» 17., 18., 19. és 20. VII. nemzetközi békekongresszus.
» 17., 18., 19., 20. és 21. Nemzetközi gazdakongresszus.
» 18., 19. és 20. Országos ügyvédgyülés.
» 21., 22. és 23. Országos ipari kongresszus.
» 23. A földfurással foglalkozó mérnökök kongresszusa.
» 23., 24. és 25. Interparlamentáris konferenczia.
» 24. és 25. IV. Országos gazdakongresszus.
» 24. Magyar gazdatisztek országos kongresszusa.
» 25. és 26. Bányászati, kohászati és geológiai kongresszus.
» 26., 27. és 28. Nemzetközi gyorsiró-kongresszus.
» 28., 29. és 30. Országos vendéglős-kongresszus.
» 27. A magyar kerékpár-szövetkezet VIII. díszközgyűlése.
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Szeptember 29. és 30. Fogtechnikusok kongresszusa.
Október 1., 2., 3. és 4. IV. nemzetközi műtörténeti kongresszus. 

» 5—23. Nemzetközi sakkverseny.
» 17. Kerékpár- és varrógép-gyárak kongresszusa.

Ünnepélyek a kiállítás területén.

Habár a kiállítás látogatása május és junius hóban nem maradt a vára
kozáson innen, a kiállítás végrehajtó bizottsága junius hó 27-én tartott tanács
kozása alkalmával szükségesnek látta, részben a nyári estékre, részben a 
közönség igényeire való tekintettel jótékony czéllal kapcsolatos ünnepélyek 
rendezését elhatározni és egyben megengedni, hogy ily kivételes estéken a 
rendes 40 fillérnyi belépti díj 20—60 fillérrel emeltethessék.

Az első e nemű és a budapesti katonai karmesterek nyugdíjalapja javára 
rendezett ünnepély julius hó 22-én tartatott meg. Az ünnepély monstre-katonai 
hangversenyből és a terület tündéries kivilágításából állott. Az összes Buda
pesten állomásozó 8 katonazenekar (400) zenész, összesen 8 darabot adott 
elő. A kivilágítást a londoni Pain és fiai 60.000 világitó testtel végezte.

Julius hó 26-án a kivilágítást megismételték.
Julius hó 31-én az önkéntes mentőegyesület javára monstre - dalár- 

hangverseny, magán énekelőadások és gondola-szerenádból álló programmal 
újabb ünnepély rendeztetett. A hangversenyben 200 énekes vett részt. A kivi
lágítás ezúttal 81.000 világitó testtel eszközöltetett.

Augusztus hó 14-én tartatott meg a II. katonai monstre-hangvérseny. 
Az együttes játék után a zenekarok külön-külön adtak 8 külömböző helyen 
szerenádot. Végezetül nagy takarodó volt. A kivilágítás ezúttal sem maradt el.

Augusztus 18-án ő Felsége a király születésnapja alkalmából újból ki 
volt világítva, még pedig az eddigieknél nagyobb terjedelemben és hatással a 
kiállítási terület.

Szeptember 1-én a magántisztviselők országos nyugdíjintézete javára ren
deztetett az e nemű utolsó ünnepély. Ennek programmját egy falusi búcsú- 
menet, magán énekelőadások, zenekari előadások s a tó és terület fényes 
kivilágításán kivűl velenczei módra csónak-felvonulás képezte.

Ünnepélyek a néprajzi faluban.

Nem sorozhattuk a faluban lezajlott népies jellegű ünnepélyeket az 
előbbiek közé, mert ezen ünnepélyek czélja és rendeltetése első sorban a 
hazai népszokások, nevezetesen egyes nemzetiségek viseletének, tánczának, 
lakodalmas ünnepségeinek stb. bemutatása volt, s igy ezen néprajzi jelentőségű 
ünnepségek csak másodsorban szolgáltak a látogató közönség mulattatására 
és szórakoztatására.

A faluban megtartott ünnepélyek közül kiemelhetők: a május hó 11-én 
megtartott szász lakodalom, a nagyjécsai és nagytószögi svábok által május
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hó 21-én megtartott búcsú, a nagyszombati járásbeli tótok népünnepe junius 
hó 21-én, a nógrádi palócz dalárda hangversenye julius 10-én, a végvári elemi 
iskolások évzáró ünnepélye a falusi iskolában julius hó 26-án, a hunyad- 
megyei oláhok tánczmulatsága augusztus 18-án, az oraviczai oláhok mulat
sága augusztus 22-én, a borsodmegyei matyók által szeptember 8-án tartott 
lakodalom s végül a szeptember hó 14-én a mokrini szerbek által rendezett 
lakodalom.

Fogadóestélyek.

A kereskedelemügyi m. kir. minister, mint a kiállítás országos bizott
ságának elnöke, és neje két estélyt adott a kiállítás csoportbizottsági tagjai, a 
kiállítók, illetve a bíráló bizottság tagjai tiszteletére. Az egyik estély junius 
hó 3-án, a másik október hó 24-én folyt le. Az estélyekre egyenként 2500 
darab meghívó küldetett szét. Az ezen alkalomra gazdagon feldíszített ünne
pélyek csarnokában megjelentek a ministerek, a képviselő- és főrendiház 
tagjai, a csoportelnökök, biztosok, kiállítók és az igazgatóság tisztviselői.

Torna- és sportversenyek.

A tornászat és sportnemek jelen fejlődésének bemutatása czéljából a 
kiállítás igazgatósága a kiállítás tartama alatt torna- és sportversenyek rende
zését vette tervbe, s e végből 1895. évi junius hó 8-án közös értekezletre 
hívta össze az ország összes torna- és sportegyleteit. Az értekezletre meg
hivatott : 21 kerékpár-egylet, 14 athletikai klub, 15 evezősegylet, 34 torna
egylet, 52 lövészegylet, 80 korcsolyázó-egylet, 39 különféle más sportegylet.

Az értekezlet, melyen a vallás- és közoktatásügyi minister úr képvisel
tette magát, országos torna- és sportbizottsággá alakult át s annak elnökévé 
Berzesiczy Albert országgyűlési képviselőt, előadójává dr. Kovács Gyulát 
választotta meg. Az ekként megalakúit országos bizottság végrehajtó bizottsá
got küldött ki kebeléből, mely a kiállítás tartama alatt rendezendő torna- és 
sportversenyek sorozatát a következőkép állapította meg:

I .  T o r n a v e r s e n y e k .
a) A »Magyarországi Tornaegyletek Szövetsége« által 1896. évi junius 

hó elején tartandó mintatornázás.
Program: 1-ső nap. Délelőtt 9 órakor: Próba a kiállítási versenytéren. — Dél

után 4—7-ig egyenkénti verseny ugyanott és pedig két csoportban. 1 csoport: Korlát, 
távolugrás, függeszkedés ; 2. csoport: Súlyemelés, bakugrás, nyújtó.

2-ik nap. Délelőtt 11 órakor ünnepélyes közgyűlés a Szentkirályi-útczai nemzeti 
tornacsarnokban.

Délután: 1. 3 órakor az összes tornászok kivonulása katona-zeneszó mellett a 
Szentkirályi-útczán, Kerepesi-úton, Erzsébet- és Teréz-körúton, Andrássy-úton át a 
Városligetbe, minden egylet saját zászlajával és jelzőtábiájával ellátva. 2. 4 órakor az 
összes tornászok felvonulása a kiállítási versenytérre a szabadgyakorlatokhoz. 3. Üd
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vözlő beszédek. 4. Szabad gyakorlatok az összes tornászok által bemutatva. 5. Elvonu
lás. 6. Csapattornázás. 7. Versenyek: a) kötélhúzás ; b) gyorsfutás. 8. Minta-csapattorná- 
zás. 9. Hajitó lapda-játék, mint verseny. 10. Győztesek kihirdetése.

b) A tanuló ifjúság tornaversenye ő Felsége a király jelenlétében. Meg- 
tartatik junius hó első felében két egymásutáni napon.

c) A nemzeti tornaegylet, a budapesti tornaegylet, az óbudai tornaegylet 
és a testgyakorlók köre által az ünnepélyek csarnokában rendezendő minta- 
tornázások és pedig a következő programmal.

I. Május elsején: 1. Felvonulás. 2. Szabadgyakorlatok súlyzókkal. 3. Csapat
tornázás. 4. Minta-tornázás a korláton. 5. Verseny : a) magasugrás ; b) ló (két előirt 
és egy szabadon választott gyakorlattal). 6. Játék : szökdelő-kör.

II. Junius közepén : 1. Felvonulás. 2. Szabadgyakorlatok (buzogányok). 3. Csapat
tornázás. 4. Minta-tornázás lovon.

I I .  A th lé ta v e r s e n y e k .
Rendezi a Magyar Athletikai Klub, a Budapesti Tornaklub, a Magyar 

Testgyakorlók Köre, a III. kér. Vívó- és Tornaegylet és az Óbudai Torna
egyletből alakult szövetség, összesen 8 verseny, és pedig :

Május 10. és 25-én: 1. A Magyar Athletikai Klubnak a szövetségbe 
lépett egyletek támogatása mellett rendezett millennáris versenye 12 program
ponttal. 2. A Budapesti Tornaklubnak a szövetségbe lépett egyletek támogatása 
mellett rendezett millennáris versenye 10 programponttal.

Junius 4. és 11-én és julius 5-én: 3. A Magyar Testgyakorlók Körének a 
szövetségbe lépett egyletek támogatása mellett rendezett millennáris versenye 
14 programponttal. 4. Az Óbudai Tornaegyletnek a szövetségbe lépett egyletek 
támogatása mellett rendezett versenye 10 programponttal. 5. A III. kér. 
Torna- és Vivóegylet a szövetségbe lépett egyletek támogatása mellett ren
dezett millennáris versenye 10 programponttal.

Szeptember hó 20-án: 6. A Magyar Testgyakorlók Körének a szövetségbe 
lépett egyletek támogatása mellett rendezett millennáris versenye 14 program
ponttal.

Október hó 4. és 18-án: 7. A Magyar Athletikai Klubnak a szövetségbe 
lépett egyletek támogatása mellett rendezett millennáris versenye 12 program
ponttal. 8. A Budapesti Tornaklubnak a szövetségbe lépett egyletek támogatása 
mellett rendezett millennáris versenye 10 verseny ponttal.

I I I .  K e r é k p á r v e r s e n y e k .

Május 17. és 31., junius 7. és 28., julius 12. és 26., augusztus 20. és 
28., szeptember 6 ., 8. és 27-én. Rendezi a Magyar Kerékpáros Szövetség, a 
Hunnia Magyar Bicycle-Klub, a Budapesti Kerékpár Egyesület, a Budai 
Kerékpár-Egyesület, a Budapesti Tornaklub, a Magyar Testgyakorlók Köréből 
alakult szövetség, összesen 12 verseny, és pedig:

a) Később meghatározandó időben 10 nemzetközi pályaverseny;
b) Később meghatározandó időben két országúti, illetve távverseny dísz

felvonulással.



238

Verseny: a) rúdtolás; b) korlát (előirt). 1. Szabadon választott gyakorlattal.
2. Játék : bakugrás.

III. Julius elején: 1. Felvonulás. 2. Szabad gyakorlatok vasbotokkal. 3. Csapat- 
tornázás. 4. Minta-tornázás bakon. 5. Verseny: a) kötélhúzás párosán; b) esetleg nyújtó 
(ló, bakkal). 6. Tolvaj-játék.

IV. Augusztus végén: 1. Felvonulás szaladással. 2. Tag- és társas szabadgyakor
latok körben. 3. Minta-tornázás magas korláton rugó deszkával. 4. Verseny : d) súly
emelés ; b) magasugrás. 5. Csapattornázás. 6. Golyók.

I V .  V iv ó v e r s e n y e k ,

A Magyar Athletikai Klub által a szakegyletek közreműködése mellett az 
ünnepének csarnokában május 14—20. között rendezendő nemzetközi vivó- 
versenyek.

V . E v e z ő s v e r s e n y e k .

A  magyar evezősegyletek országos szövetsége által junius hó 14. és 
15-én öt-öt versenyszámmal a Margitsziget mentén, illetve a Dunán rende
zendő millennáris versenyek.

V I . U s z ó v e r s e n y e k .

A magyar uszóegyesület által rendezendő öt nemzetközi verseny.
Ezen program csekély módosítással és néhány határnap átváltoztatá

sával tényleg meg is valósittatott. Az országos torna- és sportbizottság részint 
az általa létesített nagy versenypályán, részint a kiállítási ünnepélyek csarno
kában, illetőleg a Dunán és a Balatonon 31 külömböző versenyt és ünnepélyt 
rendezett, mely számban a 7 napig tartozott nemzetközi vivóverseny, az 
országos tornaszövetségi és evezősverseny csak egy-egy verseny gyanánt 
szerepel.

E versenyek legnagyobb részének anyagi eredménye nem felelt meg a 
várakozásoknak, de annál fényesebb volt az erkölcsi eredmény. A torna- és sport- 
bizottság, a nélkül, hogy e czélra fedezet bocsáttatott volna rendelkezésére, létre 
hozott egy oly torna- és versenypályát, a milyen eddigelé Magyarországon soha 
sem létezett, a mely egyedül tette lehetővé a feledhetlenül szép ifjúsági orszá
gos tornaversenynek méltó és megfelelő keretben való rendezését s a más 
országokban annyira divatos és kedvelt kerékpárversenyeknek nagy dimen
ziókban való bemutatását.

A bizottság hozta nálunk először érintkezésbe és együttes működésbe 
a torna- és sport-ügynek eddig egymástól annyira távol, majdnem ellenfelekkép 
szemben álló külömböző tényezőit: a tornászokat és athlétákat, az evező- és 
űszó-sportnak, valamint a kerékpár-sportnak képviselőit, a mi mindenesetre 
alkalmas volt a törekvések azonosságának felismerésére, az ellentétek lehető 
kiegyenlítésére s a közös czélokra való egyesülés talajának előkészítésére.

A torna- és sport-bizottság először hozta létre Magyarországon a torna- 
és sport-versenyeknek oly egységes sorozatát, a mely űgyszólván mindent 
feltárt, a mit a testgyakorlat, testedzés és testi nevelés terén mai nap a művelt 
világ ismer és aktivál, s mind ezekben próbatéteit nyújtotta a magyar nemzet
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előhaladásának, képességének, tanúlságosan és elismerésre méltóan állítva azt 
szembe a nemzetközi versenyeken az előrehaladott külföld bajnokainak erejével 
s ügyességével, és új korszakát inaugurálta hazánkban a torna- és sportügynek.

A millennáris versenypálya a Stefánia-út, lóversenytér és Csömöri-út által 
határolt és a székes főváros tulajdonát képező telken épült.

Az elfoglalt egész terület 35.000 □-métert tett. A versenypálya tengelye 
227 m., szélessége 87 m. volt. A pályának kerekded formában a kerékpár
pálya képezte szegélyét; az 1. réteg 10 centiméter erős, gyömöszölt, nehéz, 
agyagos föld, a 2. réteg 12 centiméter tégla- és mészkő-darabokból állott, 
melyek erősen hengerelteitek, a 3-ik réteget kőpor és agyagkeverék képezte 
három centiméter vastagságban, a 4-ik réteg finom kavics- és salakból s a 
legfelső Frank Rowden-féle homok- és kavicskeverékből állott.

A kerékpár-pályán belül az athléta-pálya és ezen belül szabad tér volt. 
A pálya körül 10.000 személyre nézőhely hagyatott. A jury-tribünön és király- 
pavillonon kívül nyolcz tribün építtetett, melyen 6500 egyén talált ülőhelyet. 
A tribünök alatt az öltözők, fülkék és vendéglők nyertek elhelyezést. Az ifjú
sági verseny alkalmával 5000 személy állott fel a versenypályán s a nézők 
száma megközelítette a 8000-et A pályát saját koczkázatára, a bevétel egy 
részének számára való biztosítása ellenében a Neuschlosz Ödön és Marcell 
czég építette.

A torna- és sportbizottság bírálói a külömböző versenyek alkalmából 
összesen 935 darab érmet osztottak szét, és pedig:

103 drb. nagy érmet,
103 » kis aranyérmet,
482 » ezüstérmet,
247 » bronzérmet.

Ebből esett:
Arany Kis arany Ezüst Bronz

a vívó-versenyre.................. . . . . 4 0 85 81 4

az athleta-versenyekre . . . . . . . . 4 2 32 31

tornaversenyekre............... . . . . 3 — OO 3

evezős-versenyekre............ . . . . 1 — 38 —
úszó-versenyekre............... . . . . 6 — 50 —
kerékpár-versenyekre............ . . . . 34 14 144 94

Ezen fejezet alatt még két ünnepélyről kell megemlékeznünk. Az egyik 
a IV. kerületi felsőbb leányiskola növendékei által az ünnepélyek csarnoká
ban rendezett tornajáték, mely május hó 30-án 150 résztvevővel tartatott 
meg; a másik az orsz. tűzoltó-verseny, mely a millennáris versenypályán 
augusztus hó 15-én, és a tűzoltó-egyesületek nagy díszgyakorlata, mely ugyan
ott augusztus hó 16-án zajlott le.

Zeneművészeti előadások.
Az ezredéves kiállítás I/B. (előadó művészet) csoportja a magyar szín- 

és zeneművészetnek bemutatását kapta feladatúi s ezt a szinházi berendezé-
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sek, felszerelések, építési tervek, továbbá a kották és hangszerek kiállításának 
szervezésével nem tarthatta kimeritettnek. S midőn alkalmas helyiség és be
rendezések híján lemondani volt kénytelen magyar színi előadásoknak kiváló 
magyar művészi erők közreműködésével való rendezéséről, a zeneművészeti 
előadások egész sorozatának előkészítésén fáradozott. Két czél lebegett a bizott
ság előtt: bemutatni a hazai zene-, ének- és dalirodalom jelesebb termékeit, 
másfelől az előadó művészet terén működőknek az előadásban elért tökélyét.

E végből a következő előadások rendezésére, illetve megtartására kérte 
fel az országos bizottság elnöke útján az illetékes tényezőket:

a) a filharmonikusok társaságát hazai és idegen zeneszerzők szerzemé
nyeinek előadása czéljából nyolcz hangverseny rendezésére;

b) a zenekedvelők egyletét hat előadás tartására;
c) Káldy Gyulát, a magyar királyi operaház igazgatóját, régi kurucz 

dalok bemutatására négy estén;
d) dr. Harrach József tanárt az ifjúsági énekkarok bemutatására két 

estén;
e) a Liszt Ferencz-zeneművész-kört magyar zeneművek bemutatására;
f )  az orsz. m. kir. zeneakadémiát az akadémia ifjúsága előhaladásá- 

nak igazolása czéljából egy előadás rendezésére;
g) a nemzeti zenedét két előadás tartására;
h) a »Budai ének- és zeneakadémiát« két előadás rendezésére;
i) a »Budai dalárdát« a magyar férfikarok bemutatására;
j)  Bogisich Mihály prépost-plébánost a magyar egyházi énekek be

mutatására ;
k) az aradi, temesvári, kolozsvári és brassói filharmonikusok társaságát 

a magyar zeneszerzők műveinek bemutatása czéljából egy-egy estére;
l) a pozsonyi egyházi zeneegyesületet, az esztergomi székesegyház ének

karát, az egri és pécsi székesegyház énekkarát oratóriumok, illetve a grego- 
riani énekek előadása czéljából egy-egy estére ;

m) a Hubay-Popper vonósnégyes-társaságot magyar zeneművek előadása 
czéljából négy estére.

Az országos bizottság elnöke, hogy ezen előadások rendezését elősegítse, a 
mondott czélra díjmentesen ajánlotta fel az előadásokra az ünnepélyek csar
nokát, kivilágítását és a szükséges szolgaszemélyzet szolgálatát.

A program mind ezek daczára csak kis részében volt megvalósítható. 
A közönségnek számtalan egyéb látnivaló által lekötött figyelme nem volt oly 
mértékben a zeneművészeti előadásokra irányítható, a mint ezt a költségek 
mérve kívánta volna, s igy az előadások abbanhagyása vált szükségessé.

Tényleg a következő előadások tartattak meg:
május hó 11-én a Rózsavölgyi és társa czég hangversenye;
május hó 23. és 28-án az országos zeneakadémia hangversenye ;
május hó 27-én.Sipos Antal zeneakadémiájának hangversenye;
junius hó 1-én az I. ifjúsági monstre-hangverseny;
junius hó 4-én a nemzeti zenede hangversenye ;



junius hó 6-án a budai dalárda hangversenye ; 
junius hó 10-én a II. ifjúsági monstre-hangverseny ; 
augusztus hó 15. és 16-án országos daláriinnepély.

Térzene.

A kiállítás területén mindennap, tekintet nélkül az időjárásra, két katonai 
zenekar játszott, d. u. 4-től egész 10-ig, illetve d. u. 5-től este 11 óráig, egy 
órai szünettel, az egyik teljes zenekar (43 zenész) a korzó területén, a másik 
(32 zenész) a történelmi kiállítás udvarán.
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A kiállítás berekesztése.

A kiállítás berekesztésének időpontja november hó 3-ának déli 12 órájára 
tűzetett ki.

Az ünnepélyek csarnokában lefolyt ünnepélyre meg lettek híva az összes 
ministerek és államtitkárok, a horvát bán, Budapest székes főváros főpolgár
mestere, polgármesterei, tanácsa, a kiállítás összes bizottságai, az összbiráló 
bizottság, a fővárosi sajtó, a külömböző kiállítási hölgybizottságok, a fővárosi 
millenniumi bizottság és az összes kiállítók.

Pont 12 órakor dr. Schmidt József igazgató az elnöki asztalhoz lépett 
és a következő beszédet intézte a kereskedelmi ministerhez :

Magyarország ezeréves fennállását ünnepelte.
Ezen az ünnepen a nemzetnek, a nemzet minden fiának minél közvetlenebbül 

szeme elé kellett állítani hosszú múltjának történetét, minden oldalról minél behatóbban 
meg kellett ismerni jelen állapotát, hogy biztos irányt nyerhessen a jövő törekvéseire, 
munkájára.

Ennek a szükségnek megfelelőleg e helyen, ezen a kiállításon fenmaradt emlékeiben 
látjuk hazánk történetét. S bátran elmondhatjuk, hogy népünk minden foglalkozási 
köréből akadtak lelkesek, a kik idehozták szorgalmuk gyümölcsét s ezzel hű képét 
adták a mai Magyarországnak.

Én, a kit az a ritka szerencse ért, hogy ennek a munkának csaknem kezdetétől 
közvetlen tanúja lehettem, felemelt fővel hirdethetem, hogy ez a munka nehéz volt, 
hogy azok, a kik végezték, elismerést érdemelnek.

Fel kellett ölelni a multat, ki kellett terjeszkedni a jelennek minden ágára.
S ezen a tág, határtalannak látszó mezőn mennyi akadály!
Ma gyors egymásutánban, sőt egymás mellett többszörös sorban kiállítás kiállítást 

követ. Azokat a dolgokat, melyeket általában kiállítani szoktak, új világításba kell helyezni, 
más oldalról kell bemutatni, az eddigitől eltérőn kell csoportosítani, hogy érdeket kelt
senek. Azokat, a miket másutt ritkán, vagy egyáltalán nem állítottak ki, azért szokták 
mellőzni, mert kiállításuk nagy nehézségekkel jár s ezeket a nehézségeket a mi kiállí
tóinknak kellett legyőzni. Meg kellett birkózniok az általában kedvezőtlen gazdasági hely
zettel, mely minden lépést nehézzé, minden számítást bizonytalanná, minden sikert 
kétségessé tett. Le kellett magukban győzni a kételyt, a mindig élő remény halvány

M a t l b k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. III. 16
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fénye mellett, az önzetlen hazafiság erejével kellett dolgozniok, hogy még a visszavonás 
szava is hatástalan maradjon.

Most, mikor a kiállítás végéhez jutottunk, megelégedéssel jelenthetjük ki, hogy 
nincs hang, mely el ne ismerné, hogy ez a munka sikerűit.

Kiállításunk legyőzte a bizalmatlanságot és előítéletet, elnémította az ellenséges 
irigykedést, meghódította a közönyt, a jóakarattá, sőt lelkes barátok nagy seregét sze
rezte meg talán először a külföldön, — azután idehaza.

Most, mikor ennek a kiállításnak, mint minden emberi alkotásnak eljött utolsó 
órája, alig van közöttünk valaki, a kit fájó érzés ne fogna el.

De ez a fájdalom enyhülést talál abban a biztos tudatban, hogy kiállításunkat 
ugyanazok a kezek, melyek szeretettel, gonddal, művészettel építették fel, leronthatják, 
széthordhatják; de nagy hatása, megbecsülhetetlen eredményei hosszú időig fenmaradnak, 
teljesen el talán soha nem enyésznek.

Az egész világon — ott is, a hol eddig nevünkről is alig vettek tudomást — 
elismeréssel, nem ritkán magasztalással említik a magyar mezőgazdaságot, ipart, tudományt 
és művészetet; hirdetik a magyar tehetségét, munkabírását; dicsőítik a magyar szabadság- 
szeretetét, törvénytiszteletét, harczias vitézségét, rajongó szeretetét, törhetetlen hűségét 
a legjobb uralkodó iránt.

Versenytársaink s azok, a kikkel üzleti összeköttetésben állunk, számolnak velünk, 
ellenségeink respektálnak, jóbarátaink, szövetségeseink azt a köteléket, mely bennünket 
hozzájuk csatol, szorosabbra fűzik.

De a mi nekünk mind ennél sokkal többet ér, az, hogy sokkal jobban ismerjük 
enmagunkat.

Tudjuk, hogy mink van, de tudjuk azt is, hogy még sokkal többre van szükségünk.
Látjuk, hogy megfeszített munkával, lankadatlan szorgalommal, összetartással, 

ha kellett önfeláldozással, rövid idő alatt nagyot haladtunk; de látjuk azt is, hogy 
csaknem végtelen az a tér, mely még előttünk áll, hogy agyunk teljes megfeszítésével 
kell tanulnunk, szivünk egész melegével kell lelkesednünk, hogy véres verejtékkel kell 
dolgoznunk, hogy sokat, a mi kedves szokásunkká vált, kell magunktól megtagadnunk, 
ha oda akarunk jutni, a hol a népek családjának haladtabb tagjai vannak.

Érzi minden igaz, minden gondolkodó magyar, hogy ezt a végnélkülinek látszó 
teret be kell futnunk; hogy erős, a lehetőségig fokozott munka, polgárai szoros össze
tartása nélkül nincs virágzó, boldog Magyarország. De érezzük azt is, hogy ezt a Ma
gyarországot meg tudjuk teremteni, fönn tudjuk tartani.

Ez az, a mi kiállításunk eredményeként, kiállításunk elmúlta után is fenmarad, 
ez az, a mi elmúlta felett vigasztalásúl szolgál.

És most, midőn hivatalos tisztem- és hivatalos megbízásomból folyólag arra volnék 
bátor Nagyméltóságodat kérni, hogy kiállításunkat bezártnak nyilvánítani méltóztatnék, 
szabad legyen külömbség nélkül, az összes kiállítók megbízásából Nagyméltóságodhoz 
még néhány szót intéznem.

Látja, tudja, érzi minden kiállító azt, hogy kormányunk minden tagja nemcsak 
rokonszenvvel, méltánylással kisérte a kiállítók törekvéseit, hanem a hol csak lehet
séges vala, nem csupán az állami üzemekkel, de a kormányzat minden ágazatával, 
melyet, vagy melynek legalább eredményét szemlélhetővé lehet tenni, soraik közé állt, 
példával, tanácscsal buzdította, tevékenységével segítette, a mikor kellett és lehetett, 
ügyét áldozatok árán is előmozdította.

Tudja és érzi minden kiállító azt, hogy Nagyméltóságod a kiállítás vezetésének 
minden szálát kezei között tartotta, hogy figyelmét minden részletre kiterjesztette, hogy 
minden érdeket egyenlően mérlegelt és igazságot szolgáltatott minden külömbség nélkül,
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hogy végre képviselte a kiállítókat és kiállítást mindenkivel szemben és mindenütt, a 
poharak csengése között épen úgy, mint mikor fontos érdekeit kellett védelmezni.

Ezért a kiállítók ezrének csak egy szava van : a köszönet szava.
Ezt a szót hangoztatva, kérem Nagyméltóságodat, méltóztatnék a magyar ezred

éves kiállítást bezártnak nyilvánítani.

Ezután Dániel Ernő kereskedelemügyi minister a következő beszédet 
mondotta:

Tisztelt Uraim ! Ez az ünnepély, mely bennünket most itt összegyűjtött, bánatos 
érzéssel tölti el keblemet; egy oly bájos, kedves képtől, egy oly tündérkerttől keli 
búcsút vennünk, mely féléven át nemcsak a főváros, de az egész ország lakóinak a 
tiszta és lelki gyönyörnek, a nemzeti büszkeségnek forrása volt!

De ez az érzés még nem kizárólagos. Az a büszkeség, az az önérzet, melyet ez a 
kiállítás minden igaz honfiban méltán és joggal felidézett, nincs annak létéhez kötve 
és bánatomat ellensúlyozza az a felemelő tudat, hogy a nemzeti önérzet épen az itt 
szerzett tanúlságokban és annak külső hatásában folyton ismétlődő fejlődésének oly 
forrásait fogja nyerni, melyek őt nagy és magasztos czélok elérésére nemcsak ösztönözni, 
de képesíteni is fogják.

Mert, uraim, az a nagy munka, melyet a nemzet állami létének, ezeréves fenn
állásának ünneplésére létesített, nemcsak a hozzáfűződő várakozásnak felelt meg, 
nemcsak az iránta emelt igényeket elégítette ki, de oly sikereket mutatott fel, melyek 
örökké fényes tanúságot tesznek, hogy ez a nemzet a reája háramló kulturmissziói 
feladatát nemcsak teljes mértékben felfogta, de elég erővel és akarattal is bir, hogy 
annak meg is feleljen.

Én azt hiszem, nem válhatunk el méltóan ezen nagy munkától a nélkül, hogy 
ezen sikereket legalább nagy vonásokban ne méltányolnók.

Tisztelt Uraim ! Kettős czél vezérelte e munka létesítését. Gyönyörködni akart a 
nemzet múltjának emlékein, másrészt tiszta képét akarta nyerni az ország mai állapotának.

E kettős czél nyert kifejezést az egész kiállítás elrendezésénél, mely ennélfogva 
lényegesen tért el minden eddig ismert kiállításoktól és a történelmi kiállítás rendezésében 
valóban úttörő volt.

Ép ezért — de természeténél fogva is, a kiállításban ezer év történetét tüntetni 
fel — nagy nehézségek és akadályok merültek fel, melyeket nyomban a hivatott 
tényezők lankadatlan buzgalma és buzdítása, valamint a résztvevőknek semmi áldozattól 
vissza nem riadó hazafiságának együttes közreműködése által sikerűit oly fényesen 
legyőzni, hogy a történelmi kiállítás nemcsak díszévé és kincses tárházává vált az egész 
kiállításnak, de a történelmi nevezetességű épületek utánzása és az értékes ereklyék 
gyűjtése folytán oly hű tükrét nyertük ezeréves történetünknek, mely a külföldet is 
teljes elismerésre bírta és bámulatba ejtette és a történelmünket kevésbbé ismerőknél 
is dicső múltúnk iránt méltánylást és tiszteletet keltett.

Méltán sorakozik a történelmihez a jelenkori kiállítás. Talán nem oly fényes és 
ragyogó, mint amaz, de sikereiben ép oly dús és talán gyakorlati értékében még 
gazdagabb.

Láttuk, mint alakúit át mezőgazdaságunk, mennyire haladt a belterjes művelés 
mind nagyobb arányokban való terjedése által és mily magas fokra emelkedett állat- 
tenyésztésünk.

Láttuk azon nagy erőfeszítéseket, melyek a talajjavítások és ármentesitések terén 
tétettek az okszerű művelés előmozdítására.

16*
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Láttuk az erdészetnél a szakítást a rablógazdasággal és láttuk a bányászat és 
kohászat terén mutatkozó folytonos haladást és valóságos hazafias örömünkre szolgál 
annak konstatálása, hogy a széntermelés emelkedése nemcsak a külföldi szén kiszorí
tását jelzi, de gyáriparunk állandó fejlődéséről is örvendetes tanúságot tesz.

Teljesen kielégitők a mezőgazdasági iparnak termékei is. Láttuk, hogy a szeszipar 
mikép igyekszik magát tartani, hogy a fiatal czukoripar a folyton tökéletesbülő technikai 
eljárással miképen hódit tért, és hogy a malomipar, mely már régóta a fejlettség magas 
színvonalán áll, a külföld irányában is megtartja domináló állását.

Büszkeséggel tölt el vas- és fémiparunk is, különösen gépiparunk oly haladást 
tett legújabb időkben, hogy termékeivel — különösen a gazdasági gépekkel — a kül
földön is versenyképesnek bizonyult.

De egyéb iparágaink is, különösen az építészeti ipar különféle ágai, az agyag- 
és üvegipar, a ruházati ipar, a sokszorosító- és papíripar és végre, mit talán először 
kellett volna említenem, a vegyészeti ipar is e tárlaton oly szép haladást tüntettek fel, 
mely bizonyára teljes elismerést érdemel és minden hazafit valódi megelégedéssel tölt el.

Nagy haladásról tesz tanúságot a közlekedési kiállítás is, és pedig nemcsak a 
vasúti, de tenger- és folyamhajózási tekintetben is. Valamint úttörőnek kell jeleznem 
a kereskedelem, pénz- és hitelügy feltüntetésére rendezett kiállítást is, mely ezen 
ágaknak virágzásáról világos képet nyújt.

Nagy súlyt fektetek a művészet terén látott haladás méltatására is. A művészet 
minden ágazatában : a festészetben, szobrászatban, építészetben híven tünteti fel törek
véseinket és sikereinket, és bátran mondhatom, hogy a felmutatott alkotásokat friss 
munkakedv, ambiczió és haladási vágy éppen nem mindennapi sikerekkel jellemzik.

De talán mind ezeknél érdekesebbek azok a törekvések és eredmények, melyek a 
kiállításon hazai kultúránkat és oktatásügyünk fejlődését, jelen állapotát és törekvéseink 
irányát akarták feltüntetni.

A magyar nemzet érzi, hogy fennállásának és felvirágzásának legfőbb biztosíté
kát kultúrái haladása képezi. Az egyeseknek törekvései e téren sok esetben a leg- 
külömbözőbb egyesületi működéssé tömörülnek és alig van a kultúrának tere és 
nyilvánulása, a hol e tevékenységnek jelentékeny nyomai ne mutatkoznának.

Ezeket a nyomokat kép és irás, szoborművek, táblázatok egyaránt hirdetik. 
Hirdetik azt, hogy ez a kultúra a mellett, hogy magyar nemzeti, nem akar elfojtani, 
nem akar háttérbe szorítani semmi más kultúrát, sem bántani, sérteni más nemzetiséget, 
sőt azok haladásának is készséggel szolgálni kíván.

Fontos kulturális tekintetek szolgálatában áll egész oktatásügyünk, mely nemcsak 
az átalános ismeretek terjesztését tartja feladatának, hanem a szakművelődés gyarapítá
sára is nagy súlyt helyez. A régibb szakoktatások mellé sorakozik újabban az ipari 
szakoktatás, mely a rövid idő alatt elért eredmények által igen szép jövőt igér.

Két irányzat domborodott ki az iparoktatásügyi csoportban : az iparművészeti és 
a nagyipari, mindkét irányban ipariskoláink a legnagyobb elismerésre méltó eredménye
ket mutatták fel és mindkét irányban a haladottabb iparral biró államok iparoktásának 
igen komoly versenytársaivá lettek.

T. Uraim! A csak futó vonásokban vázolt ezen sikerek és eredmények egy 
nagy jelentőséggel bírnak. Fényesen tesznek tanúságot arról, mikép a magyar nemzet 
hasznos tagja volt az európai népcsaládnak a haladás együttes munkájában és szellemi, 
anyagi és erkölcsi téren kifejtett munkálkodásunk vívmányait a legelőnyösebben tünteti fel.

És habár az igazság érdekében nem hallgathatom el, hogy ezen kiállításon némely 
iparágak még éppen nem, vagy csak hézagosán voltak képviselve, az eddigi haladás
ban találom a legerősebb biztosítékot arra, hogy ezen hiányok és hézagok is a közel
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jövőben be fognak töltetni, minek folytán gazdasági függetlenségünk minden irányban 
teljesen biztosítva leend.

Hogy mind ezen sikerek és eredmények nem maradnak hatás nélkül, ki merné 
ezt kétségbe vonni? Nyilvánúlni fog ez a jövőben, különösen ha mind azon tanulságok 
és tapasztalatok, melyeket e kiállítás nyújt, átmennek a nemzet vérébe és a nemzeti 
élet minden nyilvánúlásaiban érvényesülni fognak.

De nyilvánult már most is, és pedig úgy befelé, mint kifelé. A tömegesen fcl- 
ránduló s nagyrészt a legszegényebb néposztályhoz tartozó belföldi látogatók itt az 
ország szivében merítettek lelkesedést, látva hazájuknak talán alig is sejtett erejét és 
haladását; mig a külföld úgyszólván e kiállítás révén és az itt lefolyt kongresszusok 
alkalmából tanúlta ismerni és becsülni szép országunk belső erejét, hatalmát és hivatását.

Mélyen érzett hálás köszönetét mondok tehát a kormány nevében mind azoknak, 
kik hazafias lelkesedéssel hozzájárultak a nagy nemzeti mű sikeréhez.

Teszem ezt első sorban Szent-István koronájának társországai és a megszállott 
tartományok iránt, kik igaz testvéri szeretettel nemcsak szépen rendezett saját kiállí
tásaikkal bámulatos haladásuknak kimagasló bizonyítékait szolgáltatták, de ez által az 
anyaország teljes fényű képét emelték.

Köszönetét mondok a hadseregnek is, mely a kiválóan sikerűit hadászati 
kiállítás létesítésével valóságos úttörő munkát végzett; fényesen tanúsította ez által, 
hogy a nemzet törekvéseivel és aspiráczióival teljesen összeforrott és annak minden 
örömében és viszontagságában a maga részét magának kiveszi.

Köszönetét mondok végre az összes kiállítóknak, kik nem riadva vissza áldoza
toktól és fáradalmaktól, minden tehetségüket e nemzeti nagy mű fényének és sikeré
nek emelésére fordították.

És köszönetét mondok a sajtónak, mely hathatós támogatásával biztosította 
e szép mű sikerét.

Volt azonban e kiállítás folytán alkalmunk egy becsben igen magas és az 
egész nemzet minden rétegét élénken érintő tapasztalatot szerezni, s ez az, hogy 
minden várakozást messze túlszárnyalt az a benső érdeklődés és a nemzettel való 
együttérzés osztatlan melege, a melylyel dicsőségesen uralkodó koronás királyunk és 
a nemzet rajongó szeretetével övezett királyné az ország millenniumi ünnepélyeinek és 
első sorban az ezredéves kiállításnak emelését szivükön viselték, nemkülömben millenniumi 
alkotásaink sikerét legmagasabb személyes közreműködésükkel biztosították.

Szent Istvánnak ékes koronája egy ezredév alatt vajmi ritkán ragyogott oly 
fényesen, mint most, s miként szimbóluma a nemzeti erőnek, vajmi ritkán képviselt 
oly egyetértő és egységes hatalmat, a minő csak az uralkodóval szívben, lélekben 
összeforrott hazában gyökerezhetik.

Az a dicsfény, mely örömteljes boldogságunkra a koronától az országra szerte- 
sugárzott, a visszavonások és a nemzeti küzdelmek árnyait mintegy varázsütésre 
eloszlatta és az összetartozandóság oly fenkölt érzete fogta el a kebleket, melynek 
generácziókra kiható nyomai fognak maradni.

Az a felemelő bölcseség, mely hazánk hivatásának történelmi mérlegelése 
alapján a jelen viszonyok méltó megítélésével és a messze jövőbe tekintő látnoki 
szemmel kovácsolja még szorosabbra a kapcsokat a nemzet és a dinasztia közt, a 
legerősebb visszhangra talál mindnyájunk kebelében, és áthatva a törhetlen hűségnek 
és ragaszkodásnak érzetétől, minden gondolatunk és óhajunk azon imában egyesül:

Éljen a király!
És ezzel az ezredéves országos kiállítást bezárom !
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A helyesléssel, tetszésnyilatkozatokkal és éljenzésekkel gyakran félbe
szakított beszéddel az emlékezetes ünnep véget ért.

A ministerek a nagyszámú közönség zajos éljenei közt távoztak az 
ünnepélyek csarnokából.

A kiállítási terület azonban a közönség rendelkezésére estig még nyitva 
maradt.

Este 9—11 óra között dísztakarodó hangjai mellett katonabandák járták 
be az egész területet, azután a korzón összejővén, a Rákóczy-induló hangjai 
és a jelenlevő közönség szűnni nem akaró éljenzése között kivonultak a kiállí
tási területről s utánuk a kiállítás második kapuja is bezárúlván, véget ért 
az a fényes és gazdag nemzeti vállalkozás, a melyet hazánk ezeréves év
fordulójára a nemzet buzgó és áldozatkész közreműködése hozott létre.

A  jury.
A jury-szabályzat.

A jury-szabályzat szerint minden kiállító tárgyai bírálat alá kerültek és 
a mennyiben az illetékes bírálóbizottság azokat erre érdemeseknek Ítélte, a meg
állapított kitüntetésekre igényt tarthattak.

E szabály alól kivétettek:
a) azon kiállítók tárgyai, kik valamely csoport-jurynak tagjai voltak;
b) a szakértők, azonban csak abban a csoportban, a melyre szakértői 

működésük kiterjedt;
c) azok a kiállítók, a kik a megbiráltatásról és esetleges kitüntésről záros 

határidőben lemondottak;
d) az állami hatóságok, intézetek és vállalatok.
Ezekben az esetekben a kiállítók tárgyai megfelelő feliratokkal láttattak el.
A kiállításnál segédeszközül szolgáló külföldi gépek és nem kiállítási 

tárgyak nem biráltattak.
A jurytagság tiszteletbeli és bizalmi állás volt.
A jurytagok a kiállítás egész idejére tiszteleti beléptijegyet nyertek a 

kiállítás területére; azok, a kik Budapesten kívül laktak, működésük idejére a 
magyar államvasutak vonalain lakóhelyüktől, illetve lakóhelyükhöz eső legköze
lebbi állomástól Budapestre és vissza vasúti szabadjegyekkel is elláttattak.

A jury munkálatai titokban voltak tartandók.
A jury szakértők véleményét is meghallgathatta.
A kiállított tárgyakat négy különálló, egymástól függetlenül működött 

jury bírálta el, és pedig:
1. a történelmi,,
2. a jelenkori jury,
3. az iparostanonczok és segédek időleges kiállításának,
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4. a földmívelésügyi minister által rendezett időleges kiállításoknak juryje.
A két utóbbinak működéséről a hivatkozott kiállítások ismertetésénél 

lesz szó.
Történelmi jury.

A történelmi jury-szabályzat értelmében, a történelmi főesoportbizottság e 
czélra külön meghívott összes tagjainak titkos szavazás útján történt kijelö
lése alapján, kül- és belföldi szaktudósok köréből a kiállítási országos bizottság 
elnöke nevezte ki. Négy tag a kinevezést nem fogadhatván el, a bírálatot 32 
tag teljesítette.

E jury elnöke: a történelmi főcsoport elnöke; titkára: a történelmi fő
csoport előadója. A főcsoport igazgatója az országos bizottság elnökétől meg
bízást nyert arra, hogy a jury munkálataiban részt vegyen s azt támogassa. 
Két alelnököt és megfelelő számú előadót a történelmi jury tagjai választottak.

A jury következőleg alakúit meg :
Elnök: Gr. Széchenyi Béla.
I. alelnök: Gaston Le Breton, a párisi Institut tagja, a roucni muzeum igaz

gatója (Rouen).
II. alelnök: Alexander Schnütgen, székesegyházi kanonok (Köln a. R.).
Titkár: Dr. Czobor Béla, egy. magántanár, főcsoport-előadó.
Tagok : Julius Lessing, titk. kormánytanácsos, iparműv. múzeumi igazgató (Berlin). 

Herbert Minton Cundall, a South-Kensington őre (London). Dr. Otto Finsch, etnográfus 
(Delmenhorst, Bréma mellett). Dr. Wilhelm Anton Neumann, egy. tanár (Bécs). Edmond 
Reuseus, egy. ny. r. tanár (Louvain, Belgium). Rudolf Dietrich, cs. és kir. tűzérkapitány 
(Bécs), Wendelin Boeheim, a császári ház műtört. gyűjteményének őre (Bécs). Friedrich 
Bluntschli tanár (Zürich). Carl Thevvalle, polgármester (Köln a. R.). Comte Lair, a »Société 
Fran9ais d’Archéologie« tagja (Páris). Louis Delamarre-Didot, az »Union Centrale des 
Arts Decoratifs« administratora (Páris). E. Costantini (Firenze). Alexander Petter, mú
zeumi igazgató (Salzburg). Francesco Bulié, tanár (Spalato). M. Walterovic, főiskolai 
tanár (Belgrád). Dr. Beöthy Zsolt, min. tan., egy. ny. r. tanár. Bethlen Balázs gróf, 
cs. és kir. kamarás. Czigler Győző, műegyetemi tanár. Dr. Fejérpataky László, egyetemi 
tanár, múzeumi igazg. őr. Dr. Forster Gyula, min. tanácsos, a műemlékek országos 
bizottságának másodelnöke. Dr. Fraknói Vilmos, vál. püspök, váradi apátkanonok. 
Dr. Gyulai Pál, főrendiházi tag, egyet. ny. r. tanár. Dr. Hampel József, múzeumi igazg. 
őr, egyet. ny. r. tanár. Herman Ottó, orsz. képviselő. Keglevich István gr., főrendiházi 
tag. Möller István, építész. Radvánszky Béla br., koronaőr. Rónai Horváth Jenő, m. kir. 
honvéd-alezredes. Szmrecsányi Miklós, ministeri osztálytanácsos.

A jury állapította meg a bírálatnál követendő főbb irányelveket és az el
bírálásnál követendő eljárást.

A katalógus nyomán minden egyes kiállító részére külön bírálati iv 
adatott ki, melyek alapján a bírálat a helyszínén eszközöltetett s ez után 
határozott a jury a kitüntetések felett.

A jury határozatai a következő kérdésekre terjedtek k i:
a) hogy az illető kitüntendő-e egyátalán s minő eredményeknél fogva ?
b) a szabályzatban felsorolt kitüntetések közűi melyikben részesitendő ?
c) mily jelmondás alkalmazandó ?



248

A jury határozatképes volt, ha a tagoknak legalább egyharmada részt 
vett az ülésen.

A határozatok átalános szótöbbséggel hozattak. Szavazatok egyenlősége 
esetén az elnök szava döntött. Ez a jury a kitüntetések felett végérvényesen 
határozott.

A következő kitüntetéseket Ítélte oda :
1. Millenniumi nagy érmet, a kiállítás körűi szerzett érdemek különös 

felemlitésével: 10.
2. Millenniumi nagy érmet: 59.
3. Kiállítási érmet: 154.
4. Elismerő oklevelet: 655.
5. Közreműködők érmét: 73.

Jelenkori jury.
A jelenkori jury, a szabályzat értelmében, a kiállítási csoportok, illetve 

alcsoportok szerint 31 csoport-juryre oszlott és 400 tagból kellett volna állania; 
minthogy azonban a Vl/b. csoportban annyi és oly sokféle bor volt kiállítva, 
hogy a bírálatot a szabályzat által e csoport részére megállapított 12 tag nem 
tudta volna teljesíteni, a szőllőszet és borászat részére külön csoport-jury lett 
alakítva 40 taggal, ugyancsak külön csoport-jury lett alakítva a horvát-szlavon 
és a megszállott tartományok kiállítása részére, a mely változtatások folytán 
34 csoport-jury működött 480 taggal.

Rendszerint a jurytagok felét csoportonként az egyes csoportokban 
résztvett kiállítók választották, a másik felét az illető csoportbizottságok meg
hallgatásával és a mezőgazdasági és erdészeti csoportokban a földmívelésügyi, 
a hadügyi csoportban a honvédelmi ministerrel egyetértőleg a kiállítási orsz. 
bizottság elnöke nevezte ki.

Ez alól a szabály alól kivételt képeztek:
A képzőművészeti csoport, a melyben a jury tagjainak kétharmadát a 

kiállító művészek választották, egyharmadát a vallás- és közoktatásügyi minis
terrel egyetértőleg a kiállítási országos bizottság elnöke nevezte ki.

Az előadó művészet, a közművelődés és az oktatásügy, az egészségügy, 
gyermeknevelés, a kereskedelem, kereskedelem segédeszközei, pénz- és hitelügy, 
a néprajz és háziipar, valamint a műkedvelők csoportjai, a melyekben a jury 
tagjait az illető csoportbizottságok javaslata alapján, és a három előlnevezett 
csoportnál a vallás- és közoktatásügyi ministerrel egyetértőleg, a kiállítási 
országos bizottság elnöke nevezte ki.

Végre a horvát-szlavon s a boszniai és herczegovinai kiállítók csoport- 
jury-jei, a melyekben a tagokat részben az illető kormányok javaslatára az 
országos bizottság elnöke nevezte ki, részben az érdekelt csoportjuryk delegálták.

A jury elnökét a kiállítási országos bizottság elnöke nevezte ki, két 
alelnökét a jury-tagok választották. A jury titkára a kiállítás titkára és 
helyettese voltak.

Minden csoport-jury, titkos szavazás útján, átalános szótöbbséggel elnököt, 
alelnököt és előadót választott.
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A jury ezek alapján következőleg alakúit meg:
Elnök: Dr. Wekerle Sándor, v. b. t. t., országgyűlési képviselő.
Alelnökök: Dr. Matlekovits Sándor, v. b. t. t., országgyűlési képviselő : 

Thék Endre, nagyiparos.
Titkár: Gelléri Mór, kiállítási titkár.
Előadó: Dr. Ballai Lajos, ministeri titkár.
Kiállítási igazgató: Dr. Schmidt József, ministeri tanácsos.
Kiállítási főmérnök: Müller Béla, min. osztálytanácsos.

I f A. csoport-jury (képzőművészet).
Elnök: Keleti Gusztáv.
Alelnök: Alpár Ignácz.
Előadó: Dr. Ambrozovics Dezső.*
Tagok: Alpár Ignácz, Basch Gyula, Bihari Sándor, Czigler Győző, Ebner Lajos, 

Fadrusz János, Feszty Árpád, báró Harkányi Frigyes, Hauszmann Alajos, Keleti Gusztáv, 
Marczali Henrik, Morelli Gusztáv, Nádler Róbert, Rauscher Lajos, Roskovitz Ignácz, 
Róna József, Spányi Béla, Steindl Imre, Ujváry Ignácz, Zala György.

I/B. csoport-jury (előadóművészét).
Elnök: Bogisich Mihály czimzetes püspök.
Alelnök: Schunda J. Venczel hangszergyáros.
Előadó: id. Ábrányi Kornél iró.
Tagok: id. Ábrányi Kornél zeneiró, Bellovits Imre karnagy, Bogisich Mihály czim

zetes püspök, Dunkel Norbert cs. és kir. udvari zeneműkereskedő, Schunda J. Venczel 
hangszergyáros, Stowasser J. hangszergyaros, Szilágyi Lajos a m. kir. opera és a nemzeti 
szinház műszaki tanácsosa, Szűk Lipót nyug. zenedei tanár.

Szakértők: Chmel József Gusztáv cs. és kir. udvari szállító, Pap Béla orgonakészitő.

II. csoport-jury (közművelődés és sajtó).
Elnök: Berzeviczy Albert v. b. t. t., a képviselőház alelnöke.
Alelnök: Jekelfalussy József ministeri tanácsos.
Előadó: Hoffmann Aladár könyvkereskedő.
Tagok: Berzeviczy Albert, Hoffmann Aladár, Horánszky Nándor, Jekelfalussy 

József, Körösi József, Rákosi Jenő, Sándor József, Szinnyei József, Ugrón Gábor.

III. csoport-jury (közoktatásügy).
Elnök: Zsilinszky Mihály államtitkár.
Alelnök: Helfy Ignácz országgyűlési képviselő.
Előadó: Dr. Gopcsa László ministeri segédtitkár.
Tagok: dr. Beke Manó, Czigler Győző, Dörre Tivadar, Erkel Sándor, gról Festetics 

Andor, a nemzeti szinház igazgatója, dr. Gopcsa László, György Aladár, Hegedűs Károly, 
Helfy Ignácz, dr. Láng Lajos, Matskássy József, Mársits Rozina, Morlin Emil, özv. Nendtvich 
Gusztávné, Porzsolt Jenő, Rauscher Lajos, Staub Móricz, Szterényi József, Szuppán Vilmos, 
gróf Teleki Sándor, dr. Udránszky L á s z ló ,  Vágó P á l,  Wodianer Arthur, Zsilinszky Mihály.

Szakértők: dr. Tóth Lajos egyetemi tanár, dr. Németh Géza egyetemi tanár, 
dr. Négyessy László egyetemi tanár, dr. Gyomlay Gyula főgymnasiumi tanár, dr. Kovács

* A csillaggal jelöltek nem jury-tagok.
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János tanitóképző-intézeti tanár, dr. Kiss Áron tanitóképző-intézeti tanár, Szirtes Ignácz 
tanár, Györgyi Kálmán tanár, Vig Albert ipari szakiskolai igazgató, Scharter Gyula, 
Ormay Jenő, Prenoszil Sándor, Passuth Ödön, Clement Alajos tanító, Walther Károly 
tanító, Velőssy Ernő tanító.

IV /A. és IV/B. csoport-jury (egészségügy és gyermeknevelésügy).
Elnök : Dr. Fodor József egyetemi tanár.
Alelnök: Dr. Bókay Árpád egyetemi tanár.
Előadó: Dr. Fialka Gusztáv orvostudor.
Tagok: dr. Árkövy József, dr. Bókay Árpád, dr. Dollinger Gyula, dr. Farkas 

László, dr. Fialka Gusztáv, dr. Frank Ödön, dr. Fodor József, György Aladár, dr. Hainiss 
Gézg, dr. Issekutz Hugó, dr. Korányi Frigyes, dr. Ludwik Endre, Sigmund József nagy- 
kereskedő, Smialovszky Valér országgyűlési képviselő, dr. Szontagh Felix, Zboray Béla 
gyógyszerész.

V/A. és V/B. csoport-jury (kereskedelem, pénz- és hitelügy).
Elnök: Graenzenstein Béla államtitkár.
Alelnök: Ormody Vilmos, az első magyar átalános biztositó társaság igazgatója.
Előadó: Mende Bódog nemzetgazdasági szakiró.*
Tagok: Biró Tamás ministeri osztálytanácsos, Deutsch Antal, a Pester Lloyd 

szerkesztője, Enyedi Lukács ministeri tanácsos, a magyar agrárbank vezérigazgatója, 
Graenzenstein Béla államtitkár, Hajós József orsz. képviselő, Hegedűs Sándor orsz. 
képviselő, Matlekovits Sándor v. b. t. t., dr. Pólya Jakab akadémiai tag, Ullmann Emil 
keresk. és ipark. tag, Ormody Vilmos, az első magyar átalános biztositó társaság 
igazgatója, dr. Tisza István orsz. képviselő, Walkó Lajos, a magyar leszámítoló- és 
pénzváltóbank igazgatója.

VI/A. csoport-jury (mezőgazdaság).
Elnök: gróf Bethlen András nagybirtokos, v. b. t. t.
Alelnök: Bujanovics Sándor országgyűlési képviselő.
Előadó: Magyar Kázmér földmíves-iskolai felügyelő.*
Tagok: gróf Bethlen András, Balás Árpád, Bujanovics Sándor, Cserháti Sándor, 

Forster Géza, Gotthard Jenő, Gotthard Sándor, Hoitsy Pál, Libits Adolf, Rohrer 
Ferencz, Reusz Henrik, telegdi Roth Lajos, Somsich Andor, Szily Pongrácz ország
gyűlési képviselő.

VI/B. csoport-jury (gyümölcsészet, kertészet).
Elnök : Rakovszky István, a magyar állami számvevőszék elnöke, v. b. t. t.
Alelnök: Emi eh Gusztáv, az országos kertészeti egyesület igazgató-elnöke.
Előadó : Serfőző Géza, a pestmegyei gazdasági egyesület jegyzője.
Tagok: Baranyay Géza, Emich Gusztáv, Fekete János, Herczog Péter, Kodolányi 

Antal, Neruda Nándor, dr. Plósz Sándor, Rakovszky István, Rónay János, dr. Schnierer 
Aladár, Serfőző Géza, dr. Szeitz Ottó.

VI/C. csoport (állattenyésztés-, állategészségügy).
Elnök: gróf Festetics Andor országgyűlési képviselő, v. b. t. t.
Alelnök : báró Ambrózy Béla országgyűlési képviselő.
Előadó : dr. Rodiczky Jenő gazdasági tanintézeti igazgató.
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Tagok: báró Ambrózy Béla, Bcrzeviczy Egyed, Benedicty Gyula, gróf Festetics 
Andor, Felber Vilmos, Lipthay István ministeri tanácsos, dr. Rácz István, Renner Gusztáv 
gazdasági igazgató, dr. Rodiczky Jenő, Szőts András, Vadászfy Jenő, Widder József.

VI/D. csoport (vizépitkezés, vízrendezés, telepítés, üdülő-helyek).
Elnök: gróf Szápáry Gyula v. b. t. t., országgyűlési képviselő.
Alelnök: Gajáry Ödön országgyűlési képviselő.
Előadó : Kovács Sebestyén Aladár műszaki tanácsos.
Tagok : Barcza Károly, Földy János, Gajáry Ödön, Hennel Károly, Kovács 

Sebestyén Aladár, Ladies György, Landgraf János, Münnich Aurél, Reich Károly főmér
nök, gróf Szápáry Gyula.

VI/E. csoport-jury (szőllőszet, borászat).
Elnök: Ágoston József királyi tanácsos.
Alelnök: Jálics Kálmán bornagykereskedő.
Előadó: Baross Károly.*
Tagok: Ágoston József, Baráth Gyula, Bauer Károly birtokos, Bcnkő Kálmán 

Czciner Nándor, Dietzl Viktor, Domány József borkereskedő, Eőry Tivadar, dr. Fülöp 
Jónás, Gundel János, Hammersberg Jenő királyi főügyész, dr. Herczegh Mihály tanár, 
Jantsits Sándor, Jálics Kálmán, Koller Imre, Koppély Géza, Krakker Kálmán, Lindmayer 
Ferencz, Lobmayer M. K., Luppa Péter országgyűlési képviselő, Molnár István, Neumann 
Ármin, Oppenheim Henrik, Palugyay József, Pótsa József főispán, v. b. t. t., Sauerwald 
János, Schlesinger Ignácz, Schuth Vilmos, Skublics Gyula, Stern Farkas, Szabó József, 
Szabó László földbirtokos, Szabó Sámuel egyetemi tanár, báró Szentkereszty György, 
dr. Siposs Árpád, Takáts Mihály, Vastag János, Viriusz Vincze, Visontai Henrik, 
Wagner József borkereskedő.

VII. csoport-jnry (erdészet, vadászat).
Elnök: Sóltz Gyula ministeri tanácsos.
Alelnök: gróf Nádasdy Ferencz.
Előadó : Tavy Gusztáv erdőtanácsos.*
Tagok: Baiersdorf Károly, Csupor István, báró Feilitzsch Arthur, Gaul Károly 

ipariskolai tanár, Horn D. fakereskedő, Havas J. erdőigazgató, Kalina K. főerdőmester, 
Lászlóffy Gábor erdőfelügyelő, nemeskéri Kiss Pál főispán, gróf Nádasdy F., Pettera 
Hubert fővadászmester, Podhraczky Andor erdőmester, Scholtz O. főerdőmester, Szőnyey 
István, Sóltz Gyula ministeri tanácsos, Tomcsányi Gyula erdőigazgató.

VIII/A. csoport-jury (bányászat, kohászat).
Elnök : Kerpely Antal ministeri tanácsos.
Alelnök: Farbaky István országgyűlési képviselő.
Előadó : Herz Zsigmond kőszénbánya-részvénytársulati igazgató.
Tagok: Bittsánszky Ede ministeri tanácsos, Farbaky István országgyűlési kép

viselő, Gerber F. bányaigazgató, Herz Zsigmond igazgató, Kerpely A. ministeri tanácsos, 
Szathmáry Béla min. tanácsos, dr. Semsey Andor, Wagner Vilmos főbányatanácsos, 
Willigens S. igazgató, Wiesner Rajmár bányaigazgató.

Szakértő: Schmidt Sándor műegyetemi tanár.
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Elnök : Jungfer Gyula műlakatos.
Alelnök: Meinig Arthur műépítész.
Előadó : Edvi Illés Aladár tanár.
Tagok: Árkay S. lakatos, Edvi Illés Aladár ipariskolai tanár, Fischer Gy. műszerész, 

id. Herpka Károly, Hiermann F. rézöntő, Jungfer Gy. lakatos, Kornhauser Károly, Kugler J. 
lakatos, Kollerich Lajos, ifj. Marton V. lakatos, Meinig A. építész, Ratsch S. bádogos, 
Schwenszky Ármin állatorvos, Walser F. gyáros.

Szakértők: Dréher Ignácz műszerész, Marczinka János kovácsmester.

IX . csoport-jury (gépipar).
Elnök: Förster Nándor, a máv. gépgyárának igazgatója, ministeri tanácsos.
Alelnök: Rock István, gépgyáros.
Előadó: Táborszky Ottó, a technológiai iparmuzeum igazgatója.
Tagok: Asbóth E. ministeri tanácsos, Bodola Lajos műegyetemi tanár, Chatel V. 

gépészmérnök, Förster Nándor máv. gépgyári igazgató, Jalsovszky G. tanár, Jónás Ödön 
műegyetemi tanár, Károly L. felügyelő, Kühne Ede gépgyáros, Láng L. gépgyáros, 
Lencz Ödön tanár, Markóczy Lajos műegyetemi konstruktőr, Melegh Béla máv. gép
gyári főmérnök, Müller János magyar államvasuti főfelügyelő, Rejtő S. műegyetemi 
tanár, Ritter Ottó máv. gépgyári felügyelő, Rock István, Schuller Alajos, Stromszky 
Sándor műszaki főnök, Táborszky Ottó iparmuzeumi igazgató, Tetmayer Károly ipar
iskolai igazgató.

Szakértők: Özv. Nendtvich Gusztávné, Blathy Titusz, Breuer Szilárd, Boruk János, 
Forster Géza, Palasovszky Ödön.

X/A. és X/B. csoport-jury (közlekedés, hajózás, tengerészet, közúti járművek).
Elnök : Ludvigh Gyula ministeri tanácsos, a máv. elnök-igazgatója.
Alelnök: Thaly Emil, a Dunagőzhajózási társaság igazgatója, ministeri tanácsos.
Előadó : Hamza Ágost máv. főmérnök/
Tagok : Gr. Andrássy Géza országgyűlési képviselő, gr. Batthyány Tivadar ország

gyűlési képviselő, Bánovits Kajetán máv. igazgató, Bielek Miksa műegyetemi tanár, 
Brenner Vilmos műszaki tanácsos, Gaul Károly ipariskolai tanár, Geduly Gyula min. osz
tálytanácsos, Gonda Béla min. osztálytanácsos, Hieronymi Károly országgyűlési képviselő, 
v. b. t. t., Houchard Ferencz pénzügyminiszteri s. titkár, Horváth Elemér ministeri 
osztálytanácsos, folyamh. igazgató, Kleeblatt Nándor főfelügyelő, pákái Kölber Fülöp, 
Ludvigh Gyula ministeri tanácsos, Maiéter Zoltán, dr. Popovics Sándor miniszteri 
tanácsos, Ráth Péter kassa-oderbergi vasűti igazgató, Reitter István kocsigyáros, Renner 
Vilmos hajógyárvezető, Robitsek Sándor máv. igazgató, Rödiger Ernő tengerhajózási 
felügyelő, Szalay Péter ministeri tanácsos, elnök-igazgató, Thaly Emil ministeri taná
csos, Tolnay Kornél, Wittmann Ferencz műegyetemi tanár.

Szakértők: Balla Pál p. és t. főmérnök, Egan Ede, Kenessey Kálmán, Nádor 
Vincze, Novelli Imre, Solymossy Endre, Söpkéz Sándor.

X I  csoport-jury (építési ipar).
Elnök: Lechner Lajos ministeri tanácsos.
Alelnök : Pucher József építész és vállalkozó.
Előadó: Steinhausz László műépítész.

VIII/B. csoport-jury (vas- és fémipar).
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Tagok : Alpár Ede lakatos, Ámon József építőmester, Bálint Sándor gőztéglagyári 
igazgató, Biehn János aszfalt-iparos, Brunner Ferencz ácsmester, Csepreghy János mű
asztalos, Drobnits György mázoló-mester, Holdampf Sándor, Horváth József ácsmester, 
Lakos Lajos udvari lakatos, Lechner Lajos ministeri tanácsos, Löwy Sámuel kőszén- 
bányaigazgató, Nagy Dezső műegyetemi tanár, Nagy Virgil főmérnök, Neuschlosz Marcell, 
Ozarovszky Henrik mázoló, Piffl Alajos, Pucher József építész, Sándy Gyula műegye
temi asszisztens, Schwáb Gyula palafedő, Seenger Béla kőfaragó, Steinhausz László 
kir. főmérnök, Stipán István bádogos, Szepessy Sándor czégvezető.

XII. csoport-jury (faipar, bútoripar, dékorativipar).
Elnök: Thék Endre nagyiparos.
Alelnök: Kozilek János kárpitos.
Előadó: Ruprich Károly műasztalos.
Tagok: Bartolffy János asztalos, Gelb Manó kárpitos, Gregersen Nilson vállal

kozó, Groszmann Miksa kádármester, Gröber Lajos kosárfonó, Kéky Imre szerszámgyáros, 
Kozilek János kárpitos, Kramer Samu bűtorgyáros, Krössl János kárpitos, Lingl Károly 
esztergályos, Mahunka Imre asztalos, Madary Gábor asztalos-ipartestületi elnök, Paál 
Gergely asztalos, Ráth György nyugalmazott királyi táblai tanácselnök, Reigner János 
asztalos, Ruprich Károly műasztalos, Scholtz Róbert mázolómester, Studinka Gy. asz
talos, Thék Endre, Zimonyi György asztalos.

X III. csoport-jury (agyag- és üvegipar).
Elnök: Wartha Vincze ministeri tanácsos, műegyetemi tanár.
Alelnök: farkasházi Fischer Dezső nagyiparos.
Előadó : László Ede műegyetemi tanár.
Tagok: Bárdos Árpád, Borovitz Béla, farkasházi Fischer Dezső, Koós Miksa 

agyagipargyáros, László Ede műegyetemi tanár, Pap János, Radisics Jenő iparmuzeumi 
igazgató, Wartha Vincze ministeri tanácsos.

XIV(A. csoport-jury (bőripar).
Elnök : Wolfner Tivadar bőrgyáros.
Alelnök: Dulcz Antal szíjgyártó és nyerges.
Előadó : ifj. Leitersdorfer Lipót szaklap-szerkesztő.
Tagok : Dulcz Antal szíjgyártó, Glaszner Mór, Laczkó György, ifj. Leitersdorfer 

Lipót, Mauthner Mihály bőrgyáros, Sztodola József, dr. Székely Miksa, Wolfner Tivadar 
bőrgyáros. •

Szakértők: Glass József nyerges, Löwinger K. bőröndös, Zimmermann Nándor 
szíjgyártó, László Samu szíjgyártó, Abelesz Vilmos bőrgyáros.

XIV/B. csoport-jury (fonó- és szövőipar).
Elnök: Rejtő Sándor műegyetemi tanár.
Alelnök : Löw Károly posztógyáros.
Előadó: Siposs Andor Gyula kötszövőgyáros.
Tagok: budai Goldberger B., Haltenberger R., Löw Károly posztógyáros, Mauth

ner Izidor, Rejtő Sándor, Siposs A. Gyula, Scherg Vilmos posztógyáros, Wollák Samu 
paszományos.

Szakértők: Várday Szilárd, Deil Jenő, Huszka József, Dózsa Lipót, Birnbaum 
László, Silberberg Gyula, Juhász Ignácz.
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Elnök: Ráth Károly, a kereskedelmi muzeum igazgatója, kir. tanácsos.
Alelnök: Török György szabó.
Előadó : Hauszner Károly kalapgyáros.
Tagok: Bárth Lajos, Brachfeld G. kereskedő, Brachfeld Sándor, Dankovszky I. 

Eőry János, Ferenczy I. czipész, Gyukits Gyula, Hauszner Károly, Karácsonyi L. szabó, 
Kolárits Nándor, Kubik J. keztyüs, Kuncz Ferdinánd, Lőrincz István, Mázán József 
szűcs, Németh I. szabó, Pertik Béla, Perényi Ignácz, Ráth Károly királyi tanácsos, Stein
schneider B., Stoll N. nőszabó, Sturdza János, Szekulesz Ede művirágkészitő, Török 
György szabó, Weiss N. kalapgyáros.

Szakértők: Szobek József, a csizmadia-ipartestület elnöke, Petrik János szűcs, 
Katzer József szűcs, Ottenreiter Ferencz.

XV. csoport-jury (papír- és sokszorositóipar).
Elnök : lovag Fáik Zsigmond nyomdaigazgató.
Alelnök: Meynier Károly papirgyáros.
Előadó: dr. Gerő Lajos nyomdaigazgató.
Tagok : Czettel Gyula, Emich G. igazgató, lovag Fáik Zsigmond királyi tanácsos, 

dr. Gerő Lajos igazgató, Gálfy István fényképész, Gottermayer N., Geller József udvari 
könyvkötő, Hirsch L. czégvezető, Mai Manó fényképész, Meynier K. papirgyáros, lovag 
Posner Alfréd, Péchy Imre ministeri tanácsos.

XVI. csoport-jury (arany-, ezüstmüves- és díszmüipar).
Elnök : Zitterbarth Károly, az aranyműves-testület elnöke.
Alelnök : Kartschoke János kefekötő.
Előadó: Bachruch Károly ékszerész.
Jegyző: Tanyay Géza pénzügyi titkár.*
Tagok : Bachruch Károly, Grüneberg Károly, Kartschoke János kefegyáros, Mar- 

tiny Henrik, Novágh Károly esztergályos, id. Spitzer Miksa, Szemere Attila, Zitterbarth 
Károly.

Szakértők : Kertész Tódor, Geistenreiter János, Adamovics Péter, Morelli Gusztáv, 
Strelisky Sándor.

XVII. csoport-jury (hadügy).
Elnök: Gromon Dezső v. b. t. t., államtitkár.
Alelnök: Gunesch Gusztáv ezredes.
Előadó : dr. Melichár Kálmán ministeri titkár.
Tagok: Amon Endre, Gromon Dezső, Gunesch Gusztáv m. kir. honvédezredes, 

dr. Melichár K., Meringer Lipót posztógyáros, Meinig Béla, Pflügl Károly, Rosenthal H., 
Weiss Manfréd, Wolfner Nándor.

XVIII. csoport-jury (vegyészeti ipar).
Elnök: Dr. Liebermann Leó az orsz. vegykisérl. állomás főnöke,
Alelnök : Dr. Wagner Jenő vegyészeti gyáros.
Előadó : Petrik Lajos áll. ipariskolai tanár.
Tagok: Bernauer Zsigmond törv. hit. vegyész, Detsinyi Gusztáv, Grittner A. 

vegyész, Klein Jakab Grünwald és tsa ez. főnöke, dr. Liebermann Leó egyet. m. tanár, 
Petrik Latos ipariskolai tan., Rechnitz Béla, Schuler József, Strobentz Károly, dr. Wagner 
Jenő vegy.-gyáros.

X IV iC. csoport-jury (ruházati ipar).
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Elnök: Burchard-Bélaváry Konrád főrendiházi tag.
Alelnök: Del Medico Ágoston szalámigyáros.
Előadó: Törley József pezsgőgyáros.
Tagok: Ifj. Aich Ferdinánd, Bosányi Endre, Braun Arthur, Burchard-Bélaváry 

Konrád, Del Medico Ágoston, hatvani Deutsch J., Glück Frigyes, Kobek I. orsz. képv., 
Kohn Gábor, Linczer Imre, Littke József, Mayer Emil István, Mocznik Lajos, Müller 
K. czukrász, Natter Ferencz igazgató, ifj. Patzendorfer R., Prückler László. Simon 
Jakab, Schlösser Germain, tornyai Schossberger R., Topits József, Törley József, Zückler 
Adolf, Zwack Miksa.

X IX . csoport-jury (élelmi szerek).

X X /A. csoport-jury (néprajz, háziipar).
Elnök: Abonyi Emil min. tanácsos.
Alelnök: Ráth Károly, a keresk. muzeum igazgatója.
Előadó: Péterffy Zoltán közg. előadó.
Tagok: Abonyi Emil min. tanácsos, Deil Jenő kér. és ipark. titkár, Fodor J. 

kárpitos, Hegedűs Sándorné, dr. Hermann Antal, Huszka József tan., dr. Jankó J. muz. s. 
őr, Kulinyi Zsigmond kér. és ipark. titkár, Péterffy Zoltán, Ráth Károly.

XX/B . csoport-jury (műkedvelők).
Elnök: dr. Herich Károlyné.
Alelnök: dr. Czobor Béla.
Előadó . dr. Szendrei János.
Tagok: dr. Czobor Béla, Hainiss Gézáné, Herich Károlyné, dr. Komlódy Gyula 

főv. tanácsjegyző, Matavovszky A.-né, dr. Návay Aladár m. segédtitkár, dr. Szalay 
Károly tanár, dr. Szendrei János ministeri titkár, dr. Téry Ödön közegészségügyi fel
ügyelő, gr. Zichy Jenő orsz. képviselő.

4. A horvát-szlavon osztály juryje a következőkép alakult meg:
I/a) csoport. Művészet, szobrászat, festészet, építészet. Gróf Pejacsevich Tódor 

főispán, ifj. gr. Bombelles Márk nagybirtokos, br. Vranicany Lajos nagybirtokos, Van- 
cas József műépítész. Helyettes: Lipold Ármin kir. főmérnök.

I/b) Zene, színészet és hangszerek. Smrekar Milán, az orsz. kormány titkára, Arnold 
Ferencz kir. közjegyző. Helyettes: dr. Borancz Gyula fogalmazó az orsz. kormánynál.

II. csoport. Szellemi fejlődés. Badalic Hugó gimnáziumi igazgató.
III. csoport. Közoktatás. Krapac János kanonok, Bogdanovics Lukiján protosindjel, 

Pavics Ármin egyetemi tanár. Helyettes : Kugli István könyvkereskedő.
IV. csoport. Közegészség. Dr. Nemicsics Emil városi fizikus, dr. Amrus Milán 

orvos, dr. Jokovics György orvos. Helyettes: dr. Rogulics Iván megyei fizikus.
V. csoport. Kereskedés. Bedovics György orsz. képv., Zoricsics Milován, a zágrábi 

orsz. statisztikai hivatal főnöke, Reisner Ádám nagykereskedő.
Vila) csoport. Mezei gazdaság. Pexider Gusztáv, a körösi erdészeti és gazdászat. 

intézet igazgatója, Hidegheti Imre birtokos, Petrovics Miklós birtokos és orsz. képv., 
Kúrált Ferencz, a zágrábi horvát-szlavon gazd. társ. titkára.

VI/b) csoport. Gyümölcs-termelés, kertészet. Gróf Kulmer Miroslav nagybirtokos.
VI/c) Állattenyésztés. Tüköry Alajos nagybirtokos és orsz. képv., Miles Ferencz 

állatorvos.
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Vl/d) Borászat. Galliuf Lajos orsz. képviselő, dr. Grcsics Károly kir. közjegyző.
VI/c) Kulhir-vizépitészet és egészségügy. Dr. Struppi Viktor orsz. főorvos, Pisacsics 

Ágoston kir. főmérnök. Helyettes : Kispatic Mihály rendk. egyetemi tanár.
VII. csoport, Erdészet, vadászat, halászat. Dr. Josipovich Lajos turopoljai gróf, 

Müller Vilmos erdészeti felügyelő, Krajacz László birtokos, Hajek Bogoslav főerdész.
Viliia) csoport. Bányászat és kohászat. Hoch Tódor birtokos, Gorjanovics Károly 

rendkiv. egyet, tanár.
VlIHh) csoport. Vasipar (a XI. csoporttal).
IX. csoport. Gépészipar. Plavsics Miklós, az eszéki keresk. és iparkamara titkára, 

Kresics Milán, a zágrábi keresk. és iparkamara titkára. Helyettes : Lenuci Milán városi 
főmérnök.

Xjd) Közlekedés, hajózás, tengerészet.
X /b) Építészeti osztály. Josipovich Géza földbirtokos és orsz. képv.
XI. csoport. Építészeti és vasipar (a IX-ből). Bollé Herman építészeti tanácsos, a 

zágrábi ipariskola igazgatója. Helyettes: Eckhel Hektor a zágrábi ipariskola tanára.
XII. csoport. Fa- és bútoripar. Honigsberg Leó műépítész.
XV. csoport. Papir- és sokszorositóipar. Dr. Bojnicsics Iván kir. orsz. levéltárnok.
XVIII. csoport. Vegyipar. Dr. Domac Gyula rendk. egyet tanár, Krajcsovics 

Sándor gyógyszerész, orsz. képv. Helyettes : Pecsics József gyógyszerész.
XIX. csoport. Élelmezési czikkek. Farkas Vatroslav nagybirtokos, Saj Nándor ügyvéd, 

országgyűlési képviselő.

A bosznía-herczegovínaí kiállítás jury-bízottsága.
Lovag Horovitz Ede' osztályfőnök, Hörmann Szilárd kormánytanácsos, T. Pet- 

rovics Petraki alpolgármester, Mula Mehmedovics Mujaga polgármester. Póttag: Báró 
Redwitz Károly járási főnök.

A jury-tanács.
A jelenkori csoport-juryk határozatai, illetve javaslatai a jury-tanács elé 

terjesztettek.
A jury-tanács tagjai voltak:
1. A kiállítási országos bizottság elnöke (egyúttal a tanács elnöke).
2. A jury elnöke (egyúttal a tanács alelnöke) és a jury alelnökei.
3. Minden csoport-jury elnöke és előadója.
4. A kiállítás igazgatója, titkára és főmérnöke.
5. A földmívelésügyi ministerium kiállítási irodájának igazgatója azon 

esetekben, a midőn a VI. és VII. csoportok ügyei tárgyaltainak.
A jury-tanács jegyzője a jury titkára vagy helyettese volt.
A jury-tanács illetékességi köréhez tartozott:
1. A csoport-juryk által felvetett és a tanács elhatározása alá bocsátott 

elvi jelentőségű kérdések eldöntése.
2. A csoport-juryk határozatainak kiegészítése vagy megváltoztatása.
Kiegészíthető vagy megváltoztatható volt a csoport-jury határozata:
a) a csoport-jury kisebbségének jegyzőkönyvbe foglalt javaslata folytán;
b) a jury-tanács valamelyik tagjának, legalább három tag által támoga

tott indítványára.
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3. A díszoklevelek odaítélése.
A képzőművészeti csoport által odaítélt kitüntetéseket a jury-tanács 

csupán a díszoklevelek számára vonatkozólag változtathatta meg. A mennyi
ben a jury-tanács a díszoklevelek számát e csoportban leszállította volna, a 
csoport-bizottság újabb bírálat megejtésére volt felhívandó.

A jury-tanács határozatai szótöbbséggel hozattak ; egyenlő szavazatok 
esetében az elnök szava döntött.

A jury-tanács határozatai ellen felszólalásnak nem volt helye.

Kitüntetések,
A jury a következő kitüntetések felett rendelkezett :
1. Díszoklevél. A legmagasabb kitüntetés a jelenkori csoportok azon 

legkiválóbb kiállítói részére, a kik működésükkel »országos« érdemet szereztek.
A díszokleveleket a csoport-juryk javaslatára a jury-tanács Ítélte oda ; 

számuk a százat meg nem haladhatta.
2. Millenniumi nagy érem oda lett ítélve:

a) a történelmi főcsoportban : azon kiállítóknak, a kik fontossággal biró 
hazai történelmi emlékek megmentése és kiállítása által a történelmi kiállítás 
becsét lényegesen emelték;

b) a jelenkori csoportban : azon kiállítóknak, a kik szakmájukban rend
kívüli haladást mutatnak, vagy szakmájuknak magas színvonalra emelése, új 
termelési ágak meghonosítása vagy új előállítási módok alkalmazása, nagybani 
termelés vagy kivitelképesség által kiváló érdemeket szereztek és kiállított 
tárgyaik kitűnőségével a kiállítás fényét és becsét emelték.

3. A kiállítási érem azon kiállítókat illette meg, a kik a kiállítás bármely 
csoportjában kitüntetésre méltó érdemeket tanúsítottak.

4. A közreműködők érmére igényt tarthattak azok, a kik a kiállított tár
gyak készítésében, tervezésében, szerkesztésében, díszítésében vagy kiállításában 
jelentékeny, kitüntetésre érdemes részt vettek.

5. Elismerő oklevelek oly kiállítók számára voltak kiadhatók, a kik a 
fent elősorolt kitüntetésekre igényt nem tarthattak ugyan, de elismerésre méltó 
tevékenységük által a jutalmazás e nemére érdemesek voltak.

Az érmek és oklevelek száma, a díszoklevelek kivételével, korlátlan volt.
Ezeken kívül a kormány a közgazdaság és közművelődés külömböző 

ágaiban szerzett érdemeket a maga részéről is elismerésben részesíteni óhajt-

M a t l e k o v i t s  : M a g y a r o r s z á g  a z  e z r e d i k  é v b e n . 17
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ván, millenniumi állami érmet alapított s ebből 100 aranyérmet és 200 ezüst
érmet bocsátott rendelkezésre. Ezeket az érmeket a jury-tanács indokolt javas
lata alapján a kereskedelemügyi m. kir. minister adományozta.

A jelenkori jury működése.
A mint a jury tagjai meg választattak, illetve kineveztettek, azokat a 

jurynek időközben szintén kinevezett elnöke a szabályzat rendelkezésének 
megfelelőleg alakuló gyűlésre hívta össze.

Ez a gyűlés titkos szavazat útján megválasztotta a jury két alelnökét.
Megállapította továbbá a jurynek a bírálatnál követendő főbb irányelve

ket magában foglaló ügyrendét, mely ügyrend a jury-szabályzatban lefektetett 
elvek alapján készült.

Ezzel az összes jury megalakulván, a csoport-juryk is egyenkint össze
hivattak s titkos szavazás útján, átalános szótöbbséggel elnököt, alelnököt és 
előadót választottak.

Az ekként megalakult csoport-juryknek a kiállítási igazgatóság a hozzájuk 
tartozó minden egyes kiállítóra nézve külön kiállított bírálati íveket, valamint 
az egyes kiállítók által benyújtott nyilatkozatokat stb. osztotta ki, a csoport- 
juryk ezen iratokat vizsgálat alá vevén, a bírálatot megkezdették. Folytatták 
azt a helyszínén a kiállított tárgyaknak alapos megszemlélésével, mely szemle 
megejtése után minden egyes kiállítót illetőleg külön határoztak a felett, hogy:

1. egyátalában kitüntetendő-e s mily érdemeknél fogva?
2. a szabályzatban felsorolt kitüntetések közűi melyikben részesítendő ?
3. mily jelmondás alkalmazandó ?
Ezek a határozatok a bírálati ívekbe vezettettek s ezeket az elnök és 

előadó aláírta.
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Az a kiállító, ki több csoportban állított ki, vagy külömböző csoportokba 
tartozott tárgyaiból gyűjteményes kiállítást rendezett, azon egyes csoportok 
szerint vétetett bírálat alá, melyekhez kiállított tárgyai tartoztak.

Több kiállító által rendezett, ugyanazon csoportba tartozó gyűjteményes 
kiállításoknál minden egyes kiállító bírálat alá volt veendő.

A csoport-juryk határozatai átalános szótöbbséggel hozattak. Egyenlő 
szavazatok esetén az elnök szava döntött. Ha a határozat, illetőleg javaslat 
nem egyhangúlag hozatott, a kisebbség véleménye kívánatra jegyzőkönyvbe 
volt felveendő.

A csoport-juryk munkálatát a jury-tanács több ülésében behatóan tár
gyalta s a szabályzat és ügyrend értelmében végérvényesen határozott azok 
felett, odaítélte a díszokleveleket, javaslatot tett az állami érmek adományo
zása tárgyában. Ez utóbbi javaslatot a kereskedelemügyi minister egész 
terjedelmében elfogadta. Elfogadta azt a javaslatot is, mely szerint úgy a 
díszoklevelek, mint az állami aranyérmek száma néhánynyal emeltetett.

A jury munkálatának eredményét a következő táblázat tünteti fel:
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I/a K épzőm űvészet................. 5 2 6 48 58 59 178 20 5 4
I/b Előadó-művészet . . . . 2 2 1 10 33 13 61 — 6 9
II. Közművelődés, statisztika . 2 — 4 12 26 34 78 3 — 49

III. Oktatásügy.......................... 1 4 — 43 123 143 314 10 9* 243
IV. Egészségügy,gyermeknevelés 6 1 2 29 53 59 150 3 50 21
V. Keresk., pénz- és hitelügy . — — 1 — — — 1 6 — 48

VI. M ezőgazd aság ................. 14 51 17 203 387 653 1325 31 108 106
VII. Erdészet, vadászat . . . 1 9 6 26 53 43 138 5 43 176

VIII/a Bányászat és kohászat . . 2 — 2 17 14 18 53 — 13 255
VIII/b Vas- és fémipar................. 4 9 2 40 72 63 190 9 2 27

IX. G é p ip a r .............................. 6 7 7 33 52 51 156 5 2 393
X. K özlekedés.......................... 6 — 1 18 69 48 142 9 15 421
XI. Építőipar.............................. 4 12 5 27 39 80 167 9 3 20

XII. Fa- és bútoripar................. 7 13 3 30 108 141 302 2 23 22
XIII. Agyag- és üvegipar . . . 2 4 2 5 17 34 64 3 4 20
XIV. Bőr- és textilipar . . . . 12 25 7 64 368 495 971 39 10 85
XV. Papir- és sokszorositóipar . 7 5 2 25 48 57 144 14 5 56

XVI. Arany-, ezüst-, dísz műárúk 2 4 1 33 36 5 81 5 3 3
XVII. H adügy......................... 2 — 3 5 6 1 17 18 — 220
XVIII. Vegyészeti ip a r ...................... 2 5 8 19 29 30 93 5 1 15

XIX. Élelmi czikkek, mint ipar-
termékek ................................ 6 9 7 24 96 84 226 11 4 38

XX. Műkedvelők, háziipar . . — 5 1 11 74 167 258 — 4 32

Horvát-szlavon csoport . . . . 7 25 10 164 356 833 1395 — -— 164

Bosznia-herczegovinai csoport . 2 8 13 23 46 69 161 — 1 76

Összesen . . 102 200 111 909 2163 3180 6665 207 311 2503

* Ezenkívül: A népoktatásügyi alcso port. Az ős äzes áUami tanintézetek.
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K iállítási érm ek és oklevelek .
A kereskedelemügyi m. kir. minister, mint a kiállítás országos bizott

ságának elnöke által jóváhagyott jury-szabályzat értelmében a kiállítók kitün
tetésére következő oklevelek és érmek állottak rendelkezésre:

a) a díszoklevél;
b) a millenniumi nagy érem :
c) a kiállítási érem ;
d) az elismerő oklevél és végre
e) a közreműködők érme.
Mindegyik éremhez egy megfelelő oklevél tartozik, a melyben a kitün

tetés alapjául szolgált főérdemek felsoroltatnak.
A kiállítási érmek és okmányok tervezeteinek elkészítésére a kereskedelem

ügyi minister még 1894. évben pályázatot irt ki, a melynek határideje 1894. 
október 1-én járt le.

A Szalay Imre ministeri tanácsos elnöklete alatt szervezett bíráló
bizottság az érmekre kitűzött első díjakat Beck Ö. Fülöp Párisban működő 
hazánkfiának ítélte meg, a kinek mind a három éremre készült tervezete 
legjobbnak találtatott, és a ki a bizottság által megállapított módosításokkal 
az érmek végleges mintáinak, valamint az aczélba vésendő verőmatriczáknak 
elkészítésével is megbizatott.

Az érmek veretése aranysárgás valódi bronzból a körmöczbányai m. kir. 
pénzverőhivatalra bízatott.

A díszoklevél, valamint az érmekhez tartozó oklevelek tervezetének pályá
zata eredménytelen maradván, az említett biráló-bizottság javaslatához képest 
a kereskedelemügyi minister több elsőrendű művészt bízott meg az okmányok 
tervezetének elkészítésével. És pedig:

a) a nagy díszoklevél rajza Rauscher Lajos műegyetemi tanár által 
készült, sokszorosítását pedig heliogravür-eljárás szerint a magyar királyi állam
nyomda végezte.

b) Az időleges kiállítások díszoklevele Böhm János rajztanár terve sze
rint szintén fény nyomatú eljárás útján a Czettel és Deutsch műintézete által 
sokszorosittatott.

c) A millenniumi nagy éremhez tartozó oklevél tervezete Vágó Pál festő
művész kezéből került ki. A rajz Morelli Gusztáv iparművészeti iskolai tanár 
által fába metszetvén, az abból készült galvanoplasztikai klisék segítségével 
a sokszorosítás szintén a Czettel és Deutsch műintézete által végeztetett.

d) A kiállítási érem oklevele ugyancsak az előbb említett művészek 
által készült.

e) Az elismerő oklevél tervezete és rajza Dörre Tivadar festő és ipar- 
művészeti iskolai tanártól származik; litográfiái úton ezen okmány a Rigler 
József Ede-féle részvénytársaság által sokszorosittatott. Végül

/ )  a közreműködők érméhez tartozó oklevél tervezetét Benczúr Gyula
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festőművész eredeti rajza után fába metszette Morelli Gusztáv tanár; a sok
szorosítást Hornyánszky Viktor budapesti könyvnyomda-czég végezte.

Valamennyi oklevél jó minőségű erős papiroson, csakis művészi fekete 
nyomásban készült, részint gyönge színárnyalatú alnyomással.

Az érmek megfelelő nagyságú és kivitelű tokokban nyertek elhelyezést.
A kiállítási érmek és oklevelek elkészítése, beleértve a tervező művészek 

tiszteletdíját is, a kiállítási alapnak 35.600 frt kiadást okoztak.

A legfelsőbb kitüntetések,

A kiállítás alkalmából történt legfelsőbb kitüntetéseket is szükségesnek 
tartjuk e helyen közölni, még pedig ügy, a mint és a mely sorrendben azok 
a »Budapesti Közlöny «-ben megjelentek.

I.
A Budapesti Közlöny 1896. október 13-iki száma élén a következő leg

felsőbb kéziratokat közölte :

Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére az ezredéves 
országos kiállítás szervezése és rendezése körül szerzett kiváló érdemek mél
tánylásául megengedem, hogy:

Vaszary Kolos bibornok-herczegprimásnak, Császka György kalocsai érseknek, 
Bubics Zsigmond kassai püspöknek, Fehér Ipoly pannonhalmi főapátnak, gróf Andrássy 
Aladár főkamarásmesternek, gróf Andrássy Tivadar belső titkos tanácsosnak, oroszi 
Bálványi Gyula dohánygyári aligazgatónak, gróf Bánffy György főajtónállómesternek, 
Baranyay István közgazdasági előadónak, Baross Károly, a »Borászati Lapok« szer
kesztőjének, Bedő Albert államtitkárnak, Belházy János nyugalmazott ministeri taná
csosnak, Berzeviczy Albert belső titkos tanácsosnak, gróf Bethlen András belső titkos 
tanácsosnak, Bezerédj Pál országos selyemtenyésztési ministeri meghatalmazottnak, 
Bodola Lajos műegyetemi tanárnak, ifj. gróf Bombelles Márk kamarás és nagybirtokos
nak, Bollé Ármin építészeti tanácsosnak, dr. Boncz Ödön osztálytanácsosnak, bélavári 
Burchard Konrád főrendiházi tagnak, Cséti Ottó főbányatanácsosnak, Emich Gusztáv, 
az országos magyar kertészeti egyesület elnökének, gróf Festetics Andor volt ország- 
gyűlési képviselőnek, Fürst Jakab nagykereskedőnek, Gerlóczy Károly Budapest székes 
főváros alpolgármesterének, Gränzenstein Béla államtitkárnak, Schwandtner Albert 
főbányatanácsosnak, báró Harkányi Frigyes nagybirtokosnak, Hegedűs Károly ipariskolai 
igazgatónak, Hegedűs Sándor volt országgyűlési képviselőnek, Helfy Ignácz volt 
országgyűlési képviselőnek, herényi Gotthard Sándor földbirtokosnak, Herman Ottó 
volt országgyűlési képviselőnek, Horváth Sándor főerdőtanácsosnak, Inkey Béla főgeolog- 
nak, Kerpely Antal ministeri tanácsosnak, dr. Klamarik János ministeri tanácsosnak, 
Kohner Ágost nagykereskedőnek, dr. Korányi Frigyes főrendiházi tagnak, Ivvassay Jenő 
ministeri tanácsosnak, gróf Kulmer Frigyes nagybirtokosnak, Máday Izidor ministen 
tanácsosi czimmel felruházott osztálytanácsosnak, dr. Matlekovits Sándor belső titkos
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tanácsosnak, Miklós Ödön volt országgyűlési képviselőnek, Mikszáth Kálmán volt 
Füöp országgyűlési képviselőnek, Nagy Vincze országos tejgazdasági felügyelőnek, báró 
Natorp dr. pénzügyi titkárnak, Nemegyey Ákos uradalmi jószágigazgatónak, dr. Pauler 
Gyula ministeri tanácsos és országos főlevéltárnoknak, Péchy Imre ministeri tanácsos 
és államnyomdaigazgatónak, Perleberg Arthur ministeri tanácsos és dohányjövedéki 
igazgatónak, dr. Popovics Sándor ministeri tanácsosnak, Ráth Károly Budapest székes 
főváros főpolgármesterének, Rodiczky Jenő gazdasági tanintézeti igazgatónak, Rötzer 
Ferencz, az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár igazgatójának, Simon Jakab 
nagykereskedőnek, Smrekar Milán, a horvát országos kormány titkárának, Szathmáry 
Béla ministeri tanácsosnak, dr. Szathmáry György ministeri tanácsosnak, gróf Széchenyi 
Béla főrendiházi tagnak, Széli Kálmán belső titkos tanácsosnak, Szemere Huba volt 
országgyűlési képviselőnek, Szlavicsek Rajmond pénzügyi főtanácsosnak, dr. Tauffer 
Vilmos egyetemi tanárnak, Thaly Kálmán volt országgyűlési képviselőnek, gróf Teleki 
Géza belső titkos tanácsosnak, Tolnay Lajos volt országgyűlési képviselőnek, Ullmann 
Emil termény-nagykereskedőnek, Vámossy Mihály, az országos méhészeti egyesület 
alelnökének, Vörös László államtitkárnak, ifj. Wein János főmérnöknek, gróf Zichy 
Géza belső titkos tanácsosnak, Zsigmondovszky Nándor osztálytanácsosnak és Zsilinszky 
Mihály államtitkárnak elismerésem nyilvánittassék; továbbá

Lukács Béla belső titkos tanácsosnak az I-ső osztályéi vaskoronarendemet díj
mentesen ;

Gromon Dezső belső titkos tanácsos és államtitkárnak Ferencz József-rendem 
nagykeresztjét;

dr. Schmidt József miniszteri tanácsos és kiállítási igazgatónak Ferencz József- 
rendem középkeresztjét a csillaggal;

Lánczy Leo, a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnökének Ferencz József- 
rendem középkeresztjét;

Ludvigh Gyula, a magyar államvasutak elnök-igazgatójának Szent István-rendem 
kiskerésztjét díjmentesen ;

dr. Jurkovics Miklós Pozsegamegye főispánjának, Losonczy Mihály ministeri 
tanácsosnak, gróf Mailáth József, a bodrogközi tiszai vizszabályozási társulat elnökének, 
Rudnay Béla, a székes fővárosi államrendőrség főkapitányának, dr. Sélley Sándor 
ministeri tanácsosnak, Schober Albert ministeri tanácsos és magyar államvasuti 
igazgatónak, Szalay Imre miniszteri tanácsos és a nemzeti muzeum igazgatójának, 
valamint Thuróczy Adolf ministeri tanácsos és fővámigazgatónak Lipót-rendem lovag
keresztjét díjmentesen ;

Alpár Ignácz műépítésznek, gróf Bethlen Balázs volt országgyűlési képviselőnek, 
Böckh János, a m. földtani intézet igazgatójának, Csőke Ferencz osztálytanácsosnak, 
dr. Czobor Béla egyetemi tanárnak, Dedovics György horvát-szlavon országos képviselő
nek, Fáy Béla földbirtokosnak, Galliuf Lajos horvát-szlavon országos képviselőnek, 
Kämmerer Ernő volt országgyűlési képviselőnek, Karsay Albert földbirtokosnak, Libits 
Adolf királyi tanácsosnak, dr. Liebermann Leó, az országos vegyészeti intézet igaz
gatójának, dr. Maliin János a horvát-szlavon kormány osztálytanácsosának, Pirkner 
János országos állattenyésztési főfelügyelőnek, Radisics Jenő, az országos iparművészeti 
muzeum igazgatójának, Rejtő Sándor műegyetemi tanárnak, gr. Szapáry György 
lótenyésztési bizottsági elnöknek és Wagner Vilmos főbányatanácsosnak a harmadik 
osztályú vaskorona-rendemet díjmentesen ;

Arnold Ferencz horvát országos közjegyzőnek, Bierbauer István főmérnöknek, Deutsch 
Antal hírlapírónak, Engelbrecht Károly szőllőszeti és borászati központi felügyelőnek, 
Fittler Kamill, az iparművészeti iskola igazgatójának, Haberhauer János Budapest székes
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fővárosi tanácsnoknak, Jankovich Sándor uradalmi igazgatónak, Kolozsváry Endre 
műszaki tanácsosnak, Kövesdy Béla ministeri számtanácsos és a kiállítási számvevőség 
főnökének, Landgraf János, országos halászati felügyelőnek, Magyar Kázmér földmivelő- 
iskolai tanfelügyelőnek, Markup Ferencz főmérnöknek, Meinig Arthur műépítésznek, 
dr. Melichár Kálmán ministeri titkárnak, Oberhäuser Lajos posta- és távirda-tanácsos- 
nak, Pisacsics Ágoston horvát főmérnöknek, Pfaff Ferencz magyar államvasuti felügyelő
nek, Reich Károly műszaki tanácsosnak, Solymásy Endre tengeri hajózási felügyelőnek, 
dr. Szendrei János ministeri titkárnak, Szilassy Zoltán, az országos magyar gazdasági 
egylet titkárának és Tavi Gusztáv erdőtanácsosnak Ferencz József-rendem lovag- 
keresztjét ;

Amtmann Géza Budapest székes fővárosi tanácsjegyzőnek, Edvi Illés Aladár közép
ipariskolai tanárnak, Egan Ede magyar államvasuti mérnöknek, dr. Fialka Gusztáv 
orvosnak, Gaul Károly középipariskolai tanárnak, dr. Gopcsa László ministeri segédtitkár
nak, Gretschl Ödön ministeri számvizsgálónak, dr. Harrach József zeneakadémiai 
tanárnak, Hollós József főmérnöknek, Kondor Vilmos főerdésznek, Korossy Albert 
posta- és távirda-főtisztnek, Krick Aladár gazdasági felügyelőnek, Köllő Miklós szobrász
nak, Lencz Ödön középipariskolai tanárnak, Liska Samu állatorvosnak, Mátrai Lajos 
szobrásznak, Micseh Endre ministeri segédtitkárnak, Plavsics Miklós eszéki kereske
delmi kamarai titkárnak, Schuster Márton gimnáziumi tanárnak, Steinhausz László 
főmérnöknek, Várdai Szilárd mintarajziskolai tanárnak, Virág Andor főmérnöknek > 
Zielinski Szilárd vállalkozó mérnöknek a koronás arany érdemkeresztet;

Antony Tamás ácsmesternek, Babocsay Béla ministeri számellenőrnek, Gaal 
Géza ministeri irodatisztnek, Hegedűs Ödön kiállítási főfelügyelőnek, Ilsemann Keresztély 
Budapest székes fővárosi főkertésznek, Koraturovics Jakab, a horvát-szlavon orsz. kor
mánynál alkalmazott irodatisztnek, Móser Sándor ministeri számellenőrnek, Nonn 
János kereskedelmi kertésznek, dr. Ott János ministeri segédfogalmazónak és Palágyi 
Kálmán rendőrfelügyelőnek az arany érdemkeresztet;

Bircher István, Lemmer Márton és Méhn Antal ácspalléroknak a koronás ezüst 
érd emkeresztet;

Nagy István posta- és távirda-altisztnek és Pethő Imre kiállítási kapusnak az 
ezüst érdemkeresztet;

Banovits Kajetán osztály tanácsosi czimmel felruházott magyar államvasúti igaz
gatónak, dr. Konkoly Thege Miklós a meteorologiai intézet igazgatójának és Robitsek 
Sándor osztálytanácsosi czimmel felruházott magyar államvasúti igazgatónak a ministeri 
tanácsosi czímet díjmentesen ;

Müller Béla műszaki tanácsosnak az osztálytanácsosi czímet díjmentesen ;
Gelléri Mór, az országos iparegyesület aligazgatója és kiállítási titkárnak, Heuffel 

Adolf Budapest székes fővárosi középitészeti igazgatónak, mádi Kovács László föld- 
birtokosnak, dr. Kovács Gyula, a kereskedelmi muzeum aligazgatójának, Márkus József 
Budapest székes főváros alpolgármesterének, Neuschlosz Marcell nagyiparosnak és 
Szterényi József országos ipariskolai főigazgatónak a királyi tanácsosi czimet díj
mentesen ;

Cseh Lajos főmérnöknek és Hoffmann Ráfael magánbányaigazgatónak a bánya
tanácsosi czímet díjmentesen ;

dr. Kétli Károly egyetemi tanárnak, Mende Bódog földbirtokosnak, Rákosi Jenő 
hírlapíró és az »Otthon« elnökének »mindszenti« előnévvel, Rickl Gyula osztály- 
tanácsosnak, Schlick Béla a »Schlick«-féle részvénytársaság igazgatójának és Tormay 
Béla ministeri tanácsosnak a »nádudvari« előnévvel, és törvényes utódaiknak a magyai 
nemességet díjmentesen;



264

végül:
Kocourek Peren ez főállatorvosnak az országos állategészségügyi felügyelői czímet 

adományozom.
Kelt Budapesten, 1896. évi október hó 10-én.

F erencz J ózsef, s . k.

Báró Jósika Sámuel, s. k.

Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi október hó 10-én 
Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben elrendelni mél- 
tóztatott, hogy az 1896-iki ezredéves országos kiállítás körűi szerzett érdemek 
elismeréséül:

Haraszti Bernolák Károly altábornagynak, a budapesti I. honvédkerület parancs
nokának, Reinle Gábor csendőrezredesnek, a honvédelmi ministerium XVI. ügyosztálya 
helyettes vezetőjének és Majnik Béla II. oszt. főhadbiztosnak, a honvédelmi ministe
rium XVI. ügyosztálya helyettes vezetőjének a legfelső megelégedés kifejezése tudtál 
adassák.

Ő császári és apostoli királyi felsége ugyanezen alkalomból:
báró Gunesch Gusztáv helyi alkalmazásbeli ezredesnek, a honvéd központi fegyver

tár parancsnokának és Balás György alezredesnek, a nyitrai 14. honvédgyalogezred 
parancsnokának a III-ad osztályú vaskoronarendet díjmentesen, továbbá:

Huber Antal helyi alkalmazásbeli századosnak, beosztva a honvéd központi 
ruhatárhoz és Cserny Lajos főhadnagynak, a honvédségi Ludovika Akadémia tanárának, 
létszám felett a nagyszebeni 23. honvédgyalogezrednél a Ferencz József-rend lovag
keresztjét legkegyelmesebben adományozni méltóztatott.

II.
A Budapesti Közlöny 1896. évi október 15-iki száma a következő ki

tüntetéseket közölte :
O császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben 

a budapesti ezredéves országos kiállítás körül szerzett érdemek elismeréséül 
adományozni:

a csillagot a Ferencz József-rend középkeresztjéhez; Zsoldos Ferencz altábor
nagynak, osztályfőnöknek a közös hadügyministeriumban;

a harmadik osztályú vaskoronarendet díjmentesen : Obermüller Károly ezredesnek, 
a közös hadügyministeriumnál és Amon András IV. oszt. századosnak, a 67. számú 
gyalogezrednél;

a Ferencz József-rend lovagkeresztjét: Schmidt Rudolf I. oszt. vezérkari száza
dosnak, csapatszolgálatra beosztva a 18. számú gyalogezredhez; Dietrich Rudolf I. oszt. 
századosnak a 33. számú hadosztály-tűzérezrednél, beosztva a közös hadügyministe- 
riumhoz; Trieb József II. oszt. századosnak, a bécsi katonai léghajózási intézet parancs 
nokának; ns. Reymond-Schiller Gyula hadnagynak a 47. számú gyalogezrednél; 
továbbá

megparancsolni, hogy ugyanezen alkalomból a legfelső megelégedés kifejezése 
tudtúl adassák: báró Weigl József ezredesnek, a közös hadügyministerium elnöki 
irodája főnökének; Dobák Géza főhadnagynak a 37. számú gyalogezrednél; nedeczi



265

Nedcczky Ferencz főhadnagynak a 7. számú huszárezrednél és Höselmayer János 
alhadbiztosnak, a közös hadügyministeriumnál; továbbá

a cs. és kir. hadi tengerészet alább megnevezett tagjainak a budapesti ezredéves 
országos kiállítás körül szerzett érdemek elismeréséül adományozni: a harmadik osz
tályú vaskoronarendet díjmentesen: gróf Montecuccoli-Polinago Rudolf sorhajó-kapi- 
tánynak és fernlandi Teufl József haditengerészeti helyi alkalmazású korvetta-kapitánynak ;

a Ferencz József-rend lovagkeresztjét; ns. Pflügl Károly I. osztályú sorhajó
hadnagynak ;

a koronás arany érdemkeresztet: Kagerbauer Ernő II. oszt. hajóépítő-mérnöknek; 
továbbá

megparancsolni, hogy ugyanezen alkalomból a legfelső megelégedés kifejezése 
tudtúl adassék: Sanchez de la Certa Antal oszt. sorhajó-hadnagynak és Sighartner 
Gyula II. oszt. hadtengerész-biztosi segédnek.

III.

A Budapesti Közlöny 1896. október 30-iki száma következő kitünteté
seket közölte :

Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi október 10-én kelt legfelső 
elhatározásával, Rosznia és Herczegovinának az ezredévi országos kiállításon való rész
vétele alkalmából szerzett érdemek elismeréséül legkegyelmesebben megengedni méltóz- 
tatott, hogy Hörmann Constantin bosznia-herczegovinai kormánytanácsosnak a leg
felsőbb elismerés nyilvánítása fejeztessék k i; továbbá Mikuli Jakab lovag, bosznia" 
herczegovinai kormánytanácsosnak a Ferencz József-rend középkeresztjét, Petraschek 
Károly bosznia-herczegovinai kormánytanácsosnak a III. osztályú vaskorona-rendet díj
mentesen, báró Redwitz Károly bosznia-herczegovinai II. oszt. kerületi elöljárónak, 
Bautz Ágost a bosznia-herczegovinai országos kormány mezőgazdasági felügyelőjének, 
Krecsán Adolf bosznia-herczegovinai mezőgazdasági állomásvezetőnek, Nani Márknak, 
a bosznia-herczegovinai iparművészeit intézetek igazgatójának és dr. Truhelka Cirio és 
Reiser Ottmár a bosznia-herczegovinai országos muzeum őreinek a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjét, végre Marczell Artur bosznia-herczegovinai kormány-fogalmazónak 
a koronás arany érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott.

IV.
A Budapesti Közlöny 1896. deczember 23-iki száma a további kitünteté

seket hozta:
I.

Kedves rokon Frigyes főherczeg Úr! Különös örömömre szolgál 
azon hazafias áldozatkészségéért, melylyel az uradalmai termé
nyeiből és gyártmányaiból rendezett mintaszerű külön kiállítás 
által az ezredévi országos kiállítás sikerét előmozdította, Önnek 
teljes elismerésemet és legmelegebb köszönetemet kifejezni.

Kelt Bécsben, 1896. évi deczember hó 19-én.

F erencz J ózsef s . k.
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II.
Kedves rokon József Főherczeg Úr! Mintaszerű külön kiállítása 

által fényes bizonyítékát adta az ezredévi országos kiállítás sikere 
iránt való élénk érdeklődése és hazafias áldozatkészségének s különös 
örömömre szolgál Önnek ezért teljes elismerésemet s legmelegebb 
köszönetemet kifejezni.

Kelt Bécsben, 1896. évi deczember hó 19-én.
F erencz J ózsef s . k.

III.

Kedves Fülöp szász-coburgi és gothai herczeg! Fogadja teljes 
elismerésem kifejezését és legmelegebb köszönetemet azon hazafias 
áldozatkészségéért, melyet igen sikerült külön kiállításának rende
zése által az ezredévi országos kiállítás érdekében tanúsított.

Kelt Bécsben, 1896. évi deczember hó 19-én.
F erencz J ózsef s . k.

IV.
Kedves Darányi! Az ezredévi országos kiállítás ismételt láto

gatása alkalmával élénk örömmel tapasztalván az Ön gondozására 
bízott közgazdasági ágazatok csoportos és időleges kiállításainak 
kiváló sikereit: ezek elérésére irányzott hasznos működéséért 
Önnek ezennel teljes elismerésemet fejezem ki.

Kelt Bécsben, 1896. évi deczember 19-én.
F erencz J ózsef s . k.

B. Bánffy s. k.

Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére, az ezredéves 
országos kiállítás körűi szerzett kiváló érdemek méltánylásául megengedem, hogy;

Ágoston József országgyűlési képviselőnek, idősb gróf Almássy Kálmán belső 
titkos tanácsosnak, gróf Andrássy Dénes főrendiházi tagnak, gróf Andrássy Géza 
országgyűlési képviselőnek, gróf Apponyi Sándor főrendiházi tagnak, Árgay János, a 
magyar vöröskereszt-egylet hivatalfőnökének, Balogh Sándor műszaki tanácsosnak, 
báró Bánffy Ernő kolozsvármegyei lótenyész-bizottsági elnöknek, herczeg Batthyány- 
Strattmann Ödön belső titkos tanácsosnak, gróf Batthyány József főrendiházi tagnak, 
gróf Batthyány István főrendiházi tagnak, Baumgarten Henrik, a »Danubius« részvény- 
társaság igazgatójának, Benkő Kálmán, az országos magyar képzőművészeti társulat 
igazgatójának, Bertalan Alajos kegyes tanitórendi jószágkormányzónak, Bezerédj István 
győrvármegyei lótenyész-bizottsági elnöknek, ifj. Borhy György földbirtokosnak, lovag 
bárdányi Brám Miksa, a déli vaspályatársaság magyarországi forgalmi igazgatójának, 
Brüll Ármin, a rimamurányi salgótarjáni vasmű-részvénytársaság igazgatójának, gróf
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Csekonics Endre belső titkos tanácsosnak, a magyar vöröskereszt-egylet elnökének, 
Cvetisics Klotild, a zágrábi nőipariskola igazgatójának, Cserháti Sándor gazdasági aka
démiai tanárnak, Drexler Béla osztrák-magyar államvasúti igazgatónak, Epperlein 
Oszkár, a magyar fegyvergyár-részvénytársaság igazgatójának, gróf Erdődy Ferencz 
belső titkos tanácsosnak, Esztergomi székes főkáptalannak, herczeg Esterházy Pál belső 
titkos tanácsosnak, lovag Fáik Zsigmond, a pesti könyvnyomda-részvénytársaság igaz
gatójának, Fehér Ipoly pannonhalmi főapátnak, Fernán Ernő, a »Vulkán« gépgyár
részvénytársaság vezérigazgatójának, gróf Festetich Tasziló belső titkos tanácsos és 
főpohárnokmesternek, Fischer Béla, a magyar villamos részvénytársaság igazgatójának, 
dr. Flittner Frigyes az osztrák-magyar bank titkárának, Földváry László kamarásnak, 
Frank Ferencz kegyesrendi tartományi főnöknek, Gallacz János műszaki tanácsosnak, 
Gesell Sándor főbányatanácsos és főgeolognak, Havas Sándor gépgyárosnak, Izabella 
főherczegnő 0 Fensége védnöksége alatt álló »Háziipari, néprajzi és műkedvelői 
csoport« hölgybizottságnak, Hegedűs József jószágigazgatónak, Időleges állatki állítá
sokat rendező bizottságnak, Időleges kiállítások jury-bizottságainak, Jankovich-Bésán 
Elemér földbirtokosnak, Jeszenszky Béla földbirtokosnak, báró Jósika Gábor ország
gyűlési képviselőnek, dr. Josipovich Lajos turopoljai grófnak, gróf Karátsonyi Jenő 
országgyűlési képviselőnek, gróf Károlyi Mihály földbirtokosnak, gróf Károlyi Sándorné 
szül. Korniss Clarisse grófnő, a budapesti gyermekmenhely-egylet elnökének, Kerpely 
Kálmán tanárnak, gróf Khuen-Héderváry Károly horvát-szlavon-dalmátországi bánnak, 
Kiállítási országos bizottságnak, Kiállítási kerületi bizottságoknak, Kiállítási helyi 
bizottságoknak, Kiállítási torna- és sportbizottságnak, Kiállítási sajtó-bizottságnak, Kiállítási 
összbiráló bizottságnak, Kiállítási építési bizottságnak, Kiállítási népkonyha hölgy
bizottságának, Klotild főherczegnő Ő Fensége által szervezett gyermek-egészségügyi 
hölgybizottságnak, Koppély Géza földbirtokosnak, Kosutány Tamás gazdasági akadémiai 
tanárnak, megyeri Krausz Lajos gyárosnak, Kund Endre mérnöknek, Linhart György gazda
sági akadémiai tanárnak, dr. Mágócsy-Dietz Sándor középiskolai tanárnak, Marton Andor, a 
torontálvármegyei gazdasági egyesület titkárának, Mauthner Ödön magkereskedőnek, Molnár 
József, a tolnavármegyei gazdasági egyesület titkárának, Mórágyi István vinczellériskolai 
igazgatónak, Országos magyar gazdasági egyesületnek, Pozsonyi szőllőművesek egyle
tének, dr. Preisz Hugó állatorvosi akadémiai tanárnak, Radány Dezső dunagőzhajózási 
részvénytársasági főfelügyelőnek, báró Radvánszky János főrendiházi tagnak, Rakovszky 
István állami számvevőszéki elnöknek, Ráth György, az iparművészeti társulat elnökének, 
ruttkai Ráth Péter a kassa-oderbergi vasút vezérigazgatójának, Rhorer Ferencz jószág- 
igazgatónak, Rössler Károly, a vasvármegyei gazdasági egyesület igazgatójának, Serfőző 
Géza, a pestvármegyei gazdasági egyesület titkárának, Somsich Andor országgyűlési 
képviselő, a somogyvármegyei gazdasági egyesület elnökének, Szabó Gyula bortermelőnek, 
gróf Szápáry Gyula belső titkos tanácsosnak, ifj. gróf Széchenyi Imre főrendiházi 
tagnak, Szmrecsányi Pál szepesi püspöknek, Szumrák Ernő, az első magyar üveggyár 
igazgatójának, gróf Teleki Józsefné szül. Szászy Júliának, Turkovics Milán nagybirtokosnak, 
Vojnics Simon földbirtokosnak, gróf Wass Albert főrendiházi tagnak, dr. Wekerle 
Sándor belső titkos tanácsos, a jury elnökének, gróf Wenckheim Dénes főrendiházi 
tagnak, gróf Wenckheim Frigyes országgyűlési képviselőnek, lovag Wertheimstein 
Alfréd biharvármegyei lótenyész-bizottsági elnöknek, gróí Wjlczek Nép. János belső 
titkos tanácsosnak és gróf Zichy Jenő belső titkos tanácsosnak elismerésem nyilvánil- 
tassék ; továbbá :

Mechwart András, a Ganz és társa vasöntő és gépgyár-részvénytársaság vezér- 
igazgatójának és Zsolnay Vilmos fayence-gyárosnak Ferencz József-rendem közép- 
keresztjét ;
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Vajda Ödön zirczi apátnak Szent Islván-rendem kiskeresztjét díjmentesen ;
Dőry József földbirtokosnak, Goldberger Berthold szövetfestő gyárosnak, Hüttl 

Tivadar kerámiái gyárosnak, Jungfer Gyula gyárosnak, Kachelmann Károly gyárosnak, 
Krapac János zágrábi székesegyházi kanonoknak, Kühne Ede gazdasági gépgyárosnak, 
Löw Károly posztógyárosnak, Meynier Henrik fiumei kereskedelmi és iparkamarai elnök
nek, Molnár István gyümölcsészeti ministeri biztosnak, Neuschlosz Emil nagykereskedő
nek, lovag Pongrácz Gusztáv zágrábi nagyiparosnak, Reimann Lázár, a salgó-tarjáni 
kőszénbánya-részvénytársaság igazgatójának, Rottermann Rezső ezukorgyárosnak, Stadler 
Tófor, a hermaneczi papírgyár tulajdonosának, Telecski Plátó beocsini archimandritának, 
Teutschl Ferencz magyar államvasúti gépgyári főfelügyelőnek, dr. Thanhoffer Lajos 
egyetemi tanárnak, Thék Endre gyárosnak és Tomcsányi Gyula erdőigazgatónak a har
madik osztályú vaskoronarendemet díjmentesen ;

Altschul Arthur svéd konzul, a magyar varrógépgyár igazgatójának, Bálint Sán
dor, a kőbányai téglagyár-részvénytársaság igazgatójának, Bihari Sándor festőművésznek, 
Biró Elek, a kőrös-tisza-marosi ármentesitő társulat főmérnökének, Bukovac Vlaho 
zágrábi festőművésznek, Del Medico Ágost szalámigyárosnak, Eisele József kazán
gyárosnak, Gerbeaud Emil, a »Kugler«-féle ezukrászda tulajdonosa és csokoládégyáros
nak, dr. Gerő Lajos, a »Pallas« könyvnyomda-ezég igazgatójának, dr. Grcsics Károly sidi 
kir. közjegyzőnek, dr. Hainiss Géza orvos, egyetemi magántanárnak, Hoffmann Alfréd 
könyvkereskedőnek, Jendrassik Jenő festőművésznek, Jerusalem József dugaresai nagy
iparosnak, Kozilek János kárpitosnak, Krajacz László zenggi kereskedelmi és ipar
kamarai elnöknek, Krolupper József lámpagyárosnak, Lingl Károly esztergályosnak, 
Marton Alajos díszműkereskedőnek, Mauthner Izidor, a rózsahegyi szövőgyár igazgató
jának, Mauthner Mihály bőrgyárosnak, Meyer Emil, az »István« gőzmalom igazgatójának, 
Misulin Adolf belovári nagyiparosnak, Mössmer József, a »Mössmer és Kuncz« fehérnemű
gyáros ezég beltagjának, Natter Ferencz budapesti sörgyári igazgatónak, dr. Nádaskay 
Béla állatorvosi akadémiai tanárnak, Ohrenstein Henrik czementgyárosnak, Ossoinack 
Lajos, a fiumei rizshántoló és keményítő gyár vezérigazgatójának, Otocska Béla, a 
sopronvármegyei gazdasági egyesület ügyvezető elnökének, Parlagi Ferencz, a magyar 
kiviteli és csomagszállitási részvénytársaság vezérigazgatójának, Pertik Béla, a »Monasz- 
terly és Kuzmik« női szabóczég beltagjának, Petrovics Miklós, stara-sarovai birtokos és 
országos képviselőnek, Quittner Zsigmond építésznek, Reitter István kocsigyárosnak< 
dr. Róth Pál a baleset-biztositó részvénytársaság aligazgatójának, Rock István gép_ 
gyárosnak, Schéda György, az osztrák-magyar államvasűt-részvénytársaság resiczai főinté
zőjének, Sperker Ferencz földbirtokosnak, Stetka Gyula festőművésznek, Strobl Alajos 
szobrásztanárnak, Tetmayer Károly kassai állami ipariskolai igazgatónak, Topits József 
tésztagyárosnak, Zboray Béla gyógyszerésznek és Zückler Adolf budapesti malomigaz
gatónak Ferencz József-rendem lovagkeresztjét;

Abeles Vilmos bőrgyárosnak, Alpár Ede műlakatosnak, B. Bak Lajos asztalosnak, 
Biró István földbirtokosnak, ifj. Böszörményi Sándor földbirtokosnak, Bulván Slavoljub 
zágrábi ékszerész és városi képviselőtestületi tagnak, Czettel Gyula, a »Czettel és Deutsch« 
ezég egyik tulajdonosának, Eőry Tivadar, az erdélyi pinczeegylet képviselőjének, Far 
kass Kálmán királyi főmérnöknek, Feiwel Lipót vasbútorgyárosnak, Feiner Ottó, az 
eszéki gőzmalom igazgatójának, Fischer Győző műszerésznek, Forché Román fény
képésznek, ifj. Gelb Manó kárpitosnak, Grossmann Miksa kádárnak, Gungel Károly 
faárúgyárosnak, dr. Hirschler Mór budai keserűvizforrás-tulajdonosnak, Hortak Antal 
zágrábi kereskedelmi és iparkamarai alelnöknek, Hönigsberg Leó zágrábi műépítésznek, 
Huszka József tanárnak, Jankó János nemzeti múzeumi segédőrnek, Justus Dezső gyá
rosnak, Kauffmann Samu főmérnöknek, Katzer József szűcsnek, Kudora Károly egyetemi
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könyvtári őrnek, Lederer János magyar államvasúti főmérnöknek, Lengyel Lajos kárpi
tosnak, Maruzzi Sándor zágrábi építészeti bádogosnak, Meringer Lipót, a gácsi posztó
gyár társtulajdonosának, Mocznik Lajos konzervgyárosnak, Orlics Döme megyei tan- 
felügyelőnek, Parthay Géza, az országos baromfitenyésztési egyesület igazgatójának, 
Petrik Lajos vegyésznek, Pecz Ármin műkertésznek, Povischil József eszéki bútor
gyárosnak, Róna Zsigmond meteorologiai segédnek, Rozmanith Albert főerdésznek, 
Scheller Miksa, a »Ganz és társa« vasöntő és gépgyár-részvénytársulat főmérnökének, 
Scherer Károly gyárosnak, Schwenszky Ármin állatorvosi akadémiai tánitónak, Scherg 
Vilmos gyárosnak, Steinschneider Bertalan gyárosnak, Stern Leó, a zágrábi bőrgyár 
igazgatójának, Streicher Sándor zimonyi birtokos és városi képviselőtestületi tagnak, 
Süss Nándor, a mechanikai tanműhely igazgatójának, Tóth Károly, a szegzárd-bátai 
ármentesitő társulat főmérnökének, Török György szabónak, Vajda Károly dohánygyári 
szertári kezelőnek, Vandrák László bronzművesnek, Weisz Gyula zágrábi gőzmalom
igazgatónak és Wollák Samu gyárosnak a koronás arany érdemkeresztet;

Apát János gazdatisztnek, Bartolffy János asztalosnak, Bauer Ferencz, a pesti 
könyvnyomda-részvénytársaság művezetőjének, Biró Antal lakatosnak, Eöry János szabó
nak, Erdélyi Mór udvari fényképésznek, Fejér József pénzügyministeri számellen
őrnek, Franc Ignácz zágrábi szobrásznak, Geller József könyvkötőnek, Gerő Adolf 
czipésznek, Gröber Lajos kosárfonónak, Gundrum Károly pleterniczai birtokosnak, 
Halkó Máté állampénztári segédtisztnek, Hamel György zágrábi épitészeti lakatosnak, 
Hirmann Ferencz rézöntőnek, Jezsabek Ferencz zágrábi városi főkertésznek, Kartschoke 
János kefegyárosnak, Kéky Imre szerszámkészítőnek, Kovács Gyula pénzügyministeri 
számvizsgálónak, Kullmann Géza kereskedelemügyi ministeri számellenőrnek, Lang- 
máhr János pénzügyőri biztosnak, Langer Ignácz szobrásznak, Magyar György főherczegi 
főkertésznek, Márki Imre gazdatisztnek, Meissner Alajos mérnöknek, Müller Ágoston, a 
Pester Lloyd-nyomda művezetőjének, Páder Nándor lakatosnak, Páskuj Imre kereskedő
nek, Pintér Mihály gazdatisztnek, Pokorny Tódor mérnöknek, Puts Sándor pokrócz- 
készitőnek, Rosonowszky Frigyes állatpraeparatornak, Róth Miksa üvegfestőnek, Ruppe 
Mátyás férfiszabó és a zágrábi szabóiskolák tanítójának, Schobel József földbirtokosnak, 
Sichermann Lipót szerszámkovácsnak, Supanek Gyula zágrábi czipésznek, Szekulesz 
Ede művirágkereskedőnek, Tajcsik Mátyás mérlegkészitőnek, Uferbach Lajos kereske
delemügyi ministeri irodatisztnek, Vunsche Emil festő, a »Koller utódai« fényképé
szeti műterem vezetőjének, Walter Gida üvegesnek, Weiser József gazdasági gép
gyárosnak és Wittmann Pál opekai uradalmi főerdésznek az arany érdemkeresztel;

Danicska József halászmesternek, Dasovics Dániel priboji késesnek, Jávor János 
brinji aranyművesnek, Kapsz István erdészakadémiai főkertésznek, Mally Ferencz állam
vasúti gépgyári művezetőnek, Montallion József műszövőnek, Moser Ferencz zimonyi 
kereskedőnek, Reich Mihály vazsaki elemi iskolai tanítónak, Rotter Reinhard államvasúti 
gépgyári művezetőnek, Seremeta József zágrábi asztalosnak, Tuskan György nova- 
gradiskai népiskolai tanítónak és Virág Apró József műszövőnek a koronás ezüst érdem
keresztet ;

Petrovics István államvasúti gépgyári munkásnak, Sury György államvasúti gép
gyári munkásnak és Szegő Miklós uradalmi faragónak az ezüst érdemkeresztet;

dr. Fodor József egyetemi tanárnak, Horváth Elemér, a magyar folyam- és tenger- 
hajózási részvénytársaság igazgatójának és lendvai Lintner Imre, a magyar vöröskereszt
egylet főgondnok-helyettesének a ministeri tanácsosi czímet díjmentesen ;

Kovács-Sebestyén Aladár műszaki tanácsosnak az osztálytanácsosi czímet díj
mentesen ;

Almássy István ármentesitő társulati igazgató főmérnöknek, Beimel Jakab, a
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tőzsdetanács alelnökének, Juhász Bálint, a mezőhegyesi ménesbirtok igazgatójának, ifj. 
Lészai Ferencz földbirtokosnak, Nick Ede, a kisbéri ménesbirtok igazgatójának és 
zólyomi dr. Wagner Jenő vegyészeti gyárosnak a királyi tanácsosi czímet díjmentesen ;

Földi N. János főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi czímet és jelleget díjmentesen;
dr. Szontagh Tamás földtani intézeti osztály-geolognak a bányatanácsosi czímet 

díjmentesen ;
Braun József pezsgőgyárosnak »belatini« előnévvel és Liebner József földbirtokos

nak, valamint törvényes utódaiknak a magyar nemességet díjmentesen adományozom.
Kelt Bécsben, 1896. évi deczember hó 19-én.

F erencz J ózsef s . k.

Báró Jósika Sámuel s. k.

V.
A »Budapesti Közlöny« november hó 7-iki száma következő legfelsőbb 

kéziratot közölte :
Magyar ministertanácsom előterjesztésére s z a m o s u j v á r - n é m e t i i  

D á n ie l  E r n ő  kereskedelemügyi magyar ministeremnek és törvényes 
utódainak, a közügyek és főleg az ezredéves országos kiállítás ren
dezése körül szerzett érdemei elismeréseid, a magyar b á r ó i  méltó
ságot díjmentesen és egyúttal neki, mint törvényes fiutódainak az 
1885: VII. t.-cz. 2. §. c ) pontja értelmében az örökös főrendiházi 
tagság jogát adományozom.

Kelt Bécsben, 1896. évi november hó 5-én.

F er en c z  J ózsef s . k.
B. Banffy  s. k.

VI.
A »Budapesti Közlöny« deczember 10-iki száma a következő legfelsőbb 

kéziratot közölte:
Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán 

f a r á d i  V ö rö s  L á s z ló  kereskedelemügyi államtitkárnak és az ezred
éves kiállítás országos bizottsága alelnökének ezen utóbbi minő
ségében, valamint a közszolgálat terén szerzett érdemei elismeréseid, 
L ip ó l - r e n d e m  k ö z é p k e r e s z t jé t  díjmentesen adományozom.

Kelt Bécsben, 1896. évi deczember hó 7-én.

F erencz J ózsef s . k.

Báró Jósika Sámuel s. k.



271

A kiállítási jury által megszavazott kitüntetések.
Az alábbiakban közöljük a kiállítási jury által odaítélt összes kitünteté

seket, illetőleg a jury-tanács javaslata alapján a kereskedelemügyi minister 
által adományozott állami érmek jegyzékét, melyeknek közlése nélkül ez a 
főjelentés hézagos volna.

U A  kereskedelemügyi minister által adományozott érmek*

A) Aranyban.
Adria m. kir. tengerhajózási részvénytársaság, Budapest. Athenaeum irodalmi és 

nyomdai részvénytársaság, Budapest. Bachruch A. ékszerész, Budapest. Barabás Miklós, 
akadémiai képiró, Budapest. Beszterczebányai első magyar posztó- és gyapjúgyár rész
vénytársaság. Lovag Biedermann Ottó, nagybirtokos, Mozsgó. Budapesti első gyermek- 
menhely-egylet. Cservenka és Grossman, kádárok, Budapest. Dulcz Antal, szíjgyártó és 
nyerges, Budapest. Dunkl V. K., parketgyáros, Kassa. Első cs. és kir. szabad. Duna- 
gőzhajózási társulat, Budapest. Első magyar üveggyár részvénytársaság, Budapest. Első 
magyar részvényserfőzöde, Budapest. Első szászrégeni tutajkereskedő-társulat, Szász
régen. Erdélyi pinczeegylet, Kolozsvár. Gróf Eszterházy Miklós Móricz, Csákvár. Gróf 
Festetics Tasziló, Keszthely. Franklin-társulat, magyar irodalmi intézet és könyvnyomda, 
Budapest. Frohner és Kremer, Szabó Lajos és társai, Nagy-Léta. Gelb M. és fia, kárpitos 
és díszítő, Budapest. Goldberger Sám. F. és fiai kékfestőgyára, Budapest. Gottermayer 
Nándor, könyvkötő, Budapest. Grüneberg Károly, kefegyáros, Pozsony. Hazai vizszabá- 
lyozási társulatok gyűjteményes kiállítása. Haggenmacher-féle sörfőzde, Promontor. 
Dr. Hőgyes Endre, a budapesti kir. m. t. egyetem által, kór- és gyógytani és Pasteur- 
intézetének igazgatója, Budapest. Hubert J. E., pezsgőgyáros, Pozsony. Jungfer Gyula, 
udvari mű- és épület-lakatos, Budapest. Gróf Karátsonyi Jenő, nagybirtokos, Bánlak. 
Keleti Gusztáv, festőművész, Budapest. Koller Károly tanár utódai, Forché Román és 
Gálfy István, fényképészek, Budapest. Kollerich Pál és fiai, sodrony-, szövet-, fonat- és 
szita árú-gyár, Budapest. Kovács és Stodola bőrgyára, Liptó-Szent-Miklós. Kossuch János, 
agyag- és üveggyáros, Budapest. Kőbányai gőztéglagyár-társulat, Budapest. Kölber 
testvérek, udvari kocsigyárosok, Budapest. König Izidor, műasztalos, Budapest. Kőszén
bánya és téglagyár-társulat, Budapest. Kramer J. műtrágya- és gipszgyára, Egeres,. Kunz, 
Mössmer és Kollarits-féle gyűjteményes kiállítás, Budapest. Kühne Ede, gazd. gépgyáros, 
Moson. Láng László, gépgyáros, Budapest. Lingl Károly, esztergályos, Budapest. Littke L., 
udvari pezsgőgyáros, Pécs. Löw Károly, posztógyáros, Zsolna. Machlup H. fiai, első 
magyar bőrgyár, Budapest. Madarász Viktor, festőművész, Budapest. Magyar átalános 
kőszénbánya részvénytársaság, Budapest. Magyar folyam- és tengerhajózási részvény - 
társaság, Budapest. Magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság, Fiume. Magyar 
mérnök- és épilész-egylet, Budapest. Magyar orvosi könyvkiadó-társulat, Budapest. Magyar 
ruggyantagyár részvénytársaság, Budapest. Magyar textilipar részvénytársaság, Rózsahegy. 
Marton Lajos és fia, műlakatos, Pozsony. Mayer E. fiai, gazdasági gépgyár, vas- es 
fémöntőde, Szombathely. Monaszterly és Kuzmik utódai, Budapest. Nagykikindai gőz
malom részvénytársaság. Nagysárosi műmalom, Eperjes. GrófNádasdy Ferencz, Budapest. 
Nicholson-gépgyár részvénytársaság, Budapest. Országos balneologiai egyesület, Budapest. 
Országos közegészségügyi egyesület, Budapest. Országos szőlőoltvány-telep részvény- 
társaság, Arad. Országos magyar méhészeti egyesület, Budapest. Osztrák-magyar légszesz- 
társulat, Budapest. Páder Nándor, műlakatos, Budapest. Pallas irodalmi és nyomdai 
részvénytársaság, Budapest. Pesti könyvnyomda részvénytársaság, Budapest. Pesti izraelita 
hitközség kórházai, Budapest. Pozsonyi szőllőmívesek egyesülete. Regenhart I erencz és 
társa, hadfelszerelőgyár, Pozsony. Reitter István, kocsigyáros, Vácz. Rovara. Frigyes,
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jószágigazgató, Pozsony. Rock István, gépgyáros, Budapest. Ruprich Károly, műasztalos 
Budapest. Salgótarjáni kőszénbánya részvénytársaság, Budapest. Scherg Vilmos és társai, 
posztógyárosok, Brassó. Schmit és Meynier, papirgyárosok, Fiume. Schunda V. J., 
hangszergyáros, Budapest. Seifert Henrik és fiai, tekeasztalgyárosok, Budapest. Stefánia 
pesti szegény gyermek-kórház egyesület, Budapest. Steinschneider Jakab, ágy- és fehér
neműgyáros, Budapest. Stowasser J., hangszergyáros, Budapest. Székely Bertalan, festő
művész, Budapest. Szőllőszeti egylet, mint szövetkezet, Bazin. Than Károly, egyetemi 
tanár, a budapesti kir. m. t. egyetem I. kémiai intézetének igazgatója, Budapest. Than 
Mór, festőművész, Budapest. Verseczi gazdasági egylet, mint borászati szövetkezet, 
Versecz. Vulkán gépgyár részvénytársaság, Budapest. Wagner Jenő és Emil vegyészeti 
gyára, Budapest. Weiss Berthold és Manfréd konzervgyára, Budapest. Wolfner Gyula 
és társa bőrgyára, Újpest.

Horvál-szlavon kiállítók. Átalános horvát halászati és vadászati egylet, Zágráb. 
Bartolovics Ivan, gyáros, Eszék. Bollé Hermann, építészeti tanácsos, Zágráb. Báró Dum- 
reicher Oszkár, nagybirtokos és gyáros, Savski-Marof. Horvát-szlavon mérnök- és építész- 
egylet, Zágráb. Reisner Ádám, gyáros, Eszék. Zágrábi gőzmalom.

Boszniai és herczegovinai kiállítók. Közös pénzügyminisztérium műipari osztálya, 
Szarajevó. Országos kézműves iskola, Szarajevó.

B) Ezüstben.
Alpár Ede, lakatos, Budapest. Alsófehérvármegyei gazdasági egyesület. Aradi 

tejcsarnok-szövetkezet. Árkay Sándor, lakatos, Budapest. Avéd Katinka és Papp Mari, 
Marosvásárhely. Badár Balázs, fazekas, Mezőtúr. Bauer Károly, termelő, Magyarád. 
Beretvás Pál, vendéglős, Kecskemét. Berg Gusztáv br. földbirtokos, Kapuvár. Bernstein 
József és fia, kárpitos és díszítő, Budapest. Bibel János fűrésztelepe, Oravicza. Biehn 
János aszfaltgyáros, Budapest. Borhegyi Ferencz, kereskedő, Budapest. Bosnyák Géza, 
termelő, Lelle. Braun Károly, termelő, Eger. Brassóvármegyei gazdasági egyesület. 
Buchwald Sándor, vasbútorgyáros, Budapest. Chabada testvérek láda-, faárú- stb. 
gyára, Budapest. Csáthi Szabó István dr., cserépkályha- és terrakottagyáros, Miskolcz. 
Czigler Győző műépítész, Budapest. Özv. Constantin Andrásné, termelő, Bodrog-Kisfalud. 
Dankovszky István, fodrász, Budapest. Debreczen szab. kir. város erdészete. Debreczen 
szab. kir. város törvényhatóságának középitkezései. Dékány Mihály, termelő (gyümölcs
szesz) Kecskemét. Dietzl József, kereskedő, Budapest. Dollinger Gyula dr. testegyené- 
szeti és sebészeti intézete, Budapest. Domány József, bortermelő, Arad. Eggenberger 
Szilveszter, építőmester, Budapest. Első magyar betűöntődé részvénytársaság, ólomzár 
és rézléniagyár, Budapest. Első székely szövőgyár, S.-Szt.-György. Eőry János, szabó, 
Budapest. Erdélyi gazdasági egyesület. Erdélyi katholikus státus radnóthi uradalma. 
Esztergomi érsekség bajcsi uradalma. Esztergomi főkáptalan szt.-benedeki gazdasága. 
Farkas Mendel fűrésztelepe, Maros-Vásárhely. Felber Sándor, asztalos, Szeged. Ferenczy 
Ignácz, czipész, Kolozsvár. Feiwel Lipót, vasbútorgyáros, Budapest. Fodor József, 
kárpitos és díszítő, Budapest. Forster Géza, termelő, Budapest, Földvári földmivesiskola. 
Francis Lajos, pezsgőgyáros, Budafok. Friedrich István örökösei, gőztéglagyárosok, 
Sopron. Gaál Sándor, magyar szűcs, Kisújszállás. Gazdák budapesti tejegyesülete, 
Budapest. Geller József, könyvkötő, Budapest. Gerenday A. és fia, siremlékműgyár, 
Budapest. Glasz József, szíjgyártó és nyerges, Budapest. Gröber Lajos, kosárfonó, 
Budapest. Gundel János, vendéglős, Budapest. Grünwald S. és társa cs. és kir. szab. 
pipereszappan, illatszer és vegyi szerek gyára, Budapest. Halmai Andor, termelő, 
Arad. Halas város közönsége. Haltenberger Rezső mechanikai len- és pamutszövő- 
gyara, Igló. Háromszékvármegyei gazdasági egyesület. Hegedűs A., vasbútorgyáros, 
Budapest. Heischmann Ferencz, szappangyáros, Esztergom. Hirmann Ferencz, rézöntő, 
Budapest. Hollósy Mária, háziipar-tanitónő, Cziffer. Hüttl Tivadar, porczellánfestő, 
Budapest. Imreh Lajos, komlótermelő, Illyefalva. Istvánffy Istvánná, Törökbecse. Jakab 
Árpád és Géza, Kassa. Jász-nagykún-szolnokvármegyei gazdasági egyesület. Jászói 
prépostság erdészete. Kartschoke János, kefekötő, Budapest. Kassa sz. kir. város 
erdészete. Katzer József, szűcs, Budapest. Kegyestanitórend mernyei uradalma. Kéky 
Imre, szerszámgyáros, Budapest. Kimer József, puskaműves, Budapest. Kissling Rudolf 
és fiai, csillárgyárosok, Budapest. Kollarits Nándor, szabó, Temesvár. Komáromi gazda
sági egyesület. Kovács Ferencz termelő, Tállya. Kozilek János, kárpitos és díszítő, 
Budapest Kröszl János, kárpitos és díszítő, Budapest. Kubik János, keztyüs, Székes-
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Fehérvár. Kulicska Antal, villamos óra-készitő, Budapest. Laczkó György, bőrgyáros, 
Liptó-Szent-Miklós. Lakos Lajos, takaréktüzhelygyáros, Budapest. Lábdy A. és fia, 
szalámigyáros, Szeged. Lászay Szabó László, termelő, Sárospatak. Leitner János gőz- 
magpergető intézete, Körmend. Leszik Miksa utódai Szilágyi és Diskant, gazdasági 
gépgyárosok, Miskolcz. Lorencz Viktor, magánmérnök, Budapest. Löfkovits Arthur, 
ékszerész és aranyműves, Debreczen. Lőrincz István, czipész, Budapest. Madách Imre, 
földbirtokos, Surány. Mai és társa, fényképész, Budapest. Magyar fényező-, máz- és 
kenczegyár, Budapest. Magyar termelők borraktára (Lobmayer M.) Budapest. Magyar 
villamossági részv.-társulat, Budapest. Mauthner testvérek és társai, bőrgyárosok, Buda
pest. Mázán József, szűcs, Miskolcz. Mertens és társa, udvari fényképészek, Budapest. 
Milkó Salamon és fiai, Szabadka. Milkó Vilmos és fiai, Szeged. Miskolczi agyagipar 
részv.-társaság. Miskolcz város törvényhatóságának középitkezései. Misztarka György, 
műhimző, Budapest. Mittag Nándor, termelő, Szakolcza. Mocznik Lajos, conservgyáros, 
Budapest. Morelli Gusztáv, fametsző, Budapest, Mölki apátság margittai uradalma. 
Munk H. és fiai, fatermelők, Maros-Szlatina. Muschinek János, iparos, Budapest, Müller 
Károly czukrász, Budapest. Müller Károly, termelő, Batin. Némethy Ignácz, szabó, 
Budapest. Neruda Nándor, vegyészeti gyáros, Budapest. Novágh Károly, diszmű-eszter- 
gályos, Budapest. Nyomárkay László, termelő, Aranyos-Maróth. Ottenreiter Ferencz, 
keztyűs, Budapest. Paál Gergely, bútorgyáros, Budapest. Pannonhalmi főapátság füsi 
gazdasága. Parádi üveggyár. Pick Márk, szalámigyáros, Szeged. Pécsi tejcsarnok. 
Perényi Ignácz, czipész, Budapest. Petrin János, szűcs, Budapest. Pornárffy Gyula, 
termelő, Olasz-Liszka. Pozsony szab. kir. város erdészete. Rózsavölgyi és társa, cs. és 
kir. udvari mű- és zeneműkereskedők és kiadók, Budapest. Sasvári uradalom főbérlő- 
sége, Nyitra. Sárosvármegyei gazdasági egyesület. Silbermann Henrik, drágakőköszörűs 
és kővésnök, Budapest. Simonffy István, gazdasági gépgyáros, Kolozsvár. Siposs Andor 
Gyula, kötszövőgyáros, Kassa. Schloesser Germain és tarsa, cognacgyáros, Budapest. 
Schmidt és Császár gőzmalma, Budapest. Schnabel Gyula, Oravicza. Schuler József, 
aczélirótoll-, tollszár- és másolópapir-gyáros, Budapest. Schuth Vincze és társa, termelő, 
Villany. Schwáb Gyula, pala- és cserépfedőmester, Budapest. Schwimmer Ernő dr., a 
budapesti m. kir. egyetem bőrkórtani intézetének igazgatója, Budapest. Id. Spitzer 
Miksa, ékszerész, Budapest. Steinfeld Mihály, Mács. Sternberg Ármin és testvére, 
hangszergyárosok, Budapest. Strelisky, cs. és kir. udvari fényképész, Budapest. 
Strobentz testvérek vegyészeti gyára, Budapest. Studinka Gyula és fia, bútorgyárosok, 
Budapest. Szártory Mihály termelő, Szakolcza. Szeged szab. kir. város középitkezései. 
Szekulesz Ede, művirággyáros, Budapest.- Szepessy Sándor, vízvezeték-, légszesz- és 
fűtésberendező gyára, Budapest, Szikszay Ferencz, vendéglős, Budapest. Sziráky József, 
késes, Szeged. Szombathelyi tejszövetkezet. Tajtsik Mátyás, mérleggyáros, Kecskemét, 
Tátrai háziipar-vállalat, Felka. Teudloff K. és Dittrich T., gépgyárosok, Budapest. Topits 
József fia, tésztagyáros, Budapest. Ullmann Antal, reszelőgyáros, Fehértemplom. Vastagh 
János, tanár, Tapolcza. Dr. Weinek László, csillagdái igazgató, Praga. Id. br. Wodiáner 
Albert gyomai gazdasága. Wollák és Berkovits zsinórgyára, Budapest. Zechmeister 
K. és fia, méz- és viaszgyár, Győr. Zirczi apátság erdészete. Zirczi apátság juhászata. 
Zimonyi György, asztalos, Budapest. Zimmermann Nándor, szíjgyártó és nyerges, 
Budapest. Zwack J. és társai likőr-, rum-, eczet-, törköly- és pálinkafőzdéje, Budapest. 
Ifj. Zsoldos Ferencz, téglagyáros, Szentes.

Horvát-szlavon kiállítók. Badalics Hugó, tanár, Zágráb. Bresslauer és Müller, 
üveggyárosok, Franovopolje. Clementi Lucián, gyáros, Susalc. Eckhel Hector, építész, 
Zágráb. Farkas Ignácz, magánzó, Zágráb. Ghyczy Csabar, nemesi uradalom, Csabar. 
Granitz Ignácz, nyomdász, Zágráb. Dr. Grcsics Károly, ügyvéd, Sid. Dr. Heinz Antal, 
tanár, Zágráb. Hideghéti Mirkó, nagybirtokos, Bogdanovci. Horvát-szlavon tűzoltó- 
szövetség, Zágráb. Horvát pedagógiai irodalmi egylet, Zágráb. Hönigsberg Leó, építész, 
Zágráb. Hörer János, Zágráb. Hreljanovits János, könyvkiadó. Inkey Milán nagy- 
birtokos, Razinja. Jogász-egylet, Zágráb. Kispatics Mihály, tanár, Zágráb. Kolander 
Vatroslav, tanár, Zágráb. Gróf Kulmer Milán, nagybirtokos, Brácsák. Laubner Károly, 
nyomdász, Eszék. Petrovics Nikola, nagybirtokos, Starapasua. Standl János, fényképész, 
Zágráb. Thinault György, gyáros, Varasd. Vaucsas József építész, Zágráb.

Boszniai és herczegovinai kiállítók. Matisics István, órás, Travnik. Jelasics Markó, 
Kostics Györgye, szárított gyümölcstermelő és méhész. Dervent. Mihicsevics Jovó, ezüst- 
filigránkészitő, Sarajevo. Poliák József, likőr-és szappangyáros, Sarajevo. Vekics Petar, 
asztalos, Sarajevo. Trappista-kolostor, Mariastern. Seyferth Lajos, botgyáros, Dervent.

M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. III. 18
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2» A  t ö r t é n e l m i  f ő c s o p o r t  k i t ü n t e t é s e i .
(Az e czélra szervezett külön nemzetközi jury által megítélve.)

I. Millenniumi nagy érem, a kiállítás körül szerzett kiváló érdemek különös
felemlitésével.

Gróf Andrássy Dénes, Krasznahorkavárallja. Gróf Andrássy Géza, Budapest és 
Betlér. Gróf Apponyi Sándor, Lengyel. Herczeg Batthyány - Strattmann Ödön, Bécs. 
Bubics Zsigmond r. k. püspök, Kassa. Herczeg Eszterházy Pál, Fraknó és Kismarton. 
Esztergomi főegyház kincstára. Pannonhalmi szent-benedekrendi főapátság. Szmrecsányi 
Pál r. k. püspök, Szepeshely. Gróf Wilczek János, Bécs.

II. Millenniumi nagy érem.
Ágoston József, Budapest. Armeria Reale, Turin. Bártfa sz. k. város. Bártfai 

r. k. plébánia-templom. Gróf Batthyány Iván, Német-Újvár. Batthyány-féle könyvtár, 
Gyula-Fehérvár. Bécsi cs. és kir. műszaki levéltár. Bécsi cs. és kir. hadi levéltár. Bécsi 
cs. és kir. udvari könyvtár. Bécsi cs. és kir. udvari és állami levéltár. Bécsi udvari 
Kunsthistorische Sammlungen. Bécsi történelmi muzeum. Berlini porosz kir. hadszertár. 
Beszterczebányai r. k. székesegyház. Beszterczebánya sz. k. város. Brukenthal-muzeum, 
Nagy-Szeben. Császka György r. k. érsek, Kalocsa. Herczeg Czartoryski-féle muzeum, 
Krakó. Debreczeni ev. ref. kollégium. Debreczen sz. kir. város közönsége. Egri r. k. 
érseki lyceum. Erdélyi muzeum, Kolozsvár. Gróf Erdődy Ferencz, Galgócz. Gróf 
Festetics Tasziló, Keszthely. Dr. Figdor Albert, Bécs. Gráczi tartományi hadszertár. 
Győri r. k. székesegyház kincstára. Karlsruhei nagyherczegi udv. és orsz. levéltár. 
Kassa sz. kir. város közönsége. Gróf Khuen-Héderváry Károly, Hédervár. Kolozsvári 
egyetemi r. k. templom. Kolozsvári ev. ref. egyház. Lőcse sz. kir. város közönsége. 
Lőcsei r. k. plébánia-templom. Nagy-Szeben város közönsége. Báró Nyáry Jenő, Piliny. 
Nyitrai r. k. székesegyház. Gróf Pálffy János id., Pozsony. Herczeg Pálffy' Miklós, 
Malaczka. Pécsi püspöki könyvtár. Pécsi r. k. székesegyház. Pozsonyi ág. h. ev. 
lyceum. Pozsonyi sz. ferencziek temploma. Pozsonyi városi muzeum. Ráth György, 
Budapest. Sárospataki ev. ref. főiskola. Schlosshofi császári kastély. Svéd kir. udvari 
muzeum, Stockholm. Szegedi városi muzeum. Szepesi r. k. székesegyház, Szepesváralja. 
Gróf Szirmay Alfréd, Szirma-Bessenyő. Gróf Teleki Sámuel, Sáromberke. Trencséni 
kegyes-tanitórendi templom. Dr. Wartha Vincze, Budapest. Gróf Zichy Jenő, Budapest.

III. Kiállítási érem.
Almássy Ede, Borostyánkő. Augusztinusok könyvtára, Set. Florian. Gróf Bánffy 

György, Budapest. Bartalos Gyula r. k. áldozár, Eger. Bath marquis, Long-Leat (Anglia). 
Gróf Batthyány József, Köpcsény. Bécsi kapuczinusok konventje. Bécsi csász. Hof- 
Sattelkammer. Bécsi városi levéltár. Bécsújhelyi városi muzeum. Bertalan Alajos, Mernye. 
Gróf Bethlen András, Budapest. Biblioteca reale, Parma. Bibliotheca Rossina, Bécs. 
Brassói kerületi történeti bizottság. Brassói r. k. plébánia-templom. Brassó vármegye 
közönsége. Budapesti szent-ferencziek könyvtára. Budapesti kegyestanitórendi társház. 
Budapesti központi papnevelő-intézet könyvtára. Budapesti polgári lövész-egyesület. 
Budavári kir. palotai sz. Zsigmond-kápolna. Csetneki ág. h. ev. templom. Csik-karcz- 
falvai r. k. templom. Csik-somlyói sz.-ferenczrendi kolostor. Csorna József földbirtokos 
Devecser. Darnay Kálmán, Sümegh. Debreczeni ev. ref. egyház. Délmagyarországi 
tört. és rég. társulat, Temesvár. Egri főkáptalan. Egri érsekmegyei könyvtár, Dr. Ehrenfeld 
Adolf, Bécs. Emich Gusztáv, Budapest. Eperjesi ág. h. ev. lyceum. Eperjesi r. k. plébánia- 
templom. Eperjes sz. kir. város közönsége. Erkel Sándor és Lajos, Budapest. Ernszt Lajos, 
Budapest. Ersekújvári sz.-ferenczrendiek rendháza. Gróf Esterházy Miklós Móricz, Csákvár. 
Esztergomi herczegprimási képtár. Esztergomi herczegprimási muzeum. Fejérmegyei és 
városi régészeti egyesület, Sz.-Fehérvár. Felsőmagyarországi muzeumegylet, Kassa. 
Fraknói szerviták temploma. Garam-szent-kereszti r. k. plébánia-templom. Gyöngyösi 
sz.-ferenczrendi zárda.- Győri Conservatorium Dioecesanum. Győri püspöki papnövelde 
könyvtára. Győri sz.-benedekrendi r. k. főgimnázium múzeuma. Hamburgi városi 
könyvtár. Handlovai r. k. plébánia-templom. Heiligenkreutzi cisterci apátsági Stifts-
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Bibliothek. Hentaller Lajos, Budapest. Horváth Antal ügyvéd, Pécs. Iglói r. k. plébánia- 
templom. Jászberény város közönsége. Jenái egyetemi könyvtár. Kalocsai r. k. főszékes
egyház könyvtára. Káposztafalvi r. k. plébánia-templom. Özv. Károlyi Alajos grófné, 
Budapest. Kárpát-egyesület múzeuma, Poprád. Kassai ev. ref. egyház. Kassai Orsolya- 
szüzek zárdája. Kecskeméti ev. ref. templom. Kecskeméti r. k. plébánia-templom. Kés
márki ág. h. ev. lyceum. Kisfaludy Á. Béla egyetemi tanár, Budapest. Kis-szebeni 
kegyes tanitórendi társház. Kis-tapolcsányi uradalom. Dr. Kohn Sámuel, Budapest. 
Kolozsvári ev. ref. kollégium könyvtára. Kolozsvári r. k. plébánia-templom. Kolozsvári 
minoriták rendháza. Kolozsvári unitárius egyház és főiskola. Könyöki József, Pozsony. 
Körmöczbányai r. k. plébánia. Körmöczbánya sz. kir. és főbányaváros közönsége. 
Gróf Korniss Viktor, Szent-Benedek. Körtvélyesi r. k. plébánia. Lapispataki r. k. templom. 
Leustach Lajos, Végles-Szalatna. Lichtneckert József, Székesfehérvár. Lipcsei egyetemi 
könyvtár. Liptó-szent-andrási r. k. plébánia-templom. Lőcsei ág. h. ev. egyház. Luby Géza, 
Budapest. M. kir. Ludovika Akadémia, Budapest. Mármarosszigeti ág. h. ev. lyceum. Maros
vásárhelyi ev. ref. kollégium. Miskolczi ev. ref. templom. Müllenbachi r. k. plébánia-templom. 
Nagybobróczi r. k. plébánia-templom. Nagyenyedi Bethlen-főiskola. Nagyszebeni ág. h. ev. 
consistorium. Nagyszebeni ág. h. ev. presbyterium. Nagyszombat sz. kir. város közön
sége. Nagyszombati cs. és kir. invalidusok temploma. Nagyváradi lat. szert, püspökség. 
Németjárfalvi r. k. plébánia-templom. Német-újvári szt.-ferencziek társháza. Némethy 
Lajos, Esztergom. Nemzeti Casino, Budapest. Nemzeti zenede, Budapest. Nyitrai 
egyházmegyei könyvtár. Nyitrai r. k. székesegyház. Gróf O’Donnel Henrik, Budapest. 
Gróf Pálffy István, Vöröskő. Pálffy Miklósné herczegnő, Malaczka. Pejacsevics Márkné 
grófnő, Budapest. Báró Perényi Zsigmond, Nagy-Szőllős. Podolini kegyes tanitórend 
társháza. Poprádi r. k. plébánia-templom. Pretzner Karolin, Vadász. Báró Prónay Dezső, 
Budapest. Báró Radvánszky János, Zólyom-Radvány. Ráth Györgyné, Budapest. Római 
Vittorio Emmanuele-könyvtár. .Salamon Aladár, Budapest. Segesvári ág. h. ev. gimnázium. 
Sopron sz. kir. város közönsége. Soproni városi muzeum. Spitzer Mór, Pozsony-Széles- 
lcút. Gróf Széchenyi Ödön, Konstantinápoly. Szeged-alsóvárosi szt.-ferencziek zárdája. 
Szegedi »Üdvözítőről« nevezett szt.-ferencziek zárdája. Székely nemzeti muzeum, Sepsi- 
Szt.-György. Székesfehérvári r. k. főgimnázium. Széli Farkas, Debreczen. Szendrői r. k. 
plébánia. Szepes-szombati r. k. templom. Szombathelyi r. k. papnevelő-intézet könyv
tára. Sztrázsai r. k. templom. Sztropkói r. k. templom. Tarnóczy Gusztávné, Budapest. 
Gróf Teleki László, Kolozsvár. Gróf Teleki Tibor, Gyömrő. Thaly Kálmán, Pozsony. 
Trencséni r. k. plébánia-templom. Tuba János, Komárom. Váczi kegjms tanitórend 
háza. Vasmegyei régészeti egylet, Szombathely. Vízakna r. t. város közönsége. Gróf 
Wass Béla, Mező-Záh. Weimari nagyherczegi könyvtár. Weimari nagyherczegi udvari 
színház és zenekar. Dr. Zalka János r. k. püspök, Győr. Zamoyszki-féle könyvtár, 
Varsó. Zólyomi r. k. plébánia-templom.

Elismerő oklevél.
Abauj-Tornamegye közönsége. Dr. Acsády Ignácz, Budapest. Ajtai János, Homoródi 

Almás. Almássy György, Diós-Jenő. Gr. Almássy Kálmán, Pásztó. Alsó-íehérvármegye- 
régészeti egylet, Gyulafehérvár. Alsó-láposi r. k. plébániatemplom. Özv. Ányos Lászlóné, 
Kardosrét. Antal Jenőné, Budapest. Antal Margit, Budapest. Aradi Kölcsey-egyesület 
országos szabadságharczi ereklye-muzeuma. Arany László, Budapest. Arany Lászlóné, 
Budapest. Asbóth János, Budapest. Aszpisz Fatima, Kolozsvár. Aszpisz Lotti, Kolozsvár. 
Ausländer Vilmos, Losoncz. Axmann Gyuláné, Budapest. Back Henrik, Budapest. Özv. 
Back Izraelné, Budapest. Bácskai Béla, Apatin. Bagaméri ev. ref. templom. Bajnóczy 
Sándor, Budapest. Dr. Ballagi Aladár, Budapest. Bán Sándor, Budapest. Özv. b. Bánffy 
Albertné, Kolozsvár. Baranya vármegye törvényhatósága. Baranyay Géza, Kurtakesz. 
Baranyay Istvánné, Budapest. Barcsay Gábor, Alsó-Csóra. Bárdossy Mihály, Tárd. Bartha 
Károly, Tatrang. Bauer Béla, Budapest. Bauer Ödön, Budapest. Bauer Paula, Budapest. 
Bauer Victorine, Budapest. Bátory Lajos, Csurgó. Özv. gr. Batthyány Béláné, Némef- 
Újvár. Bécsi cs. és kir. udvari és állami levéltár. Bécsi k. k. Oesterr. Museum 
für Kunst und Industrie. Gr. Béldi István, Marosvásárhely.^ Benczédy Gergely, 
Kolozsvár. Benczúr Gyula, Budapest. Benczúr Gyuláné sz. Boldizsár Piroska, Budapest. 
Bende Imre r. k. püspök, Nyitra. Benei ev. ref. templom. Bénél Ferencz, Budapest. 
Beniczkyné Bajza Lenke, Budapest. Beniczky Margit, Budapest. Beniczky Mihályné, 
Budapest. Benigni-Windt Clotild, Budapest. Benkő Henrikné, Budapest. Gr. Berchtold
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Arthur, Fülek. Bereg vármegye közönsége, Beregszász. Bernay Imre, Budapest. Berzeviczy 
Egyed, N.-Lomnicz. Berzétei ev. ref. templom. Beszterczebányai ág. h. ev. algimnázium. 
Beszterczebányai r. k. papnövelde. Beszterczebányai r. k. plébánia. Beszterczebányai 
r. k. püspökség könyvtára. Besztercze-Naszód vármegye közönsége. Bethlenfalvi r. k 
templom. Bezerédj István, Ménfő. Binder Károly, Eperjes. Bittó Béla, Pécs. Biztositó 
társulat, első magyar átalános, Budapest. Blaskovics Gyula, Nagy-Bánya. Bodó Károly, 
Szirma-Bessenyő. Özv. Böhm Károlyné, Budapest. Boldogasszonyi szt.-ferenczrendiek 
zárdája. Bolessói r. k. templom. Bolognai Biblioteca deli’ Universitá. Borbély Sámuel, 
Székely-Keresztur. Bornemissza Lajosné, Budapest. Borsod vármegye közönsége. Bör
zsönyi r. k. plébánia. Brassói r. k. gimnázium. Breyer Adolf, Budapest. Büchler P., 
Moór. Budapesti asztalos-ipartestület. Budapesti ev. ref. főgimnázium. Budapesti mészáros- 
ipartestület. Budapesti üveges-segédek önsegélyző-egylete. Buttykay József, Miskolcz. 
Dr. Buzinkay Gyula, Budapest. Chernél István, Kőszeg. Gr. Csáky Kálmánné, Budapest. 
Cs. és kir. főlovászmesteri hivatal, Bécs. Csernovitz Pál, Panyova. Csetnek mezőváros. 
Csik-nagyboldogasszonyi r. k. hitközség. Özv. Csiky Gergelyné, Budapest. Csokonai-kör, 
Debreczen. Csongrád vármegye közönsége. Csurgói ev. ref. főgimnázium. Czeglédi ev. 
ref. hitközség. Gr. Cziráky Antal, Lovas-Berény. Dr. Czobor Béla, Budapest. Özv. Darvas 
Antalné szül. Péchy Katalin, Budapest. Debreczeni kerületi történeti bizottság. Deési 
ev. ref. hitközség. Dékány Jenő, Ungvár. D’Elseaux Vilma, Budapest. Dr. Demjanovich 
Emil, Budapest. Dr. Despinits Péter, Szeged. Dessewffy Dezsőné szül. Laszkáry Ilona, 
Vanyarcz. Dessewffy Pál, Margonya. Dessewffy Ödön, Budapest. Detrekőváraljai kastély. 
Déva-Ványa község. Dillesz Sándor és neje, Tild. Dobronyai r. k. plébánia-templom. 
Dolánszky Alajos, Ecséd. Dovallói r. k. templom. Edvi-Illés István, Budapest. Edvi-Illés 
Ödön, Budapest. Egerváry Potemkin Ágost, Budapest. Egger Henrik, Bécs. Egri czisz- 
tercziták gimnáziumi múzeuma. Egri polgári lövésztársulat. Egri székesegyház. Egyház- 
hetyei r. k. plébánia. Eiszen Gyula, Budapest. Elek Gusztávné, Budapest. Elesdi ev. ref. 
templom. Eperjesi ág. h. ev. egyház. Eperjesi szent-ferenczrendi zárda. Ércsey Vilma, 
Budapest. Erdy István, Pozsony. Érmihályfalvai ev. ref. egyház. Gr. Esterházy Mihály, 
Cseklész. Esztergomi r. k. főgimnázium. Esztergomi főegyházmegyei könyvtár. Eszter
gomi főkáptalani levéltár. Esztergomi herczegprimási levéltár. Esztelneki szent-ferencz
rendi zárda. Farkasné szül. O’Donnel grófnő, Budapest. Br. Fechtig Adél, Budapest. 
Br. Fechtig Imre, Budapest. Br. Fechtig Imréné, Budapest. Br. Fechtig Margit, Budapest. 
Fel-baári r. k. egyházközség. Felső-stubnyai r. k. templom, Ferderber Béla, Budapest. Féry 
Aurora, Budapest. Féry Narcziszné, Budapest. Gr. Festetics Gyuláné, Budapest. Fintha 
László, Túrkeve. Fischer Károly, Budapest. Fiume sz. kir. város. Flórenczi Biblioteca 
Nazionale. Özv. Fodor Antalné, Pécs. Fodor Gyuláné, Budapest. Fodor Miklósné, Apa- 
nagyfalu. Fogarasmegye közönsége. Forster István, Zomba. Frank Ferencz, Budapest. 
Dr. Fridrich Jenő, Budapest. Gaál József, Budapest. Gallewitz László, Bécs. Garamszegi 
ág. h. ev. templom. Geczefalvi ág. h. ev. templom. Geőcze Sarolta, Komárom. Gerecze 
Péterné, Budapest. Gergelyi Mária, Budapest. Dr. Geyer József, Budapest. Glanzer 
Mária, Budapest. Goldberg Májer, Budapest. Görgei Arthur, Visegrád. Guthori r. k. 
templom. Gyergyószentmiklósi örmény kath. egyház. Gyertyánffy István, Budapest. 
Gyöngyösi r. k. plébánia-templom. Gyöngyösi szent-ferenczrendiek társháza. Győrmegye 
közönsége. Győri lövésztársulat. Győri ev. ref. hitközség. Gyulafehérvári tüzérségi szer
tár. Gyulai ev. ref. templom. Gyulafehérvári r. k. püspöki könyvtár. Gyulafehérvári 
r. k. székesegyház. Gyulafehérvár sz. kir. város. Hadzsy Emilné, Budapest. Hajdú vár
megye közönsége. Hajniki r. k. plébánia-templom. Halas város közönsége. Halász Béla, 
Alsó Dabas. Hammerberg N., Bécs. Hampl Ferencz, Budapest. Hampel Gábor, Budapest. 
Ifj. Hampel József, Budapest. Hamvasdi r. k. templom. Br. Harkányi Frigyes, Budapest. 
Br. Harkányi Károly, Budapest. Hász Kálmán, Budapest. Havas Imréné szül. Szalay 
Zsófia, Budapest. Havrán János, Garam-Szt.-Kereszt. Hedri r. k. templom. Hegedűs 
Sándorné, Budapest. Heindl Aladár, Pécs. Özv. Heindl Vilmosné, Pécs. Herber Lipót, 
’Rohó. Herpka Katalin, Budapest. Herzum Róbert, Persány. Hevesmegye közönsége, Eger. 
Hints Klára, Marosvásárhely. Br. Hiller Adél, Temesvár. Hindy Árpád, Kolozsvár. Hód
mezővásárhelyi ev. ref. kollégium. Holicsi cs. és kir. uradalom intézősége. Hollitscher 
Károly, Bécs. Honty Ferencz, Budapest. Hordóssy Gizella, Győr-Újváros. Horváth 
Antalné, Pécs. Hradszky József, Szepeshely. Hunfalvi r. k. templom. Huszka József, 
Budapest. Huszka Józsefné szül. Mélik Anna, Budapest. Huszti ev. ref. templom. Iglói 
ág. h. ev. főgimnázium. Irmei Ferencz, Budapest. Irmei Lajos, Budapest. Jaáki apátsági 
templom. Özv. Jakabfalvy Gyuláné, Budapest. Özv. Jamniczky Lajosné, Budapest. Jász-
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Nagy-Kun-Szolnok vármegye közönsége. Jászóvári prépostság. Jedlicska Pál, Felső-Diós, 
Jeszenszky Andor, Csibrák. Br. Jeszenszky Béla, Kölesd. Juhász László, Pécs. Jungfer 
Gyula, Budapest. Dr. Jutassy József, Budapest. Kajári Sámuel, Budapest. Kállay Albert, 
Szeged. Kállay Béniné szül. gr. Bethlen Vilma, Becs. Gr. Kálnoky Ludmilla, Kőröspatak. 
Dr. Kämmerer Ernő, Budapest. Kanitz József, Duna-Pentele. Karlsruhei nagyherczegi 
régészeti és néprajzi gyűjtemény igazgatósága. Gr. Károlyi Mihály, Budapest. Kárpát- 
Egyesület, Igló. Kassai német-magyar ag. h. ev. templom. Kassai r. k. püspöki kápolna. 
Kecskeméti ev. ref. kollégium. Kecskeméti szent-ferenczrendiek zárdája. Kecskemét város 
közönsége. Kecskeméti városi muzeum. Kempelen Imre, Székesfehérvár. Késmárki ág. 
h. ev. templom. Késmárki lövész-egyesület. Késmárki r. k. plébánia. Kétli Károlyné szül. 
Szigligeti Anna, Budapest. Kézdivásárhelyi minorita rendház. Kisfaludy Béla, Magyar- 
Gencs, Vasmegye. Kisfaludy Ilona, Budapest. Kisfaludy László, Budapest. Kismartoni 
szt.-ferenczrendiek könyvtára. Kispál Sándor, Szeged. Kiss Károly, Kis-Hegyes. Kis- 
Szeben sz. kir. város közönsége. Knauz Nándor, Pozsony. Köblös Miklósné szül. 
Récsey Ágnes, Magyar-Igen. Dr. Kolbach Bertalan, Temesvár. Koller Edit, Budapest. 
Koller Matild, Budapest. Kölni történelmi levéltár. Kolozsmegye közönsége. Komárom 
sz. kir. város közönsége. Komáromi szt.-benedek-rendi algimnázium. Kompanyik Coe- 
lestin, Lőcse. Özv. König Lipótné, Budapest. Könyöki Ida, Pozsony. Korchmáros 
Menyhért, Kőszeg. Koritsánszky János, Kecskemét. Körmöczbányai városi muzeum. 
Gr. Korniss Emil, Jakabháza. Kóródy Sándor, Beregszász. Korompay Ede, Szomo- 
lány. Kőszegi r. k. gimnázium. Kőszegi Kelcz-Adolffy féle árvaház. Kovács Zoltánná, Buda
pest. Kovács Ferencz, Marosvásárhely. Krakói kunstgeschichtliches Institut der k. k. 
jagellonischen Universität. Krantzthor Alargit, Budapest. Kraszna-czégényi ev. ref. templom. 
Kun-Szent-Miklós város közönsége. Kunvári Fülöp, Budapest. Kürthy István, Budapest. 
Kürthy Sándor, Budapest. Kurtz Vilmos, Budapest. Láng Leonie, Szepes-Béla. Lányi 
Ernő, Budapest. Lányi Ernőné, Budapest. Latinovics Frigyesné, Visegrád. Dr. Lavandal Gusz
táv, Bécs. Lázár Imre, Budapest. Lehmann Ferencz, Budapest. Lehoczky Pál, Besztercze- 
bánya. Lekéri apátság. Lencz István, Debreczen. Lemberger Lipót, Rozsnyó. Libetbánya 
nagyközség közönsége. Lichtenstein J. B., Trencsén. Özv. Lipcsey Imréné szül. Bottlik 
Lidia, Tiszafüred. Lipcsey Józsefné szül. Fábry Karola, Budapest. Lipcsey Lajos, Buda
pest. Liptószentmiklósi r. k. plébánia-templom. Liptó vármegye közönsége. Lónyay 
Gábor, Deregrjyő. Löwenheim Sára, Budapest. Löwy E. M. fiai, Budapest. Lüdecke 
Ernő, Nagy-Szeben. Magyar földhitelintézet, Budapest. Magyaróvári r. k. plébánia- 
templom. Magyar-valkói ev. ref. egyház. Máitz Jáczint, Német-Újvár. Majláth Béla, Buda
pest. Gr. Mailáth György, Zavar. Alakói ev. ref. templom Malatinszky György, Atkár. 
Malatinszky Györgyné szül. Pulcy Amália, Atkár. Márcsik János, Újpest. Alarczali 
Henrik, Budapest. Br. Máriássy János, Budapest. Aláramaros vármegye közönsége. 
Máramarosszigeti kegyestanitórendi gimnázium. Alarosbogáthi ev. ref. egyházközség. 
Marosvásárhelyi lakatosczéh. Marosvásárhely sz. kir. város. Marton Lajos és fia, Pozsony 
Alaskovai ág. h. ev. templom. Medgyesi ág. h. ev. gimnázium. Medveczky Frigyesné 
szül. gr. Zichy Mária, Budapest. Mélik Erzsébet, Budapest. Mende Bódog, Budapest. 
Mendl Alanó, Gyulafehérvár. Herczeg Metternich-Winneburg Pál, Schloss-Königswart. 
Mezőtúri ev. ref egyház. Gr. Migazzy Vilmos, Aranyos-Maróth. Mihalik Józsefné szül. 
Edelényi Olga, Kassa. Aliháltz Elek, Alagyar-Vaikó. Mikházai szent-ferenczrendi zárda. 
Özv. A/liller Lujza, Pécs. Miskolczi ág. h. ev. egyház. Miskolczi r. k. gimnázum. Mis- 
kolczi ev. ref. főgimnázium. Mocsáry Ilona, Kékkő. Mockó János, Csácsó. Mohácsi 
r. k. plébánia-templom. Molnár Béla, Budapest. Alolnár Rózsa, Budapest. A'Iyskovszky 
Viktor, Kassa. Nagybányai ev. ref. egyház. Nagybánya sz. kir. bányaváros. Nagy Emma, 
Budapest. Nagy Gáspár, Kun-Madaras. Nagy György, Budapest. Nagy Györgyné szül. 
Beniczky Emma, Budapest. Nagy Györgyné szül. Brill Mária, Budapest. Nagykanizsai 
izr. hitközség. Nagykőrösi ev. ref. főgimnázium. Nagy László, Puszta-Szent-András. 
Nagy Laura, Budapest. Nagymagyari r. k. templom. Nagymartom izr. hitközség. Nagy- 
máté Ferencz, Fony. Nagyszalóki r. k. plébánia-templom. Nagyszebeni Orsolya-szűzek 
zárdája. Nagyszebeni Teréz-árvaház. Nagyszombati érseki konviktus. Nagyszombati szent- 
ferenczrendi zárda. Nagyváradi Orsolya-szűzek zárdája. Nagyvárad város közönsége. 
Návay Lenke, Budapest. Nedeczky Janka, Pécs. Gr. Nemes Jánosné szül. gr. Bethlen 
Polyxéna, Hidvég. Németlipcsei r. k. plébánia-templom. Neuwohner Manó, Budapest. 
Nezsideri r. k. plébánia-templom. Norden S., Trient. Nógrád vármegye közönsége. Ayiry 
Zsigmond, Budapest. Nyitrai kegyes tanitórend. Óbudai Chevra-Kadischa. Óbudai izr. 
hitközség. Ocskay István, Erdő-Batka. Br. Ocskay Mária, Baden. Hg. Odescalchy Gézáné
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szül. Andrássy grófnő, Budapest Gr. O’Donnel Henrikné, Budapest. Olasz József, Marosvásár
hely. Ólesznai r. k. templom. Ólublói r. k. templom. Ondrejovich László, Báty. Ifj. br. Orczy 
Andor, Budapest. Br. Orczy Béla, Újszász Br. Orczy Thekla, Ujszász. Orosz császári 
fegyvergyűjtemény, Szent-Pétervár. Dr. Otrobán Nándor, Brassó. Paki Miklós, Budapest. 
Pápa város közönsége. Pápai ev. ref. főiskola. Pappszász Károly, Budapest. Péchy 
Tamás, Budapest. Pécsi r. k. püspökség. Pécsi r. k. püspöki szeminárium. Pécsi r. k. 
főgimnázium régiségtára. Pekovics Sándor, Pozsony. Perczel Dezső, Budapest. Br. Perényi 
Zsigmond, Nagy-Szőllős. Perger Károly, Budapest. Peske Géza, Budapest. Pest-Pilis-Solt- 
Kiskunmegye közönsége. Pesti izr. hitközség, Budapest. Petersdorfi ág. h. ev. egyház. 
Pick Leó, Bécs. Póla-parenzói r. k. püspökség. Palencsár J. Vidor, Bártfa. Pollak 
Ignácz, Túrkeve. Poprád város közönsége. Pór Antal, Esztergom. Pótsa József, Sepsi- 
Szent-György. Pozsonyi »Emericanum« papnevelő-intézet. Pozsonyi izr. haladó hit
község. Pozsonyi káptalan. Pozsony vármegye közönsége. Premontrei convent könyv
tára, Csorna. Br. Prónay Irma, Budapest. Br. Prónay Róza, Budapest. Pruner Lilia, Deés. 
Gr. Przezdziecki Konstantin, Varsó. Puchói r. k. templom. Puky Józsefné szül. Dapsy 
Aranka, Nagyvárad. Ráczkeve község. Radácsi r. k. plébánia-templom. Rakssányi Gyuláné, 
Zólyom. Rakssányi Ilona, Budapest. Rakssányi Jolán, Budapest. Br. Rédl Béla, Budapest. 
Reich Zoltánná, Budapest. Reif Ignácz, Veszprém. Rein Nándor, Budapest. Dr. Reiner 
Zsigmond, Budapest. Dr. Réthy László, Budapest. Révkomáromi gör. kel. egyház. Ribéni 
r. k. templom. Rigyiczai r. k. plébánia-templom. Rimaszombat város közönsége. Rimély 
Károly r. k. püspök, Garam-Szent-Kereszt. Rohonczy György, Budapest. Rozsnyó város 
közönsége. Ruszt sz. kir. város közönsége. Salamon Béla, Budapest. Salamon Géza, 
Budapest. Ifj. Salamon Géza, Budapest. Salamon Hedvig, Budapest. Salamon Irén, 
Budapest. Salamon Klára, Budapest. Salamon Margit, Budapest. Salamon Margitka, 
Budapest. Salamon Olga, Budapest. Samassa József érsek, Eger. Sárosmegye közönsége. 
Schindler Aladár, Budapest. Schopf Julia, Budapest. Dr. Schönherr Gyula, Budapest. 
Schul József, Fogaras. Schunda V. J., Budapest. Schyttra István, Budapest. Segesvári 
ág. h. ev. templom. Selmeczbányai ág. h. ev. lyceum. Selmeczbánya város tanácsa. 
Gr. Sermage Artur, Hafrani. Sibrik Jolán, Budapest. Sichermann Mihály, Budapest. 
Simontornyai szent-ferenczrendiek zárdája. Siposs Antal, Budapest. Somogy vármegye 
közönsége. Somogyi Katinka, Budapest. Somogyi könyvtár, Szeged. Somorjai r. k. 
plébánia-templom. Soproni Szent-Mihály-templom. Stadler Ignáczné szül. Fischer Regina, 
Győr. Özv. Staenzinger Alajosné,Budapest. Steiner Berta,Budapest.Steiner Hermin,Budapest. 
Steiner Irén, Budapest. Steiner Lipót, Budapest. Steitz Istvánná, Budapest. Ifj. Storno Ferencz, 
Sopron. Strasser Győző, Szomolány. Br. Stummer Ágost, Tavarnok. Szabadka sz. kir. 
város közönsége. Szabadkai közkönyvtár-egyesület. Szabó Elekné, Kökény. Szabó Tibor, 
Budapest. Szabó Sándorné, Szabadka. Szabolcsmegye közönsége, Nyíregyháza. Szájbely 
Gyula, Rohoncz. Szakolcza város tanácsa. Szalay Gábor, Budapest. Szalay Imre, Buda
pest. Szalay Livia, Budapest. Szamosújvári örmény kath. egyház. Szántó Márton, Dees. 
Szatmári püspöki könyvtár, Szatmár. Szatmárnémeti város közönsége. Gr. Széchenyi 
Aladár, Budapest. Gr. Széchenyi Gyula, Budapest. Ifj. gr. Széchényi Imre, Somogyvár. 
Gr. Széchenyi Pál, Lábod. Gr. Széchenyi Rezső, Eggenberg. Szeged város közönsége. 
Szék mezőváros. Székely Imréné és Irén, Tamáshát. Székelykeresztúri unitárius gimná
zium. Székelyudvarhelyi ev. ref. kollégium. Székelyudvarhelyi kath. főgimnázium. Székes- 
fehérvári lövész-társulat. Székesfehérvári r. k. püspökség. Szendrei Béla, Budapest. Dr. 
Szendrei János, Budapest. Szendrei Jánosné, Budapest. Szendrei Margit, Budapest. 
Szendrői ev. ref. egyház. Szent-Endre község közönsége. Szentgyörgyi kegyestanitórendi 
társház. Szentgyörgy sz. kir. város, Pozsonymegye. Br. Szentkereszty Béláné, Budapest. 
Szentmiklósyné szül. Latinák Ilma, Budapest. Szentpétervári csász. könyvtár. Szepes 
vármegye közönsége. Szepesbélai lövész-egylet. Szepesbélai r. k. templom. Szepesi káp
talan. Szepesi r. k. püspöki papnövelde, Szepeshely. Szíjártó Zsigmond, Budapest. 
Szikla Gáborné, Budapest. Szikszói ev. ref. templom. Szilágymegye közönsége. Szilágyi 
István, Mármarossziget. Szilágyi Sándor, Budapest. Szilágy-Somlyó város közönsége. 
Szinnye-lipóczi r. k. templom. Id. Szinnyei József, Budapest. Dr. Szivák Imre, 
Budapest. Szivák Imréné, Budapest. Szmrecsányi r. k. templom. Szombathelyi szent- 
ferenczrendiek kolostora. Szolnok-Doboka vármegye közönsége, Deés. Sztrokay Boldi- 
zsárné, Budapest. Özv: Szüts Ferenczné, Budapest. Szüts Irén, Budapest. Tábi József, 
Budapest. Takács Gyula, Pomáz. Takács Mihály, Pomáz. Tarnóczy Kázmér, Buda
pest. Tarnóczy Vladimir, Budapest. Tátra-muzeum, Felka. Gr. Teleki József, Buda
pest. Teleki nemzetség közös levéltára, Marosvásárhely. Gr. Teleki Sándorné, Budapest.
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Temes vármegye közönsége. Temesvár sz. kir. város közönsége. Teplai r. k. templom. 
1 hern \  ilmos és Lajos, Bécs. J hold Béla, Budapest. Gr. Tisza Lajos, Budapest. Tisza- 

vezsenyi ev. ref. egyház. Toldy Auguszta, Budapest. Dr. Toldy László, Budapest. Ifj. 
Toldy László, Budapest. Toldy Lászlóné, Budapest. Tordai unitárius gimnázium. Tóth 
Antal, Szeged. Trencséni kegyestanitórendi társház. Trencséni kir. kath. főgimnáziumi 
Mária-Társulat. Troli Ferencz, Pécs. Tudományos Akadémia, Budapest. Turcsányi Ödön, 
Egyháznagyszeg. Turnai r. k. egyház. Turóczszentmártoni r. k. egyház. Túrterebesi 
ev. ref. templom. Udvarhely vármegye közönsége, Székely-Udvarhely. Ugocsa vármegye 
közönsége, Nagj'-Szőllős. Újbánya város közönsége. Újlesznai r. k. templom. Unger 
Gyula, Budapest. Ungvári Ede, Sztropkó. Ungvári kir. kath. főgimnázium. Úrvölgyi 
r. k. templom. Váczhartyáni r. k. plébánia. Váczi r. k. püspökség. Vágó Pál, Budapest. 
Vagner József, Nyitra. Vajdahunyadi ev. ref. hitközség. Vánky József, Szeged. Varjassy 
Árpád, Arad. Varjú Elemér, Budapest. Vas vármegye közönsége. Id. gr. Vay Ádám, 
Berkesz. Gr. Vay Olivér, Berkesz. Br. Vay Sándor, Golop. Br. Vay Sándorné, Golop. 
Gr. Vay Tiborné, Hédervár. Vayer József, Budapest. Id. Vayer József, Budapest. 
Veszprémi kegyestanitórendi társház. Veszprémi r. k. székesegyház. Veszprémi Róza, 
Kolozsvár. Vinga r. t. város. Virágh Elek, Kismarton. Visnyói ev. ref. templom. Vízaknai 
ev. ref. hitközség. Vörösmarty Béla, Budapest. Dr. Wachsmann Ede, Bethlen. Weinmann 
Bernát, Budapest. Weinmann Bernátné, Budapest. Weinreb Mór, Budapest. Özv. br. 
Wesselényi Istvánná, Kolozsvár. Wisinger Mór, Budapest. Wosinszky Mór, Szegzárd. 
Özv. Zámbó Györgyné, N.-Bánya. Zágoni ev. ref. templom. Zalamegye közönsége. Özv. 
Zathureczky Lászlóné, Budapest. Závori Elek, Nagy-Keszi. Zborói r. k. plébánia-templom. 
Zemplénmegye közönsége. Gr. Zichy Jánosné szül. gr. Kray Irma, Budapest. Gr. Zichy 
Leona, Budapest. Gr. Zichy Pál Ferenczné, Budapest. Zlinszky Béláné, Budapest. 
Zmeskál Erzsi, Nagy-Maros. Zoltay Lajos, Debreczen. Zólyommegye közönsége. Zólyom 
sz. kir. város. Zsolnay Vilmos, Budapest.

V. Közreműködői érem.
Alpár Ignácz, műépítész, Budapest. Dr. Békeffy Rémig, egyetemi m. tanár, csoport

előadó, Budapest. Benkő Henrik, magyar kir. operai karnagy, csoport-előadó, Budapest. 
Bertalan Alajos, jószágkormányzó, Mernye. Dr. Csánki Dezső, orsz. levéltárnok, csoport
előadó, Budapest. Cserny Lajos, m. kir. honvéd főhadnagy, Budapest. Dr. Czobor 
Béla, a magyar tud. akadémia tagja, a történelmi főcsoport előadója, Budapest. Danicska 
József halászmester, Csongrád-Mindszent. Dedek Crescens Lajos, kir. magyar tud. 
egyetemi könyvtár-tiszt, csoport-előadó, Budapest. Dr. Finály Henrik, egyetemi tanár, 
Kolozsvár. Fittler Kamill, műépítész, a m. kir. iparművészeti iskola igazgatója, csoport
előadó, Budapest. Fodor Gjaila, szolgabirói járási Írnok, Mezőkövesd (Borsodm.). Forgó 
és társa, üvegfestő czég, Budapest. Dr. Gerecze Péter, főreáliskolai tanár, Budapest. 
Gromon Dezső, honvédelmi m. kir. ministeri államtitkár, Budapest. Dr. Győry Árpád, 
udvari fogalmazó, Bécs. Hankó Vilmos, tanár, Budapest. Hauer Béla, földbirtokos, 
Puszta-Bojár. Hermann Frigyes, tanár, Brassó. Hodinka Mihály, uradalmi kormányzó, 
Krasznahorka. Huber Antal, m. kir. honvédszázados, Budapest. Huszka József, főgimná
ziumi tanár, Budapest. Dr. Jankó János, magyar nemzeti múzeumi segédőr, Budapest. 
Kada Elek, magyar államvasúti titkár, Budapest. Kállay Béni, cs. és kir. közös pénzügy- 
miniszter, Bécs. Dr. Kämmerer Ernő, országgyűlési képviselő, csoport-előadó, Budapest. 
Dr. Károlyi Árpád, osztálytanácsos, Bécs. Kecskemét város közönsége. Kudora Károly, 
kir. m. tud. egyetemi könyvtári őr, csoport-előadó, Budapest. Kund Jenő, földbirtokos, 
Boronka (Somogym.). Kupa Árpád, Túrkeve. Leustach Lajos, főszolgabíró, Nagy- 
Szalatna. Lipcsey József, az országos magyar iparművészeti muzeum titkára, Budapest. 
Luby Géza, Budapest. Dr. Merényi Lajos, levéltárnok, Kis-Marton. Mihalik József, 
polgári iskolai tanár, Kassa. Molnár István, urad. jószágkormányzó, Körmend. Nagy 
Géza, magyar nemzeti múzeumi segédőr, csoport-előadó, Budapest. Nécsey István, festő
művész, Budapest. Dr. Pauler Gyula, orsz. főlevéltárnok, Budapest. Piovarcsy Károly, 
bányaigazgató, Bindt (Szepesm.). Plavsics Miklós, iparkamarai titkár, Eszék. Radisics 
Jenő, országos magyar iparművészeti múzeumi igazgató, csoport-előadó, Budapest. Réthy 
László, magyar nemzeti múzeumi őr, Budapest. Róth Miksa, üvegfestő, Budapest. 
Schickedanz Albert, műépítész, Budapest. Seemayer Vilibald, magyar nemzeti múzeumi 
segéd, Budapest. Stephanie Adolf, cs. és kir. nyug. százados, Pozsony. Szalay Imre, 
a nemzeti muzeum és történelmi főcsoport igazgatója, Budapest. Gr. Széchenyi Aladár,



280

főrendiházi tag, Budapest. Gr. Széchenyi Béla, főrendiházi tag, a történelmi főcsoport 
elnöke, Budapest. Dr. Szendrei János, honvédelmi magyar kir. ministeri titkár, csoport
előadó, Budapest. Szikla Gábor, tanár, Budapest. Szilágyi Sándor, a m. kir. tud, egye
temi könyvtár igazgatója, Budapest. Szűcs Béla, űszttaró, Tavarna. Tagányi Károly, 
orsz. levéltárnok, csoport-előadó, Budapest. Tuba János, orsz. képviselő, Komárom. 
Ujágh Káról}', ág. h. ev. lelkész, Merény (Szepesm.).

A hoFvát-szíavon retrospektív csoportban.

I. Millenniumi nagy érem.
Gr. Draskovics J., Trakocsán. Karlóczai gör. kel. székesegyház. Körösi (Belovár- 

megye) püspökség. Zágrábi dóm.

II. Kiállítási érem.
Kruscsedoli gör. kel. kolostor. Ravanicai gör. kel. kolostor. Sisatováci gör. kel. 

kolostor. Varasd varos tanácsa.

III. Elismerő oklevél.
Feneki gör. kel. kolostor. Grgetegi gör. kel. kolostor. Jazaki gör. kel. kolostor. 

Karlobagi szent-ferenczrendi kolostor. Kupinovoi gör. kel. kolostor. Kuvezdini gör. kel. 
kolostor. Novigrádi r. k. plébános. Opovoi gör. kel. kolostor. Petrovoszello város. 
Rakovaci gör. kel. kolostor. Rakovaci r. k. plébános. Sarengradi szent-ferenczrendi 
kolostor. Turopoljei nemes község. Velika-remetai gör. kel. kolostor. Vrboveczi r. k. 
plébános.

IV. Közreműködői érem.
Belosevics István, megyei titkár, Varasd. Dr. Bojnicsics Iván, orsz. levéltárnok, 

Zágráb. Dr. Brunsmid József, Zágráb. Budicki Ferencz, kanonok, Zágráb. Budisavljevics 
Budislav, Gospics. Jagics Dragutin, megyei titkár, Zágráb. Kostrencsics Iván, Zágráb. 
Kovacsevics István, Zágráb. Dr. Kukuljevics Milutin, Belovár. Laszovszky Emil, Zágráb. 
Dr. Nikolics Vladimir, Ogulin. Gr. Pejacsevics Tivadar, Eszék. Rubetics Cojetko, tanár, 
Zágráb. Gr. Zichy Rubido Radoslav, Varasd..

3, A jelenkori főcsoport kitüntetései.
(A jury-tanács által megítélve.)

A) Díszoklevelek.
Agnelli József, plébános, Csár (Nyitra vármegye), (Vl/b.) új termelési irány meg- 

honositásáért. Gr. Apponyi Sándor, Lengyel, (VI/e.), nagybani termelés és kitűnő 
kezelésért. Beocsini czementgyári Unió (Redlich, Ohrenstein és Spitzer), Budapest (XI.) 
kitűnő anyag, nagybani termelés, versenyképesség, kivitelképességért. Benczúr Gyula 
festőművész Budapesten, (I/a.) kiváló művészeti érdemekért. A budapesti szalámi
gyárosok kollektiv kiállítása, (XIX.) résztvevők: Del Medico Péter fia, Budapest; Dozzi 
József, Budapest; Herz Ármin fiai, Budapest; Kreische Antal, Budapest; Meduna J., 
Budapest; nagybani termelés, verseny- és kivitelképességért. Budapest székes főváros 
(II.) annak elismeréséül, hogy a főváros lakosságának példátlanűl álló rohamos meg- 
sokasodásával intézményeinek fejlesztésében szerencsésen lépést tartott. Budapesti 
önkéntes mentő-egyesület, Budapest, (IV.) az első orvosi segítség nyújtásánál tett 
kezdeményező és úttörő érdemeiért. Gróf Ghotek Rezső futtaki uradalma, (Vl/b.)



281

nagybani termelés, verseny- és kivitelképességért. Gr. Csekonics Endre, nagybirtokos, 
Zsombolya, (Vl/a.) változatos kitűnő termelésért. Danubius Schoenichen-Hartmann 
egyesült hajó- és gépgyár-részvénytársaság, Budapest (IX.) verseny- és kivitelképesség, 
nagybani termelés, jó munkáért. Dugaresai kir. orsz. szab. pamutszövő- és fonó-gyar, 
Dugaresa (Zágráb vmegye), (XVII.) verseny- és kivitelképesség és nagybani terme
lésért. Dynamit Nobel részvénytársaság, Pozsony, (XVIII.) uj iparág meghonosítása, 
nagybani termelés, fontos javítások és uj találmányokért. Eisele József, réz-, érez-, 
mű- és gőzkazángyár, Budapest (IX.) versenyképesség, nagybani termelés, kitűnő 
munkáért. Első magyar jutafonó- és szövőgyár-részvénytársaság, Budapest (XlV/b.) 
nagybani termelés, verseny- és kivitelképességért. Első magyar papiripar-részvény- 
tarsaság, Budapesten, (XV.) nagybani termelés, verseny- és kivitelképességért. Erdély- 
részi magyar közművelődési egyesület (Emke), Kolozsvárott, (II.) országos közműve
lődési és közgazdasági tevékenységért, továbbá a nagy fáradozásáért, a melylyel a 
közművelődési egyesület kiállítását létrehozta. Első magyar varrógép- és kerékpár 
részvénytársaság, Budapest (IX.) uj iparág meghonosítása, nagybani termelés, verseny- 
és kivitelképesség, jó munkáért. Első osztrák jutafonó- és szövőgyár magyarországi 
fióktelepe, Újpesten, (XlV/b.) nagybani termelés, uj iparág meghonosítása, verseny- és 
kivitelképességért. Erdélyi bortermelő kereskedők szövetkezete (Weingau), (Vl/e.) verseny- 
képességért. Gr. Esterházy Miklós József, (VI/d.) országos érdekű közhasznú ered
ményért. Fegyver- és gépgyár-részvénytarsaság, Budapesten, (XVII.) új iparág meg
honosítása, kitűnő munka, verseny- és kivitelképességért. Fischer és Heidelberg, kátrány- 
termények és vegyészeti gyár, Budapest. (XVIII.) új iparagak meghonosításáért. Fiumei 
első magyar rizshántoló- es keményítőgyár-részvénytársaság, Fiume (XVIII.) új iparág 
meghonosítása, nagybani termelés, verseny-képességért. Flóra, első magyar stearin- 
gyertya- és szappangyár-részvénytársasag, Budapest (XVIII.) versenyképesség és 
nagybani termelésért. Ganz és társa, vasöntöde és gépgyár-részvénytársasag, Budapest, 
(IX.) versenyképesség, kivitelképesség, nagybani termelés, új iparágak meghonosítása, 
hasznos találmányok, fontos javítások, kitűnő munkáért valamennyi a társaság által 
felkarolt iparágban. Geramb János József-féle bányatelep, Selmecz és Bélabánya, 
(VIII/a.) új iparág meghonosítása és nagybani termelésért. Gerbeaud Emil, a Kugler 
Henrik-féle ezég tulajdonosa, csasz. és kir. ezukrász és csokoládégyáros, Budapest, 
(XIX.) kitűnő minőségű, verseny- és kivitelképes készítményekért. Grünstein Henrik, 
ékszerész, Budapesten, (XVI.) iparművészeti iránya, versenyképesség, kitűnő munka, jó 
ízlésért. Haussmann Sándor, kőfaragó és építőmester, Budapesten, (XI.) kitűnő anyag, 
kitűnő munka, új iparág meghonosítása, jó ízlés, versenyképesség, kivitelképességért. 
Hedrich és Strauss, Királymalom, Budapest, (XIX.) nagybani berendezés, verseny- és 
kivitelképességért. Cs. és kir. szab. hermaneczi papírgyár, Beszterczebánya, (XV.) 
nagybani termelés, verseny- és kivitelképességért. Herman János hordógyáros, Buda
pesten, (XII.) nagybani termelés, kivitelképesség, kitűnő munkáért. Hungária műtrágya-, 
kénsav- és vegyszergyár-részvénytársaság, (XVIII.) új iparág meghonosítása, nagybani 
termelés, kivitelképességért. Izabella cs. és kir. főherczegnő ő Fensége, mint a Pozsony 
és vidéke hímző háziiparának támogatására alakult nőegylet védnöke, (XX/a.) ̂ a nép 
keresetképességének fokozása körül szerzett érdemekért. Jálics Géza gyáli szőlőtelepe, 
(VI/c.) nagybani termelés, új mívelési módok meghonosításáért a szőllőmívelés terén. 
Gr. Karolyi Alajos örökösei és gr. Karolyi István, nagybirtokosok, Budapest (VI/a.) 
kitűnő gazdaságvitel és kiváló termelésért. Kegyes tanitórend borgazdasága, Dörgicse, 
(Vl/e.) nagybani termelés, kivitelképességért. Kereskedelem-, pénz- és hitelügyi csoport 
az 1896-iki ezredéves orsz. kiállítás keretében (V.) a magyar kereskedelem fejlődését 
retrospectiv módon feltüntető gyűjteményes kiállításért. Kir. magyar természettudományi 
társulat, Budapest, (II.) a természettudományok hathatós művelése és népszerűsítése 
körűi szerzett érdemekért. Kiss Miklós (nemeskéri), Véghles, (VII.; mintaszerű gazdál
kodásért és erdőújitásaiért. Kiinger Henrik, első magyar vitorlavászon-, len- és jutaárú- 
gyár, Pozsony, (XlV/b.) nagybani termelés, verseny- és kivitelképesség és új iparag 
meghonosításáért. »Klotild« első magyar vegyipar-részvénytársasag Nagy-Bocskó, 
(XVIII.) új iparág meghonosítása és nagybani termelésért. Kőolajfinomitó-gyár részvény 
társaság, Budapest (XVIII.) új iparág meghonosítása és nagybani termelésért. Kühmayei 
Ferencz és társa, arany-, ezüstsodrony- és paszománygyár, Pozsony (XlV/b.) verseny - 
és kivitelképesség, nagybani termelés, új iparág meghonosítása, valamint új találmányért, 
Lechner Ödön műépítész, Budapesten, (I/a.) kiváló művészi érdemekért az építészet 
terén. Lédeczi Sándor, zongora-gyáros, Budapest (I/B.) kiváló munka és Ízlés, ipar
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művészeti iránya és kitűnő munkáért. Lord és társa, fakereskedők, Budapesten (VII.) 
nagybani termelés, kivitel- és versenyképesség. Lotz Károly, festőművész, Budapesten, (I/a.) 
kiváló művészeti érdemekért. Magyar aszfalt-társulat Budapest (XVIII.) új iparág meg
honosítása és fejlesztéséért. A magyar czukorgyárosok gyűjteményes kiállítása (XIX.), 
résztvevők : Deutsch lg. és fiai hatvani czukorgyára, Hatvan. Diószegi gazdasági, szesz- 
és czukorgyár-részvénytársaság czukorgyára, H.-Diószeg. Garamvölgyi czukorgyár 
részvénytársaság, Oroszka. Hartig és Rothermann félszerfalvi czukorgyára, Félszerfalu. 
Löw Beer Miksa czukorgyáros, Magyarfalu. Magyar czukoripar-részvénytársaság 
szerencsi és bothfalvi czukorgyárai, Szerencs és Bothfalva. Marosvásárhelyi czukor
gyár-részvénytársaság, Maros-Vásárhely. Mezőgazdasági ipar-részvénytársaság mező- 
hegyesi és kaposvári czukorgyárai, Mezőhegyes és Kaposvár Nagyczenki czukorgyár 
részvénytársaság büki czukorgyára, F.-Bük. Nagyczenki czukorgyár-részvénytársaság 
nagyczenki czukorgyára, Nagy-Czenk. Nagysurányi czukorgyár és finomító részvény 
társaság, Nagy-Surány. Offermann T. és társa, Petőháza. Patzenhofer, Berg és társai, 
Ács. Patzenhofer Konrád, Czinfalu. Selypi czukorgyár részvénytársaság, Selyp. 
Stummer Károly czég nagyszombati czukorgyára, Nagy-Szombat. Stummer Károly 
nagytapolcsányi czukorgyára, Nagy-Tapolcsány. Vasmegyei czukorgyár-részvénytár
saság, Sárvár. A czukoripar fejlesztése terén szerzett országos érdemekért. Magyar 
fém- és lámpaárúgyár-részvénytársaság, Budapest (V1II/B.) új iparág meghonosítá
sáért, verseny- és kivitelképességért. Magyar iparművészeti társúlat (XII.) a hazai 
iparművészet fejlesztése körűi szerzett jeles érdemekért. Magyar kerámiái gyár 
részvénytársaság, Budapesten, (XI.) kitűnő anyag, kitűnő munka, nagybani termelés, 
versenyképességért. A magyar szesziparosok együttes kiállítása, (XIX.) résztvevők: 
Ambrus Albert K.-Vásárhely, Benkő Sándor K.-Vásárhely, Berger Dániel Nagyvárad, 
Blau testvérek Temesvár, Bogáti Pscherer József Nyírbogát, báró Bors és társai, 
Medgyesfalva, Broser János Segesvár, Csiszár Dénes Kézdi-Vásárhely, Csiszár Imre, 
K.-Vásárhely, Czell Frigyes és fiai Brassó, Cziffra Mihály Gyergyó-Szt.-Miklós, 
Deutschberger Dezső Bozsjakovina, báró Dräsche Rikhárd Tolna, Egyedi Lajos 
Budapest, Eisler és Szóld Felső-Szeli, Első Aradi gyártelep-részvénytársaság Arad, 
Első temesvári szeszégető és finomító részvénytársaság Temesvár, Fantó és Gayduschek, 
Holies, Farkas Mendel Maros-Vásárhely, Fleiszig testvérek és Náthán Fogaras, Freund 
Salamon (Póga Zsófia major), Frisch Gyula Versecz, Grunwald és társai Budapest, 
Gschwindt-féle szesz, élesztő és rumgyár-részvénytársaság Budapest, Győri szeszgyár 
és finomító részvénytársaság, Hirsch Ödön Kolozsvár, Holitscher B. Lipót Budapest, 
Jancsó Mózes K.-Vásárhely, Jónás Adolf Gyulafehérvár, Klein Lipót Szinyérváralja, 
Klosz Sámuel Szászrégen, Kobek István Bátorkeszi, dr. Krausz Izidor Budapest, 
Kremsir Mór Belcsapuszta, Léderer és Kálmán-féle szeszgyár részvénytársaság Nagy
várad, Linzer Károly és fia Budapest, Lobié H. Nagyvárad, Lugosi szeszégető-, 
finomitógyá.r és gőzmalom-részvénytársulat, Mandel Ede és társai Nyírbátor, Moskovits 
Mór Nagyvárad, Nagy Ferencz K.-Vásárhely, Neumann testvérek Arad, Pfitzner Sándor 
Podluzsán, Pollák Samu fiai Kis-Bélicz, Rohrlich S. és Brecher Dávid Besztercze, 
Schmid Emil Anna-major, Schwartz Mór Mátészalka, Sigmond testvérek Kolozsvár, 
Spitzer Benő és társa Baja, Szabó és Nagy K.-Vásárhely, Szepesmegyei mezőgazda- 
sági szesztermelők szeszfinomitó részvénytársasága Lőcse, Szevera Károly Ponyvád, 
Taglicht és Fleissig Fogaras, Tóth István Kézdi-Vásárhely, Tóth József K.-Vásárhely. 
Török Sándor K.-Vásárhely, Tüzes Jenő Csáki-Gorbó, Voith Gergely Deés, Weisz 
Mózes és fia Bernát Munkács, ifj. báró Wodiáner Albert Budapest, Wohl Hermann. 
Losoncz. A szeszipar fejlesztése terén szerzett országos érdemekért. Magyar szt. 
korona országainak vörös-kereszt egylete Budapest, (IV.) Az egylet fontos czéljainak 
megvalósítása körül szerzett országos érdemekért. Magyar tudományos akadémia, 
Budapesten, (II.) a magyar tudományosságot előmozdító országos érdemeiért. Munkácsy 
Mihály festőművész Budapesten, a magyar művészet hírnevének megalapítása és 
fejlesztése körül szerzett országos érdemekért. Malmok gyűjteményes kiállítása (A liszt 
egyenlő minőségi számozására egyezmény alapján kötelezett malmok közös kiállítása) 
(XIX.), résztvevők: Borsod-miskolczi gőzm. részv.-társ., Concordia gőzmalom r. t. 
Bpest, Első bpesti gőzmalmi r. t. Bpest, Erzsébet-gőzmalom társaság Bpest, Gizella- 
gőzmalom Bpest, Haggenmacher Henrik gőzmalmai Bpest, István-gőzmalom társulat 
Debreczen, Losonczi és Hatvani gőzmalmok Losoncz és Hatvan, Lujza gőzmalom 
részv.-társ. Bpest, Magyar alt. hitelbank egyesült gőzmalmai Bpest, Pesti hengermalom
társaság Bpest, Pesti molnárok és sütők gőzmalmi részv.-társ. Bpest, Pesti Viktoria-
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gőzmalom Bpest. A magyar malomipar világhírének föntartáSa és fejlesztése körül 
szerzett érdemekért. 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 nasici tanningyár és gőzfürész-részvénytársaság, Nasic, 
kitűnő termelésért, verseny- és kivitelképességért. Országos erdészeti egyesület’ Buda
pesten, (VII.) kitűnő munkásság és az erdészet fejlesztése körül szerzett kiváló érdemekért. 
Országos magyar gazdasági egyesület, Budapest, (Vl/a.) mezőgazdasági érdekek fejlesz
tése körül szerzett  ̂érdemekért. Osztrák-magyar szabadalmazott államvasut-társaság, 
Resicza, (VII.) kitűnő gazdálkodásért. Paget János örökösei, Aranyos-Gyéres, (VI/e.) 
kitűnő kezelés- és versenyképességért. Pasteur-intézet, Institut Pasteur Laboratoires 
(Pasteur-Chamberland), (VI/c.) a védőoltások sikeres meghonositásáért. Polgári sörfőzde 
r.-társ., Kőbánya, (XIX.) nagyban való gyártás, haladás és kitűnő minőségért. Reichel 
és Heiszler, gép-, réz- és érczműgyár, Budapest, (IX.) versenyképesség, kivitelképesség, 
hasznos találmányok és kitűnő munkáért. Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvény
társaság, (VIII/a.) nagybani termelés, verseny és kivitelképesség, új iparág meg
honosítása, kitűnő termelésért. Róth György, lőszergyáros, Pozsony, (XVII.) verseny- 
képesség, nagybani termelés és új iparág meghonositásáért. Schlick-féle vasöntöde és 
gépgyár-részvénytársaság Budapest, (IX.) versenyképesség, jó munka, kivitelképesség, 
nagybani termelés, iparművészeti irányért. Schreiber J. és unokaöcscsei üveggyárosok 
Budapesten, (XIII.) nagybani termelés, versenyképesség, jó munka, jó ízlésért. Scholtz 
C. A., Matheócz, lóvakaró-, pléhárú- és gépgyár, (VJII/B.) űj iparag meghonosítása, 
nagybani termelés, verseny- és kivitelképességért. Gr. Schönborn-Buchheim Ervin 
munkács-szt.-miklósi uradalma, (VII.) nagybani termelés és kiváló vadászati gyűjte
ményért. Somogy vármegye törvényhatósága, a mezőgazdaság fejlesztése és a termelés 
fokozása körül szerzett érdemekért. Spitzer Gerson és társa Budapest (XIV/b.) 
haladás, nagybani termelés, verseny és kivitelképességért. Strobl Alajos szobrász, 
Budapest, (I/a.) kiváló művészeti érdemekért. Gr. Szapáry Gyula nagybirtokos Buda
pest, (Vl/a.) mezőgazdaságának tervszerű fejlesztéséért és kitűnő termelésért. Szegedi 
kenderfonó-gyár részvénytársaság, Szeged (XIV/b.) verseny- és kivitelképesség, nagybani 
termelés és jó munkáért. Gr. Teleki Arvéd nagybirtokos Brassó (Vl/a.) mintaszerű 
gazdaságvitel, különösen vetőmagtermelés, előkészítés és forgalomba hozásért. Temes 
vármegye törvényhatósága a mezőgazdaság fejlesztése és termelés fokozása körül 
szerzett érdemekért. Thonet testvérek hajlított fabűtorgyára Budapest, nagybani termelés- 
és kivitelképességért. Torontálmegyei gazdasági egylet (Vl/a.) a mezőgazdasag fejlesztése 
és a termelés fokozása körüli érdemekért, Tüköry Alajos és társai, Vrbánye, (VII.) 
verseny- és kivitelképesség, valamint nagybani termelésért. Wein Károly és társai czég, 
vászon-, damaszt- és kamukaárúk gyára, Késmark, (XIV/b.) versenyképesség, nagybani 
termelés, fontos javítás, jó Ízlés és jó munkáért. Weitzer János- gép-, waggongyár 
és vasöntöde részvénytársaság Arad, (X.) versenyképesség, jó munka és haladásért. 
Wörner J. és társa, malomépitészet, gépgyár és vasöntöde, Budapest, (IX.) verseny- 
képessség, kivitelképesség, nagybani termelés, űj iparág meghonosítása, kitűnő munkáért. 
Wünsch Róbert építési vállalkozó és czementgyáros Budapesten, (XI.) kitűnő munka, 
új iparág meghonosítása, fontos javítás, versenyképesség és kivitelképességért. Zichy 
Mihály festőművész Szentpétervárott, (I/a.) a művészet terén szerzett kiváló,^ úttörő 
érdemekért. Zsolnay Vilmos fayence- és majolika-gyáros, Pécsett, (XIII.) jó ízlés, 
kitűnő munka, iparművészeti irány, nagybani termelés és kivitelképességért.

Horvát-Szlazon kiállítók. Bródi vagyonközösség, Vinkovcze, az átalános erdészet 
fejlesztéséért és a nép közjólétének előmozdításáért. Bukovac Vlahó, festőművész, Zágráb, 
kiváló művészeti érdemekért. Cseh Ervin főispán, Vukovár, (VI/e.) kitűnő borkeze
lés, a pinczészetben föltüntetett és a szőllők felújítása körüli érdemeiért Guttmann S. H. 
faiparteleptulajdonos czég Beliscse, nyersanyagoknak nagybani feldolgozásáért és verseny- 
képességért. Horvát-szlavon erdészegyesület, Zágráb, az erdészeti ügy hathatós támoga
tásáért. Horvát-szlavon mezőgazdasági egyesület, Zágráb, a közjóiét emelésére már 
régóta befolyó áldásos működéséért. Matica hrvatska-egyesület, Zágráb, az irodalom 
sikeres műveléséért. Pfeiffer Károly Lipót és fiai nagybirtokosok, Eszék, a löldmívelés 
és közművelődés körüli érdemeikért. Szlavón gazd. egyesület, Eszék, a közgazdaság 
hathatós fejlesztéséért. Tanningyár, Zsupanje, a fahulladék hasznosítása körüli érdemeiért.

Bosznia-herczegovinai kiállítók. Első boszniai ammóniák szódagyár, Lukovac, 
(XVIII.) új iparág meghonosítása, kitűnő termelés és versenyképességért. Yaresi vasipai 
részvénytársaság (VIII/a.) fontos javítás és jó munkáért.
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Bosznia-herczegovinai országos kormány kiállításai: 1. Bosznia-herczegovinai orsz. 
muzeum, Sarajevo, iparművészeti irány, jó Ízlés, tárgyainak tudományos értékéért. 
2. Bosznia-herczegovinai orsz. kormány, a közegészségügy terén kifejtett áldásos műkö
désért. 3. Bosznia-herczegovinai orsz. kormány mezőgazdasági osztálya, Sarajevo, a föld
művelés és anyagi jólét fejlesztése körűi szerzett érdemekért. 4. Bosznia-herczegovinai 
dohányegyedárusági igazgatóság, Sarajevo, a dohánytermelés országos emelése, az 
anyagi jólét fejlesztése és a gyártás terén szerzett kitűnő érdemekért. 5. Bosznia-hercze
govinai kincstári erdészeti hivatal, Sarajevo, haladás, űj termelési ág meghonosításáért 
és az országos jólét emelése körűi szerzett érdemekért. 6. Bosznia-herczegovinai állam
vasutak igazgatósága, Sarajevo, úttörő működés, nagy haladás és nagy üzemképességért.
7. Bosznia-herczegovinai orsz. kormány építészeti hivatala, Sarajevo, országos áldásos 
tevékenység, haladás, közművelődés emelése, kitűnő munkáért. 8. Orsz. kézművesiskola, 
az ipar terén szerzett fejlesztő orsz. érdemekért. 9. Központi fegyház, Zenica, áldásos 
működés, kitűnő helyes irányú vezetés, fényes eredményekért. 10. Orsz. könyvnyomda, 
Sarajevo, nagy haladás, kitűnő munka, nagymérvű termelésért. 11. Közös pénzügy- 
ministerium műipari osztálya, Sarajevo és Bécs, iparművészeti irány, kivitelképesség, 
kitűnő munka és ízlésért.

B) Egyéb kitüntetések.

I/A csoport. Képzőművészet.
Versenyen kívüli jury-tagok. Alpár Ignácz, műépítész, Budapest. Basch Gyula, 

festő, Budapest. Bihari Sándor, festő, Budapest. Czigler Győző, műépítész, Budapest. 
Ebner Lajos, festő, Budapest. Feszty Árpád, festő, Budapest. Hauszmann Alajos, tanár 
és műépítész, Budapest. Keleti Gusztáv, festő, Budapest. Meinig Arthur, műépítész, 
Budapest. Morelli Gusztáv, íametsző, Budapest. Nadler Róbert, festő, Budapest. Nagy 
Virgil, építész, Budapest. Roskovits Ignácz, festő, Budapest. Róna József, szobrász, 
Budapest. Sándy Gyula, építész, Budapest. Spányi Béla, festő, Budapest. Steindl Imre, 
műépítész, Budapest. Ujváry Ignácz, festő, Budapest. Vágó Pál, festő, Budapest. Zala 
György, szobrász, Budapest.

Nem versenyeznek. Donáth Gyula, szobrász, Budapest. Pfaff Ferencz, építész, 
Budapest. Róth Miksa, építész, Budapest. Tandor Ottó, építész, Budapest. Id. Vastagh 
György, festő, Budapest.

Millenniumi nagy érem.

Aggházy Gyula, festő, Budapest. Aigner Sándor, építész, Budapest. Badicz Ottó, 
festő, Budapest. Balló Ede, festő, Budapest. Brodszky Sándor, testő, Budapest. Bezerédi 
Gyula, szobrász, Budapest. Csoók István, festő, Czecze. Doby Jenő, rézmetsző, Budapest. 
Eisenhut Ferencz, festő, München. Fényes Adolf, festő, Budapest. Ferraris Arthur, festő, 
Bécs. Freund Vilmos, építész, Budapest. Gyárfás Jenő, festő, S.-Szt.-György. Halmi 
Arthur, festő, München. Háry Gyula, rajzoló, Budapest. Horovitz Lipót, festő, Bécs. 
Jendrassik Jenő, festő, Budapest. Joannovits Pál,- festő, Bécs. Kallós Ede, szobrász, 
Budapest. Knopp Imre, festő, Budapest. Korb és Giergl, műépítészek, Budapest. Kriesch 
Aladár, festő, Budapest. Liezen-Mayer Sándor, festő, München. László Fülöp, festő, 
Budapest. Lóránfi Antal, szobrász, Budapest. Margitay Tihamér, festő, Budapest. Br. Med- 
nyánszky László, festő, Bécs. Meyer Ede, szobrász, Budapest. Paczka Ferencz, festő, 
Berlin. Pállik Béla, festő, Budapest. Papp Henrik, festő, Budapest. Pártos Gyula és 
Lechner Ödön, építészek, Budapest. Pecz Samu, építész, Budapest, Quittner Zsigmond, 
építész, Budapest. Révész Imre, festő, Bécs. Schick&danz Albert, építész, Budapest. 
Senyei Károly, szobrász, Budapest. Skutetzky Döme, festő, Beszterczebánya. Stetka 
Gyula, festő, Budapest. Szécsi Antal, szobrász, Budapest. Szinyei-Merse Pál, festő, 
Ternye. Teltsch Ede, szobrász, Budapest. Telepy Károly, festő, Budapest. Tornai Gyula, 
festő, Budapest. Tölgyesy Arthur, festő, Budapest. Vastagh Géza, festő, Budapest. 
Ifj. Vastagh György, szobrász, Budapest. Zemplényi Tivadar, festő, München.
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Kiállítási érem.

Bálint Zoltán, építész, Budapest. Baumhorn Lipót, épitész, Budapest. Biassini Mari, 
festő, Kolozsvár. Böhm Pál, festő, München. Bruck Lajos, festő, Budapest. Brunningeni 
Flesch L., festő, München. Dudits Andor, festő, Budapest. Edvi Illés Aladár, festő 
Budapest. Faragó József, rajzoló, Budapest. Ferenczi Károly, festő, München. Förk Ernő, 
épitész, Budapest. Francsek Imre, épitész, Budapest. Frommer Lajos, épitész, Budapest. 
Goró Lajos, festő, Kolozsvár. Grünwald Béla, festő, Puszta-Viszta. Hegedűs László, 
festő, Budapest. Herzl Kornél, festő, Páris. Illés Gyula, épitész, Budapest. Ipoly Sándor, 
festő, Budapest. Jankovits Gyula, szobrász, Budapest. Jantyik Mátyás, festő, Békés. 
Kardos Gyula, festő, Budapest. Karvaly Mór, festő, Budapest. Kiss György, szobrász, 
Budapest. Kolbenheyer Gyula, épitész, Budapest. Kolbenheyer Viktor, épitész, Budapest. 
Koroknyai Ottó, festő, Budapest. Koppay József, festő, Bécs. Koszkol Jenő, festő, Buda
pest. Mannheimer Gusztáv, festő, Budapest. Márk Lajos, festő, Budapest. Mendlik Oszkár, 
festő, Budapest. Mirkovszky Géza, épitész, Budapest. Molnár József, festő, Budapest. Nay 
Rezső és Strausz Ödön, építészek, Budapest. Neogrády Antal, festő, Budapest. Olgyay 
Ferencz, festő, Budapest. Olgyai Matírko Viktor, rézmetsző, Lőcse. Pataky László, festő, 
Alvincz. Peske Géza, festő, Budapest. Poll Hugó, festő, Páris. Réti István, festő, Nagy
bánya. Rippl Rónai József, festő, Páris. Rozinay István, épitész, Budapest. Schannen 
Ernő, épitész, Budapest. Schön Frigyes, épitész, Bécs. Sebestyén Arthur, épitész, Buda
pest. Spányik Kornél, festő, Budapest. Strassgürtl Károly, rézmetsző, Berlin. Szárnovszky 
Ferencz, szobrász, Budapest. Szlányi Lajos, festő, Budapest. Stehlo Ottó, épitész, Buda
pest. Thorma János, festő, Budapest. Ujházy Ferencz, festő, Budapest. Vajda Zsigmond, 
festő, Budapest. Vaszary János, festő, Budapest. Vogel Ilona, festő, Budapest. Ziegler 
Károly, festő, Budapest.

Elismerő oklevél.
Abel Leona, festő, Bécs. Adler Mór, rajzoló, Budapest. Angyalffy Erzsi, festő, 

Vas-Vörösvár. Forbászi Aranyosy Ákos, rézmetsző, Kassa. Bacsák György, festő, Buda
pest. Bachmann Károly, festő, Páris. Basch Árpád, rajzoló, Budapest. Bayres Fery 
marquis, festő, Budapest. Blaskovics Ferencz, festő, Tata. Bointh Andor, festő, Budapest. 
Bosznai István, festő, Debreczen. Both Menyhért, festő, Budapest. Br. Braunecker István, 
festő, Budapest. Bruck Miksa, festő, Budapest, Bruck Hermina, festő, Budapest. Burger 
Lajos, festő, Budapest. Csányi Gizella, festő, Kassa. Csordák Lajos, festő, Kassa. 
Özv. Gerhardt Alajosné, festő, Budapest. Gross Béla, festő, Budapest. Grünwald Gy. 
Imre, festő, Budapest. Győrök Leó, festő, Budapest. Gyulai László, festő, Budapest. 
Hilbert Irén, festő, Budapest. Hoffmann Ilona, festő, Budapest. Holló Barnabás, szobrász, 
Budapest. Horthy Béla, festő, Mezőkászony. Kacziány Ödön, festő, Budapest. Kann 
Gyula, festő, Budapest. Kegyes József, festő, Bölcske. Innocent Ferencz, festő, Budapest. 
Kőnek Ida, festő, Budapest. Kimfy Lajos, festő, Kaposvár. Ligeti Mór, szobrász, Buda
pest. Maszák Hugó, lithografus, Budapest. Mátrai L. György, szobrász, Budapest. Mes- 
terházy Kálmán, festő, Budapest. Migl Árpád, festő, Páris. Mihálik Dániel, festő, Buda
pest. Miess Frigyes, festő, Brassó. Nagy Ignácz, festő, Sátor-Alja-Ujhely. Nemes Eliza 
grófnő, festő, Kún-Szt.-Miklós. Pállya Czelesztin, festő, Budapest. Pongrácz Károly, festő, 
Budapest. Rausch Béla, szobrász, Budapest. Hirsch Nelly, rajzoló, Budapest. ̂ Schramm 
Viktor, festő, München. Stark Teréz, festő, Budapest. Ifj. Storno ferencz, festő, Sopron. 
Strobl Zsófia, festő, Budapest. Szirmai Antal, festő, Budapest Szobonya Mihály, festő, 
Budapest. Szoldatics Ferencz, rajzoló, Róma. Tahy Antal, festő,^Budapest. Telkesi Valér, 
festő, Budapest. Túry Gyula, festő, Bécs. Vatkovics Erzsi, festő, Budapest. Zilzer Antal, 
festő, Budapest. Dr. Királyfi Ármin, orvos, mint képtulajdonos és képgyűjtő, Budapest.

Közreműködők érme.

Györgyi Géza, épitész, Budapest. Komlóssy Ede, festő, Bécs. Richl Antal, épitész 
Budapest. Budapest székes főváros mérnöki hivatala.



286

I/B. csoport. Előadó művészet.
Versenyen kívül. Chmel J. és Fia, szakértő. »Harmonia« első magyar zongoragyár 

részvénytársaság Budapest. M. kir. operaház kormánybiztosi hivatala. Rózsavölgyi és 
társa zeneműkereskedő czég (Dunkl Norbert jury-tag). Schunda Venczel J. jury-tag. 
Stowasser J., jury-tag.

Millenniumi nagy érem.
Angster József, orgonagyáros, Pécs, kiváló jó munka, jó Ízlés, versenyképesség, 

haladásért. Dehmal Károly, zongorakészitő, Budapest, kiváló jó és szép munka, verseny- 
képesség, nagybani termelés, kivitelképességért. Habits Antal, hangszerkészítő, Budapest, 
kitűnő szép munka, jó ízlés, versenyképességért. Hevesi Balázs utóda Harkai Mária, 
zongorakészitő, Budapest, kitűnő jó és szép munka, haladás, jó Ízlés, versenyképességért. 
Hromadka József és fia, orgona-, zongora- és harmonikakészitő, Temesvár, kiváló jó, 
szép munka, versenyképességért. Kaiml Ferencz, hangszerkészítő, Budapest, kiváló munka, 
versenyképességért. Piláf Pál, vonóshangszer s vonókészitő, Budapest, kitűnő munka és 
versenyképességért. Pokorni József, hangszerkészítő, Budapest, versenyképesség, új iparág 
meghonosítása, fontos javításért. Végh B. Károly, zongora- és orgonakészitő, Budapest, 
kitűnő munka, versenyképességért. Wegenstein Lipót, orgonagyáros, Temesvár, kitűnő 
munka, versenyképességért.

X
Kiállítási érem.

Babothy Keresztély, húrkészitő, Budapest, jó munkáért. Bárd Ferencz és testvére, 
zeneműkiadók, Budapest, haladás, jó ízlés, versenyképességért. Bosnyák János tambura- 
lcészitő, Zombor, jó munka, versenyképességért. Braun János, hangszerkészítő, Szeged, 
jó munkáért. Burger Károly, harmonikakészitő, Budapest, jó munka és versenyképes
ségért. Földváry Mátyás, zongorakészitő, Budapest, kiváló jó munka, versenyképességért. 
Hesse Károly, harmoniumkészitő, Budapest, jó munkáért. Horn Lajos, hangszerkészítő, 
Apatin, jó munka és versenyképességért. Horváth István, hangszerkészítő, Budapest, jó 
munka és versenyképességért. Karanisch Ferencz, harmoniumkészitő, Budapest, jó munka 
és versenyképességért. Katona József, czimbalomkészitő, Budapest, jó munkáért. Kemény 
Manó, hangszerkészítő, Szeged, jó munkáért. Kiepszel István, hangszerkészítő, Besz- 
terczebánya, jó munka és versenyképességért. Klöckner Ede, zeneműkiadó, Budapest, jó 
munka és versenyképességért. Kulhay András, zongorakészitő, Budapest, jó munka és 
ízlésért. Laumann Róbert, hangszerkészítő, Budapest, jó munka és versenyképességért. 
Lengyel Gusztáv, hangszerkészítő, Budapest, jó munka és találmányért. Nádor Kálmán 
(Táborszky N. czég), zeneműkiadó, Budapest, haladás és versenyképességért. Nitsche 
József, elektrotechnikus, Budapest, jó munka és czélszerű javításért. Placht testvérek 
czég (ifj. Placht József), hangszerkészítő, Budapest, versenyképesség nagybani termelésért. 
Petrof Antal, zongoragyáros, Temesvár, kiváló és szép munka, versenyképesség, nagybani 
termelésért. Plebán Nándor, zongorakészitő, Budapest, jó munka és versenyképességért. 
Reibel Pál, zongorakészitő, Budapest, jó és szép munkáért. Reményi Mihály, hangszer
készítő, Budapest, jó munka és versenyképességért. Szalay Gyula, orgonakészitő, Székes- 
fehérvár, jó és szép munkáért. Szerencsy István, czimbalomkészitő, Budapest, jó és szép 
munkáért. Tóth Sándor, húrkészitő, Szeged, jó munka és versenyképességért. Varga 
Pál, czimbalomkészitő, Budapest, jó munkáért. Weidlich Oszvald, hangszerkészítő, 
Budapest, jó munka és versenyképességért. Werner János (Werner Péter fia), zongora
készitő, Pozsony, versenyképesség, jó Ízlésért. Wmdisch Lajos, hangszerkészítő, Apatiu, 
jó munka, versenyképességért. Wurm József, zongorakészitő, Budapest, jó munka és 
versenyképességért. Zipser és König, zeneműkiadó, Budapest, haladás, versenyképességért.

Elismerő oklevél.
Árvay Gyula, hangszerkészítő, Szentkirály-Szabadja. Györke Sándor, hangszer

készítő, Komárom. Jegesi Géza, hangszerkészítő, Budapest. Kudlik Ádám, hangszer
készítő, Szabadka. Mogyoróssy Gyula, hangszerkészítő, Budapest. Mohi Árpád, zenész,
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Torda. Müller György, orgona-czimbalomkészitő, Sopron. Ripka Kamill, zongorakészitő, 
Trencsén. Schnöller Lajos, zenetanár, Budapest. Schmidt Sámuel, hangszerkészítő, Deb- 
reczen. Varjú és társa, hangszerkészítő, Budapest. Varjú Károly, hangszerkészítő, Buda
pest. Zechmeister András húrkészitő, Pozsony.

Közreműködők érme.
Czigl Jeromos, hangszerkészitősegéd Pilát Pálnál, jeles közreműködésért. Denk 

Zsigmond, zongorakészitősegéd Dehmal Károlynál, jeles közreműködésért. Gedra Ede, 
üzletvezető Hevesi Balázs utóda Harkai Máriánál, jeles közreműködésért. Hruschka 
János, műhelyvezető segéd Schunda V. J.-nél, jeles közreműködésért. Kovács Ferencz, 
zongorakészitősegéd Hevesi B. utóda Harkai Máriánál. Menner Sándor, zeneműosztály 
vezető Schunda V. J.-nél. Szikora Nándor, hangszerkészitősegéd Schunda V. J.-nél. 
Ifj. Stowasser János, üzletvezető Stowasser J.-nél, uj találmányért. Steindl János, gyár
vezető, Schunda V. J.-nél.

11. csoport. Közművelődés.
Versenyen kivid, jury-tag. Eggenberger-féle könyvkereskedés, Hoffman Alfréd, 

jury-tag. Singer és Wolfner könyvkiadók, Budapest, Wolfner József, jury-tag. Lampel- 
féle udvari könyvkereskedés (Wodiáner F. és fiai), Budapest, Wodiáner Artur, jury-tag.

Millenniumi nagy érem.
Dunántúli közművelődési egyesület, Budapest, nagy tevékénységeért. Erdélyrészi 

Kárpát-egyesület, Kolozsvár, nagy tevékenységéért. Felvidéki magyar közművelődési 
egyesület, Nyitra, nagy tevékenységéért. Kisfaludy-társaság, Budapest, a magyar 
irodalomnak tett szolgálataiért. Magyar történelmi társulat, Budapest, a magyar törté
nelmi tudomány hathatós előmozdításáért. Országos magyar iskola-egyesület, Buda
pest, nagy tevékenységéért. Pannonhalmi Szent-Benedekrend, Pannonhalma, hazafias, 
vallásos és kulturális működéséért. Ráth Mór, könyvkiadó, Budapest, az irodalom fej
lesztésében tanúsított haladásért. Révai testvérek irodalmi intézet részvénytársaság, 
Budapest, az irodalom terjesztése körűi szerzett érdemekért. Stampfel Károly cs. és 
kir. udv. könyvkereskedő, Pozsony, az irodalom fejlesztése körűi elért eredményekért. 
Szent-István-társulat, Budapest, hazafias, vallásos és kulturális működéséért. Ügyvédi 
kamarák, nemzeti kultúránk fejlődésének föltüntetése körűi szerzett országos érde
mekért.

Kiállítási érem.
Alsó-fehérvármegyei történelmi, régészeti és természettudományi társulat, Gyula- 

Fehérvár, közhasznú tevékenységért Apolló, irodalmi és nyomdai részvénytársaság, 
jo kivitelű nyomtatványokért. Beregvármegyei magyar közművelődési egyesület, Bereg
szász, elért jeles eredményekért. Budapesti népoktatási kör, elért eredményért. Dobrowsky 
és Franke könyvkiadók, Budapest, haladásért. Eperjesi Széchenyi-kör, Eperjes, elért 
jeles eredményekért. Erdélyi muzeum-egylet, Kolozsvártt, közhasznú tevékenységéért. 
Gömörmegyei magyar közművelődési egyesület, Rimaszombat, elért jeles eredményekért. 
Grill Károly cs. és kir. udv. könyvkereskedő, Budapest, a könyvkiadás terén szerzett 
érdemekért. Hornyánszky Viktor, könyvkiadó, Budapest, a könyvkiadás terén szerzett 
érdemekért. Kölcsey-egyesület, Arad, elért jeles eredményekért. Légrády testvérek könyv
kiadók, Budapest, iparművészeti haladásért. Magyar cziszterczi-rend, Zircz, hazafias és 
vallásos kulturális működéséért. Magyar földrajzi társaság, Budapest, a hazai tudomá
nyosság előmozdításáért. Magyarhoni földtani társulat, Budapest, a magyar tudomá
nyosság előmozdításáért. Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, hazafias és 
vallásos kulturális működéséért. Maticza Szerbszka irodalmi társaság, Újvidék, buzgó 
működésért. Nógrádmegyei Nemzeti intézet, Balassa-Gyarmat, elért jeles eredményekért. 
Orsz. régészeti és embertani társulat, Budapest, tudományos érdemeiért. Pozsonyi



288

magyar közművelődési egyesület, elért jeles eredményekért. Siebenb. Verein für Natur
wissenschaften, Nagy-Szeben, buzgó működésért. Szatmármegyei Széchenyi-társulat, 
Szatmár-Németi, nagy tevékenységért. Székely művelődési és közgazdasági egyesület, 
Budapest, elért jeles eredményekért, különösen a székely iparmuzeumért. Dr. Thirring 
Gusztáv, Budapest, sokoldalú és kitartó statisztikai munkálkodásért. Verein für Sieben- 
bürgische Landeskunde, Nagy-Szeben, buzgó működésért. Zemplénvármegyei magyar 
nyelvet és népnevelést terjesztő egyesület, S.-A.-Ujhely, elért jeles eredményekért.

Elismerő oklevél.
Arany-kör közművelődési egyesület, Oravicza, buzgó működésért. Békésvármegyei 

közművelődési egyesület, B.-Gyula, buzgó működésért. Biharmegyei népnevelési egye
sület, Nagyvárad, buzgó működésért. Budapesti kir. orvosegyesület, Budapest, a hazai 
orvosi tudomány előmozditásáért. Csángó magyar egyesület, Budapest, buzgó műkö
désért. Csokonai-kör irodalmi és közművelődési egyesület, Debreczen, hasznos műkö
désért. Délmagyarországi természettudományi társulat, Temesvár, buzgó működésért. 
Fischl Fülöp könyvkiadóhivatala, Nagykanizsa, a könyvkiadás terén szerzett érdemekért. 
Gönczy tanügyi és népoktatási egyesület, Debreczen. Katona József-kör, irodalmi és 
közművelődési egyesület, Kecskemét, buzgó működésért. Könyves Kálmán irodalmi 
részvénytársaság, Budapest, a magyar irodalom termékeinek nagymérvű terjesztéséért. 
Körmöczbányai magyar egyesület, Körmöczbánya, hazafias érdemekért. Laurencic Gyula, 
könyvkiadó, Budapest, a kiállítást ismertető több mű kiadása körűi szerzett érde
meiért. Löwy M. E. fiai, könyvkiadó, Budapesten, magyar és héber imakönyvek kiadása 
által szerzett érdemeiért. Magyarországi tót közművelődési társulat, Budapest, buzgó 
működésért. Magyar orvosok és természetvizsgálók vándoregylete, Budapest, az orvosi 
és természettudományok terjesztése és népszerűsítéséért. Muraszombat-járási át. tanító
kor magyarositó és közművelődési szakosztálya, Mura-Szombat, hazafias érdemekért. 
Műbarátok köre irodalmi és művészeti egyesület, Budapest, az irodalom terjesztéséért. 
Ifj. Nagel Ottó, könyvkiadó, Budapest, ifjúsági iratok és tankönyvek kiadása által szer
zett érdemeiért. Országos erkölcsnemesitő egyesület, Budapest, közhasznú tevékeny
ségért. Országos középiskolai tanáregyesület, Budapest, közművelődési szolgálataiért. 
Országos magyar gyorsíró-egyesület, Budapest, haladásért és a közművelődésnek tett 
szolgálatért. Orsovai magyar nyelvterjesztő egyesület, Orsóvá, buzgó működésért. 
Orvos-természettudományi társulat, Pozsony, buzgó tevékenységért. Pancsovai Gromon 
Dezső magyar nyelvterjesztő egyesület, Pancsova, buzgó működésért. Pozsonyi Toldy- 
kör irodalmi és közművelődési egyesület, Pozsony, elért jeles eredményért. Rákosi köz- 
művelődési és jótékony egyesület, Budapest, buzgó működésért. Sárospataki iro
dalmi kör, számos protestáns theologiai irat és tankönyv kiadása által szerzett 
érdemeiért. Soproni irodalmi és művészeti kör, buzgó működésért. Szilágyvármegyei 
Wesselényi-egyesület, Zilah, közhasznú tevékenységért. Torontálmegyei magyar köz- 
művelődési egyesület, Nagy-Becskerek, buzgó működésért. Torontói vármegye közön
sége, gondos és haladást mutató munkáért. Versecz és vidéke magyar nyelvterjesztő 
egyesülete, Versecz, buzgó működésért. Vörösmarty-kör, irodalmi egyesület, Székes-Fehér
vár, hasznos tevékenységért.

Közreműködők érme.
Algyógyi Emke-munkatanitónő, Keresedi Györgyné, jó Ízlésért. Amtmann Géza, 

fővárosi tanácsjegyző, a székes főváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. Balogh 
Károly, bádogos, Budapest, a székes főváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. 
Balázsfalvi Emke-iskola, kitűnő haladásért. Balló Mátyás, tanár, Budapest, a székes 
főváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. Bertha Mihály, Kolozsvárott (Emke), jó 
munkáért. Beszterczei Emke-óvó, buzgalmáért. Dr. Borbás Vincze, tanár, Budapest, a 
természettud. társulat kiállítása körűi való sikeres közreműködésért. Brassómegyei Emke- 
választmány, tevékeny működésért. Dr. Bukovszky György, a fertőtlenitő-intézet be
mutatása körüli érdemekért. Deák Tamas, szőlő- és gyümölcsgazdasági intéző, Buda
pest, a székes főváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. Dévai Emke segélyezte óvó 
óvónője, Csiky Róza, jó munkáért. Devecis Ferencz, műszaki tanácsos, Buda
pest, a székes főváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. Gerlóczy Károly, alpolgár-
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mester, a székesfőváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. Gráf Jakab, tanár, Kolozs
várit (Emke) történelmi emlék megörökítéséért. Dr. Göőz József, iskolaigazgató, 
Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. Heuffel Adolf, középitési 
igazgató, Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. Homolka József, 
térképész, Budapesten, úttörő érdemekért. Ilsemann Keresztély, a főváros főkertésze, 
Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. Jauernik Nándor, a 
fővárosi kiállítás installateurje, Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szerzett érde
mekért. Kauser József, műépítész, Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szerzett 
érdemekért. Krátky János, főmérnök, Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szer
zett érdemekért. Dr. Ivresz Géza, az önkéntes mentőtársaság igazgatója, Budapest, 
a székesfőváros kiállítása körűi szerzett érdemeiért. Kolozsvár sz. kir. város, hazafias 
tevékenységért az Emke kiállítása körűi. Kolozsvári csizmadia-ipartársulat (Emke), jó 
munkáért. Lechner Lajos, ministeri tanácsos, műépítész, Budapest, a székesfőváros 
kiállítása körűi szerzett érdemekért. Lőrinczy György, titkár (Felvidéki magyar köz- 
kűvelődési egyesületnél), Nyitra. Dr. Madarász Gyula, Budapest, a természettudományi 
társulat kiállítása körűi való sikeres közreműködésért. Marchenke Vilmos modellkészítő, 
Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. Martin Ottó, műszaki 
tanácsos, Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. Marselek Endre, 
Kolozsvárott (Emke), jó Ízlésért. Molnár Vincze, tanár, Budapest, a székesfőváros 
kiállítása körűi szerzett érdemekért. Merza Lajos, mérnök, Kolozsvárit (Emke), gondos 
munkáért. Nagyrápolti Emke-munkatanitónő, Péter Albertné, jó munkáért. Dr. Nékám 
Lajos, a bakterologiai intézet igazgatója, Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi 
szerzett érdemekért. Pap Elek Kolozsvárott (Emke), jó Ízlés és munkáért. Petrozsényi 
Emke segélyezte óvó óvónője, özv. Tribusz Gusztávné, jó munkáért. Petz Samu, 
épiíész, műegyetemi tanár, Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szerzett érde
mekért. Porzsolt Kálmán, titkár (Dunántúli közművelődési egyesületnél), Budapest. 
Reich Károly, bádogos, Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. 
Rózsavölgyi Gy ula, tanügyi tanácsnok. Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szer
zett érdemekért. Segesvári Emke-óvó, kitűnő haladásért. Statisztikai hivatal (fővárosi), 
Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. Stelly Géza, tanító, 
Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. Szűts István, szíjgyártó 
mester, Fogarasról (Emke), jó Ízlés és munkáért. Tuboly Jenő, festő, Budapest, a 
székesfőváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. Ungváryné Kiss Mária, Slöjd-tanitónő, 
Maros-Vásárhelytt (Emke), jó munkáért. Vidéky János, a felső iparrajziskola igazga
tója, Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szerzett érdemekért. Walter Károly, 
tanító, Budapest, a székesfőváros kiállítása körűi szerzett érdemekért.

III. csoport. Közoktatásügy.
Versenyen kívül: Budapesti kir. tudomány-egyetem rektori hivatala. Budapesti 

kir. tudomány-egyetem természettani intézete. Budapesti kir. tudomány-egyetemi 
könyvtár. Budapesti egyetem hittudományi kara. Bodola Lajos, műegyetemi tanár, 
jury-tag. Rauscher Lajos, műegyetemi tanár, jury-tag. Czigler Győző, műegyetemi tanár, 
jury-tag. Bielek Miksa, műegyetemi tanár, jury-tag. Asbóth Emil, műegyetemi tanár, 
jury-tag. Jónás Ödön, műegyetemi tanár, jury-tag. Schuller Alajos, műegyetemi tanár, 
jury-tag. Nagy Dezső, műegyetemi tanár, jury-tag. Rejtő Sándor, műegyetem^ tanár, 
jury-tag. Kir. József műegyetem rektorátusa. Kolozsvári tud.-egyetem rektori hivatala. 
Budapesti tudomány-egyetem jog- és államtudományi kara. Magyar kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi ministerium. Wodianer F. és fiai, udvari könyvkereskedés. Wodianer Artur, 
juiy-tag. Mária Valéria cs. és kir. Főherczegnő Ő Fensége tanszerei (összegyűjtötte : 
dr. Gopcsa László, jury-előadó). Népoktatásügyi alcsoport. A kiállításban részt vett 
összes állami tanintézetek.

Millenniumi nagy érem.
Államilag segélyzett szőnyegipari tanműhely, Nagybecskerek, szép és ízléses 

munka, új iparág meghonosításáért. Apáthy István dr., tudomány-egyetemi tanár, 
Kolozsvár, kiváló tudományos érdemekért. Bókay János dr., egyetemi tanár, Budapest,
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eredményes tevékenységért. Budapesti első gyermekmenhely-egyesület, Budapest, kiter
jedt munkásságáért. Budapesti szünidei gyermektelep-egyesület, Budapest, ez intézménynek 
hazánkban való sikeres meghonositásáért Budapesti nemzeti zenede, a zeneművészet 
fejlesztéséért. Davida Leo dr. egyetemi tanár, Kolozsvár, kiváló tudományos vezetésért. 
A debreczeni ev. ref. egyház népiskolái, Debreczen, sokoldalú és kiváló munkásságért. 
Az erdélyrészi nőiparegylet által fentartott államilag segélyezett nőipariskola, Kolozsvár, 
kiváló eredmények, iparművészeti irány és jóizlésért, Első cs. kir. szabadalmazott 
Duna-gőzhajózási Társaság bányaigazgatósága, Pécs, nagymérvű kulturális működésért. 
Fölser István, kir. József-müegyetemi tanár, Budapest, kiváló tudományos vezetésért. 
Dr. Fabinyi Rudolf, egyetemi tanár, Kolozsvár, kiváló tudományos érdemekért. Hérics 
Márton, plébános, iskolaszéki elnök, Ászár (u. p. Kisbér, Komárom várm.), az iskola minta
szerű felszereléséért. Dr. Hoor Mór, kir. József-műegyetemi magántanár, Budapest, tudo
mányos működésért. Dr. Kovács József, min. tanácsos, egyetemi tanár, Budapest, közhasznú 
tudományos tevékenységért. Dr. Kézmárszky Tivadar, egy. tanár, Budapest, közhasznú 
tudományos tevékenységért. Dr. Klug Nándor, egyetemi tanár, Budapest (Eszerházy-u. 5.), 
kiváló tudományos működésért. Dr. Kétli Károly, egyetemi tanár, Budapest, kiváló 
tudományos érdemekért. Központi növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája, 
Budapest, széleskörű tevékenységért. Központi papnevelő-intézet, Budapest, kiváló ered
ményekért. Kolozsvári zenekonzervatorium, kiváló érdemekért. Dr. Klug Lipót, egyetemi 
magántanár, Budapest (Zsigmond-u. 12.), kiváló szakműködésért. Kherndl Antal, kir. 
József-műegyetemi tanár, Budapest, kiváló tudományos vezetésért. Kisfaludy-Lipthay 
Sándor, kir. József-műegyetemi tanár, Budapest, kiváló tudományos vezetésért. Klimm 
Mihály, kir. József-műegyetemi tanár, Budapest, kiváló tudományos vezetésért. Dr. Lechner 
Károly, egyetemi tanár, Kolozsvár, kiváló tudományos érdemekért. Lóczy Lajos, kir. 
József-műegyetemi tanár, Budapest, kiváló tudományos érdemekért. Dr. Lengyel Béla, 
egyetemi tanár, Budapest, kiváló tudományos működésért. Magyar országos nőképző- 
egylet tanintézete, Budapest, széleskörű tevékenységért. Magyarországi közp. »Fröbel«- 
nőegylet kisdedóvó-képzőintézete és mintaóvodája, Budapest, a kisdedóvás intézményének 
fejlesztéséért. Dr. Mihálkovics Géza, egyetemi tanár, Budapest, tudományos kutatásokért. 
Nagyszebeni kir. kath. »Teréz-árvaház«, Nagy-Szeben, kiterjedt munkásságért. Nemzeti 
Tornaegylet, Budapest, közhasznú tevékenységért. Országos kisedóvó-egyesület kisded
óvó-képzőintézete és nő-árvaháza, Budapest, a kisdedóvás intézményének meghonositásáért. 
Pesti izraelita nőegylet, Budapest, kiterjedt munkásságáért. Dr. Schulek Vilmos, egyet 
tanár, Budapest, kiváló tudományos érdemekért. Soproni kézügyességi iskola, Sopron 
a kézügyességi oktatás meghonositásáért. Soproni Orsolya-szűzek vezetése alatt álló kath’ 
nép- és polg. iskolák, tanitónőképző-intézet és kézi ipariskola, Sopron, a tanügy terén- 
szerzett kiváló érdemekért. Dr. Thanhoffer Lajos, egyetemi tanár, Budapest, kiváló 
érdemekért. Dr. Tauffer Vilmos egyetemi tanár, Budapest, kiváló tudományos érdemekért. 
Temesvár szab. kir. város községi iskolaszéke, Temesvár, sokoldalú és kiváló munkás
ságért. Temesvári »Mi asszonyunkéról nevezett iskolanővérek tanintézete és háztartási 
iskolája, Temesvár, a tanügy terén szerzett kiváló érdemekért. Várdai Szilárd, országos 
mintarajziskolai tanár, Budapest, kitűnő mintalap-tervezeteiért.

Kiállítási érem.
Dr. Abt Antal, egyetemi tanár, Kolozsvár, haladásért. Antolik Károly, főreáliskolai 

igazgató, Pozsony, jó munkáért. Ág. hitv. ev. ref. főgimnázium, Igló, haladásért. 
Ág. hitv. polgári leány- és elemi népiskola, Igló, helyes vezetésért. Államilag segélyzett 
evang. főgimnázium, Rozsnyó, eredményes tanításért. Ág. hitv. népiskola, Nyíregyháza, 
rendszeres működésért. Ág. ev. elemi iskola, Sajó-Gömör, haladásért. Államilag segélyzett 
községi polgári leányiskola, Kecskemét, szép eredményért. Államilag segélyzett községi 
polgári leányiskola, Pápa, jó eredményért. Államilag segélyzett bőr- és czipész-ipari 
szakiskola Nagyszeben, helyes irány és gyakorlati eredményekért. Államilag segélyzett 
szövőtanműhely, Pozsony, szép és Ízléses szőnyegeiért. Államilag segélyzett nőipariskola, 
Sepsi-Szt.-György, rendes tanítás és szép eredményért. Államilag segélyzett nőipariskola, 
Szeged, eredményes tanításért. Államilag segélyezett kötőszövőtanműhely, Kassa, kiváló 
gyakorlati eredményekért. Dr. Bőke Gyula, egyetemi tanár, Budapest, tudományos 
érdemekért. Dr. Bánóczy Gyula, főreáliskolai orvos és egészs. tanár, Győr, becses meg
figyelésekért. Budapesti tornaklub, Budapest, elismerésre méltó tevékenységért. Budapesti
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angolkisasszonyok intézete, Budapest, elismerésre méltó tevékenységért. Budapesti 
Maria Dorottya-egyesület, Budapest, kiterjedt munkásságért. Budapesti Szent-Margit 
nevelőintézet es a vele kapcsolatos Mária-intézet, Budapest, eredményes munkásságért. 
Budapesti államilag segélyzett mechanikai tanműhely Budapest, sikeres gyakorlati okta
tásért. Budapesti V. kér. felső kereskedelmi iskola, haladásért. Budai zeneakadémia, a zene
művészet fejlesztéséért. Csanádegyházmegyei püspöki papnevelő-intézet, Temesvár, 
ügybuzgó tevékenységért. Dr. Csapodi István, egyetemi tanár, Budapest, tudományos 
érdemekért. Cziszterczita-rendi főgimnázium, Baja, haladásért. Collaud Ferencz, főgim
náziumi tornatanár, kitűnő taneszközért. Csávái herczeg Esterházy-fele agyagipari 
tanfolyam (Sopronmegye), jó Ízlés és gondos munkáért. Dürböck Lajos iskolatábla- 
gyáros, Sopron, czélszerű újításért. Debreczeni zenede, a zenművészet fejlesztéséért. 
Dr. Erődi Béla, kir. főigazgató, Budapest, az érdem jútalmáűl. Ev. ref. főgimnázium, 
Budapest, haladásért. Ev. ref. főgimnázium, Pápa, haladásért. Érseki nagyobb pap
növelde, Kalocsa, ügybuzgó eredményes tevékenységért. Erzsébet hat osztályú róm. kath. 
leányiskola és nevelde, Hátszeg (Hunyad vármegye), rendszeres munkásságért. Ev. ref. 
népiskola, Tiszafüred (Heves vármegye), haladásért. Érseki kisdedóvónő-képző intézet, 
Esztergom, tervszerű munkásságért. Feszi Lajos tanár, Budapest, fontos javításért. 
Fővárosi szegény gyermekkert-egylet, Budapest, kiterjedt munkásságért. Felső kereske
delmi iskola, Kolozsvár, eredményes tevékenységért. Felső kereskedelmi iskola, Pozsony, 
kitűnő rend és pontosságért. Gámmel Alajos, tanszerkészitő, Budapest (Lónyay-u. 18.), 
haladásért. Dr. Gáspár János, főreáliskolai tanár, Temesvár, jó munkáért. Dr. Gyulay Béla, 
budapesti első női keresk. tanfolyam igazgató, Budapest, eredményes tevékenységért. Győri 
ének- és zeneegylet, a zeneművészet fejlesztéséért. Halász Zsiga, vivómester, Budapest, 
fontos javításokért. Hátsek Ignácz, nyug. térképész, Budapest, pontos munkáért. Henzel 
Emil, cs. és kir. hadnagy, Pécs, jó Ízlésért. Hoppé Lipót, polg. isk. rajztanár, Zilah, 
jó munkáért. Háromszék vármegyei »Erzsébet« árvaleány-nevelő intézet, Kézdivásárhely, 
jó ízlésért. Izr. hitközség elemi iskolája, Baja, haladásért. Iparostanoncz-iskolával kap
csolatos városi iparrajziskola, Pápa, eredményes oktatásért. Iparostanoncz-iskola és 
szakrajztantolyamok, Temesvár, kiváló rajzbeli eredményekért. Dr. Jahn Károly, főreálisk. 
tanár, Brassó, fontos javításért. Dr. JubaAdolf, iskolaorvos és egészségt. tanár, Budapest, 
értékes adatokért. Kassai Nándor, főreálisk. tanár, Nagy-Kálló, haladásért. Dr. Kerék
gyártó Árpád, egyetemi tanár, Budapest, széleskörű irodalmi működésért. Kiss István, 
műépítész, műegyetemi magántanár, Budapest, helyes tervezésért. Dr. Kenyeres Balázs, 
egyetemi tanár, Kolozsvár, sikeres működésért. Kath. főgimnázium, Keszthely, haladásért. 
Kegyesrendiek vezetése alatt álló községi főgimnázium, Nagy-Becskerek, haladásért. 
Kath. főgimnázium, Nyitra, haladásért. Kath. főgimnázium, Rozsnyó, haladásért. Kath. 
főgimnázium, Sátoralja-Ujhely, kiváló eredményért. Kisdednevelők országos egyesülete, 
Budapest, a szakirodalom fejlesztéséért. Községi elemi iskola, Étfalva (u. p. Gidófalva, 
Háromszék vármegye), jó ízlésért. Községi iskola, Fehértemplom (Temes vármegye), 
haladásért. Községi elemi népiskola, Kaposvár, kiváló szorgalomért. Községi elemi népiskola, 
Kassa, jó Ízlés és sokoldalú munkásságért. K ö z s é g i  e l e m i  fiú-és leányiskola, Rimaszombat, 
sokoldalú munkásságért, Községi elemi népiskola, Szilágy-Somlyó, szorgalomért. Kunszt 
Károly, tanító, Cs.-Somorja, jó munkáért. Községi (VIII. kér.) főreáliskola, Budapest, 
haladásért. Községi elemi népiskola, Toroczkó-Szent-György, háziipar fejlesztéséért. 
Községi polgári leányiskola, Körmöczbánya, haladásért. Községi iparostanoncz-iskola, 
Nagyvárad, eredményes oktatásért. Dr. Kiss Károly, középiskolai tanár, Budapest 
(Eszterházy-utcza 1. sz.), haladás és jó munkáért. Dr. Laufenauer Károly egyetemi 
tanár, Budapest, tudományos érdemekért. Magyarországi tornaegyletek szövetsége, 
Budapest, közhasznú tevékenységért. Magyar gazdasszonyok orsz. egyesületének árva
háza és nevelőintézete, Budapest, kitartó munkásságért. Magyar izr. kézmű és földmivelési 
egylet (tanonczmenhely), Budapest, alapszabályszerű czéljainak megvalósítása körűi tett 
kiváló szolgálatokért. Dr. Mann Jakab, kir. bábaképezdei igazgató, Szeged, helyes 
vezetésért. Mikei Somssich-alapitványi kisdedóvó-intézet (Somogy vármegye), tervszerű 
munkásságért. Magyarországi tanítók országos bizottsága, Budapest, kiterjedt munkás
ságért. Dr. Navratil Imre, egyetemi tanár, Budapest, tudományos érdemekért. Nagy 
Sándor, liczeumi tornatanár, Arad, fontos javításokért. Nendwich Jakab, okleveles torna
tanár, Budapest, új találmányért. Nyitrai püspöki (nagyobb) papnövelde, Nyitra, ügy
buzgalomért. Népnevelők budapesti egyesülete, Budapest, kitartó hosszas munkásságért. 
Naschitz-féle nyilvános felsőbb leányiskola és nevelő-intézet, Budapest, úttörő működés 
és ügybuzgalomért. Nyilvános elsőfokú ipariskola, Temesvár, kiváló rajzbeli eredményekért.

19*
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Nagykőrösi és dunamelléki ev. ref. tanitónőképző-intézet, rendes dolgozataiért. Oherolly 
János, állami tornatanár, Budapest, haladásért. Oppenländer Gyula, polgári iskolai tanitó, 
Apatin, jó munkáért. Országos izraelita tanitóegyesület, Budapest, kiterjedt munkásság 
és ízléses kiállításért. Pálffy Miklós herczegné malaczkai római kath. leányiskolája, 
tevékeny munkásságért. Protestáns országos árvaház, Budapesten, a kézügyességi oktatás 
meghonosításáért. Potássy János, tanár, Nagyvárad, jó munkáért. Papnevelő-intézet, 
Esztergom, ügybuzgó tevékenységért. Pécsi papnevelő-intézet, Pécs, ügybuzgó tevékeny
ségért. Püspöki papnevelő-intézet, Veszprém, kiváló ügybuzgalomért. Püspöki róm. kath. 
hittani intézet, kapcsolatban a szemináriummal, Kassa, eredményes tevékenységért. 
Dr. Plósz Pál, egyetemi tanár, Budapest, tudományos tevékenységért. Dr. Pertik Ottó, 
egyetemi tanár, Budapest, becses készítményekért. Püspöki nagyobb papnövelde, Győr, 
ügybuzgó tevékenységért. Róm. kath. népiskolák, Zombor, haladásért. Róm. kath. 
tanitónőképző-intézet, Nagyvárad, művészi kivitelű kézimunkákért. Siketnémák kolozsvári 
országos intézete, Kolozsvár, eredményes munkásságért. Szerényi Ferencz, tanitó, 
Budapest, gondos munkáért. Dr. Szili Adolf, egyetemi ny. rendk. tanár, kórh. szem. 
főorvos, Budapest, tudományos működésért. Dr. Simonyi Zsigmond, egyetemi tanár, 
Budapest, nyelvtudományi működésért. Szász Domokos, érd. ev. ref. püspök, Kolozsvár, 
ügybuzgalomért. Sztrakay Norbert, vivómester, Budapest, űj találmányért. Szegedi 
kisdedóvó jótékony nőegylet kisdedóvó-intézetei, Szeged, széleskörű tevékenységért. 
Szebenvármegyei tanitó-testület, Nagy-Szeben, haladásért. Szt. Benedekrendi főgimnázium, 
Sopron, haladásért. Szt. Ferenczrendi irgalmas nénék intézete, Nagy-Szeben, művészi 
munkákért. Spolarich János, polgári iskolai rajztanár, Nagyszőllős (Ugocsa vármegye), 
jó munkáért. Szirmayné-Mészáros Jusztina, jó ízlés és iparművészeti haladásért. Torontál 
vármegyei tanügyi kiállítási bizottság, haladásért. Tötössy Béla, kir. József-műegyetemi 
tanár, Budapest, haladásért. Vas vármegye árvaháza, .Szombathely, űttörő munkáért. 
Versecz város közönsége, Versecz, áldozatkészségért.

Elismerő oklevél.
Arad sz. kir. város községi iskolaszéke, Arad, a tanügy fejlesztéséért. Ág. ev. 

kerületi kollégiumi jogakadémia, Eperjes, haladásért. Antal János, állami tanitó, Rusz- 
polyána, jó vezetésért. Ág. ev. algimnázium, Szászsebes, haladásért. Ág. ev. főgimná
zium, Budapest, haladásért. Ág. ev. középiskolák, Brassó, haladásért. Ág. ev. főgimná
zium, Pozsony, rendes rajzoktatásért. Ág. ev. főgimnázium, Szarvas, jó berendezésért. 
Államilag segélyezett kisdedóvónőképző-intézet, Sepsi-Szent-György, kitartó munkásságért. 
Államilag segélyezett községi polgári leányiskola, Balassa-Gyarmat, szép eredményért. 
Államilag segélyezett községi polgári leányiskola, Deés, igyekezetért. Államilag segélye
zett községi polgári leányiskola, Makó, rendes dolgozatokért. Államilag segélyezett köz
ségi polgári fiúiskola, Nagy-Kanizsa. Államilag segélyezett községi polgári leányiskola, 
Nagy-Kanizsa, haladásért. Ág. ev. polgári leányiskola, Nagy-Szeben, haladásért. Államilag 
segélyezett első polgári iskola, Szeged, mértani rajztanitásért. Ág. ev. kézügyességi 
iskola, Brassó, sikeres oktatásért. Ág. ev. tanítóképző intézet, Nagy-Szeben, helyes rajz
tanitásért. Államilag segélyezett városi polgári fiúiskola, Nagy-Szeben, haladásért. Álla
milag segélyezett városi polgári leányiskola, Szombathely, iparkodásért. Államilag segé
lyezett gazdasági felső népiskola, Tapolcza, iparkodásért. Államilag segélyezett szövő
tanműhely, Csíkszereda, gyakorlati eredményekért. Államilag segélyezett nőipariskola, 
Győr, szép és ízléses munkáért. Államilag segélyezett ev. ref. nőipariskola, Marosvásár
hely, buzgó törekvésért. Bellaágh Kálmán, tanár, Budapest, haladásért. Bahery János, 
róm. kath. néptanító, Susány (u. p. Osgyán, Gömör vm.), jó igyekezetért. Bernhardt 
Rezső és Társa, iskolapad-gyáros, Brassó, jó és tiszta munkáért. Bács-bodrogvármegyei 
tanitóegyesület, csinos kiállításért. Budapesti magyar zeneiskola, Budapest. Csongrádi 
községi iskolaszék, helyes vezetésért. Dékány Árpád, gimn. rajztanár, Halas, ügybuzga
lomért. Dobsinai községi kisdedóvó-intézet, kitartó munkásságért. Dunántúli ág. ev. 
egyházker. tanítóképző-intézet, Sopron, rendszeres tanításért. Eötvösalap-Egyesület, Buda
pest, közhasznú működésért. Erzsébet kisdedóvó-egyesület intézete, Mármaros-Sziget, 
hosszú működésért. Ev. ref. jogakadémia, Debreczen, haladásért. Ev. ref. felsőbb leány
iskola, Debreczen, módszeres tanításért. Ev. ref. tanítóképző-intézet, Debreczen, iparko
dásért. Ev. ref. főgimnázium, Debreczen, haladásért. Ev. ref. főgimnázium, Kisújszállás, 
haladásért. Érseki liczeum hitt. kara, Eger, haladásért. Érseki jogliczeum, Eger, hala-
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dasért. Ében Mihály dr., lelkész és isk. igazgató, Nagy-Káta (Pest vm.), ügybuzgalomért. 
»Fogarassy« leánynevelőintézet, Gyergyó-Szent-Miklós, szorgalomért. Faragó-tanműhely* 
Nyárád-Szereda, buzgó törekvésért. Felcő kereskedelmi iskola, Szeged, haladásért. Felső 
keieskedelmi iskola, Debreczen, haladásért. Frim Jakab, intézeti igazgató, Budapest, 
kitartásért. Graner Pál, tornaszerkészitő, Budapest, haladásért. Gör. kath. tanitóképezde’ 
Ungvár, rendes dolgozataiért. Hauser Károly, főreálisk. tanár, Sopron, ügybuzgalomért! 
Hazslinszky Kálmán, gimn. rajztanár, ügybuzgóságért. Horváth Antal, főtanitó, Győr- 
Újváros, jó munkáért. Heller Rikárd, közs. polg. iskolai igazgató, Baja, jó vezetésért. 
Imrei János, főreáliskolai tanár, Körmöczbánya, ügybuzgóságért. Izr. elemi iskola, Barcs, 
szorgalomért. Izr. hitközségi fiú- és leányiskola, Pécs, iparkodásért. Iparostanoncz-iskola! 
Esztergom, geometriai rajzaiért. Iparos segédek szakrajztanfolyama, Győr, sikeres taní
tásért. Iparostanoncz-iskola, Győr, sikeres tanításért. Iparostanoncz-iskola, Miskolcz, sike
res működésért. Iparostanoncz-iskola, Kolozsvár, helyes irányú tanításért. Iparostanoncz- 
iskola, Pozsony, rajzaiért. Jászóvári premontrei kanonokrend hittudományi intézete, 
Jászóváralja, ügybuzgó tevékenységért. Kath. gimnázium, Kőszeg, haladásért. Kárpáti 
Béla, tanár, Budapest, haladásért. Kegyesrendi főgimnázium, Vácz, geometriai rajztani- 
tásért. Kegyes tanitórendi algimnázium, Magyar-Óvár, haladásért. Komárom sz. kir. 
város községi iskolaszéke, Komárom, haladásért. Községi elemi fiúiskola és iparos
tanoncz-iskola, Sepsi-Szt.-György, jó vezetésért. Községi elemi iskola, Dobsina, szor
galomért. Községi elemi leányiskola, Sepsi-Szt.-Györgyr, szorgalomért. Községi elemi nép
iskola, Székesfehérvár, jó vezetésért. Községi elemi népiskola, Csáktornya, haladásért. 
Községi népiskola, Illyefalva (Háromszékm.), szorgalomért. Községi népiskola, Vinga, 
haladásért. Községi polgári fiú- és leányiskola, Orosháza, eredményes működésért. Köz
ségi polgári leányiskola, Rimaszombat, jó vezetésért. Községi polgári leányiskola, Sepsi- 
Szt.-György, haladásért. Községi polgári fiúiskola, Kolozsvár, haladásért. Községi iskola
szék, Szeged, szorgalomért. Kallay Miklós, polgári iskolai tan., Besztercze, módszeres 
vezetésért. Kuncz Kornél, polg. isk. igazg., Gyergyó-Szent-Miklós, szorgalomért. Kath. 
tanítóképző-intézet, Győr, csinos dolgozataiért. Kereskedők tanoncziskolája, Makó, nagy 
gondossági! rendért. Kereskedők tanoncziskolája, Szeged, haladásért. Kosárfonó-iskola, 
Tacs, sikeres oktatásért. Községi felsőbb leányiskola, Szeged, módszeres tanításért. 
Közs. iparostanoncz-iskola, Kassa, sikeres tanításért. Közs. iparos- és kereskedőtanoncz- 
iskola, Újpest, a szakrajzolás terén felmutatott eredményekért. Latin szertartású papnevelő
intézet, Nagyvárad, haladásért. Lévay István, polg. isk. igazgató, Kassa, helyes mód
szerért. Laubhaimer Róbert, kir. segéd-tanfelügyelő, Pécs, szorgalomért. Marosvásárhelyi 
róm. kath. elemi és felső leányiskola, ügjrbuzgó vezetésért. Magyar kisdedóvó-egyesület, 
Szászváros, törekvésért. Némái József dr., egyetemi magántanár, Budapest, tudományos 
érdemekért. Németh Mihály, polg. fiúiskolái igazgató, Alsó Lendva, helyes módszerért. 
Nőipar-tanműhely, Miskolcz, buzgó törekvésért. Nőipariskola Debreczen, buzgó törek
vésért. Nőípariskola, Nyíregyháza, buzgó törekvésért. Orosz Ferencz, VI. oszt. főreálisk. 
tanuló, Temesvár, szorgalomért. Országos rabbiképző-intézet, Budapest, ügybuzgalomért. 
Örmény kath. elemi fiú- és leányiskola, Szamosújvár, ügybuzgalomért. Palotay László, 
apátkanonok, egyházmegyei tanfelügyelő, Nagy-Várad, szorgalomért. Paszternák Dávid, 
tanító, Pelsőcz, haladásért. Pillér József, áll. isk. igazgató-tanitó, Tisza-Ujlak (Úgocsa vm.), 
fontos javításért. Polgári leányiskola, Vácz, jó ízlésért. Pannonhalmi szent Benedekrend 
hittudományi intézete, ügybuzgalomért. Papnevelő-intézet igazgatósága, Szatmár, szor
galomért. Püspöki hittani liczeum, Ungvár, ügybuzgalomért. Róm. kath. püspöki sze
minárium, Beszterczebánya, haladásért. Rozsnyó egyházmegyei róm. kath. papnevelő
intézet, haladásért. Róm. kath. főgimnázium, Veszprém, szép eredményért. Róm. kath. 
népiskola, Igló, haladásért. Rákosi Szidónia magán szinésziskolája, Budapest, ügybuzgó
ságért. Róm. kath. leányiskola, Pápa, sokoldalú munkáért. Röser János nyiív. polgári 
és felső kereskedelmi iskolája, Budapest, haladásért. Schönleitner Károly, főgimn. tanár, 
Rimaszombat, helyes rajztanitásért. Dr. Schuschny Henrik, főreálisk. orvos éŝ  egészs. 
tanár, Budapest, önálló megfigyelésekért. »Stefánia« kisdedóvó-intézet, Marosvásárhely, 
hosszú működésért. Strauber Ödön, gimn. tanár, Gyulafehérvár, ügybuzgalomért. Szaffka 
Manó, főreáliskolai tornatanár, Budapest, haladásért. Dr. Szenes Zsigmond, kórházi ren
delő fülorvos, Budapest, értékes adatokért. Szombathelyi izr. tantestület, ízléses mun
káért. Singer Adolf, tanító, Simontornya (Tolna vm.), ügybuzgalomért. Schubert Géza, 
igazgató-plébános, Akna-Szlatina, jó vezetésért. Szepesi tanítóegyesület, Igló, buzgó 
munkásságért. Szolnok-dobokavarmegyei átal. tanítótestület, Sajó-Szent-András, buzgó 
munkásságért. Szepesi papnövelde, Szepeshely (u. p. Szepesváralja), ügybuzgalomért.
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Tanitó-intézeti tanárok orsz. egyesülete, Budapest, buzgó munkásságért. Tóth Károly, 
ref. leánytanitó, Debreczen, új irányú működésért. Tiszáninneni ev. ref. egyházkerületi 
felsőbb leánynevelő-intézet, Miskolcz, rendszeres tanításért. Unitárius elemi leányiskola, 
Kolozsvár, szorgalomért. Városi főgimnázium, Szentes, haladásért. Városi első községi 
iskola, Kolozsvár, igyekezetért. Városi második községi elemi fiú- és leányiskola, Kolozsvár, 
igyekezetért. Vásárhelyi Gyula, kir. jav. intézeti családfő, Kolozsvár, új irányú műkö
désért. Vollay Elemér, tanító, Új-Lubló, ügybuzgalomért. Városi iparostanoncz-iskola, 
Arad, jó vezetés és sikeres tanításért. Városi zeneiskola, Kecskemét, haladásért. Zólyom- 
brezói kincstári vasgyári tisztviselők szövetkezete, Kisgaram, Zólyomvármegye, ügy- 
buzgóságért. Záray Ödön, igazg.-tanító, Arad, jó munkáért. Zólyomvármegyei árvaház 
igazgatósága, Beszterczebánya, tervszerű munkásságért.

Közreműködők érme.
Arany Károlyné, nőipariskolai igazgató, Szeged, jeles eredményű működésért. 

Ádám Emma, polg. isk. kézimunkatanitónő, Vácz, jó Ízlésért. Angyal Béla, főreáliskolai 
tanár, Körmöczbánya, ügybuzgalom és iparművészeti haladásért. Arnhold Nándor, főreál
iskolai tanár, Pécs, ügybuzgalomért. Ágota Imre, V. kér. főreáliskolai rajztanár, Buda
pest, ügybuzgalomért. Benke Zsigmond, tanító, Mezőbánd, szorgalomért. Baróti Lajos, 
középisk. tanár, Budapest, történeti alapgyüjteményeért. Baumgarten Sándor, építész, 
Budapest, szorgalomért. Bründl Ödön, áll. fels. leányisk. tanár, Sopron, helyes vezetés 
és szép eredményért. Bobok Karola, fels. leányisk. tanítónő, Pozsony, módszeres taní
tásért. Baranyai József, gipszöntő, Budapest (II. kér. áll. tan. képezde), jó munkáért. 
Balajthy István, igazgató, Oroszvég, szorgalomért. Bot Péter, igazgató, Nagy-Szeben, 
szorgalomért. Bernád Lajos, igazgató, Dicső-Szentmárton, haladásért. Baj Ferencz, igaz
gató, Győrsziget, szorgalomért. Bartoniek Géza, Eötvös-kollégiumi igazgató, Budapest, 
haladásért. Biczó Géza, főgimnáziumi tanár, Budapest (VII. kér.), ügybuzgóságért. Boros 
Rudolf, nőipariskolai rajztanár, Budapest, kiváló sikeres tanításért. Dr. Breznay Béla, 
Budapest (papnevelde), kiváló ügybuzgalomért. Balázs Péter, iparostanoncz-iskolai tanító, 
Brassó, sikeres oktatásért. Balogh Lajos, kosárfonó tanműh. tanító, Bellus, sikeres taní
tásért. Özv. Bokelberg Ernőné, felsőbb leányisk. tornatanitónő, Budapest, ügybuzga
lomért. Bosányi Ivánné Edwards Ellen, felsőbb leányisk. tanítónő, Budapest, módszeres 
tanitás és jó Ízlésért. Bauer Soma, polg. isk. rajztanár, Újpest, helyes vezetésért és 
eredményért. Br. Bánffy Károlyné, kézimunkatanitónő, Dicső-Szt.-Márton, módszeres 
tanításért. Bülch Károly, áll. polg. isk. rajztanár, Kapuvár, helyes vezetésért. Csiszár 
Sándorné, tanitónőképezdei kézimunkatanitónő, Budapest, módszeres tanításért. Csánky 
József, kőfar. és kőcsisz. szakiskolai igazg., Zalatna, helyes irányú vezetésért. Doby 
Jenő, m. kir. iparműv. isk. tanár, Budapest, jó tanításért. Drágány Irma, kézimunka
tanitónő, Fehértemplom, módszeres tanításért. Dohnányi Frigyes, középisk. tanár, Pozsony, 
ügybuzgalomért. Édes Gyula, faipariskolai tanító, Homonna, gyakorlati irányú sikeres 
tanításért. Enyi László, fels. leányisk. rajztanár, Trencsén, helyes vezetésért. Erődy 
Gyula, tanár, Nyitra, ügybuzgalomért. Endrődy Gyula, tanár, Rozsnyó, ügybuzgalomért. 
Eperjessy Ferencz, igazgató, Erzsébetváros (Kis-Küküllő vm.), haladásért. Dr. Eckert 
Antal, tanár, Budapest, haladásért. Emődi Antal, tanár, Budapest, haladásért. Fekete 
Jakab, áll. fa- és fémipari szakiskolai igazgató, Maros-Vásárhely, helyes irányú vezetés 
és kiváló gyakorlati eredményeiért. Dr. Ferenczi Zoltán, fa- és fémipari szakiskolai 
igazgató, Kolozsvár, helyes irányú vezetés és kiváló ügybuzgalomért. Ferdinandy József, 
fa- és fémipari szakiskolai tanár, Kolozsvár, gondos és pontos munkáért. Füleki József, 
fa- és fémipari szakiskolai tanár, Szeged, kiváló eredményes tanításért. Fehérvári Ferencz, 
kosárfonó tanműh. tanító, Békés, sikeres tanításért. Farkas István, tanműhelyvezető, 
Znióváralja, törekvésért. Förderné Solymossy Anna, tanítónő, Brassó, módszeres taní
tásért. Folkmann János, igazgató, Zólyom, sokoldalú munkásságért. Füzy Katinka, polg. 
isk. tanítónő, Nagy-Enyed, ízléses és módszeres munkákért. Fodor Lajos, mintaóvó, 
Hódmezővásárhely, fejlesztésért. Gallauntr Lujza, polg. isk. igazgató, Újpest, jó Ízlésért. 
Gross Leopoldina, elemi iskolai igazgató, Fiume, jó vezetésért. Gyomlay Gyula, gya
korló gimnáziumi tanár, Budapest, ügybuzgalomért. Gaál István, szövőipari szakiskolai 
tanár, Késmárk, sikeres tanításért. Gaál Adorján, áll. ipariskolai tanár, Budapest, jó és 
kiváló sikeres tanításért. Grünwald István, áll. ipariskolai tanár, Budapest, jo és kivaló 
sikeres tanításért. Gálfi Ignácz, tanműh igazgató, Miskolcz, jó munkáért. Gyertyánffy
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István, áll. polg. tanitókép. igazgató, Budapest, jó Ízlésért. Gyulay László, képezdei 
tanár, Budapest, kiváló eredmény és helyes vezetésért. Herpka Károly, m. kir. iparműv. 
isk. tanár, Budapest, jó tanításért. Hahnenkampf Rudolf, felső keresk. isk. igazgató, 
Sopron, ügybuzgalomért. Hell József, áll. ipariskolai tanár, Hegybánya-Szélakna 
(gyermekjáték tanműh.), sikeres tanitásért. Hahn Albert, faragótanműhely-tanitó, 
Zay-Ugrócz (műfaragó-tanműh.), kiváló eredményekért, szabatos és művészi kivitelért. 
Hollós Károly, tanitónőképezdei rajztanár, Budapest, helyes vezetés és szép eredményért. 
Hoffmann Amália, tanitónőképezdei igazgatónő, Szabadka, helyes vezetésért. Horvát 
János, igazgató, Görgény-Szt.-Imre, jó vezetésért. Hornischek Henrik, főgimnáziumi 
tanár, Budapest, ügybuzgalomért. Dr. Hankó Vilmos, főreáliskolai tanár Budapest (II. kér.), 
sokoldalú munkásságért. Illek Vincze, gondnoksági elnök, Újpest, szorgalomért. Inno
cent Ferencz, reáltanár, Budapest, ügybuzgalomért. Dr. Jendrassik Ernő, egyetemi tanár, 
Budapest, tudományos érdemekért. Józsa Dániel, tanító, Gyerő-Vásárhely (Kolozsm.), 
szorgalomért. Jáno Lajos, igazgató, Brassó, szorgalomért. Jausz Jozefin, tanitónőképezdei 
tanítónő, Budapest, módszeres tanítás és jó Ízlésért. Judik József, fa- és fémipari szak
iskolai tanár, Kolozsvár, sikeres gyakorlati irányú tanitásért. Jakab Benjámin, faipari 
szakiskolai tanító, Homonna, gyakorlati irányú sikeres tanitásért. Krammer József, pol
gári iskolával kapcsolatos tanműhely igazgatója, Kis-Marton, tanműhely helyes szerve
zéséért és vezetéséért. Kolmann Irma, óvónő, Nagy-Tapolcsány (Nyitram.), jó Ízlésért. 
Koncz Sándor, fa- és fémipari szakisk. tanár, Szeged, kiváló eredményes tanitásért. 
Knopp Venczel, kőfar. és kőcsisz. szakiskolai tanár, Zalatna, sikeres tanitásért. Kanovics 
György, szeretetházi igazgató, Balatonfüred, jó vezetésért. Kolbenheyer Gyula, állami 
ipariskolai tanár, Budapest, jó és kiváló sikeres tanitásért. Kaszner Mariska, fels. leány
iskolái tanítónő, Pozsony, módszeres tanitásért. Kupcsay János, faragó szakiskolai tanár, 
Brassó, kiváló eredményekért, gyakorlati irányú tanítás-, szabatos és művészi kivitelért. 
Kövi Imre, képezdei rajztanár, Igló, jó munkáért. Krick Jenő, képezdei tanár, Léva, jó 
munka és ügybuzgalomért. Kropácsy István, igazgató, Szakolcza (Nyitram.), jó veze 
tésért. Krammerné Potyondy Paula, polg. isk. kézimunka-tanítónő, Kis-Marton, gyakor
lati irányú működésért. Kalitzkyné Kriváczy Erzsébet, polg. isk. kézimunkatanitónő- 
Szenicz, szép munkáért. Káldor Ágoston, tanár, Szolnok, jeles rajztanitásért. Koper, 
nitzky Pál, tornaszerkészitő, Budapest, jó munkáért. Kiss József, főreáliskolai tanár- 
Pecs, ügybuzgalomért. Kalmár Jenő, tanár, Munkács, ügybuzgalomért. Kiss József, 
elemi iskolai igazgató, Déva, haladásért. Koleszár Lajos, elemi iskolai igazgató, Bánffy, 
Hunyad (Kolozsm.), haladásért. Kátay Lajos, főreálisk. tanár, Szeged, kiváló sikerekért- 
Kemény Ferencz, tanár, Budapest, haladásért. Dr. Klupathy Jenő, egyet, magántanár. 
Budapest, haladásért. Kovaliczky Antal, főreáliskolai tanár, Debreczen, ügybuzgalomért, 
Körmendy József, főgimnáziumi tanár, Arad, ügybuzgalomért. Kövesdy Ignácz, főgimná. 
ziumi tanár, Arad, ügybuzgalomért. Kreybig Lajos, főreáliskolai tanár, Budapest, ügy
buzgalomért. Lukáts János, állami iparisk. tanár, Kassa, jó és kiváló sikeres tanitásért- 
Lányi Ernő, képezdei tanár, Budapest, jó munkáért. Lenhardt Károly, képezdei igazgató. 
Modor, helyes vezetésért. Láng Mihály, igazgató, Eperjes, kitűnő vezetésért. Liebenwein, 
Alajos, tanár, Budapest, jó munkáért. Lutze Ferencz, mechanikus, Kolozsvár, haladás 
és jó munkáért. Matisz János, főgimnáziumi tanár, Fiume, tudományos érdemekért. 
Miskovszky Viktor, tanár, Kassa, buzgó közreműködésért. Mildner Bernát, agyagipari 
tanf. tanitó, Csáva, iparművészeti irány- és buzgalomért. Dr. Landauer Ármin, egyetemi 
magántanár, Budapest, tudományos működésért. Molnár Viktor, min. osztálytanácsos, 
Budapest, ügybuzgó működésért. Molnár Mária, miníaóvó, Eperjes, fejlesztésért. Mauer 
János, a Nemzeti Torna-Egylet művezetője, Budapest, haladásért. Mátyás Lajos, állami 
tanitó, Nyén (u. p. Bodola, Háromszékm.), jó vezetésért. Meissner Regina, felsőbb 
leányisk. kézimunkatanitónő, Kassa, jó munkáért. Mudrony Vilma, polg. isk. kézimunka- 
tanítónő, Kis-Marton, gyakorlati irányú működésért. May Emilia, tanitónőképezdei kézi
munkatanitónő, Kolozsvár, módszeres tanítás és kitűnő kiállításért. Miháloviczky Arnold, 
faragászati tanitó, Orsóvá, ügybuzgalomért. Molnár József, tanitóképzőintézeti tanár, 
Kolozsvár, a kézügyességi oktatás fejlesztéséért. Molnár Vincze, a vakok budapesti orsz. 
intéz, tanára, Budapest, új találmányért. Maráth József, áll. agyagipari iskolai tanár, 
Sz.-Udvarhely, gyakorlati irányú és jó munkáért. Mokry Sámuel, fa- és fémipari szak
iskolai igazgató, Szeged, jó és kiváló sikeres tanitásért. Mendly Károly, fa- és fémipari 
szakisk. tanár, Szeged, kiváló eredményes tanitásért. Mátray Lajos, m. kir. iparműv. 
isk. tanár, Budapest, jó tanitásért. Nesnera Aladár, fa- és fémipari szakiskolai igazgató, 
Arad, helyes irányú vezetés és kiváló gyakorlati eredményekért. Némethy Lajos, iskola
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széki elnök, Debreczen, ügyes vezetésért. Nyers István, gépész, Budapest, jó munkáért. 
Nevelős Lajos, igazgató, Aranyidka (Abauj-Torna vm.), szorgalomért. Nehéz János, 
igazgató, Vajda-Hunyad, ügybuzgóságért. Nikolini Géza, igazgató, Kis-Garam (Zólyomm.), 
sokoldalú munkásságért. Nagel Róza, polg. isk. kézimunkatanitónő, Újvidék, módszeres 
tanításért. Nagy Károly, m. kir. áll. tanitóképezdei tanár, Csáktornya, jó vezetésért. 
Niernsee József, képezdei rajztanár, Losoncz, rendszeres, tanításért. Nagy Károly, tanitónő- 
képezdei rajztanár, Budapest, jó vezetésért. Niklas Jozefin, nőiparisk. tanítónő, Kolozs
vár, elért eredményekért. Odor Henrietta, felsőbb Jeányisk. tanítónő, Budapest, mód
szeres tanítás és jó Ízlésért. Orbán Ferencz, felsőbb keresk. és középfaiparisk. igazgató, 
Brassó, helyes irányú és gondos vezetésért. Ordódy Béla, áll. ipariskolai tanár, Buda
pest, jó és kiváló sikeres tanításért. Özv. Osvald Sándorné, kir. áll. nőipariskolai tanítónő, 
Budapest, helyes irányú tanításért és buzgalomért. Petrides János, agyagipari szakisk. 
tanár, Ungvár, eredményes gyakorlati tanításért és művészeti irányért. Pivár Ignácz, ke
gyesrendi tanár és a vakok budapesti orsz. intéz, igazg., Budapest, jó vezetésért. Pillér 
Erzsébet, áll. nőipariskolai tanítónő, Budapest, helyes irányú tanításért. Pakei Lajos, 
áll. fa- és fémipariskolai igazgató, Kolozsvár, helyes irányú vezetés és sikeres tanításért. 
Pál Anna, nőipariskolai igazg., Kolozsvár, kiváló eredmények, iparművészeti irány és jó 
ízlésért. Pap Károly, budapesti egyetemi tanársegéd, Budapest, jó munkáért. Parragh 
Gedeon, főgimnáziumi tanár, Kecskemét, haladás és jó munkáért. Parragh Zsigmond, 
mechanikus, Budapest, jó munkáért. Porszász József, V. kér. főreálisk. tanár, Budapest, 
ügybuzgalomért. Pató János, áll. ipariskolai tanár, Kassa, jó és kiváló vezetésért. Péter 
Vilmos, igazgató, Bálványos-Váralj a (Szolnok-Dobokam.), szorgalomért. Pápai Viktor, 
tanár, Veszprém, ügybuzgalomért. Peres Sándor, óvóképző-igazgató, Budapest, kitűnő 
vezetésért. Pielok Márta, tanítónő, Budapest (orsz. nőképző tanintézet), ügybuzgalomért. 
Petrányi Géza, orsz. nőképző-tanint. tanító, Budapest, jó Ízlés, szép eredményért. Pct- 
rusz János, tanító, Szolyva (Beregm.), iparkodásért. Robonyi Géza, tanműhely-igazgató, 
Pinkafő, helyes irányú vezetésért. Relle Jolán, kir. állami nőipariskolai tanítónő, Buda
pest, helyes irányú tanításért. Roboz József, váczi siketnéma orsz. int. igazgató, Vácz, 
ügybuzgalomért. Rucsinszky Lajos, képezdei tanár, Budapest, kiváló eredmény és helyes 
vezetésért. Reimlinger Gyula, főgimn. rajztanár, Losoncz, ügybuzgalomért. Dr. Riegler Gusz
táv, egyetemi tanársegéd, Budapest, szorgalomért. Rozonovszky Frigyes, praeparator, 
Budapest, ízléses munkáért. Réthy Lajos, polg. isk. tanító, Czegléd, jeles eredményért. 
Dr. Richter Aladár, főgimn. tanár, Budapest, ügybuzgalomért. Reinhart Kálmán, iparisk. 
tanár, Arad, kiváló eredményes tanításért. Rend Irma, munkatanitónő, Kolozs, szor
galomért. Sinczky Julia, munkatanitónő, Kolozs, szorgalomért. Schäffer György, elemi 
iskolai igazgató, Lippa, szorgalomért. Sztrakay Sándor, Budapest, új találmányért. 
Steinitzer Vilma, árvaházvezető, Hódmezővásárhely, helyes vezetésért. Székely Gáborné, 
óvónő, Szeged, fejlesztésért. Sziklai S., papír- és tanszerkereskedő, Budapest, a minta
óvoda felszereléséért. Serly Ferencz, elemi iskolai igazgató, Beregszász (Beregm.). szor
galomért. Szentpétery János, elemi iskolai igazgató, Besztercze, szorgalomért. Spot- 
kovszky Károly, tanár, Sátoralja-Ujhely, ügybuzgalomért. Skonyár Gusztáv, igazgató, 
Liptó-Szt.-Miklós, szorgalomért. Skopál István, főreálisk. tanár, Székesfehérvár, szép 
eredményért. Dr. Schröber Emil, főgimnáziumi tanár, Szatmár, jó munkáért. Szabó 
József, főreáliskolai tanár, Győr, ügybuzgóságért. Szalay Károly, íőgimnáziumi tanár, 
Budapest, haladásért. Szatmáry Ákos, főgimnáziumi tanár, Kolozsvár, haladás és jó 
munkáért. Szemák István, középisk. tanár, Budapest, kiváló ügybuzgalomért. Szita 
Andor, élettani intézeti gépész, Budapest, tudományos működésért. Szmetanay Ágoston, 
kir. kath. főgimnáziumi tanár, Budapest, ügybuzgóságért. Simon Ferencz, elemi isk. 
igazgató, Pöstyén (Nyitram.), szorgalomért. Szerémi Alajos, felsőbb leányisk. rajztanár, 
Budapest, eredményes tanításért. Szopkó István, polg. isk. rajztanár, Miskolcz, mód
szeres vezetésért. Schrvarz Irén, fels. leányisk. kézimunkatanitónő. Kassa, jó vezetésért. 
Schmidt Boldizsár, igazgató, Pécs, kiváló szakműködésért. Szubotin Mária, kézimunka
tanitónő, Bánffy-Hunyad, háziipar-munka fejlesztésért. Szüsz Nándor, a mechanikai tan
műhely igazgatója, Budapest, haladás és jó munkáért. Sztubner Simon, polgári isktola 
rajztanár, Galgócz, helyes vezetésért. Simonffy Aladár, ipariskolai tanár, Arad, kiváló 
eredményes tanításért. Dr. Simonkay Lajos, egyetemi magántanár, Budapest, ügybuzgó
ságért. Dr. Sturm Albert, szerkesztő, Budapest, kiváló ügybuzgalomért. Stubner Simon, 
polg. leányisk. rajztanár, Körmöczbánya, közreműködésért. Szvacsina Géza, városi taná
csos, Kolozsvár, sikeres közreműködésért. Siklódy István, áll. közép-faiparisk. tanár, 
Brassó, sikeres szakrajztanitásért. Schuller János, áll. közép-faiparisk. tanár, Brassó, sikeres
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tanításért. Straub Sándor, technológiai iparmuzeumi őr, Budapest, kiváló sikeres műkö
désért. Sztunkay F. Béla, vasipari szakiskolai h. igazgató, Gölniczbanya, szakszerű, 
gyakorlati irányú vezetésért. Szőke Antal, képezdei rajztanár, Kun-Felegyháza, jó mun
káért. Somogyi Géza képezdei igazgató, Znióváralja, helyes vezetésért. Szukováthy Ilona, 
tanitónőképezdei tanítónő, Győr, módszeres és tiszta munkákért. Slavkovszky Vilmos, 
térképész, Budapest, jó munkáéit. Sulyok Ida, íels. leányisk. tanítónő, Temesvár, házi 
iparmunka honosításáért. Szukováthy Ottilia, fels. leányisk. kézimunkatanitónő, Trencsén, 
helyes vezetésért. Szabó Gábor, polg. isk. tanító, Budapest, a kézügyességi oktatás czél- 
tudatos vezetése és kifejlesztéséért. Schrancz Mihály, kézügyességi iskolai igazgató, Sop
ron, a kézügyességi oktatás czéltudatos vezetése és kifejlődéséért. Dr. Szili Sándor, 
Budapest, tudományos működésért. Schickedanz Albert, m. kir. iparműv. isk. tanáig 
Budapest, jó tanításért. Scheffler Nándor, agyagipari szakisk. igazgató, Székely-Udvar
hely, kiváló eredményes tanításért és helyes irányú vezetésért. Szűcs Izsó, iparostanoncz- 
iskolai rajztanár, Nagyvárad, helyes irányú vezetésért. Téglás József, fa- és fémipari 
szakisk. tanár, Szeged, kiváló eredményes tanításért. Tordai Imre, áll. fa- és fémipari 
szakisk. tanár, Maros-Vásárhely, kiváló és sikeres tanításért. Tamásy Erzsébet, nőipar
iskolai tanítónő, Kolozsvár, elért eredményekért. Thiering Oszkár, igazgató a szövőipari 
szakiskolánál, Késmárk, kiválóan sikeres tanításért. Tschörner József, tanár a szövőipari 
szakiskolánál, Késmárk, kiválóan sikeres tanitásért. Taferner Béla, főgimnáziumi rajz
tanár, Lugos, ügyb^zgalmáért. Themák Ede, főgimnáziumi tanár, Budapest, ügybuzgal
máért. Tordai György, főgimnáziumi igazgató, Pancsova, javításért. Tragor József, rajz
tanár, Eperjes, ügybuzgóságért. Tóth Sándor, áll. elemi iskolai igazgató, Perlak, jó 
vezetésért. Tóth Kálmán, igazgató, Gyöngyös, jó irányú vezetésért. Tucselc Ilona, munka- 
tanítónő, Hatvan, kiváló munkásságért. Ulrich Márton, igazgató, Piskitelep (Hunyadm.), 
buzgó munkásságért. Ujházy Aladáiné, fels. leányisk. tanítónő, Máramaros-Sziget, mód
szeres tanitásért. Vass Károly, fa- és fémipari szakiskolai tanár, Marosvásárhely, gya
korlati irányú tanitásért. Versényi Gábor, képezdei rajztanár, Kolozsvár, jó munkáért 
és fokozatosan vezetett rajztanitásért. Vigh Béla, főreálisk. tanár, Szeged, kiváló sike
rekért. Dr. Való Simon, Budapest (papnövelde), kiváló ügybuzgalomért. Vánky József, 
főreálisk. tanár, Szeged, ügybuzgóságért. Vitalis István, tanár, Selmeczbanya, ügy
buzgalomért. Vranyczany Janka, áll. fels. leányisk. tanítónő, Máramaros-Sziget, szép 
eredményért. Wagner Józsa, áll. fels. leányisk. tanítónő, Sopron, módszeres és tiszta 
munkáért. Wolf Árpád, tanár, Kassa, ügybuzgalomért. Wagner Mihály, munkásárvaházi 
igazgató, Zólyom-Lipcse, ügybuzgalomért. Weyde Ferencz, áll. iparisk. tanár, Kassa, 
jó és kiváló sikeres tanitásért. Winkler Lajos, egyetemi magántanár, Budapest, hala
dásért. Zsebők János, polg. isk. rajztanár, Hódmező-Vásárhely, helyes vezetésért. Zoványi 
Lajos, igazgató, Kraszna, buzgó vezetésért. Zsenaty F'erenczné, polg. isk. kézimunka
tanitónő, Hódmező-Vásárhely, helyes vezetésért. Závodszky Adolf, V. kér. íőreálisk. 
tanár, Budapest, ügybuzgalomért.

IV/A« és IV  B . csoport. E g észség ü g y  és gyerm ek nevelési ügy.
Versenyen kívül. Gr. Andrássy Aladár. Angyalföldi m. kir. orsz. elmebeteg-ápolda. 

A kir. m. tud. egyetem közegészségtani intézete. A kir. m. tud. egyetem II. belklini
kája. Gr. Apponyi Lajosné. M. kir. bánya- és kohó-kincstár, Nagybánya. Gróí 
Batthyány Lajosné. Gr. Bánffv György. Gr. Bethlen Sándorné. Budapesti kir. m. tud. 
egyetem I. chémiai intézete. Budapest székes főváros m. kir. államrendőrség főorvosi 
hivatala. Gr. Csáky Albinné, Budapest. Özv. gr. Csekonics Jánosné, Budapest. Dr. Dol- 
linger Gyula egyetemi tanár, Budapest. Özv. gr. Draskovich Pálné. Gr. Esterházy István. 
Gr. Esterházy János, Herczeg Esterházy Pál. F'ischer Péter és társa, első m. orvos
sebészeti műszer, kötőszer és testegyenészeti segélyművek gyára, Budapest (Fischer 
Győző jury-tag). Görög István üveges, Budapest. Dr. Hainiss Géza egyetemi magán
tanár, Budapest. Hegybánya-szélaknai gyermekjátékkészitő tanműhely. Ő Fensége József 
főherczeg. Gr. Károlyi Istvánná. Özv. Kendeffy Árpádné. Klement J. veje Gröber Lajos 
kosárfonó, Budapest. Gr. Lamberg Fülöpné. Lipótmezei m. kir. orsz. tébolyda. Magyar 
kir. államvasutak. Br. Mednyánszky Dénesné. Br. Mednyánszky Imre. Nemes Ábrahám. 
Ő Felsége főlovászmesteri hivatala. Ő Felsége udvari levéltára. Herczeg Pálffy Miklosné.
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Rankherlány (túl. a m. kir. kincstár). Dr, Róth Adolf, Budapest. Ráth Györgyné, Buda
pest. Br. Rothschild Nathaniel. Szalay Imre min. tanácsos, Budapest. Gr. Szápáry 
Gézáné. Özv. Szimélly Édéné. Br. Skrbenszky Fülöp. Stekláts Ludmilla. Singer és 
Wolfner könyvkiadók, Budapest (Wolfner József, jury-tag). Smialovszky Valér orsz. 
képviselő, Rajecz-Teplicz. Steinschneider Jakab ágy- és fehérneműgyáros, Budapest. 
Id. gr. Teleki Géza. Br. Vay Dénesné. Özv. gr. Vay Henrikné. Vízaknai gyógyfürdő 
(tulajd. a kincstár). Gr. Wenckheim Frigyesné. Wodiáner F. és fiai, Budapest, (Wodianer 
Arthur, jury-tag).

Millenniumi nagy érem.
A magyar szent korona országai baineologiai egyesülete, a balneológia terén szer

zett országos érdemekért. Arad szab. kir. város, a közegészségügy terén kiváló hala
dásért. Bártfai gyógyfürdő, nagymérvű haladásén. Beszterczebánya város, a közegész
ségügy terén kifejtett áldozatkészségért. Borszéki fürdő, nagymérvű haladás, verseny- 
és kivitelképesség és nagybani termelésért. Budai Ferencz József-keserűviz-forrás (Hirschler 
Mór), nagybani termelés, verseny- és kivitelképességért. Csorbái tó, tulajdonosa Szent-Iványi 
József, versenyképesség, jó ízlés és haladásért. Dr. Egger Leó és Egger I., gyógyszeré
szek, nagybani termeles, verseny- és kivitelképességért. Első pesti bölcsőde, a jóté
konyság terén kifejtett működéséért. Fenyves-chvojniczai gyermekjáték tanműhely, új 
iparág meghonosítása, a közjóiét emeléséért. Garai Samu és társa, sebészeti műszer- és 
kötszergyáros, Budapest, kiváló haladás és versenyképességért. Győr szab. kir. város, a köz- 
egészségügy terén jelentékeny haladásért. Halavács Gyula m. kir. oszt. geológus, tudo
mányos érdemekért. Lipik-fürdő tulajdonosai Schwimmer és Deutsch, verseny-és kivitel
képesség, kitűnő termelésért. Marillavölgyi betéti társaság, az egészségügy terén szerzett 
kiváló érdemekért. Meisser Alajos, vasúti mérnök, a munkáslakások tanulmányozása és 
ismertetése körüli érdemekért. Mohai Ágnes, Édeskuthy L. főbérlő, kitűnő termelés, 
kezelés, verseny- és kivitelképességért. Parád-fürdő, tulajdonosa gr. Károlyi Mihály, 
haladás, kitűnő termelés, versenyképességért. Dr. Pápai Vilmos-féle tehénhimlő-termelő 
intézet, a közegészségügy terén kifejtett kiváló működésért. Dr. Pécsi Dani tehénhimlő
termelő intézete, Túrkeve, a közegészségügynek tett kiváló szolgálatáért. Pécs városi 
közkórhaz igazgatósága, a kórházi egészségügy magas színvonalra való emeléséért. 
Posevitz Gusztáv, gyógyszerész, Pankota, új találmány, kitűnő termelés és verseny- 
képességért. Rozsnyay Mátyás, gyógyszerész, Arad, nagybani termelés és versenyképes
ségért. Schultes Ágost, a Salvator-forras tulajdonosa, kitűnő kezelés, verseny- és kivitel
képességért. Siófok, Balatonfürdő részvénytársaság, példátadó haladásért. Stefánia 
fehérkereszt országos lelenczház-egyesület, a jótékonyság terén kifejtett működéséért. 
Torontál varmegye törvényhatósága, a közegészségügy terén tanúsított áldozatkészségéért. 
Trencsén-Teplicz, tulajd. gr. Harcourt Iphigenia, nagy versenyképesség és kitűnő beren
dezésért. Weszely István és társa, orvosi műszerkészítők, Budapest, haladás és verseny- 
képességért.

Kiállítási érem.
Alsó-Tátrafiired (Késmárki hitelbank részvénytársaság), Késmárk, versenyképességért. 

Baranyay J., Budapest, jó munka és haladásért az egészségügy terén. Dr. Bácskay Béla, 
tehénhimlő-termelő intézete, Arad, versenyképességért. Bayer Antal, gyógyszerész, Buda
pest, haladás és versenyképességért. Dr. Beretzky Endre, Budapest, gyermekegészség
ügyi szempontból fontos és kitartó munkásságért. Bikszádi gyógyfürdő, tulajdonos 
Szent-Iványi Gyula, haladás, verseny- és kivitelképességért. Bodoki Mathild-forrás, tulaj
donos György József, kitűnő kezelés és termelésért. Boross testvérek, Budapest, jó munka 
és haladásért a Közegészségügy terén. Budai Erzsébet-sósfürdő, Mattoni és Wille, hala
dás, kivitelképesség és nagybani termelésért. Budapest józsefvárosi kisdedóvóegylet, a 
jótékonyság áldásos gyakorlásáért. Budapesti általános munkás-segélypénztár, a jóté
konyság áldásos gyakorlásáért. Buziási gyógyfürdő, tulajdonos Schottola Ernő, a fürdő
hely nagy orvosi jelentőségéért. Császár-fürdő, tulajd. az irgalmasrend Marczibányi-féle 
alapja, versenyképességért. Cirkvenicza tengeri gyógyfürdő részvénytársaság, áldozat
készségért. Debreczení élemedettek ispotálya, a jótékonyság áldásos gyakorlásáért. Élő
patak gyógyfürdő és ásvanyviztelep birtokosainak szövetkezete, haladás, versenyképes
ségért. Dr. Frenyó Pál orvos, Dévavanya. Germán János, labdakészitő, Zilah, új iparág
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meghonosításáért. Dr. Hankó Vilmos, főreáliskolai tanár, Budapest, a hazai ásvány
vizek verseny- és kivitelképessége körüli érdemeiért, nemkülömben tanulságos kiállításáért. 
Hygieia fémipar r. t., Budapest, versenyképesség és jó munkáért. Lantay Julia, szabónő, 
Budapest, versenyképesség és jó ízlésért. Loser János, Budapest, verseny- és kivitel
képességért. Lubló-fürdő, tulajd. Probstner Alfréd, ministeri titkár, Budapest, újabb 
építkezések alapján mutatkozó haladásért. Magyar gyapjútomp- és kalapgyár, Buda
pest, versenyképességért. Gr. Majláth József, Helmecz, a humanizmus terén kifejtett 
áldozatkészségéért. Márkus Lajos mű- és épületlakatos, Budapest, jó munkáért és hala
dásért a közegészségügy terén. Dr. Mergl Ödön, kerületi orvos, Pozsony, haladásért. 
Moldoványi Sándor, kötszergyáros, Budapest, haladas és versenyképességért. Dr. Morelli 
Károly, főorvos, Budapest, haladásért. Nagyszeben város, a közegészségügy terén jelen
tékeny haladásért. Nagyvárad sz. kir. város, a közegészségügy terén jelentékeny hala
dásért. Nyitra vármegye, Nyitra, a közegészségügy terén tanúsított haladásért és áldozat- 
készségért. Dr. Ónodi Adolf, egyetemi m. tanár, Budapest, az egészségügy terén szerzett 
érdemekért. Pöstyéni fürdő, tulajd. Winter Sándor és fiai, versenyképesség és hala
dásért. Dr. Preysz Cornél, Budapest, a fürdőügy terén szerzett érdemekért. Pintér 
Ignácz, játékgyáros, Sopron, jó munkáért. Pozsony sz. kir. város, jelentékeny hala
dásért a közegészségügy terén. Dr. Schmidt Antal, orvos, Pécs, haladásért kórház- 
berendezés terén. Schellhorn Péter, játékkészitő, Újpest, új ipar meghonosításáért. 
Szabadka sz. kir. város, haladásért a kórházi egészségügy terén. Szántói savanyúviz, 
tulajd. a zirczi apátság, Zircz, haladásért. Szt. Laszló-fürdő, nagyváradi lat. szert, püs
pökség, Nagyvárad, haladásért. Sztojka, tulajd. gr. Esterházy István, Pozsony, verseny- 
képesség és kitűnő termelésért. Gr. Batthyány Ferencz örökösei, Tarcsa, verseny- és 
kivitelképességért. A tihanyi benczésrendi apátság (Balaton-Füred), haladás, czélszerü 
kezelés és berendezésért. Temesvár sz. kir. város, haladásért az egészségügy terén. Temes 
vármegye, Temesvár, egészségügy terén haladásért. Dr. Tomka Samu, orvos, Budapest, 
tanúlságos készítményéért. Új-Tátrafüred, tulajd. dr. Szontágh Miklós, versenyképességért. 
Dr. Vájná Vilmos, egyetemi tanár, fogorvos, Budapest, új találmány és fontos javí
tásért a fogászat terén. Véghlesi Vera-forrás, tulajd. Nemeskéri Kiss Miklós, jó ter
melés, verseny- és kivitelképességért. Vihnye, tulajd. Selmecz-Bélabánya, versenyképes
ségért. Vogler József, Széchenyi-kút, Petáncz, versenyképességért.

Elismerő oklevél.
Bars vármegjre, haladásért az egészségügy terén. Dr. Batizfalvy Sámuel, egyetemi

m.-tanár, Budapest, haladásért a vizgyógyászat terén. Beller Péter, esztergályos, 
H.-M.-Vásárhely, új találmányért. Briefrel János, orthopädista, Budapest, mechanikai jó 
czipészmunkáért. Békés-Csaba község mérnöki hivatala, haladásért a közegészségügy 
terén. Csizi gyógyfürdő r. t., jól kezelt ásványvízért. Cross Charles, E. Lewis utóda, 
Budapest, jó munkáért. Courtina Amadé, fogműves, Budapest, csinos munkáért. Ferencz 
József gyermekkórház, Pozsony, haladásért az egészségügy terén. Finy Béla, gyógy
szerész, Budapest, haladás és versenyképességért. Fiumei Asilo di Canta per l’Infanzia, a 
jótékonyság áldásos gyakorlásáért. Frum István utóda, Budapest, törekvésért az egész
ségügy terén. Dr. Grünwald Mór, orvos, Budapest, haladásért. Haszlinszky Károly, 
gyógyszerész, Budapest, jó Ízlésért. Herkules-fürdő, tulajd. Temesi agrár takarékpénztár, 
Temesvár, a kiállítás körűi szerzett érdemeiért. Dr. Herczel Manó, orvos, Budapest, 
haladásért. Igló-Füred, tulajd. r. t., Igló, versenyképesség és haladásért. Jahner Rezső, 
gyógyszerész, Temesvár, jó munkáért. Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye, a közegészség- 
ügy terén kifejtett tevékenységéért. Kereszténysziget (az erdélyi Kárpát-egyesület nagy
szebeni osztálya, Nagy-Szeben), haladás és versenyképességért. Dr. Keleti és Kulpin, 
tehénhimlő-termelő intézet, B.-Csaba, a közegészségügy terén kifejtett működésért. 
Korond, tulajd. Gáspár Gyula, Marosvásárhely, jó termelésért. Korányi Lajos, gyógy
szerész, Budapest, versenyképességért. Kolop-fürdő, tulajd. Végess Sándor, Jisza-Süly, 
haladás a balneológia terén. Magyaróvári polgári Lázárház, a jótékonyság áldásos gya
korlásáért. Mezőtúri aggápolda, a jótékonyság áldásos gyakorlásáért. Miskolczi ipar
testület segélyegylete, a jótékonyság áldásos gyakorlásáért. Miskolczi községi óvoda és 
aggápolda, a jótékonyság áldásos gyakorlásáért. Nagyváradi Szent Józseí intézet, a jóté
konyság áldásos gyakorlásáért. Ó-Tátrafüred, tulajd szepesi bank részvénytársaság, 
Lőcse, Ó-Tátrafürednek az ezredéves orsz. kiáll, való bemutatásáért. Pekelmann
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Miksa, fogműves, Losoncz, jó munkáért. Pécsi Rudolfinum árvaház, Matessza lelencz- 
ház és szegényház, a jótékonyság áldásos gyakorlásáért. Pollatsek Bertalan, gyógy
szerész, Budapest, versenyképességért. Popiel Dénes, fogorvos, Budapest, jó munkáért. 
Pozsonyi iparbank, Pozsony, haladásért. Ráczfürdő, tulajd. dr. Heinrich N. Janos, Buda
pest, versenyképességért. Raditz Róbert, gyógyszerész, Budapest, haladásért. Dr. Reich 
lyiiklós, testegyenesitő intézet, Budapest, jól berendezett testegyenészeti és gimnasztikái 
intézetéért. Réthy Béla, gyógyszerész, Békés-Csaba, haladásért. Sárkány Dezső, czipész, 
Budapest, jó munkáért. Szentes város, az egészségügy terén kifejtett tevékenységért. 
Szeredi szegényház, a jótékonyság áldásos gyakorlásáért. Székesfehérvári aggápolda, 
a jótékonyság áldásos gyakorlásáért. Soproni kisdedóvó és gyermekmenház - egylet, 
a jótékonyság áldásos gyakorlásáért. Szepes-Béla nagyközség, haladásért a közegészség- 
ügy terén. Szeszlér Sándor, műépítész, Budapest, olcsó munkáslakások létesítésére 
irányzott törekvésért. Stubnya-fürdő (Körmöczbánya város), haladásért az egészségügy 
terén. Szegedi és avas-újfalusi gyógyforrások, tulajd. Masa István, Szeged, verseny- 
képességért. Szlatvini Anna-forrás, tulajd. Májunké Géza, Szepes-Olaszi, versenyképes
ségért. Szobráncz, tulajd. gr. Török Napoleon, Ungvár, jó forrásterményeiért és azok 
szakszerű kezeléséért. Schmidt Miksa, fogműves, Budapest, fontos javításért odontotechnika; 
téren. Szliacs fürdő, tulajd. Lenoir György és Conrád-féle árvaház-alapitvány, 
Bécs, jó termelés és kezelésért. Szombathelyi szegényház, a jótékonyság áldásos gya
korlásáért. Újbányái aggmenház, a jótékonyság áldásos gyakorlásáért. Vásártelki vas
láp és vasláptelep, tulajd. Sigmund Lajos, Vásártelek, versenyképesség és jó terme
lésért. Venus-forrás, tulajd. Olteanu Sándor, Budapest, jó termelésért. Vajda Béla, 
Budapest, jó munkáért. Versecz város, haladásért a közegészségügy terén. Dr. Weisz 
Ede, orvos, Pöstyén, testegyenészeti eszközök olcsó és egyszerű előállításáért.

Közreműködők érme.
Dr. Aczél Károly, orvos, budapesti önkéntes mentőegyesület. Diósy Lajos, gyógy

szerész, Budapest, antique-gyógyszertár megőrzéséért. Dosztal Kálmán műszerészsegéd, 
Fischer Péter jury-tagnál. Dr. Erreth Lajos, igazg. főorvos, Pécs város közkórházi igaz
gató. Grünwald Béla, festőművész, a három Tátrafüred diorámájának festője. Haberl 
Ferencz, műszerészsegéd, Fischer Péter jury-tagnál. Kafka Eustach, műszerész-segéd, 
Fischer Péter jury-tagnál. Dr. Koller Gyula, orvos, magyar orvosi könyvkiadó-társulat 
titkára. Dr. Kovách Aladár, orvos, budapesti önkéntes mentő-egyesület. Dr. Krcs Gyula, 
orvos, a rimamurany-salgótarjáni vasműtelepen létesített kórház vezetője. Dr. Müller Kálmán, 
min. tan., egyet. rk. tanár, a »Gondviselés« falusi kórház rendezője. Olgyay Ferencz, 
festőművész. (Marillavölgyi betéti társaság.) Oelhoffer Plenrik, a kiállítás körül szerzett 
érdemeiért, a budapesti szivattyú-gépgyár részvénytársaság által alkalmazott forrásvíz- 
emelőgép tervezője. Dr. Petz Lajos, tiszti főorvos, Győr sz. kir. város vízvezetéki és 
csatornahálózata kiállítása körüli érdem. Dr. Rajtsics Lajos, beszterczebányai főorvos. 
Dr. Riegler Gusztáv, orvos, a kir. m. tud. egyetem közegészségtani intézeténél való 
közreműködésért. Dr. Rózsaffy Alajos, m. kir. rendőrorvos, budapesti m. kir. állam
rendőrség főorvosi hivatala. Dr. Székely Ádám, orvos, a pápai Vilmos-féle tehén
himlő-termelő intézetvezetője. Steidler Ferencz, műszerészsegéd, Fischer Péter jury-tagnál. 
Tachy Mátyás, műszerészsegéd, Fischer Péter jury-tagnál. Torner Károly, műszerész
segéd, Fischer Péter jury-tagnál.

V/A. és V/B. csoport. Kereskedelem pénz- és hítelügy.
Versenyen kívül jury-tagok: Brázay Kálmán, Budapest. Czettel Gyula, Budapest. 

Dr. Körösi József, Budapest. Magyar kereskedelmi muzeum, Budapest. Dr. Popovits 
Sándor, Budapest. Ráth Károly, Budapest.

Közreműködők érme.
Az 1896-iki ezredéves országos kiállítás kereskedelem, pénz- és hitelügyi csoportjának létesítése

körűi szerzett kiváló érdemekért.
AuerRóbert, Budapest. Dr. Acsády Ignácz, Budapest. Barcza Károly,Budapest. Bossányi 

József, Fenyves-Chvojniczán u. p. Német-Próna. Dr. Detsinyi Artur, Budapest. Deutsch 
Sándor, Budapest. Dobrovics Sándor, Sopron. Engel Pál, Budapest. Dr. Flittner Frigyes,
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Budapest. Dr. Félegyházy Ágost, Budapest. Fritz Péter, Budapest. Fürst Jakab, Budapest. 
Gámán Zsigmond, Kolozsvár. Gyulai Rezső, Komárom. Dr. Halász Sándor, Budapest. 
Hevesi Ödön, Budapest. Dr. Holesch István, Beszterczebánya. Hüttl Tivadar, Budapest. 
Jenev Lajos, Budapest. Kánitz Mór, Budapest. Kánitz József, Budapest.' Keményfy 
G. Á., Budapest. Kovács Gyula, Budapest. Dr. Kovács Gyula, Budapest. Kertész Tódor, 
Budapest. Kunvári Fülöp, Budapest. Laborda Sándor, Budapest. Leitner Zsigmond’ 
Budapest. Lukács József, Budapest. Molnár Árpád, Budapest. Quittner Zsigmond’ 
Budapest. Roszner István, Budapest. Rötzer Ferencz, Budapest. Sasvári Ármin, Budapest. 
Siráki Béla, Budapest. Schneller Alajos, Budapest. Schuller Imre, Budapest. Szlábigh 
Ödön, Budapest. Schlesinger Pál, Budapest. Schuster Márton, Nagy-Szeben. Stolcz 
Ágost, Temesvár. Tschögl Henrik, Budapest. Dr. Ullmann Sándor, Budapest. Dr. Varga 
Gyula, Budapest. Vargha Sándor, Budapest. Weiss Berthold, Budapest. Weisz Fülöp, 
Budapest. Zachár Gyula, Budapest.

VI/A. csoport. Mezőgazdaság.
Versenyen hívül: Frigyes főherczeg ő cs. és kir. Fensége. József főherczeg 

ő cs. és kir. Fensége. Szász-Coburg-Gothai herczeg ő kir. Fensége. Báró Ambrózy 
Béla, nagybirtokos, F.-Gyarmat. Baranyay István, gyáros, Budapest. Calderoni és társa, 
nagykereskedő, Budapest. Csákovai földmives-iskola, Csákóvá. Cs. és kir. család sas
vári urad. főbérnöksége, Sasvár. Földmiv. isk. gyűjt, kiállítása, Budapest. Földmivelés- 
ügyi minist, mezőgazd. statisztikai osztálya, Budapest. Hatvani czukorgyár, Hatvan. 
Mauthner Ödön, magkereskedő, Budapest. Mezőgazdák szövetkezete, Budapest. M. kir. 
gazdasági tanintézet, Kassa. M. kir. gazdasági tanintézet, Debreczen. M. kir. gazdasági 
tanintézet, Kolozsmonostor. M. kir. gazdasági akadémia, Magyar-Óvár. M. kir. gép- 
kisérleti állomás, Magyar-Óvár. M. kir. növényterm. és kisérl. áll. Magyar-Óvár. M. kir. 
gazdasági tanintézet, Keszthely. M. kir. orsz. meteor, és földmágnességi intézet, Budapest. 
M. kir. meteor, intézet műhelye, Budapest. M. kir. chemiai int. és vegykisérl. áll., 
Budapest. M. kir. állami rovartani állomás, Budapest. M. kir. állami vetőmagvizsgáló 
állomás, Budapest. M. kir. gépkisérleti állomás, Budapest. M. kir. agronom geológiai 
intézet, Budapest. M. kir. koronauradalom, Gödöllő. M. kir. állami ménesintézet, Mező
hegyes. M. kir. állami ménesintézet, Kisbér. M. kir. állami ménesintézet. Bábolna. 
M. kir. állami ménesintézet, Fogaras.

Millenniumi nagy érem.
Abauj-Tornamegye gazdasági egyesülete, Kassa, sikeres közhasznú működésért (1. 

XX/a). Gróf Almássy Kálmán id., P.-Szent-Tamás, sokoldalú kitűnő termelés mezőgazdasági 
haladásért. Báró Baratta-Dragano Alajos, Poltár, nagyfokú gazdasági haladás és iparágak 
fejlesztéséért. Gróf Batthyány József, nagybirtokos, Szarva, nagy gond és szakértelemmel 
összeállított kiállításért és változatos termelésért. Borhy György, földbirtokos, Gyöngyös, 
mezőgazdasági sokoldalú sikeres termelés, gazdasági haladásért. Debreczeni gazdák, 
kiváló gazdasági haladásért. Délvidéki földmivesek gazdasági egyesülete, közhasznú 
működés és gazdasági haladásért. Gróf Erdődy Ferencz uradalma, Vép, nagyfokú 
gazdasági haladás, kiváló termelésért. Hajduvármegyei gazdák, Debreczen, gazdasági 
nagymérvű haladásért. Hevesvármegyei mezőgazdasági és erdészeti kiállítási bizottság, 
Eger, gazdag es változatos kiállításért. Hungária műtrágyagyár, Budapest, nagybani 
termelés és versenyképességért. Hunyadvármegyei gazdasági egylet, Déva, igen sikerűit 
mezőgazdasági kiállításért. Gróf Károlyi Mihály debrői hitbizományi uradalma, Kompolt, 
sokoldalú termelés, gazdasági haladásért. Ifj. Lészay Ferencz, íöldbirtokos, M.-Gorbó, 
sokoldalú kitűnő termelésért. Otocska Béla, bérlő, Kövesd, új termelési ág meghonosí
tásáért. Pestmegyei gazdasági egyesület, Budapest, nagy sikerű közhasznú tevékenység 
és mezőgazdasági haladásért. Sessler Lipót, gyáros, Nagy-Szombat, jó minőségű árpa
malátájáért. Somogymegyei gazdasági egyesület, Kaposvár, nagy sikerű közhasznú 
tevékenység és haladásért. Szent-Királyi Árpád, földbirtokos, Sz.-Udvarhely, székely 
tengeri előállítása és forgalomba hozásáért. Szent-Iványi Zoltán, nagybirtokos, Budapest, 
sokoldalú kitűnő termelés és gazdasági haladásért. Szolnok-Doboka vármegye gazdasági
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egyesülete, Deés, közhasznú tevékenység és gazdasági haladásért. Gróf Zelénski Róbert, 
nagybirtokos, Uj-Arad, a mezőgazdaság terén szerzett érdemekért. Veszprém vármegye 

. gazdasági egyesülete, sikeres közhasznú tevékenységért. Gróf Zedwitz Curt, nagybirtokos, 
Morava (Nyitra vm,), kitűnő termelés és mezőgazdasági haladásért.

. Kiállítási éréin.
Békésvármegyei gazdasági egyesület, mezőgazdasági haladásért. Első budapest- 

soroksári műtrágyagyár (Mogyoróssy J. L. és Stein), Soroksár, mezőgazdasági termelés 
fokozása és versenyképességért. Özv. gr. Forgách Sándorné, nagybirtokosnő, Pethő- 
Szinye, sokoldalú termelés és gazdasági haladásért. Báró Friesenhof Gergely, igazgató, 
O-Széplak, közhasznú működésért. Gammel Alajos, számtiszt, Budapest, .szép rovar- 
gyűjteményért. Dr. Gáspár János, tanár, Temesvár, jó munkáért. Gräber Gyula, föld- 
birtokos, Szonta, kitűnő termelésért. Gróf Harnoncourt Felix, nagybirtokos, Écska, 
solcoldalű kitűnő termelésért. Gróf Hunyady Imre, Kéthely, mezőgazdasági termelés 
fokozásáért. Jeszenszky Béla, földbirtokos, Temesvár, sokoldalú jeles termelésért. 
Karsay Albert és Vilmos, Hatvan, kitűnő termelésért. Kisszállási uradalom, sokoldalú 
kitűnő termelés és gazdasági haladásért. Kohner Károly és Adolf, nagybirtokosok, Szász- 
Berek, kitűnő termelés és gazdasági haladásért. Koncz Ödön, földbirtokos, Konécsa, 
kitűnő termelésért. Kriegner György, Budapest, kitűnő termelés és új termelési ág meg
honosításáért, Löwinger Lipót, földbirtokos, Békés-Csaba, kitűnő termelésért. Löwy 
Áron és fia, Békés-Csaba, kitűnő termelésért. Magyar tőzegipar részvénytársulat, új 
termelési ág meghonosításáért. Mezőgazdasági ipar-részvénytársaság, Kaposvár, szép 
mag- és takarmányfélékért. Nagyszombati gazdasági egyesület, közhasznú működésért. 
Országos törzskönyvelő bizottság, Budapest, sikeres működésért. Ó-széplaki agrár- 
meteorologiai obszervatórium, közhasznú működésért. Pillér Kálmán, földbirtokos, Piller- 
Peklér, kitűnő tervezésért. Poroszkay Béla, birtokos, Nagybecskerek, sokoldalú ered
ményes termelésért. Somló Jakab, földbirtokos, Temesvár, jó termelésért. Szeben 
vármegye tangazdasága, Nagyszeben, jeles sokoldalú termelés, gazdasági haladásért. 
Szilágymegyei gazdasági egyesület, Zilah, sikeres közhasznú tevékenységért. Temesvár 
város helyi bizottsága, közhasznú működésért. Uzovits Pál, földbirtokos, Könyök, kitűnő 
termelésért.

Elismerő oklevél.
Ambrózi Mihály, földbirtokos, N.-Ekemező, jó termelésért. L. Bakó Károly, Deés, 

jeles minőségű terményekért. Balla Pál, földbirtokos, Gezse, jó termelésért. Balogh 
György, birtokos, Batu, jó termelésért. Gróf Bánffy György, földbirtokos, Zetelaka, 
változatos termelésért. Bara János, földbirtokos, Csik-Szt.-Tamás, jó termelésért. Baranya- 
megyei gazdasági egylet, Pécs, közhasznú működésért. Barcsay Tamás. Nagy-Dobrek, 
igen jó minőségű terményekért. Barsmegyei gazdasági egyesület, Aranyos-Maróth, 
közhasznú tevékenységért. Bartha György, földbirtokos, Tusnád, jó termelésért. Bauer 
Ottó, földbirtokos, Tormás, jó termelésért. Béldi Tivadar, birtokos, Bodola, jó terme
lésért. Beregmegyei gazdasági egyesület, Nagy-Szőllős, közhasznú működésért. Beretvás 
Endre, Karácsond, jó termelésért. Berzeviczy Béla, földbirtokos, Hamborg, jó termelésért. 
Betegh Gerő, bérlő, Sósmező, jeles minőségű terményekért. Biharmegyei gazdasági 
egyesület, Nagyvárad, közhasznú működésért. Biró Antal, földbirtokos, Csik-Vacsárcsi, 
jó termelésért. Bíró István, Monostorszeg, jó minőségű terményekért. Boros Bálint, 
birtokos, Szatmár, jó termelésért. Borsodmegyei gazdasági egyesület, Miskolcz, közhasznú 
működésért. Böszörményi Zsiga, birtokos, Aranyos-Megyes, jó termelésért. Ifj. Böször
ményi Sándor, nagybirtokos, Petény, változatos termelésért. Brády Albert, földbirtokos, 
Brad, jó termelésért. Bretz András, földbirtokos, N.-Ekemező, jó termelésért. Buchwald 
Zsigmond, földbirtokos, P.-Gyimót, jó termelésért. Báró Buttler Ervin, nagybirtokos, 
P.-Kelecsény, sokoldalú termelésért. Büd-szent-mihályi gazdakör, közhasznú tevékeny
ségért. Csanádmegyei gazdasági egyesület, Makó, közhasznú tevékenységért. Csernus 
Alán, jó termelésért. Cseh László, nagybirtokos, Álpestes, jó termelésért. Cseh Vilmos, 
birtokos, Gutha, jó termelésért. Csikmegyei gazdasági egyesület, Csik-Szereda, közhasznú 
tevékenységért. Debreozeni gazdasági egyesület, közhasznú tevékenységért. Gróf Degenfeld 
Lajos, nagybirtokos, Szirák, sokoldalú termesztésért. Diószeghi czukorgyár gazdasága, 
jó termelésért. Domahidy István, nagybirtokos, Domahida, jó termelésért. Dörner Junker
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és társa, keményitőgyárosok, Nagy-Taronnia, jó termelésért. Dőry Dénes, földbirtokos, 
Juhé, jó termelésért. P. Eckhard Oszkár, földbirtokos, Makó, jó termelésért. Egri 
érsekség, mezőgazdasági haladásért. Egri főkáptalan, mezőgazdasági haladásért (1. XX/a-t 
is). Egri szőllőszeti és borászati egyesület. Erdélyrészi szász gazdasági egylet, Brassó, 
jó termelésért. Erdélyi szász gazdasági egyesület, Nagy-Szeben, közhasznú tevékeny
ségért. Gróf Esterházy Mihály, nagybirtokos, jó termelésért. Esztergomi főkáptalan 
szt.-miklósi uradalma, jeles minőségű gabonáért. Esztergomvidéki gazdasági egyesület, 
közhasznú működésért. Fáy Árpád, földbirtokos, Jánosd, jó minőségű szemes ter
ményekért. Fejérváry Jenő, Sárvár, igen jó minőségű terményért. Ferenczi István, 
földbirtokos, Gy.-Tölgyes, jó termelésért. Forster Elek, földbirtokos, Dombegyháza, jó 
termelésért. Földes Győző, birtokos, Csukár-Paka, jó termelésért. Földmives kiállítók az 
igali járásból, gyűjteményes magkiállitásért. Kövesgyüri Freystádtler Jenő lovag, nagy- 
birtokos, Tót-Vázsony, sokoldalú termelésért. Özv. Füzessy Károlyné, kisbirtokos, 
Szásznyires, jó minőségű termelvényekért, Gál Gyula, földbirtokos, Büsü, jó termelésért. 
Gál József, földbirtokos, Csik-Szereda, jó termelésért. Gerdanovits György, községi 
jegyző, Varjas, jeles minőségű gazdasági termelvényekért. Gondos Antal, földbirtokos, 
Csik-Szent-Márton, jó termelésért. Gräfl Jenő, Poroszló, jó termelésért. Győrvidéki gaz
dasági egyesület, Győr, közhasznú tevékenységért. Hadnagy Vincze és Gyula, Dálnok, 
jó termelésért. Hahn Sándor és M. B. Schön, földbirtokos, Madaras, jó termelésért. 
Halász Károly, kisbirtokos, Vojtek, jeles minőségű többféle termelvényért. Hanny 
József, haszonbérlő, Niczk, jó termelésért. Hajdúmegye gazdasági egyesülete, Debreczen, 
közhasznú tevékenységért. Hegyi Zsigmond, birtokos, Léh, jeles minőségű ter
ményekért. Herman Manó, birtokos, Kaposvár, jó termelésért. Hevesmegye gazdasági 
egyesülete, Eger, közhasznú tevékenységért. Ifj. Hedry Ernő, földbirtokos, Radács, 
jó termelésért. Horthy Vilmos, földbirtokos, Szőllős-Vég-Ardó, jó termelésért. Ihász 
Lajos, földbirtokos, Hathalom, jó termelésért. Illyés Viktor, Récze-Keresztur, jó minő
ségű termelvényért. Báró Inczédy Ádám, Deés, igen jó minőségű terményekért. 
Jászberény sz. kir. város, jeles minőségű termelvényekért és gazdasági haladásért. 
Jász-nagykun-szolnokmegyei helyi bizottság, a vármegye termelését feltüntető termény- 
kiállításáért. Jerfy Adolf, földbirtokos, Mezőlak, jó termelésért. Báró Jósika Gábor, föld- 
birtokos, Szamosfalu, jó termelésért. Karczag város, jeles minőségű termelvények és 
gazdasági haladásért. Kecskemétvidéki gazdasági egyesület, közhasznú működésért. 
Klein Vilmos, kertész, Szatmár, szép magvakért. Klopp S., Szécsény, jó termelésért. 
Kohn Jakab, gyáros, Debreczen, jó termelésért. Komárommegyei kis gazdák, jó ter
melésért. Gróf Kornis Viktor, Szt.-Benedek, sokoldalú termelés, jeles minőségű termel
vényért. Kovács Gergely, földbirtokos, Cs.-Verebes, jó termelésért. Kovács Gyula, 
birtokos, Apa, jó termelésért. Kölesei Kende Zsigmond, nagybirtokos, Istvándi, változatos 
termelésért. Községi elöljáróság, Erzsébetlak, gazdasági érdekek munkálásáért. Krassó- 
Szörénymegye gazdasági egyesülete, Lugos, közhasznú tevékenységért. Lánczy Béla, 
földbirtokos, F.-Láncz, igen jó minőségű terményekért. Lázár László, földbirtokos. 
Laposnyak, sokoldalú jó termelésért. Márffy Emil, földbirtokos, Bárdibükk, sokoldalú 
magtermelésért. Marostordamegyei gazdasági egyesület, Maros-Vásárhely, közhasznú 
tevékenységért. Márton Lajos, földbirtokos, Gy.-Szt.-Miklós, jó termelésért. Melczer 
Márton, földbirtokos, N.-Ekemező, jó termelésért. Mező Gyula, földbirtokos, Hegyhát- 
Hódász, jó termelésért. Molnár József, Szegzárd, (Tolnamegyei gazdasági egyesület), 
sikeres tevékenységért. Dr. Mosánszky Győző, földbirtokos, Balpataka, jó termelésért. 
Mosonmegyei gazdasági egyesület, Mosony, közhasznú tevékenységért. Muraszombati 
gazdasági fiókegylet, közhasznú működésért. Nagel Vilmos, földbirtokos, Kunágota, jó 
termelésért. Nagy János Sándor, kisbirtokos, Szék, jeles minőségű terményekért. Nagy
bányai gazdakör, közhasznú működésért. Návay Tamás, földbirtokos, Földeák, jó 
termelésért. Negro Adolf, Surány, sokoldalú termelésért. Neurohr Mihály, töldmivelő, 
Grabácz, jó termelésért. Német-czernyai gazdasági egyesület, közhasznú tevékenységért 
és a helyi haziiparfejlesztéséért. Nógrádmegye gazdasági egyesülete, Balassa-Gyarmat, 
közhasznú tevékenységért. Nyitramegye gazdasági egyesülete, közhasznú tevékenységért. 
Nyitravölgyi gazdasági egylet, Ó-Széplak, közhasznú tevékenységért. Papkeszi gazdakör, 
közhasznú működésért. Papp Kálmán, földbirtokos, Somosgyó, jó termelésért. Perényi 
Antal, földbirtokos, Körmend, jó termelésért. Gróf Pongrácz Jenő, földbirtokos, Vas
halom, jó termelésért. Pozsonyvármegyei gazdasági egyesület, közhasznú tevékenységért. 
Pucher Ede, földbirtokos, Belincz, jeles minőségű termelvényért. Purgly Lajos, föld- 
birtokos, Tompa, jó termelésért. Purgly László, földbirtokos, Kunágota, jó termelésért,
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Putnoky Domokos, földbirtokos, Szász-Erked, jó termelésért. Báró Rasztinai Rédl Béla, 
földbirtokos, Kelebia, sokoldalú, jó termelésért. Rettegi Sándor, Tőtös, jeles minőségű 
terményekért. Rosa József, birtokos, Török-Szakos, mezőgazdasági termelvényért. Dr. 
Semsey László, földbirtokos, Semse, jóminőségű szemes terményekért. Gróf Sigray 
Antal, földbirtokos, Iváncz, jó termelésért. Sill Mária, földbirtokos, N.-Ekemező, jó 
termelésért. Simonyi Dénes, birtokos, Szügy, sokoldalú termesztésért. Singer, Zweig és 
társa, Temesvár, új iparág meghonosításáért. Sipos Péter, földbirtokos, Csik-Szent- 
Míhály, jó termelésért. Solymos Gusztáv, földbirtokos, Török-Becse, sokoldalú, jó 
termelésért. Gróf Somssich Adolf, földbirtokos, Babócsa, jó termelésért. Gróf Somssich 
Imre, nagybirtokos, Hetes, szép gabona- és takarmánymagvakért. Özv. gróf Somssich 
Imréné, nagybirtokosnő, Mike, szép gabonaneműekért. Sopronmegye gazdasági egyesülete, 
közhasznú tevékenységért. Somló Jakab, birtokos, Temesvár, jeles minőségű, többféle 
termelvényért. Spitzer testvérek, bérlők, Heves, jó termelésért és a háziipar fejlesztéséért. 
Báró Steiger Albert, nagybirtokos, Szeptencz-Újfalu, jeles minőségű terményért. Strobl 
Géza, földbirtokos, Szili-puszta, jó termelésért. Surány-patyi uradalom (Vasmegye), jó 
termelésért. Szalkay Vilmos, földbirtokos, Darlácz, jó termelésért. Szatmári püspökség, 
Hidvég, mezőgazdasági haladásért. Szatmár vármegyei gazdasági egylet, változatos gyűjte
ményért és a háziipar előmozdításáért. Szegedi gazdasági egyesület, közhasznú tevékeny
ségért. Szepesbélai gazdakör, közhasznú tevékenységért. Szepesmegyei gazdasági 
egyesület, Lőcse, közhasznú tevékenységért. Szibenliszt Géza, birtokos, Nagyszombat, 
jó termelésért. Gróf Szirmay György, földbirtokos, Sz.-Péter, jó termelésért. Tallián 
Andor, földbirtokos, Osztopán, jó termelésért. Temesváry Géza, Vasas-Szent-Péter, jeles 
termelésért. Tiszafüredi gyümölcsészeti egyesület, közhasznú működésért. F.-Tiszavidéki 
gazdasági egyesület, Nyíregyháza, közhasznú működésért. Tolnamegye gazdasági egye
sülete, Szegzárd, közhasznú tevékenységért. Torda-Aranyosmegye gazdasági egyesülete, 
közhasznú tevékenységért. Torma Imre, Kondor, jó minőségű terményekért. Trencsén- 
megye gazdasági egyesülete, közhasznú tevékenységért. Tschida Artur, földbirtokos, 
Paks, sokoldalú igen jó termelésért. Ifj . Tüzes Karácsony, Csáky-Gorbó, jeles gazdasági 
terményekért, Vajda János, Alparét, jeles minőségű terményekért. Vajda Lajos, föld- 
birtokos, Kunágota, jó termelésért. Id. Vájná Lajos, földbirtokos. Adámos, jó termelésért. 
Gróf Vass Béla, Szent-Gotthárd, sok irányú termelésért. Gróf Vass Jenő, Czege, sok
oldalú jeles termelésért. Gróf Vass Albert, földbirtokos, Mező-Záh, jó termelésért. 
Vasmegye gazdasági egyesülete, Szombathely, közhasznú tevékenységért. Báró Vécsey 
József, nagybirtokos, Csegöld, jó termelésért. Veress József, földbirtokos, Cs.-Szt.-Simon, 
jó termelésért. Verseczi földművelők, jeles minőségű termelvényért. Vinga rendezett 
tanácsú város, jeles minőségű termelvényekért. Voith Simon, Kapjon, igen jó minőségű 
terrnelvényekért. Vojnits István, földbirtokos, Bács-Topolya, jó termelésért. Özv. Vojnits 
Jakabné, földbirtokos, Alsó-Roglaticza, jó termelésért. Walla Géza, földbirtokos, Noráp, 
sokoldalú jó termelésért. Weincz Mihály, kisbirtokos, Károlyfalva, jeles minőségű 
terrnelvényekért. Gróf Wengerszky Plugó, földbirtokos, A.-Sebes, jó termelésért. Gróf 
Wenckheim Ferencz, földbirtokos, Bened, jó termelésért. Gróf Wimpfen Siegfried, nagy- 
birtokos, Máslak-Hódos, jeles minőségű terrnelvényekért. Gróf Wimpfen Simon, nagy- 
birtokos, Bécs, jeles termelésért. Wolfinger Viktor, birtokos, Nagy-Becskerek, gazdasági 
haladásért. Ypsilanti herczeg örökösei, nagybirtokos, Simongát, szép gabonamagvakért. 
Zalamegye gazdasági egyesülete, Zala-Egerszeg, közhasznú működésért. Zágrábi érsekség 
billédi uradalma, sokoldalú jó termelésért. Zemplénmegye gazdasági egyesülete, S.-A.- 
Újhely, közhasznú tevékenységért. Zentai gazdakör, közhasznú működésért. Báró Zeyk 
József id., nagybirtokos, B.-Bocsárd, jó termelésért. Gróf Zichy Ferencz, nagybirtokos, 
Vedrőd, jó termelésért.

Közreműködők érme.
Anderko Aurél, csoportbiztos, Budapest. Asbóth Béla, g. intéző, Fogaras. 

Baranyai István, földbirtokos, Budapest. Bezuk Lajos, uradalmi igazgató, Zsombolya, 
sikeres működésért. Bartók Géza, gazdasági egyesületi titkár, Temesvár, sikeres műkö
désért. Blaskovits Ferencz, Temesvár, sikeres működésért. Bernhardt Géza, tiszttartó, 
Bánlak (gróf Karácsonyi Jenőnél), mezőgazdasági sikeres működésért. Bertalan Alajos, 
jószágkormányzó, Mernye (Somogy vármegye), eredményes tevékenységért. Bukaresti B. 
János, gazdasági tanintézeti tanár, Kassa. Bábolnai ménesbirtok igazgatója és tisztviselő 
kara, Bábolna. Borovszky Károly, statisztikai irodatiszt, Budapest. Bubics József, uradalmi 
igazgató, országgyűlési képviselő, Zsombolya. Cselkó István, akadémiai tanár, M.-Ovár.
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Czakó Béla, gazdasági tanár, Keszthely. Dukai Takács Zoltán, uradalmi segéd, Szarva. 
Fogarasi ménes parancsnoka és tisztikara, Szombatfalva. Ferenczy Ferencz, gazdasági 
tanár, Debreczen. Fogarasi ménesbirtok igazgatója és tisztviselő kara, Fogaras. Gáspár 
József, földmívelési iskolai igazgató, Algyógy. Gerlóczy Géza, gazdasági tanár, Kassa. 
Gaal Dénes, földbirtokos, Baté. Gödöllői korona-uradalom igazgatója és tisztviselő-kara 
Gödöllő. Hazslinszky Gyula, gazdasági tanár, Kassa. Halavács Gyula, osztálygeolog, 
Budapest. Hegedűs József, uradalmi igazgató, Budapest. Inkey Béla, főgeolog, Budapest! 
Jaczkó Antal, intézeti mechanikus, Budapest. Jeszenszky Béla, gazdasági előadó, Temesvár. 
Kisbéri ménes parancsnoka és tiszti kara, Kisbér. Kraushaar Károly, gazdasági egyleti 
titkár, Temesvár, sikeres működésért. Kertész György, gazdasági tanár. Kolozsvár. 
Ivarvázy Zsigmond. Kazy József, ministeri osztálytanácsos, Budapest. Koncz Zsigmond, 
kultúrmérnöki irodatiszt, Budapest. Kokas József, főherczegi uradalmi intéző, Marton- 
vásár. Kovács Lajos, főherczegi uradalmi intéző, Alcsut. Kisbéri ménesbirtok igazgatója 
és tisztviselő kara, Kisbér. Kriszt Frigyes, uradalmi igazgató, Emilia-major. Krick 
Aladár, uradalmi felügyelő, Mezőhegyes. Lammer Vilmos, földmívelési iskolai igazgató, 
Csákovár. Libits Adolf, uradalmi igazgató, Alcsut. Dr. Lovassy Sándor, gazdasági 
tanár, Keszthely. Mezőhegyesi ménesbirtok igazgatója és tisztviselő-kara, (Mezőhegyes. 
Dr. Müller Ottó, gazdasági tanár, Debreczen. Makkfalvay Géza, országgyűlési képviselő 
(Somogy vármegye), eredményes tevékenységért. Nagy Iván, Veszprém (veszprémmegyei 
gazdasági egyesületnél), sikeres működésért. Poor Titus, uradalmi kasznár, Szarva. 
Pietsch Lajos, megyei főszámvevő, Déva, sikeres tevékenységért. Rázsó Imre, tanársegéd, 
M.-Ovár. Rottler József, földmívelési iskolai tanár, Nagy-Szent-Miklós. Róna Zsigmond. 
Szűcs Mihály, gazdasági tanintézeti igazgató, Debreczen. Schuschka Rikárd, gazdasági 
intéző, M.-Ovár. Szekér Gyula, uradalmi kasznár, Gyulavári. Szemmváry József, gazda
sági egyesületi titkár, Deés. Székács Elemér, uradalmi ispán, Budapest. Szilassy Zoltán, 
országos gazdasági egyesületi titkár, Budapest. Serfőző Géza, gazdasági egyesületi titkár, 
Budapest. Szabó Arnold, tiszttartó, Szent-Ivány (Szentiványi Zoltánnál), sikeres működésért. 
Somssich Béla, tanársegéd, M.-Óvár. Töttössy Sándor, uradalmi felügyelő, Debrő (gróf 
Károlyi Mihálynál), buzgó tevékenységért. Treitz Péter, segédgeolog, Budapest. Thaisz 
Lajos, vetőmagv. állomásvezető, Budapest. Wittenberger József, Temesvár, sikeres műkö
désért. Zalka Zsigmond, gazdasági tanár, Kassa. Zlinszky István, békésmegyei gazdasági 
egyesületi titkár, közhasznú működésért.

VI/B. csoport. Gyümölcsészet, kertészet, kereskedelmi és gyógy
növények, dohány.

Versenyen kívül. Baranyay Géza, jury-tag. Blazsek Adolf, késműves, Budapest. 
Budapest székes főváros kertészete. Coburg Fülöp herczeg. Dohánykiviteli részvény- 
társaság. Emich Gusztávné, Budapest. Gaál Mariska, magánzó, Budapest. Gerstinger 
György, conservgyáros, Budapest. József főherczeg ő cs. és kir. Fenségének kertészete, 
Alcsut, Margitsziget. Krausz Károly József, kosárfonógyár, Budapest. Kertészeti egye
sület, Budapest. Magyar kir. kertészeti tanintézet. Molnár István, ministeri biztos, 
Budapest. Pestvármegyei, gazdasági egylet halasi faiskolája. Rakovszky István, jury-tag. 
Szabó Mariska, Budapest. Szelnár József Adolf, Budapest. Mauthner Ödön, magkeres
kedő, Budapest. Dr. Wekerle Sándor, jury-elnök. Zsolnay Vilmos, majolikagyáros, Pécs, 
(XIII.-nál díszoklevél).

Millenniumi nagy érem.
Bátya község, nagybani termelés- és versenyképességért. Dréher Ignácz és fia, 

késműves, Budapest, versenyképességért, jó munka- és uj kertészeti eszközök meg- 
honositása- és gyártásáért. Gröber Lajos, kosárkötő-gyáros, Budapest, jó Ízlés és jó 
munkáért. Helsinger Gedeon, Martfű, nagybani termelés-, versenyképesség- és kivitel
képességért. Martis Albert, tanító, Lugosfalva, kitűnő termelésért és versenyképességért. 
Mühle Vilmos, udvari műkertész, Temesvár, nagybani és kitűnő termelés-, verseny- és 
kivitelképességért. P.-péklai mintagazdaság és deszpot-szt-iváni rizstelep, P.-Pékla, verseny-
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és kivitelképességért. Pecz Ármin, műkertész, Budapest, kitűnő és nagybani termelés-, 
verseny- és kivitelképességért, a hazai kertészet fejlesztése körűi kifejtett tevékenységé
nek elismeréséül. Reichsthaler János, műkertész, Pozsony, versenyképesség- s gazdag 
és változatos kiállításért. Reinboth Béla, műkertész, Budapest, jó ízlés- és kitűnő ter
melésért. Seyderhelm Ernő, Budapest, jó Ízlés- és nagybani termelésért. Gróf Széchenyi 
Imre, Horpács, kitűnő termelés- és versenyképességért. AVeitzenfeld és fia, nagykeres
kedő, Budapest, versenyképesség- és kivitelképességért.

?Kiállítási érem.]
Báró Baich Iván, nagybirtokos, Bocsár, nagybani és kitűnő termelésért. Budapesti 

első gyermekmenhely istvántelki kertészképző iskolája, Rákospalota, jó Ízlés és kitűnő 
termelésért. Farkas József, várad-velenczei műkertészeti telep tulajdonosa, Nagyvárad, 
kitűnő termelés és versenyképességért. Ehrlich Salamon és Henrik, P.-Wenckheim, u. p. 
Fegyvernek, versenyképesség és kivitelképességért. Baranya-nádasdi dr. Feichtinger 
Sándor, kir. tanácsos, városi főorvos, Esztergom, kereskedelmi és gyógynövények tanúl- 
ságos ismertetéséért. Frommer A. Hermann, magkereskedő, Budapest, versenyképességért. 
Gáspár Antal, Maros-Vásárhely, versenyképesség és kivitelképességért. Hegyi Pál, kis
birtokos, Lajosfalva, sikeres termelésért. Gróf Karátsonyi Aladár, Beodra, kitűnő és 
nagybani termelésért. Kálazdi nővérek, Budapest, élő növények hű utánzásáért és ver
senyképességért. Lederer Arthur és Károly, földbirtokosok, Csóka, kitűnő termelésért. 
L’Huillier István, állami főkertész, Torda, jó Ízlésért. Meyne János, faiskolatulajdonos, 
Sopron, sikeres termelésért. Nagykőrösi kertészeti egyesület, kitűnő termelésért. Nőegylet, 
Nagy-Sink, sikeres termelésért. Raksányi Anna, Pilis, kitűnő termelésért. Sippi Rodiczky 
Jenőné, Budapest, kitűnő termelésért. Sabran-Ponteves herczegnő, Csicsó, kitűnő ter
melés-, kivitelképesség- és a háziipar előmozdításáért. San-Marco herczegnő, nagybirtokos, 
Nagy-Komlós, kitűnő és nagybani termelésért. Sonnenfeld M., Sasvár, versenyképesség- 
és kivitelképességért. Szepesmegyei kistermelők, sikeres termelésért. Temesvár szab. kir. 
város, Temesvár, kitűnő termelésért. Tschida Arthur, Paks, nagybani és kitűnő termelésért. 
Báró Vécsey József és Miklós, Csegöld, nagybani és kitűnő termelésért.

Elismerő oklevél.
Auer és Schwarcz, nádfonadék-gyárosok, Budapest, nagybani gyártásért. Braun 

és Glück, Csege, kitűnő termelésért. Budafok község, kitűnő termelésért. Csik vármegyei 
gazdasági egyesület, Csik-Szereda, sikeres termelésért. Gacsó Kálmán, birtokos, Hajdú- 
Böszörmény, kitűnő termelésért. Haldek Ignácz, magkereskedő, Budapest, verseny- 
képességért. Hein János, műkertész, Budapest, jó Ízlésért. Kecskeméti Sándor, látszerész 
és műszerész, Temesvár, kertészeti eszközök előállításáért. Kolozsvári Kiss István, bir
tokos, Halas, kitűnő termelésért. Lipniák Leó, Pribócz, uj termelési ág meghonosítására 
való törekvésért. Mühle Árpád, tájkertész, Temesvár, jó ízlésért. Nyitray és társa, Csege, 
kitűnő termelésért. Rácz Jakab, Lippa, haladásért. Reisz Bernát, terménygyáros, Buda
pest, uj termelési ág meghonosításáért és versenyképességért. Róbert pármai herczeg és 
gróf Bourbon Henrik, nagybirtokos, Szent-Hubert, kitűnő termelésért. Sándor Imre, bir
tokos, Halas, kitűnő termelésért. Schwarcz Antal, műlakatos, Budapest, fontos javításért. 
Szeben vármegye tangazdasága, Nagy-Szeben, haladásért. Sztraka János, kisgazda, 
Erzsébetlak, kitűnő termelésért. Tiszafüredi gazdasági egyesület, Tisza-Füred, sikeres 
termelésért. Török József, Szepes-Mindszent, haladásért. Urbán Péter, földbirtokos, 
Török-Becse, kitűnő és nagybani termelésért. Vallner János, tanító, Mező-Berény, hala
dásért. Zsurek Nándor, Pöstyén, versenyképességért.

Dohány.

Millenniumi nagy érem.
Gróf Apponyi Albert, Gerendás, okszerű és elismerésre méltó dohánytermelésért. 

Darvas Béla, Mártonfalva, okszerű és elismerésre méltó dohánytermelésért. Gróf Des- 
sewffy Alajos Dénes Béla, Királytelek, okszerű és elismerésre méltó dohánytermelésért.
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Kinczig János, Tövisegyháza, okszerű és elismerésre méltó dohánytermelésért. Kurzweil 
József, Németság, okszerű és elismerésre méltó dohánytermelésért. Gróf Keglevich 
Gábor, Magyar-Bodzás, okszerű és elismerésre méltó dohánytermelésért. Klein Aladár 
és Engel Jónás, Felső-Irsa, okszerű és elismerésre méltó dohánytermelésért. Lonovits 
József, Dombegyháza, okszerű és elismerésre méltó dohánytermelésért. Metzger Ferencz, 
Zádorlak, okszerű és elismerésre méltó dohánytermelésért. Ordódy Pál, Bagota, okszerű 
és elismerésre méltó dohánytermelésért. Purgly Lajos, Tompa, okszerű és elismerésre 
méltó dohánytermelésért. Vajda Lajos, Kun-Ágota, okszerű és elismerésre méltó dohány- 
termelésért. Dr. Zsilinszky Endre, Megyes-Egyháza, okszerű és elismerésre méltó 
dohánytermelésért.

Kiállítási érem.
Blanche Borbála, Réthát, okszerű dohánytermelésért. Beliczay István, Gerendás, 

okszerű dohánytermelésért. Brüll Ármin, Hosszu-Pályi, okszerű dohánytermelésért. 
Bischitz Dávid, Heves, okszerű dohánytermelésért. Csányi Ágoston, Csány, okszerű 
dohánytermelésért. Gr. Dessewffy Aurél, Büd-Szt.Mihály, okszerű dohánytermelésért. 
Elek István, Tisza-Szt.-Imre, okszerű dohánytermelésért. Fried Dániel, Székely, okszerű 
dohánytermelésért. Justh Gyula, Tornya, okszerű dohánytermelésért. Jancsó Géza, Tisza- 
Bura, okszerű dohánytermelésért. Küszler Henrik, Tápió-Szele, okszerű dohánytermelésért. 
Karsay Albert, N.-Telek, okszerű dohánytermelésért. Gr. Károlyi Tibor uradalma, Simánd, 
okszerű dohánytermelésért. Gr. Károlyi István, Sámson, okszerű dohánytermelésért. Kovács 
István, Verpelét, okszerű dohánytermelésért. Lányi Stenczel Julia, Csetnek, okszerű dohány- 
termelésért. Montág Sándor, Dombegyháza, okszerű dohánytermelésért. Montág Henrik, 
Tót-Bánhegyes, okszerű dohánytermelésért. Madarász Sándor, Mártonfalva, okszerű 
dohánytermelésért. Mandel Ede és Fisch Lajos, Nyir-Császári, okszerű dohánytermelésért. 
Mihalovits Istvánné, Torda, okszerű dohánytermelésért. Gr. Majláth József, O-Fehértó, 
okszerű dohánytermelésért. Özv. Nikelszky Sámuelné, Nyíregyháza, okszerű dohány- 
termelésért. Purgly János, Sofronya, okszerű dohánytermelésért. Ráth János, Dombiratos, 
okszerű dohánytermelésért. Br. Radvánszky Géza, Kurittyán, okszerű dohánytermelésért. 
Br. Solymosy László, Boros-Jenő, okszerű dohánytermelésért. Schuch János, Kisfalud, 
okszerű dohánytermelésért. Schwarcz Miklós, Keresztes, okszerű dohánytermelésért. 
Szent-Miklósi Sándor, Balkány, okszerű dohánytermelésért. Szalánczy Jánosné, Komoró, 
okszerű dohánytermelésért. Urbán János, Török-Becse, okszerű dohánytermelésért. Végh 
Aurél, Dombegyháza, okszerű dohánytermelésért. Vajda Ferdinánd, Goszona, okszerű 
dohánytermelésért. Vitéz Imre, Verpelét, okszerű dohánytermelésért. Gr. Wenckheim 
Frigyes, Uj-Kigyós, okszerű dohánytermelésért. Gr. Zichy Ferencz, Pocsaj, okszerű 
dohánytermelésért.

Közreműködők érme.
Barta Ferencz, gazd. egyesületi titkár, Tiszafüred. Czermann József, főbíró, Budátok. 

Ady Károly, városi kertész, Halas. Jamrich Sándor, kertész, Csákvár. Oderszky Lajos, 
intéző Biedermann Ottónál, Mozsgó. Vajda Károly, kezelőtiszt, Budapest. Zsarnóczay 
Ernő, gyárvezető, Budapest.

VI/C. csoport. Állati termékek.

Versenyen kiviil. Állatorvosi akad. belgyógyászati osztálya, Budapest. Dubravszky 
Róbert, Budapest. Gödöllői koronauradalom, Gödöllő. Kőbányai kir. állategészségügyi 
hivatal, Budapest. M. kir. állatorvosi akadémia, Budapest. M. kir. gazdasaga akadémia, 
M.-Óvár. M. kir. gazdasági tanintézet, Kassa. M. kir. gulyatelep, Kolozs. M. kir. menesbirtok, 
Fogaras, Kisbér. Makoviczky Péter, Rózsahegy. Dr. Rodiczky Jenő, Budapest. Hungária 
országos vajkiviteli részvénytársaság. Fein Dávid Budapest. Gyor  ̂ varos közönségé. 
Kienast és Bäuerlein, Budapest. Kőbanyai sertéshizlaló-részvénytarsasag, Budapest. 1 han- 
hauser A., Budapest. Rock István, Budapest.
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Millenniumi nagy érem.
Adelmann Károly, tanitó, Új-Szt.-Anna, rendkívüli haladásért. Dr. Bálint Sándor, 

Kolozsvár, szakmájának magas színvonalra emeléséért. Baeumel Fülöp és fia, Budapest, 
versenyképességért. Burkard Zsigmond és Kornél, Véghles, nagybani termelés és verseny- 
képességért. Imrey Ferencz, Jászberény, rendkívüli haladásért. Komárommegyei gazdasági 
egylet méh. szakoszt., Komárom. Kovács Antal, Buziás, közhasznú működésért. Kovács 
Ignácz, városi jegyző, Veszprém. Központi tej csarnok-szövetkezet, Budapest, úttörő és 
versenyképességért. Kühne Ferencz, Budapest, versenyképességért. Liebner József, föld- 
birtokos, Kakucs, nagybani termelés, kivitelképességért. Magyar kiviteli és csomagszállító- 
részvénytársaság, Budapest, verseny- és kivitelképességért. Nagy János, tanitó, Pancsova, 
rendkívüli haladásért. Pohánka Ödön, Csővár, jeles gyűjteményéért. Somssich Andor 
gyapjúkollekcziója, Saárd, nagybani termelés, versenyképességért. Székely Salamon, 
tejgazdasági vizsgálatok és eszközök, Budafok, rendkívüli haladásért. Tichy Miklós, 
Buda, versenyképességért. Virág Ferencz, mézeskalácsos, Kolozsvár, nagybani termelésért. 
Vámossy Mihály, Budapest, nagybani termelésért. Gr. Wenckheim testvérek, Vésztő, 
nagybani termelés, versenyképességért.

Kiállítási érem.
Ajan Lukács, Számos-Újvár, jó minőségért. Almássy Lajos, Pozsony, jó minő« 

ségért. Balogh Gergely, Tompohol, jó minőségért. Bábái József, Nagy-Szokol, jó minő
ségért. Benke Ferencz, Budapest, jó minőségért. Bilek Antal, Temesvár, jó minőségért- 
Bohun József, Fehérpatak, jó minőségért. Id. Bősz István, tanitó, Kis-Komlós, jó minő
ségért. Csoór István és József, Pásztó, jó minőségért. Czakó Sándor, asztalos, Nagy- 
Káta, jó minőségért. Damis József, Menguszfalu, jó minőségért. Dauscher Viktor, 
muzeumőr, Poprád. Dede Gábor és neje, Kaba, Hajdmegye, jó minőségért. Gróf 
Degenfeld Lajosné, Szirák, jó minőségért. Demetrovits Mihály, Német ;sán, jó minő
ségért. Déry József, törvényszéki aljegyző, Budapest. Diernsdorfer Simon, Torbágy, jó 
minőségért. Dobsina város. Erdélyi Kárpát-egyesület, Nagyszeben. Gr. Festetich Jenő, 
Csáktornya, helyes tenyésztésért. Franzen Mihály, Zsombolya, jó minőségért. Gébhard 
Imre, Kis-Harta, jó minőségért. Dr. Gidófalvi István és Horváth, Görgény-Szt.-György, 
jó minőségért. Id. Gödri Ferencz, Sepsi-Szt.-György, jó minőségért. Hecht Emil, Buda
pest, versenyképességért. Hellwig G., Petrozsény, jó minőségért. Ipszer Mátyás, Buda
pest, jó minőségért. Jakabházy Béla, Káros, jó minőségért. Jáger Pál, Felső-Galla, jó 
minőségért. Kárpáti muzeum, Poprád. Kobek István, Bátorkeszi, jó minőségért, Koczka 
József, Ráczkeve, jó minőségért. Kolozsvári fogház, Kolozsvár, jó minőségért. Koncz 
András, Feketehegy, jó minőségért. Kovács István, Vágkirályfa, jó minőségért. Mádi 
Kovács Istvánná, Puszta-Gyapju, jó minőségért. Huszár Lajos, Pesterenád, jó minőségért. 
Lakatos Károly, Komárom, jó minőségért. Láng Laura, Kis-Harta, jó minőségért. Lippai 
János, Csongrád, jó minőségért. Micsik Lajos, mézeskalácsos, Budapest, jó minőségért. 
Möszl Lajos, tanitó, Kőszeg, jó minőségért. Müller Frigyes, Franzfeld, jó minőségért. 
Münnich Kálmán, bányaigazgató, Igló. Neiszter György, tanitó, Lugos, jó minőségért. 
Nemes Sándor, Komárom, jó minőségért. Dr. Niamesny Gyula, ügyvéd, Temesvár, jó 
minőségért. Országos állatvédő-egyesület, Budapest, közhasznú működésért. Országos 
baromfiteny. egyesület, Budapest, közhasznú működésért. Parthy Károly, Felcsut, jó 
minőségért. Prenoszyl László, Pozsony, jó minőségért. Posevitz Gyula, magánzó, Igló. 
Reiter Károly, Alibunár, jó minőségért. Révész Menyhért, Fényes-Litke, jó minőségért. 
Schmidt Keresztély, Prázsmár, tartós és kitűnő jó mézért. Schultz Pál termelő, Szőllős, 
u. p. Tata. Sőtér Kálmán, Inán, közhasznú működésért. Szalay Ottó, Devecser. Szele 
Kálmán, Lesencze-Tomaj, jó minőségért. Szepes-Béla város. Szénássy Ferencz és társa, 
Veszprém. Szepesi méhészeti egyesület, Szepeshely, közhasznú működésért. Szilágyi 
Rezső, Esztergom, jó minőségért. Siegmeth Béla, oszt. elnök, Debreczen. Svoboda 
Ignácz, Gödöllő, jó minőségért. Tejgazdasági munkások középiskolája, Munkács, köz
hasznú működésért. Tóth János, tanitó, Jászberény, jó minőségért. Töltényi Antal, 
Székesfehérvár, jó minőségért. Turcsányi Gyula, Kolozsvár, jó minőségért. Valló János, 
kántortanitó, Ligetfalu, közhasznú működésért. Voith Gergely, Szamosújvár, sok irányú 
termelés és gazdasági haladásért.
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Elismerő oklevél.

Abend András, N.-Enyed, kiépített mézharangért. Alexa Tódorné, Szamos-Ujvár, 
süteményekért. Adelmann Adám, Arad-Mácsa, mézért. Ács János, M.-Bánhegyes, mézért. 
B. Bánffy Ernő, Kolozsvár. Binder Iván, lapszerkesztő, Budapest. Bacskay Sámuel, Csap, 
mézpergetőért. Bodor Erzsi, Kolozsvár, 5 üveg mézért. Beliczay Ignácz, Czegléd, 2 egyes 
kaptárért. Balogh Gergelyné, Tompahát, befőttért. Borszéky Sománé, Budapest, méhlegelő- 
növényekért. Biró Sándor, Brassó, pergetett és lépes mézért. Bartha József, N.-Bánhegyes, 
mézért. Béres János, Vizslás, mézért. Conrad és Wünsch, Budapest. Csoor István és 
József, Pásztó mézpergetőért. Csiky János, Korond, mézért. Csiky János József, Kolozs
vár, mézért. Csupkay Ferencz, Abony, mézért. Dede Gábor, Kaba, hatos kaptárért. Deák 
Gáborné, Szászváros, 2 üveg mézért. Dömök Róza, Pálfalva, lépesmézért. Décsy Nándor, 
Jászberény, méz és mézborért. Erdélyrészi méhészegylet, Kolozsvár. Fejér Mihály, Gyéres, 
mézért. Gödri István, Stomfalu, kaptárokért. Gallér Mihály, Szász-Mogyoros (Brassó mel
lett). Id. Gödri Ferencz, Sepsi-Szt.-György, mézért. Gönczy Mihály, Számos-Újvár, 
gyógykeserűért. Hungária orsz. vajkiviteli részvénytársaság, Budapest. Hajdú András, 
Nagylak, 2 db. egyes kaptárért. Hives Pál, Perbete, 2 átmeneti kaptárért. Harmath Lajos, 
Egerbegy, viaszért. Hirling József, Hatvan, mézért. Jalits Ignácz, Szolnok, kaptárokért. 
Jálits Ignácz, Budapest, mézzel befőzöttekért. Kis János, H.-Szoboszló, mézért. Ifj. Kom- 
menda István, Ajacz, rajzokért. Köröndi méhészkor, Korond, mézért. Kuna János, Kun- 
Szent-Márton, mézért. Gr. Keglevich István gazdasága, Rákó. Klein Móriczné, Miskolcz. 
Kocsi Mayer Gyula, tanító, Ráczkeresztúr. Kis Vendel, M.-Bánhegyes, 10 üveg mézért. 
Kellner János, Nagy-Karneson, pergetett és lépesmézért. Kunst Jakab, Detta, mézért. 
László János, Eger, mézért. Lukács Ferencz, Büd-Szt.-Mihály, 2 magazin-kaptárért. 
Lukácsi Zsigmond, Számos-Újvár, 4 üveg mézért. Lazarek Márton, Ó-Dögös, pergetett 
méz és boxesért. Magyarországi Kárpát-egyesület, Igló. Mauks Elek, Soroksár, mézért. 
Moritz Gyula, Ács, méz és viaszért. Alészáros József, F.-Gyarmatha. méz és terményeiért. 
Nemesszeghy Kálmán, Komárom, kaptárért vonalzóval. Nemes Sándor, Szend, 1 hatos 
duczért. Nagy György, Sepsi-Szt.-György, 14 üveg mézért. Nagy Illuminat, Csalló-Szent- 
Antal, méhterményekért. Orend Márton, Teregova, 1 hármas kaptárért és mézért. 
Pendorfer Ede, Komárom, viaszfőző és présért. Paksy Károly, Böszörmény, mézért. 
Paulovits Alajos, Perkáta, mézért. Pap Ferencz, Aranyos-Torda, mézért. Ritter Ferencz, 
Kőszeg, kaptárokért. Rónay Lajos, Szőllős-Györök, saját méhészeti rajzáért. Szukup 
Lajos, Pelikánkert, mézért. Szakot Albert, N.-Szeben, mézért. Szentgyörgyi István, 
Kolozsvár, lépesmézért. Szepesmegye, Szepesvár vidéke. Dr. Sváby Lajos, K.-Szt.-Márton, 
mézért. Stauber Antal, Dunaföldvár, lépesmézért. Szvoboda Ignácz, Gödöllő, mézért. 
Turcsányi Gyula, Kolozsvár, 18 üveg mézért. Vas Imre, Békés, 1 db. hármas kaptárért. 
Vágó Pál, Magyar-Bánhegyes, mézért. Veress János, K.-Szt.-Márton, mézért. Várady 
János, Abony, mézért. Zechmeister Ernő, Pozsony, mézért.

VI/D. csoport. Vízépítkezés, halászat, turista-ügy.

Versenyen hívül ; I. kér. m. kir. kultúrmérnöki hivatal, Budapest. II. kér. m. kir. 
kultúrmérnöki hivatal, Budapest. III. kér. m. kir. kultúrmérnöki hivatal, Budapest. 
IV. kér. m. kir. kultúrmérnöki hivatal, Kassa. V. kér. m. kir. kultúrmérnöki hivatal, 
Sátoralja-Ujhely. VI. kér. m. kir. kultúrmérnöki hivatal, Debreczen. VII. kér. m. kir. 
kultúrmérnöki hivatal, Kolozsvár. VIII. kér. m. kir. kultúrmérnöki hivatal, Budapest. 
IX. kér. m. kir. kultúrmérnöki hivatal, Arad. X. kér. m. kir. kultúrmérnöki hivatal Brassó. 
XI. kér. m. kir. kultúrmérnöki hivatal, Szombathely. Aradi m. kir. folyammérnöki hivatal, 
Arad. Budapesti m. kir. folyammérnöki hivatal, Budapest. Dunabogdányi és visegrádi 
m. kir. kincstári kőbányakezelőség, Visegrád. Eszéki m. kir. folyammérnöki hivatal, 
Eszék. Fehértemplomi m. kir. folyammérnöki hivatal, Fehértemplom. Felső-Dunaszabá- 
lyozási m. kir. kirendeltség, Pozsony. Ferencz-csatorna-torkolat munkálatainak m. kir. 
művezetősége, Ó-Becse. Gyulai m. kir. folyammérnöki hivatal, Gyula. Kassai m. kir. 
folyammérnöki hivatal, Kassa, Komáromi m. kir. folyammérnöki hivatal, Komárom. 
Közegészségügyi mérnöki szolgálat, Budapest. Mitroviczai m. kir. folyamraérnöki hivatal,
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Mitrovicza. Morvaszabályozási m. kir. kirendeltség, Pozsony. Országos halászati fel
ügyelőség Budapest. Országos ra. kir. vizépitészeti és talajjavító hivatal, Budapest. 
Országos m. kir. vizépitészeti és talajjavitási hivatal tiszai, dunai, kultúrmérnöki és 
vízrajzi osztályai, Budapest. Pozsonyi m. kir. folyammérnöki hivatal, Pozsony. Sátoralja
újhelyi m. kir. folyammérnöki hivatal, Sátoralja-Ujhely. Szatmári m. kir. folyammérnöki 
hivatal, Szatmár. .Szegedi m. kir. folyammérnöki hivatal, Szeged. Sziszeki m. kir. 
folyammérnöki hivatal, Sziszek. Szolnoki m. kir. folyammérnöki hivatal, Szolnok. Temes
vári m. kir. folyammérnöki hivatal, Temesvár. Tiszai m. kir. állami kotrások vezetősége, 
Szeged. Újvidéki m. kir. folyammérnöki hivatal, Újvidék. Zombori m. kir. folyammérnöki 
hivatal, Zombor.

Milléniumi nagy érem.
Alsó-csallóközi és csilizközi egyesült ármentesitő és alsó-csallóközi belvizlevezető 

társulat, Komárom, az ármentesités terén kifejtett kiváló közhasznú működésért. Alsó
szabolcsi ármentesitő társulat, Debreczen, az ármentesités terén kifejtett kiváló köz
hasznú működésért. Beregmegyei vizszabályozó és ármentesitő társulat, Beregszász, 
az ármentesités terén kifejtett kiváló közhasznú működésért. Bodrogközi Tisza-szabályozó 
társulat, Perbenyik, az ármentesités terén kifejtett kiváló közhasznú működésért. Felső
szabolcsi tiszai ármentesitő és belvizlevezető társulat, Kis-Várda, az ármentesités terén 
kifejtett kiváló közhasznú működésért. Felső-torontáli ármentesitő társulat, Nagy-Kikinda, 
az ármentesités terén kifejtett kiváló közhasznú működésért. Gallacz János, kir. és 
műszaki tanácsos a földművelési ministeriumban, Budapest, az ármentesités terén kifej
tett kiváló közhasznú működésért. Heves-szolnok-jászvidéki Tisza- és belvizszabályozási 
társulat, Jászkisér, az ármentesités terén kifejtett kiváló közhasznú működésért. Kőrös- 
tisza-marosi ármentesitő és belvizszabályozó társulat, Szentes, az ármentesités terén 
kifejtett országos érdekű közhasznú működésért. Köttl Rezső bérlő, Znióváralja, a halá
szat terén kifejtett nagy haladásért. Közép-tiszai ármentesitő-társulat, Tisza-Roff, az 
ármentesités terén kifejtett kiváló közhasznú működésér1 Medveczky Zsigmond, kir. 
főmérnök, Zombor, a vizépitészet terén kifejtett kiváló köz _znú működésért. Pancsova- 
kubini ármentesitő és belvizszabályozó társulat, Pancsova, az ármentesités terén kifejtett 
kiváló közhasznú működésért. Pokorny Tódor mérnök, Budapest, szakértelem és szép 
munkáért. Báró Révay Gyula, földbirtokos, Kis-Selmeczen, a haltenyésztés terén kifejtett 
kiváló közhasznú működésért. Temes-bégavölgyi vizszabályozó társulat, Temesvár, az 
ármentesités terén kifejtett kiváló közhasznú működésért. Titeli Tisza-Dunatöltés fentartasi 
társulat, Titel, az ármentesités terén kifejtett kiváló közhasznú működésért. Vágbalparti 
ármentesitő belvizszabályozó társulat, Tornócz, az ármentesités terén kifejtett kiváló 
közhasznú működésért. Vágjobbparti ármentesitő és belvizlevezető társulat, Vág-Sellye, 
az ármentesités terén kifejtett kiváló közhasznú működésért.

Kiállítási érem.
Alsó-fehér-kőrösi ármentesitő társulat, Gyula, az ármentesités terén kifejtett köz

hasznú működésért. Arankavidéki belvizvéd és levezetési társulat, Nagy-Szt.-Miklós, 
az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Bács-tiszai ármentesitő társulat, 
Ó-Becse, az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Berettyó ármentesitő és 
szabályozó társulat, Nagyvárad, az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. 
Corchus testvérek, gőzmalomtulajdonosok, Budapest, kitűnő haltenyésztésért. Csongrad- 
sövényházi ármentesitő és belvizszabályozó társulat, Szeged, az ármentesités terén 
kifejtett közhasznú működésért. Danicska József halászmester, Csongrád-Mindszent, 
a halászat terén tanúsított közhasznú működésért. Dévény-radványi felsődunaszabályo- 
zási fővállalat, Pozsony, a vizépitészet terén kifejtett közhasznú működésért. Dömsöd- 
pataji Duna-védgáttársulat, Tass, az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. 
Erdős Ferencz, kir. mérnök a földmív. ministeriumban, Budapest, a vizépitészet terén 
kifejtett közhasznú működésért. Felső-csallóközi ármentesitő társulat, Somorja, az ár
mentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Ferencz-csatorna részvénytársaság, 
Ó-Becse, a vizépités terén kifejtett közhasznú működésért. Gerje és Perje vizszabályozó 
társulat, Nagy-Abony, az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Gombos- 
vajszkai ármentesitő társulat, Bogojeva, az ármentesités terén kifejtett közhasznú
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működésért. Hirschfeld Sámuel, kir. főmérnök a földmív. ministeriumban, Budapest, 
a vizműtani észleletek fejlesztése körűi tanúsított közhasznű működésért. Hosszúfoki 
ármentesitő táisulat, Békés, az armentesités térén kifejtett közhasznű működésért. 
Hortobágy-berettyóvidéki belvizeket szabályozó társulat, Karczag, az ármentesités terén 
kifejtett közhasznú működésért. Kécske-kecskeméti ármentesitő társulat, Új-Kécske, 
az ármentesités terén kifejtett közhasznű működésért. Dr. Lendl Adolf, a halászati 
ismeretek terjesztése körűi kifejtett közhasznű tudományos működésért. Melocco L., 
cementtechnikus, Budapest, a vizépitészet terén kifejtett közhasznű működésért. Nagy- 
becskereki tiszai ármentesitő társulat, Nagybecskerek, az ármentesités terén kifejtett 
közhasznű működésért. Nyirvizszabályozó társulat, Nyíregyháza, az ármentesités terén 
kifejtett közhasznú működésért. Báró Podmaniczky Géza, földbirtokos, Nyir-Bakta, kitűnő 
haltenyésztésért. Rábaszabályozó társulat, Győr, az ármentesités terén kifejtett köz
hasznú működésért. Sebes-Kőrös vizszabályozó ármentesitő társulat, Nagyvárad, az 
ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Schneider József, társ. mérnök, Szentes, 
az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Sövényháza-szegedi ármentesitő 
társulat, Szeged, az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Szigetközi 
ármentesitő társulat, Győr, az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Tami- 
sácz szabályozó és belvizlevezető társulat, Párdány, az ármentesités terén kifejtett 
közhasznú működésért. Tímár László tógazdasága Bucsán, a haltenyésztés terén kifejtett 
közhasznú működésért. Törökbecsei ármentesitő társulat, Török-Becse, az ármentesités 
terén kifejtett közhasznú működésért. Tisza-kőrös-zugi ármentesitő és belvizszabályozó 
társulat, Csépa, az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért.

Elismerő oklevél.

Ádám Miksa, halászati szerelvények raktárosa, Budapest, halászati eszközök 
forgalomba hozatala által tanúsított közhasznú működésért. Apatin-szontai ármentesitő 
társulat, Apatin, az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Aradmegyei ármen
tesitő társulat, Kis-Jenő, az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Balaton 
keleti bozótlecsapoló társulat, Lengyeltóti, a vizmentesités terén kifejtett közhasznú 
működésért. Bezdán szigetet ármentesitő társulat, Bezdán, az ármentesités terén kifejtett 
közhasznú működésért. Boross testvérek, bádogárú-gyárosok, Budapest, a haltenyésztés 
elősegítése körűi kifejtett közhasznú működésért. Cohen-Stuart Márton, gépészmérnök, 
Budapest (Schlick-féle gépgyár), belviz-szivattyúk létesítéséért. Fanda Ágoston, halász, 
Budapest, a halászat terén kifejtett sikeres működésért. Fekete-körösi ármentesitő társulat, 
Nagy-Szalonta, az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Gregersen G. és fiai 
vállalkozók, Budapest, a vizépitészet terén kifejtett közhasznú működésért. Ivánfenéki 
ármentesitő társulat, Gyoma, az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. 
Kapos vizét levezető társulat, Dombóvár, a vizmentesités terén kifejtett közhasznú 
működésért. Kigyós-gyula-csabai vizi társulat, Békés-Csaba, a vizmentesités terén kifejtett 
közhasznú működésért. Kozma Mihály, mérnök, Sátoralja-Újhely, a vizépitészet terén 
kifejtett közhasznú működésért. Kriegner György, földbirtokos, rizstermelő, Pékla, 
a vízhasznosítás terén kifejtett közhasznú működésért. Mayer József, halász, Budapest, 
a halászat terén kifejtett sikeres működésért. Magyar építő részvénytársaság, Budapest, 
a vizépitészet terén kifejtett közhasznú működésért. Mezőtúr-mesterszállási ármentesitő 
társulat, Mezőtúr, az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért.  ̂Nádorcsatorna
társulat, Székes-Fehérvár, az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Paks- 
fadd-bogyiszlói dunai ármentesitő társulat, Paks, az ármentesités terén kifejtett közhasznú 
működésért. Pestmegyei sárközi ármentesitő társulat, Kalocsa, az ármentesités^ terén 
kifejtett közhasznú működésért. Rosenberg M. János, halászati jogbérlő, Kenese, 
a halászat terén tanúsított közhasznú működésért. Róth Mór, aranyhalkereskedő, Budapest, 
a haltenyésztés terén tanúsított közhasznú működésért. Ifj. Singhofter Ágost, halász, 
Budapest, a halászat terén kifejtett sikeres működésért. Sióberki társulat, Enying, 
a vizmentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Szárazéri társulat, Makó, a viz
mentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Szegzárd-bátai Duna-védgát-társulat, 
Szegzárd, az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért. Szelevényi égj- esült 
tóköze-istvánházi ármentesitő társulat, Szelevény, az ármentesités terén kifejtett köz
hasznú működésért. Szihelszki Ferencz, halászmester, Budapest, a halászat teién kifejtett
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sikeres működésért. Török-kanizsai lecsapoló társulat, Török-Kanizsa, a vizmentesités 
terén kifejtett közhasznú működésért. Ujszeged-vedresházi ármentesitő társulat, Szeged, 
az ármentesités terén kifejtett közhasznú működésért.

Közreműködők érme.
Balasitz Olivér, mérnök, Budapest, Deák Ferencz, műlakatos, Budapest. Jóna 

László, a haltenyésztés körül tanúsított szakértelemért. Hinka Béla, műszaki rajzoló, 
Budapest. Koncz Antal, műasztalos. Komáromy Lajos, mérnök, Szentes. Kondorossy 
Kornél, mérnök, Budapest. Morcinek Pál, haltenyésztő, Temes-Bánlak, a haltenyésztés 
körűi tanúsított szakértelemért. Országos vizépitészeti és talajjavító hivatal, Budapest. 
Stohanzl Ede, műszaki rajzoló, Budapest. Szilágyi László mérnök, Hódmező-Vásárhely. 
Valasek Ferencz, tókezelő, Tata, a haltenyésztés terén tanúsított kiváló szakértelemért.

VI/E csoport. Szöllőszet, borászat.

Versenyen kívül. ‘Jury-tagok. Ágoston József, Budapest. Baráth Gyula, Ócsa. 
Bauer Károly, Budapest. Benkő Kálmán, Budapest. Dietzl József, Budapest. Domány 
József, Arad. Eőry Tivadar, Kolozsvár. Hammersberg Jenő, Budapest. Dr. Herczeg 
Mihály, Budapest. Jálics Kálmán, Budapest. Jantsits Sándor, Siklós. Koller Imre, Baja. 
Koppély Géza, Hatvan. Láczay Szabó László, Sárospatak. Lindmayer Ferencz, Budapest. 
Lobmayer M., Budapest. Luppa Péter, Pomáz. Palugyai J. és fiai, Pozsony. Pótsa József, 
Sepsi-Szent-György. Sauerwald János, Fehértemplom. Schlesinger Ignácz, Komárom. 
Schuth Vilmos, Villány. Siposs Imre, Salgó-Szécsény. Stern Farkas, Zala-Egerszeg. 
Szabó Samuel, Kolozsvár. Br. Szentkereszthy Györvv. Déva. Vastagh János, Tapolcza. 
Visontai Henrik, Gyöngyös.

Millenniumi nagy érem.
Ács József, Gyöngyös, kitünően kezelt boráért. Adriányi Kálmán, Tolcsva, 

kitünően kezelt boráért. Ältstock S. és fiai, Budapest, kitünően kezelt boráért. André- 
nyi Kálmán, Arad, kitünően kezelt boráért. Br. Apor István, Abosfalva, kitünően kezelt 
boráért. Br. Apor Károlyné, Maros-Vásárhely, kitünően kezelt boráért. Baán Kálmán, 
Zalaszabar, kitünően kezelt boráért. Bakonybéli apátság, Kajár, kitünően kezelt boráért. 
Gr. Bánffy György, Kolozsvár, kitünően kezelt boráért. Br. Bánffy Kázmér, Nagy-Enyed, 
kitünően kezelt boráért. W. Batta Bertalan, Alvincz, kitünően kezelt boráért. Bezerédy 
István, Ménfő, kitünően kezelt boráért. Blum Miksa, Tolcsva, kitünően kezelt boráért. 
Borászati egylet, Esztergom, kitünően kezelt boráért. Borászati szövetkezet, Gödöllő, 
kitünően kezelt boráért. Brázay Kálmán, Budapest, kitünően kezelt boráért. Gr. Erdődy 
Imre, Galgócz, kitünően kezelt boráért. Esztergomi borászati egylet, a szőllőszet terén 
kifejtett közhasznú működésért. Földmíves-iskola (gr. Kuun-féle), Algyógy, kitünően 
kezelt boráért. Földváry László, Gerend és Haraszti, kitűnő boraiért és nagy szőllő- 
telepéért. Frey Alajos, Budapest, kitünően kezelt boráért. Friedmann Albert, Hadrév, 
kitünően kezelt boráért. Friedmann testvérek, Arad, kitünően kezelt boráért. Frohner 
és Kremer. Szabó L., Tóby-család, kitünően kezelt boráért. H. Gáli Domonkos, D.-Szt.- 
Márton, kitünően kezelt boráért. Gerendy István, Sövényfalva, kitünően kezelt boráért. 
Gombos László, Torda, kitünően kezelt boráért. Gr. Hadik-Barkóczy Endre, Varannó, 
szakszerű és tanúlságos gyűjteményért, valamint kitünően kezelt boráért. Br. Harkányi 
Károly, Budapest, kitünően kezelt boráért. Néhai Henrik Antal, Budapest, kitünően 
kezelt boráért. Özv. Heyduk Ambrusné, Tokaj, kitünően kezelt boráért. Horváth Lajos, 
Beregszász, kitünően kezelt boráért. Br. Horváth Ödön, Alvincz, kitünően kezelt boráért. 
Irsai Irsay György, A.-Irsa, kitünően kezelt boráért. Dr. Ivántsy László, Ungvár, kitünően 
kezelt boráért. Jankovits Hugó, Pécs, kitünően kezelt boráért. Kanitz Lipót és fia, Eger, 
kitünően kezelt boráért, Károsy Ferencz, Paulis, kitünően kezelt boráért. Kecskeméti 
telep, kitünően kezelt boráért. Kehrer Károly, Versecz, kitünően kezelt boráért.
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Br. Kemény Árpád, Alsó-Gád, kitünően kezelt boráért. Br. Kemény Géza, Csekelaka, 
kitünően kezelt boráért. Br. Kemény Pál, Mező-Tóhát, kitünően kezelt boráért. Képes 
Gyula, S.-A.-Ujhely, kitünően kezelt boráért. Klein Bernát, S.-A.-Újhely, kitünően kezelt 
boráért. Kicsinké Antal, Tokaj, kitünően kezelt boráért. Kiss Gergely, Nyitra, kitünően 
kezelt boráért. Kohn H. és fia, Ménes-Gyorok, kitünően kezelt boráért. Kommer Ferencz, 
Budapest, kitünően kezelt boráért. Kovách Károly, S.-A.-Újhely, kitünően kezelt boráért. 
Kovácsy Gábor, Tállya, kitünően kezelt boráért. Kremser Sebestyén,Fehértemplom, kitünően 
kezelt boráért. Kókai Kun Dániel, Sárospatak, kitünően kezelt boráért. Dr. Lónyay 
Ferencz, min. titkár, Budapest, szakirodalmi működéséért. Lengauer testvérek, Versecz, 
kitünően kezelt boráért. Ligeti Bertalan, S.-A.-Újhely, kitünően kezelt boráért. Littmann 
Sándor, Kassa, kitünően kezelt boráért. Lonszky Adolf, Budapest, kitünően kezelt 
boráéit. Dr. Magyar Ambrus, Nagy-Kőrös, kitünően kezelt boráért. Dr. Magyar Károly, 
Badacsony, kitünően kezelt boráért. Magyarádi és ménesi bortermelők szövetkezete, 
Arad, kitünően kezelt boráért. Marton Gáspár és fia, Tapolcza, kitünően kezelt boráért. 
Mathiász János, Szőllőske, kitünően kezelt boráért. Mészáros István, Felvincz, kitűnően 
kezelt boráért. Miksa Imre, Hadrév, kitünően kezelt boráért. Mikovics Imre, Koronczó, 
kitünően kezelt boráért. Mocsáry Imre, Budapest, kitünően kezelt boráért. Moskovits 
Ignácz, Sárospatak, kitünően kezelt boráért. Müllherr Alajos, Szabadka, kitünően kezelt 
boráért. Nagy Gábor, Kolozsvár, kitünően kezelt boráért. Nadosy Kálmán, Helesfa, 
kitünően kezelt boráért. Neubauer József, Pápa, kitünően kezelt boráért. Pannonhalmi 
főapátság, Gy.-Szt.-Márton, kitünően kezelt boráért. Néhai Pauler Tivadar, Budapest, 
kitünően kezelt boráért. Petanovits József, Budapest. Pozsonyi szőllőszeti és borászati 
szakiskola, kitünően kezelt boráért. Ramasetter Vincze utódai, Sümeg, kitünően kezelt 
boráért. Róm. kath. közalapítványi uradalom, Radnóth, kitünően kezelt boráért. Ribay 
Ferencz, Pécs, kitünően kezelt boráért. Rohonczy Gedeon, Török-Becse, kitünően kezelt 
boráért és a IX. csoportban javításért. Ronchetti Rezső, Galgócz, kitünően kezelt boráért. 
Róth Bernát, S.-A.-Újhely, kitünően kezelt boráért. Rothmann Herman, Tolcsva, kitünően 
kezelt boráért. Herczeg Sulkovszky József, Pankota, kitünően kezelt boráért és kitűnő 
terményért. Dr. Schön Hugó és Sándor, S.-A.-Újhely, kitünően kezelt boráért. Schön
feld Albert, Tolcsva, kitünően kezelt boráért. Schuller Frigyes, Besztercze, kitünően 
kezelt boráért. Schuth Vincze és társa, Villány, kitünően kezelt boráért. Schwabach 
Viktor és Zsigmond, Német-Boly, kitünően kezelt boráért. Dr. Szabó Gyula, Miskolcz, 
kitünően kezelt boraiért. Szalay Imre, Lelle, kitünően kezelt boráért. Szalánczy Lőrincz, 
Nagy-Enyed, kitünően kezelt boráért. Gr. Szirmay Alfréd, Tokaj, kitünően kezelt boráért. 
Szlavy Alajos, Tolcsva, kitünően kezelt boráért. Tagányi István, Arad, kitünően kezelt 
boráért. Talabér Károly, Sümeg, kitünően kezelt boráért. Tarányi Ferencz, Z.-Söjtör, 
kitünően kezelt boráért. Gr. Teleki Ádám, M.-Újvár, kitünően kezelt boráért. Gr. Teleki 
Domonkos, Czelna, kitünően kezelt boráért. Gr. Teleki Géza, Czelna, kitünően kezelt 
boráért. Gr. Teleki László, A.-Gyéres, kitünően kezelt boráért. Gr. Teleki László Gyula, 
Hosszúfalva, kitünően kezelt boráért. Gr. Teleki Sándor, Czelna, kitünően kezelt boráért. 
Gr. Teleki Sámuel, Sáromberke, kitünően kezelt boráért. Teutsch B. József, Segesvár, 
kitünően kezelt boráért. Ujváry Ödön, B.-Diószeg, kitünően kezelt boráért. \ ersecz- 
városi gazdasági egylet, kitünően kezelt boráért. Wachsman Sámuel, Zsidve, kitünően 
kezelt boráért. Weiiler Nép. János, Pécs, kitünően kezelt boráért. Herczeg W indisch- 
Graetz Lajos, Sárospatak, kitünően kezelt boráért. Br. Zeyk József, Kolozsvár, kitünően 
kezelt boráért. Zichy István, Nágocs, kitünően kezelt boráért. Zimmermann L. és fia, 
Abauj-Szántó, kitünően kezelt boráért. Ziner Arnold, Tokaj, kitünően kezelt boráért.

Kiállítási érem.
Adler Vilmos és fia, Versecz, jelesen kezelt boráért és szilvoriumáért. Albrecht 

András, Pozsony, jelesen kezelt boráért. Állaga Ottó, Baja, jelesen kezelt boráért. 
Antal Pál, gazdatiszt, Szegzárd, új eljárásért. Id. Andrássy Dániel, Tarczal, jelesen 
kezelt boráért. Altstock S. és fiai, Budapest, nagybani termelésért. Andréka Gyula, 
Piszke, jelesen kezelt boráért. Ádám László, Nagy-Kőrös, jelesen kezelt boráért. 
Barkáts Ede, Munkács, jelesen kezelt boráért. Barta Ödön, Munkács, jelesen kezelt 
boráért. Bayer Henrik, Eger, jelesen kezelt boráért. Bell György, Szénaverős, jelesen 
kezelt boráért. Bendl Mihály, Pozsony, jelesen kezelt boráért. Benedek Pál, Tokaj, 
jelesen kezelt boráért. Benedikty József, V.-Hunyad, jelesen kezelt boráért. Betegh
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Sándor, Mező-Szengye, jelesen kezelt boráért. Gr. Bethlen Bálint, Alsó-Gyéres, jelesen 
kezelt boráért. Gr. Béldy Ákos, Kolozsvár, jelesen kezelt boráért. Binder János, 
Bolkács, jelesen kezelt boráért. Binder Viktor, Szász-Sebes, jelesen kezelt boráért. 
Dr. Boér Jenő, Tövis, jelesen kezelt boráért. Borovitz A. és fia, Budapest, jelesen 
kezelt boráért. Dr. Botz József, N.-Enyed, jelesen kezelt boráért. Brückner József, 
Budapest, jelesen kezelt boráért. Bucsy József, M.-Győrök, jelesen kezelt boráért. 
Gr. Busseuil Henrik, N.-Enyed, jelesen kezelt boráért. Büriger Márton, Krakkó, 
jelesen kezelt boráért. Conrád Lajos, Ruszt, jelesen kezelt boráért. Csató Gy. 
Gyula, Villány, jelesen kezelt boráért. Csernyák Rezső, Nyitra, jelesen kezelt 
boráért. Csontos Miklós, Mező-Koók, jelesen kezelt boráért. Czébán Pál, Sopron, 
jelesen kezelt boráért. Czillinger József, Villány, jelesen kezelt boráért. Dezső Zsigmond, 
N.-Enyed, jelesen kezelt boráért. Özv. Dietzgen Anna, M.-Magyarád, jelesen kezelt 
boráért. Dümmerth József, építőmester, Iharos-Berény, új találmányért. Dworák Károly, 
P.-Szt.-György, jelesen kezelt boráért. Eckenfeld Ádám, Villány, jelesen kezelt boráért. 
Ehrlich Mihály, Felső-Bajom, jelesül kezelt boráért. Ekker Ferencz, Nagy-Károly, 
jelesül kezelt boráért. Első tokaji borkiviteli társaság, Tokaj, jelesül kezelt boráért. 
Epstein Vilmos, Sümeg, jelesül kezelt boráért. Farkas Ferencz, Somkerék, jelesül 
kezelt boráért. B. Farkas István, S.-A.-Ujhely, jelesül kezelt boráért. Br. Fechtig Imre, 
Tisza-Ugh, új találmányért. Fekete Pál, Szőkefalva, jelesül kezelt boráért. Fekete Pál 
örökösei, Kolozsvár, jelesül kezelt boráért. Fejér Zsigmond, Mármarossziget, jelesül 
kezelt boráért. Fierz Ernő, Versecz, jelesül kezelt boráért. Fischer Károly, Villány, 
jelesül kezelt boráért. Flack Mór, Villány, jelesül kezelt boráért. Flegmann S. V. és 
fia, Abauj-Szántó, jelesül kezelt boráért. Formágyi György, Budapest, jelesül kezelt 
boráért. Förster Konrád, Budapest, jelesül kezelt boráért. Franca Lajos, M.-Brettye, 
jelesül kezelt boráért. Frank István, Buda-Eörs, jelesül kezelt boráért. Frankendorfer 
Sándor, Ruszt, jelesül kezelt boráért. Franzen Alajos, Szakolcza, jelesül kezelt boráért. 
Friedmann Mihály, Bolkács, jelesül kezelt boráért. Fürth Jakab, Budapest, jelesül 
kezelt boráért. Gaál József, Lukarecz, jelesül kezelt boráért. Gazdasági egyesület, Riom- 
falva, jelesül kezelt boráért. Geiszreiter Károly. Pozsony, jelesül kezelt boráért. Glasz- 
ner Miksa, bádogos, Pacsa, versenyképességéi i atz Sámuel, N.-Ápold, jelesül kezelt 
boráért. Glöckner József, Versecz, jelesül kezelt boráért. Gölöncsér János, N.-Harsány, 
jelesül kezelt boráért. Götzy Mihály, Pozsony, jelesül kezelt boráért Grösser Henrik, 
Tóbiás, jelesül kezelt boráért. Greiner Kristóf, Pozsony, jelesül kezelt boráért. Gretsy 
Ágoston, Budapest, jelesül kezelt boráért. Halmann Vilmos, Felső-Bajom, jelesül kezelt 
boráért. Hardy Antal, Czecze, jelesül kezelt boráért. Hatz Vilmos, Versecz, jelesül 
kezelt boráért. Plauser Károly, Versecz, jelesül kezelt boráért. Hein Lipót, Budapest, 
jelesül kezelt boráért. Heinrich József, borászati felügyelő, Szeged, haladásért. Held 
János, Versecz, jelesül kezelt boráért. Hemberger Bálint, Versecz, jelesül kezelt boráért. 
Hoch József, Baromlaka, jelesül kezelt boráért. Hofmeister testvérek, Halas, jelesül 
kezelt boráért. Hofstädter G., Budapest, jelesül kezelt boráért. Holtzer János, Szolnok, 
jelesül kezelt boráért. Höffler Antal, Ráczkeve, jelesül kezelt boráért. Illés Antal, Kör
mend, jelesül kezelt boráért. Jahn Ede, Budapest, jelesül kezelt boráért. Jantsik Gyula, 
Szakolcza, jelesül kezelt boráért. Jeanplong Ferencz, Fehértemplom, jelesül kezelt 
boráért. Jungen József, Fehértemplom, jelesül kezelt boráért. Juranovits Ferencz, Szeged, 
jelesül kezelt boráért. Kacz Lajos, Debreczen, jelesül kezelt boráért. Karátsonyi Dani, 
Magyarbél, jelesül kezelt boráért. Katona Mórné, Kassa, kitünően kezelt szamorodniért. 
Kattós Lajos, Szakolcza, jelesül kezelt boráért. Káinay Lipót, Debreczen, jelesül kezelt 
boráért. Kerekes Gáspárné, Budapest, jelesül kezelt boráért. Kern Ferencz, Diósd, jelesül 
kezelt boráért. Kiss János, Akai, jelesül kezelt boráért. Kollár Antal örökösei, Eszter
gom, jelesül kezelt boráért. Kornfeind Miklós, Villány, jelesül kezelt boráért. Koszto
lányi Sándor, Nemcsény, jelesül kezelt boráért. Kovács E. M., Budapest, jelesül kezelt 
boráért. Kovács János, Kolozsvár, jelesül kezelt boráért. Kozmári János és fiai, Gyön
gyös, jelesül kezelt boráért. Kölczer Gellért, Versecz, jelesül kezelt boráért. Kraft Pál, 
Ruszt, jelesül kezelt boráért. Kraft Samu, Ruszt, jelesül kezelt boráért. Krausz Lajos 
utóda, Pécs, jelesül kezelt boráért. Dr. Krötzer László, Tokaj, új találmányért. Kulcsár 
Sámuel, Gyöngyös, jelesül kezelt boráért. Lang József, Tolcsva, jelesül kezelt boráért. 
Lázár Ámbrus, Szász-Máthé, jelesül kezelt boráért. Lázár Károly, Vajda-Kamarás, jelesül 
kezelt boráért. Leimetter János, Budapest, jelesül kezelt boráért. Lengyel István, Sz.- 
Kraszna, jelesül kezelt boráért. Leszner Ferencz, Tapolcza, jelesül kezelt boráért. Lesz- 
ner M. fia, Tapolcza, jelesül kezelt boráért. Lieber Salo, Budapest, jelesül kezelt
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boráért. Löffl Fülöp, Versecz, jelesül kezelt boráért. Löffelmann Vilmos, Budapest, 
jelesül kezelt boráért. Lőrincz Kristóf, Szolnok, jelesül kezelt boráért. Dr. Löw Gyula’ 
Szerdahely, jelesül kezelt boráért. Mayer Antal, Savanyúkút, jelesül kezelt boráért! 
Méhes Károly, Monor, jelesül kezelt boráért. Müller és Lippnik, Budapest, jelesül 
kezelt boráért. Müller Jakab, Villány, jelesül kezelt boráért. Nagy Ignácz, Budapest 
versenyképesség és új iparág meghonosításért. Nagy Zoltán, Paulis, jelesül kezelt 
boráért. Nemes Kálmán, Debreczen. Neuwohner Manó, Budapest, jelesül kezelt boráért. 
Orf Gáspár, Pécs, jelesül kezelt boráért. Openeu Péter, Szász-Sebes, jelesül kezelt 
boráért. Pál József, Vázsnok, jelesül kezelt boráért. Pinczeegylet, N.-Ekemező, jelesül 
kezelt boráért. Pintér Móricz, Pozsony, jelesül kezelt boráért. Pollák Manó és fia, 
Vimpácz, jelesül kezelt boráért. Polyakovits Alajos, Szabadka, jelesül kezelt boráért. 
Prindl Nándor, Budapest, jelesül kezelt boráért. Precsenyi és társa, Kecskemét, új talál
mányért. Propper Bernát, Tolcsva, jelesül kezelt boráért. Dr. Pulszky Ágost, Budapest, 
jelesül kezelt boráért. Querfeld Józsa, Fehértemplom, jelesül kezelt boráért. Dr. Rick 
Gusztáv, Sárospatak, jelesül kezelt boráért. Riedl Gusztáv, Budapest, versenyképesség 
és jó munkáért. Özv. Sághváry Elekné, N.-Kőrös, jelesül kezelt boráért. Seidel József, 
Budapest, jelesül kezelt boráért. Seiden Samu, Budapest, jelesül kezelt boráért. Siposs 
Antal, Budapest, kitűnő asztali boráért. Sonnecker Sándor, Budapest, jelesül kezelt 
boráért. Spah Endre, Ruszt, jelesül kezelt boráért. Scheiber Sámuel, N.-Ápold, jelesül 
kezelt boráért. Schiffer L. és társa, Tokaj, jelesül kezelt boráért. Gr. Schönborn- 
Buchheim E., Munkács, jelesül kezelt boráért. Schlesinger József, Pásztó, jelesül kezelt 
boráért. Schröder Lajos, Gyöngyös, jelesül kezelt boráért. Stein és Wolf, Budapest, új 
találmányért. Szabó István, Halas, jelesül kezelt boráért. Szász József, Saárd, jelesül 
kezelt boráért. Szigethy József, Szabadka, jelesül kezelt boráért. Szklenarik Antal, 
Szász-Sebes, jelesül kezelt boráért. Szőke Imre, Budapest, jelesül kezelt boráért. Tamási 
Péter, Kolozsvár, jelesül kezelt boráért. Tengler Ádám, Villány, jelesül kezelt boráért. 
Ifj. Tengler János, Villány, jelesül kezelt boráért. Id. Tengler János, Villány, jelesül 
kezelt boráért. Tichy Miklós, Rácz-Almás, jelesül kezelt boráért. Thier János, Versecz, 
jelesül kezelt boráért. Tóth Zsigmond Miklós, N.-Enyed, jelesül kezelt boráért. Tőkés 
Gyula, Budapest, jelesül kezelt boráért. Turóczy Dénes, B.-Bessenye, jelesül kezelt 
boráért. Utzy János, Gy.-Fehérvár, jelesül kezelt boráért. Vadady Gergely, Saárd. jelesül 
kezelt boráért. Vaikó György, N.-Kőrös, jelesül kezelt boráért. Váradi Aladár, Budapest, 
jelesül kezelt boráért. Váradi József, Villány, jelesül kezelt boráért. Gr. Vass Ádámné, 
A.-Balázsfalva, jelesül kezelt boráért. Gr. Vass Jenő, Czege, jelesül kezelt boráért. 
Vietorisz Miklós, Vágújhely, jelesül kezelt boráért. Vozáry Tamás, Gyöngyös, jelesül 
kezelt boráért. Özv. Waitzner E.-né és fiai, Budapest, jelesül kezelt boráért. Wampetics 
Ferencz, Budapest, jelesül kezelt boráért. Watterich Arnold, Budapest, versenyképes
ségért. Wapp András, Budapest, jelesül kezelt boráért. Wegendt Márton, Zsidve, jelesül 
kezelt boráért. Welser Kristóf, Pozsony, jelesül kezelt boráért. Weidlich Pál, Miskolcz, 
jelesül kezelt boráért. Wenczel Pál, Ruszt, jelesül kezelt boráért. Willburger Károly, 
Budapest, jelesül kezelt boráért. Wolf A. és társa, L.-Szt.-Miklós, jelesül kezelt boráért. 
Wolf Vilmos, Kis-Tétény, jelesül kezelt boráért. Wovvy Károly, Pozsony, jelesül kezelt 
boráért. Zambach Károly, Pozsony, jelesül kezelt boráért. Zeyk Gábor, Diód, jelesül 
kezelt boráért. Gr. Zichy János, Csókakő, jelesül kezelt boráért.

Elismerő oklevél.
Agnelli József, Szakolcza, jól kezelt boráért. Ajtay Bálint, Magyar-Igen, jól kezelt 

boráért. Algyógyi földmívelési iskola, jól kezelt boráért. Altmann Lajos, Budapest, jól 
kezelt boráért. Angyal József, Szolnok, jól kezelt boráért. Antal Pál, Szegzárd, jól kezelt 
boráért. Gróf Andrássy Tivadar, Szőllőske, jól kezelt boráért. Angyal A ilmos, Alsó-Dabas, 
jól kezelt boráért. Arnold József, Fehértemplom, jól kezelt boráért. Bagaméry István, 
Kolozsvár, jól kezelt boráért. Balla Pál, Szamosfalva, jól kezelt boráért. Balogh Elek, 
Felvincz, jól kezelt boráért. Balogh György, Szabadka, jól kezelt boráéit. Bájó Bánffy 
Zoltán, Bessenye, jól kezelt boráért. Barth István, Zsidve, jól kezelt boráért. Gróf 
Batthyány Iván, Csákány, jól kezelt boráért. Bauer Ferencz, Fehértemplom, jól kezelt 
boráért. Bauer János, Villány, jól kezelt boráért. Beck Józseí, \ rersecz, jól kezelt 
boráért. Becker Mátyás, Fehértemplom, jól kezelt boráért. Ifj. Bénél János, Versecz. 
Benke Ferencz, Budapest, jól kezelt boráért. Özv. Benyák Ferenczné, N.-Csétény, jól
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kezelt boráért. Bergmann Ignácz, Pécs, jól kezelt boráért. Berky Ignácz, Dunaföldvár, 
jól kezelt boráért. Blaser T. Mihály, Pozsony, jól kezelt boráért. Blaske László, Győr- 
Szentiván, jelesül kezelt boráért. Blum János, Versecz, jól kezelt boráért. Borbándi 
jószág, Borbánd, jól kezelt boráért. Báró Bornemisza Józsefné, Gogán-Váralja, jól kezelt 
boráért. Bölcskey Gyula, Villány, jól kezelt boráért. Brancs Vilmos, Halas, jól kezelt 
boráért. Bregyán Velicska Viktor, Bábolna, jól kezelt boráért. Breinich Sebestyén, 
Versecz, jól kezelt boráért. Brunovszky Lajos, Modor, jól kezelt boráért. Bretter Mór, 
Balázsfalva, jól kezelt boráért. Buortmes János, Szász-Orbó, jól kezelt boráért. Csák 
István, Szolnok, jól kezelt boráért. Cseh Mihály, Velencze, jól kezelt boráért. Csepregi 
István, Halas, jól kezelt boráért. Csereklyei Károly, Kecskemét, jól kezelt boráért. 
Csiky testvérek, Erzsébetváros, jól kezelt boráért. Csufodi kistermelők, jól kezelt boráért. 
Czekkel Ferencz, Budapest, jól kezelt boráért. Czermann József, Budafok, jól kezelt 
boráért. Dán Tódor, Szász-Sebes, jól kezelt boráért. Dax Mihály, Pozsony, jól kezelt 
boráért. Gróf Degenfeld Lajos, Szirák, jól kezelt boráért. Demetrovich Dávid, Fehér- 
templom, jól kezelt boráért. Dessewffy József, Tolcsva, jól kezelt boráért. Detki András, 
Szolnok, jól kezelt boráért. Dienes Barna, Debreczen, jól kezelt boráért. Dienes István, 
Kis-Azar, jól kezelt boráért. Drechsler Béla, Budapest, jól kezelt boráért. Drócz Károly, 
Szerdahely, jól kezelt boráért. Dsida Lajos, Fehértemplom, jól kezelt boráért. Dümmerth 
József, Iharos-Berény, jól kezelt boráért. Emresz Róbert, Modor, jól kezelt boráért. 
Enzmann Lipót, Versecz, jól kezelt boráért. Erdélyi bortermelők szövetkezete (algyógyi 
földmívelési iskola), Algyógy, jól kezelt boráért. Ernst Frigyes, Szénaverős, jól kezelt 
boráért. Érti Károly, Szonta, jól kezelt boráért. Éles Ármin, Arad, jól kezelt boráért. 
Falb János Mátyás, Pozsony, jól kezelt boráért. Famler Ágoston, Modor, jól kezelt 
boráért. Fantzier Gottfried, Pozsony, jól kezelt boráért. Faragó Imre, Mező-Kovácsháza, 
jól kezelt boráért. Faragó Mihály, Dunavecse, jól kezelt boráért. Báró Fechtig Imre, 
Tisza-Ugh, jól kezelt boráért. Fecske János, Szolnok, jól kezelt boráért. Feiler Márton, 
Nagy-Kőrös, jól kezelt boráért. Firza András, N.-Czétény. Fischer Mór, Miskolcz, jól 
kezelt boráért. Fleischmann A. fia, Moór, jól kezelt boráért. Florescu Miklós, M.-Igen, 
jól kezelt boráért. Forró Gergely, Szász-Sebes, iól kezelt boráért. Földváry Lajos, Vácz- 
Hartyán, jól kezelt boráért. Francsek József, 1 skemét, jól kezelt boráért. Franken- 
dorfer Mátyás, Ruszt, jól kezelt boráért. Fűrész Ferencz, Miskolcz, jól kezelt boráért. 
Gaál Béla, Diód, jól kezelt boráért. Gaál Lőrincz, Keszthely, jól kezelt boráért. Gal- 
góczy Károly, Péczel, jól kezelt boráért. Ganzer János, Csengőd, jól kezelt boráért. 
Gáb József, Villány, jól kezelt boráért. Gáspár János, Nagy-Enyed, jól kezelt boráért. 
Gebhardt Imre, Kis-Harta, jól kezelt boráért. Gettmann Ferencz, Versecz, jól kezelt 
boráért. Özv. Giraud Ottóné, Nagjr-Várad, jól kezelt boráért. Glasz Adolf, Fehértemplom, 
jól kezelt boráért. Glasz Zsófia, Fehértemplom, jól kezelt boráért. Glück Mór, Alvincz, 
jól kezelt boráért. Golner Péter, Felső-Bajom, jól kezelt boráért. Golner Simon, Szerda
hely, jól kezelt boráért. Grosse Ödön, S.-A.-Újhely, jól kezelt boráért. Gschweng Ede, 
Pozsony, jól kezelt boráért. Guthy Ferencz, Munkács, jól kezelt boráért. Gyimothy 
Jákó, Villány, jól kezelt boráért. Gröber Ferencz és fiai, Eger, jól kezelt boráért, vala
mint a IX. csoportban hasznos találmányért. Glaszner Miksa, Pacsa, jól kezelt boráért. 
Gyurkóczy Antal, Szolnok, jól kezelt boráért. Halász Mihály, Kocsér, jól kezelt boráért. 
Haverda Boldizsár, Szabadka, jól kezelt boráért. Haverda Mátyás Szabadka, jól kezelt 
boráért. Heinrich József, Szeged, jól kezelt boráért. Heck György, Pozsony, jól kezelt 
boráért. Heckler György, Pozsony, jól kezelt boráért. Ifj. Henczer József, Tata, jól 
kezelt boráért. Henning Frigyes, Bolkács, jól kezelt boráért. Hermann Manó, Temesvár, 
jól kezelt boráért. Gróf Horváth Endre, S.-A.-Újhely, jól kezelt boráért. Höbl Ferencz, 
Szabadka, jól kezelt boráért. Id. Honig József, Versecz, jól kezelt boráért. Hunyady 
Béla, Munkács, jól kezelt boráért. Imreh József, M.-Lopád, jól kezelt boráért. Jankovits 
Ferencz, N.-Czétény, jól kezelt boráért. Janky Antal, Nagy-Várad, jól kezelt boráért. 
Jemelka Ferencz, Herkulesfürdő, jól kezelt boráért. Jeney Béla, Mező-Sámsond, jól 
kezelt boráért. Jobszty Gyula, Munkács, jól kezelt boráért. Jónás Adolf, Gyula-Fehérvár, 
jól kezelt boráért. Kabdebó Károly, Szerdahely, jól kezelt boráért. Kalikin János, Vinga, 
jól kezelt boráért. Kálnoky Gyula, Budapest, jól kezelt boráért. Káplány József, Gyön
gyös, jól kezelt boráért. Karg Ilka bárónő, Modor. Kauer János, Fehértemplom, jól 
kezelt boráért. Karner Károly, Ruszt, jól kezelt boráért. Ifj. Kehrer Károly, Versecz, 
jól kezelt boráért. Kellner Ignácz, Miskolcz, jól kezelt boráért. Keresztessy Gyula, 
Budapest, jól kezelt boráért. Néh. Kerkapoly Károly, jól kezelt boráért. Kesselbauer 
Mihály János, Pozsony, jól kezelt boráért. Kiss József, Szolnok, jól kezelt boráért.
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Kiss Sándor, Halas, jól kezelt boráért. Klein Vilmos, Kőbánya, jól kezelt boráért. 
Kloos Mátyás, Omlás, jól kezelt boráért. Knuff Mátyá , Omlás, jól kezelt boráért. Kohn 
József, Nagy-Kőrös, jól kezelt boráért. Komjáthy Béla, Munkács, jól kezelt boráért. 
Koncz Menyhért, Szolnok, jól kezelt boráért. Konrád János, Villány, jól kezelt boráért. 
Korbuly Bogdán, Kolozsvár, jól kezelt boráért. Koronthaly Lőrincz, Vágújhely, jól 
kezelt boráért. Köblös Miklós, Magyar-Igen, jól kezelt boráért. Kölczer Ferencz, Versecz, 
jól kezelt boráért. Ifj. Koszi Ádám, Versecz, jól kezelt boráért. Id. Koszi Ádám, Versecz’ 
jól kezelt boráért. Koszi Sebestyén, Versecz, jól kezelt boráért. Dr. Kramolin Emil, 
Szegzárd. Kriszt Ferencz, Budapest, jól kezelt boráért. Kubicsek János, Nagy-Abony, 
jól kezelt boráért. Kuhn Anna, Fehértemplom, jól kezelt boráért. Ivuhn testvérek, Bazin, 
jól kezelt boráért. Kuntics Ferencz, Szabadka, jól kezelt boráért. Kurcz Lajos, Tűrje, 
jól kezelt boráért. Langhammer Viktor, Szerdahely, jól kezelt boráért. Lázár Dávid, 
Gyöngyös, jól kezelt boráért. Lázár János, Szász-Máthé, jól kezelt boráért. Leheti 
József, Budapest, jól kezelt boráért. Leinwather György, Pozsony, jól kezelt boráért. 
Leipesberger Gottfried, Pozsony, jól termelt boráért. Dr. Lengyel Ármin, Csabrendek, 
jól kezelt boráért. K. Lévay Henrik, Budapest, jól kezelt boráért. Leviusz Pál Samu, 
Modor, jól kezelt boráért. Lichteneckert András, Szabadka, jól kezelt boráért. Lichten
stein Jenő, Csabrendek, jól kezelt boráért. Liebkovitz Antal, Fehértemplom, jól kezelt 
boráért. Ligeti Ignácz, S.-A.-Ujhely, jól kezelt boráért. Linner Bertalan, Munkács, jól 
kezelt boráért. Dr. Krötzer László, Tokaj, jól kezelt boráért. Király Alajos, Budapest, 
jól kezelt boráért. Mancher Nándor, Pozsony, jól kezelt boráért. Madarász János, 
Tamási, jól kezelt boráért. Maiina Lajos, Esztergom, jól kezelt boráért. Mandl és társa, 
Szolnok, jól kezelt boráért. Marsall Lajos, Pozsony, jól kezelt boráért. Marosy Ferencz, 
Vácz, jól kezelt boráért. Marosy Kálmán, Ráczkeve, jól kezelt boráért. Dr. Mayer Ödön, 
Gy.-Fehérvár, jól kezelt boráért. Mayer Vilibald, Szakolcza, jól kezelt boráért. Dr. Meltzí 
Hugó, Kolozsvár, jól kezelt boráért. Mentzer János, Versecz, jól kezelt boráért. Merkly 
Antal, Nagy-Kanizsa, jól kezelt boráért. Mezey Ferencz, Szakolcza, jól kezelt boráért. 
Michl István, Tata-Tóváros, jól kezelt boráért. Id. Michajlovits J., Versecz, jól kezelt 
boráért. Mihálkovits Tivadar, Badacsony, jól kezelt boráért. Mikecz József, Nyíregyháza, 
jól kezelt boráért. Minth András, Sz.-Orbó, jól kezelt boráért. Minth Tamás, Sz.-Orbó, 
jól kezelt boráért. Özv. Mitták Nándorné, Szakolcza, jól kezelt boráért. Mitták Rudolf, 
Szakolcza, jól kezelt boráért. Özv. Mitták Rudolfné, Szakolcza, jól kezelt boráért. Molnár 
és társai, Villány, jól kezelt boráért. Moyzer József, Sümeg, jól kezelt boráért. Muncsy 
György, Szabadka, jól kezelt boráért. Müller Mihály, Nagy-Enyed, jól kezelt boráért. 
Muschinek János, Budapest, jól kezelt boráért. Nagy Ignácz, Budapest, jól kezelt boráért. 
Nabilek Márton, Nagy-Bittse, jól kezelt boráért. Nagy Gábor, Nagy-Kágya, jól kezelt 
boráért. Nedeczky Jenő, Munkács, jól kezelt boráért. Neukom Ferencz, Fehértemplom, 
jól kezelt boráért. Neukom Magdolna, Fehértemplom, jól kezelt boráért. Nonn János, 
Nagy-Károly, jól kezelt boráért. Novák Ferencz, Gyula-Fehérvár, jól kezelt boráért. 
Olszevszky Gusztáv, Kőszeg, jól kezelt boráért. Orlovits Jakab, Szabadka, jól kezelt 
boráért. Osztheimer Antal, Versecz, jól kezelt boráért. Ott Béla, Pécsett, jól kezelt 
boráért. Pécs Ferencz, Nyitra, jól kezelt boráért. Pénzes Mihály, Écs (Győr m.), jól 
kezelt boráért. Pertics Jakab, Szabadka, jól kezelt boráért. Pfeiler Lajos, Pozsony, jól 
kezelt boráért. Pfeifer Márton, Zágod, jól kezelt boráért. Pincze-egylet, Baromlaka, jól 
kezelt boráért. Polereczky Ferencz, Makó, jól kezelt boráért. Polonyi Ignácz, S.-A.-Ujhely, 
jól kezelt boráért. Pólya Béla, Szolnok, jól kezelt boráért. Gróf Pongrácz Adolf, Vág- 
Ujhely, jól kezelt boráért. Potsa Bertalan, Sz.-Bánya, jól kezelt boráért. Pray Hugó, 
Szolnok, jól kezelt boráért. Prech Vilmos, Fehértemplom, jól kezelt boráért. Precsenyi 
és társa, Kecskemét, jól kezelt boráért. Presinszky József, Nagy-Czétény, jól kezelt 
boráért. Presinszky János, Nagy-Czétény, jól kezelt boráért. Prokesch Mihály, Szabadka, 
jól kezelt boráért. Pulszky Géza, Eperjes, jól kezelt boráért. Rácsky János, Budapest, 
jól kezelt boráért. Radó Mór és társa, Budapest, jól kezelt boráért. Ratscher Tamás, 
Szász-Orbó, jól kezelt boráért. Reckert János, Nagy-Apold, jól kezelt boráért. Reinhardt 
Gáspár, N.-Márok, jól kezelt boráért. Riedl Gusztáv, Budapest, jól kezelt boráért. Renz 
Ferencz, Versecz, jól kezelt boráért. Révész Adolf, Csopak, jól kezelt boráért. Reschofszky 
Lázár, Tolcsva, jól kezelt boráért. Rézler György, Kis-Várda, jól kezelt boráért. Rieger 
János, Nagy-Apold, jól kezelt boráért. Righardt Dávid, S.-A.-Ujhely, jól kezelt boráért. 
Rimaszombathy Pál, Olasz-Liszka, jól kezelt boráért. Rombay Zsigmond, Pankota, jól 
kezelt boráért. Róth Dániel fia, Erdő-Bénye, jól kezelt boráért. Römer János, Fületelke, 
jól kezelt boráért. Ruszt sz. kir. város, jól kezelt boráért. Salamon Sámuel, A ingrád,
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jól kezelt boráért. Sass Pál, Szolnok, jól kezelt boráért. Sághi Ferencz, Nagy-Kőrös, 
jól kezelt boráért. Sánta Béla, Nagy-Kőrös, jól kezelt boráért. Id. Sárközy János, Szol
nok, jól kezelt boráért. Ifj. Sárközy János, Szolnok, jól kezelt boráért. Seemayer Ádám, 
Versecz, jól kezelt boráért. Seemayer József, Versecz, jól kezelt boráért. Seiler Ferencz, 
Ruszt, jól kezelt boráért. Seiler Frigyes, Ruszt, jól kezelt boráért. Seiler Katalin, Ruszt,
jól kezelt boráért. Seiler Lajos, Ruszt, jól kezelt boráért. Serly Gusztáv, Nagy-Károly,
jól kezelt boráért. Simon J nos, Nagy-Harsány, jól kezelt boráért. Sloboda Samu, Bazin,
jól kezelt boráért. Sperl Mihály, Pozsony, jól kezelt boráért. Springer B. Adolf, Gyula-
fehérvár, jól kezelt boráért. Sprincel Mór, Budapest, jól kezelt boráért. Springer Antal, 
Fehértemplom, jól kezelt boráért. Stauber Antal, Dunaföldvár, jól kezelt boráért. Steltzer 
Henrik, Pozsony, jól kezelt boráért. Steltzer János, Pozsony, jól kezelt boráért. Stroh 
Dávid és fia, Kis-Marton, jól kezelt boráért. Báró Stummer Bódog, Nagy-Bodok, jól 
kezelt boráért. Sümeghy Ferencz, Szabadka, jól kezelt boráért. Schmidt Ferencz, Fehér- 
templom, jól kezelt boráért. Schneemahr Károly, Pozsony, jól kezelt boráért. Schorsten 
János, Szász-Orbó, jól kezelt boráért. Schönbeck Imre, Esztergom, jól kezelt boráért. 
Schönbeck Mihály, Esztergom, jól kezelt boráért. Schuller Tamás, Szász-Orbó, jól 
kezelt boráért. Schuszter Gyula, Budapest, jól kezelt boráért. Schwabach Sándor, Vil
lány, jól kezelt boráért. Schwartz Rudolf, Budapest, jól kezelt boráért. Szalay László, 
Halas, jól kezelt boráért. Szalkay József, Esztergom, jól kezelt boráért. Gróf Szápáry 
István, Budapest, jól kezelt boráért. Szele Flóris, Szolnok, jól kezelt boráért. Szemere 
József, S.-A.-Újhely, jól kezelt boráért. Szentpéteri Ferencz, Nagy-Kőrös, jól kezelt 
boráért. Szilágyi Farkas, Nagy-Enyed, jól kezelt boráért. Szlaninka József, T íllya, jól 
kezelt boráért. Szobonya Bertalan, Ada, jól kezelt boráért. Szőllősy Arthur, S.-A.-Üjhely, 
jól kezelt boráért. Stein és Wolf, Budapest, jól kezelt boráért. Sztipics József, Szabadka, 
jól kezelt boráért. Szuly János, Pécs, jól kezelt boráért. Szusztor István, Nagy-Czétény, 
jól kezelt boráért. Özv. Szüts Józsefné, Győr, jól kezelt boráért. Tar János, Munkács, 
jól kezelt boráért. Taussig Zsigmond, Pécs, jól kezelt boráért. Thalmann Frigyes, Omlás, 
jól kezelt boráért. Técsi Bálint, Nagy-Kőrös, jól kezelt boráért. Timföld Vilmos, Sza- 
kolcza, jól kezelt boráért. Toifel József, Nyitra lói kezelt boráért. Tóth Ferencz, Nagy- 
Kőrös, jól kezelt boráért. Tóth Károly, Szegz. , jól kezelt boráért. Torday Gábor, 
Debreczen, jól kezelt boráért. Tragor Ernő, Vácz, jól kezelt boráért. Tschida Arthur, 
Paks-Gyapa, jól kezelt boráért. Ullmann Henrik, Sopron, jól kezelt boráért. Vájná Sán
dor, Halas, jól kezelt boráért. Vály Béla, Szabadka, jól kezelt boráért. Vass Ádám, 
Szabadka, jól kezelt boráért. Viola Kálmán, Esztergom, jól kezelt boráért. Watterich 
Arnold, Budapest, jól kezelt boráért. Vityé Miklós, Német-Csanak, jól kezelt boráért. 
Vladár Károly, Nagy-Kőrös, jól kezelt boráért. Wallner Károly, Tapolcza, jól kezelt 
boráért. Wapp Dániel, Ruszt, jól kezelt boráért. Weber Mátyás, Omlás, jól kezelt 
boráért. Welser András, Pozsony, jól kezelt boráért. Westsick Nándor, Modor, jól 
kezelt boráért. Dr. Wipplinger Róbert, Esztergom, jól kezelt boráért. Wolf János, Nagy- 
Kend, jól kezelt boráért. Wowy György, Pozsony, jól kezelt boráért. Wurm György, 
Pozsony, jól kezelt boráért. Zalányi Farkas, Veresegyháza, jól kezelt boráért. Zech- 
meister Ernő, Pozsony, jól kezelt boráért. Zechmeister János András, Pozsony, jól 
kezelt boráért és a XII. csoportban versenyképes munkáért. Zelinka Konrád, Fehér- 
templom, jól kezelt boráért. Zoffmann Károly, Versecz, jól kezelt boráért. Zoppelt 
Mátyás, Zsidve, jól kezelt boráért. Zöldi Dániel, Mező-Kapus, jól kezelt boráért. Zsák 
Mihály, Modor, jól kezelt boráért.

Közreműködők érme.

Balassa István, vinczellér-iskolai igazgató, Érdiószeg, sikeres közreműködésért. 
Böckh Hugó, tanárjelölt, Budapest, tudományos közreműködésért. Czeiner Nándor, 
uradalmi főtiszttartó, Beregszász, sikeres közreműködésért. Dax Mihály, szőllőmíves, 
Pozsony, sikeres közreműködésért. Fülep Jónás, ügyvéd, Pozsony, sikeres közreműkö
désért. Fantzier Gottfried, Pozsony, sikeres közreműködésért. Id. Fink András, szőllő
míves, Pozsony, sikeres közreműködésért. Horvát László, vinczellér-iskolai igazgató, 
Pozsony, sikeres közreműködésért. Kiss Ernő, szőllőszeti és borászati felügyelő, Tarczal, 
sikeres közreműködésért. Kövessi Ferencz, oki. gazda, Budapest, tudományos közre
működésért. Kosinszky Viktor, vinczellér-iskolai igazgató, Tarczal, sikeres közreműkö-
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dósért. Krajner Kristóf, szőllőmíves, Pozsony, sikeres közreműködésért. Mayer Henrik, 
szőllőszeti és borászati felügyelő, Ménes, sikeres közreműködésért. Morágyi István, vin- 
czellér-iskolai igazgató, Nagy-Enyed, sikeres közreműködésért. Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, 
egyetemi magántanár, Budapest, tudományos közreműködésért. Müller Samu, szőllőmíves, 
Pozsony, sikeres közreműködésért. Pammer Jenő, szőllőszeti és borászati gyakornok, 
Tarczal, sikeres közreműködésért. Rédl Gusztáv, a gazdasági felsőbb népiskola igaz
gatója, Zala-Tapolcza, tudományos közreműködésért. Stelczer Henrik, Pozsony, sikeres 
közreműködésért. Szandtner Pál, szőllőmíves, Pozsony, sikeres közreműködésért. Virius 
Vincze, uradalmi tiszttartó, Lesencze-Tomaj, sikeres közreműködésért.

VII. Erdészet, vadászat.

Versenyen kivilli jury-tagok. Baiersdorf és Biach, fakereskedő czég, Budapest, 
Erdélyi erdőipar részvénytársaság, Budapest. Gaul Károly, tanár, Budapest. Gr. Nádasdy 
Eerencz, Budapest. Petera Hubert, fővadászmester, Gödöllő.

Versenyen kiviil. Frigyes főherczeg ő cs. és kir. Fensége. József főherczeg ő cs. 
és kir. Fensége. Füiöp szász  ̂ Coburg Gothai herczeg ő Fensége. Államerdészet. Árvái 
közbirtokossági uradalom, Árva-Váralja. Földmívelési m. kir. ministeriumi erdészeti 
főosztály, Budapest. Hald András, kaptafakészitő, Újpest. Kir. főerdőhivatal, Vinkovcze, 
nem versenyez. M. kir. erdőhivatal, Zsarnócza, versenyen kívül. M. kir. erdőhivatal, 
Zala-Egerszeg, versenyen kívül. M. kir. erdőőri szakiskola, Vadászerdő, versenyen kívül. 
M. kir. főerdőhivatal, Ungvár, versenyen kívül. Kir. erdőhivatal, Ottocsácz. Kir. főerdő
hivatal, Vinkovcze. Kir. erdőigazgatóság, Zágráb. Körmöczbánya sz. kir. város. M. kir. 
erdőigazgatóság, Besztercze. M. kir. erdőigazgatóság, Beszterczebánya. M. kir. erdő
hivatal, Bustyaháza. M. kir. erdőhivatal, Gödöllő. M. kir. erdőőri szakiskola, Görgény- 
Szent-Imre. M. kir. erdőgondnokság, Hosszúfalva. M. kir. erdőőri szakiskola, Király
halma. M. kir. erdőigazgatóság, Kolozsvár. M. kir. erdőgondnokság, Alsó-Kubin. 
M. kir. erdőhivatal, Apafin. M. kir. főerdőhivatal, Lippa.- M. kir. főerdőhivatal, Liptó- 
Újvár. M. kir. erdóőri szakiskola, Liptó-Újvár. M. kir. erdőőri igazgatóság, Lugos. 
M. kir. erdőőri igazgatóság, M.-Sziget. M. kir. főerdőhivatal, N.-Bánya. M. kir. erdő
hivatal, Orsóvá. M. kir. erdészeti akadémia, Selmeczbánya. M. kir. erdőhivatal, S.-Szt.- 
György. M. kir. erdőhivatal, Soóvár. M. kir. erdőhivatal, Szászsebes. M. kir. erdőgond
nokság, Szeged. M. kir. főerdőhivatal, Ungvár. M. kir. erdőőri szakiskola, Vadászerdő. 
M. kir. erdőhivatal, Zalaegerszeg. M. kir. erdőhivatal, Zsarnócza. Vük M. és fiai, 
Budapest.

Millenniumi nagy érem.
Gr. Andrássy Géza, Betlér, saját területén lőtt vadak kiváló példányainak és erős 

agancsok bemutatásáért (L. VIII/a.) Gr. Almássy Dénes, Gyulavár, belterjes gazdálko
dásért és kiváló őzagancs-gyüjteményért. Buda Ádám, földbirtokos (Reá, u. p. Hátszeg), 
ritka gyűjteményért. Engel Adolf és fiai, fakereskedő czég, Pécs, nagybani termelés, 
verseny- és kivitelképességért. Első magyar mogyorófa, sörtisztitó-háncs és hordódugó
gyár, Alsó-Hrabonicza, új iparág meghonosításáért. Gr. Esterházy Károly, Szent-Ábrahám, 
szakszerű fáczántenyésztés és űj fajok meghonosításáért. Faiparvállalat, á/rboszkó, ki
vitel és versenyképességért. Gr. Forgách Károly, Ghymes, űj vadnem sikeres meghono
sításáért. Gr. Forgách-féle iparművek (Böhm József és társa), Kokova, nagybani terme
lés és kivitelképességért. Funk és Heinrich Károly, Zágráb, kivitel és versenyképességért. 
Hass Adolf, Budapest, nagybani termelés és kivitelképességért. Herczeg Pálffy Miklós 
erdészeti hivatala, Maíaczka, belterjes gazdálkodás és versenyképességért. Hunyad vár- 
megye. czélszerű gazdálkodás és érdekes gyűjteményért. Kern Lipót, fakereskedő, Buda
pest, nagybani termelés és versenyképességért. Kohn Bódog, Chocholna, Trencsénmegye, 
új iparág meghonosítása és nagybani termelésért. Herczeg Montenuovo Alfréd, Bécs, 
kapitális szarvasagancsért. Neuberger Bódog és fia, t  iume, kivitel és versenyképességért. 
Pannonhalmi főapátság, belterjes gazdálkodásért. Rozsonovszky Frigyes, praeparator, 
Budapest, művészi kivitelért. Simon Gyula, m. kir. erdőmester, Kaposvár, kitűnő mun
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káért. Székely György, püsp. urad. erdőmester, Lutilla, új találmányért. Schulcz és 
Pollák, Budapest, nagybani termelés és haladásért. Terény Sándor, m. kir. erdész, 
Pécska, új találmány és haladásért. Thieme és társa, Rakottyás, versenyképességért. 
Wolfner S., kádárfa, talpfa, vasúti fatermelő és kereskedő, Budapest, kivitel és verseny- 
képesség, valamint nagybani termelésért. Gr. Zay Albert, Zay-Ugrócz, nagybani ter
melés, verseny- és kivitelképesség s rendkívüli haladásért.

Kiállítási érem.

Andrássy Antal, Budapest, új találmányért. Gr. Batthyány József erdészete, Kiüti 
(Moson vármegye), haladásért. Bossányi Lajos, Szecs (Nyitra vármegye), gyakorlati 
irányért. Böhm József, épületfa- és fenyőcserkéreg-kereskedő, Budapest, kivitel- és ver
senyképességért. Bedő Albert, Budapest, szép vadbőrökért és kiváló agancsokért. 
Békés vármegye, érdekes és tanulságos madárgyüjteményért. Özv. Brandenburg Ferenczné, 
Selmeczbánya, jó munkáért. Crausz Géza, erdőrendező, Fogaras, jó munkáért. Cs. és 
kir. családi uradalom, Holies, tanúlságos vadfogó bemutatásáért. Divald Gyula, Per- 
jámos (Torontál vármegyei gazdasági egyes, érsek uradalmi főerdész), érdekes és tanúl
ságos gyűjteményért. Egri érsekség, Eger, Ízléses gyűjtemény és czélszerű kihaszná
lásért. Herczeg Esterházy Pál kismartoni erdészeti hivatala, Kis-Marton, érdekes szarvas
agancsokért. özv. gr. Forgách Sándorné, Pethő-Szinye, fontos javításért. Gesztes Lajos, 
erdőmester, Felső-Tárkány, szép gyűjteményért. Rigler József Ede, gyáros, Budapest, 
(gödöllői m. kir. erdőhivatal), új iparág meghonosításáért. Harczy Mihály, csutora
esztergályos, Veszprém, jó munkáért. Heves varmegye, Eger, érdekes vadászati trófeák 
kiállításáért. Jankovich Bésán Elemér, Terezovácz, ritka példány dámvad-lapátért. Jony 
Ottó, magkereskedő, Szepes-Leibicz, haladásért. Gr. Károlyi Alajos-féle hitbizományi 
uradalom, Erdőd, jó munkáért. Gr. Károlyi Mihály, Debrő, jó anyagért és erdei termé
kek sokoldalú kihasználásáért. Kesszey Mihály, Székesfehérvár, ipari haladásért. Komárom 
vármegyei fűztelepek, Komárom (Komárom v. .gye gazd. egyes, gyüjtem. kiállítása), 
kitűnő tenyésztésért. Kondor Vilmos, m. kir. foerdész, Balassa-Gyarmat, czélszerű javí
tásért. Kollerich Pál és fia, Búdapest, szakszerű kivitelért. Kirschner János, kulacs
esztergályos, Szászrégen, jó munkáért. Kuzma Gyula, kir. erdőmester, Vinkovcze, jó 
munkáért. Leitinger J. és 0., faárúgyár és fürészüzlet, Brassó, versenyképességért. 
Báró Lipthay Frigyes, Perjámos, kiváló őzagancsokért. Moldrik Adolf, Szent-Endre, új 
találmányért és kivitelképességért. Milkó Vilmos és fiai, Szeged, szép anyagért. Nemzeti 
Kaszinó, Budapest, ritka szarvasagancsért. Neuberger testvérek, Jászberény, szép anyagért. 
Br. Nopcsa Elek, Szacsal, érdekes és erős zergekampókért. Országos magyar vadászati 
védegylet, Budapest, a vadászati szakirodalom fejlesztéséért. Parti Gedeon Meczenzéf, 
olcsó és jó munkáért. Porubszky Károly, járási erdőgondnok, Hosszúaszó, jó munkáért. 
Puntzmann Károly, kádár, Zsupanje (Szlavónia), új találmányért. Br. Révay Gyula, 
Kis-Selmecz, változatos gyűjteményért. Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársa
ság, csinos vadgyüjteményért és törekvésért. Rotter Samu, tölgykéreg-termelő és keres
kedő, Eger, kivitelképességért. Rowland Róbert, uradalmi főerdész, Zakamene, űj talál
mány és kiváló őzagancs-gyüjteményért. Br. münsingeni Steiger Albert, Szeptencz-Ujfalu 
(Nyitramegye), érdekes statisztikai adatok összeállításáért. Schmidt József, Szepes-Igló, 
versenyképességért. Gr. Szápáry Péter, Budapest, érdekes vadászati gyűjteményért. 
Gr. Széchenyi Pál, Lábod, érdekes agancsokért. Swoboda Károly utódai, Zólyom, jó 
és szép munkáért. Takács Ede, Zólyom, verseny- és kivitelképességért. Gr. Teleky Árpád, 
Nalácz (Hunyadmegye), kiváló erősségű zergekampóért. Temes vármegye mezőgazda- 
sági helyi bizottsága, fa- és maggyüjtemény szakszerű összeállításáért és jó munkáért. 
Gr. Tisza Lajos, Budapest, kiváló vadkan-agyarért. Ujlaki-Hirschler és fia, Bustya- 
háza, tanúlságos kiállításért. Újvidék sz. kir. város, kitűnő tenyésztésért.

Elismerő oklevél.

Bajkó Barabás, Papolcz, jó munkáért. Br. Bánffy-féle gödemesterházi uradalom, 
ritka tiszafa-példányért. Beretvás Endre, Karácsond, jó munkáért. Bianchi Ágoston, 
Ungvár, új találmányért. Bogdán Zoltán, Kovászna, szép munkáért. Dr. Borhy László,
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Gyöngyös, különleges gyűjteményért. Czakl József, puskaműves, Ungvár, czélszerű javí
tásért. Csík Gyula, urad. főerdész, Somogy-Karád, érdekes szarvasagancsokért. Dobry 
József, m. kir. erdőőr, Turócz-Szklenó, hasznos javításért. Egri káptalan, Eger, jó mun
káért. Filep János, Korond (Udvarhelyül.), jó munkáért. Frühm Tamás, Jaád, jó munkáért. 
Gábor Sándor, m. kir. erdész, Besztercze, új találmányért. Gelencze község (Háromszékül.), 
jó munkáért. Haraly község (Háromszékül.), jó munkáért. Herczeg J., bognármester, 
Szászsebes (m. kir. erdőhivatalnál), szép munkáért. Imecs Béla, Borsod-Apátfalva, ritka 
példány őzért. Jeney József, földbirtokos, Mező-Csávás, jó és csinos gyékénymunkáért. 
Kende Dániel, Horgospatak, csinos munkáért. Gr. Königsegg Irma, Kojsó, szép anyagért. 
Kőrös község (Háromszékül.), jó munkáért. Klosterneuburgi kanonokrend dunaalmási 
uradalma (Komárom vármegyei gazd. egyesület gyűjt, kiállítása), jó munkáért és a VI. 
csoportban jó boráért. Gr. Latour Károly hosszúaszói uradalma, haladásért. Gr. Lónyay 
Margit, Farkasdin, szép farkasbőrért. Lőcse sz. kir. város, szép anyagért. Löwy Bernhard 
és fia, Ó-Besztercze (Trencsénm.), jó munkáért. Mándi Samu, Baranya-Szt.-Lőrincz, 
erős szarvasagancsokért. Nagy-Enyed r. t. város, kiállított anyagokért. Nagy Károly, 
Kilyén (Háromszékül.), szép anyagért. Navratil J., Beszterczebánya, jó munkáért. Orlovsky 
Gyula, Zernest, szép zergekampókért. Peták János, kaptafavágó és pékkosár-készitő, 
Vácz, jó munkáért. Br. Révay Simon, földbirtokos, Tajna, kiváló őzagancsokért. Sze- 
lecskay Gyula, Budapest, buzgó fáradozásért. Sainek Gábor, Dinnyéshát (Hevesm.), 
ritka vadért. Szondi János, m. kir. erdőszámellenőr, Gödöllő, új találmányért. Streisinger 
Albert, Balassa-Gyarmat, kivitelképességért. Br. Wodianer Albert, nagybirtokos, Buda
pest, jó munkáért. Zabola község (Háromszékül.), jó munkáért. Zágoni erdők zárgond
noksága (Háromszékül.), jó munkáért. Gr. Zedtwitz Curt, Morava, haladásért. Zelinka 
N. fia, Domanizs, jó munkáért. Zsoldos Ferencz, Szentes, versenyképességért.

Közreműködők érme.

Ambrus Lajos, m. kir. erdészjelölt, Beszterczebánya, sikeres működésért. Áronffy 
Jenő, erdész, Rima-Brezó (a rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaságnál), sikeres 
fáradozásért. Arató Gyula, m. kir. főerdész, Budapesten (az országos erdészeti egyesü
letnél), sikeres munkásságért. Bakai Ignácz, m. kir. főerdőőr, M.-Sziget (a m. kir. erdő
igazgatóságnál), sikeres fáradozásáért. Balázs Vincze, m. kir. erdőmester, Apafin (apatini 
m. kir. erdőhivatalnál), sokoldalú és sikeres intézkedésért. Bayer István, vadász, Buda
pesten (gr. Nádasdy Ferencznél), sikeres fáradozásért. Barlay Sándor, m. kir. főerdő- 
mester, Lippa (a szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál), sokoldalú és sikeres intézkedéseiért. 
Bartha Ferencz, építőmester, Deresk (Fülöp szász Coburg-Gothai herczegnél), csinos 
kivitelért. Bedő Lajos, m. kir. erdészjelölt, Királyhalma (a m. kir. erdőőri szakiskolánál), 
sikeres munkásságért. Bencze Gergely, m. kir. erdőtanácsos, Selmeczbánya (m. kir. 
erdészeti akadémia), sikeres fáradozásért. Ifj. Belházy Gyula, m. kir. tanársegéd, Selmecz
bánya (m. kir. erdészeti akadémiánál), sikeres fáradozásért. Bereczky Gyula, m. kir. 
főerdész, Budapesten (földmívelésügyi m. kir. ministerium erdészeti főosztálya), sikeres 
fáradozásért. Bihari Ödön, m. kir. tanársegéd, Selmeczbánya (m. kir. erdészeti aka
démiánál), sikeres fáradozásért. Bittner Gusztáv, uradalmi erdőmester, Malaczka (hg. Pálffy 
M. erdészeti hivatalában), sikeres fáradozás és jeles kivitelért. Bodor Gyula, m. kir. főerdész, 
Budapesten (beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnál), sikeres fáradozásért. Bund Károly, 
m. kir. erdőgyakornok, Budapesten (földmívelési m. kir. ministerium erdész, főosztá
lyánál), sikeres fáradozásért. Burdáts János, m. kir. erdész, Csornoholova (ungvári 
m. kir. főerdőhivatalnál), sikeres fáradozásért. Brausil Frigyes, m. kir. főerdész, Bujevácz 
(zágrábi kir. erdőigazgatóságnál), sikeres fáradozásért. Czakó Károly, ny. honvédőrnagy, 
Déva (Hunyadmegye), sikeres fáradozásért. Csipkay János, m. kir. erdőmester, Zsarnócza 
(a m. kir. erdőhivatalnál), sokoldalú és sikeres intézkedésért. Demi Hugó, íőerdész,^Resicza 
(osztr.-magy. szab. államvasút-társaságnál), kitűnő termelésért. Döring Károly, művezető, 
Erdőszáda (Lord és társa fakereskedőnél), sikeres fáradozásért. Dlhos András,  ̂ gereb- 
mester, Beszterczebánya, sikeres fáradozásért. Dreischlmeyer Frigyes, uradalmi főerdész, 
Alcsut (József főherczegnél), jó Ízlés és sikeres fáradozásért. Erdélyi Gyula m. kir. 
főerdész, Kőrösmező (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 főherczeg-
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nél), sikeres fáradozásért. Firbász Adolf, uradalmi főerdész, Morav (gr. Zedwitz 
Curtnál), sikeres fáradozásért. Földes Tamás, m. kir. erdész, Szászsebes (a m. kir. erdő
hivatalnál), sikeres fáradozásért. Földes János, m. kir. főerdész, Apatin (apatini m. kir. 
erdőhivatalnál), kitűnő csemete-tenyésztésért. Furherr János, m. kir. erdészjelölt, Mácsa 
(gödöllői erdőhivatalnál), jó Ízlésért. Fülöp Norbert, erdész, Resicza (osztr.-magy. szab. 
államvasút-társaság), kitűnő termelésért. Füstös Kálmán, m. kir. erdőmester, Bustyaháza, 
sokoldalú és sikeres intézkedéseiért. Gáspár Béla, m. kir. főerdész, Breznóbánya (breznó- 
bányai m. kir. erdőigazgatóság), sikeres fáradozásért. Garlaty Kálmán, m. kir. erdőigaz
gató, Liptó-Újvár (m. kir. főerdőhivatal), sokoldalú és sikeres intézkedéseiért. Gombossy 
József, m. kir. erdőgyakornok, Beszterczebánya, sikeres fáradozásért. Gondos Alajos, 
m. kir. főerdőőr, M.-Sziget (a m. kir. erdőigazgatóságnál), sikeres fáradozásért. Goró 
Ferencz, járási főerdész, Petrozsény (Hunyadmegye), sikeres fáradozásért. Gyöngyösi 
József, m. kir. főerdőőr, Vadászerdő (m. kir. erdőőri szakiskolánál), jó munkáért. Grosz 
Péter, m. kir. erdőőr, Gödöllő (gödöllői erdőhivatalnál), jó munkáért. Hám Ferencz, 
fővadászmester, Csurgó (Somogymegye), sikeres vadtenyésztésért. Hammersberg Géza, 
m. kir. erdész, Budapest (földm. m. kir. minist, erdészeti főosztályánál), sikeres fára
dozásért. Halmágyi Pál, molnár, Hunyadmegye, sikeres fáradozásért. Hammer Károly, 
m. kir. erdőmester, Liptó-Újvár (m. kir. erdőhivatal), sikeres fáradozásért. Hehnel Béla, 
uradalmi főerdész, Véghles (Nemeskéri Kiss Miklósnál), sikeres fáradozásért. Hohlfeld 
Henrik, urad. erdőmester, Csákvár, sikeres fáradozásért. Hoffer Balázs, famester, Besz
terczebánya, sikeres fáradozásért. Plorbász 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 erdészeti egyesületnél), sikeres munkásságért. Horváth Ferencz, 
m. kir. főerdész, Torontálmegye, tevékeny és sikeres fáradozásért. Huzella M. Elek, 
Budapest, érdekes és szakszerű gyűjteményért. Illés Vidor, m. kir. erdészjelölt, Vadász
erdő (m. kir. erdőőri szakiskolánál), sikerdús munkásság és kitűnő csemete-tenyésztésért. 
Imre Dénes, m. kir. erdőmester, Gyergyó-Szt.-Miklós (m. kir. erdőrendőrsésnél), sikeres 
fáradozásért. Ivanits Ferencz, m. kir. erdészjelölt, Gödöllő, új találmányt akab József, 
m. kir. főerdész, Gyergyó-Szt.-Miklós (erdőrendőrségnél), sikeres fáradozásért. Jankó 
Sándor, m. kir. erdészjelölt, Budapest (földmívelési m. kir. minist, erdészeti főosztá
lyánál), sikeres fáradozásért. Jónás Kálmán, kitömősegéd, Budapest (Rozsonovszky Frigyes 
praeparatornál), jó munkáért. Jureczky Mór, erdész (árvái közbirtokossági uradalomnál), 
kitűnő erdősítésért. Kaán Károly, m. kir. erdész, Beszterczebánya, sikeres fáradozásért. 
Kacsanovszky József, m. kir. erdészgyakornok, Orsóvá (földmivelésügyi m. kir. minis
terium erdészeti főosztályánál), sikeres fáradozásért. Kapsz István, akad. kertész, Selmccz- 
bánya (m. kir. erdészeti akadémiánál), sikeres fáradozásért. Kallus József, urad. főerdész, 
Munkács (gr. Schönborn-Buchheim uradalmában), sikeres fáradozásért. Karácsonyi Sán
dor, m. kir. főerdész, Hosszúfalu, Ízléses és jó munkáért. Kárász István, m. kir. főerdész, 
Diósgyőr (a soóvári m. kir. erdőhivatalnál), sikerdús munkásságért. Kertész György, 
erdőmester (gr. Almássy Dénesnél), sikeres fáradozásért. Kiss Ferencz, m. kir. főerdész, 
Szeged (a m. kir. erdőgondnokságnál), sikeres fáradozásért. Kocsi János, m. kir. erdő
mester, Sepsi-Szt.-György (a m. kir. erdőhivatalban), sikeres fáradozásért. Kojnak Tamás, 
m. kir. erdészjelölt, Görgény-Szt.-Imre, sikeres fáradozásért. Korek Nándor, erdőmester, 
Resicza (osztr.-magy. államvasút-társaságnál), kitűnő termelésért. Korány Gyula, erdő
mester, Rima-Brézó (a rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaságnál), sikeres fára
dozásért. Kovács Antal, erdőgyakornok (árvái közbirtokosság), sikeres fáradozásért. 
Dr. Kuhn Lajos esperes-plébános, Torontálmegye, tevékeny és sikeres fáradozásért. 
Krause Venczel, urad. erdőmester, Véghles (Nemeskéri Kiss Miklósnál), sikeres fára
dozásért. Krauze Géza, m. kir. főerdész, Isaszegh (gödöllői erdőhivatalnál), sikeres vad- 
tenyésztés és vadóvásért. Krippel Mór, m. kir. erdészjelölt, Gyergyó-Szt.-Miklós (erdő
rendőrségnél), hasznos javításért. Lang Richárd, m. kir. erdőmester, Vinkovce (kir. 
fő erdőhivatalnál), sokoldalú és sikeres intézkedéseiért. Lágler Gyula, m. kir. erdész, Buda
pest (földm. m. kir. minist, erdészeti főosztályánál), sikeres fáradozásért. Lánczy Antal, 
m. kir. erdész, Kab.-Polyána (a m.-szigeti m. kir. erdőigazgatóságnál), sikeres fárado
zásért. Lahner Gyula, m. kir. famester, Soóvár (a m. kir. erdőhivatalnál), sikeres mun
kásságért. Laitner Elek, m. kir. erdőigazgató, Besztercze (beszterczei erdőigazgatóságnál), 
sokoldalú és sikeres intézkedésért. Lende Ede, városi erdőmester, Körmöczbánya (Körmöcz- 
bánya sz. kir. városnál), kitűnő erdősítésért. Dr. Lendl Adolf, egyetemi magántanár, 
Budapest, a bemutatott állatok művészi kitömése és elhelyezéséért. Lonkay Antal,
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m. kir. erdész, Kakasfalva (a soóvári m. kir. adóhivatalnál), szép és Ízléses kivitelért. 
Matavovszky Árpád, m. kir. erdész, Liptó-Újvár (a m. kir. főerdőhivatalnál), jó mun
káért. M. kir. erdőgondnokság, Alsó-Kubin, jó munkáért. Malbochan Ede, kir. főerdő- 
mester, Ottocsácz (a kir. erdőhivatalnál), huzamosabb idejű sikeres fáradozásért. 
Marton György, kir. erdész, Ottocsácz (a kir. erdőhivatalnál), kitűnő mintázásért. 
Marosi Ferencz, m. kir. erdőmester, Lippa (a m. kir. főerdőhivatalnál), sikeres fárado
zásért. Mátyus József, m. kir. főerdész, Deliblát (az orsovai m. kir. erdőhivatalnál), 
sikeres és kitűnő tenyésztésért. Masztics Ádám, m. kir. erdészjelölt, Liptó-Újvár (a m. kir. 
főerdőhivatalnál), sikeres fáradozásért. Medveczky Ernő, m. kir. erdőgyakornok, Besz- 
terczebánya, sikeres fáradozásért. Michna Bertalan, erdőgyakornok (árvái közbirtokosság), 
sikeres fáradozásért. Milch Oszkár, hivatalnok, Budapest (Lord és társa fakereskedőnél), 
sikeres fáradozásért. Miskolczy János, m. kir. erdész, Karam, sikeres fáradozásért. Molnár 
Károly m. kir. erdész, Zalathna (a szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál), sikeres
fáradozásért. Murgács János, erdőszolga, Beszterczebánya, sikeres fáradozásért. Murányi 
Károly, m. kir. erdész, Bálint (a lugosi m. kir. erdőigazgatóságnál), sikeres fáradozásért, 
Muzsnay Géza, m. kir. erdész, Zsarnócza (a m. kir. erdő hivatalnál), sikeres fáradozásért. 
Müller Róbert, urad. erdőbiró, P.-Vacs (Fülöp szász Coburg-Gothai herczegnél), sikeres 
fáradozásért. Müller József, urad. erdőőr, Béllye (Frigyes főherczegnél), sikeres fárado
zásért. Nagy Károly, m. kir. erdész, Bustyaháza, sikeres fáradozásért. Napholtz Jenő, 
m. kir. erdész, Orsóvá (a m. kir. erdőhivatalnál), jeles kivitelért. Nemes Károly, Gyalu, 
Kolozsvárott (a m. kir. erdőigazgatóságnál), sikeres fáradozásért. Neuhaus Ármin, igaz
gató, Yrbanje (zágrábi kir. erdőigazgatóságnál), sikeres fáradozásért. Novotny Henrik, 
uradalmi fővadász, P.-Jánosháza (pannonhalmi főapátságnál), sikerdús munkásságért. 
Ondrus Gyula, m. kir. erdőgyakornok, Budapesten (földmívelési m. kir. ministerium 
erdészeti főosztályán), sikeres fáradozásért. Oláh József, erdőgyakornok (árvái köz
birtokosság), közreműködésért. Orosz Antal, m. kir. erdész, Szászsebes (a m. kir. erdő- 
hivatalnál), sikeres fáradozásért. Pálka Gyula, m. kir. erdész, Péteri, sikeres fáradozásért. 
Párnái Atilla, m. kir. főerdész, erdőrendező, Lugos (a lugosi m. kir. erdőigazgatóságnál), 
jeles munkásságért. Péch Dezső, m. kir. erdőmester, Görgény-Szent-Imre (m. kir. erdőőri 
szakiskola), sikerdús munkásságért. Pellion Lajos, m. kir. főerdész, Görgény-Szent-Imre 
(m. kir. erdőigazgatóságnál), sikeres fáradozásért. Pfalz Károly, m. kir. erdőmester, 
M.-Sziget (a m. kir. erdőigazgatóságnál), szakszerű javításért és sokoldalú kiváló tevé
kenységért. Pfennigberger József, uradalmi erdőmester, Béllye (Frigyes főherczegnél), 
sokoldalú és sikeres intézkedéseiért. Pfeiffer Gyula, m. kir. erdőgyakornok, Zsarnócza 
(a m. kir. erdőhivatalnál), sikeres fáradozásért. Pirkner Ernő, m. kir. erdőmester, 
Gödöllő (gödöllői erdőhivatalnál), kitűnő csemete-tenyésztésért. Péch Kálmán, központi 
főerdész (földmívelési m. kir. ministerium erdészet főosztályánál), sikeres fáradozásért. 
Pollák Lipót, fürésztelep-igazg. (az erdélyi erdőipari r.-társaságnál), sikeres fáradozásért. 
Polnisch Árpád, urad. főerdész, Baranya-Monostor (Frigyes főherczegnél), sikeres fára
dozásért. Pollacsek Jenő, hivatalnok (az erdélyi erdőipar-részvénytársaságnál), sikeres 
fáradozásért. De Pottere Gérard, m. kir. erdőgyakornok, Budapesten (földmívelési m. kir. 
ministerium erdészeti főosztályánál), sikeres fáradozásért. Plank János, munkavezető, 
Vrbanje (a zágrábi kir. erdőigazgatóságnál), sikeres fáradozásért. Pribiszlavszky Adolf, 
uradalmi főerdész, Murány (Fülöp szász Coburg-Gothai herczegnél), huzamosb és sikeres 
fáradozásért. Preiszner Nándor, m. kir. erdész, Luhin (a m.-szigeti m. kir. erdőigazga
tóságnál), szakszerű javításért és sokoldalú kiváló tevékenységért. Reich Károly, urad. 
műszaki tanácsos, Béllye (Frigyes főherczegnél), sokoldalú és sikeres intézkedésért. 
Rejtő Adolf, m. kir. főerdész, Dobrócs (Besztercze), sikeres fáradozásért. Reinfuss Bódog, 
urad. erdőmester, Jászó, sikeres fáradozásért. Reiszenbüchler Róbert, m. kir. famester, 
Bustyaháza, sikeres fáradozásért. Riedler Gusztáv, m. kir. főerdész, Vrbanje (vinkovczei 
kir. főerdőhivatalnál), sikeres fáradozásért. Rónay Antal, m. kir. főerdótanácsos, 
Csornoholova (ungvári m. kir. főerdőhivatalnál), sokoldalú és sikeres intézkedéseiért. 
Rosmanith Albert, kir. főerdész, Zengg (zágrábi kir. erdőigazgatóságnál), sikerdús mun
kásság és kitűnő erdősítésért. Röhrich Márton, m. kir. erdész, Lippán (a m. kir. főerdő
hivatalnál), buzgó munkásságért. Rukovansky Ferencz, kir. erdőőr, Vrbanje (vinkovczei 
kir. főerdőhivatalnál), sikeres fáradozásért. Sághy Kálmán, kir. erdőfelügyelő, Déva 
(Hunyadmegye), sikeres fáradozásért. Szadeczky Miklós, m. kir. erdész, Orsóvá (a m. kir. 
erdőhivatalnál), sikeres működésért. Szabó Adolf, m. kir. erdőigazgató, M.-Sziget (a m. kir. 
erdőigazgatóságnál), sokoldalú sikeres intézkedéseiért. Szécsy Imre, m. kir. erdőgyakor
nok, Beszterczebányán, sikeres fáradozásért. Szenes József, m. kir. erdőmester, Lippa
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(a m. kir. főerdőhivatalnál), sokoldalú és sikeres intézkedéseiért. Székely István, m. kir. 
erdész, Szudriás (m. kir. erdőigazgatóságnál, Lugos), sikeres fáradozásért. Szepesi Gusz
táv, m. kir. főerdőmester, Orsóvá (m. kir. erdőhivatalnál), sokoldalú és sikeres intézke
déseiért. Seifarth Gusztáv, alerdész (árvái közbirtokosság), kitűnő erdősitésért. Seyfried 
Károly, m. kir. főerdőmester, Soóvár (a m. kir. erdőhivatalnál), sokoldalú és sikeres 
intézkedésért. Simonffy Ákos, m. kir. erdőgyakornok, Beszterczebánya, sikeres fárado
zásért. Schirmer István, urad. erdőőr, Béllye (Frigyes főherczegnél), sikeres fáradozásért. 
Schmidt Gáspár, urad. erdőfelügyelő, Munkács (gr. Schönborn-Buchheim uradalmában), 
sikerdús munkásságért. Schmiedt Károly, m. kir. központi főerdész, Budapesten (a földmíve- 
lési m. kir. ministerium erdészeti főosztályánál), sikeres fáradozásért. Strompf Pál, urad. 
erdőmester, Varannó (gr. Hadik-Barkóczy hitbizományi uradalmában), sikerdús munkás
ságért. Szuszla János, m. kir. erdőőr, Csornoholova (ungvári m. kir. főerdőhivatalnál), 
sikeres fáradozásért. Schubert Mihály, urad. mérnök, Malaczka (hg. Pálffy Miklós erdé
szeti hivatalában), sikeres fáradozás és jeles kivitelért. Schuszter József, járási főérdész, 
Szászváros (Hunyadmegye), sikeres fáradozásért. Schustek Vilmos, urad. erdészsegéd, 
Béllye (József főherczegnél), sikeres fáradozásért. Schwób Sándor, m. kir. főerdész, 
Csála (Árad mellett, a m. kir. főerdőhivatalnál, Lippa), buzgó fáradozásért. Sümegh 
Ignácz, m. kir. főerdész, Kovászna (Háromszékmegye), sikeres fáradozásért. Tagányi 
Károly, orsz. levéltárnok, Budapest (az orsz. erdészeti egyesületnél), sikeres munkásságért. 
Tavi Gusztáv, m. kir. erdőtanácsos (földmívelési m. kir. ministerium erdészeti főosztá
lyánál), sikeres fáradozásért. Tavassy Lajos, urad. főerdész, Bakony-Nána (gr. Nádasdy 
Ferencznél), sikeres fáradozásért. Theodorovits Ferencz, igazgató, Királyhalma (m. kir. 
erdőőri szakiskolánál), sikeres munkásságért és kitűnő csemete-tenyésztésért. Terbócz 
Bertalan, m. kir. főerdész, Déva (a szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál), sikeres fárado
zásért. Térti Béla, m. kir. erdőgyakornok, Orsóvá (a m. kir. erdőhivatalnál), jeles 
kivitelért. Tichy Kálmán, m. kir. erdészjelölt, Budapest (a földm. m. kir. minist, erdé
szeti főosztályánál), sikeres fáradozásért. Timok János, m. kir. erdészjelölt, Gyergyó- 
Szent-Miklós (erdőrendőrségnél), sikeres fáradozásért. csányi Gusztáv, m. kir. 
főerdőmester, Lugos (m. kir. erdőigazgatóságnál), sokoluaiú és jeles intézkedésért. 
Tordony Emil, kir. erdész, Zágráb (kir. erdőigazgatóságnál), sikerdús munkásság és 
kitűnő erdősitésért. Török Sándor, m. kir. főerdész, Vadászerdő (m. kir. erdőőri szak
iskolánál), sikerdús munkásság és kitűnő csemete-tenyésztésért. Trnovszky Márk, m. kir. 
főerdész, Zólyom-Lipcse (Besztercze), sikeres fáradozásért. Udvardi Ágost, m. kir. 
erdész, Beszterczebánya, sikeres fáradozásért. Vadas Jenő, m. kir. erdőtanácsos, 
akad. tanár (államerdészetnél), huzamos és sikeres fáradozásért. Vaitzik Ede, m. kir. 
erdőgyakornok, Beszterczebánya, sikeres fáradozásért. Várnay Ödön, m. kir. főerdész, 
Visegrád (gödöllői erdőhivatalnál), sikeres fáradozásért. Vaszary Ernő, urad. erdőmester, 
Ravazd, u. p. Győr-Szt.-Márton (pannonhalmi főapátságnál), sikerdús munkásságért. 
Wittich Lajos, m. kir. erdész, Csornoholova (ungvári m. kir. főerdőhivatalnál), sikeres 
fáradozásért, Weinelt Károly, urad. főerdész, Karapancsa (Frigyes főherczegnél), sikeres 
fáradozásért. Zareczky Pál, m. kir. főerdész, erdőrendező (beszterczei erdőigazgatóság), 
sikeres fáradozásért. Zdeborszky József, urad. igazgató, Véghles (Nemeskéri Kiss Miklós
nál), sikeres fáradozásért. Zimmermann Gusztáv, m. kir. erdőgyakornok, Orsóvá (a m. kir. 
erdőhivatalnál), sikeres működésért.

V III/A . c so p o r t  B án yásza t, k o h á sza t
Versenyen kívül. Aknaszlatinai m. kir. fő bányahivatal. Bel’názy Nép. János, min. 

tanácsos. Diósgyőri, m. kir. vas- és aczélgyár. M. kir. bányaigazgatóság, Selmeczbánya. 
M. kir bányászati akadémia, Selmeczbánya. M. kir. fő bányahivatal, Zalatna. M. kir. 
földtani intézet, Budapest. M. kir. vasművek. Nagyági m. kir. és társulati bányamű. 
Nagybányai m. kir. bányaigazgatóság. Marosujvári m. kir. főbányahivatal. M. kir. 
pénzverde. Soóvári m. kir. főbányahivatal.

Millenniumi nagy érem.
Gróf Andrássy Géza vasgyára, Betlér, nagybani termelés és kivitelképességért. 

Borsodi bányatársulat, Rudóbánya, nagybani kitűnő termelésért. Brassói bánya- és 
kohó-részvényegylet, Budapest, kivitelképességért. Chaudoir Gusztáv és társa, Budapest,
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új iparág meghonosításáért. Gróf Csáky László vasgyára, Prakfalva, haladás és jó 
munkáért. »Csetneki rézgyár« (Szontágh Pál), jó munka és versenyképességért. Első 
erdélyi aranybánya-részvénytársaság, Boicza, haladás és kitűnő termelésért. Észak
magyarországi egyesitett kőszénbánya részvénytársaság, Budapest, nagybani termelés 
és versenyképességért. Felső magyarországi bánya- és kohómű-részvénytársaság, Buda
pest, kivitelképességért. Miller J. M. és társa dárdanyműve, Szalónak, haladás és 
kivitelképességért. Muszári aranybánya-társulat, Brád, haladás és kitűnő termelésért. 
Nadrági vasipar-társaság, jó munka és jó Ízlésért. Prihradny-féle vasgyár-társulat, Breznó- 
bánya, kitűnő munka és haladásért. Rudai 12 apostol-bányatársulat, Brád, haladás és 
nagybani termelésért. Unió, vas- és bádog-lemezgyár, Zólyom, haladás és nagybani 
termelésért. Urikány-zsilvölgyi kőszénbánya-részvénytársaság, Budapest, haladás és 
nagybani termelésért. Váczi horgany-hengermű, új iparág meghonosítása, versenyképes
ség és jó munkáért.

Kiállítási érem.

Braun József, vállalkozó, Budapest, versenyképességért. DemuthKároly József, Fejérkő, 
kivitelképességért. Első magyar máriavölgyi palabánya, jó munkáért. Füzesd-tresztiai 
aranybányavállalat, haladásért. Greiner Arthur, Krompacb, haladásért. Hernádvölgyi 
magyar vasipar-részvénytársaság, Krompach, versenyképességért. Kis-sebesi gránitkő
bányák részvénytársaság, Budapest, versenyképességért. Kornis Károly, mérnök, Buda
pest, jó munkáért. Mádi Kovács László cserepesi kőbánya-vállalata, Budapest, jó 
munkáért. Kramer Jakab, szinóbányai vas- és kályhagyára, Budapest, versenyképes
ségért. Merényi vasgyár (Scholtz Gusztáv), Szepes-Merény, jó munkáért. Báró 
Radvánszky-féle kőszénbánya, Sajó-Kaza, versenyképességért. Sárkány J. Károly 
örökösei és társa, Csetnek, jó munkáért. Trifaili kőszénbánya-társulat, Esztergom, 
versenyképességért.

Elismerő oklevelek.

Bilitz Ferencz, kőbányatulajdonos, Pápa, jó anyagért. Brennbergi szénbánya
részvénytársaság, Sopron, kitartó munkálkodásért. Dobiaschi József, Arad. Dobsina 
város vaskő- és kobaltnikelércz-bányászata, igyekezetért. Drenkovai kőszénbánya, 
Berszászka. D’Elia József. Egger testvérek, opálbányatulajdonosok, Budapest. Erdő
vidéki bányaegylet, Köpecz. Felső-zsilvölgyi kőszénbánya-részvénytársaság, Petrozsény. 
Flórián Károly, sófaragó, Rónaszék. Gáli József, nagybirtokos, főrendiházi tag, Lukarecz. 
Jakobs Ottokár, vasgyáros, Kassa-Hámor. Kajanelli aranybánya-vállalat, Boicza. Kis- 
almás-porcurai aranybányavállalat. Lántsky Sándor, Szentkeresztbánya. Mátyásfy János 
és fia, Zalasdon. Reichard Márk, Miskolcz. Weiszkopf Adolf, bányavállalkozó, 
Miskolcz.

Közreműködők érme.

Allender Henrik, hiv. főnök, Kudsir. Bányászati és erdészeti akadémia : 
Sóltz Vilmos főbányatanácsos, Cséti Ottó főbányatanácsos, Schelle Róbert bánya- 
tanácsos, Pauer János akad. titkár, dr. Fodor László bányatanácsos, Soltész János 
gépműhely-lakatos. Brennbergi szénbánya-részvénytársaság: Rudolf Antal bánya
igazgató. Brassói bánya- és kohó-részvényegylet: Kordina Károly ̂  kereskedelmi fel
ügyelő, Skárer József vasgyári főnök, Rüdiger Ede vasgyári főnök, Gál István 
mintázó. Bittsánszky Ede min. tanácsos. Böckh János, osztálytanácsos, földt. int. 
igazg. Chaudoir Gusztáv és társa : Gálócsy Árpád, igazgató. Gróf Csáky László 
prakfalvi vasgyára : Thoman Emil öntőmester, Király István asztalosmester. Coburg 
herczeg kir. Fensége vasgyárai Pohorella: Schreder Gyula igazgató, Galotti Miksa, 
főmérnök, Benedikty Mátyás kohónagy, Scholtz Kálmán intéző,  ̂Barsch Aurél gyári 
intéző, Hók István kohónagy. Diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár: Teutschl Ferencz 
kir. tanácsos, felügyelő, Hermann Hugó felügyelő, Fleischmann Győző felügyelő, 
Eberhart Károly felügyelő, Szvetlik Mátyás felügyelő, Pilder Alfréd főmérnök, 
Braunfeld Gyula mérnök, Joós István főmérnök, Knilitschka Gyula főmérnök,
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Spannbauer Rezső mérnök, Ondrus János mérnök, Pöschl Vilmos s. mérnök, Kossin 
János mérnök, Miskovsky Ferencz hivatalnok, Marcsekényi Ottmár s. mérnök, Dakó 
Pál hivatalnok, Korbacska Ferencz gázfejlesztő-felvigyázó, Obholzer Adolf műhely
felvigyázó, Mally Ferencz adagvezető, Marki Ferencz művezető, Kolestik Ferencz 
művezető, Petőfi Sándor művezető, Hájer Nándor művezető. Göhler József művezető, 
Forster Kálmán művezető, Jellmann Elek bányavéd, Bilinszki József bányavéd, 
Mrazinczki József esztergályos, Schwerla József szerszámlakatos, Vogl János kovács, 
Ptacsek Lajos előmunkás, Klaffenböck Mihály előmunkás, Bierbrunner Károly szerelő, 
Klein András bányamunkás, Grizák József bányamunkás. Drenkovai kőszénbányák: 
Hönsch Árpád bányagondnok. Dunagőzhajózási társaság bányaigazgatósága: Kleidorfer 
Ferencz bányagondnok, Hoffman Ferencz bányagondnok, Sztraka Ferencz bánya
gondnok, Hess János bányagondnok, Werner János épitésgondnok, Gartner Károly 
építőmester, Herrfurth Antal gépmester, Végh János bányakönyvelő, Péter Herman 
főbányajáró, Srp Venczel rajzoló, Ehrl Rezső bányajáró, Bemet Ignácz lakatos, 
Nürnberger Gyula lakatos, Varga János asztalos, Sztraka Ágost asztalos. Első erdélyi 
aranybánya részv.-társ.: Raudysek J. mérnök. Eszakmagyarországi egy. kőszénbánya 
r.-t.: Reichard N. János igazgató, Rau Gottlob czégjegyző, Kubiás József bánya- 
gondnoK, Farkas József bányagondnok, Hafner Ferencz bányamérnök. Förster Nándor 
min. tanácsos, a m. államvasutak gépgyárának és a diósgy. vasgy. igazg. Geramb 
János József-féle bányaegylet, Bélabánya: Renger Gyula gondnok, Bélabánya, lovag 
Berks Róbert, Haim Ferencz főmérnök, Wagner József bányatanácsos. Hazai aszfalt
ipar részv. társ. Dr. Kovács Jenő műszaki igazgató. Hültl József min. tanácsos 
Selmeczbánya. Heinzelmann-féle vasgyár-bányatársulat: Petrovsky Károly öntődemester 
Sziróta János öntődemester. Kajanelli érczbányatársaság: Nissen T. Chr. igazgató" 
Kudsiri vasgyári hivatal: Tannenberg Géza mérnök, Csiky Antal mérnök. Jeimann 
Gyula főhengermester, Kandray István gépmester, Mayer József kovács, Pelion 
Ferencz kovács, Navratil Nándor aczél-előmunkás. Klein Nándor öntész, Czibula 
András kavarász, Mórák Sebestyén kavaró, Bukánsz József előhengerező. Körmöczi 
pénzverőhivatal: Reitzner Miksa bányamérnök, Ürmössy Kálmán főmérnök, Gerl 
Károly vésnök, Reisner József vésnök, Mihálka Nándor műlakatos, Klapalek Antal 
gépészlakatos, Janovecz Ferencz lakatos, Lubich János pénzverőmunkás, Bárány 
Antal mechanikus. Kis-almás-porcurai aranybányavállalat: Krausz József igazgató. 
Magyar kir. földtani intézet : Telegdi Róth Lajos főgeologus, dr. Schafarzik Ferencz 
osztálygeologus, Kalecsinszky Sándor intézeti chemikus, Gesell Sándor főbányageologus. 
Marosújvári m. kir. főbányahivatal: Domokos József főmérnök, Steiger Zsigmond 
mérnök, Stibor Antal gépműhely vezető. Máramarosi sóbányák: Friedenlichi Fritz Pál 
bányatanácsos, Schmidt László főmérnök, Stepán Miksa főmérnök, Herbek József mű
pallér. Magyar átal. kőszénbánya részv.-társ., Budapest: Hönsch Ede bányaigazgató, 
Kolossy Sándor bányagondnok, Markus Károly bányagondnok, Ludwig József bánya
mérnök. Muszári aranybányatársulat, Brád: Köllner Pál bányaigazgató. Nagybányai 
bányaigazgatóság: Woditska István mérnök, Kerrowsky Zsigmond mérnök, Pretory
Mihály vegysegéd, Kulik András ácslegény, ifj. Kosztin István ácslegény, Szellemy 
Géza főmérnök, Oblasek Béla főmérnök, Urbán Mihály mérnök. Nadrági vasipar-
társaság: Benti Engelbert kohómester. Prihradny-féle vasgyári társulat, Breznó-
bánya: Allender Bódog vasgyári igazgató, Prihradny Gida keresk. képviselő. Rima- 
murány-salgótarjáni vasmű-részvény-társaság: Marschalkó Rikárd főmérnök, Jónásch 
Antal gyári igazgató, Wabrosch Béla főmérnök, Jelinek Ernő bányaigazgató, 
Gyürky Gyula bányamérnök, Schmidt Bernát kohóigazgató, Korény Gyula erdő
mester, Áronffy Ernő erdész, Micske Gusztáv erdész, Porázik György főtanitó,
Kablay István főtanitó, Szomor Károly tanító, Mánczos József tanító. Rudai 12 apostol 
aranybányatársulat: László József igazgató, Menking Frigyes bányaigazgató. Salgótarjáni 
kőszénbánya-részvénytársaság Budapest : Andreics János bányaigazgató, Petrozsény, 
Pfaff Gusztáv főbányagondnok S.-Tarján, Hoffman Rikárd bányagondnok Pálfalva, 
Róth Flóris főbányamérnök Petrozsény, Schmidt Géza főbányamérnök S.-Tarján, 
Hroziencsik István mérnök S.-Tarján, Wancsakofszky Jakab főaknamester Petrozsény, 
Prochaska Ferencz rajzoló S.-Tarján, Csaslava Tamás kőműves S.-Tarján. Szontágh 
Pál csetneki rézgyár'a: Ganz Mihály rézhengerlő mester. Szab. osztr.-magyar államvasut- 
társaság: Schéda György főtiszttartó, Henny János főtiszttartó, Reich Henrik tiszttartó, 
Demel Hugó főerdész, Rosambert Károly hutamérnök, Ringeisen Antal hutamester, 
Krcsadló József bányamérnök, Hille Ferencz hutamérnök, Emeritzy Lajos építész
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mérnök, Zsigmondy Árpád bányamérnök, Kohanowsky Jenő segédmérnök, Kohn Lipót 
öntőmester, Kohn Antal kavarómester, Johanowsky Márton öntőmester, Pudelka 
József bányafelőr, Pásztora Ferencz munkás, Zsinkovits András. Sárkány J. Károly 
örökösei és társa: Uxa J. Károly gondnok. Schalat József bányatanácsos V.-Hunyad. 
Selmeczbányai bányaigazgatóság: Neubauer Ferencz k. bányatanácsos, Svehla Gyula 
k. bányatanácsos, Brossmann Jenő bányatanácsos, Tischer József főmérnök, Cseh 
Lajos főmérnök, Baumerth Károly főmérnök, Wiesner Ottó főmérnök, Litschauer 
Lajos főmérnök, Gschwandtner Gusztáv mérnök, Farbaky Gyula segédmérnök, Lollok 
József gépészeti intéző, Siposs József irodasegéd, Milán József pőrölymester, Slezák 
Márton ácsmesterlegény, Czrha János ácsmesterlegény, Urikány-zsilvölgyi magyar 
kőszénbánya r.-t. : Chanselle Gyula bányafőigazgató, Hoffmann Ráfael műszaki tanácsos, 
Krizsko Bohus bányamérnök. Unió, vas- és bádog-lemezgyár Zólyom : Szvoboda Ferencz 
gyárigazgató, Ferjencsik Miklós főmérnök, Schneefuss Ernő főmérnök-segédtiszt, Hrebenar 
Ferencz gyári kezelőtiszt. Vajdahunyadi vasgyári hivatal: Markup Ferencz főmérnök, 
Strojny Román főmérnök, Kosztka Alajos művezető, Bucsek József mérnök, Kobialka 
János mérnök, Latinák Gyula mérnök, Szántó Árpád mintaasztalos, Schmidtberger 
Nándor olvasztómester, Kandray András gépmester, Krulik Ede lakatos, Jeviczky Miklós 
kovács, Mogyoródy József lakatos, Gosztyán Károly asztalos, Schweighoffer Mátyás öntő
mester, Gosztyán Joachim öntőmester. Lénászy Gratioso kőműves. Váczi horgany
hengermű : Hitzigrath Károly főigazgató M.-Osztrau, Kubitzky György üzemvezető 
Vácz. Versenyen kívüli állami intézményeknél: Selmeczi bányaigazgatóság, nagybányai 
bányaigazgatóság, körmöczi pénzverde, erdészeti és bányászati akadémia, zólyombrézói 
vasgyár, vajdahunyadi vasgyár. Wágner Vilmos főbányatanácsos V.-Hunyad. Zalatnai 
főbányahivatal : Krulkovsky Károly főmérnök, Wolf Antal géplakatos, Schándl 
Vilmos ácsmester, Mikola János kovács, Plesch Károly ólomforrasztó. Zólyombrézói 
vasgyár-hivatal: Dérer Mihály főmérnök, Berg Tivadar főmérnök, Branszky Vendel 
főmérnök, Golián Pál mérnök, Hönsch Szilárd! mérnök, Kunst János mérnök, Schubert 
Ede mérnök, Baliga Gusztáv segédmérnök, Milosevics Milos segédmérnök, Alberti 
János hengermester, Kosztela Lajos hengermester, Szokács Antal öntőmester, 
Freuenthaler József edénysajtoló mester, Helm Richárd zománezgyári mester, Longaucr 
János gépmester, Urbán Rezső festő- és vésőmester, Schuster József főmunkás, Majer 
János főmunkás, Holócsi Péter főmunkás, Misztrik János főmunkás, Scholz István 
főmunkás.

V III/B . csoport. V a s- és fém ipar.

Versenyen kívül. Jury-tag. Alpár Ede, lakatos, Budapest, jury-tag. Árkai Sándor, 
műlakatos, Budapest, jury-tag. Kollerich Lajos, sodronyszövetgyáros, Budapest, jury-tag. 
Lakos Lajos, lakatos, Budapest, jury-tag. Jungfer Gyula, műlakatos-gyáros, Budapest, 
jury-tag. Marton Lajos, műlakatos, Pozsony (Marton Lajos és fiai ezég), jury-tag. Hir- 
mann Ferencz, rézöntő, Budapest, jury-tag. Kornhauser Károly, lakatos, Trencsén, jury- 
tag. Kimer József, puskaműves, Budapest. Piffl Alajos, horgany-, diszmű-bádogos, 
Temesvár, jury-tag. Wlaszlovits József, késgyáros, Stoósz.

Millennüimi nagy érem.
Benkóczy Pál, lakatos, Szeged, iparművészeti haladás és jó ízlésért. Beschorncr 

A. M. és fia, érezöntő, Budapest, jó öntés és szoborcsoportozatok ízléses összeállítá
sáért. Biró Antal, lakatos, Budapest, kitűnő munkáért. Budapesti szivattyú- és gépgyái- 
részvénytársaság (Walser), jó ízlés, jó munka, verseny- és kivitelképességért. Csillargyar 
részvénytársaság, Budapest, új iparág meghonosításáért, iparművészeti haladásért, jó 
ízlés és jó munkáért. Daut Rezső, kocsilámpagyáros, Budapest, új iparág meghonosítása 
és jó munkáért. Dumicich M., lakatos, Fiume, iparművészeti haladás, jó Ízlés és jo 
munkáért. Első magyar bádog- és vasedénygyár, Losoncz (Sternlicht és tarsa). Nagv -
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báni termelés, verseny- és kivitelképességért. Fischer Tivadar, harangérczöntő, Nagy- 
Szombat, jó munkáért és jó Ízlésért. Gaál István és társa, reszelőgyár, Budapest, jó 
munka és nagybani termelésért. Gállik Lajos, rézműves, Budapest, új találmány és jó 
munkáért. Gruber Sándor, lakatos, Sopron, új találmányért, jó munka és jó ízlésért. 
Heinzelmann-féle vasgyár bányatársaság, Hisnyóviz, nagybani termelés és verseny- 
képességért. Hubert Fülöp és társa, rézöntők, Budapest, nagybani termelés és verseny- 
képességért. Kanczer-féle ólom- és ónárúgyár-részvénytársaság, Budapest, versenyképes
ségért. Ifj. Knauser József, lakatos, Kolozsvár, iparművészeti haladásért és kitűnő 
munkáért. Krolupper József, lámpagyáros, Budapest, új iparág meghonosítása, új 
találmány, jó munka- és kivitelképességért. Lepter János, lakatos és redőgyáros, Buda
pest, jó munka, haladás és versenyképességért. Leyritz Árpád, épület- és műlakatos, 
Temesvár, iparművészeti haladás, jó munka és jó Ízlésért. Losonczi magyar bádog- és 
vasedényzománczozó-gyár (Rakottyai György és Társai), jó munka, haladás, verseny- 
és kivitelképességért. Nagyenyedi épületlakatosárú gyár részvénytársaság, jó munka, 
nagybani gyártás, verseny- és kivitelképességért. Novotny Antal, harangöntő, Temesvár, 
új találmány, jó munka- és versenyképességért. Oetl Antal, vasöntő és gépgyáros, 
Budapest, nagybani gyártás, jó öntés és versenyképességért. Ondracsek József Ferencz, 
sarkantyús, Budapest, jó Ízlés és jó munkáért. Papp és Dicenty, épület- és műlakatos, 
Deés, iparművészeti haladás, jó ízlés és jó munkáért. Pick Ede, azelőtt Dalgó Lajos 
és társa, gépgyáros, Budapest, új találmány, jó munka, versenyképességért és javításért. 
Polivka és Paschka, vasredőnygyáros, Budapest, versenyképesség, jó munka és jó 
ízlésért. Pozdech József utódai, Thury János és fia, Budapest, nagybani termelés, jó 
munka, verseny- és kivitelképességért. Prihradny Ödön, vasgyáros, Dolha, nagybani 
termelés, verseny- és kivitelképesség, jó munka és jó ízlésért. Sachs Ármin, jégszek
rénygyáros, Budapest, nagybani gyártás, új találmány és jó munkáért. Schmach Károly, 
rézműves, Budapest, jó ízlés, jó munka- és versenyképességért. Schnabl Frigyes, pénz- 
szekrénygyáros, Budapest, nagybani termelés, jó munka és versenyképességért. Selten- 
hofer Frigyes fia, harangöntő és tűzoltószergyáros, Sopron, jó munka, fontos javítás 
és versenyképességért. Sichermann Lipót, szerkovács, Budapest, új talál. y és hala
dásért. Stadler Mihály, sodronyszövő, Budapest, jó munka és haladásért. Swadló 
Ferencz, lakatos, Budapest, nagybani gyártás, verseny- és kivitelképességért. Szladeky 
Ignácz, pénzszekrénygyáros, Budapest, versenyképesség, fontos javítás és jó munkáért. 
Tanczer András, késműves, Pápa, ízléses jó munkáért. Vandrák László, bronzműves, 
Budapest, iparművészeti haladás és jó munkáért. Witz Ferencz, sodronyszövetgyár, 
Újvidék, versenyképesség, jó munka és haladásért.

Kiállítási érem.

Antony Lajos és fia, lakatosárúgyár, Gölniczbánya, nagybani termelésért és ver
senyképességért. Balozsa József, kovács, Nagy-Atád, jó munka és haladásért. Bartek 
Károly, rézműves, Szabadka, jó munkáért. Bergmann Adolf, lakatos, Sopron, Ízléses 
jó munkáért. Bonyhády Kálmán, késes, Nagy-Becskerek, jó munkáért. Breitner Bernát, 
jégszekrény gyáros, Budapest, új találmány és jó munkáért. Buttkó Ágoston, lakatos, 
Trencsén, jó munkáért. Clas Nándor, vasbádog- és lakatosárú-gyáros, Kassa, jó munka 
és haladásért. Egresi Mór, rézöntő, Budapest, jó munka és versenyképességért. Egry 
Ferencz, harangöntő, Kis-Gejócz, jó munkáért és fontos javításért. Ehrlich G. Gusztáv, 
kályhagyáros, Budapest, nagybani gyártás és versenyképességért. Ehrlich J. H. kályha
gyáros, Budapest, nagybani gyártás és versenyképességért. Első magyar lakatos- és 
lemezárú-gyár részvénytársaság, Eger, nagybani termelés és versenyképességért. Fizély 
Károly műlakatos, Selmeczbánya, jó munkáért. Főző József, lakatos, S.-A.-Újhely, jó 
munkáért. Fülöp János, késes, Felső-Eőr, jó munkáért. Id. Gedeon György és társai, 
vashámor, Alsó-Meczenzéf, jó munka és versenyképességért. Götz András és fia, lakatos, 
Pancsova, jó munkáért. Gréth Antal, puskaműves, Losoncz, jó munka és fontos javí
tásért. Griess János, reszelőműves, Sopron, jó munkáért. Gross Frigyes, lakatos, Gyula- 
Fehérvár, jó munkáért. Hajós Bálint, műlakatos, Budapest, iparművészeti haladásért, 
ízléses, jó munkáért. Haraszti János, lakatos, Budapest, jó munkáért és versenyképes
ségért. Hegedűs Endre, lakatos, Budapest, haladásért. Hennefeld Ignácz, bádogos, Buda
pest, új találmány és jó munkáért. Hesky testvérek, szekrénygyárosok, Budapest, javi-
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tásért. Ifj. Hodács János, kovács, Szeged, jó munkáért. Holecz János, lakatos, Vágújhely, 
jó munkáért. Horovitz Ede, réz- és harangöntő, Ungvár, jó munka és kivitelképes- 
ségérfi Ifj. Honig Frigyes, réz- és harangöntő, Arad, jó munka és fontos javításért. 
Igó János, lakatos, Budapest, jó munka és versenyképességért. Incze Ferencz, lakatos, 
Oraviczabánya, jó munkáért. Kenyeres János, kolompos, Jolsva, jó munkáért. Kiss 
György, műszerész, Torda, Ízléses, szép és jó munkáért. Kiss Lajos, lakatos, Sepsi- 
Szent-György, jó és ízléses munkáért. Klein Dávid, lakatos, Temesvár, jó Ízlésű mun
káért. Krapf János, reszelőkovács, Nagy-Szombat, jó munkáért. Krén Ignácz, kályha
gyáros, Székes-Fehérvár, űj találmány és jó munkáért. Lind Pál, kocsilámpakészitő, 
Budapest, jó munkáért. Lukács József, sodronyműkészitő, Török-Szent-Miklós, jó munka 
és haladásért. Maár Antal, lakatos, Kecskemét, jó munkáért. Molnár Márton, lakatos, 
Szeged, nagybani termelés, jó munka és versenyképességért. Nicora József és Nicora 
Lajos, sodronykészitők, Budapest, czélszerű berendezés és jó kivitelért. Piros Béla, 
lakatos, Debreczen, jó és Ízléses munkáért. Plander Gyula és társa, serpenyő-, kapa-, 
lapát- és ásógyáros, Merény, versenyképesség, kivitelképesség, nagybani termelés és jó 
munkáért. Ifj. Popovics György, szita-, rosta- és dobhangszergyáros, Losoncz, jó mun
káért és fontos javításért. Regula Jakab kovácsmester, Miskolcz, jó munkáért. Reiff 
Károly, bádogos, Budapest, jó munkáért és találmányért. Reiner János, kolompgyáros, 
Jolsva, jó munkáért. Reymann Károly, puskaműves, Nagy-Szombat, tetszetős kivitelű, 
jó munkáért. Rónay János, bádogos, Czegléd, jó munkáért. Rosenthal és Ehrlich, réz
öntő, Nagyvárad, jó munkáért, versenyképességért és kivitelképességért. Sárváry János, 
műlakatos, Budapest, jó kivitelű munka és iparművészeti haladásért. Sátori Pál, lakatos
mester, Budapest, iparművészeti haladásért, jó Ízlésért és jó munkáért. Ifj. Schmotzer 
János, késműves, Nyíregyháza, jó munkáért. Schulek Sándor, műkéses, Budapest, jó és 
Ízléses munkáért. Schwalb Adolf, bádogárú-gyáros, Budapest, nagybani gyártás és a 
gyártmány meghonosításáért. Schwartz Rudolf, bádogos, Szeged, jó munkáért és jó 
ízlésért. Simatsek Ferencz, reszelővágó, Debreczen, jó munkáért. Stark Máté, lakatos, 
Budapest, jó munkáért és haladásért. Streck János és fia, vashámorosok, Gölniczbánya, 
versenyképességért, nagybani gyártásért és jó munkáért. Szabó Tódor, rézműves, Pan- 
csova, jó munkáért. Szaller Alajos, reszelővágó, Szeged, jó munkáért. Szirch Antal, 
fém- és nikelárú-gyáros, Budapest, a kirakatok jó kiviteléért. Szlavkovszky János, 
kolompkészitő, Radvány, versenyképesség, jó munka és jó Ízlésért. Tichy Samu és fia, 
késműves, Zólyom-Radvány, versenyképesség és jó munkáért. Tóth Sándor, lakatos, 
Orosháza, jó munkáért. Vanek József, cs. és kir. puskaműves, Esztergom, jó munkáért 
és fontos javításért. Válik Balázs Mihály, késműves, Jászberény, jó munkáért és hala
dásért. Walko Gábor és fiai, vasáru-gyáros, Gölniczbánya, versenyképességért, nagy
bani termelésért és jó munkáért. Walko Mihály és fia, Schütz János és társa, hámo- 
rosok, Gölniczbánya, versenyképességért, nagybani termelésért és jó munkáért. Widmann 
Alfréd, műlakatos, Brassó, jó munkáért és jó ízlésért.

Elismerő oklevél.

Andrásofsky Efraim, harangöntő, Kolozsvár, jó munkáért. Balázska Károly, 
bádogos, Székely-Udvarhely, jó munkáért. Bartók István és Papp Gyula, lakatosok, 
Székely-Udvarhely, haladásért. Beller Sándor, késes, Szeged, jó munkáért. Berkecz, 
Lajos, bádogos, Székely-Udvarhely, jó munkáért. Bernhardt R. és társa, lakatosok, Brassói 
jó munkáért. Biliczky Károly, géplakatos, Zenta, haladásért. Blatniczky Dániel, késes, 
Zólyom-Lipcse, jó munkáért. Bognár Péter, műlakatos, Nagy-Szent-Miklós, jó munkáért. 
Bokor Nándor, késes, Szeged, jó munkáért. Bottá György fiai, harangöntő, Versecz, 
jó munkáért. Börcsök István, bádogos, Zenta, jó munkáért. Czambel Dániel Gábor, 
késes, Zólyom-Lipcse, jó munkáért. Deutsch Mór, késes, Szeged, jó munkáért. Dosztig 
Ferencz, késes, Szeged, jó munkáért. Dvorzsák Ernő, lakatos, Oraviczabánya, jó mun
káért. Filipcsa Pál, késes, Zólyom-Lipcse, jó munkáért. Gaál Lajos, sárgaláz- és pak- 
fongműves, Kolozsvár, jó munkáért. Gaál Pál és Gaál Bertalan, Puj, haladásért. 
Galanda Pál, késes, Zólyom-Lipcse, jó munkáért. Gianone Sándor, épület- és műlakatos, 
Pécs, új találmányért és jó munkáért. Goldstein és Petz, kereskedők, Budapest, jo 
munkáért. Gönczy Károly, lakatos, Eger, jó munkáért és haladásért. Hajós Elek, 
lakatos, Debreczen, haladásért. Hauk Ádám műlakatos, Apafin, jó munkáért. Hirman
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József, késes, Kalocsa, jó munkáért. Ivitz Ferencz, géplakatos, Petrovoszelló, jó mun
káért. Jámbor János, késes, Kecskemét, jó munkáért. Kecskeméti Sándor, műszerész, 
Temesvár, jó munkáért. Kocsis Béla, lakatos, Balmaz-Újváros, jó munkáért. Kondor 
Lajos, műlakatos, Sümeg, jó munkáért. Kónya György, lakatos, Szeged, jó munkáért. 
Koos testvérek, épület- és műlakatos, Maros-Vásárhely, jó munkáért. Krstenánszky 
Antal, géplakatos, Baán, haladásért. László Ferencz, kovács, Csik-Szereda, haladásért. 
Léber Gyula, sodronyszövet-, fonal- és szitaárúgyár, Kolozsvár, jó munkáért. Magyar 
épület- és műlakatosgyár részvénytársaság, Budapest, versenyképességért. Miklós Imre, 
késes, Eőrisziget, jó munkáért. Neubauer Lajos, sodronyszövet-, fonat- és műlakatos, 
Nyíregyháza, haladásért. Németh István, lakatos, Kolozsvár, haladásért. Obermann Lipót, 
kávéfőző-készítő, Budapest, czélszerű szerkezetért. Pentl Antal, lakatos, Félegyháza, 
haladásért. Pénzes Domokos, lakatos, Győr, haladásért. Presing János, kovács, Buda
pest, jó Ízlésért. Pyrovszky Gyula, reszelővágó, N.-Becskerek, jó munkáért. Redlich L., 
lakatos, Fiume, haladásért. Reiner Sándor, bádogos, Kecskemét, jó munkáért. Rotter 
Kelemen, lakatos, Budapest, haladásért. Schaller Mátyás, rézműves, Sopron, jó mun
káért. Schubert János Pál, késes és köszörűs, Budapest, jó munkáért. Stadler Ferencz, 
rostás, Kalocsa, jó munkáért. Stefkó Ferencz, lakatos, Beszterczebánya, haladásért. Stefko 
Károly, gépész, Budapest, jó munkáért. Stern és Merkel, csillárgyárosok, Budapest, 
versenyképességért. Szegedi ipartestület fém- és érczipari szakosztályának raktár-szövet
kezete, Szeged, versenyképességért és jó munkáért. Sziráky János, műkéses, Szeged, 
jó munkáért. Szűcs Antal, kovács, Mezőtűr, jó munkáért. Szűcs Sándor, lakatos, Kecs
kemét, versenyképességért. Tikvitzky János, késes, Szabadka, jó munkáért. Veréb Lajos, 
zárgyáros, Debreczen, versenyképesség és nagybani termelésért. Zeiler Géza, bádogos, 
Kolozsvár, jó munkáért. Zimmermann Gyula és fia, sodronyszövet-, fonat- és szitaárú- 
gyáros, Budapest, jó munkáért. Zwoda Ferencz, lakatos, Losoncz, jó munkáért.

Közreműködők érme.

Hamza József, lakatossegéd, (Pick Edénél). Pafcsik János, lakatossegéd, (Pick 
Edénél). Wächter Antal, lakatossegéd, (Pick Edénél). Szlavik János, lakatossegéd, 
(Lepter Jánosnál). Wagner Károly, lakatossegéd, (Lepter Jánosnál). Kalmár Károly, 
lakatossegéd, (Alpár Edénél). Terczala Károly, lakatossegéd, (Svadló Ferencznél), Ruman 
János, lakatossegéd, (Svadló Ferencznél), Takáts Elek, lakatossegéd, (Jungfer Gyulánál). 
Josephus Vilmos, lakatossegéd, (Jungfer Gyulánál). Polgár Károly, lakatossegéd, (Jungfer 
Gyulánál). Stadnik József, lakatossegéd, (Jungfer Gyulánál). Marold Miklós, lakatossegéd, 
(Jungfer Gyulánál). Springmann Alajos, lakatossegéd, (Jungfer Gyulánál). Berthóky József 
lakatossegéd, (Kollerich Lajosnál). Kaposy Károly, lakatossegéd, (Kollerich Lajosnál). 
Schiller Rezső, lakatossegéd, (Árkai Sándornál). Tangl György, lakatossegéd, (Árkai 
Sándornál). Tóth Béla, lakatossegéd, (Árkai Sándornál). Bulyovszky György, lakatossegéd, 
(Árkai Sándornál). Themár Mátyás, lakatossegéd, (Marton Lajosnál). Kotlár Lőrincz, laka
tossegéd, (Marton Lajosnál), Dániel Márton, lakatossegéd, (Marton Lajosnál). Schöner 
József, lakatossegéd, (Marton Lajosnál), Kratochvile Ágost, rézöntősegéd, (Hirmann 
Ferencznél). Sima Henrik, segéd, (Pader Nándornál). Sóváry Sándor, segéd, (Pader 
Nándornál).

IX . csoport. G épipar.

Versenyen kiviil. Calderoni és társa, Budapest. Heuffel Sándor, Budapest. Kühne 
Ede, Budapest, jury-tag. Láng L., Budapest, jury-tag. Magyar kir. államvasutak gép
gyára, Budapest, jury-tag. Rock István, Budapest, jury-tag. Taborsky Ottó, Budapest, 
jury-tag.

Millenniumi nagy érem.
Bauer J. és társa, gépgyárosok, Debreczen, jó munka, haladás, fontos javitásért. 

Budapest áll. segély, mechanikai tanműhely, Budapest, kitűnő munka, haladásért. Első 
magyar csavargyár részvénytársaság, Budapest, új iparág meghonosítása, nagybani tér-
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melésért. Első  ̂magyar gazdasági gépgyár részvénytársulat, Budapest, nagybani termelés, 
versenyképességéit, babritius testvérek, réz- és érczárúgyár, érezöntő és kazanműhely, 
Nagy-Szeben, hasznos találmány, haladas, jó munkáért. bairbanks, mérleg- és gépgyár 
részvénytársaság, Budapest, nagybani termelés, versenyképesség, kivitelképesség, jó 
munkáért. Felten és Guilleaume, Budapest, új iparág meghonosításáért. Fleischer és társa, 
gépgyár és vasöntöde, Kassa, versenyképesség, jó munkáért. Fuchs G., első magyar tizedes 
éŝ  százados hidmérleggyár, Budapest, versenyképesség, haladás, jó munkáért. Gallauner 
Károly, szer kovács-, mérleg- és sajtógyáros, Budapest, versenyképesség, kitűnő munka, 
haladásért. Geittner és Rausch, Budapest, jó munka, fontos javítás, versenyképesség, 
kivitelképesség, haladásért. Hirsch és Frank, gépgyár és vasöntöde, Budapest, új iparág 
meghonosítása, versenyképesség, haladásért. Hoser Viktor és fia, műórás, Budapest, 
versenyképesség, fontos javítás, kitűnő munka, haladásért. Höcker testvérek, gőzkazán- és 
gépgyára,, Budapest, versenyképesség, jó munka, haladásért. Jurisics Márton, fúvó- és 
szerszámárúgyáros, Budapest, versenyképesség, kivitelképesség, jó munkáért. Kachelmann 
Károly és fia, gépgyáros, Vihnye, .versenyképesség, jó munka, haladásért. Kárpáti kőbánya 
és malomkőgyártó társaság, Schwartz, Behrle és társa, Garam-Szt.-Kereszt, verseny- 
képesség, kivitelképesség, nagybani termelés, jó munkáért. Kogler és Rosner, gépgyárosok, 
Budapest, versenyképességért. Majerszky Barnabás, gépgyáros, Nyíregyháza, verseny- 
képesség, jó munka, haladásért. Mueller H. Ottó, gépészmérnök, Budapest, jó tervezés, 
kitűnő munka, haladásért. Podvinecz és Heiszler, budapesti malomépitészet és gépgyár, 
Budapest, versenyképesség, jó munka, haladásért. Pohl E. és fiai, gazd. gépgyáros, vas- és 
fémöntőde, Szombathely,versenyképesség, jó munkáért. Popelka és társa, Budapest, haladás, 
hasznos találmány, jó tervezésért. Roessemann és Kühnemann, gépgyár, III. oszt. reszelő- 
és aczélgyár, Budapest, versenyképesség, nagybani termelés, jó munkáért. Sárospataki 
kovamalomkőgyáregylet, Budapest és Sárospatak, versenyképesség és kivitelképesség, 
jó munka, kitűnő termelésért. Schember C. és fiai, mérleggyárosok, Budapest, verseny- 
képesség, hasznos találmány, jó munka, haladásért. Schlesinger Sándor, magánmérnök, 
Budapest, haladás, jó tervezésért. Schramm J. N., hámormű- és mezőgazdasági eszközök 
gyára, Toplecz, versenyképesség, kivitelképesség, jó munkáért. Sowinszky József, órás, 
Budapest, kitűnő munka, versenyképességért. Stahel és Lenner, trieur- és lemezlyukasztó 
gyáros, Budapest, versenyképesség, kivitelképesség, jó munka, haladásért. Villanyos izzó
lámpagyár részvénytársaság, Budapest, új iparág meghonosítása, versenyképesség, 
kivitelképesség, nagybani termelés, jó munkáért. Weiser J. C. gazd. gépgyáros, Nagy- 
Kanizsa, versenyképesség, haladás, kitűnő munkáért. Worthington szivattyúgép részvény- 
társaság, Budapest, hasznos találmányért.

Kiállítási érem.

Accumulatorgyár részvénytársaság budapesti vezérképviselősége, Budapest, jo mun
káért. Behán Soma, molnár, Szarvas, hasznos találmány, jó munkáért; Berger Emil, gépész- 
mérnök, Budapest, javítás, jó munkáért. Bruck Ignácz, gép- és szerszámgyáros, Budapest, 
hasznos találmány, jó munkáért. Brunner J. L. és társa, kovácsolható vasöntvénygyáros, 
Budapest, új iparág meghonosítása, versenyképességért. Eberhardt György, főgépész, Budapest, 
hasznos találmányért. Fischer Sándor, elektrotechnikai gyár, Budapest, versenyképességért. 
Freissler Antal, mérnök és gépgyáros, jó munka, haladásért. Friedmann Alex, gépgyáros, 
Budapest, versenyképesség, kitűnő munkáért. Fuchs és Brigantig, vas- és fémesztergályosok, 
Pozsony, jó munkáért. Gitye Demeter fia, lakatos, gazd. gép- és ekegyáros, Nagyvárad, 
jó munkáért. Gnerlich G., gépszijgyáros, Budapest, nagybani termelés, jó munkáért. Gruber 
D. S., órás, Szeged, jó és szép munkáért. Herbster Károly, gépész, Budapest, jó munkáért. 
Hetzel Jakab és fiai, bádogosok, Új-Sóvé, jó munka, haladásért. Horn Albert utóda, 
Wicklein Sándor, Budapest, jó munka, haladásért. Huniaczek V. vésnök, Budapest, jó 
munkáért. Jeszenovits Miklós gépépítő Szabadka, versenyképesség, jó munkáért. Kadletz 
Gyula, Budapest, hasznos találmányért. Kalmár Zsigmond, terménytisztitó gazd. gépek 
készítője, Túrkeve, jó munka, haladásért. Kann és Heller, malomkőgyárosok, Budapest, 
versenyképesség, jó munkáért. Lévy James, első magy. pamut-, teveszőr- és balatahajto 
szijgyáros, Pozsony, új iparág meghonosítása, versenyképességért. Magyar-belga fémipar- 
árúgyár részvénytársaság, Budapest, új iparág meghonosításért. Dr. Mandler H. és V., 
Budapest, jó munka,haladásért. Máránics Rajmár,Pécs,jó munka, haladásért,Marek Nándor, 
kötélműszergyártó, Apafin, jó munkáért. Mayer Károly L., első magy, vaspálya-, épület-
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és toronyóra-gyáros, Budapest, jó munkáért. Morávek Károly, intéző, Puszta-Zeliz, .hasz
nos találmányért. Neukomm Bálint fiai, gép- és rézárúgyár, vas- és fémöntőde, Versecz, 
versenyképesség, jó munkáért. Oblath Mór, Budapest, versenyképesség, jó munka, hala
dásért. Polke J. motorgyáros, Budapest, hasznos találmány, kitűnő munkáért. Rieger András, 
első gazdasági gépgyár és vasöntöde, Nagy-Szeben, jó munka, haladásért. Reisz és Ber- 
kovits, Budapest, versenyképesség, kivitelképesség, jó munkáért. Robey és társa, gépgyáros, 
Budapest, versenyképesség, jó munka, hasznos találmányért. Rohonczy Gida, Budapest, javí
tásért. Ruepprecht testvérek, harang-, érez- és vasöntöde, malomépitészet, fecskendő és gép
gyár, Pécs, jó munkáért. Sanitas sterilizált szikviz s fagylaltgyár ésszikvizgyárakatberendező 
részvénytársaság, Budapest, versenyképesség, hasznos találmányok, jó munkáért. Sáros
pataki régi trachit-malomkőbánya birtokosság, Sárospatak, versenyképesség, jó munkáért. 
Schlesinger testvérek, malomkőgyárosok, Pápa, jó munkáért. Schütz György naxos csiszoló
koronggyár, Budapest, versenyképesség, kivitelképesség, jó munkáért. Schwing Pál, órás, 
Késmárk, jó munkáért. Singer Henrik, első magyar márga csiszolókőgyár, Budapest, 
versenyképesség, kivitelképesség, jó munkáért. Skull Mátyás, vasöntöde, Fiume, hasznos 
találmány, jó munka, haladásért. Sulkó Sándor, fúvó- és szerszámkészítő, gépjavító 
műhely, Budapest, jó munkáért. Tolnay Imre, gép- és épületlakatos, mérlegkészitő, Győr, 
haladásért. Turnovszky Lajos Adolf, uradalmi főgépész, Tapolcsány, hasznos találmány, jó 
munkáért. Újbányái malomkőgyár részvénytársulat, Új bánya, versenyképesség, jó munkáért. 
Weiss A. és társa, gépgyáros, Budapest, versenyképességért. Werner Adolf (Frum István 
utóda), Budapest, versenyképesség, jó munka, hasznos találmányért. Dr. Zechenter és 
Teschler, hőelszigetelő anyaggyártó közkereseti társaság, Körmöczbánya, új termelési ág 
meghonosításáért. Zikmund és társa, gépgyár és vasöntöde, Újvidék, jó munkáért. Zwarg és 
Ringeisen testvérek, mérleggyárosok, Budapest, versenyképesség, fontos javítás, haladásért.

Elismerő oklevél.

Adler Arthur, Budapest, jó munkáért. Bagi Károly, bognár, Hódmező-Vásárhely, 
jó munkáért. Berger M. C., gépműhely, Budapest, jó munkáért. Daday József, Nagyvárad, 
jó munkáért. Eisenhut József, Budapest, hasznos találmányért. Emeritzy Rudolf, órás, 
Késmárk, jó munkáért. Ifj. Emich Dániel, asztalos, Cservenka, jó munkáért. Gleichmann és 
Bauer, szerkovács, Budapest. Glöckner József, selyemfestő, Szeged, hasznos találmányért. 
Glückstahl és Staub, feszmérőgyár, Budapest. Gröber Ferencz, szőlőbirtokos, Eger, 
hasznos találmányért. Ifj. Hajdú János, gépműhely, .Szentes, jó munkáért. Hódossy Dénes, 
gép-és épületlakatos, Körmend. Horn Berthold, Újbánya, jó munkáért. Kacsmarik Gusztáv 
Rezső, órakészitő és műszerész, Budapest, jó munkáért. Keresztes Pál, órakészitő, Veszprém, 
jó munkáért. Király Alajos, Budapest, javítás, jó munkáért. Kirner és társa, első budapesti 
vasmenetű csavargyár és fa9onesztergályozó, Budapest. Kleinberger Mór, órás, Budapest. 
Kovács József, bőrványoló, Nagybánya. Lamoth és Buchmann, gépgyáros, Detta, jó 
munkáért. Lang Károly, Budapest, hasznos találmányért. Lenhardt és Guhrauer, gépgyáros, 
Budapest. Lukács János, kovácsmester, Petrovoszelló, jó munkáért. Májerszky István és 
társai, malomkőgyáros, Geletnek, jó munkáért. Mannák Vincze, gépgyáros, Budapest. 
Miklósy József, aczélgyáros, Pelsőcz. Müller János, műlakatos és toronyóra-készitő, 
Ó-Becse. Nagy Zoltán, Budapest. Niedermayer Antal, géplakatos, Elek, jó munkáért. 
Pautzer János, asztalos és szelelőrosta-készitő, Nyék, jó munkáért. Pataky H. és W. 
szabadalmi iroda, Budapest. Rácz, Balogh és társa, Budapest. Rausch István, gépész
kovács, Bicske, jó munka. Rausch Pál fia, Budapest. Rázsó B. István, kovácsmester, 
Kis-Ujszállás, jó munkáért. Reitter Ferencz és Hitz János, Szarvas, jó munkáért. Riedl 
József és fia Riedl Béla, fémárúgyár, Budapest, versenyképesség, jó rézöntő munkáért. 
Schiel testvérek, gépgyár és vasöntöde, Brassó. Schoenichen Rajmond, gépész-főmérnök, 
Budapest, javításért. Ifj. Schultz József, gépszijgyáros, Budapest, jó munkáért. Stadel 
Károly, gépgyáros, Győr. Strausz Sándor, Budapest. Sturzer József, gépgyáros, Buda
pest, Sztrakovics Boldizsár, Nagy-Stricze, jó munkáért. Tavali József, kovács, Szigetvár, 
jó munkáért. Tigermann Nándor, elektrotechnikai és órásüzlet, Budapest, verseny- 
képességért. Tokay Pál, kovács, Mezőtúr, jó munkáért. Török Bálint, kovács, Hód
mezővásárhely, jó munkáért. Ujváry György, kovács, Debreczen, jó munkáért. Winkler 
István, gépész, Német-Palánka, jó munkáért.
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Közreműködők érme.

Budapesti államilag segélyezett mechanikai tanműhely alkalmazottjai: Kocsi 
Károly mechanikus, jó munkáért; Merei Emil mechanikus, jó munkáért; Podsztrélen 
Mátyás szabályozó és művezető, jeles munkáért; Weisz Károly művezető, jeles munka
vezetésért ; Zier Károly mechanikus, jó munkáért. Calderoni és társa közreműködői : 
Leutvvyler Emil műszerész, jeles munkáért; Pette Lajos műszerész, jeles munkáért; 
Szám Géza műszerész, jeles munkáért. Danubius-Schoenichen-Hartmann részvény- 
társaság alkalmazottjai: Cserszki Károly gépszerelő, jó szerelésért; Czapkó János gép
szerelő, jó szerelésért; Dull Venczel kazánszerelő, jó szerelésért; Fuchs Lipót művezető, 
jeles műhelyvezetésért; Gras Gusztáv gépészfőmérnök, buzgó és jeles közreműködésért; 
Guttmann Antal kazángyári művezető, jeles műhelyvezetésért; Hallamasek Tivadar 
hajógyári főmérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Hartmann János hajógyári mű
vezető, jeles műhelyvezetésért; Hellmund Antal művezető, jeles műhelyvezetésért; Jäger 
Rezső vasszerkezeti szerelő, jó szerelésért; Kaipert Ödön művezető, jeles műhely- 
vezetésért; Külmen Tódor hajógyári mérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Liebel 
József gépszerelő, jó szerelésért; Lucas Emil gépgyári művezető, jeles műhelyvezetésért; 
Müller Oszkár művezető, jeles műhelyvezetésért; Mocellini Angelo vasszerkezeti szerelő, 
jó szerelésért; Makon János kazánszerelő, jó szerelésért; Minarek Ferencz kazánszerelő, 
jó szerelésért; Mlady Antal gépgyári művezető, jeles műhelyvezetésért; Novák György 
kovács, jó munkáért; Óhegyi János gépszerelő, jó szerelésért; Prosics László vas- 
szerkezeti szerelő, jó szerelésért; Riemer Ottó hajógyári főmérnök, buzgó és jeles 
közreműködésért; Rotter Lajos kazángyári főmérnök, buzgó és jeles közreműködésért; 
Svoboda József kazánszerelő, jó szerelésért; Van Overbecke Adrián gépgyári főmérnök, 
buzgó és jeles közreműködésért; Weil Leon hid- és vasszerkezeti főmérnök, buzgó és 
jeles közreműködésért; Zettl Ágoston hajóskapitány, buzgó közreműködésért. Eiscle 
József gőzkazángyára alkalmazottjai: Bühler Gusztáv művezető, jeles műhelyvezetésért; 
Fleschberger Alajos művezető, jeles műhelyvezetésért; Szabó Lajos művezető, jeles 
műhelyvezetésért; Theile Mór művezető, jeles műhelyvezetésért. Első magyar gazdasági 
gépgyár-részvénytársulat alkalmazottjai : Bartel Albert művezető, jeles műhelyvezetésért; 
Binkert József művezető, jeles műhelyvezetésért; Buchsbaum Ferencz művezető, jeles 
műhelyvezetésért; Ecker János szerelő, szorgalom és jó munkáért; Fischer Zénó 
mérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Gerlei Sándor művezető, jeles műhely- 
vezetésért; Hepp Alajos szerelő, szorgalom és jó munkáért; Kimer Engelbert főmérnök, 
buzgó és jeles közreműködésért; Korb József szerelő, szorgalom és jó munkáért; 
Kurbel József szerelő, szorgalom és jó munkáért; Morva János szerelő, szorgalom és 
jó munkáért; Popszt János szerelő, szorgalom és jó munkáért; Rohovszky József 
főművezető, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; Szalay Géza szerelő, 
szorgalom és jó munkáért; Schüler Péter irodavezető, sok évi buzgó és jeles közre
működésért; Tantos Ferencz művezető, jeles műhelyvezetésért; Tenner Béla titkár, 
buzgó és jeles közreműködésért. Első magyar varrógép- és kerékpár-gyár alkalmazottjai: 
Dósai M. Kálmán asztalos-művezető, jeles műhelyvezetésért; Dömötör Pál gyárvezető 
mérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Granditsch Gizella himzőnő, szorgalom és jó 
munkáért; Gut Károly főművezető, jeles műhelyvezetésért; Mayer Lajos kerékpár
művezető, jeles műhelyvezetésért. Fuchs G. mérleggyárának alkalmazottjai: Goboritz 
György főmunkavezető, sok évi buzgó közreműködésért; Holzer Lipót almunkavezető, 
sok évi buzgó közreműködésért; Weisz Lajos asztalos-munkavezető, sok évî  buzgó 
közreműködésért. Ganz és társa részvénytársulat alkalmazottjai: Albert Péter művezető, 
sok évi buzgó és jeles közreműködésért; Bánki Donát főmérnök, sok évi buzgó és 
jeles közreműködésért; Britz János főmérnök, a malomépitő- és műhelyszolgálati osztály 
vezetője, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; Buchstabier Róbert kazánkovács- 
mester, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; Bauer János főmérnök, a kiállítási 
munkálatoknál kifejtett jeles tevékenységért; Brayer Ferencz öntő, hűséges, szorgalmas 
és ügyes közreműködésért; Blau Henrik osztályvezető, hűséges, szorgalmas és ügyes 
közreműködésért; Czapf Jenő géplakatos, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműkö
désért ; Daxdobler Vincze főmérnök, sok évi buzgó közreműködésért; Eichhorn^ Antal 
öntő, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; Fülöp Károly aczélkovács, hűséges, 
szorgalmas és ügyes közreműködésért; Faust Sándor lakatos, hűséges, szorgalmas és 
ügyes közreműködésért; Frim Pál kohómérnök, az aczélöntő- és aczélkovácsműhely
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vezetője, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; Gombássy Imre, sok évi buzgó és 
jeles közreműködésért; Gélyi Ármin kereskedelmi főnök, a kiállitási munkálatoknál 
kifejtett jeles tevékenységért; Graft János lakatos, hűséges, szorgalmas és ügyes közre
működésért; Hochholzer Károly főmérnök, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; 
Hager Alfréd mérnök, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; Hegedűs János mű
vezető, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; Herczog József főmérnök, a kiállitási 
munkálatoknál kifejtett jeles tevékenységért; dr. Hoór Tempis Mór főmérnök, a kiálli
tási munkálatoknál kifejtett jeles tevékenységért; Hackl Venczel mester, a kiállitási 
munkálatoknál kifejtett jeles tevékenységért; Hajek József lakatos, hűséges, szorgalmas 
és ügyes közreműködésért; Haraszti Gyula lakatos, hűséges, szorgalmas és ügyes 
közreműködésért; Holesa Antal öntő, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; 
Hofbauer József csoportvezető, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; Jakubek 
György gombolyító, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; Jancsó Vilmos 
üzemvezető, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; Kardos Manó üzemvezető, 
hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; Kühlmeyer Mátyás kovács, hűséges, 
szorgalmas és ügyes közreműködésért; Küstel Károly főmérnök, a turbina-osztály 
vezetője, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; Kühnei Ewald csoportvezető, hűséges, 
szorgalmas és ügyes közreműködésért; Kolátor Miksa mesterhelyettes, hűséges, szor
galmas és ügyes közreműködésért; Kandó Kálmán főmérnök, a kiállitási munkálatoknál 
kifejtett jeles tevékenységért; Kohlmann Márton művezető, sok évi buzgó és jeles 
közreműködésért; Lukes Antal művezető, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; 
Lehotzky Sándor műszaki tisztviselő, a kiállitási munkálatoknál kifejtett jeles tevékeny
ségért; Lédeczy Lajos kovács, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; Nieder- 
mayer Ádám főmérnök, a malomépitő osztály vezetője, sok évi buzgó és jeles közre
működésért ; Nedved Adolf csoportvezető, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműkö
désért; Nowak Alajos fényezőmester, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; Onciu 
János mérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Oswald Alajos fényező, hűséges, szor
galmas és ügyes közreműködésért; Paral Bertalan, a műhelyellenőrzés főnöke, sok évi 
buzgó és jeles közreműködésért; Prost József lakatos, hűséges, szorgalmas és ügyes 
közreműködésért; Pomayer Pál öntő, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; 
Petény Pál asztalos, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; Pillath Ferencz 
minta-asztalos, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért ; Raum Konrád öntő, 
hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; Riedl Ferencz mesterhelyettes, hűséges, 
szorgalmas és ügyes közreműködésért; Rosenauer Lajos csoportvezető, hűséges, szor
galmas és ügyes közreműködésért; Ráth Henrik aczélöntő, hűséges, szorgalmas és 
ügyes közreműködésért; Rotter József kazánkovács, hűséges, szorgalmas és ügyes 
közreműködésért; Rács Imre kovácsmester, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; 
Rotter József mester, a kiállitási munkálatoknál kifejtett jeles tevékenységért; Reichelt 
Ferencz mérnök, a kiállitási munkálatoknál kifejtett jeles tevékenységért; Récsei 
Zsigmond főmérnök, a kiállitási munkálatoknál kifejtett jeles tevékenységért; Schaffer 
Frigyes főmérnök, a kiállitási munkálatoknál kifejtett jeles tevékenységért; Szűk Géza 
főmérnök, a kiállitási munkálatoknál kifejtett jeles tevékenységért; Stark Lipót mérnök, 
a kiállitási munkálatoknál kifejtett jeles tevékenységért; Szabó János mester, a kiállitási 
munkálatoknál kifejtett jeles tevékenységért; Schermer Arthur mérnök, sok évi buzgó 
és jeles közreműködésért; Sommer Károly műhelymérnök, a kiállitási munkálatoknál 
kifejtett jeles tevékenységért; Schuhmann János lakatos, hűséges, szorgalmas és ügyes 
közreműködésért; Schmiedl Imre csoportvezető, hűséges, szorgalmas és ügyes közre
működésért ; Stilz J. minta-asztalos, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; 
Salzer János minta-asztalos, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; Schönichen 
Rajmond főmérnök, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; Stürzenbaum Lipót 
esztergályos, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; Utassy József nyerges, 
hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; Urkovics Ferencz bognár, hűséges, 
szorgalmas és ügyes közreműködésért; Weisz József mester, a kiállitási munkálatoknál 
kifejtett jeles tevékenységért; Wotruba Ferencz főmérnök, sok évi buzgó és jeles 
közreműködésért; Wallencsák Gusztáv művezető, sok évi buzgó és jeles közre
működésért ; Wagner János főmérnök, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; Zotter 
József mérnök, sok évi buzgó és jeles közreműködésért. Hirsch és Frank gépgyárának 
alkalmazottjai: Blau Ernő mérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Ehrlich Zsigmond 
művezető, jeles műhelyvezetésért; Fekete István szerelő, jó szerelésért; Gindrich Ede 
öntőmester, jeles műhelyvezetésért; Kesztner Tivadar esztergályos, jó munkáért;
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Ramazetter Károly esztergályos, jó munkáért; Sachs Gyula mérnök, buzgó és jeles 
köziemuködesert, Sulits József gyalus, jo munkáért. Kogler es Roszner gépgyárának 
alkalmazottja: Fuchs Jenő mérnök, sok évi buzgó közreműködésért. Kühne E. gazdasági 
gépgyárának alkalmazottjai: Klein Camillo kereskedelmi vezető Mosonban, sok évi 
buzgó és jeles közreműködésért; Liptay Pál, a budapesti főraktár vezetője, sok évi buzgó 
és jeles közreműködésért; Weegmann Adolf műszaki vezető Mosonban, sok évi buzgó 
és jeles közreműködésért. Láng L. gépgyárának alkalmazottjai: Bittner Lőrincz vas
esztergályos, szorgalom és jó munkáért; Braun Jenő főmérnök, sok évi buzgó és jeles 
közreműködésért; Eisenbeiss Tivadar főkönyvelő, sok évi buzgó közreműködésért; Épp 
Pál főmérnök, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; Fuchs György főmérnök és 
főnökhelyettes, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; Grosz János minta-asztalos, 
szorgalom és jó munkáért; Herold Alajos főkönyvelő, sok évi buzgó közreműködésért; 
Janek Lajos vasöntő, szorgalom és jó munkáért; Kavacsik Márton kovács, szorgalom 
és jó munkáért; Köck Ferencz művezető, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműkö
désért ; Lazarus Ferencz raktárnok, hűséges és szorgalmas közreműködésért; Lisiewitz 
Antal gyaluló, szorgalom és jó munkáért; Mihálka Antal műhelyfőnök, hűséges, szor
galmas és ügyes közreműködésért; Oszwald Ignácz művezető, hűséges, szorgalmas és 
ügyes közreműködésért; Philippi Pál kapus, szorgalom és jó munkáért; Podzenicsek 
Vilmos művezető, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; Stafka Ferencz 
asztalos, szorgalom és jó munkáért; Sturm Raymond mázoló, szorgalom és jó munkáért; 
Szili János asztalos, szorgalom és jó munkáért; Wittner Albert asztalos, szorgalom és 
jó munkáért; Zsidlay Pál asztalos, szorgalom és jó munkáért. M. kir. államvasutak 
gépgyárának alkalmazottjai: Aigner István esztergályos, jó munkáért; Balassa Frigyes 
mérnök, sikeres közreműködésért; Balassa János segédmérnök, sikeres közreműködésért; 
Bula Miklós művezető, sikeres munkavezetésért; Braun János művezető, sikeres 
munkavezetésért; Böhm János lakatos, jó munkáért; Belustyák János lakatos, jó 
munkáért; Berta István szerelő, jó munkáért; Brosztmann József kovács, jó munkáért; 
Bodnár Ödön kovács, jó munkáért; Babiak György kazánkovács, jó munkáért; 
Csiszinkó Vendel faesztergályos, jó munkáért; Császn}  ̂ Antal gyaluló, jó munkáért; 
Devinkovszky József szerszámlakatos, jó munkáért; Dufek Vincze gyaluló, jó munkáért; 
Docsekal Henrik vasöntő, jó munkáért; Dunajszky Antal művezető, sikeres munka
vezetésért; Flacsill Márton kazánkovács, jó munkáért; Friedmann Arnold fővegyész, 
a téglagyár szakszerű vezetéséért; Fradi János reszelővágó, jó munkáért; Fleischhacker 
István mérnök, sikeres közreműködésért; Grecsek László fényező, jó munkáért; Hladt 
Ferencz gyaluló, jó munkáért; Hojár Pál kazánkovács, jó munkáért; Houszka Ferencz 
vasöntő, jó munkáért; Horváth Gáspár kovács, jó munkáért; Halász János művezető, 
sikeres munkavezetésért; Hika József kazánkovács, jó munkáért; Jasek Ferencz mű
vezető, sikeres munkavezetésért; Kozma István gyaluló, jó munkáért; Kremniczky 
Sándor előmunkás, jó munkáért; Konecsny Ferencz minta-asztalos, jó munkáért; 
Lesnitzky Albert gyaluló, jó munkáért; Lazánszky György kovács, jó munkáért; Márgl 
István szerelő, jó munkáért; Maisancsik András kazánkovács, jó munkáért; Maszlay 
Lajos művezető, sikeres munkavezetésért; Máthé József művezető, sikeres munka
vezetésért; Mráz Gyula hivatalnok,- sikeres munkavezetésért; Nyitrai Ferencz vasöntő, 
jó munkáért; Oravecz Lajos fényező, jó munkáért; Petrovics István esztergályos, 
jó munkáért; Petz Henrik esztergályos, jó munkáért; Rajniss János lakatos, jó mun
káért ; Springer Gyula lakatos, jó munkáért; Szedlák József kazánkovács, jó munkáért; 
Szury György kazánkovács, jó munkáért; Suk János kazánkovács, jó munkáért; 
Schmidt Arthur hivatalnok, sikeres munkavezetésért; Török Imre szerelő, jó munkáért; 
Ulbrich Aurél felügyelő, jeles közreműködésért; Varga Lajos mérnök, ^sikeres közre
működésért; Váczi Nándor szerelő, jó munkáért; Weigand Sebestyén rézöntő, jó munkáért; 
Wünsch József vasöntő, jó munkáért; Weisz János gyaluló, jó munkáért; Winkle Lajos 
művezető, sikeres munkavezetésért; Zottl Adolf művezető, sikeres munkavezetésért. Magyar 
villamossági részvénytársaság alkalmazottjai: László Szigfrid mérnök, a kiállítási munkála
toknál kifejtett jeles tevékenységért; Maibaum Jermi műszaki hivatalnok, a kiállítási munka
iatoknál kifejtett jeles tevékenységért; Popper Ottó műszaki hivatalnok, a kiállítási munkála
toknál kifejtett jeles tevékenységért. Májerszky Barnabás gépgyárának alkalmazottjai. 
Albert Imre lakatos, jó munkáért; Balogh Imre lakatos, jó munkáért; Barta András 
lakatos, jó munkáért; Graf János művezető, hűséges, szorgalmas és ügyes közre
működésért; Huszty Pál kovács, jó munkáért; Kazinczy Gábor lakatos, jó  ̂ munkáéit, 
Kerekes Kelemen esztergályos, jó munkáért; Maximovics Gyula kovács, jó munkáéit,
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Schönberger Antal fémöntő, jó munkáért. Nicholson gépgyár részvénytársaság alkalma
zottjai: Altenstein Frigyes műhelyfőnök, buzgó és jeles közreműködésért; BednárJános 
mázolómester, jeles műhelyvezetésért; Brendl Gusztáv szerelőmester, jeles munka
vezetésért; Clemens Pál mérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Emmerling Antal 
minta-asztalosmester, jeles műhelyvezetésért; Fanta Nándor előmunkás, jeles munka
vezetésért; Fülöp Ákos lakatosmester, jeles munkavezetésért; Graz Mihály kazánkovács- 
mester, jeles műhelyvezetésért; Hollub Alajos főszerelő, jó szerelésért; Horváth István 
kovács, jó munkáért; Kardos Pál asztalosmester, sok évi buzgó közreműködésért; 
Kisfaludy Károly asztalos, jó munkáért; Lendl Alajos mérnök, búzgó és jeles közre
működésért; Mohr Károly asztalos, jó munkáért; Németh János mázoló, jó munkáért; 
Richter Antal íő-munkavezető, sok évi buzgó közreműködésért; Rosenberg Izidor gép
lakatos, jó munkáért; Seidler Hugó főmérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Szabó 
Ferencz főhivatalnok, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; Szvetics József gép
lakatos, jó munkáért; Vazin Adolf öntőmester, jeles műhelyvezetésért; Vitái Lajos 
lakatos, jó munkáért; Wicsorek Károly kazánkovács, jó munkáért; Zelenka József 
kazánkovács, jó munkáért; Zeman Antal gépszerelő, jó szerelésért; Zeman Vincze 
gépszerelő, jó szerelésért. Redlich, Ohrenstein és Spitzer alkalmazottja: Mierka Lambert 
gyárvezető, buzgó és jeles közreműködésért. Reichel és Heiszler gépgyára alkalmazottjai : 
Chromicsek Oszkár műszaki hivatalnok, buzgó közreműködésért; Péter Imre rézműves 
főszerelő, jó szerelésért; Trubel Ferencz lakatos főszerelő, jó szerelésért; Weymann 
Károly főmérnök, sok évi buzgó jeles közreműködésért. Rock István gépgyára alkalma
zottjai : Adorján János előmunkás, jó munkáért; Antony Jenő, a számosztály vezetője, 
sok évi buzgó közreműködésért; Bednár János vasöntő, jó munkáért; Blaha József 
vasöntő, jó munkáért; Braunauer Károly gépszerelő, jó szerelésért; Buzek János rak- 
tárnok, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; Clementisz Ferencz gépszerelő, 
jó szerelésért; Csapek József vasöntő, jó munkáért; Cservenyák György asztalos, jó 
munkáért; Essmüller Nándor felvigyázó, hűséges, szorgalmas és ügyes közreműködésért; 
Fischer Pál raktárnok-helyettes, a kiállítási munkálatoknál kifejtett jeles tevékeny
ségért ; Grosz Henrik mérnök, műhelyfőnök, sok évi buzgó közreműködésért; Hudecz 
Fülöp vasöntő, jó munkáért; Hylek Ernő vasesztergályos, jó munkáért; Janda János 
esztergályos művezető, jeles műhelyvezetésért; Kandray Ferencz minta-asztalosmester, 
jeles műhelyvezetésért; Knopp Róbert fűró, jó munkáért; Kominek Kálmán mérnök, 
buzgó és jeles közreműködésért; Láng László gyaluló, jó munkáért; Luka Gyula 
könyvelő, buzgó és jeles közreműködésért; Novák János helyettes öntőmester, jeles 
műhelyvezetésért; Olleriny Alajos vasöntő, jó munkáért; Ottó Ferencz öntőmester, jeles 
műhelyvezetésért; Preisz György mérnök, sok évi buzgó közreműködésért; Raffay 
Ferencz előmunkás, jó munkáért; Raffay János előmunkás, jó munkáért ; Ráczky 
Frigyes vasöntő, jó munkáért; Rech Lajos művezető, jeles műhelyvezetésért; Rupits 
Alajos asztalosművezető, jeles műhelyvezetésért; Salamon Géza irodavezető, buzgó és 
jeles közreműködésért; Serényi Jenő mérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Szabó 
Ferencz asztalos, jó munkáért; Torma József kovács-előmunkás, sok évi buzgó közre
működésért; Wassung Károly előmunkás, jó munkáért; Wassermann Ferencz kazán- 
kovácsmester, jeles műhelyvezetésért; Williger Ferencz előrajzoló, jó munkáért; Zsuha 
István vasesztergályos, jó munkáért. Schlick-féle részvénytársaság alkalmazottjai: Brandt 
Vilmos főmérnök, osztályfőnök, sok évi buzgó és jeles közreműködésért; Bergerhof 
Ágoston mérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Balsjanka Nándor művezető, jeles 
műhelyvezetésért; Bellon György munkavezető, jeles munkavezetésért; Bernáth Adolf 
gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; Delling Henrik gyári munkás, szorgalma 
és jó munkájáért; Drukesits István gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; Fanta 
Ede gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; Fey Tivadar mérnök, buzgó és jeles 
közreműködésért; Gonda Henrik mérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Glaser Gyula 
főkönyvelő, osztályfőnök, buzgó és jeles közreműködésért; Gosztonyi Samu művezető, jeles 
műhelyvezetésért; Gulácsy László gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; Grill Mátyás 
gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; Hinsenkamp Adolf mérnök, buzgó és jeles 
közreműködésért; Herpka Károly osztályfőnök, sok évi buzgó és jeles közreműködésért ; 
Iranek Alajos művezető, jeles műhelyvezetésért; Kohn János főmérnök, osztályfőnök, 
buzgó és jeles közreműködésért; Krumpach György művezető, jeles műhelyvezetésért; 
Kurucz Imre gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; Kaiser István gyári munkás, 
szorgalma és jó munkájáért; Korber Alajos gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; 
Kugol István gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; Kunst József gyári munkás,
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szorgalma és jó munkájáért; Kollár József gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; 
Kelényi Gyula főmérnök, osztályfőnök, buzgó és jeles közreműködésért; Korzsinek 
József mérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Kuncz Rezső gyári munkás, szorgalma 
és jó munkájáért; Krisztyán Gyula gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért ; 
Kucsera Ferencz gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; Lessmann József gyári 
munkás, szorgalma és jó munkájáért; Lachnit György művezető, jeles műhely- 
vezetésért ; Meder Endre gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; Micskey József 
művezető, jeles műhelyvezetésért; Peyerl Antal gyári munkás, szorgalma és jó munká
jáért ; Prácser Imre művezető, jeles műhelyvezetésért; Pauscha Károly gyári munkás, 
szorgalma és jó munkájáért; Polesz Antal művezető, jeles műhelyvezetésért; Rohde 
János mérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Rudas József segédművezető, jeles 
műhelyvezetésért; Rausch János gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; Steingruber 
Ferencz művezető, jeles műhelyvezetésért; Szutter Pál művezető, jeles műhelyvezetésért; 
Szatmáry Lajos művezető, jeles műhelyvezetésért; Sponer Antal gyári munkás, szor
galma és jó munkájáért; Schwarcz Antal gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; 
Szentgyörgyi Zoltán gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; Stuart C. Márton 
mérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Schlafkovszki Mihály gyári munkás, szor
galma és jó munkájáért; Vajda Béla irodafőnök, sok évi buzgó és jeles közre
működésért ; Vázsonyi István gyári munkás, szorgalma és jó munkájáért; Weisz László 
mérnök, buzgó és jeles közreműködésért; Winter Adolf főmérnök, osztályfőnök, sok 
évi buzgó és jeles közreműködésért. Stahel és Lenner gyárának alkalmazottja: Schwech 
József munkavezető, sok évi buzgó és jeles közreműködésért. Villanyos izzólámpagyár r.-t. 
alkalmazottja: Pintér József műszaki igazgató, sok évi buzgó és jeles közreműködésért. 
Vulkán gépgyár-részvénytársaság alkalmazottjai: Beckmann Ferencz művezető, jeles 
munkavezetésért; Berecz János minta-asztalosmester, jó munkáért; Biskup Ferencz 
bádogos, jó munkáért; Bohacsek Ottó mérnök, jeles szerkesztés és tervezésért; Braun 
Adám művezető, jeles munkavezetésért; Bucher Oszkár mérnök, jeles szerkesztés és 
tervezésért; Chudik Lajos öntő, jó munkáért; Fuchs József mester, jó munkáért; 
Hegedűs Flóris malomszerelő, jó szerelésért; Karg Imre előmunkás, jó munkáért; 
Kottasek Gyula véső, jó munkáért; Kunszt Tivadar előmunkás, jó munkáért; Lenkey 
Márton mérnök, jeles szerkesztés és tervezésért; Löwenstein Béla mérnök, jeles szer
kesztés és tervezésért; Moró János gyaluló, jó munkáért; Murbach György öntőmester, 
jó munkáért; Novák Gyula malomasztalos, jó munkáért; Paderlik Ernő mester, jó 
munkáért; Postpischel Károly előmunkás, jó munkáért; Schantz Frigyes szerelő, jó 
szerelésért és jó munkáért; Schuberth Hermann míihelyfőnök, jeles műhelyvezetésért; 
Sziveges János esztergályos, jó munkáért; Uxa Antal öntő, jó munkáért; Wels 
Ágoston minta-asztalos, jó munkáért; Werbenszky Antal művezető, jeles munka
vezetésért. Wein Károly és társai alkalmazottja: Glatz Samu gépműhelyi mester, sok 
évi jeles műhelyvezetésért.

X /A. és X/B. csoport. Közlekedés, hajózás, tengerészet, közúti
jármüvek.

Versenyen kívül. Aldunai vaskapuszabályozási magyar kir. művezetőség, Orsóvá, 
versenyen kívül. Banovits Kajetán, ministeri tanácsos, m. á. v. igazgató, Budapest, 
jury-tag. Bogdán József, kocsigyáros, Budapest, nem versenyez. Budapesti csavargőzös 
átkelési vállalat, Budapest, jury-tag. Cs. kir. szab. kassa-oderbergi vasút, Budapest, 
jury-tag. Első cs. és kir. szab. Dunagőzhajózási társulat, Budapest, jury-tag. frigyes 
főherczeg Ő cs. és kir. Fensége magyar-óvári uradalma, Pozsony, nem versenyez. 
Gonda Béla, ministeri osztálytanácsos, Budapest, jury-tag. Kereskedelemügyi m. kir. 
ministerium gyűjteményes kiállítása, Budapest, versenyen kívül. Ivölber 1 estvérek, cs. és 
kir. udvari kocsigyárosok, Budapest, jury-tag. Magyar folyam- és tengerhajózási rész
vénytársaság, Budapest, jury-tag. M. kir. államvasutak, Budapest, versenyen kívül. 
M. kir. államvasutak gépgyára és a diósgyőri vas- és aczélgyár, Budapest, versenyen 
kívül. M. kir. kikötő-felügyelőség, Újpest, versenyen kívül. M. kir. posta-távirda-intézet, 
Budapest, versenyen kívül. M. kir. tengerészeti hatóság, Fiume, versenyen kívül. Reiter
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István és fia Ödön. cs. és kir. udvari kocsigyárosok, Vácz, jury-tag. Rock István, gép
gyáros, Budapest, jury-tag. Schottola Ernő, gyáros, Budapest, nem versenyez. Stein
schneider Jakab, cs. és kir. első magyar szabadalmazott ágy- és fehérneműgyár, Budapest, 
nem versenyez. Szegedi kenderfonó gyár részvénytársaság, Szeged, nem versenyez. Weigl 
Antal, Budapest, nem versenyez. Zsigmondy Károly, kocsigyáros, Budapest, nem ver
senyez. X/2- csoport bizottság, Budapest, versenyen kívül.

Millenniumi nagy érem.

Budapesti villamos városi vasút részvénytársaság, Budapest, új találmány, haladásért. 
Cs. kir. szab. déli vaspályatársaság, Budapest, fontos javítás és haladásért. Egger B. és 
társa, első magyar villamvilágitás és erőátviteli gyár, Budapest, jó munka és haladásért. 
Havas Sándor, gépgyáros, Budapest, versenyképesség, kivitelképesség, jó munka, hala
dásért. Hirtling Pál, kocsigyártó, Székesfehérvár, jó és szép munkáért. Kovács György, 
kocsigyártó, Székesfehérvár, haladásért, szép és jó munkáért. Korbulyi József, gépész- 
mérnök, M. Á. V. főfelügyelő, Budapest, új találmány, haladásért. Krautschneider József, 
kocsilámpagyártó, Budapest, új iparág meghonosítása és jó munkáért. Mandl József, 
kötélgyáros, Budapest, versenyképesség, jó munkáért. Marschal A., kocsigyáros, Pozsony, 
jóizlésű munkáért és haladásért. Misura Mihály, kocsigyártó, Budapest, jó munkáért. 
Orenstein és Koppel, Budapest, versenyképesség, új találmány, jó munkáért. Perei és 
Schacherer, kábelgyárosok, Budapest, jó munka és haladásért. Roessemann és Kühne- 
mann, II. oszt. Koppel Arthur-féle vasutak, Budapest, versenyképesség, nagybani ter
melés, fontos javítás, jó munkáért. Schmeisz Ede, kocsigyártó, Budapest, jó munkáért. 
Sirola János, kötélgyáros, Fiume, verseny- és kivitelképességért. Szladeky Ignácz, első 
magyar tűzmentes vasfémárúgyáros és műlakatos, Budapest. Zupka Lajos, kocsigyártó, 
Budapest, szép munkáért.

Kiállítási évem.

Balázs József, kocsigyártó, Budapest, versenyképességért. Bécsi József, kocsi
gyártó, Maros-Vásárhely, versenyképességért. Bende Imre, kovácsmester, Nagy-Kőrös, 
versenyképességért. Berecz József és Kugler Mátyás, kocsigyártó, Detta, szép bognár- 
és kovácsmunkáért. Beszterczei Ignácz, kerékgyártó, Ó-Becse, versenyképességért. Bre
zina Antal, bognár és kovács, Zombor, tiszta munkáért. Copaitich és társai, hajótársaság, 
Fiume, versenyképességért. Cohner és társa, első budapesti gőz-kötélárúgyár, Budapest, 
versenyképességért. Datky József, bognár és kovács, Nagy-Szeben, jó munkáért. Deckert 
és Homolka, villanyos műszaki intézet, Budapest, jó munka és haladásért. Dénesi 
István, kovács-bognár és kaskötőmester, Hódmező-Vásárhely, tiszta munkáért. Farkas 
István, bognár, Temesvár, jó munkáért. Fiumei docktársulat, Fiume, haladásért. Fieder 
József, kocsigyártó, Szabadka, jó munkáért. Friedmann Sándor, lövettyű- és lubrikátor- 
gyártó, Budapest, fontos javításért. Haberpursch József és Rudolf, bognár, Medgyes, jó 
és tiszta munkáért. Hilger Fülöp, kovács, Zsombolya, jó munkáért. Hricz András kerék
gyártó, Rozsnyó, jó és tiszta munkáért. Ibolya Károly, kovács, Szentes, jó és szép 
munkáért. Kali Mihály, kocsigyártó, Maros-Vásárhely. Keller Antal, bognár és kovács, 
Zombor, tiszta munkáért. Kézmárszky Károly, kocsigyártó, Kecskemét, jó munkáért. 
Klefasz Antal, kárpitos, Nagy-Kikinda, jó munkáért. Kölber Ferencz, kárpitos, Szentes, 
jó munkáért. Komlóssy Lipót, kocsigyáros, Székesfehérvár. Kovács Béla, kocsigyártó, 
Budapest, jó munkáért. Kovács József, kovács, Budapest, jó munkáért. Kronberger 
Ferencz, kovács, Eger, jó munkáért. Kummer János, kovács, Temesvár, jó munkáért. 
Kummer Mihály, bognár, Temesvár, jó munkáért. Kühn Mátyás, bognár, Zsombolya, 
jó munkáért. Lakatos Sándor, kovács, Karczag, jó munkáért. László Lőrincz, kovács, 
Csik-Szereda, jó munkáért. Ludwig Mihály, kocsigyártó, Temesvár, jó munkáért. Lugosi 
Ignácz, bádogos-mester, Budapest, jó munkáért. Molnár G. J., kocsigyártó, Mezőtúr, 
tiszta munkáért. Nádossy Bertalan, kocsigyártó, Rozsnyó, jó és tiszta munkáért. Nay 
és Róna, faárugyár és. műszaki üzlet, Budapest, versenyképességért. Nemes Ferencz, 
kocsigyártó, Maros-Vásárhely, jó munkáért. Oláh Gyula, kocsigyártó, Nagy-Szeben, jó 
bognármunkáért. Ondrey Lajos, kocsigyártó, Beszterczebánya, tiszta bognármunkáért.
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Orient magyar hajózási részvénytársaság, Fiume, versenyképességért. Pozsár László, 
kovács, Nagy-Kőrös, jó munkáért. Reinhardt János, kocsigyártó, Pécs, jó munkáért' 
Regula Károly, kovács, Rozsnyó, jó és tiszta munkáért. Riesz Henrik, kocsigyáros, 
Debreczen, jó munkáért. Roth István, bognár, Nagy-Kikinda, jó munkáért. Roth Kálmán, 
kovács, Nagy-Kikinda, jó munkáért. Rütgers Guido, fatelitő és faburkoló vállalat, Buda
pest, kivitelképesség, jó munkáért. Sáfrány Bertalan, kovács, Nagy-Szeben, jó kovács
munkáért Sajtos József, kovács, bognár és kaskötő mester, Hódmező-Vásárhely, jó 
munkáért. Schwarz János, nyerges, Zsombolya, jó munkáért. Schwarz Lipót, a Fiume— 
Velencze és Fiume—Ancona közt berendezett hajójáratak vállalkozója, Budapest, új 
forgalmi vonal meghonosításáért. Sonnenfeld Lina és fiai, szerszám- és hajószerelési 
gyár, Újpest, versenyképesség, jó munkáért. Sors Péter, nyerges és fényező, Temesvár, 
jó munkáért. Sörös József, kovács, bognár és kaskötő mester, Hódmező-Vásárhely, jó 
munkáért. Stanczik István, kocsifényező és nyerges, Ipolyság, jó munkáért. Szabó Ferencz, 
nyerges, Csik-Szereda, jó munkáért. Szabó Gábor, bognár, Nagy-Kőrös, jó munkáért. 
Szeifrid László, kocsigyártó, Kis-Várda, jó munkáért. Szőnyi Dávid, kocsigyártó, Ko
márom, jó munkáért. Szmolen Béla, kovácsmester, Ipolyság, jó munkáért. V. Szűcs 
Dániel, kerékgyártó, Szentes, jó munkáért. Töpfer Gyula, kocsigyártó, Kőszeg, tiszta, jó 
munkáért. Unió gépgyár és vasöntöde részvénytársaság, Gedeon szabadalma szerint 
készített kőtörő és osztályozó rosta, Budapest, jó munkáért. Utzel Ferencz, bognár, 
Ipolyság, jó munkáért. Vásárhelyi Imre, kovács, Halas, jó munkáért. Vida Szűcs Dániel, 
kerékgyártó, Szentes, tiszta munkáért. Zsigmondy Károly utóda, kocsigyártó, Budapest, 
jó munkáért.

Elismerő oklevél.
Amberg János, bognár és kovács, Pancsova, jó munkáért. Amon Lajos, kerék

gyártó és kovácsmester, Újbánya, jó munkáért. Antal János, kocsigyártó, Nyíregyháza, 
jó munkáért. Bajomi Ferencz, kocsifényező és kárpitos, Szegzárd, jó munkáért. Balaton- 
tavi gőzhajózási részvénytársaság, Budapest, jó munkáért. Bidlor lgnácz, uradalmi fel
ügyelő, Pethő-Szinye, czélszerű javításért. Bihari J. és testvére, kocsigyártó, Budapest, 
jó munkáért. Bokor Lajos, bognár, Szentes, jó munkáért. Bodanszky Lipót, kocsigyáros, 
Nagyvárad, jó munkáért. Brotzky Adolf, Budapest, jó munkáért. Czezner József, kocsi
gyártó, Zombor, jó munkáért.^ Dombrovszky József, kovács, Losoncz, jó munkáért. 
Dodek Károly, kovácsmester, Újbánya, jó munkáért. Felbersohn Mátyás, nyerges, Pan
csova, jó munkáért. Fiby György, kocsigyártó, Arad, jó munkáért. Genzwein Gyula, 
bognár, Pancsova, jó munkáért. Gerner József, kocsigyártó, Zombor, jó munkáért. 
Gregersen és Schwarcz, kikötő-épitési vállalat, Fiume, jó munkáért. Grób János, kerék
gyártó, Nagy-Becskerek, jó munkáért. Győrök Leó, reáliskolai tanár, Budapest, sikeres 
közreműködésért. Hegedűs Bertalan, kocsigyáros, Miskolcz, jó munkáért. Hidvéghy 
Pál, kocsigyártó, Arad, jó munkáért. Howaldt és társa, hajóépítő-társaság, Fiume, jó 
munkáért. Ifj. Ibolya Bálint, kovács, Szentes, jó munkáért. Jankovich János, kerék
gyártó, Ó-Becse, jó munkáért. Kaiser Ferencz, kovács, Pancsova, jó munkáért. Kalinay 
Béla és Horemusz Lajos, gépészek, Budapest, jó munkáért. Kirchmayer Péter, Mármaros- 
Sziget, jó munkáért. Kohlmann Antal, Szentes, jó munkáért. Ivoleszár Géza, kocsi- 
gyáros, Budapest, jó munkáért. Kolozsváry Ödön, kocsigyártó, Nagy-Mihály, jó munkáért. 
Krenedics Ödön, hajóskapitány, Zimony, jó szakmunkáért. Labisek László, kocsigyártó, 
Eger, jó munkáért. Markó Imre, kocsigyártó, Brassó, jó munkáért. Maszarovits János, 
kovács, Jobaháza, jó munkáért. Özvegy Mihály, kovács, Zenta, jó munkáért. Pálfy 
Andor, kassa-oderbergi vasúti hivatalnok, Budapest, jó munkáért. Payer János, kefekötő, 
Budapest, jó munkáért. Ruscher Alfréd, máv. fűtőházvezető, Bruck-Újfalu, jó munkáért. 
Schachermayer Henrik, hajógépész, Budapest, jó munkáért. Schóber Károly, bádogos, 
Újpest, jó munkáért. Szubotics Alexa, bognár és kovács, Pancsova, jó munkáért. 
Szegedi önsegélyző hajósegylet, Privinszki János, Szeged, jó munkáért. lenk István, 
kovács, Szegzárd, jó munkáért. Ifj. Terhes József, fahajóépitő, Újpest, jó munkáért. 
Tóth János, fahajóépitő, Újpest, jó munkáért. Udvari András, kocsikészitó, Kolozsvár, 
jó munkáért. Veith Lipót, Budapest, jó Ízlésért, jó munkáért.

Közreműködők érme.
Aldunai vaskapuszabályozási m. kir. művezetőség, Orsóvá: Fischer \  ilmos, 

mechanikus, Budapest, kitűnő munkáért; Herberth F erencz, utász-százados, szakszerű
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és buzgó közreműködésért; Hoszpotzky Alajos, osztálytanácsos, szakszerű és buzgó 
közreműködésért; Izsáky Ernő, kir. főmérnök, szakszerű és buzgó közreműködésért; 
Luther Hugó, gyáros, buzgó közreműködésért; Rupcsics György,igazgató, buzgó közre
működésért. Wabits Antal, mérnök, jó munka és közreműködésért. Adria m. kir. 
tengerhajózási részvénytársaság, Budapest: Amarantó János, sikeres közreműködésért; 
Báró Dötró Antal, sikeres közreműködésért; Fedi György, sikeres közreműködésért; 
Florian Henrik, sikeres közreműködésért. Budapest székes főváros : Fock Ede, sikeres 
közreműködésért; Witkovszky Lajos, sikeres közreműködésért; Wukossinovits József, 
sikeres közreműködésért. Cs. kir. szab. délivasút-társaság: Belcsák Károly, igazgató- 
helyettes, Budapest, jeles tervezésért; Breuer Mór, felügyelő, Budapest, a kiállítás szép 
rendezéséért; Gödi Károly, me'rnök, Budapest, sikeres közreműködésért; Grázán József, 
esztergályos, Budapest, sikeres közreműködésért; Havas Imre, mérnök, Budapest, sikeres 
közreműködésért; Ikker Sándor, lakatos, Budapest, sikeres közreműködésért; Jakob 
Gusztáv, irodafőnök, Budapest, sikeres közreműködésért; Neumann Nándor, távirdász, 
Budapest, sikeres közreműködésért; Raucher Béla, felügyelő, Budapest, sikeres közre
működésért ; Wuíka Béla, felügyelő, Budapest, sikeres közreműködésért; Szálé Kálmán, 
mérnök, Budapest, sikeres közreműködésért; Szieber Sándor, művezető, Budapest, sikeres 
közreműködésért ; Silberhuber Antal, igazgató, Abbázia, sikeres közreműködésért ; 
Zenalko István, lakatos, Budapest, sikeres közreműködésért. Cs. kir. szab. kassa-oder- 
bergi vasút, Budapest: Brandtweiner Mór, felügyelő, sikeres rendezésért; Kaszlavik 
Kálmán, előmunkás, jó munkáért; Saager Ferencz, felügyelő, sikeres rendezésért; 
Schmidt Gusztáv, főmérnök, sikeres rendezésért; Wlasaty Adolf, művezető, jó munkáért. 
Cohner és társánál: Holzschuh Antal, művezető, Budapest. Dévény-radványi épitő- 
vállalatnál: Hajósy Lajos, hajógépész, Budapest. »Danubius« magyar hajó- és gépgyár 
részvénytársaság, Budapest: Kaplanek József, sikeres és buzgó közreműködésért; Vinke 
C. H., Lucas Emil, sikeres és buzgó közreműködésért; Vásárhelyi János, sikeres és 
buzgó közreműködésért; Danninger József, sikeres és buzgó közreműködésért; Schneider 
György, sikeres és buzgó közreműködésért; Waly Ágoston, sikeres és buzgó közre
működésért ; Linkhart Rezső, sikeres és buzgó közreműködésért; Rheinprecht Ignácz, 
sikeres és buzgó közreműködésért; Neumann Károly, sikeres és buzgó közreműködésért; 
Guttmann Ferencz, művezető, sikeres közreműködésért; Riemer Ottó, hajóépítő mester, 
sikeres közreműködésért; Rotter Lajos, mérnök, sikeres munkavezetésért. Egger B. és 
társa, első magyar villamvilágitási és erőátviteli gyár, Budapest: Kari Péter, művezető, 
jó munkáért; Strobl Ferencz, művezető, jó munkáért. Első cs. és kir. szab. Duna- 
gőzhajózási társulat, Budapest: Gianone Virgil, bányamérnök, sikeres közreműködésért; 
Handwerk Ferencz, bányamérnök, sikeres közreműködésért; Déry Károly, Budapest, 
az első cs. és kir. szab. Dunagőzhajózási társaság bányatermény-eladási ügynöksége, 
sikeres közreműködésért; Burkhardt János, művezető, jó munkáért; Franczoso Márkus, 
művezető, jó munkáért ; Galli István, kazánkovács, jó munkáért ; Herpich Ferencz, 
művezető, jó munkáért; Kecskés Zsigmond, ács, jó munkáért; Janovitz Ferencz, asz
talos, jó munkáért; Kerekes Péter, gépészeti felügyelő, jó sodronyszoritó-készülék elisme
réséül ; Kukavetz Pál, gépkovács, jó munkáért; Lex Károly, művezető, jó munkáért; 
Lindl János, bádogos, jó munkáért; Nagy András, hajólakatos, jó munkáért; Novotny 
Sándor, művezető, jó munkáért és új öntési mód bevezetéséért; Ranzatto János, mű
vezető, jó munkáért; Scheider János, művezető, jó munkáért; Schiavon Jakab, osztály
főnök, jó szerkesztés és ízléses rendezésért; Schneider Károly, géplakatos, jó munkáért; 
Schultz Gusztáv, forgalmi felügyelő, jó Ízlésért; Szalady János, mázoló, jó munkáért; 
Szendy Béla, osztályfőnök, jó szerkesztés és ízléses rendezésért; Sznollik József, vas
öntő, jó munkáért; Szűcs István, hajókovács, jó munkáért; Türkösi Pál, esztergályos, 
jó munkáért. Kereskedelemügyi m. kir. ministerium : Schneider Alajos, min. tanácsos, 
sikeres közreműködésért ; Landau Gusztáv, min. tanácsos, sikeres közreműködésért; 
Markó Gusztáv, sikeres közreműködésért; Szmazsenka Ernő, sikeres közreműködésért; 
Czekélius Aurél, osztálytanácsos, sikeres közreműködésért; Szobotka Rezső, főmérnök, 
sikeres közreműködésért; Kruspér Béla, sikeres közreműködésért ; Szántó Albert, mű
szaki tanácsos, sikeres közreműködésért ; Landau Alajos, sikeres közreműködésért, 
kiváló tervezés, jó munkáért; Oppenrieder Gusztáv, sikeres közreműködésért, kiváló 
tervezés, jó munkáért; Werner Hermann, sikeres közreműködésért, kiváló tervezés, jó 
munkáért; Dragositz József, sikeres közreműködésért, kiváló tervezés, jó munkáért; 
Heissler János, sikeres közreműködésért, kiváló tervezés, jó munkáért; Baumgartner 
József, sikeres közreműködésért, kiváló tervezés, jó munkáért; Breymann G., mérnök,



sikeies közreműködésért. Kölber testvérek, cs. és kir. kocsigyárosok, Budapest : Pákái 
Kői bér Jenő, sikeres közreműködésért; Heindörfer N., gyári hivatalnok, sikeres közre
működésért. Lorenz \  iktornál, Budapest: Molnár Pál, sikeres közreműködésért. Magyar 
1 oly am- és tengerhajózási részvénytársaság, Budapest: Baumgarten Ágoston, hajó
kormányos, jó munkáért; Jakab József, hajóskapitány, jó munkáért; Müller Ede, mű
vezető, jó munkáért ; Schwanda Gusztáv, főmérnök, buzgó közreműködésért; Szredinka 
Sándor, géplakatos, jó munkáért. Magyar kir. kikötő-felügyelőség, Újpest: Dolecskó 
Mihály, műszaki tanácsos, sikeres közreműködésért. Magyar-horvát tengeri gőzhajózási 
részvénytársaság, Fiume: Copaitich Zsigmond, buzgó és hazafias közreműködésért; 
Korosáé Ferencz, sikeres közreműködésért; Polich Mátyás, buzgó és hazafias közre
működésért. Magyar királyi tengerészeti hatóság, Fiume : Chalaupka Ferencz, cs. és kir. 
őrnagy, buzgó közreműködésért; Egan Lajos, műszaki tanácsos, buzgó közreműködésért; 
Hajnal Antal, min. osztálytanácsos, buzgó közreműködésért; Heller Lajos Vilmos, buzgó 
közreműködésért; Matisz János, buzgó közreműködésért; Pauer Géza, buzgó közre
működésért ; Rossi Oszkár, kir. révkapitány, buzgó közreműködésért. Magyar kir. posta 
és távirda-intézet, Budapest: Deutsch Miksa, kir. mérnök, sikeres közreműködésért; 
Heinrich Teofil, főtiszt, sikeres közreműködésért; Hollós József, kir. főmérnök, sikeres 
közreműködésért ; Kolozsváry Endre, műszaki tanácsos, tervezés és sikeres közre
működésért ; Korosy Albert, főtiszt, sikeres közreműködésért. Kovrigh Tivadar, ministeri 
főmérnök, tervezés és sikeres közreműködésért; Magassy László, főtiszt, sikeres közre
működésért; Miavecz László, főtiszt, sikeres közreműködésért. Mitskó Ferencz, főtiszt, 
sikeres közreműködésért; Mayböhm József, szép munkáért; Nagy István, altiszt, jó 
munkáért; Oberländer Lajos, p. t. tanácsos, tervezés és sikeres közreműködésért; Orosz 
Ármin, szép munkáért; Pécsi Imre, postatiszt, sikeres közreműködésért ; Szalay Ottó, 
postamester, sikeres közreműködésért; Sohár Pál, p. t. tanácsos, sikeres közreműkö
désért; Tolnai Henrik, postatiszt, sikeres közreműködésért. Magyar kir. államvasutak, 
Budapest: Abelles Zsigmond, felügyelő, műszaki irodalmi munkáért ; Aggházy Gyula, 
festőművész, sikeres közreműködésért; Bánhegy Elemér, mérnök (Lang-gyár), sikeres 
közreműködésért; Bartha Miklós, tanoncz, szép és jó munkáért; Bassola István, mű
vezető (Ganz és társa), szép és jó munkáért; Bednár Lajos, szerelő (Teudloff és Ditt
rich), szép és jó munkáért; Beiwinkler Vilmos, főmérnök, sikeres közreműködésért; 
Bendik Nándor, művezető, szép és jó munkáért; Beck Miksa, segédmérnök, sikeres 
közreműködés és czélszerű újításért; Berecz Pál, mintaasztalos (Vulkán-gyár), szép és 
jó munkáért; Berlics Imre, nyerges, szép és jó munkáért; Beszedits Ferencz, hivatal
nok, sikeres közreműködésért; Berzenczey István, volt országgyűlési képviselő, sikeres 
közreműködésért; Biringer Miksa, főmérnök, sikeres közreműködésért; Bisacco Antal, 
pallér (Wünsch R. czég), szép és jó munkáért; Borbás István, művezető (Schember 
mérleggyáf), szép és jó munkáért; Bohmel Emil, művezető (Magyar fém- és lámpaárú- 
gyár), szép és jó munkáért; Borovics Kornél, lakatos, szép és jó munkáért; Bors 
Dániel, tanoncz, szép és jó munkáért; Botár Sándor, tanoncz, szép és jó munkáért; 
Braunsperger Károly, gyárvezető (Fairbanks-gyár), sikeres közreműködésért ; Bréh 
Árpád, tanoncz, szép és jó munkáért ; Breuer Ottó, főmérnök, sikeres közreműködésért; 
Brosch Adolf, kárpitos, szép és jó munkáért; Budik László, tanoncz, szép és jó 
munkáért; Bundsmann Jenő, ellenőr, sikeres közreműködésért; dr. csatári Csatáry 
Lajos, ministeri tanácsos, főfelügyelő, főorvos, sikeres közreműködésért; Csapó János, 
lakatos, szép és jó munkáért; Cseh Ernő, tanoncz, szép és jó munkáért; Cserháty 
Jenő, igazgató (Ganz és társa), sikeres közreműködésért; Csiszár Elek, művezető, szép 
és jó munkáért; Csömör Ferencz, asztalos, szép és jó munkáért; Csőké József, tanoncz, 
szép és jó munkáért ; Csorba László, munkás (Magyar fém- és lámpaárú-gyár), szép 
és jó munkáért; báró Collas Róbert, hivatalnok, sikeres közreműködésért; Dénes 
Rezső, műszerész (Ganz és társa), szép és jó munkáért ; Dietrich Károly, igazgató 
(Magyar fém- és lámpaárű-gyár), sikeres közreműködésért; Dóczy Miklós, művezető, 
szép és jó munkáért; Drexler József, művezető, szép és jó munkáért; Edvi Illés Sán
dor, ellenőr, sikeres közreműködésért és jeles irodalmi munkáért; Eder Gottfried, 
főfelügyelő (Friedmann Sándor), sikeres közreműködésért; Egger Dávid és Egger 
Gyula (Egger B. és társa), sikeres közreműködésért; Egyenessy István, mérnök, sikeres 
közreműködésért; Eisele József, műszaki vezető (Eisele gyár), sikeres közreműködésért; 
Erber Károly, műszaki igazgató (Magyar fém- és lámpaárúgyár),  ̂sikeres közreműkö
désért; Erhart Lajos, műszerész (Ganz és társa), szép és jó munkáért; fazekas \  incze, 
géplakatos, szép és jó munkáért; Fehér József, lakatos, szép és jó munkáért; dr. Fel-
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linger Richárd, igazgató (Siemens és Halske), sikeres működésért; Fényi Béla, igazgató 
(Schember mérleggyár), sikeres közreműködésért; Fischer Ferencz, asztalos, szép és jó 
munkáért; Fischer Ignácz, főmérnök, sikeres közreműködésért; Flor Sándor, tanoncz, 
dicséretes haladás, szép és jó munkáért; Flossel Lajos, lakatos (Lang-gyár), szép és 
jó munkáért; Foltin Mihály, lakatos, szép és jó munkáért; Gál András, tanoncz, 
dicséretes haladás, szép és jó munkáért ; Ganzer István, esztergályos, szép és jó 
munkáért; Gergely Ferencz, lakatos (Fairbanks czég), szép és jó munkáért; Ifj. Gulyás 
Ferencz, esztergályos, szép és jó munkáért; Gregersen György, mérnök (Gregersen és 
fiai czég), sikeres közreműködésért; Guszter Antal, munkás (Magyar fém- és lámpaárú- 
gyár), szép és jó munkáért; Haas Tóbiás, segéd-mérnök, sikeres közreműködésért; 
Haray Mihály, lakatos, szép és jó munkáért; Halbrohr Adolf, mérnök, sikeres közre
működésért; Hackhofer József, főmérnök, sikeres közreműködésért; Haide János, esz
tergályos, szép és jó munkáért ; Hauber Károly, művezető, szép és jó munkáért; 
Hauser Ferencz, tanoncz, dicséretes haladás, szép és jó munkáért; Heiner Béla, mű
vezető, szép és jó munkáért; Hentz Lajos, rajztanár, Szerb-Nagy-Szt.-Miklós, sikeres 
közreműködésért; Hertenstein Frigyes, műhelyfőnök (Nicholson-gyár), sikeres közre
működésért ; Heverle Károly, felügyelő, sikeres közreműködésért ; Herczog József, 
igazgató (Nicholson-gyár), sikeres közreműködésért; Himmel Rezső, felügyelő, sikeres 
közreműködésért; Hirsch Fülöp, igazgató (Hirsch és Frank czég), sikeres közreműkö
désért ; Hlád Károly, fémöntő, szép és jó munkáért; Hoffbauer Leó, esztergályos, 
(Lang-gyár), szép és jó munkáért; Hölzl Gusztáv, főmérnök, sikeres közreműködésért; 
Horváth József, géplakatos, szép és jó munkáért; Huzmány Károly, igazgató (Helios 
távirda-gyár), sikeres közreműködésért; Jäger Mór, főmérnök (Ganz és társa) sikeres 
közreműködésért; Juhász András, szerszámlakatos, szép és jó munkáért; Kaufmann 
Berthold, igazgató (Roessemann és Kühnemann), sikeres közreműködésért; Kaufmann 
Samu, főmérnök, sikeres közreműködésért ; Kankovszky Károly, főellenőr, sikeres 
közreműködésért; Kapallay István, tanoncz (kassa-oderbergi vasút műhelyében), dicsé
retes haladás, szép és jó munkáért; Kappesz Károly, főfelügyelő, sikeres közreműkö
désért ; Kapteyn Albert, vezérigazgató (Westinghouse társulat), sikeres közreműködésért; 
Kaprinyi József, géplakatos, szép és jó munkáért; Katona Endre, főmérnök, sikeres közre
működésért ; Kasper Gusztáv, főmérnök, sikeres közreműködésért; Keilhoffert János, lakatos 
(Weitzer J. gyár), szép és jó munkáért; Kenessey László, géplakatos, szép és jó munkáért; 
Kelényi Ödön, főmérnök,sikeres közreműködésért; Kirchhof Vincze,tanoncz, szép és jó mun
káért ; Kisfalvi Vilmos, mérnök, sikeres közreműködésért; Klein Miksa, mérnök (Ganz és 
társa), sikeres közreműködésért; Klein János, esztergályos (Ganz és társa), szép és jó mun
káért ; Knollmayer Nándor, felügyelő, sikeres közreműködésért; Koller Sándor, géplakatos, 
szép és jó munkáért; Körinek József, mérnök, sikeres közreműködésért; Kormos György, 
lakatos (Eisele-gyár), szép és jó munkáért; Korona János, mintaasztalos (Hirsch és 
Frank czég), szép és jó munkáért; Körösi Ferencz, asztalos, szép és jó munkáért; 
Kozák János, szerelő (Vulkán-gyár), szép és jó munkáért; Kozecsnik János, művezető 
(Weitzer J. gyár), szép és jó munkáért; Kankota Albert, fényező, szép és jó munkáért; 
Krehnyák Károly, géplakatos, szép és jó munkáért; Kron Ignácz, főmérnök, sikeres 
közreműködésért; Kubelka Ferencz, lakatos (Schember-gyár), szép és jó munkáért; 
Kunvald Antal, felügyelő, sikeres közreműködésért; Lakatos Kálmán, asztalos (Ganz és 
társa), szép és jó munkáért; Lang László, gyártulajdonos (Lang-gépgyár), sikeres 
közreműködésért; Leeb Alajos, művezető (Vizvez., fűtés stb. berend. társaság), szép és 
jó munkáért; dr. Lederer Sándor, elnök (magyar-belga fémipar-részvénytársaság), sike
res közreműködésért; Link Antal, felügyelő, sikeres közreműködésért; Link József, 
művezető, szép és jó munkáért; Lipták László, tanoncz, dicséretes haladás, szép és jó 
munkáért; Lohász János, kovács, szép és jó munkáért; Losteiner József, bádogos, szép 
és jó műnkéért; Lovas János, géplakatos, szép és jó munkáért; Löffler János, asztalos 
(Weitzer J. gyár), szép és jó munkáért; Löwe Lajos, alművezető, szép és jó mun
káért; Lucz Ferencz, művezető (Teudloff és Dittrich czég), szép és jó munkáért; 
Ludwig Tivadar, főellenőr, sikeres közreműködésért; Luft Gyula, géplakatos (Hirsch és 
Frank czég), szép és jó munkáért; Mailár István, asztalos, szép és jó munkáért; Mancz 
József, lakatos, szép és jó munkáért; Mály Ferencz, művezető (Ganz és társa), szép 
és jó munkáért; Marchenke Vilmos, szobrász, Budapest, sikeres közreműködésért; 
Martinidesz Alajos, asztalos, szép és jó munkáért; Máthé László, tanoncz, szép és jó 
munkáért; Mechwart András, vezérigazgató (Ganz és társa), sikeres közreműködésért; 
Mellinger Vilmos, mérnök, sikeres közreműködésért; Meszirek Antal, gépkezelő, szép
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és jó munkáért; Metz Gusztáv, mérnök (Deckert és Homolka czég), sikeres műkö
désért ; Mészáros Lajos, asztalos, szép és jó munkáért; Mielok Pál, tanoncz, dicséretes 
haladás, szép és jó munkáért; Mihalik Jakab, asztalos, szép és jó munkáért; Mocs- 
konyi Károly, főellenőr, sikeres működésért; Moczvikler Ferencz, esztergályos, szép és 
jó munkáért; Nádas Róbert, főmérnök, sikeres működésért; Nánásy Mihály, fényező, 
szép és jó munkáért; Nöger Antal, fényező (Ganz és társa), szép és jó munkáért; 
Nussbaum Gottlieb, asztalos, szép és jó munkáért; Olovits Sándor, géplakatos, szép és 
jó munkáért; Orbán Lajos, asztalos, szép és jó munkáért; Óvári János, esztergályos, 
szép és jó munkáért; Palanek Ferencz, segédmérnök, sikeres közreműködésért; Pock- 
berger Lajos, mérnök (osztr. magyar államvasűttárs. uradalm. igazg.), sikeres közre
működésért; Palkovich Aurél, mérnök (Gregersen czég), sikeres közreműködésért; Papp 
József, géplakatos, szép és jó munkáért; Papp Pál, alművezető, szép és jó munkáért: 
Pecz Jenő, főmérnök, sikeres közreműködésért; Perner Gyula, főfelügyelő, jeles terve
zés és sikeres közreműködésért; Pfaff Ferencz, felügyelő, jeles tervezés és sikeres 
közreműködésért; PodolszkyBéla, főmérnök, sikeres közreműködésért; Pojmann Vincze, 
mozdonyvezető, szép és jó munkáért; Polifka János, felügyelő, czélszerű űjitás és sike
res közreműködésért; Posta Ferencz, tanoncz, dicséretes haladás, szép és jó munkáért; 
Pratscher János, fényező (Schlick-gyár), szép és jó munkáért; Prohaszka József, fel
ügyelő, sikeres közreműködésért; Prokopovits Kázmér, géplakatos, szép és jó mun
káért; Raffay Endre, lakatos (Ganz és társa), szép és jó munkáért ; Rámor Lajos, 
igazgató (Weitzer J. gyár), sikeres közreműködésért; Ráslcav Vilmos, főmérnök, sikeres 
közreműködésért; Riedl Károly, felügyelő, jeles tervezés és sikeres közreműködésért; 
Richter Károly, főmérnök, jeles tervezésért; Rummer István, kárpitos, szép és jó mun
káért; Rucsinszky József, fényező, szép és jó munkáért; Rothmüller Adolf, esztergályos 
(Hirsch és Frank czég), szép és jó munkáért; Seitl Ignácz, géplakatos, szép és jó 
munkáért; Semann Vincze, szerelő (Nicholson-gyár), szép és jó munkáért; Simon 
András, géplakatos, szép és jó munkáért; Schauschek István, főellenőr, sikeres közre
működésért ; Schedl István, műszerész (Vizvezet. fűtés stb. berendezés társ.), szép és 
jó munkáért; Schertz Ferencz, művezető, szép és jó munkáért; Schlick Béla, igazgató 
(Schlick-gyár), sikeres közreműködésért; Schlieszer Márton, alművezető, szép és jó 
munkáért; Schlotthauer Béla, esztergályos, szép és jó munkáért; Schneider Ferencz, 
igazgató (Vizvez. fűtés, stb. berendezés társ.), sikeres közreműködésért; Schuster Venczel, 
igazgató (Vulkán-gyár), sikeres közreműködésért; Schustler József, mérnök (Wünsch 
R. czég), sikeres közreműködésért; Speidl Bódog, felügyelő, jeles tervezésért; Staub 
Antal, lakatos (Roessemann és Kühnemann), szép és jó munkáért; Stilla István, gép
lakatos, szép és jó munkáért; Stöber Henrik, lakatos (Ganz és társa), szép és jó 
munkáért; Stricker Sándor, mérnök, sikeres közreműködésért; Strommer György, bádogos, 
szép és jó munkáért; Stockschläger József, kovács, szép és jó munkáért; Stertz Pál, tanoncz 
(kassa-oderbergi vasút), dicséretes haladás és szép, jó munkáért; Szász József, főmérnök, sike
res közreműködésért; Szedő Dániel, czégvezető (Magyar-belga fémipar részv. társ.), sikeres 
közreműködésért; Sziebig Adolf, alművezető, szép és jó munkáért; Szlabey Ernő, felügyelő, 
jeles tervezés és sikeres közreműködésért; Szkopál Ede, gyaluló, szép és jó munkáért; Stra- 
naik András, fényező, szép és jó munkáért; Terkál Alajos, esztergályos, szép és jó munkáért; 
Tilly Antal, pallér (Gregersen G. és fiai czég), szép és jó munkáért; Torner Mihály, lakatos, 
szép és jó munkáért; Torossy Károly, művezető ; szép és jó munkáért; Török Sándor, 
főmérnök, sikeres közreműködésért; Tüli Lajos, fényező, szép és jó munkáért; Trvalik 
Gyula, esztergályos, szép és jó munkáért; Tschenke Emil, igazgató (Ganz és társa), 
sikeres közreműködésért, Ujmann Imre, bádogos, szép és jó munkáért; Ulrich Antal, 
felügyelő, sikeres közreműködésért; Unger Emil, felügyelő, sikeres közreműködésért; 
Unterweyer Fridolin, művezető (Osztr. államvasűttárs. urad. igazg.), szép és jó munkáért; 
Uprimny Mihály, géplakatos, szép és jó munkáért; Vagner József lakatos^ (Fairbanks 
gyár), szép és jó munkáért; Valovics Gyula, tanoncz, szép és jó munkáért; Vanden 
Eynde Hector, műszaki igazgató (Magyar-belga fémipar részv.-társ.), sikeres közremű
ködésért ; Vanicsek János, esztergályos, szép és jó munkáért; Varga Ferencz, tanoncz, 
dicséretes haladás, szép és jó munkáért; Varga Károly, fényező, szép és jp munkáért, 
Vágó Bertalan, hivatalnok, sikeres közreműködésért; Vész Béla, mérnök, sikeies közre
működésért : Vilk József, művezető (Magyar-belga^ fémipar  ̂ részv .-társ.), szép és jo 
munkáért; Vorgofcsik Sándor, kárpitos, szép és jó munkáért; ’Vörös f erencz, gép
lakatos, szép és jó munkáért; Vuits László, főmérnök, sikeres közremuködesert, 
Wagner Antal, mérnök, sikeres közreműködésért; Wagner János, szerelő (Schember
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czég), szép és jó munkáért; Wachsmann Ferencz, főfelügyelő, sikeres közreműködésért; 
Walch Viktor, s. mérnök, sikeres közreműködésért; Wallner Antal, kárpitos (Weitzer
J. gyár), szép és jó munkáért; Wallner Jakab, munkás (Magyar fém- és lámpaárú- 
gyár), szép és jó munkáért; Wehle Gusztáv, főmérnök, sikeres közreműködésért; 
Weimesz Márián, s. mérnök, sikeres közreműködésért; Weisz Ede, mérnök, sikeres 
közreműködésért; Weisz Konrád, igazgató (Unió gyár), sikeres közreműködésért; 
Wenisch Károly, igazgató (Teudloff és Dittrich czég), sikeres közreműködésért; Wieder
spann Nándor, felügyelő, sikeres közreműködésért; Willinger György, felügyelő (Osztr. 
magyar államvasúttárs. urad. igazg.), sikeres közreműködésért; Winter Imre, asztalos, 
szép és jó munkáért; Wonnesch Miksa, mérnök, sikeres közreműködésért; Wünsch 
Róbert, czementtechnikus, sikeres közreműködésért; Ziege Hermann, művezető (Roesse- 
mann és Kühnemann), szép és jó munkáért; Zöld János, tanoncz, szép és jó mun
káért ; Zsemle Pál, asztalos (Ganz és társa), szép és jó munkáért. Magyar kir. állam
vasutak gépgyára Budapest: Augusztin Nándor, művezető, sikeres munkavezetésért; 
Dirner József, kovács, jó munkáért; Dvorák Hubert főmérnök, sikeres közreműködésért; 
Farkas Béla, kovács, jó munkáért; Felinger János, művezető, sikeres munkavezetésért; 
Förster Nándor, ministeri tanácsos igazgató, a gyárak kitűnő vezetéséért és új ipar
ágak meghonosításáért; Frankster Ferencz, hidszerelő, jó munkáért; Gaidusek János, 
szerelő, jó munkáért; Gerla Lajos, hidszerelő, jó munkáért; Gottlieb Ferencz, főmérnök, 
sikeres közreműködésért; Greisinger Lajos, művezető, sikeres munkavezetésért ; Havli- 
csek Ferencz, hidszerelő, jó munkáért; Herczeg István, művezető, sikeres munkaveze
tésért; Hilek Ferencz, lakatos, jó munkáért; Hollinger József, szerelő, jó munkáért; 
Jurkiny Jenő, segédmérnök, sikeres közreműködésért; Kerstner Márton, hidszerelő, jó 
munkáért; Kinaszt Károly, előrajzoló, jó munkáért; Kostyó György, esztergályos, jó 
munkáért; Kruschof Ferencz, művezető, sikeres munkavezetésért; Kühl Károly, eszter
gályos, jó munkáért; Ledács Kiss István, hivatalnok, sikeres közreműködésért; Lovászy 
Géza, lakatos, jó munkáért; Ludvigh József, művezető, sikeres munkavezetésért; Neumann 
Ferencz, művezető, sikeres munkavezetésért; Polnai Sándor, főmérnök, sikeres közre
működésért, Rásky Lajos, kovács, jó munkáért; Richter József, hidszerelő, jó mun
káért ; Ritter Ottó, főfelügyelő, igazgató helyettes, sikeres közreműködéséért a gyárak 
vezetésénél; Roth Pál, felügyelő, a mozdonygyártás kitűnő vezetéséért; Róth Rezső, 
művezető, sikeres munkavezetésért; Rotter Reinhardt, művezető, sikeres munkaveze
tésért; Samarjay Lajos, segédmérnök, sikeres közreműködésért; Seefehlner Gyula, 
főfelügyelő, jeles tervezésért; Seidl Patrícius, esztergályos, jó munkáért; Schmidt 
György, lakatos, jó munkáért; Schmidt Ferencz, rézkovács, jó munkáért; Schintzl 
Dávid, hidszerelő, jó munkáért; Schuster József, lakatos, jó munkáért; Stein Sándor, 
segédmérnök, sikeres közreműködésért; Strauch Emil, mérnök, sikeres közreműködésért; 
Stranig József, esztergályos, jó munkáért; Syrek János, hidszerelő, jó munkáért; 
Temmer Adolf, főmérnök, sikeres közreműködésért; Tósaki Mihály, kovács, jó mun
káért; Tucsnák János, esztergályos, jó munkáért; Varga István, hidszerelő, jó mun
káért; Vogl Raimond, szerelő, jó munkáért; Vozny József, lakatos, jó munkáért; 
Weiser Ferencz, hidszerelő; jó munkáért; Wiche Engelbert, hidszerelő, jó munkáért; 
Winkler Antal, lakatos, jó munkáért. Marschall A. kocsigyárosnál, Pozsony: Novák N., 
gyárvezető. Reitter István és fiainál: Horváth János, főkovács. Payer Ede, kefekötő, 
Budapest (Payer János czégnél).

XL csoport. Építési ipar.

Versenyen kiviil. Biehn János. Budapest, jury-tag. Dunkel V. K., Kassa, nem 
versenyez. Frigyes főherczeg ő cs. és kir. Fensége uradalma, Pozsony, nem versenyez. 
Kőbányai gőztéglagyár-társulat, Budapest, jury-tag. Kőszénbánya és téglagyár-társulat, 
Budapest, jury-tag. Lakos Lajos cs. és kir. udv. lakatos, Budapest, jury-tag. Neuschlosz 
Ödön és Marcell, Budapest, jury-tag. Sándy Gyula, Budapest, jury-tag. Sátori Miksa 
és Mór, Budapest, nem versenyez. Schwáb Gyula, Budapest, jury-tag. Szepessy Sándor, 
Budapest, jury-tag. Thék Endre, Budapest, jury-tag.
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Millenniumi nagy érem.

Aradi és csanádi egyesült vasutak gurahonczi czement- és agyagiparárú-gyára, 
Arad, jó munka, jó anyag, haladás, versenyképességért. Bibel János, építész, Oravicza, 
jó anyag, jó munka, nagy termelés, kivitelképességért. Ehrlich Miklós, cs. és kir. udv. 
mázolómester, Budapest, kitűnő iparművészeti haladás, jó Ízlés, versenyképességért. 
Eperjesi népbank kályhagyára, Eperjes, jó munka, jó ízlés, versenyképesség, kivitel
képességért. Felsőmagyarországi építkezési részvénytársulat, Kassa, jó anyag, kitűnő 
munka, versenyképesség, kivitelképességért. Késmárki bank kályha- és agyagárú-gyára, 
Nagy-Lomnicz, kitűnő munka, jó ízlés, versenyképességért. Knuth Károly, Budapest, 
kitűnő munka, haladás, czélszerű javítás, kivitelképesség, versenyképességért. Lechner- 
íéle rákosi téglagyár-részvénytársaság, Budapest, kitűnő anyag, kitűnő munka, haladás, 
versenyképességért. Lédeczi Schenk Adolf, Budapest, jó anyag, versenyképesség, hala
dásért. Mannsfeld Pál, chamotte- és magnezit-gyáros, Budapest, jó anyag, kitűnő munka, 
uj iparág meghonosítása, nagybani termelés, versenyképesség, kivitelképességért. Melocco 
Péter, Budapest, kitűnő munka, jó Ízlés, haladás, versenyképesség, kivitelképességért. 
Menzel K. C., Pozsony, jó munka, jó anyag, uj iparág meghonosításáért. Michl Alajos, 
Budapest, kitűnő munka, nagybani termelés, haladás, versenyképességért. Ney Ede és 
társa, Budapest, kitűnő anjmg, kitűnő munka, versenyképesség, nagybani termelés, kivitel
képességért. Rainer Károly, Szeged, kitűnő munka, jó Ízlés, versenyképesség, kivitel
képességért. Schrödl Emil, Budapest, jó munka, jó Ízlés, versenyképességért. Selypi 
agyagipar-részvénytársaság, Budapest, jó anyag, jó munka, haladás, versenyképességért. 
Steiner Ármin és Ferencz, Budapest, kitűnő munka, jó ízlés, haladás, versenyképességért. 
Szab. osztr.-magy. államvasút-társaság, Budapest, jó anyag, jó munkáért. Szegedi keramit- 
és műtéglagyár-részvénytársaság, Szeged, kitűnő anyag, jó munka, versenyképesség, 
kivitelképességért. Takáts László, Budapest, kitűnő munka, iparművészeti haladás, jó 
Ízlésért. The Neuchatel Asphalte Company Limited, Budapest, kitűnő munka, verseny- 
képesség, űj iparág meghonosításáért. Vögerl Ignácz, Budapest, kitűnő munka, jó Ízlés, 
haladás, versenyképességért. Walla József, Budapest, kitűnő munka, jó Ízlés, verseny- 
képességért. Wieszner Richárd, Igló, jó anyag, versenyképesség, kivitelképességért. Zellerin 
M.-féle részvénytársaság, Budapest, kitűnő munka, haladás, czélszerű javítás, nagybani 
termelés, jó Ízlés, versenyképesség és kivitelképességért. Zsolnay V.-féle részvénytársa
ság, Budapest, kitűnő munka, jó ízlés, versenyképességért.

Kiállítási érem.
Acher Antal, Budapest, jó munka, versenyképességért. Bachmann Antal, Pancsova, 

jó munka, jó anyag, kivitelképességért. Bartáky Pál, Zsolna, jó munka, jó Ízlésért. 
Berczeller Mór, Nógrád-Verőcze, jó anyag, jó munka, versenyképességért. Brassói portland- 
cementgyár (Angele, Hock, Kugler és Paul), Brassó, jó anyagért. Csukás Zoltán, bádo
gos, Pécs (a VIII/b. csoportból átvétetett), jó munka, versenyképességért. De Pol Luigi, 
Budapest, jó munka, versenyképességért. Detoma Antal, Budapest, kitűnő munka, jó 
ízlésért. Első magyar agyagárú- és kályhagyár (Telek Ármin), Halászi, jó munka, jó 
ízlés, versenyképességért. Első magyar nádszövőgyár (Stauss és Melde), Pozsony, jó 
munka, nagybani termelés, kivitelképességért. Gábler J., Budapest, jó munka, verseny- 
képességért. Gyömrői gőztéglagyár, Budapest, jó anyag, jó munka, nagybani termelésért. 
Hazai vasbetonépitési vállalat (Mátrai, Gfrerer, Grossmann), Budapest, jó munka, hala
dás, versenyképességért. Hódmezővásárhelyi társasági tégla- és cserépgyár, Hódmező
vásárhely, jó anyag, kitűnő munka, versenyképességért. Horváth Károly, Kaposvár, jó 
munka, jó Ízlésért. Hudetz József, Kaposvár, kitűnő munkáért. Jakab Péter Kassa, jó 
anyag, jó munka, versenyképességért. Jancsó István, bádogos, Szolnok (a VlII/b-csoportból 
átvétetett), jó munka, jó ízlés. Karácsonyi Antal, Német-Palánka, jó munka, jó ízlésért. 
Kemény, Verő és társa, Budapest, jó munka, versenyképességért. Keresztényfalvi 
agyagárugyár-részvénytársaság, Keresztényfalva, jó anyag, versenyképesség, kivitelképes
ségért. Latter M. és társa, Temesvár, jó anyag, jó munka, versenyképességért. Lenk 
Lajos, gőztéglagyáros, Sopron, jó anyag, jó munka, versenyképesség, kivitelképességért. 
Lonsky Pál Lajos, Trencsén, jó munka, jó ízlésért. Magaziner és Weinberger, Buda
pest, jó munka, versenyképességért. Magyar Monier épit. vállalat (Breymann G.), Buda
pest, kitűnő munka, versenyképességért. Malomsoky József, Budapest, kitűnő munka,
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jó ízlés, versenyképességért. Miskolczi gőztéglagyár r.-t., Miskolcz, jó anyag, jó munka, 
versenyképességért. Müller József, kőfaragó, Süttő, kitűnő anyag, kitűnő munka, verseny- 
képességért. Nádgyékénygyár és nádkivitel (Rüll Pál), Eszterháza, jó munka, nagybani 
termelés, kivitelképességért. Pollák Samu, Kolozsvár, jó munka, versenyképességért. 
Posnanszky és Strelitz, Budapest, kitűnő munka, kivitelképesség, versenyképességért. 
Reichl Frigyes Vilmos, Új-Palánka. jó munka, jó Ízlésért. Rössler Imre, Pozsony, jó 
anyag, jó munka, versenyképességért. Sartory Oszkár, cementárú-gyáros, Nagy-Kanizsa, 
jó munka, versenyképességért. Temesvári kályhagyár (Weiss Lipót és társa), Temesvár, 
jó munka, versenyképesség. Újlaki tégla- és mészégető-r.-t., Budapest, jó anyag, jó 
munka, versenyképességért. Dr. Virava József, Budapest, jó anyag, jó munka, verseny- 
képességért. Visky Imre, Kolozsvár, jó munka, jó Ízlés.

Elismerő oklevél.

Auer és Schwarcz, hazai mennyezetnád-szövőgyár, jó munkáért. Babarik Márton, 
Susány, jó anyag, jó munkáért. Basch és Halász, Budapest, jó munkáért. Berger, Röss
ler és Horváth, Debreczen, jó anyag, jó munkáért. Biliig Sámuel, Vágujhely, jó munkáért 
(VlII/b-csoportból átvétetett). Binder Ferencz Torda, jó munkáért. Bohn István és társai, 
Nagy-Kikinda, jó munkáért. Özv. Boksa Mártonná és fia, Fazekas-Zsaluzsány, jó anyag, 
jó munkáért. Bolha György, Fazekas-Zsaluzsány, jó anyag, jó munkáért. Breiner Adolf, 
bádogos, Sárvár, jó munkáért (a IX. csoportból átvétetett). Csekő Lajos, Mező-Tur, jó 
anyag, jó munkáért. Dangelo és Rossi, Temesvár, jó munkáért. Deutsch testvérek és 
társa, cementárú-gyárosok, Szombathely, jó munkáért. Eberhardt Mihály, Szabadka, jó 
munkáért. Fggenhofer József, Esztergom, jó anyag, jó munkáért. Első magyar chamotte- 
és agyagárugyár (Deutsch Bertalan), Losoncz, jó anyagért. Első zsombolyai téglagyár 
(Koch János és tsai), Zsombolya, jó anyagért. Epstein, Steiner és társuk, első sümegi 
mész- és téglagyár, Sümeg, jó munkáért. Erdélyi J. János, Budapest, jó munkáért 
(a VIII/b. és IX-csoportból átvétetett). Érsekújvári gőztéglagyár-r.-t., Érsekújvár, jó anyagért. 
Fischer János fiai, Szeged, jó munkáért. Fleischmann Antal, Budapest, jó anyag, nagy
bani termelésért. Freiberger Dávid, Budapest, jó munkáért. Gáli B. János, Kolozsvár, 
jó munkáért. Gampel János, Kun-Félegyháza, jó munkáért. Gedeon és Kont, Budapest, 
jó munka, haladás, elismerésre méltó tevékenységért. Guzetti Bálint, Oraviczabánya, jó 
anyag, jó munkáért. Heintz Vilmos, Cservenka, jó munkáért. Hoffmann testvérek, Buda
pest, jó munka, jó anyagért. Jászóvári prépostság, Jászó, jó anyag, jó munkáért. Jelű
nek Nándor, Budapest, jó munkáért (a VIII/b. csoportból átvétetett). Joszt Mátyás, 
Temesvár, jó münkáér (a VIII/b. csoportból átvétetett). Justus Sándor és fia, Budapest, 
nagybani termelésért (külön pavilion). Kiéli Béla, Nagyvárad, jó munkáért. Komáromi 
János, Kolozsvár, jó munkáért. Kosa István, Szabadka, jó munkáért. Kovács Ferencz 
és István, Csurgó, jó munkáért. Kristó és társai, Orosháza, jó anyag, jó munkáért. 
Lencz Sándor, Kaposvár, jó munka, elismerésre méltó tevékenységért. Lukács Károly, 
Simontornya, jó munkáért. Kovács Zsigmond, Budapest, czélszerű javításért. Márvány-, 
gránit-, syenit-, kőipar-r.-t., Budapest, jó munkáért. Mátray Lajos, Kun-Szt.-Márton, jó 
anyag, jó munkáért. Gr. Migazzy Vilmos, Aranyos-Marót, jó munkáért. Molnár Dániel, 
Nagy-Kőrös, jó munkáért. Muzsik Márton, Budapest, jó munkáért. Német Gábor, kályha- 
készitő, Zala-Egerszeg, jó munkáért. Lemberger S. és fiai, Budapest, jó munkáért. Lichter 
József, Veszprém, jó munkáért. Móricz Pál, Budapest (Berettyó-Újfalu), kitűnő anyagért. 
Ováry Lajos, Nagyvárad, jó munkáért. Österreicher és társa, Budapest, jó munkáért. Pessi 
Giovanni, Budapest, jó munkáért. Pittermann István, kályhakészitő, Zala-Egerszeg, jó 
munkáért. Dr. PolgárSándor, Gyöngyös, jó anyag, jó munkáért. Sandrositz T. utóda 
Dobay János, Budapest, jó munkáért. Schellnberger István, Pancsova, jó munkáért. 
Schmidt testvérek, Brassó, jó anyag. Schulz Lajos, Szucsány, jó anyagért. Seemayer 
János, Versecz, jó munkáért. Susány község, Susány, jó anyag, jó munkáért. Stern J. 
Mór és fia, gőztéglagyáros czég, Nagy-Kanizsa, jó anyagért. Szegedi téglagyár-r.-t., Szeged, 
jó anyagért. Széles Orbán János, Susány, jó anyag, jó munkáért. Szikszay Lajos, Debre
czen, jó anyag, jó munkáért. Id. Szlanina János, Fazekas-Zsaluzsány, jó anyag, jó 
munkáért. Özv. Szlanina Mártonná és fia, Fazekas-Zsaluzsány, jó anyag, jó munkáért. 
Szűcs István és Francziszti Lajosné, Hódmező-Vásárhely, jó anyagért. Terényi Henrik, 
Budapest, jó munkáért. Tessitori és Gurizatti, Kolozsvár, jó munkáért. Tóth András, 
Debreczen, jó munkáért. Trischler Sebestyén, Mais (Baranyamegye), jó munkáért. Trostler
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Miksa, Deánfalu, jó anyagért. Uchlaczky József, Budapest, jó munkáért. Umbach Rezső 
utóda Tomsay Károly, Budapest, jó munkáért. Weiss A. Sámuel, Debreczen, jó munkáért. 
Weiss Lajos, Győr, czélszerű javításért. Weiss Lipót és társa, Temesvár, jó anyagért. 
Windszauer Károly, Győr, jó munkáért. Wladár Károly, Budapest, jó munkáért*

Közreműködők érme.

Benkovits József, lakatosműhelyvezető, Budapest, a lakatosműhely szakszerű 
vezetéséért (Lakos Lajosnál). Buday György, asztalosmester, műhelyvezető, Budapest, 
az asztalosműhely szakszerű vezetéséért (Thék Endrénél). Haschek János, kőfaragó 
főpallér, Budapest, a kőfaragóműhely szakszerű vezetéséért (Hauszmann Sándornál). 
Holländer Bernát, téglagyárvezető, Budapest, szakszerű művezetésért (a kőbányai gőz- 
téglagyár-társulatnál). Kari Lajos, bádogosmester, műhelyvezető, Budapest, a bádogos
műhely szakszerű vezetéséért (a Zellerin M.-féle r.-t.-nál). Kolodziejsky József, gyár 
vezető, Eperjes, a gyári műhely szakszerű vezetéséért (eperjesi népbank kályhagyára). 
Král Gyula, kőfaragó-főpallér, Budapest, a kőfaragó-gépműhely szakszerű vezetéséért 
(Hauszmann Sándornál). Krausz Henrik, üzletvezető, Budapest, az üzlet szakszerű veze
téséért (Szepessy Sándornál). Mattyasovszky Jakab, geológus, Pécs, a gyártás és az 
anyagok minőségének fejlesztése körűi szerzett érdemeinek elismeréséül (Zsolnay Vilmos
nál). Méhn Antal, ácsfőpallér, Budapest, az ácstelep szakszerű vezetéséért (Neuschloss 
Ödön és Marczellnél). Pap Gábor, üzletvezető, Budapest, az üzlet szakszerű vezetéséért 
(Thék Endrénél). Pohl Lipót, ácsmester, Budapest, az ácstelep szakszerű vezetéséért 
(Neuschlosz Ödön és Marcellnél). Rost Ottó, igazgató-mérnök, Budapest, a gyár gyárt
mányai minőségének fejlesztése körűi szerzett érdemeiért (Magyar kerámiái gyár-r.-t.-nál). 
Oertel Valentin, üzletvezető, Budapest, szakszerű művezetésért (Biehn Jánosnál). Schön 
Adolf, üzletvezető, Budapest, az üzlet szakszerű vezetéséért (Steiner Armin és Ferencz- 
nél). Sikorszky Tádé, építész, Pécs, a gyár gyártmányainak művészi kiképzése körűi 
szerzett érdemeinek elismeréséül (Zsolnay Vilmosnál). Trautmann Rezső, ácsmester, 
Budapest, az ácsüzlet szakszerű vezetéséért (Neuschlosz Károly és fiainál). Trimmel 
Mihály, Budapest, a faneműek erezéseit kitünően utánzó munkájáért (Ehrlich Miklósnál). 
Rusko Imre, asztalossegéd, Budapest, sok évi példás munkálkodásért (Thék Endrénél). 
Gáliczky Antal, asztalossegéd, Budapest, sok évi példás munkálkodásért (Thék Endrénél).

XII. csoport. Faipar, bútor- és dekoratív ipar.

Versenyen kiviil. Jury-tagok. Kohn Jakab és József, Budapest. Michl Alajos, 
asztalos, Budapest. Tóth Rezső, műasztalos, Budapest. Thék Endre, nagyiparos, Buda
pest. Kramer Samu, bútorgyáros, Budapest. Ruprich Károly, műasztalos, Budapest. 
Gregersen Nils, vállalkozó, Budapest. Scholcz Róbert, mázoló, Budapest. Groszmann 
Miksa, hordógyáros, Budapest. Gröber Lajos, kosárfonó, Budapest. Lingel Károly, 
esztergályos, Budapest. Ráth György, ny. kir táb. tanácselnök, Budapest. Bartolfy 
János, műasztalos, Budapest. Kozilek János, kárpitos, Budapest. Kröszl János, kárpitos, 
Budapest- Madary Gábor, asztalos, Budapest. Kéky Imre, asztalos, Budapest. Zimonyi 
György, asztalos, Budapest. Paál Gergely, asztalos Budapest. Studinka Gyula, asztalos, 
Budapest. Reigner János, asztalos, Budapest. Gelb Manó, kárpitos, Budapest. Mahunka 
Imre, asztalos, Budapest. Csepreghy János, asztalos, jury-tag a XI. csoportban. Fodor 
József, asztalos, jury-tag a XX. csoportban.

Millenniumi nagy érem.
Bak Lajos, műasztalos, Kolozsvár, versenyképes, szép és jó munkáért. Bútorgyár 

részvénytársaság, Turócz-Szent-Márton, jó munka és versenyképességéit. ^Cs. és kir. 
szab. beszterczebányai, elébb Harnisch és társai, tömören,  ̂hajlított fabutorgyar, jo 
munka és tömeges termelésért. Deleval Geó E., sodronyárú-gyáros, Kassa, ipaii haladas, 
szép és jó munkáért. Dentler János, asztalos, Zsombolya, szép munka és iparművészeti 
haladásért. Dorman Ármin, asztalos, Budapest, kitűnő szép munkáért. Dósa testverek,
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bútorgyárosok, Budapest, iparművészeti haladás, szép és jó munkáért. Faragó Ödön, 
műszaki rajzoló, Budapest, jó Ízlés és iparművészeti fejlesztésért. Fiumei bútorgyár 
részvénytársaság, Fiume, jó munka, kivitelképességért. Gottlieb Mátyás, műasztalos, 
Budapest, kitűnő munka, jó Ízlésért. Grubics László, asztalos, Budapest, iparművészeti 
haladás és kitűnő munkáért. Gungl M. fiai, asztalosok, Temesvár, kitűnő és szép 
munkáért. Györgyi Kálmán, tanár, Budapest, kitűnő jó Ízlésért. Hajts Jakab, faszobrász, 
Budapest, szép iparművészeti munkáért. Hölzel Mór, szobrász, Bártfa, szép munka és 
iparművészeti haladásért. Jaiser Gyula, műasztalos, Budapest, iparművészeti haladás, 
szép és jó munkáért. Kiss Lajos, asztalos, Veszprém, iparművészeti haladásért. König 
Izidor, műasztalos, Budapest, kitűnő és szép munka, iparművészeti haladásért. Krauzer 
Béla, asztalos, Temesvár, kitűnő munka, jó Ízlésért. Langer Ignácz, szobrász, Budapest, 
jó és kiváló munkáért. Legány Samu és fia, bútorgyáros, Kassa, kitűnő, szép munkáért. 
Lukácsovics János, asztalos, Budapest, iparművészeti haladás és kitűnő munkáért. Rein
hart Fülöp, bútorgyáros, Arad, kitűnő és ízléses munkáért. Sárkány Ignácz, asztalos, Buda
pest, új iparágak meghonosításáért. Schimann János, festő, Budapest, kitűnő Ízlés, szép 
munkáért. Tafler Jakab seprőgyáros, Orosháza, nagybani termelés, kivitelképességért. 
Tausig Siegfried, aranyozó, Budapest, szép és kitűnő munkáért. Varga József, asztalos, 
Arad, tiszta és jó munkáért. Verbos A., bútorgyáros, Arad, kitűnő szép munkáért. 
Zwick A. és fia, czégfestő, Soroksár, versenjficépesség, kitűnő munkáért.

Kiállítási érem.

Adamicza Lajos és társa, asztalos, Zsolna, szép és jó munkáért. Ágai Sándor, 
kárpitos, Budapest, jó munkáért. Balogh Gergely, szerszámgyáros, Vácz, verseny- 
képesség, jó munkáért. Baumann Arnold, asztalos, Gyula-Fehérvár, jó Ízlés, jó 
munkáért. Bencze Antal és fia, asztalosok, Nagy-Becskerek, jó munkáért. Becker 
József, kosárfonó, Apafin, versenyképesség, jó munkáért. Berger Adolf, vasbútorgváros, 
Budapest, versenyképesség, jó munkáért. Bernáth Manó, asztalos, Budapest, jó Ízlésért. 
Bernstein K. H. és fia, kárpitos, Budapest, kitűnő kárpitos-munkáért. Berán Antal, 
kárpitos, Arad, szép és jó munkáért. Bischof Imre, asztalos, Szeged, szép és jó 
munkáért. Bittlingmayer János, kádár, Budapest, versenyképesség, jó munkáért. 
Blaskovics Mihály, műfestő, Szabadka, szép és jó munkáért. Bodon Károly, asztalos, 
Budapest, szép és jó munkáért. Bolkai Pál, asztalos, Rimaszombat, szép és jó munkáért. 
Braun Lipót és társa, seprőgyáros, Kassa, szép és jó munkáért. Brodnyánszky János, 
asztalos, Resicza, szép és jó munkáért. Busch Lőrincz, kádár, Budapest, verseny- 
képesség, jó munkáért. Ifj. Czimbalmos Ferencz, műasztalos, Kézdi-Vásárhely, szép és 
jó munkáért. Dobák Vilmos, asztalos, Beszterczebánya, szép és jó munkáért. Első 
nagyszebeni építési asztalosság és bútorgyár, Elges Frigyes és V., Nagy-Szeben, jó 
munka, versenyképességért. Engel Lajos, bútorgyáros, Budapest, szép és jó munkáért. 
Epbinder Károly, asztalos, Nyíregyháza, szép és jó munkáért. Felber Sándor, asztalos, 
Szeged, szép és jó munkáért, Fischhof Jenő, bőrmetsző, Budapest, jó Ízlés és kitűnő 
munkáért. Flamm János, kosárfonó, Apafin, szép és jó munkáért. Fuchs Antal, 
asztalos, Gölniczbánya, szép és jó munkáért. Ifj. Fuchs József, kosárfonó, Német- 
Palánka, szép és jó munkáért. Gindert István, kádár, Budapest, versenyképes munkáért. 
Gräber Mihály, asztalos, Zombor, szép és jó munkáért. Hegyi Zzigmond, asztalos, 
Budapest, szép és jó munkáért. Hérmán Ödön, Budapest, szép és jó munkáért. 
Herczegh Vincze, asztalos, Nagyvárad, szép és jó munkáért. Herzka, Berger és Márkus, 
vasbútorgyárosok, Budapest, szép és jó munkáért. Hirschmann Kristóf, faárúgyáros, 
Pozsony, versenyképesség, jó munkáért. Hirschler Mór, műszaki rajzoló, Budapest, 
jó Ízlésű tervezésért. Hlatky István, esztergályos, Budapest, Ízléses és jó munkáért. 
Hochmann Lajos, vasbútorgyáros, Budapest, versenyképesség, jó munkáért. Hornung 
testvérek, székgyárosok, Brassó, versenyképesség, jó munkáért. Horváth Sándor, 
kosárfonó, Szabadka, szép és jó munkáért. Horák Endre, asztalos, Budapest, kitűnő 
jó munkáért. Hroboticzky Tamás, szobafestő, Budapest, szép és jó munkáért. Ingerl 
Alajos, kádár, Lippa, szép és jó munkáért. Juhász Antal, kaptafa-készítő, Békés-Csaba, 
versenyképesség, jó munkáért. Juhász Sándor, asztalos, Budapest, szép és jó munkáért. 
Kadletz Albert, esztergályos, Budapest, szép és jó munkáért. Kántor Tamás, asztalos, 
Budapest, jó ízlés és kitűnő munkáért. Keresztesy Sándor, asztalos, Jászberény, szép
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és jó munkáért, Keszli ferencz, asztalos, Zala-Egerszeg, szép és jó munkáért. Killer 
Ede kárpitos, Debreczen, kitűnő szép munkáért. Kiss János, asztalos, Maros-Vásárhely, 
szép és jó munkáéit. Kitzinger Gyula, asztalos, Resicza, szép és jó munkáért. Komjáthy 
Géza, asztalos, Budapest, szép és jó munkáért. Kozák Nándor és fiai, asztalosok, 
Szenicz, szép és jó munkáért. Krause József, képfaragó, Selmeczbánya, kitűnő és szép 
munkáért. Krausz Ármin, kárpitos, Temesvár, szép és jó munkáért/ Kreibich Károly, 
szobrász, Pozsony, szép és jó munkáért. Kuszka és Orth, esztergályosárú-gyár, Kassa’ 
jó munka, tömeges termelésért. Kuttelwasch Lajos, asztalos, Budapest, versenyképes', 
jó munkáért. Laczi Sándor, asztalos, Kecskemét, jó és tiszta munkáért. Lefkovits 
testvérek, billard-asztalosok, Budapest, szép és jó munkáért. Lövy Dávid és fia, 
asztalos, Újpest, versenyképes jó munkáért. Makra Mátyás, asztalos, Gyöngyös, jó és 
szép munkáért. Martinovics Károly, asztalos, Beszterczebánya, szép és jó munkáért. 
Mestitz Mihály és fiai, asztalosok, Maros-Vásárhely, szép és jó munkáért. Müller 
Ferencz, asztalos, Fehértemplom, szép és jó munkáért. Müller Gyula, kárpitos, Budapest, 
szép és jó munkáért. Müller József, kárpitos, Budapest, szép és jó munkáért. Moldoványi 
József, asztalos, Szabadka, szép és jó munkáért. Nadler Róbert, tanár, Budapest, jeles 
iparművészeti törekvésért. Nagy József, asztalos, Budapest, szép és jó munkáért. 
Nedelko E. utódai, faiparárú-gyár, Szt.-Endre, versenyképes, jó munkáért. Nemes 
Kálmán, asztalos, Öcsöd, szép és jó munkáért. Oszterhuber Zsigmond, asztalos, 
Körmend, szép és jó munkáért. Pollák Ignácz, kárpitos, Budapest, szép és jó munkáért. 
Poll S. és fia, ládagyáros, Budapest, nagybani termelés, versenyképességért. Potolszki 
Ádám, asztalos, Apafin, szép és jó munkáért. Pscherhofer Samu, kárpitos-diszitő, 
Budapest, kitűnő Ízléses munkáért. Reiser Frigyes, esztergályos, Brassó, versenyképes, 
jó munkáért. Reisz és Porjesz, butorgyáros, B.-Csaba, szép és jó munkáért. Romocsa 
Ödön, asztalos, Budapest, szép és jó munkáért. Röszler József, asztalos, Marosvásárhely, 
szép és jó munkáért. Schöberl Róbert, Budapest, versenyképes jó munkáért. Schumacher 
Péter, asztalos, Cservenka, szép és jó munkáért. Sefcsits Lajos, asztalos, Szabadka, 
szép és jó munkáért. Stiller József, jégszekrénygyáros, Budapest, szép és jó munkáért. 
Steiner Lajos, festő, Zombor, jó munkáért. Sulyák Ferencz, asztalos, Budapest, szép 
és jó munkáért. Swoboda Károly utódai, Zólyom, versenyképes, jó munkáért. Szabó 
József, asztalos, Budapest, szép és jó munkáért. Szabó János, kaptafakészitő, Budapest, 
fontos ipari javításért. Szatmári püspökség, Hidvég, jó és szép munkáért és mező- 
gazdasági haladásért. Szántó József, asztalos, Budapest, kitűnő szép munkáért. Ifj. 
Szatmáry Pál, asztalos, Szentes, szép és jó munkáért, Szeletzky Mihály, asztalos, 
Budapest, szép és jó munkáért. Szikora János, asztalos, Budapest, szép és jó munkáért. 
Szloboda János, asztalos, Komárom, szép és jó munkáért. Szwoboda Rezső, faszobrász, 
Budapest, jó Ízlés és kitűnő munkáért. Tábory Gábor, asztalos, Budapest, kitűnő jó 
munkáért. Thieszen H. és fia, műfestő és kárpitos, Debreczen, szép és jó munkáért. 
Tóth Rezső, asztalos, Budapest, kitűnő tiszta munkáért. Tordai János, asztalos, Maros- 
Vásárhely, szép és jó munkáért. Udvary István, asztalos, Budapest, kitűnő tiszta mun
káért. Vajda Albert, asztalos, Kézdivásárhely, szép és jó munkáért. Varga Lajos, 
asztalos, Budapest, kitűnő, szép munkáért. Vida István, kaptafakészitő, Szabadka, szép 
és jó munkáért. Woloszinovits János, asztalos, Eperjes, szép és jó munkáért. Wohlmuth 
Gusztáv, aranyozó, Budapest, jó és szép munkáért.

Elismerő oklevél.

Adler István, kárpitos, Pancsova, jó munkáért. Agnelli Lajos, mázoló,  ̂Szabadka, 
jó munkáért. Ali János, asztalos, Jászberény, jó munkáért. Ávasi szerszámkészítők, 
Avas, szállítási képességért. Bán Kálmán, asztalos, Élesd, jó munkáért. Bereczki Elek, 
asztalos, Marosvásárhely, jó munkáért. Barza József, kárpitos, Nagyvárad, jo munkáért. 
Bay Alajos, műfestő, Budapest, jó munkáért. Bétsch János, esztergályos, Cseivenka, 
jó munkáért. Bernhardt Rezső és társa, vasbútorgyár, Brassó^ jó munka és verseny- 
képességért. Biebert János és fia, asztalosok, Német-Palánka, jó munkáért. Biliéin Samu, 
kádár, Budapest, jó munkáért. Blattner Kálmán, tükörkeret-készitő, Debreczen, veisen}- 
képes munkáért. Blonder Henrik, asztalos, Budapest, jó munkáért. Boltesch ferencz, 
asztalos, Brassó, versenyképes munkáért. Bosioc Nistor éŝ  József,  ̂ fametszok, er istye, 
jó ízlésért. Bodor István, kosárfonó, Kalocsa, jó munkáért. Borók Sandoi, msai ono,



350

Kisújszállás, szép munkáért. Boros András, asztalos, Marosvásárhely, jó munkáért. 
Brogli János, esztergályos, Högyész, jó munkáért. Búza János, asztalos, Zenta, jó mun
káért. Christián Ferencz, asztalos, Medgyes, jó munkáért. Csapó Imre, asztalos, Buda
pest, jó munkáért. Csirszka János, paplanos, Zombor, jó munkáért. Id. Czimbalmos 
Ferencz, asztalos, Kézdivásárhely, jó munkáért. Danhauser Lajos, asztalos, Budapest, 
jó munkáért. Dardin János, esztergályos, Nagykikinda, jó munkáért. Dargai László, 
asztalos, Mezőcsáth, jó munkáért. Deutsch Simon, bútorgyáros, Budapest, jó munkáért. 
Dómján Ottmár, műasztalos, jó munkáért. Duchony János, kárpitos, Kolozsvár, szép 
munkáért. Dukát Géza, asztalos, Ónod, jó munkáért. Eördög István, asztalos, Buda
pest, jó munkáért. Erdő Sándor, szoba- és bútorfestő, Kézdivásárhely, jó munkáért. 
Erdőszádai teknősök, Erdőszáda, szállítási képességért. Faix János, asztalos, Kolozsvár, 
jó munkáért. Fischer Dávid, asztalos, Miskolcz, jó munkáért. Fuchs S. József, asztalos, 
Budapest, jó munkáért. Füleky István, asztalos, Rozsnyó, jó munkáért. Földi Sándor, eszter
gályos, Kézdivásárhely, jó munkáért. Fülöp István, asztalos, Marosvásárhely, jó munkáért. 
Füredi Bertalan, asztalos, Budapest, szakszerű jó munkáért. Gabre János, asztalos, 
Deés, jó munkáért. Galló József, kárpitos, Trencsén, jó munkáért. Gampel János, 
asztalos, Kun-Félegyháza, jó munkáért. Gaszmann Ferencz, kádár, Óbecse, jó munkáért. 
Géhl Frigyes, kosárkötő, Óbecse, jó munkáért. Gerber Márton, kosárfonó, Cs.-Somorja, 
jó munkáért. Grohmann Ede, asztalos, Losoncz, jó munkáért. Grosz Károly, kádár, 
Pinkafő, jó munkáért. Guttmann Izidor, szobafestő, Budapest, szép munkáért. Hajós 
Mihály, aranyozó, Miskolcz, jó munkáért. Heintz Henrik Tivadar, galván érczező és 
mázoló, Budapest, szép munkáért. Hehn Ádám, asztalos, Apatin, jó munkáért. Hetzel F., 
aranyozóárú-gyáros, Predmér, jó munkáért. Hlavatseh Károly, kárpitos, Zombor, jó 
munkáért. Horváth András, szobafestő, Debreczen, szép munkáért. Incze János, asztalos, 
Kézdivásárhely, jó munkáért. Jung Alajos, aranyozó, Budapest, jó munkáért. Katona 
István, asztalos, Nyírbátor, jó munkáért. Kartály Antal kosárfonó, Apatin, jó munkáért. 
Kenyeres Dániel, asztalos, Marosvásárhely, jó munkáért. Kónya Mihály, asztalos, Kézdi
vásárhely, jó munkáért. Kozmács János, asztalos, Temesvár, jó munkáért. Kosztom- 
latszky Antal, aranyozó, Beszterczebánya, jó munkáért. Kovács József, kádár, Petrovo- 
szelló, jó munkáért. Kövesi Ármin, asztalos, Budapest, jó munkáért. Krisztik Károly, 
asztalos, Derecske, jó munkáért. Kramer Péter, esztergályos, Brassó, jó munkáért. Kurz 
Gyula, kárpitos, Budapest, jó munkáért. Kuhmann József, kosárfonó, Apatin, szép 
munkáért. Kun Molnár Mihály, Kisújszállás, szép munkáért. Langmoser Jakab, kádár, 
Lugos, jó munkáért. Lamoth Henrik, műasztalos, Detta, jó munkáért. Lemke Károly, 
asztalos, Kőszeg, jó munkáért. Liptai István, esztergályos, Szeged, jó munkáért. 
Ifj. Linkesch Lajos, asztalos, Beszterczebánya, jó munkáért. Litteczky Pál, asztalos, 
Szatmár-Németi, versenyképességért. Löw Sándor, asztalos, Szepes-Béla, jó munkáért. 
Matschek Henrik, bádogos, Szenicz, jó munkáért. Mayer Lajos mázoló, Székesfehérvár, 
jó munkáért. Majland György, kádár, Szabadka, jó munkáért. Matusek Béla, művirág- 
készítő, Zombor, szép munkáért. Mészáros Pál, kaptafakészitő, Miskolcz, jó munkáért. 
Mészáros Károly, asztalos, Budapest, jó munkáért. Mick Ferencz, esztergályos, Pozsony, 
jó munkáért. Mihályi Antal, szobafestő, Budapest, szép és jó munkáért. Molnár Benedek, 
asztalos, Kolozsvár, tiszta és jó munkáért. Molnár János, asztalos, Zenta, jó munkáért. 
Moravszky Pál, asztalos, Nyíregyháza, jó munkáért. Nagy Gábor, asztalos, Budapest, 
szép munkáért. Nagy György, asztalos, Sepsi-Szentgyörgy, jó munkáért. Navratil József, 
esztergályos, Beszterczebánya, jó munkáért. Neubauer János, nádfonat- és sodronymű- 
gyáros, Debreczen, jó munkáért. Niszner Ferencz, kádár, Sárospatak, jó munkáért. 
Oláh István, asztalos, Kun-Szentmárton, jó munkáért. Pancsek János, asztalos, Buda
fok, jó munkáért. Pázmán Dániel, asztalos, Nagyvárad, jó munkáért. Pecher Vilmos, 
szobrász, Budapest, jó munkáért. Péterffy Sándor, asztalos, Zalaegerszeg, jó munkáért. 
Petrássovits József, asztalos, Budapest, jó munkáért. Racsánszky József, asztalos és Gebauer 
József, kárpitos, Beszterczebánya, jó munkáért. Radócz János, asztalos, Budapest, jó mun 
káért. Reinhard Emil, aranyozó, Eger, jó munkáért. Ringbauer Géza, asztalos, Tata-Tóváros, 
jó munkáért. Riha Ferencz, asztalos, Marosvásárhely, jó munkáért. Ritz Mihály, asztalos, 
Marosvásárhely, jó munkáért. Rothmán Imre, sodronyárú-gyáros, Szabadka, jó mun
káért. Rózsák József, szobafestő, Budapest, jó munkáért. Rozsnyói asztalosok szövet
kezete, Rozsnyó, jó munkáért. Rubi József, aranyozó, Temesvár, jó munkáért. Rusz 
Mihály, asztalos, Dettá, szép és jó munkáért. Steiner Lajos, festő, Zombor, jó mun
káért. Stolz Péter, kádár, Óbecse, jó munkáért. Schmerda Venczel, kosárfonó, Ókanizsa, 
jó munkáért. Schwartz Mór, asztalos, Budapest, jó munkáért. Steinbach Gábor, kárpitos,



Budapest, jó munkáért. Ifj. Szalay Károly, asztalos, Kéthely, jó munkáért. Szász és 
Schrammer, kárpitos, Kolozsvár, jó munkáért. Szabó János, asztalos, Komárom, Ízléses 
munkáért. TancSa Lajos, templomfestő és aranyozó, Eger, jó munkáért. Tassy János, 
kerékgyártó, Zenta, jó munkáért. Ifj. Takács József, asztalos, Marosvásárhely, jó mun
káért. Tóth János, kádár, Komárom, szép munkáért. P. Tóth Lajos, rokkakészitő, 
Mezőtúr, jó munkáért. Török István, faiparos, Gelencze, jó munkáért. Tóthfalusi József, 
asztalos, Marosvásárhely, jó munkáért. Tschandl Ignácz, kádár, Pinkafő, versenyképes 
munkáért. Uty János, asztalos, Losoncz, jó munkáért. Varga György, asztalos, Ókanizsa, 
jó munkáért. Varga Imre, esztergályos, Erzsébetfalu, jó munkáért. Varga István, 
asztalos, Doroszló, jó munkáért. Wankó János, asztalos, Beszterczebánya, jó munkáért. 
Vidovics János, talicskás, Szentes, jó munkáért. Wittner József, kaptafakészitő, Hódság, 
jó munkáért. Wisnyovszky és Czoufal, bútorgyáros, Trencsén, jó munkáért. Wiedermann 
G., szobrász, Budapest, jó munkáért. Zártl testvérek, hajlítóttbútor-gyáros, Alsó-Hámor, 
versenyképes munkáért. Zelinka Konrád, kádár, Fehértemplom, versenyképes munkáért. 
Zedvvitz Curt gr., nagybirtokos, Morava, szállítási képességért. Zsupán János, asztalos, 
Miskolcz, jó munkáért.

Közreműködők érme.

Auerbach Fábián, tervező (Seifert Henrik és fiai tekeasztal-gyárában), kiváló 
tervezésért. Boros József, asztalos-művezető (Kramer Samuné), kitűnő szakvezetőségért. 
Bodnár Imre, kárpitossegéd (Krámer czégnél), sikeres közreműködésért. Breitenfeld 
Károly, kárpitossegéd (Kramer S.), jó munkáért. Fehér Kálmán, asztalos-művezető 
(Zimonyi Györgynél), szakszerű vezetésért. Fellner Sándor, műépítész, Budapest. 
Galiczky Antal, asztalos (Thék Endrénél), jó munkáért. Gebauer József, esztergályos
művezető (Lingi K.), jó munkáért. Goldschmidt Antal, kádár-művezető (Cservenka és 
Groszmann), szakszerű közreműködésért. Herz nővérek, himzőnők, Budapest (Bernstein J. 
és ha), szép munkáért. Jancsár Endre, aligazgató (Thonet czégnél), jó munkáért. Márton 
Alajos, Budapest, iparművészeti közreműködésért. Mészáros Gyula, asztalos, Budapest, 
jó munkáért. Nagy Károly, kádársegéd (Cservenka és Groszmann), jó munkáért. Papp 
Gábor, asztalos (Thék Endrénél), jó munkáért. Reich Lajos, asztalos-művezető (Lingi K.), 
szakszerű vezetésért. Roth József, kárpitossegéd (Kramer S.), jó munkáért. Skoupil 
József, üzletvezető (Thonet t.), sikeres üzletvezetésért. Szlukovényi István, kárpitos díszítő, 
Budapest, szép munkáért. Tatay Ferencz, műszaki rajzoló, Budapest (Théknél), szép ter
vezésért. Wybral Ferencz, műszaki főigazgató (Thonet), kiváló műszaki közreműködésért. 
Szeitl István, művezető (Ruprich Károly).

XIII, c so p o r t  A g y a g - és üvegipar.
Versenyen kívül. Egyesült magyarhoni üveggyárak részvénytársaság, jury-tag. 

Farkasházi Fischer Samu, nem versenyez. Fischer Emil, porczellánfestő, nem versenyez. 
Giergl Henrik, üvegfinomitó, nem versenyez. Kossuch János-czég, jury-tag. Miskolczi 
agyagipar részvénytársaság, jury-tag. Roth Miksa, Budapest, nem versenyez.

Millenniumi nagy érem.

Fiedler Gyula és fia, kőedény-gyáros, Telkibánya, kivitelképességért, nagybani 
termelés és jó munkáért. Hazai üvegipar részvénytársaság és Schwarcz A. és fiai, 
Szt.-Péter, versenyképesség és nagybani termelésért. Hollóházi kőedény-, jnajolika-^ és 
kályhagyár, kitűnő termelés, versenyképesség és haladásért. Mayer József kőedénygyára, 
Murány, kitűnő termelés, jó munka és haladásért. Ungvári porczellán- és agyagipar- 
részvénytársaság, Budapest, jó Ízlés és haladásért.
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Kiállítási érem.

Adler Rezső, üveghomályositő, Budapest, új iparág meghonosításáért. Bach Gyula, 
fehéredénygyáros, Mágocs, jó munka és haladásért. Badár Balázs, fazekas, Mezőtúr, jó 
munka és jó Ízlésért. Bozsik Kálmán, fazekas, Kun-Szt.-Márton, jó munka és haladásért. 
Csicseri József, fazekas, Sárospatak, jó ízlés és haladásért. Farkasházi Fischer Vilmos, 
Kolozsvár, versenyképesség és haladásért. Fleischer Jónás, porczellánfestő, Pozsony, 
versenyképesség és haladásért. Kahán Kálmán fiai, üveggyár, Fehérpatak, jó munka és 
versenyképességért. Láng M., porczellánfestő, Budapest, jó munka és versenyképességért. 
Ligeti Sándor, üvegfestő, Budapest, jó munka és haladásért. Mayer György, majolika
gyár, Városlőd, jó munka, és haladásért. Micska József, fazekas, Modor, jó munka, 
jó Ízlés és haladásért. Gróf Mikes Benedek örökösei, üveggyár, Bükszád, versenyképesség, 
jó munka és haladásért. Nagy Zsigmond és Ferencz, kőedénygyárosok, B.-Apátfalva, 
kivitelképesség és haladásért. Dr. Polgár Sándor, Gyöngyös, jó munka és versenyképes
ségért. Pór Sándor, üvegfestő, Szeged, jó Ízlés, jó munka és haladásért. Rényi Árpád 
üveggyáros, Zelestye, jó munkáért.

Elismerő oklevél.

Anton Károly, porczellánfestő, Herend, jó munkáért. Benkóczy Illés, fazekas, 
N.-Becskerek, jó munkáért. Benyik Bertalan, fazekas, Zenta, jó munkáért. Beretzky 
Imre, fazekas, Küsmöd, jó munkáért. Bereczky Pál, tálas, Hódmezővásárhely, jó mun
káért. Csávái fazekasok gyűjteményes kiállítása, jó munkáért. Csóg András, fazekas, 
Magyar-Hermány, jó munkáért. Czövek János, fazekas, Nagyvárad, jó munkáért. 
Dehény Sándor, fazekas, Kalocsa, jó munkáért. Geréb József, korsós, Kalocsa, jó 
munkáért. Gudényi Mihály, fazekas, Kalocsa, jó munkáért. Hajek Dániel, fazekas, 
Modor, jó munkáért. Hamberger János, fazekas, Újvidék, jó munkáért. Jirkovszky 
József, fazekas, Zsombolya, jó munkáért. Joó András, tálas, Hódmezővásárhely, 
jó munkáért, Konte Antal, üvegvésnök, Versecz, jó munkáért. Marosvásárhelyi 
iázekas-ipartársulat gyűjteményes kiállítása, Marosvásárhely, jó munkáért. Mező
túri korsósok gyűjteményes kiállítása, Mezőtúr, jó munkáért. Molnár Sándor, 
korsós, Szentes, jó munkáért. Oláh György, szobrász, Perjámos, jó munkáért. Oppitz 
Ferencz, porczellánfestő, Budapest, jó munkáért. Orsa Demeter, fazekas, Déva, jó 
munkáért. Pál Márton, fazekas, Székely-Udvarhely, jó munka és jó Ízlésért. Papp 
Sándor, tálas, Hódmezővásárhely, jó munkáért. Rauhofer István, tükörgyáros, Sopron, 
jó munkáért. Spiczuli Károly, fazekas, Nagybánya, jó munkáért. Susán> község, 
jó munkáért. Ifj. Z. Szabó Pál, fazekas, Hódmezővásárhely, jó munkáért. Szabó Sándor, 
korsós, Szentes, jó munkáért. Széles Orbán János, fazekas, Susány, jó munkáért. Tordai 
fazekas-ipartársulat gyűjteményes kiállítása, jó munkáért. Váradi Adolf, fényképész, 
Újpest, jó munkáért. Varga Imre, kályhakészitő, . Szentes, jó munkáért. Vörös Péter, 
fazekas, Zenta, jó munkáért.

Közreműködők érme.

Csuhány János, korongos, Nagy Zsigmond és Ferencz kőedény-gyárában. Fábry 
J. S., ezüstműves, Budapest, a Schreiber J. és unokaöcscsei üveggyáros czégnél. 
Farkasházi Fischer Jenő, művészigazgató, az ungvári porczellán- és agyagipar-részvény- 
társaságnál. Hartman Pál, festő, az ungvári porczellán- és agyagipar-részvénytársaságnál. 
Hein Antal, korongos, Nagy Zsigmond és Ferencz kőedény-gyárában. Hoffmann Árpád, festő 
a hollóházai kőedény-gyárban. Horváthné Eleöd Judith, ékitménytervező, Kossuch János 
gyárában. Jordán Ernő, festő, a Schreiber J. unokaöcscsei üveggyárában. Jülling János, 
festő, az ungvári porczellán- és agyagipar-részvénytársaságnál. Musinszky Géza, festo, 
a hollóházai kőedény-gyárban. Mathausi Ignácz, üvegfúvó, a Schreiber J. unokaöcscsei 
üveggyárában. Nagy Antal, Nagy Zsigmond és Ferencz kőedény-gyárában. Novek Antal, 
művezető, az egyesült' magyarhoni üveggyáraknál. Pankrácz Ádolf, üvegcsiszoló, a 
Schreiber J. unokaöcscsei üveggyárában. Pristács Ferencz, korongozó, a Schreiber J. 
unokaöcscsei üveggyárában. Schilhabel Béla, festő, Nagy Zsigmond és Ferencz kőedény-
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gyárában. Sovánka István, művezető, Schreiber J. unokaöcscsei üveggyárában. Theiner 
Henrik, műfestő, Láng M. budapesti gyárában. Vámossy Eleöd Carolina, ékítmény; 
teivezo, Kossuch János gyárában. Zahradnik Alór, üvegvéső, a Schreiber j. unokaöcscsei 
üveggyárában.

X IV /A , csoport. B őripar.

Versenyen kívül : Abeles Adolf és fiai, bőrgyárosok, Budapest. Dulcz Antal, szíj
gyártó, Budapest (jury-tag). Glasz József, nyereg- és szíjgyártó, Budapest (szakértő). 
Höffier testvérek és társa, bőrgyárosok, Pécs. Hubka Péter, bőrgyáros, Liptó-Szt.-Miklós. 
Kovács és Stodola, bőrgyárosok, Liptó-Szt.-AIiklós (Stodola József jury-tag). Lackó 
György, bőrgyáros, Liptó-Szt.-Miklós. Ifj. Leitersdorfer Lipót, Budapest (jury-tag). László 
Samu, M.-Vásárhely (szakértő), Machlup H. és fiai, bőrgyárosok, Budapest (Dr. Székely 
Miksa jury-tag). Mauthner testvérek és társai, Budapest (Mauthner Mihály jury-tag). 
Wolfner Gyula és társa, bőrgyárosok, Budapest (Wolfner Tivadar jury-tag). Zsuffa 
testvérek, Liptó-Szt.-Miklós. Zimmermann Nándor, szíjgyártó és nyerges, Budapest.

Millenniumi nagy érem.

Baccarcich és Simonich, Fiume, nagybani termelés-, kivitelképesség- és jó munkáért. 
Csernát Sándor, AI.-Vásárhely, jó munkáért. Duschinsky József, Paks, kitűnő termelés- és jó 
munkáért. Eitner Zsigmond, bőrgyáros, Sümeg, versenyképesség- és jó munkáért. Első nagy
szebeni szíjgyártó szövetkezet, Nagy-Szeben, jó Ízlés, jó munka és haladásért. Freund A. és 
fia, nyereg- és szíjgyártó, Budapest, versenyképesség, nagybani termelés és halódásért. 
Freud S., Pozsony, új iparág, kitűnő termelésért. Gmehling Hermann, bőrárűgyáros, 
Budapest, iparművészeti haladás, kitűnő termelés, jó Ízlés és versenyképességért. Gold
schmidt J. és társa, bőrostorgyáros, Budapest, versenyképesség, űj iparág meghonosítása 
és nagybani termelésért. Jordán Viktor-féle bőrgyár részvénytársaság, Budapest, nagybani 
termelés, versenyképesség és kivitelképességért. Kuttner Ede és társa, bőröndgyár, Buda
pest, versenyképesség, haladás és kitűnő munkáért. Lippet Henrik, Déva, jó munkáért. 
Margulies Miksa, Budapest, új iparág meghonosítása, versenyképesség és kitűnő terme
lésért. Markó József, Rozsnyó, versenyképesség, nagybani es kitűnő termelésért. Alatheóczi 
bőrgyár részvénytársaság, A'Iatheócz, nagybani termelés, kivitelképesség és jó munkáért. 
Mehlschmidt Gyula örökösei, Tata-Tóváros, verseny- és kivitelképesség, jó Ízlés és kitűnő 
termelésért. Nikolay Alajos, Körmöczbánya, versenyképesség, haladás és jó munkáért. 
Olbrich Rezső szíjgyártó, Budapest, versenyképesség, haladás és kitűnő munkáért. Pálka 
János, Liptó-Szt.-Miklós, nagybani termelés, kivitel- és versenyképesség és kitűnő terme
lésért. Ruzsics G., Fiume, nagybani termelés, jó munka és kivitelképességért. Schreiber 
Ferencz, nyerges, Budapest, versenyképesség és kitűnő munkáért. Szeglethy József, 
szíjgyártó, Pápa, jó Ízlés,haladás és kitűnő munkáért. Szigethy Lajos, nyerges, Budapest, 
versenyképesség, jó Ízlés és kitűnő munkáért. Tillschneider és Leyritz, szíjgyártó, Temes
vár, versenyképesség, jó Ízlés és kitűnő munkáért. Weisz Ármin és fia, Újpest, kivitel
képesség, haladás és nagybani termelésért.

Kiállítási érem.
Albrecht Péter, szíjgyártó, B.-Topolya, jó munka és jó Ízlésért. Andrássy K. Gy., 

szíjgyártó, Szabadka, jó ízlés és jó munkáért. Bocz Alózes, Torda, jó ízlés és munkáért. 
Bruoth Andor, Breznóbánya, versenyképesség és jó munkáért. Ifj. Bruoth János, Breznó- 
bánya, versenyképesség és jó munkáért. Ifj. Bruoth Samu, Breznóbánya, verseny- 
képesség és jó munkáért. Dargay Mihály, szíjgyártó, M.-Csáth, jó munkáért. Dengler 
Károly Besztercze, versenyképesség és jó munkáért. Deutsch Adolf fia, Lugos, verseny- 
képes jó munkáért. Deutsch Izidor és fia, Lugos, versenyképesség és jó munkáért. 
Első szentágotai bőrgyár-szövetkezet, Szent-Ágota, jó munkáért, fried Bernát és fiai, 
Simontornya, nagybani termelésért. Gegesi Sámuel, Torda, kitűnő termelésért. Gulyás 
Boldizsár, szíjgyártó, Ó-Becse, jó munka és Ízlésért. Heller Alór, bőrönd- és bőrárűgyár,

23M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik é v b e n . III.
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Budapest, verseny- és kivitelképességért. Hofstädter Sámuel és fia Károly, szíjgyártó, 
Cs.-Csomorja, jó munkáért. Horn Adolf, Esztergom, haladás és jó munkáért. Horn J. L., 
Nagy-Biitse, versenyképesség és jó munkáért. Kalledey Mór, Budapest, nagybani termelés- 
és versenyképességért. Kolofon Ödön, N.-Szt.-Miklós, nagybani termelés, versenyképes
ség és jó ízlésért. Korber testvérek, N.-Szt.-Miklós, nagybani termelés és jó munkáért. 
Kovács Ferencz, Székesfehérvár, jó munka és haladásért. Király Béla, szíjgyártó, Nagy- 
Enyed, jó munka és jó Ízlésért. Klapka János, szíjgyártó, Budapest, jó munka és jó Ízlésért. 
Klaszovitt György, szíjgyártó, Kolozsvár, jó munka és haladásért. Klimo Pál, szíjgyártó, 
Beszterczebánya, jó munka és jó ízlésért. Kovács Ignácz, szíjgyártó, M.-Csáth, jó ízlés és jó 
munkáért. Kovács Károly, szíjgyártó, B.-Csaba, jó ízlés, jó munka és haladásért. Kovács 
Mihály, szíjgyártó, Kis-Várda, jó munka és jó ízlésért. Melko Bertalan, szíjgyártó és 
nyerges, Budapest, jó munka és jó ízlésért. Molnár G. J., szíjgyártó, Mezőtúr, jó munka 
és jó ízlésért. Mohi Bódog örökösei, bőrgyáros czég, Kapuvár, versenyképes jó mun
káért. Nagy István és fia, S.-Szt.-György, jó munkáért. Nagy János szíjgyártó, Debreczen, 
jó munkáért. Néhmann Gábor, szíjgyártó, Pápa, jó munkáért. Nobel D., szíjgyártó, 
Budapest, versenyképesség és jó munkáért. Nobel Károly fiai, nyereg- és bőröndárú- 
gyárosok, Budapest, jó munka és haladásért. Piczek György, szíjgyártó, jó munka és 
haladásért. Pucher József, szíjgyártó, Temesvár, jó munka és jó ízlésért. Pollák Emil 
és Alfréd, L.-Szt.-Miklós, verseny-, kivitelképesség és jó ízlésért. Pickier Rafael, 
Beszterczebánya, versenyképesség és jó munkáért. Palencsár Andor, gépszijgyáros, 
Budapest, haladás és jó munkáért. Piros József, Debreczen, versenyképesség és jó 
munkáért. Raditz József fiai, Budapest, verseny- és kivitelképességért. Rattkói szattyános 
ipartársulat, Rattkó, jó munkáért. Rombauer és Beck, Lőcse, versenyképesség és jó 
munkáért. Spitzer Lipót, bőrgyáros, Kis-Marton, versenyképesség és jó munkáért. 
Scheftsik András, Bicske, versenyképesség és jó munkáért. Sramkó Mátyás, tímár, 
Breznóbánya, versenyképesség és jó munkáért. Streicher (Márton) Vilmos, bőrgyáros, 
Tevel, versenyképesség és jó munkáért. Szadlon testvérek, tímárok, Nagy-Szombat, 
versenyképes jó munkáért. Szekeres Ármin, bőrgyáros, Budapest, versenyképesség és jó 
munkáért. Széles Lajos, tímár, Nagyvárad, haladás és jó munkáért. Ifj. Schultz József, 
gépszijgyáros, Budapest, versenyképesség és jó munkáért. Skopecz István, szíjgyártó és 
nyerges, Nagy-Tapolcsány, jó munka és haladásért. Stein Manó, szíjgyártó, Budapest, 
jó munka és versenyképességért. Szabó Miklós, Nagy-Mihály, jó ízlés, jó munkáért. 
Trubint Lukács, szíjgyártó, R.-Szombat, jó munka és jó ízlésért. Vancsini József, szíj
gyártó, Pancsova, jó munkáért. Vágó Árpád és társa, iparművészeti intézet, Budapest, 
iparművészeti haladás és jó ízlésért. Weiss és Túli, bőrgyárcsok, Székesfehérvár, verseny- 
képességért és jó munkáért.

Elismerő oklevél.

Id. Boné József, Torda, jó munkáért. Csetnek István, Zilah, jó munkáért. Csernát 
Sándor, szíjgyártó, Marosvásárhely, jó munkáért. Ifj. Ferencsik Károly, szíjgyártó, Kun- 
Félegyháza, jó munkáért. Fehér Mátyás, szíjgyártó, ostor- és korbácskészitő, Temesvár, 
jó munkáért. Gömöry János, Nagy-Kőrös, jó munkáért. Gödör János, szíjgyártó, Solt, 
jó munkáért. Gömbös Pál, szíjgyártó, Budapest, jó munkáért. Hrncsirik Ferencz, szíj
gyártó, Beszterczebánya, jó munkáért. Hackel Pál, Szigetvár, jó munkáért. Keszi János, 
Nagy-Károly, jó műnkért. Kádár Szabó János, szíjgyártó, Déva, jó, ízléses munkáért. 
Koncz István, szíjgyártó, Zenta, jó munkáért. Kovács István, szíjgyártó, Nagy-Bánya, 
jó munkáért. Krier Miklós, szíjgyártó, Zsombolya, jó munkáért. Lindinger A. és fia, 
szíjgyártó, Duna-Földvár, jó munkáért. Lévay Lajos, Felsőbánya, jó munkáért. Ifj. Lévay 
Sándor, Felsőbánya, jó munka és haladásért. Lippot Henrik, szíjgyártó, Déva, jó mun. 
káért. Melzer Frigyes, Segesvár, jó munkáért. Nagy Gyula, szíjgyártó, Kézdivásárhely, 
jó munkáért. Németh Pál, szíjgyártó, Sopron, jó munkáért. Oswald Nándor, szíjgyártó, 
Oraviczabánya, jó munka és jó ízlésért. Osváth Endre, Zilah, jó munkáért. Ponger Lajos, 
szíjgyártó, Miskolcz, jó munkáért. Ifj. Stromp Károly, tímár, Rozsnyó, jó munkáért. Szabó 
István, timar, S.-Szt.-György, jó munkáért. Szabó Lajos, szíjgyártó, Deés, jó munkáért. 
Tamás Sándor, szíjgyártó, Szolnok, jó munkáért. Thellmann Mihál}'' szíjgyártó, Szent- 
Ágota, jó munkáért. Tőke József, szíjgyártó, Tapolcza, jó munkáért. Visky György, 
szíjgyártó, Szeged, jó munkáért. Vörös Sándor, szíjgyártó, Monor, jó ízlésért. Vass 
Ferencz, Debreczen, jó munkáért. Weiszberger Henrik, tímár, Losoncz, jó munkáért.
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Közreműködők érme.
Barneth Ferencz, a hadfelszerelési oszt. igazgatója, Budapest (Machlup H. fiainál), a 

kiállított hadfelszerelési tárgyak elkészítésénél érvényesített kitűnő közreműködésért. Berger 
Adolf, művezető (Weisz Ármin és fiánál), Újpest, a kiállított bőrgyári árúk elkészíté
sénél érvényesített hathatós közreműködéséért. Frank Károly, művezető (Margulies 
Miksánál), Budapest, a kiállított tárgyak elkészítésénél érvényesített hathatós közre
működéséért. Flanyek Ede, nyerges és üzletvezető, Budapest (Dulcz Antalnál), kitűnő 
közreműködésért a kiállított nyergek elkészitésénél. Ifj. Glasz József, művezető (Glasz 
Józsefnél), Budapest, a kiállított tárgyak elkészitésénél érvényesített hathatós közreműkö
déséért. Heifeld Mór, juhbőrgyári munkavezető (Wolfner Gyula és társánál), Budapest, 
a kiállított tárgyak előállításánál érvényesített kitűnő közreműködéséért. Hennefeld Bernát, 
előmunkás (Eitner Zsigmondnál), Sümeg, a kiállított bőrgyári árúk előállításánál tanú
sított kitűnő közreműködéséért. Huszarik Mihály, bőrgyári munkavezető, Liptó-Szt.- 
Miklós (Kovács és Stodolánál), kitűnő közreműködésért a bőrgyári árúk elkészitésénél. 
Huszarik Ádám, bőrgyári munkavezető, Liptó-Szt.-Miklós (Pálka Jánosnál), a kiállított 
bőrgyári árúk elkészitésénél érvényesített hathatós közreműködésért. Lancsik János, 
bőrgyári előmunkás, L.-Szt.-Miklós (Lacskó Györgynél), a kiállított bőrgyári árúk 
elkészitésénél érvényesített hathatós közreműködéséért. Löwenstein Lipót, munkatárs (ifj. 
Leitersdorfer Lipótnál), a kiállított szaklap szerkesztésénél tanúsított közreműködéséért. 
Mokri Albert, munkavezető (Wolfner Gyula és társánál), Budapest, a kiállított tárgyak 
előállításánál érvényesített kitűnő közreműködéséért. Németh Mihály, előmunkás (Eitner 
Zsigmondnál), Sümeg, a kiállított bőrgyári árúk előállításánál tanúsított kitűnő közre
működéséért. Pickier Zsigmond, művezető (a Jordán Viktor-féle bőrgyár részvénytársa
ságnál), Budapest, a kiállított tárgyak elkészitésénél érvényesített hathatós közreműkö
déséért. Rigell Mihály, bőrgyári igazgató, Budapest (Machlup H. fiainál), a kiállított 
bőrgyári árúk elkészitésénél érvényesített kiváló közreműködésért. Steidler Ferencz, 
szíjgyártó és művezető, Budapest (Dulcz Antalnál), kitűnő közreműködésért a kiállított 
szijgyártó-árúk elkészitésénél. Székely Lajos, bőrgyári igazgató, Budapest (Mauthner 
testvérek és társánál), bőrgyári árúk elkészitésénél érvényesített közreműködésért. 
Schneider Ferencz, gyárigazgató (Markó Józsefnél), Rozsnyó, a kiállított bőrgyári árúk 
elkészitésénél érvényesített kitűnő közreműködéséért. Szadlon Károly, gyárigazgató 
(Schmidt Adolf és társánál), Nagy-Bossány, a kiállított bőrgyári árúk elkészitésénél 
érvényesített kitűnő közreműködéséért. Theisz István, munkavezető (László Samunál), 
Marosvásárhely, a kiállított tárgyak elkészitésénél tanúsított közreműködéséért. Wagner 
István, iparszövetkezeti vezető (Első szt.-ágotai bőrgyár-szöv.), Szt.-Ágota, a kiállított 
bőrgyári árúk elkészitésénél érvényesített hathatós közreműködéséért. Weisz Ignácz, 
a hadfelszerelési osztály igazgatója (Wolfner Gyula és társánál), Budapest, a kiállított 
tárgyak előállításánál érvényesített kitűnő közreműködéséért. Ifj. Zimmermann Nándor, 
művezető (Zimmermann Nándornál), Budapest, a kiállított tárgyak elkészitésénél érvénye
sített kitűnő közreműködéséért.

X IV /B . csoport. F o n ó -, szövőip ar.
Versenyen kívül, jury-tagok. Birnbaum Jakab, Budapest (szakértő Birnbaum László). 

Gácsi gyapjúszövet- és finomposztógyár, Budapest (Meringer Lipót jury-tag). Goldber
ger S. F. és fiai kartonnyomó és festőgyár, Budapest, jury-tag. Haltenberger Rezső, len- 
és pamutszövőgyáros, Szepes-Igló, jury-tag. Magyar textilipar részvénytársaság, L.-Rozsa- 
hegy (Mauthner Izidor, jury-tag). Magyar gyapjuárú-, katonaposztó- és takarogyar, Löw 
Károly, Zsolna, jury-tag. Scherg Vilmos és társai, Brassó, jury-tag. Siposs Andor Gyula, 
mechanikai kötszövő és harisnyaneműgyáros, Kassa, jury-tag. Wolfner Gyula és társa, 
gyapjúmosó, Budapest, jury-tag. Wollák és Berkovics, zsinórgyár, Budapest, jury-tag.

Nem versenyeznek. Dráchsler Károly, Szent-György. Haas Fülöp és fiai, butor- 
és szőnyeggyár, Budapest. Helle Antal, kötélgyártó, Budapest.

Millenniumi nagy érem.
Berkovits Rezső, első magyar selyemszalaggyár, Kula, új iparág meghonosítása 

és jó munkáért. Chwalla Rezső és fia, paszománygyár, Budapest, jo munka, ízles es
23*
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versenyképességért. Első magyar gyapjúmosó és bizományi részvénytársaság, Budapest, 
jő munka és versenyképességért. Első magyar szövő- és kötőgyár részvénytársaság, 
Váczon, jó munka, nagybani termelés, verseny- és kivitelképességért. Fischer G. utódai, 
paszománygyár, Budapest, versenyképesség, nagybani termelés és jó munkáért. Hadik 
József, kötélgyáros, Maros-Vásárhely, jó munka, ízlés és haladásért. Hirschler A., 
aranypaszományos, Pozsony, versenyképesség és nagybani termelésért. Hohenberg Fe- 
rencz, paszománygyár, Budapest, versenyképesség, jó munka és jó ízlésért. Huber János 
és fia, selyemszövőgyár Vimpáczon, új iparág meghonosítása és jó munkáért. Kondert 
Mária, műhimző, Budapest, iparművészeti haladás és jó ízlésért. Kuncze Rezső, kötél
gyáros, Budapest, nagybani termelés és versenyképességért. Lövv Vilmos, első erdélyi 
mechanikai pamut-tarkaszövőde, gőzfestőde és appretura, Segesvár, haladás, jó ízlés és 
versenyképességért. Magyar pamutipar-részvénytársaság, Újpest, nagybani termelés és új 
iparág meghonosításáért. Mayer, Hofer és társai, géphimzőgyár, Késmárk, nagybani 
termelés és új iparág meghonosításáért. Michels kenderáztató és kötélfonógyár részvény- 
társaság, O-Palánka, nagybani termelés és versenyképességért. Nagybecskereki szőnyeg
gyár részvénytársaság, új iparág meghonosítása, versenyképesség, jó munka és ízlésért. 
Obermeier J. és nővére, műhimző, Budapest, iparművészeti haladás, jó ízlés és verseny- 
képességért. Putsch Sándor, lótakaró-, pokrócz- és daróczposztó-gyáros, Pinkafő, verseny- 
képesség, jó munka és Ízlésért. Szabó testvérek, kötélgyárosok, Maros-Vásárhely, jó 
munka, Ízlés és haladásért. Schön Jakab utódai, Budapest, űj termelési ág meghono
sítása és versenyképességért. Szepességi vászon- és pamutfehéritő részvénytársaság, Kés
márk, haladás és űj iparág meghonosításáért.

Kiállítási érem.

Adleff, Zimmermann és társa, Segesvár, jó munka és haladásért. Äckermann 
János, műszövő, Baja, jó munkáért. Bálint János, szövőgyáros, Nagy-Enyed, jó mun
káért. Bajkai Sándor, szövő, Szentes, jó munka és jó Ízlésért. Benyáts Károly, kelmefestő, 
Beszterczebánya, jó munka és haladásért. Bloch Salamon és fia, Eperjes, jó munkáért. 
Borsós Mihály, Tiszafüred, szép munkáért. Bozsánszky István, harisnyakötő, Zombor, 
versenyképes, jó munkáért. Duldner János, takács, Nagy-Szeben, jó munka, Ízlés és 
haladásért. Elek Henrik, Budapest, űj iparág meghonosítása, jó munka és jó Ízlésért. 
Glück Dezső, Arad, jó munka és Ízlésért. Haltenberger Béla, kelmefestő, Kassa, jó 
munka és haladásért. Herzmann Zsigmond és társa, ponyvagyár, Budapest, verseny- 
képes jó munkáért. Hirschfeld Ármin, halászháló-kereskedő, Debreczen, jó munkáért 
és versenyképességért. Hollósi Albert, kelmefestő, Budapest, haladás és jó munkáért. 
Haasz Péter, harisnyakötő, Apatin, versenyképes jó munkáért. Holländer W. fiai, első 
magyar gőzlószőrfonógyár, Budapest, jó munka és versenyképességért. Krausz Mór, 
Budapest, jó munka, nagybani termelés és versenyképességért. Kohn Czeczilia, Buda
pest, szép munkáért. Klein Adolf, szövött- és kötöttárú-készitő, Budapest, jó munkáért. 
Klein testvérek, Miskolcz, haladás és jó munkáért. Kovács Antal, műszövő, Ori-Szent- 
Péter, haladásért. Klein Lipót és Hermann, vászon- és finomdamaszt-szövők, Késmárk, 
jó munka, haladás és jó ízlésért. Krausz Károly és fia Lajos, posztógyártók, Sopron, 
jó munka és haladásért. Körtvélyessy Antal, kötélgyártó, Budapest, jó munka és hala
dásért. Kleverkaus Frigyes, posztós, Brassó, haladás és jó munkáért. Lichtenstern Zsig
mond, Pozsony, jó munka és versenyképességért. Lirsch Ferencz, posztós, Pinkafő, jó 
munkáért. Löwinger Mór, vegytisztító- és műfestő-intézete, Budapest, jó munka, Ízlés 
és haladásért. Lewith és Weigner, Námesztó, jó munka és versenyképességért. Lauben
tracht Ignácz, műhimző, Budapest, szép munkáért. Montallion testvérek, műszövők, Sza
badka, haladás és jó Ízlésért. Miavai szitakötő-egylet, jó munka és versenyképességért. 
Maszalics Lajos, kötélverő, Temesvár, jó munka, haladás és versenyképességért. Matzak 
Mihály, takács és festő, Segesvár, haladás, jó munka és Ízlésért. Petri Ádám, műszövő, 
Temerin, haladásért. Prohászka Pál, kötélgyártó, Salgó-Tarján, jó munka, haladás és 
versenyképességért. Riesz Miklós, műszövő, Új-Verbász, jó Ízlés és munkáért. Ifj. Rei- 
singer Gusztáv, vászongyáros, Késmárk, jó munka, haladás és űj iparág meghonosítá
sáért. Reisz Samu fia, ' kékfestőgyáros, Turdossin, haladás és jó munkáért. Richter 
Ferencz, kötszövő, Szabadka, versenyképes jó munkáért. Starha Manó, vászon- és 
damaszt-szövőgyár, Késmárk, jó munka és jó ízlésért. Strausz Manó, vászongyáros,
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Liptó-Szt.-Miklós, jó munka és jó Ízlésért. Schilfer testvérek, kékfestők, Námesztó, jó 
munka, haladás és versenyképességért. Schelkl Ferencz, Budapest, jó munka, haladás 
és versenyképességért. Schöffer Ignácz bútorgyára, Budapest, jó munka és verseny- 
képességért. Schnell Samu J.,  ̂ kötszövő, Nagy-Szeben, versenyképes jó munkáért. 
Özv. Stefanovics Róza, kötszövő, Versecz, jó munka és jó Ízlésért. Sternberg és társa, 
aranyhimzők, Budapest, szép és jó munkáért. Scholze Adolf, posztógyáros, Nagy-Szeben’ 
haladás, jó munka és jó Ízlésért. Staudt Lajos, műszövő, Uj-Verbász, jó munkáért, 
Szalóky Sándor, damasztműszövő, Kaposvár, jó munkáért. Török István, műszövő, 
Körmend, haladás és jó munkáért. Tauber Samu, paszományos, Budapest, jó munkáért. 
Virág Apró József, műszövő, Kecskemét, jó ízlés, haladás és jó munkáért. Zimmermann 
testvérek, posztógyár, Segesvár, jó munka és haladásért.

Elismerő oklevél.

Ácsai János, takács, Kis-Kun-Dorozsma, jó munkáért. Brassói árúcsarnok, korlá 
tolt felelősségű szövetkezet, versenyképességért. Bacon T. és társai, posztógyár, Alsó- 
Tömös, jó munkáért. Buchalla János, posztókészitő, Leibicz, jó munkáért. Bieberauer 
Vilmos,, posztós, Kőszeg, jó munkáért. Benderitter János, kékfestő, Kalocsa, haladásért. 
Balogh András, harisnyakötő, Ó-Becse, jó munkáért. Bak Etelka és nővére, gépköté- 
szek, Temesvár, jó munkáért. Czagány János, kötélgyártó, Rimaszombat, jó munkáért. 
Drehlich J. és öcscse, Vavrecska, jó munkáért. Deutsch Adolf, Budapest, jó munkáért. 
Dávid Gyula, szövő, Kézdi-Vásárhely, jó munka és haladásért. Edenhofer Antal, posztós, 
Pinkafő, jó munkáért. Essigmann Frigyes, kötélgyártó, Szent-Ágota, jó munkáért. Fehér 
István, posztógyáros, Veszprém, jó munkáért. Fritsch Márton és Lay Antal, Brassó, jó 
munkáért. Fikker Ferencz, kötélgyártó, Gyula, jó munkáért. Furgyik János, Besztercze- 
bánya, jó munkáért. Özv. Gábriel Józsefné, posztós, Kőszeg, jó munkáért. Galló Imre, 
Breznóbánya, jó munkáért. Grosz M., kötélgyártó, Budafok, jó munkáért. Graef Sámuel, 
kötélverő, Besztercze, jó munkáért. Gyapjuszövő-társulat gyűjteményes kiállítása, Nagy- 
Disznód, és pedig: Billes György, jó munkáért; Binder János, jó munkáért; Binder 
Tamás, jó munkáért és haladásért; Bonfert Péter, jó munkáért; Fleischer Péter, jó 
munkáért és haladásért; Klein János, jó munkáért; Handel János, jó munkáért; Kas
per Péter, jó munkáért és haladásért; Paulini Mihály, jó munkáért; Roth Péter, jó 
munkáért; Simonis Péter, jó munkáért és haladásért. Ifj. Hajdú János, szövőmester, 
Keszthely, jó munkáért. Horeniczky Samu, posztós, Zólyom-Radvány, jó munkáért. 
Ifj. Horeniczky János, kelmekészitő, Zólyom-Radvány, jó munkáért. Hoffmann Miksa, 
Jolsva, jó munkáért. Haubrich György, műszövő, Német-Palánka, jó munkáért. Hegedűs 
Mihál}', takács, Kis-Kun-Dorozsma, jó munkáért. Ifj. Husvéth István, kelmefestő, Zombor, 
haladásért. Janszki János, műszövő, Csorna, jó munka és haladásért. Jaeger Nándor, 
fonalfestő, Brassó, haladásért. Knotz János, posztós, Pinkafő, jó munkáért. Kokron 
József, kötszövő, H.-M.-Vásárhely, jó munkáért. Kuffler Benjámin, szövőgyáros, Námesztó, 
jó munkáért. Kiss József, kötélverő, Nagy-Károly, jó munkáért. Kásy János, kötélgyártó, 
Nagy-Várad, jó munkáért. Kánvári Tóth István, takács, Szentes, jó munkáért. Ifj. Kovács 
József, szövő, Kecskemét, jó munkáért. Kubin Pál, szövő, Szentes, jó munkáért. Loy 
Adolf Ferencz, szűrtakács, Brassó, jó munkáért. Ligeti testvérek, posztó- és pokrócz- 
gyárosok, Veszprém, jó munkáért. Menszatorisz Károly, posztógyáros, Beszterczebánya, 
jó munkáért. Montalion Sándor, műszövő, Bezda, jó munkáért. Major István, kötél
gyártó, Petrovoszelló, jó munkáért. Markovits János, kelmekészitő, Zólyom-Radvány, jó 
munkáért. Nyári József és fiai, Tisza-Füred, jó munkáért. Nagyszebeni posztóműves- 
társulat gyűjteményes kiállítása, és pedig: Bock Károly, Conradt Vilmos, Eichler Károly, 
Göbbel Frigyes, Mehrbroht Gusztáv, Misser Adolf, Stampf András, Stenzel János, jó 
munkáért és haladásért. Németprónai posztószövetkezet, jó munkáért Neudörfer János, 
takács, Nagyszeben, jó munkáért. Posch Ferencz, posztós, Pinkafő, jó munkáért. Posch 
Mihály, posztós, Pinkafő, jó munkáért. Papp István és fia, szövők, Brassó, jó mun
káért. Preisach Zsigmond, műhimző, Budapest, jó ízlés és szép munkáért. Peskó Rezső, 
kékfestő, Kecskemét, jó munkáért. Pollák Sándor, Tata-Tóváros, jó munkáért. Pofiak 
Sámuel és Grüner, kötélverők, Szeged, jó munkáért. Polsz Lajos, takács,  ̂Leibicz, jó 
munkáért. Privigyei kártoló és fonószövetkezet, jó munkáért. Rátkói szűrszabó-ipar 
társulat, Rátkó, jó munkáért. Rozsnyói szűrművestársulat, Rozsnyó, jó munkáért. Rakó-



vecz János, műszövő és kötélgyártó, Bezdán. Richter Nándor, harisnyakötő, Ó-Becse, 
jó munkáért. Regensperger Ferencz, kékfestő, Keszthely, haladásért. Schmidt Mihály; 
posztós, Kőszeg, jó munkáért. Stieglitz testvérek, Késmárk, jó munkáért. Sebők Mihály, 
műszövő, Mohács, jó munkáért. Simon Sándor, köteles, Karczag, jó munkáért. Straub 
Márton, kékfestő, Bicske, haladásért. Schwarcz Károly, kötszövő, Kőszeg, jó munkáért. 
Steinmüller József, Budapest, jó munkáért. Sequens József, posztógyáros, Sepsi-Szent- 
György, jó munkáért. Sinka László, szövő, Nagyvárad, jó munkáért. Tiefenbach Pál, 
műtakács, Újvidék, jó munkáért. Thalmeyer Frigyes, posztós, Brassó, jó munkáért. 
Tandler Venczel, posztós, Brassó, jó munkáért. Tomasics Sándor, köteles, Baja, jó 
munkáért. Ungár József, selyemfestő, Miskolcz, haladásért. Varga József, műtakács, 
Cservenka, jó munkáért. Vénn Ferencz, takács, Kalocsa, jó munkáért. Vladár Lajos, 
kelmefestő, Nagy-Kőrös, haladásért. Varga László, műszövő, Baja, jó munkáért.

Közreműködők érme.
Bartel Emil, Vácz (Első magyar szövő- és kötőgyár-részvénytársaság, Vácz).. 

Baum Miksa, vezérigazgató, Lajtha-Újfalu (Első magyar jutafonó- és szövőgyár-rész
vénytársaság), hasznos közreműködésért. Berenfeld Ignácz, Budapest (Wollák és Ber- 
kovits). Blümel Ferencz, műszaki igazgató, Lajtha-Újfalu (Első magyar jutafonó- és 
szövőgyár-részvénytársaság), hasznos közreműködésért. Fábry Győző, művezető, Besz- 
terczebánya (Beszterczebápyai első magyar posztó- és gyapjú-részvénytársaság). Förster 
Jenő, festőmester, Brassó (Scherg Vilmos és társai). Ghimessy Béla, kereskedelmi 
főnök, Nagy-Becskerek (Nagybecskereki szőnyeggyár-részvénytársaság). Halász János, 
Kassa (Siposs Andor Gyula), sikeres működésért. Hasche Gusztáv, művezető, Brassó 
(Scherg Vilmos és társai). Heiszler Samu, gyárvezető, Budapest (Wolfner Gyula és 
társa). Hermann Gusztáv, műszaki főnök, Nagy-Becskerek (Nagybecskereki szőnyeggyár- 
részvény társaság). Kaiser Mari, Budapest (Kondert Mária), jó munkáért. Kuh Károly, 
vezérigazgató, Budapest (Első magyar gyapjúmosó és bizományi részvénytársaság). 
Kopriva Rajmond, gyárvezető, Zsolna (Löw Károly), sikeres működésért. Kriz 
József, fonómester, Brassó (Scherg Vilmos és társai). Kirschner János, Késmárk (Wein 
Károly és társai), hasznos közreműködésért. Knaupp Frigyes, szövőmester, Pozsony 
(Kühmayer Ferencz és társa), sikeres közreműködésért. Knöpfmacher Gizella, Budapest 
(Kondert Mária), jó munkáért. Kohn Julcsa, Budapest (Kondert Mária), jó munkáért. 
Korach Márkus, Budapest (Spitzer Gerson és társa), hasznos közreműködésért. Kretsch- 
már Albin, művezető, Kassa (Siposs Andor Gyula), sikeres közreműködésért. Lauten
burg Ignácz, Budapest (Wollák és Berkovits). Ifj. Misztarka György, Budapest (Misz- 
tarka György, himzőgyáros), sikeres tervezésért. Novák József, gyárvezető, Pozsony 
(Kiinger Henrik), hasznos működésért. Oskera Károly, fonómester, Pozsony (Kühmayer 
Ferencz és társa), sikeres közreműködésért. Plesky Ferencz, Brassó (Scherg Vilmos és 
társai). Röszler Ferencz, művezető, Szepes-Igló (Haltenberger Rezső), hathatós közre
működésért. Schachl János, művezető, Brassó (Scherg Vilmos és társai), sikeres közre
működésért. Schenk Ágoston, művezető, Késmárk (Wein Károly és társai), hasznos 
közreműködésért. Schlesinger Mór, Szeged (Szegedi kenderfonógyár-részvénytársaság), 
hasznos közreműködésért. Schorsmayer Berta, Budapest (Kondert Mária), jó munkáért. 
vSponer Károly, művezető, Késmárk (Wein Károly és társai), hasznos közreműködésért. 
Schreyer Hedvig, Budapest (Kondert Mária), jó munkáért. Vadas Márton, gyárvezető, 
Vácz (Első magyar szövő- és kötőgyár-részvénytársaság), jó Ízlés és ügyességért. Voigt 
Károly, Szeged (Szegedi kenderfonógyár-részvénytársaság), hasznos közreműködésért. 
Weiszmandl Samu, czégvezető, Budapest (Birnbaum Jakab), hathatós közreműködésért. 
Welin Lajos, gyárigazgató, Újpest (Magyar pamutipar-részvénytársaság). Wenzel Adolf, 
Vácz (Első magyar szövő- és kötőgyár-részvénytársaság), szorgalom és ügyességért. 
Wiemers Frigyes, festő s telitőgyár-vezető, Pozsony (Kiinger Henrik), hasznos műkö
désért.
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X IV /C . csoport. R u h ázati ipar.
Versenyen kívül. Barth Lajos, Arad, jury-tag. Brachfeld F. (B. Sándor jury-tag). 

Brachfeld Szigfried és fia (B. Géza jury-tag). Dankovszky István, jury-tag. Dorits Márk, 
nem versenyez. Eőry János, jury-tag. Ferenczy Ignácz, Kolozsvár, jury-tag. Grosz és
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Weisz (Weisz Nándor, jury-tag). Katzer József, szakértő. Kolarits Nándor, Temesvár, 
jury-tag. Kubik János, Székesfehérvár, jury-tag. Kuncz, Mössmer és Kollarits (Kuncz 
Ferencz és Mössmer József jury-tagok). Lőrincz István, jury-tag. Mázán József, Mis- 
kolcz, jury-tag. Monaszterli és Kuzmik (Pertik Béla jury-tag). Némethy Ignácz, jury-tag. 
Ottenreiter Ferencz, szakértő. Pelikán és Gyukits (Gyukits Gyula jury-tag). Perényi 
Ignácz, jury-tag. Petrin János, szakértő. Steinschneider Jakab' (S. Bertalan jury-tag). 
Szekulesz Ede, jury-tag.

Millenniumi nagy érem.

Bloch Mór ágytolltelepe, Budapest, kitűnő munka, nagybani termelés, kivitel
képességért. Graf Ede, czipész, Budapest, kitűnő munka, kitűnő Ízlés és kiváló hala
dásért. Holczer Simon, Budapest, kiváló versenyképesség, kivitelképesség, nagybani 
termelés, új iparág meghonosításáért. Holéczy P. és fia, Liptó-Szent-Miklós, haladás, 
versenyképesség, nagybani termelés, kivitelképességért. Hamerli János, Pécs, kitűnő 
munka, nagybani termelés és kivitelképességért. Hinterseer Ulrik, Temesvár, kitűnő 
munka, versenyképesség és kivitelképességért. Hrehuss Pál, czipész, Budapest, kitűnő 
munka, kitűnő Ízlés és kiváló haladásért. Kosztolny Mátyás, Liptó Szent-Miklós, ver
senyképesség, nagybani lermelés, kivitelképességért. Krazsof testvérek, Budapest, kitűnő 
munka, jó Ízlés, fontos haladásért. Keifei és Hirsch, Budapest, kitűnő munka és ver
senyképességért. Katsinka Kornél, Budapest, kitűnő munka, Ízlés, kiváló versenyképes
ség, fontos javításért. Klein és Faragó, Budapest, versenyképesség, nagybani termelés, 
új iparág fejlesztésért. Magyar gyapjútomp és kalapgyár-részvénytársaság, Budapest, 
nagybani termelés, kivitelképességért és új iparág meghonosításáért. Machó Rezső, 
Budapest, kitűnő munka, nagybani termelés, új iparág meghonosításáért. Marton Lipót, 
Budapest, kitűnő ízlés, nagybani termelés, kiváló haladásért Rétai és Benedek, Buda
pest, kitűnő munka, kiváló versenyképesség, nagybani termelésért. Schaffer Jozefin, 
Budapest, jeles, kitűnő Ízlés, kiváló haladásért. Sohler István, Hajdu-Nánás, jeles munka, 
nagybani termelés, kivitelképesség, haladásért.

Kiállítási érem.

Ács Gábor, csizmadia, Jászberény, jó és szép munkáért. Arnold Alajos, Kalocsa, jeles 
munkáért. Augner Fülöp, Kecskemét, jó és szép munkáért. Baranyai János, czipész, Kalocsa, 
jó és szép munkáért. Borsik Pál, czipész, Nagykáta, jó és szép munkáért. Bretschneider 
Zsigmond és fia, Budapest, verseny- és kivitelképességért. Bunyof János, czipész, Gyula, 
jó és szép munkáért. Berger Regina, Budapest, jó és szép munkáért. Biber Károly, 
Budapest, kitűnő munka, jó Ízlés és haladásért. Bruck Gusztáv, Budapest, verseny 
képesség, nagybani termelés, kivitelképességért. Breitfeld Alajos, fodrász, Budapest, 
kiváló jó és szép munkáért. Beck Irma, Budapest, kitűnő munka, versenyképesség és 
jó ízlésért. Bodnár Pál, Budapest, jó és szép munkáért. Budapesti ruhakészítők cso
portos kiállítása, jó és szép munkáért. Boschán Teréz, Budapest, jó és szép munkáért. 
Botos Gyula, Szatmár, jó és szép munkáért. Bálint Áron, Nyíregyháza, jeles munkáért. 
Baranyai Menyhért, Derecske, jó ízlés, szép munkáért. Baral Mihály, Budapest, jó és szép 
munkáért. Balog és Böhmer, Budapest, jeles munkáért. Balog Mihály, N.-Várad, kitűnő 
munka, jó Ízlésért. Bera Károly, Szeged, jó és szép munkáért. Beinstingl József Emil, 
Budapest, kitűnő munka és kitűnő ízlésért. Biró Zsigmond, Kecskemét, jó és szép munkáért. 
Boga Lajos, csizmadia, Nagyszeben, jó és szép munkáért. Bolyai Gyula, Kolozsvár, jó 
és szép munkáért. Borsos Sándor, Rimaszombat, kitűnő munkáért. Borsos Mihály, szűcs 
és műhimző, T.-Füred, jó és szép munkáért. Borbély László, Szentes, jeles munkáért. 
Cziczó Lajos, czipész, Debreczen, jó és szép munkáért. Czenczel Károly, Rozsnyó, jó 
és szép munkáért. Csutak László, Kézdi-Vásárhely, kitűnő munkáért. Csikós ferencz, 
Budapest, jó és szép munka, új iparág fejlesztéséért. Csuha András, Budapest, jeles 
munka, kitűnő ízlésért. Chrapek János, Budapest, jeles munkáért. Dallos Mihály, czi
pész, Eger, szép munka és jó ízlésért. Daróczy János, csizmadia, Zilah, szorgalmas 
munkáért. Darvas György és társai, hadseregszállitók, Brassó, kitűnő munka és kivitel
képességért. Dávid Péter, czipész, Csik-Szereda, szép és jó munkáért. Deák Sándor,



36G

czipész, Bánffy-Hunyad, jó és szép munkáért. Deák Sándor, czipész, Kecskemét, jó és 
szép munkáért. Demeter Imre, Szentes, jeles munkáért. Dudás Samu, Balassa-Gyarmat, 
jeles munkáért. Dékány János, Nagy-Becskerek, jeles munka és kitűnő Ízlésért. Özv. Deyer 
Ferenczné, Pozsony, kitűnő ízlés, kivitelképességért. Dancsics János, Budapest, jó és 
szép munkáért. Ifj. Dudás Sándor, Kula, jeles munkáért. Engel Jakab, czipész, Buda
pest, jó és szép munkáért. Értelmes Gyula, Mezőkövesd, jeles munkáért. Első debre- 
czeni paplangyár, Debreczen, szép munka és versenyképességért. Első beszterczei kalapos
ipar szövetkezet, Besztercze, jó és szép munkáért, kivitelképességért. Fischer Konrád, 
czipész, Újvidék, kitűnő munkáért. Frieder Mór, Kolozsvár, jó és szép munkáért. Frie- 
bert Ferencz, Selmeczbánya, jeles munkáért. Fodor István, Pancsova, jeles munkáért. 
Fogéi Mátyás, fodrász, Budapest, jeles munka, jó ízlésért. Frisch Ignácz, Budapest, 
jó és szép munka, versenyképesség, javításért. Fojt István, Budapest, jó és szép mun
káért. Gerő Adolf, czipész, Budapest, kitűnő munka és versenyképességért. Gog Béla, 
csizmadia, Gyula, jó és szép munkáért. Gosztovits Miklós, Pancsova, jó és szép mun
káért. Geschmeide Antal, Marosvásárhely, jó és szép munkáért. Gáspár Ádám, csiz
madia, Maros-Vásárhely, jó és szép munkáért. Gyurkó István, Jászberény, jeles mun
káért. Gerencsér József, szabó, Sopron, jó és szép munkáért. Gavora József, Budapest, 
kitűnő munka, jó ízlésért. Gergely József, Budapest, kitűnő munkáért. Guttmann Antal, 
Budapest, jó és szép munka, versenyképesség, kivitelképességért. Goldberger Mór, Buda
pest, jó munka, jó ízlésért. Gruber István, fodrász, Arad, kitűnő munka, jó Ízlés, hala
dásért. Godál Árpád, Budapest, kitűnő munkáért. Gáspár Sándor, Budapest, kitűnő 
munkáért. Gonda Zsigmond, Mező-Túr, kitűnő munkáért. Háder János, czipész, Kalocsa, 
jó és szép munkáért. Hegedűs Ferencz, czipész, Kolozsvár, jó és szép munkáért. Hore- 
musz István, csizmadia, Hódmező-Vásárhely, jó és szép munkáért. Hegedűs Péter, 
Kolozsvár, jó és szép munkáért. Hammermann Károly, czipész, Marosvásárhely, jó 
és szép munkáért. Harkai Ede, Budapest, jó munka és nagybani termelésért. Hollós 
J., Budapest, jeles munka, kiváló versenyképesség, jó Ízlésért. Hofbauer Rezső, Buda
pest, jeles munkáért. Hendel M., Budapest, kitűnő munkáért. Horneck Frigyes, Pozsony, 
szép és jó munkáért. Horváth György, Mező-Csáth, kitűnő munka, jó Ízlésért. Hermann 
Károly, Medgyes, jó és szép munkáért. Heidlberg Ármin utóda Diamant testvérek, 
Budapest, jó és szép munka, jó ízlés és versenyképességért. Haas Rezső, Budapest, jó 
munka, jó Ízlés, versenyképességért. Hubay Károly, Kolozsvár, jó munka és verseny- 
képességért. Hungária szőr- és gyapjúnemezgyár, Reiter és Schwarcz, Temesvár, nagy
bani termelés, új iparág meghonosításáért. Herczeg József, Budapest, jó és szép mun
káért. Herczeg testvérek, Budapest, jó és szép munkáért. Halvax Frigyes, Budapest, 
jó és szép munkáért. Jäck Márton fiai, Budapest, jó és szép munkáért. Joszt Péter, 
fodrász, Budapest, kitűnő munka, jó Ízlésért. Ivátai István utóda, Frank Izidor, Szeged, 
versenyképességért. Kándl és Bohn, czipészek, Budapest, kitűnő munka és jó Ízlésért. 
Kész czipőraktár-szövetkezet, Sz.-Udvarhely, jó és szép munkáért. Klein Ferencz, czi
pész, Beszterczebánya,* jó és szép munkáért. Körömi János, Budapest, kiváló haladásért. 
Kottaun testvérek, szabók, Sopron, jó és szép munkáért. Kottái János, Kolozsvár, jeles 
munkáért. Kostenczki Sándor, Mezőkövesd, jó és szép munkáért. Kitzinger Károly, 
Yersecz, jó és szép munkáért. Kiss Zsigmond, Derecske, jó Ízlés, kitűnő munkáért. 
Ivelényi János, Beszterczebánya, jó és szép munkáért. Kostelnyik Sándor, Budapest, jó 
és szép munkáért. Kaulich Etel, Budapest, jeles munka, jó Ízlésért. Kanitz Ferencz és 
társa, Budapest, versenyképesség, jó ízlésért. Kurils Gáspár, Topolya, jó és szép mun
káért. Krausz Dávid, Újvidék, jó és szép munkáért. Königstein N. és fiai, Budapest, 
versenyképesség és haladásért. Kun Gábor, Mező-Túr, kitűnő munka és jó Ízlésért. Kovács 
Kelemen, H.-Vásárhely, jó és szép munkáért. Krsnyák Mihály, B.-Csaba, kitűnő munka, 
jó ízlésért. Katona János, Túrkeve, kitűnő munkáért. Kalinovits Péter, Temesvár, kitűnő 
munka és versenyképességért. Klein Katicza, Budapest, jó és szép munkáért. Kovács Lajos, 
Eger, jó és szép munkáért, versenyképességért. Koncz Lajos, Eger, jó és szép mun
káért. Kohn Mór és fiai, Budapest, versen}r- és kivitelképességért. Kattler Bernát, Buda
pest, jeles munka, versenyképesség és kivitelképességért. Kalausz András, czipész, 
Királyfalva, szorgalmas munkáért és haladási törekvésért. Losonczy Elek, Budapest, jó 
és szép munkáért. Mme. Lebovits, Budapest, jeles munka és jó Ízlésért. Leitersdorfer D. és 
fia, Budapest, jeles munka, nagybani termelésért. Letavay György, Beszterczebánya, jó 
és szép munkáért. Lanáto-r János, Budapest, jó és szép munkáért. Lengyel Károly, Kolozs
vár, kitűnő munka, jó ízlésért. Mikus István, Budapest, jó és szép munkáért. Mayer 
Frigyes, Szepes-Béla, jó és szép munkáért. Macsánszky Sámuel, Nyíregyháza, jeles
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munkáért. Matza János, Budapest, jó munka, jó ízlésért. Molnár Lajos, Budapest, szorgal
mas, kitűnő munka, jó ízlésért. Maksa Ferencz, Budapest, szorgalmas munka, jó 
ízlésért. Marcinkievitz Ignácz, Kolozsvár, jó és szép munkáért. Marothy István, Buda
pest, jó és szép munka, kitűnő ízlés, haladásért. Megyelka József és fia, Budapest, 
jeles munka, jó ízlés. Módos Sámuel, Félegyháza, jeles munkáért. Majsztorovics Daniló’ 
Pancsova, kitűnő munkáért. Magyar technikai nemezgyár, Budapest, versenyképességért 
és új iparág meghonosításáért.. Marticska János, Nyitra, kitűnő munka és jó ízlésért. 
Mayer János, Resicza, jó és szép munkáért. Matusek József, Kolozsvár, kitűnő munka, 
jó ízlésért. Molnár Lajos, Solt, jeles munka, jó Ízlésért. Nedbál Antal, Ivaránsebes, jeles 
munkáért. Nagy Ferencz, Komárom, jó és szép munkáért. Novelly Lajos, Kolozsvár, jó és 
szép munkáért. Neufeld Samu, Budapest, jó és szép munka, kitűnő ízlés, verseny- 
képességért. Cs. Nagy Imre, Karczag, kitűnő munkáért. Nagy Elek, Sepsi-Szent-György, 
jeles munkáért, versenyképességért. Nagy Albert, Budapest, jó és szép munkáért. Ober
bauer A. utóda, Budapest, kitűnő munka, versenyképesség és jó ízlésért. Ormai Mór, 
Budapest, jó munka és nagybani termelésért. Ott Károly, Nagy-Szeben, kitűnő munka, 
jó ízlésért. Orf Gáspár, Pécs, kitűnő munkáért. Póczak Péter, Budapest, jeles munka, 
jó ízlésért. Pintér Bernát, Kecskemét, jó és szép munkáért. Paskuj Imre, Szatmár, jeles 
munka, versenyképesség, új iparág fejlesztéséért. Pavelka Ferencz, Temesvár, jó és 
szép munkáért. Pásztory János, Budapest, jó Ízlés, haladás, jeles munkáért. Polatschek 
A. Hugó, Budapest, nagybani termelés, haladás és a keztyűgyártás gyakorlati bemuta
tásáért. Popovits Mihály, Lugos, jeles munkáért. Popeszku Péter, Karánsebes, kiváló 
Ízlés, kitűnő munkáért. Piskó András, Budapest, jeles munkáért. Pásztor Imre, Hód- 
mező-Vásárhely, jó és szép munkáért. Ifj. Pallag Péter, Gyula, jó és szép munkáért. 
Palinay János, Beszterczebánya, szorgalmas munka és kivitelképességért. Papp József, 
Zenta, jó és szép munkáért. Pete András, Jászberény, jó és szép munkáért. Resinger 
József. Budapest, szorgalmas munkáért. Reichel József, Trencsén, jó és szép munkáért. 
Reichert Zsigmond, Budapest, jeles munkáért. Rózsa Sándor, Budapest, jó és szép 
munkáért. Rolny Károly, Budapest, jó és szép munka, haladás, törekvésért. Rosenberg 
Sámuel, Nagy-Károly, jó és szép munkáért. Róth Henrik, Budapest, jeles munka, kitűnő 
ízlésért. Rónai Nándor, Budapest, jeles munkáért. Rózsa Lajos, Debreczen, jó és szép 
munkáért. Rosenberg Ignácz, Budapest, jó és szép munka, versenyképesség, új iparág 
meghonosításáért. Richter Péter, Budapest, jó és szép munkáért. Réthly Árpád, Budapest, 
jó és szép munkáért. Róth Manó, Ó-Becse, jó és szép munkáért. Rankow József, Kecs
kemét, versenyképesség, jó és szép munkáért. Reményi Vendel, Sárospatak, jó és szép 
munkáért. Remete József, Gyula, jó és szép munkáért. Szenessy László, czipész, Pan
csova, jó és szép munkáért. Szilvássy Lajos, czipész, Gyula, jó és szép munkáért. 
Szőke Ferencz, czipész, Nagy-Kőrös, jó és szép munkáért. Speray János, czipész, Buda
pest, jeles munka és jó Ízlésért. Schronk János, czipész, Marosvásárhely, jó munkáért. 
Székesfővárosi czipész-iparosok együttes kiállítása : Brkits Dusán, Fecker Henrik, Heine- 
mann Alajos, Márkus István, kitűnő, szép és jó munkáért. Stern Ignácz, Nagyvárad, 
jó és szép munkáért. Spitz Bernát, Budapest, versenyképességért. Simon Ferencz, Buda
pest, jeles munkáért. Schwarcz testvérek, Ó-Becse, jó és szép munkáért. Schröder 
József, Veszprém, jeles munkáért. Schéfer András, Kolozsvár, kitűnő munka, jó ízlésért. 
Sághy György, Budapest, kitűnő munka, jó ízlésért. Székely György, Nagy-Szeben, jó 
és szép munkáért. Szabó Sándor, Eger, jeles munkáért. Szűcs István, Szeged, kitűnő 
munkáért. Szabó Ferencz, Szeged, jó és szép munkáért. Szőke és Kovács, Budapest, 
jó és szép munkáért, versenyképességért. Spalek József, Orosháza, jó és szép mun
káért. Schweiger és társa, Budapest, jó és szép munka, versenyképességért. Singer 
Karolina, Budapest, jó munka, jó ízlésért. Stern József, Budapest, jó és szép munka, 
versenyképességért. Salamon és Berger, Budapest, jeles munka, jó Ízlésért. Schlesinger 
Paula, Budapest, jeles munka, jó ízlésért. Schivanovits Nándor, Besztercze, jeles munkáért. 
Szakosán János, Karánsebes, jeles munkáért. Spitzer Ignácz, Temesvár, jeles munka, 
versenyképességért. Schwarz Rezső, szűcs, Kőszeg, jeles munka, versenyképességért. 
Spitz F., Budapest, szép munka, haladás és jó Ízlésért. Siskovits István, Rozsnyó, jó és 
szép munkáért. Salzer Izidor, Beszterczebánya, szorgalmas munka, fontos javításért. 
Sárkány Dezső, Budapest, versenyképességért. Schuster Márton, Temesvár, jó és szép 
munka, haladás, törekvésért. Sikorszky Gyula, Miskolcz, jeles munka, jó ízlésért. Szegedi 
bőriparszövetkezet, Szeged, verseny- és kivitelképességért. Szekulesz R., művirággyaros, 
Budapest, jó és szép munka, kivitelképességért. Szabó Lajos,  ̂Kecskemét, jó és szép 
munkáért. Skarijofszky János, Késmárk, jeles munkáért és jó ízlésért. Slamai J. és
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társa, Perjámos, jó és szép munkáért, versenyképességért. Schönfeld Mór, Budapest, 
jeles munkáért. Tabody István, czipész, Kún-Félegyháza, jó és szép munkáért. Tócsi 
Lajos, czipész, Kecskemét, jó és szép munkáért. Túrós Márton és társai, Kolozsvár, 
kitűnő munka, jó Ízlésért. Thaisz Károly, Nyíregyháza, jó és szép munkáért. Toschner 
Tamás, Budapest, jó munka, versenyképességért. Tokody Ferencz, Budapest, jó, szép 
és szorgalmas munkáért. Tauszky F. fiai, Pozsony, jó munka, versenyképesség, nagybani 
termelésért. Takács István, Mező-Kövesd, jeles munkáért. Ullmann János, Pozsony, jó 
és szép munkáért. Özv. Ullmann Mária, Budapest, jó és szép munkáért. Varga Ferencz, 
czipész, Budapest, kitűnő munka és jó Ízlésért. Viszlay József, czipész, Miskolcz, jó és 
szép munkáért. Veszelka József, Békés-Csaba, jó és szép munkáért. Villmann József, 
M.-Vásárhely, jeles munkáért. Vajda Lajos, Budapest, jeles munka, haladásért. Weidner 
Gusztáv, czipész, Debreczen, jó és szép munkáért. Weisz László, czipész, Székesfehérvár, 
kitűnő munkáért. Winkelhoffer Mátyás, czipész, Budapest, jó és szép munka és verseny- 
képességért. Wollemann Béla, Budapest, jeles munka, kitűnő Ízlésért. Wolf Ármin fia, 
Komárom, jó és szép munkáért. Werner János, M.-Vásárhely, jó és szép munkáért. 
Wehrmann F. fiai, Budapest, kitűnő munkáért. Weidler György, Budapest, jó munka 
és versenyképességért. Zsuffa József, czipész, Budapest, jó és szép munkáért. Zilahi 
Farkas János, csizmadia, Torda, jeles munkáért. Zsoldos János, Szentes, jó és szép 
munkáért.

Elismerő oklevél.

Antal Lajos, Mező-Kövesd, jó munkáért. Ambosz Miklós, Pancsova, jó és szor
galmas munkáért. Ambrus István, H.-M.-Vásárhely, szorgalmas munkáért. Ágoston Ignácz, 
czipész, Debreczen, jó munkáért. Agulár Dávid, czipész, Budapest, jó munkáért. Agulár 
Ede. czipész, Budapest, jó munkáért. Apfel Ignácz, czipész, Ó-Becse, szorgalmas munkáért. 
Ifj. Asztalos Lajos, csizmadia, Sz.-Udvarhely, szép munkáért. Adler Jakab, czipész, 
Sopron, jó munkáért. Breitfeld Andor, Budapest, jó munkáért. Brassói katonai lábbeli- 
szállító első csizmadia-szövetkezet gyűjteményes kiállítása, szorgalmas munkáért. Brassói 
csizmadiák együttes kiállítása, szorgalmas munkáért. Badofsky Márton, Modor, jó 
munkáért. Búzás József, Kecskemét, szorgalmas munkáért. Benkó István, csizmadia, 
Érsekújvár, jó munkáért. Buczkó Mihály, Kecskemét, szorgalmas munkáért. Bordás 
Sándor, H.-M.-Vásárhely, szép munkáért. Biró István, Mezőtúr, szép munkáért. Balla 
István, Nyitra, szorgalmas munkáért. Bleszkány János, czipész, Gyöngyös, szép munkáért. 
Borka József, csizmadia, Érsekújvár, jó munkáért. Berkovits Gyula, csizmadia, Baja, 
jó munkáért. Bálint Flórián, csizmadia, Kún-Félegyháza, szorgalmas munkáért. Bálint 
János, csizmadia, Brassó, szép munkáért. Beck Mihály, czipész, Karánsebes, jó munkáért. 
Beitscher Jakab, czipész, Losoncz, jó munkáért. Benedek János, csizmadia, Brassó, szép 
munkáért. Benedek Géza, czipész, Székely-Udvarhely, szorgalmas munkáért. Bata Gergely, 
czipész, Ó-Kanizsa, jó munkáért. Batiszweiler József, czipész, Károly falva, szorgalmas 
munkáért. Bartha Károly, czipész, Mezőtúr, szorgalmas munkáért. Bárczi J. József, 
czipész, Mezőkövesd, jó munkáért. Balogh György, czipész, Budafok, jó munkáért, 
Balogh György, csizmadia, Brassó, szorgalmas munkáért. Balaton Károly, csizmadia, 
Kalocsa, jó munkáért. Balázs József, csizmadia, Rimaszombat, szorgalmas munkáért. 
Baksay Lajos, csizmadia, Debreczen, jó munkáért. Bakó Mihály, csizmadia, Brassó, jó 
munkáért. Buzásy János, Gyergyó-Tekerőpatak, jó munkáért. Bartha József, Tenke, jó 
és szép munkáért. Beregszászy György, csizmadia, Miskolcz, jó munkáért. Csáky Ármin, 
Budapest, szorgalmas munkáért. Cseh János, czipész, Rimaszombat, szorgalmas munkáért. 
Csabány Gyula, csizmadia, Érsekújvár, jó munkáért. Csulak József S.-Szt.-György, szorgal
mas munkáért. Csonka Sándor, Budapest, szorgalmas munkáért. Csonka István, Losoncz, 
szorgalmas munkáért. Czetl József és Mihály, Baja, szorgalmas munkáért. Csonto Albert, 
csizmadia, Miskolcz, jó munkáért. Csajbók Sándor, czipész, Jászberény, szép munkáért. 
Csada Imre, csizmadia, H.-M.-Vásárhely, jó munkáért. Dávid Ágoston, csizmadia, Brassó, 
jó munkáért. Donáth János, csizmadia, Brassó, jó munkáért. Dobos István, czipész, 
Kun-Félegyháza, szorgalmas munkáért. Darvav Antal, Deés, jó és szorgalmas munkáért. 
Deák János, Mezőkövesd, jó és szorgalmas munkáért. Ifj. Dobrik Mihály, Korpona, jó 
és szép munkáért. Drapalik Vilmos, Karczag, jó és szorgalmas munkáért. Dellin Miklós 
és Manyov József, csizmadiák, Vinga, jó munkáért. Dávid Géza, Endrőd, szép munkáért.
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Deési férfiszabók együttes kiállítása : Budai Albert, szorgalmas munkáért; Máté Ferencz, 
szorgalmas munkáért; Reiter József, szorgalmas munkáért; Strasnouf Jónás, szorgalmas 
munkáért; Takács István, szorgalmas munkáért. Engelsmann Sámuel, czipész, Szeged, 
szorgalmas munkáért. Egry Gyula, czipész, Kéthely, jó munkáért. Eszényi János’ 
Bereltyó-Újfalu, jó és szép munkáért. Elkán Lajos, H.-M.-Vásárhely, jó munkáért. Fran
kenberger Károly, czipész, Kőszeg, jó munkáért. Flora K. János és Érős János, Brassó, 
szorgalmas munkáért. Filo Lajos, csizmadia, Losoncz, szép munkáért. Fejes István, 
czipész, Kula, szorgalmas munkáért. Fejes József, czipész, Zombor, szorgalmas munkáért. 
Fehér László, csizmadia, Baja, szorgalmas munkáért. Farkas L. Sándor, csizmadia, Kecs
kemét, szép munkáért. Farkas János, csizmadia, Zilah, jó munkáért. Faragó István, 
csizmadia, Kecskemét, szorgalmas munkáért. Farkas György, Ivézdi-Vásárhely, szorgalmas 
munkáért. Férfi és női ruhaszabászok országos egyesülete, Budapest, szorgalmas munkáért. 
Fischgrund A., Pancsova, szorgalmas munkáért. Fáy Antal és társa, Budapest, jó mun
káért. Fülepp Sándor, M.-Vásárhely, jó és szép munkáért. Fleischer Ferencz, Oravicza- 
bánya, jó és szép munkáért. Furgyik István, Beszterczebánya, szorgalmas munkáért. 
Forster Jenő, Budapest, szorgalmas munkáért. Fodor testvérek, Pancsova, szorgalmas 
munkáért. Foschner Tamás, Kecskemét, jó és szorgalmas munkáért. Gyurkovits Jenő, 
Zombor, szorgalmas munkáért. Gruber Antal, Herkules-fürdő, szorgalmas munkáért. 
Gregor János, czipész, Losoncz, szorgalmas munkáért. Grünbaum Mór, Décs, jó mun
káért. Gurka László, czipész, Tenke, jó munkáért. György Károly, csizmadia, Brassó, 
szorgalmas munkáért. Győrffy Lajos, czipész, Kézdi-Vásárhely, szorgalmas munkáért. 
Gyallay Vincze, czipész, Tapolcza, jó munkáért. Göllner Gusztáv, czipész, Vinga, jó 
munkáért. Gloser Janos, czipész, Szatmár, szorgalmas munkáért, Glauber Ignácz, czipész, 
Budapest, jó munkáért. Gémes Károly, czipész, Mindszent, jó munkáért. Gulyás György, 
Ó-Becse, jó és szép munkáért. Gömöry István, Jászberény, jó és szép munkáért. Gidró 
Mátyás, Csik-Madaras, jó munkáért. Gábriel Károly, Szepes-Béla, jó és szép munkáért. 
Gaál Géza, Déva, jó munkáért. Gescheit Ármin fia, B.-Gyarmat, szorgalmas munkáért. 
Herczog Fáni, Besztercze, jó Ízlésért. Hornik Pál, csizmadia, Érsekújvár, jó munkáért. 
Hodzsa Sámuel, Losoncz, jó munkáért. Helebrandt Mihály, Újbánya, jó munkáért. 
Id. Hantz József, Csorna, szorgalmas munkáért. Honath Sándor, Deés, szorgalmas 
munkáért. Hayek Alajos, czipész, Losoncz, jó munkáért. Ifj. Hazser József, csizmadia, 
B.-Gyarmat, jó munkáért. Herpácsi János, csizmadia, Hódmező-Vásárhely, jó munkáért. 
Hlavatsi János, czipész, Nagy-Szeben, jó munkáért. Horváth János, czipész, Deés, szor
galmas munkáért. Horváth János, csizmadia, Jászberény, jó munkáért. Hrehuss István, 
csizmadia, Trencsén, szép munkáért. Hoda Sámuel, Modor, jó munkáért. Horváth László, 
Ó-Becse, szép munkáért. Hilák Vincze, Bácsföldvár, szorgalmas munkáért. Id. Hercz 
Adolf, Losoncz, szép munkáért. Hegedűs Ferencz, Zenta, szorgalmas munkáért. Hajnal 
József, Halas, szép munkáért. Izsó Ferencz, M.-Vásárhely, jeles munkáért. Jakab Péter, 
Farkaslaka, jó és szorgalmas munkáért. Jóba János, csizmadia, Érsekújvár, jó munkáért. 
Janosev György, Nagyszentmiklós, jó és szép munkáért. Jahrman J., Temesvár, szép 
munkáért. Jankovics György, Pancsova, szorgalmas munkáért. Kenyeres Benedek, 
T.-Szt.-Miklós, jó és szép munkáért. Káptalan Miklós, Torda, jeles munkáért. Krizsán 
András, Gyula, jó munkáért. Kubits Ferencz, Nagy-Bittse, szorgalmas munkáért. Krikava 
József, csizmadia, Eger, jó munkáért. Kovács Gergely, M.-Vásárhely, jó munkáért. 
Krászni Imre, csizmadia, Érsekújvár, jó munkáért. Király András és Magyary Gusztáv, 
B.-Hunyad, jó és szép munkáért. Kiss András, M.-Vásárhely, jeles munkáért. Kiss 
Ferencz, csizmadia, Érsekújvár, jó munkáért. Kálnyay Lipót, Debreczen, szorgalmas 
munkáért. Kovács Rezső, Budapest, jó ízlésért. Kohan Mihály, csizmadia, Érsekújvár, 
jó munkáért. Özv. Krieshaber Sándorné, Budapest, szorgalmas munkáért. Kachnyics 
Mátyás, csizmadia, Beszterczebánya, szorgalmas munkáért. Kakuk Józsefi czipész,
K.-Szt.-Márton, szép munkáért. Kalla János, csizmadia, Jászberény, jó munkáért. Kanyó 
Béla, czipész, Hódság, jó munkáért. Kádár József, czipész, Sepsi-Szt.-György, szorgal
mas munkáért. Kádár Péter, czipész, M.-Sziget, jó munkáért. Keller Pál, csizmadia, 
Tapolcza, szorgalmas munkáért. Kindernay András, czipész, Losoncz, szorgalmas mun
káért. Király Béla, czipész, Kun-Szt.-Márton, jó munkáért. Kirchmayer F erencz, Már- 
maros-Sziget, jó munkáért. Ifj. Kiss Sándor, csizmadia, Szentes, jó munkáért. Kiss 
Sándor, csizmadia, Szatmár-Németi, jó munkáért. Konya József, czipész, Halas, 
szorgalmas munkáért. Kovács Dániel, czipész, Győr, jó munkáért. Kovács  ̂ István, 
csizmadia, Hódmezővásárhely, szép munkáért. Kovács Márton, czipész, Salgó-Tarján, 
szorgalmas munkáért. Kökösy Sándor, csizmadia, Brassó, szép munkáért. Kranitz György,
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czipész, Rögyész, jó munkáért. Kolozsvári csizmadia-ipartestület: Banykó György, Banykó 
István, Blazsi Sándor, Bodnár Károly, Cserei József, Miskó István, ifj. Nagy István, 
Sipos József, Szilágyi József, Szilágyi Lajos, Tóth Antal, Veres Ferencz és Vramay 
János, szorgalmas munkáért. Kuchár Gusztáv, szabó, Medgyes, szép munkáért. Király 
József, Doroszló, jó munkáért. Kandela János, Kalocsa, jó munkáért. Kämmerer György, 
Apatin, szép munkáért. Labassa Péter, czipész, Rozsnyó, jó munkáért. Lihán Gábor, 
czipész, Érmihátyfalva, helyes rajzokért. Lapter M., Budapest, jó munkáért, Lilbert 
Károly, Budapest, jó és szép munkáért. Lavicska Mihály, papucsos, Zenta, szép mun
káért. Lencsés Kornél, csizmadia, Érsekújvár, jó munkáért. Lévay Lajos, czipész, Szentes, 
jó munkáért. Laczkó János, Tokaj, jó és szorgalmas munkáért. Magyar József, csizmadia, 
Bács-Bodrog, jó munkáért. Majláth Antal, czipész, Kolozsvár, szorgalmas munkáért. 
Makroczy Gusztáv, Salgó-Tarján, jó munkáért. Matzner Jakab, Győrsziget, szorgalmas 
munkáért. Mazur Pál, Szerencs, jó munkáért. Mátéffy Antal, Szentes, szép munkáért. 
Medgyaszai Máté, Kézdi-Vásárhely, szorgalmas munkáért. Milkó János, Mezőkövesd, jó 
munkáért. Molnár Imre, Kézdi-Vásárhely, szorgalmas munkáért. Molnár Domokos, Décs, 
szorgalmas munkáért. Mondir István, Lugos, jó munkáért. Morhács András, Losoncz, 
szorgalmas munkáért. Máté János, Szamosújvár, szorgalmas munkáért. Marák János, 
csizmadia, Érsekújvár, jó munkáért. Müller János, Új-Szent-Anna, jó munkáért. Muzer 
János, Gajdobra, jó munkáért. Molnár József, Hódmezővásárhely, jó munkáért. Milovanov 
Szvetozár, Ó-Becse, jó munkáért. Méhes Károly, Monor, jó munkáért. Matolcsi 
Lajos, Debreczen, szép munkáért. Molnár Domokos, Deés, szorgalmas munkáért. 
Marosvásárhelyi csizmakészitők együttes kiállítása: Bálint János, Bassa Sándor, Erdős 
János, Kéczán Demeter, Kiss Lajos, Kübler József, Mészáros József, Nagy Márton, Rád 
Dénes, Simon Károly, Vári Dániel és Vida Károly, szorgalmas munkáért. Mezőkövesdi 
lábbeli-készítők együttes kiállítása, jó munkáért. Molnár Bálint, Szentes, szép munkáért. 
Micsik György, Losoncz, szorgalmas munkáért. Mancz Antal, Hódság, jó munkáért. 
Major D., Budapest, jó munkáért. Nagy Hajdú Lajos, Zenta, jó munkáért. Ifj. Nagy 
József, Kunfélegyháza, szép munkáért. Nagy József, Kézdi-Vásárhely, szorgalmas mun
káért. Nagy Ignácz, Kalocsa, jó munkáért. Nagy Sámuel, Petrovácz, jó munkáért. 
Nemecsánszky István, Salgó-Tarján, szorgalmas munkáért. Németh testvérek, Nagy
szeben, szorgalmas munkáért. Nacsa István, Bács-Földvár, jó munkáért. Nagy Gábor, 
Miskolcz, szorgalmas munkáért. Neuwald Adolf, szabó, Keszthely, szorgalmas munkáért. 
P. Nagy Sándor, Kun-Szent-Márton, jó és szép munkáért. Orosz István, Ó-Kanizsa, jó 
munkáért. Oriskó László, csizmadia, Érsekújvár, jó munkáért. Ócskái János, Budapest, 
szép munkáért. Póka Gyula, Losoncz, jó munkáért. Pólyák Illés, Baja, jó munkáért. 
Poór Imre, Féleg3Üiáza, jó munkáért. Papp István, Doroszló, jó munkáért. Papp István, 
Debreczen, jó munkáért. Pásztor Mihály, Nyíregyháza, jó munkáért. Pintér Pál és fia 
Lajos, Baja, jó munkáért. Piska Gyula, Beszterczebánya, szorgalmas munkáért. Palatisz 
Jenő, Nyíregyháza, jó és szép munkáért. Pakucs János, Brassó, szép munkáért. Petrovich 
Alajos, Högyész, jó munkáért. Pikier Menyhért, Budapest, szép munkáért. Prezadov 
Miladin, Bács-Petrovoszelló, szorgalmas munkáért. Piti Tamás, Szentes, szorgalmas 
munkáért. Péter Mózes, Gyulafehérvár, jó munkáért. Pauker Gusztáv, Budapest, szor
galmas munkáért. Pardics János, Varbó, szorgalmas munkáért. Rothauser J. Lipót, 
Budapest, szép munkáért. Rosenthal Mór, Budapest, szép munkáért. Rajdojcsin Tósa, 
Ó-Becse, szorgalmas munkáért. Rubliczky Ágoston, Budapest, szorgalmas munkáért. 
Répási Sándor, Budapest, szorgalmas munkáért. Raj István, Budapest, szorgalmas mun
káért. Rácz Antal, Hódmező-Vásárhely, szorgalmas munkáért. Rakovits Gyula, Nyíregy
háza, szorgalmas munkáért. Róth Samu, Losoncz, szorgalmas munkáért. Slepicska Nándor, 
Resiczabánya, jó munkáért. Spánics Pál, szűcs, Nagy-Kanizsa, jó és szép munkáért. 
Schindler Márton, szűcs, Medgyes, versenyképességért. Schütz Ágoston, Szepes-Béla, 
jó és szorgalmas munkáért. Sándorof György, Ó-Kanizsa, jó munkáért. Schwartz Márton, 
Török-Szent-Miklós, jó munkáért. Schneider Péter, Losoncz, szorgalmas munkáért. 
Schnabel József, csizmadia, Érsekújvár, jó munkáért. Sipos Mihály, Brassó, jó munkáért. 
Szalay Ignácz, czipész, Keszthely, szorgalmas munkáért. Staudt Ferencz, csizmadia, 
Érsekújvár, jó munkáért. Szappanyos Mihály, Kecskemét, jó munkáért. Szebetics József, 
Hódság, jó munkáért. Szapu Alajos, csizmadia, Érsekújvár, jó munkáért. Szvétek Imre, 
Kalocsa, jó munkáért. Schlesinger Salamon, női vállfűzőgyáros, Budapest, jó munkáért. 
Szlezák József, Budapest, jó munkáért. Stignitz Gusztáv, Budapest, szorgalmas munkáért. 
Szegő Andor, czipész, Hódmező-Vásárhely, szorgalmas munkáért. Ifj. Szőllősy István, 
csizmadia, Rima-Szombat, jó munkáért. Szűcs Ferencz, papucsos, Zenta, jó munkáért.
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Szvetnyik Ferencz, csizmadia, Baja, jó munkáért. Szegedi bőriparosok együttes kiállítása: 
Bója Mátyás, Dankó János, Dudás Mihály, Kiss Sámuel, Sebestyén Pál, Somogyi János, 
Tóth János, Tóth Jakab, Menning Mihály, szorgalmas munkáért. Schuster Mihály’ 
csizmadia, Szt.-Agota, szép munkáért. Szepes-bélai egyesült ipartestület együttes kiállítása : 
Frank Albert, Koppe József, Weisz János, Weisz Frigyes, jó munkáért. Szirmay János, 
csizmadia, Érsekújvár, jó munkáért. Sepsi-szt.-györgvi csizmakészitő-iparosok társulatának 
együttes kiállítása: Fülöp Károly, Gál József, Kolcsa Gábor, Kovács János, RáczJános, 
Sorbán Lajos, szép munkáért. Székesfővárosi czipésziparosok együttes kiállítása: Gábor 
József, Gubicza Lajos és Ury Imre, szorgalmas munkáért. Steig Béla, Miskolcz, szor
galmas munkáért. Sankó Mihály, Modor, jó munkáért. Szalay István, Szentes, szép 
munkáért. Szabó József, Székely-Udvarhely, szorgalmas munkáért. Szabó István, Ó-Becse, 
szorgalmas munkáért. Svéd Lőrincz, Berettyó-Újfalu, szorgalmas munkáért. Stich József, 
Karánsebes, szép munkáért. Schmidt Keresztély, szabó, Szent-Ágota, kitűnő munka, jó 
ízlésért. Szonda Sándor, Mezőtúr, jó és szép munkáért. Szeredi János, Szászváros, jó és 
szép munkáért. Székely János, Torda, jó és szorgalmas munkáért. Szász Sándor, Torda, 
jó és szorgalmas munkáért. Taborossy István, csizmadia, Ó-Becse, jó munkáért. Tima 
József, csizmadia, Brassó, szép munkáért. Tóth Ferencz, czipész, Debreczen, szorgalmas 
munkáért. Tremly Mátyás, czipész, Bács-Földvár, jó munkáért. Túri Károly, czipész, 
Gyula, szép munkáért. Tyirilov Koszta, papucsos, N.-Kikinda, jó munkáért. Tordai 
csizmadia-társulat együttes kiállítása: Albertfy János, Bertalan Ferencz, Csutak Károly, 
Debreczenyi Márton, Kovácsi Mózes, Molnár Sándor és Szabó József, szép munkáért. 
Tuzson Pál, Kézdi-Vásárhely, szép munkáért. Tuzson György, Kézdi-Vásárhely, szép 
munkáért. Tomay Alajos, Rimaszombat, szorgalmas munkáért. Todtenbier János, Lengyel, 
szorgalmas munkáért. Tivadar testvérek, Nagy-Károly, szorgalmas munkáért. Thomas 
Antal, Pancsova, szorgalmas munkáért. Turfitt János, Ó-Becse, jó és szorgalmas mun
káért. Térjék János, Szentes, jó munkáért. Tajthy Gábor, Eger, jó és szép munkáért. 
Ugray Gáspár, Mezőtúr, szorgalmas munkáért. Varga István, czipész, Losoncz, jó mun
káért. Vella Gábor, czipész, Ó-Becse, jó munkáért. Vida Miklós, csizmadia, Debreczen, 
jó munkáért. Vörös Lajos, M.-Vásárhely, jó és szép munkáért. Veszprémi Ferencz, 
Torda, jó és szép munkáért. Weitzenhoffer Kálmán, Budapest, jó Ízlésért. Wankó Samu, 
Beszterczebánya, jó munkáért. Werosta Rajmond, Pozsony, szorgalmas munkáért. Weisz 
Dávid, Décs, szorgalmas munkáért. Wawrek Károly, czipész, Késmárk, szorgalmas mun
káért. Wehmann István, czipész, Apatin, jó munkáért. Weisz Mihály, czipész, Hódmező
vásárhely, szorgalmas munkáért. Wesztergal György, csizmadia, Karad, jó munkáért. 
Zillich Emil, czipész, Nagy-Szeben, jó munkáért.

Közreműködők érme.

Boczor Ignácz, czipészsegéd (Lőrincz Istvánnál), Budapest. Bendicsák Gusztáv, 
keztyűssegéd (Pollatschek A. Hugó), Budapest. Eőry Sándor, szabósegéd (Eőry János), 
Budapest. Ehrenfeld Katalin, fehérnemü-szabásznő (Brachfeld F.), Budapest. Herger 
Pál, szűcssegéd (Katzer J.), Budapest. Hoffmann Vilmos, keztyűssegéd (Pollatschek A. 
Hugó), Budapest. Karácsonyi Radits Sándor, fodrászsegéd (Csikós Ferencz), Budapest. 
Kertész Ignácz, szabósegéd (Némethy Ignácz), Budapest. Komlósy Pál, fodrászsegéd 
(Dankovszky István), Budapest. Krappel Károly, fodrászsegéd (Biber Károly), Budapest. 
Mathisz Kernesz Anna, fehérnemű-osztályvezető (Kunz J. és társa), Budapest. Misz- 
tarka György, hímzések (Kunz József és társa), Budapest. Müller József, íodrászsegéd 
(Dankovszky István), Budapest. Neurath Miklós, szűcssegéd (Katzer J.), Budapest. Palkó 
Trifón, szabósegéd (Kolárits Nándor), Temesvár. Schmidt János, szabász (Monaszterly 
és Kuzmik utódai), Budapest. Schmiederer Ferencz, fodrászsegéd (Dankovszky István), 
Budapest. Semptner Adolf, szűcssegéd (Katzer J.), Budapest. Thurzó Imre, fodrász- 
segéd (Dankovszky István), Budapest. Wallacher Ottó, fodrászsegéd (Biber Karoly), 
Budapest. Zisernik Louis, szabász (Monaszterly és Kuzmik utódai), Budapest. Vass 
István, szűcssegéd (Petrin János), Budapest. Tóth Pál, szűcssegéd (Petiin Janos), 
Budapest.
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XV. csoport. Papír- és sokszorosító ipar.

Versenyen kívül: Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársaság (Emich 
Gusztáv jury-tag), Budapest. Czettel és Deutsch-féle műintézet, könyv- és kőnyomda 
(Czettel Gyula jury-tag), Budapest. Első magyar betüöntőde-részvénytársaság, Budapest. 
Erdélyi Mór, csász. és kir. udvari fényképész, Budapest. Franklin-társulat, magy. irod. 
intézet és könyvnyomda (Hirsch Lipót igazgató, jury-tagl, Budapest. Geller József, cs. 
és kir. udv. könyvkötő, jury-tag, Budapest. Gottermayer Nándor, könyvkötő, jury-tag, 
Budapest. Koller Károly tanár utódai: Forché Román és Gálfy István, csász. és kir. 
udvari fényképész (Gálfy István, jury-tag), Budapest. Mai és társa, fényképész (Mai 
Manó, jury-tag), Budapest. Magyar kir. államnyomda (Péchy Imre vezérigazgató, jury- 
tag), Budapest. Magyar kir. tud. egyetemi nyomda, Budapest. Mertens és Társa, cs. és 
kir. udvari fényképészek (Mai Manó, jury-tag), Budapest. Morelli Gusztáv tanár (famet
szési intézet, jury-tag), Budapest. Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság (Gerő 
Lajos dr. vezérigazgató, jury-tag), Budapest. Pesti könyvnyomda-részvénytársaság (Fáik 
Zsigmond lovag, vezérigazgató, jury-tag), Budapest. Posner Károly és fia, jury-tag, 
Budapest. Rigler József Ede papirnemügyár-részvénytársaság, Budapest. Smith és Meynier 
m. kir. szab. papírgyár, Fiume, jury-tag. Strelisky csász. és kir. udvari fényképész, 
Budapest.

Millenniumi nagy érem.
Bába Sándor könyvnyomda, Szeged, jó munka és jó ízlésért. Brassói cellulose- 

gyár részvénytársaság cellulose-gyára, Zernest, versenyképesség, kivitelképesség és nagy
bani termelésért. Bruchsteiner és fia czímtáblagyár, Budapest, versenyképesség, új iparág 
meghonosítása és jó munkáért. Copony Márton papirgyáros, Brassó, versenyképesség 
és nagybani termelésért. Dávid Károly és fia dobozgyárosok, Budapest, versenyképes
ség, nagybani termelés és új iparág meghonosításáért. Ifj. Divald Károly, fényképészeti 
müintézet, Budapest, új iparág meghonosításáért. Exner Károly, vésnök, Budapest, sza
batos, kiváló munkáért. Fodor Kálmán, dobozgyáros, Budapest, versenyképesség, jó 
ízlés és jó munkáért. Goszleth István, fényképész, Budapest, jó munkáért. Halfer József, 
könyvkötő, Budapest, szabatos jó munkáért. Hornyánszky Viktor könyvnyomda, Buda
pest, versenyképesség, jó Ízlés és jó munkáért. Keglovich Emil, fényképész, Szeged, 
versenyképesség, jó Ízlés és jó munkáért. Klassohn A., vésnök, Budapest, verseny- 
képesség és jó munkáért. Klösz György, fényképész, Budapest, kivaló fényképeiért és 
nagyérdemű versenyképességért. Kogutowicz és társa magyar földrajzi és térképészeti 
műintézete, Budapest, szabatos kivitelű térképrajzokért. Kolba Mihály fiai, papirgyárosok, 
Diósgyőr, jó munkáért. Kosmos kő- és könyvnyomda, Budapest, litográfiái munkák 
nagybani termeléséért. Kunosi Vilmos és fia könyv- és zeneműnyomda s hangjegymetsző
intézete, Budapest, jó munka, versenyképesség és iparművészeti haladásért (az I/b cso
porttal közösen megbírálva). Morzsányi József, Budapest, versenyképesség és jó Ízlésért. 
Nezsideri papirgyár-részvénytársaság, Péterfalva, versenyképesség, kivitelképesség és 
nagybani termelésért. Plohn Illés és József, fényképész, Hódmezővásárhely, jó Ízlés és 
kitűnő munkáért. Rupprecht Mihály, fényképész, Sopron, versenyképesség és jó mun
káért. Váncza Emma, fényképész, Miskolcz, kitűnő munka és nagy haladásért. Wein- 
vvurm Antal, fényképész, Budapest, kiváló versenyképesség, új iparág meghonosítása 
és kitűnő munkáért. Zelinger Ede czég- és czímfestő, Debreczen, versenyképességért.

Kiállítási érem.

Angermayer Károly, könyvnyomdász, Pozsony, jó munka és jó ízlésért. Becher 
Frigyes és társa, fényképkarton-gyár, Budapest, versenyképesség és új iparág meghono
sításáért. Bienenstock Lipót és fia, vésnök és ruggyantabélyegző-gyár, Budapest, verseny- 
képesség és nagybani termelésért. Bienenstock Vilmos, vésnök, Budapest, jó munkáért. 
Brózsa Ottó, nyomdatúlajdonos, Budapest, jó munkáért. Buzárovits Gusztáv, nyomda
tulajdonos, Esztergom, jó munkáért. Coriáry Béla, könyvkötő, Sopron, jó munkáért. 
Cziser László, papirgyáros, Poprád, jó munkáért. Calderoni és társa, fényképészeti czik-
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kék és kellékek, Budapest, az iparág fejlesztéséért. Debreczen szab. kir. város nyomdája, 
Debreczen, versenyképességért. Dochnál J., könyvkötő, Budapest, szabatos jó munkáért. 
Divald Károly és fia, fényképész és fénynyomdász, Eperjes, kitűnő munkáért. Eisenschiml 
és Wachtl, fényképészeti készülék és czikkek, Budapest, szakbeli tevékenységért. Ellin- 
ger Ede, fényképész, Budapest, versenyképesség, jó Ízlés és jó munkáért. Elbl és Pitsch, 
fényképész, Budapest, versenyképesség, jó Ízlés és jó munkáért. Fischer és Mika, betű
öntődé, Budapest, jó munka és haladásért. Fischer Bertalan, Budapest, jó munkáért. 
Fekete Sándor, fényképész, Nagyvárad, jó munkáért. Geduldiger Hugó, vésnök, Buda
pest, új találmány, új iparág meghonosítása és jó munkáért. Gyürky Pál, papirgyáros, 
Tiszolcz, versenyképességért. Hamburger és Birkholz, könyvnyomda, Budapest, jó ízlés, 
jó munkáért. Haus György, könyvkötő, Kolozsvár, jó munkáért. Hohenlohe herczeg, 
faanyag- és papirlemezgyár, Javorina, új iparág meghonosításáért. Kossak József, fény
képész, Temesvár, jó munkáért. Kellner és Mohrlüder, kőnyomdai műintézet, Budapest, 
jó munkáért. Kanitz C. és fiai, nyomda és üzleti könyvgyár, Budapest, versenyképes
ségért. Kiss Valdemár, könyvkötő, Budapest, jó munka és haladásért. Kurzweil J. és 
társa, nyomdafestékgyárosok, Budapest, versenyképességért. Leszik Károly, könyvkötő, 
Budapest, jó Ízlés, jó munka és haladásért. Mohovich Emidio, könyvnyomda, Fiume, 
jó ízlésért. Müller György, könyvkötő, Budapest, jó munka és jó ízlésért. Molnár Mi
hály, könyvkötő, Budapest, jó munka és jó Ízlésért. Mühlberg J. és társa, szivarkapapirgyár, 
Budapest, versenyképesség, kivitelképesség és jó Ízlésért. Neumann Lipót, könyvkötő, 
Budapest, jó munkáért. Preszburg Frigyes, könyv- és kőnyomda, üzleti könyvgyár, 
Budapest, jó munkáért. Pleitz Fér. Pál, könyvnyomdász, Nagybecskerek, jó munkáért. 
Pesti Lloyd-társulat, könyvnyomdatulajdonos, Budapest, versenyképesség és jó munkáért. 
Pannonia-könyvnyomda, Győr, jó ízlés és jó munkáért. Praschinger Ödön, könyvkötő, 
Győr, jó munkáért. Réthy Lipót és fia, kő- és könyvnyomda, Arad, jó munkáért. Redő 
Lipót, üzleti könyvkötészet és vonalzó-intézet, Budapest, jó munka és haladásért. Schmidt 
Ede, fényképész, Budapest, jó Ízlés és jó munkáért. Schmalhofer Ferencz, kő- és ércz- 
vésnök, Budapest, jó munkáért. Schmidt Gyula, könyvkötő, Nagyvárad, jó munkáért. 
Schey János, könyvkötő, Budapest, jó munkáért. Salzer Jakab, reklámczikkek gyára, 
Budapest, versenyképesség és jó munkáért. Weiszmann Ignácz, csipkepapirgyár, Buda
pest, új iparág meghonosítása és jó munkáért. Zelesny Károly, fényképész, Pécs, jó 
munkáért.

Elismerő oklevél.
Aichinger Sebestyén, fényképész, Magyar-Óvár. Andrényi és Vasadi, levélboriték- 

és papirneműgyár, Budapest. Berghammer János, fényképész, Munkács és Beregszász. 
Beyer Róbert, kőnyomdatulajdonos, Temesvár. Borzenszki József, könyvkötő, Budapest. 
Corvina irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Budapest. Dunky fivérek, fényképész, 
Kolozsvár. Funk Antonio, fényképész, Fiume. Ferencz és társa, fényképész, Kolozs
vár. Ferenczi Károly, czímfestő, Marosvásárhely. Főzy Bertalan, könyvkötő, Miskolcz. 
Gyulai Samu, könyvnyomdász, Budapest. Glück Ignácz, czímfestő, Budapest. Glück 
Zsigmond utóda, budapesti papirdobozgyár, Budapest. Galitzenstein H., papirzacskógyár, 
Budapest. Herbst I. T., horganyedző, Budapest. Huszár István, könyvnyomdatulajdonos, 
Nyitra. Heisler Jaroszláv, könyv- és kőnyomda, Budapest. Heckenast Kálmán, könyv
kötő, Győr. Incze Elek, könyvkötő, Kolozsvár. Jelfy Gyula, fényképész, Budapest. Kiss 
Ferencz, festő és fényképész, Debreczen. Kalmár Péter, fényképész, Budapest. Kner 
Izidor, könyvnyomda, Gyoma. Özv. Kirchner I. E., nyomda, Versecz. Lévai Mór, könyv- 
nyomdász, Ungvár. Magyar vegykészitményü papírgyár, Budapest. Markely János, Lo- 
janek János czég tulajdonosa, fényképész, Nagyvárad. Neszvadba Gyula,^ könyvkötő, 
Eger. Oroszy Lajos, fényképész, Nagybecskerek. Peinitsch I., könyvkötő, Budapest. 
Pardavy József, könyvkötő, Budapest. Pataki István, könyvkötő, Kecskemét. Réthy A. 
József, diszműkészitő, aranyozó és könyvkötő, Miskolcz. Rózsahegyi fapapirgyár- 
részvénytársaság, Rózsahegy. Roxer Gyula, papirgyáros, Nadabula. Stern M. éŝ  fia, 
fényképészek, Trencsén-Teplicz. Singer Samu, fényképész, Zombor. Schabinszky János 
és társa, fényképész, Miskolcz. Stern Zsigmond, czímfestő, Budapest. Spitzer József S., 
czímfestő, Budapest, jó ízlés és jó munkáért. Singer és Sonnenfeld, könyvnyomda és 
könyvkötészet, Beszterczebánya. Steinfeld Jenő, könyvnyomdász, Sárospatak. Szabó 
Gyula, könyvkötő, Székely-Udvarhely. Spiegel Vilmos és társa, papírgyár, Kis-Szeben. 
Uher Ödön, fényképész, Budapest. Uhrmann Henrik, könyvnyomdász, Temesvár. Uj
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budapesti kártyagyár, Budapest, versenyképességért. Waldner Ágoston, vonalzó intézet, 
üzleti könyvgyár, Budapest. Weszely és Falta, horganyedző, Budapest, jó munkáért. 
Wittigschlager Károly, könyvnyomdász, Pancsova. Winter Zsigmond, könyvnyomdász, 
Nagyszombat. Werner Ferencz, könyvnyomda, Kalocsa. Vas Tivadar, kőnyomdász, 
Budapest. Zitkovszky Béla, fényképész, Miskolcz. Zacharides Lajos, könyvkötő, Nagy
szeben. Zaitschek Alajos, papirlemezgyáros, Budapest.

Közreműködők érnie.

Bőhm Béla, nyomdai üzletvezető, Budapest (az Athenaeum nyomdai részvény- 
társaságnál), sikeres fáradozásért. Brafmann Jónás, nyomdai faktor, Budapest (a Czette- 
és Deutsch-féle műintézetnél), sikeres működésért. Brunhuber Béla, művezető, Budapest 
(Koller tanár utódai udvari fényképésznél), sikeres működésért. Búzái Ödön, fényképészt 
segéd, Budapest (Mai és társa fényképésznél), sikeres működésért. Bürglé Ferencz, 
betűöntő főgépmester, Budapest (Első magyar betűöntődé r. t.), sikeres működésért. 
Bauer Ferencz, művezető, Budapest (a Pesti könyvnyomda részvénytársaságnál), sikeres 
működésért. Drehr János, osztályvezető vegyész, Budapest (a m. kir. államnyomdában), 
sikeres fáradozásért. Eissermann Richárd, festő, Budapest (Mertens és társa cs. és kir. udv. 
fényképésznél), sikeres működésért. Filói Jenő, könyvkötősegéd, Budapest (Geller József 
csász. és kir. udv. könyvkötőnél), sikeres működésért. Fuchs Zsigmond, főgépmester, 
Budapest (a Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaságnál), sikeres működésért. 
Farkas Árpád, Budapest (Posner Károly és fiainál), sikeres működésért. Friedmann 
Alfréd, cellulosegyár-igazgató, Horka (az Első magyar papiripar részvénytársaságnál), 
sikeres fáradozásért. Fazekas Alajos, üzletvezető, Budapest (Hornyánszky Viktor könyv
nyomdájában), sikeres működésért. Fischer Bertalan, betűöntő, Budapest (Fischer és 
Mika czégnél), sikeres működésért. Friedery Béla, fényképész-segéd, Budapest (Goszleth 
István fényképésznél), sikeres működésért. Griesz Ede, segédművezető, Budapest (a Pallas 
irodalmi és nyomdai részvénytársaságnál), sikeres működésért. Gemm Károly, fény
képész-segéd, Budapest (Klösz György fényképésznél), sikeres működésért. Grüssner 
Ármin, betűöntő művezető, Budapest (Első magyar betűöntődé r. t.), sikeres működésért. 
Havelka Ernő, fényképész-segéd, Budapest (Klösz György fényképésznél), sikeres 
működésért. Held Ferencz, könyvkötő, Budapest (Hamburger és Birkholz czégnél), 
sikeres működésért. Hupka János, könyvkötő-segéd, Budapest (Geller József csász. és 
kir. udv. könyvkötőnél), sikeres működésért. Huntemüller Károly, papírgyár-igazgató, 
Nagy-Szlabos (az első magyar papiripar-részvénytársaságnál), sikeres fáradozásért. Jaronek 
Borumil, festő, Budapest (Strelisky cs. és kir. udvari fényképésznél)) sikeres műkö
désért. Kindler Karolin, fényképész, Sopron (Ruprecht Mihály csász. cs kir. udv. fény
képésznél), sikeres működéséért. Kislingstein Sándor, üzletvezető, Budapest (Gottermayer 
Nándor könyvkötőnél), sikeres fáradozásért. Kovács György, munkavezető, Budapest 
(Gottermayer Nándor könyvkötőnél), sikeres működésért. Koszmann Gusztáv, fényképész
segéd, Budapest (Mai és társa fényképésznél), sikeres működéséért. Kohn Gyula, fény 
képész-segéd, Budapest (Klösz György fényképésznél), sikeres működésért. Kiss István, 
fényképész-segéd, Budapest, sikeres működésért. Kövér Ferencz, fényképész-segéd, 
Budapest (Goszleth István fényképésznél), sikeres működésért. Ligeti József, fényképész 
segéd, Budapest (Klösz György fényképésznél), sikeres működéséért. Márton Miklós, 
Budapest (Streliszky csász. és kir. udv. fényképésznél), sikeres működésért. Müller Ágost, 
a Pesti Lloyd-társulat nyomdájának műszaki vezetője, sikeres fáradozásért. Majoros 
Miklós, Budapest (Weinwurm Antal fényképésznél), sikeres működéséért. Noszke Ernő, 
művezető, Budapest (a Pesti könyvnjmmda részvénytársaságnál), sikeres működésért. 
Neumann Henrik, kőrajzmetsző, Budapest (Posner Károly fiainál), sikeres működésért. 
Osko Lajos, miniatur elefántcsont és zománczfestő, Budapest (Koller tanár utódai udv. 
fényképésznél), sikeres működéséért. Pusztai Ferencz, üzletvezető, Budapest (Pallas irod. 
és nyomdai részv. társaság), sikeres fáradozásért. Pichler Ferencz, fényképész-segéd, 
Budapest (Goszleth István fényképésznél), sikeres működésért. Reichárd József, könyv
kötő-segéd, Budapest. (Gottermayer Nándornál), sikeres működéséért. Szabó Dezső, 
faktor, Budapest (az Áthenaeum nyomdai r. t.), sikeres működéséért. Scharf Alajos, 
gépmester, Budapest (Czettel és Deutsch műint.), sikeres működéséért. Sárkány Sándor, 
fényképész-művezető, Budapest (Mai és társa fényképésznél), sikeres fáradozásért.
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Sterz József, könyvkötészeti munkavezető, Budapest (Posner Károly és fiánál), sikeres 
működéseéit. Szügyi Ferencz, typográfiai munkavezető, Budapest (a magy. kir. állam
nyomdában), sikeres fáradozásért. Szabó Elek, főművezetó, Budapest (a magy. kir. 
tud. egyetemi nyomdában), sikeres fáradozásért. Schulz János, fógépmester, Budapest 
(Hornyánszky Viktor könyvnyomdájában), sikeres működésért. Timár Mihály, tervező 
és rajzoló, Budapest (Czettel és Deutsch műintézetében), sikeres fáradozásért. Weber 
Ferencz, Budapest (Weinwurm Antal fényképésznél), sikeres működésért. Ifj. Weinwurm 
Antal, Budapest (Weinwurm Antal fényképésznél), sikeres működésért, Tanay József, 
művezető, Budapest (a Pesti könyvnyomda r. t.), sikeres fáradozásért. Wünsche Emil, 
olaj- és chromo-aquarell-festő, Budapest (Koller tanár utóda udv. fényképésznél), sikeres 
működésért. Wagner József, vonalzó, Budapest (Posner Károly és fiánál), sikeres 
működésért. Wotocsek Henrik, gyárigazgató (a hermaneczi papírgyárnál), sikeres 
fáradozásért. Weiszbarth József, lithográfiai osztályvezető, Budapest (a Kosmos műinté- 
z finél), sikeres működésért. Zóbel Károly, művezető, Budapest (a Pesti könyvnyomda 
rjszv. társ.), sikeres működésért.

XVI. csoport. Arany-, ezüst-, díszműáruk.

Versenyen kívül, jury-tagok: Bachruch A., ékszerész, Budapest, versenyen kívül. 
Grüneberg Károly, kefegyáros, Pozsony, versenyen kívül. Kartschocke J. és Fia, kefe
gyáros, Budapest, versenyen kívül. Novágh Károly, esztergályos, Budapest, versenyen 
kívül. Spitzer Miksa, ékszerész, Budapest, versenyen kívül.

Nem versenyeznek: Wisinger Mór, ötvös, Budapest. Sendlein János, esztergályos, 
Pozsony. Magyar rézműipar- és pipagyár részvénytársaság, Budapest, nem volt megbírál
ható, mert szekrényét többszöri felszólítás daczára sem nyitotta ki.

Millenniumi nagy érem.

Adler Fülöp és fia, pipametsző, Budapest, verseny- és kivitelképesség, kitűnő 
munkáért. Bakin Bálint, kefekötő, Temesvár, jó munka, haladásért. Bartsch Gyula utódai, 
ezüstgyárosok, Budapest, versenyképesség, haladásért. Bendl Antal, arany- és érezverő, 
Budapest, versenyképességért. Boskovits Sámuel, pipagyáros, Pápa, verseny és kivitel
képességért. Breitner testvérek, ékszergyárosok, Budapest, verseny- és kivitelképességért, 
Deutsch és Burg, bőrdíszművesek, Budapest, verseny- és kivitelképesség, kitűnő munkáért. 
Dora Jenő, aranyműves, Budapest, kitűnő ciseleur-munkáért. Egger testvérek utóda, 
Roger Adolf, ékszerész, Budapest, iparművészeti haladásért. Eckstein Károly, aranyverő, 
Budapest, versenyképességért. Fabri J. S., fémárúgyár, Budapest, versenyképességért és jó 
munkáért. Fáik Ármin és társa, kefegyáros, Debreczen, jó munka, versenyképességért. 
Gigante A., aranyműves, Fiume, verseny- és kivitelképességért. Hibján Samu, zománezoló, 
Budapest, iparművészeti haladásért. Kauppe, Weisz Gáspár és Eckwert első1 erdélyi gyermek- 
játék- és fadíszműárú-gyára, Marosvásárhely, versenyképesség, nagybani gyártásért. Kriegler 
Dávid, ékszerész, Budapest, nagybani gyártás, jó munkáért. Linhardt "Vilmos, díszműfestő, 
Budapest, uj iparág meghonosításáért. Link István, ékszer-, arany- és ötvösmű-gyáros, 
Budapest, iparművészeti haladásért. Magy. mechanikai kefe- és seprűgyár részv.-társaság, 
Budapest, nagybani gyártásért. Mandl Henrik, lánczműves, Budapest, versenyképesség, jó 
munkáért. Müller Gyula, kefegyáros, Kolozsvár, jó munka, jó ízlésért. Neustadt Adolf, 
ernyőkészitő, Budapest, jó Ízlés, jó munkáért. Péter és Zwilinger, ékszerész, Budapest, űj 
találmány, verseny- és kivitelképességért. Rubin és Schmidt, ezüstműves, Budapest, ver
senyképesség, jó munkáért. Schóber Ferencz, óratokkészitő, Budapest, uj iparág meg- 
honositása, uj találmány, kitűnő munkáért. Schreiber János, esztergályos, Komárom, jó 
munka és versenyképességért. Stenger és Fleischmann, aranyműves, Budapest, verseny- 
képesség, kitűnő munka, nagybani gyártásért. Stern József és testvére, keíegyáros, Debre
czen, versenyképesség és jó munkáért. Szepessy Lajos, a zsoboki márványgyái tulajdonosa, 
Kolozsvár, haladás és nagyban termelésért. Tsuk Miksa, ernyőkészitő, Budapest, nagybani 
gyártásért. Wintermantel és Szombathy, Budapest, jó munka, haladásért. Zachar K. és 
tarsa, pipagyáros, Selmeczbánya, verseny- és kivitelképesség, haladásért. Zocchy Gaetano, 
ékszergyáros, Budapest, jó ízlés, kitűnő munkáért.

24
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben, III.
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Kiállítási érem.

Bach Gyula, esztergályos, Budapest, jó munkáért. Bernhardt Ferencz, kefekötő, 
Ó-Becse, jó munkáért. Bruckner János, esztergályos, Pinkafő, versenyképességért. Burk- 
hardt Mihály, kefekötő, Beszterczebánya, jó munka, jó Ízlésért. Csánits Károly, fésűs, 
Kőszeg, jó munka, jó Ízlésért. Donáth Sándor, pipametsző, Budapest, jó munkáért. Feldsberg 
Zsigmond, esztergályos, Budapest, jó munka, haladásért. Frisch Nándor, fésűs, Nagy
szeben, jó ízlés, jó munkáért. Gancsu Henrik, tokkészitő, Budapest, jó munkáért. Gasparek 
János, pipametsző, Budapest, jó munkáért. Grünhut József, aranyműves, Komárom, jó 
munkáért. Huber Oszkár, ciseleur, Budapest, jó munkáért. Höfer József és fia Adolf, 
esztergályos, Borostyánkő, jó munka, jó Ízlésért. Knautz Henrik, kulacskészitő, Brassó, jó 
munkáért. Knopka Ferencz, kőcsiszoló, Budapest, jó munkáért. Miinek Adolf, ciseleur, 
Budapest, jó ciseleur-munkáért. Maytin József, műötvös, Budapest, jó munkáért. Novák 
Gyula, kefekötő, Zombor, jó munkáért. Opris Oszkár, műfaragó, Nyíregyháza, jó munkáért. 
Paszárdy Rezső, díszműtárgyak, Budapest, jó munkáért. Rosenberg Mór, kefekötő, Losoncz, 
jó ízlés, jó munkáért. Rothberger Jakab Dávid, aranyműves, Budapest, jó munkáért. 
Ryecsanszky Dániel, fésűs, Zólyom-Radvány, jó munkáért. Schindler Samu, esztergályos, 
Budapest, jó munkáért. Sibermann Henrik, kővésnök és köszörűs, Budapest, jó munkáért. 
Simony István, ezüstműves, Török-Becse, tiszta, jó munkáért. Ifj. Spitzer Miksa, aranyműves, 
Budapest, versenyképes, jó munkáért. Stiasznyi E. Fia, pipagyáros, Körmöczbánya, verseny- 
képes, jó munkáért. Szabados János, díszműárús, Budapest, jó munka, jó ízlésért. Szombath 
Antal, esztergályos, Komárom, jó munkáért. Takács Ede, pipagyáros, Zólyom, nagybani 
gyártásért. Traxel József, esztergályos, Temesvár, jó Ízlésért. Váradi Ferencz, fésűs, 
Kun-Félegyháza, jó munkáért. Wanaus Károly, vésnök, Budapest, jó munkáért, haladásért. 
Weck Adolf, esztergályos, Budapest, jó munkáért. Weck József, Budapest, jó munkáért.

Elismerő oklevél.
Fischer Ferencz, kefekötő, Székely-Udvarhely. Harsányi István, fémműves, Buda

pest. Hlaváts Mátyás, kefekötő, Apatin. Markovits Lipót és Társa, vésnök, Budapest. 
Zander János, ékszerész, Pancsova.

Közreműködők érme.
Daffinger Adolf, művezető a Bachruch A. czégnél, Budapest, kitűnő munkáért. 

Kosa Gábor, segédkefekötő a Kartschocke János czégnél, Budapest, szorgalom és ügyes
ségért. Spiegel József, ékszerészsegéd a Wintermantl és Szombathy czégnél, Budapest, 
szorgalom és ügyességért.

XVII. csoport. Hadügy.

Versenyen kívül, jury-tagok: Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársaság, 
Budapest. Fischer Péter és társa, orvossebészi műszergyárosok, Budapest. Gácsi gyapjú- 
szövet- és finom posztógyár, Budapest. Haltenberger Rudolf, mech. len- és pamutszövő
gyáros, Szepes-Igló. Kiinger Henrik, első magyar vitorlavászon-, len-, és jutaárúgyár, 
Pozsony. Lőw Károly, magyar gyapjuárű-, katona-posztó- és takarógyár, Zsolna. Mautner 
Izidor magyar textilipar részvénytársaság, Rózsahegy. Pallas irodalmi és nyomdai 
részvénytársaság, Budapest. Reitter István és fia Ödön, cs. és kir. udvari kocsigyárosok, 
Vácz. Rosenthal Hermann, hadfelszerelés- és egyenruha-gyáros, Budapest. Scherg Vilmos 
.és társai, posztógyárosok, Brassó. Schottola Ernő, magyar átalános kötanyag-gyár, 
Budapest. Siposs Andor Gyula, mech. kötszövő- és harisnyaneműek gyára, Kassa. 
Steinschneider Jakab, első magyar szab. ágy- és fehérneműgyár, Budapest. Stowasser J., 
hangszergyáros, cs. és kir. udvari szállító, Budapest. Weisz Berthold és Manfréd, első 
magyar konzerv- és érczárűgyár, Budapest. Wolfner Gyula és társa, hadfelszerelési 
bőrczikkek gyára, Budapest. Wollák és Berkovits, zsinórgyár, Budapest.
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Millenniumi nagy érem.

Ondracsek József Ferencz, sarkantyús, Budapest, jó ízlés, jo munka és hala
dásért. Pacholek Károly, kardkészitő, Budapest, jó ízlésért és jó munkáért. Salzmann 
és társa, magyar vitorlavászon- és zsávolygyár, Budapest, verseny- és kivitelképességért, 
nagybani termelés és jó munkáért. Scherer Károly és fiai, posztógyárosok, Nagyszeben’ 
verseny- és kivitelképességért, nagybanitermelés-, haladás-, jó ízlés és jó munkáért! 
Schmitt Adolf és társa, m. kir. szab. bőr- és hadfelszerelő gyár, Nagybosány és Buda
pest, verseny- és kivitelképességért és nagybani termelésért.

Kiállítási érem.

Aradi és vidéki iparosok bőripari szövetkezete, Arad, jó munkáért és haladásért. 
Kiss és Nagy, első székely kalapgyára, Sepsi-Szt.-György, jó és szép munkáért s ver
senyképességért. Lang Henrik Márton, posztógyáros, Brassó, verseny- és kivitelképes
ségért s jó munkáért. Stumböck József és fia, katonai és külömböző fémczikkek készítője, 
Budapest, nagybani termelés, jó munka és versenyképes készítményekért. Tatartzy János, 
cs. és kir. ezredes, a közös hadügyministerium 3. ügyosztályának főnöke, Bécs, fontos 
javítás és haladásért. Weisz Márkus, czipész, Kaposvár, jó Ízlés és haladásért.

Elismerő oklevél.
Leitner M. L. és fia, cs. és kir. katonai nyomtatványok és katonai emlékképek 

kiadója, Budapest, jó munka és haladásért.

Közreműködők érme.

Alter Hermann, cs. és kir. nyug. főtörzsorvos, Nagyszombat, hordágy-kocsi szer
kesztéséért és a módosított műtőasztal bemutatásáért. Ámon András, cs. és kir. őrnagy, 
Kassa, a hadügyi kiállítás szervezése körűi szerzett érdemeiért. Andersch Ferencz, hajó
mestersegéd, lövegmester, Pola, a haditengerészeti tüzérségrész felállításáért, modellek 
szereléséért. Aradi János, a prakfalvi vasgyár igazgatója, Prakfalva, a vörös-kereszt-egyleti 
baraknál, a Prakfalván készülő, szétszedhető munkásházak rendszerének alkalmazásáért 
és e rendszer meghonosításáért. Argay János, vörös-kereszt-egyleti irodafőnök, Budapest, 
a vörös-kereszt-egyleti kiállítás elrendezéséért s a katalógus összeállításáért. Bachmann 
József, cs. és kir. élelmezési tiszt, Bécs, a közös hadseregbeli kiállítás tényleges fel
állítása és berendezésénél való segédkezésért. Balás György, m. kir. honvéd ezredes, 
Nyitra, a honvédségi kiállítás tervezése, elrendezése és felállítása körűi szerzett kiváló 
érdemeiért. Balzam Győző, m. kir. honvéd százados, Székesfehérvár, a honvédségi 
Ludovika akadémiai interieurök s a növendékek foglalkozási fényképeinek elkészítéséért. 
Batthyány Gábor gr., cs. és kir. főhadnagy, Bécs, versenydíj tárgyainak kiállításáért. 
Bauer Vinfrida, szerzetes nővér, Budapest, a vörös-kereszt-egyleti kiállítás kötőanyag
jainak készítéséért. Bay Alajos, Budapest, a Ludovika akadémia és a központi honvéd 
lovas-iskola modelljének elkészítéséért. Bayer J. dr., tanár, Bécs, a háziállatok szem- 
betegségeit bemutató készítmények előállításáért. Bee Antal, árboczos, torpedó-oktató, 
Pola, díszítési munkákért és a torpedó-részletek felállításáért. Becker Henrik lovag, cs. 
és kir. főhadnagy, Zloczów, verseny díj tárgyainak kiállításáért. Wellstaedti Beck Gyula, 
cs. és kir. fregatta-kapitány, Bécs, a hadi tengerészeti kiállítás szervezése körűi szerzett 
érdemeiért. Belschan Bernhard, műszaki járulnok, Bécs, a közös hadsereg tüzérségi pavi
lonjának berendezése körűi szerzett érdemeiért. Haraszti Bernolák Károly, cs.  ̂ és kir. 
altábornagy, Budapest, a hadügyi csoport szervezése körűi, a végrehajtó-bizottság elnöki 
minőségében szerzett kiváló érdemeiért. Ligezai Boguslawski Nándor, cs. és kir. hadnagy, 
Budapest, a közös hadseregbeli kiállítás tényleges felállítása és berendezésénél való 
segédkezésért. Boog Adolf, cs. és kir. százados, Sarajevo, hadi kutyák bemutatásáért. 
Ns. Boroviczényi Gyula, m. kir. honvéd őrnagy, Érsekújvár, versenydíj tárgyainak ki-
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állításáért. Brüch Oszkár, cs. és kir. főhadnagy, Bécs, a közös hadseregbeli öltözeti 
képek festéséért. Brscak Ignácz, kormány-negyedes, Pola, tisztítási és díszítési munkáért. 
Burián Ottó, cs. és kir. korvetta-kapitány, Bécs, a hadi tengerészeti kiállítás szervezése 
körűi szerzett érdemeiért. Özv. Coquereau Arturné Szőcs Erzsébet, vörös-kereszt-egyleti 
ápolónő, Budapest, a vörös-kereszt-egyleti kiállításban teljesített magyarázó szolgálatáért. 
Csekonics Endre gr., v. b. t. t., a vörös-kereszt-egylet elnöke, Budapest, a vörös-kereszt- 
egylet fényesen sikerült kiállításának rendezéséért és két, talicskává szétszedhető paraszt 
járműnek bemutatásáért. Csokor J. dr., tanár, Bécs, pathologiai boncztani készítmények 
bemutatásáért. Czech, festő, Bécs, közös hadseregbeli foglalkozási képek festéséért. 
Cypressenburgi Cypra Ferencz, cs. és kir. ezredes, Budapest, a hadügyi kiállítás szer
vezése körűi szerzett érdemeiért. Daute Ferencz, cs. és kir. százados, Bécs, a katonai 
tábori távirászat bemutatásáért. Décsey Sándor, műépítész, Bécs, a közös hadseregbeli 
kiállítás díszítéséért. Dexler H., első segéd, Bécs, az agykészitmények bemutatásáért. 
Dieterich Rudolf, cs. és kir. százados, Budapest, a hadügyi kiállítás szervezése körűi 
szerzett érdemeiért. Dobák Géza, cs. és kir. főhadnagy, Budapest, a hadügyi kiállítás 
szervezése körűi szerzett érdemeiért. Dolleczek Antal, cs. és kir. őrnagy, Theresienstadt, 
a löveghatásokat bemutató modellek szerkesztéséért és a tüzérségi táblázatok készítéséért. 
Nemes Dominies Vilmos, cs. és kir. százados, Losoncz, az ellenőrző készülék szerkesz
téséért. Drahóczky Rezső, m. kir. honvéd puskaműves, Budapest, a honvédségi kiállítás 
felállításánál való közreműködéséért. Dvorak Zdenkó, cs. és kir. főhadnagy, Linz, katonai 
léggömb bemutatásáért. Eberhorsti Eberan Sándor, cs. és kir. tengernagy, Bécs, nyolez 
darab hadi tengerészeti történeti eseményt ábrázoló vizfestmény festéséért. Eisenstein 
Leó lovag, cs. és kir. hadnagy, Bécsújhely, versenydíj-tárgyainak kiállításáért. Ellinger 
Ede, cs. és kir. udvari fényképész, Budapest, 130 darab honvédségi és 50 darab csend
őrségi foglalkozási fényképeknek elkészítéséért. Erbes Bódog, cs. és kir. alezredes, Par
dubitz, málházás, nyergelés és kantározás bemutatásáért. Faidiga Alfonz, cs. és kir. 
sorhajó-hadnagy, Pola, albumokba foglalt haditengerészeti fénykép-felvételekért. Farkas 
László dr., kir. tanácsos, vörös-kereszt-egyleti főorvos, Budapest, a vörös-kereszt-egyleti 
kiállítás orvosi tárgyainak elrendezéséért. Farsky Ottokár, cs. kir. százados, Krakó, a 
gyalogsági műszaki munkákat ábrázoló modellek és lőtáblázatok előállításáért. Fiedler 
Ferencz, cs. és kir. főhadnagy, Budapest, hadihid bemutatásáért. Fiedler Pál, cs. és kir. 
sorhajó-hadnagy, albumokba foglalt haditengerészeti fénykép-felvételekért. Fischer Mihály, 
ezredkürtös, Budapest, a hadseregbeli kiállítás tartama alatt telj esitett szolgálataiért. Formanek 
Lázár, cs. és kir. százados, Budapest, hadihid bemutatásáért. Hammersbergi Gantzstuckh 
Dezső, cs. és kir. százados, versenydíjtárgyaknak kiállításáért. Geiszt Sándor, m. kir. 
honvéd számtiszt, Budapest, a honvédségi szervezeti és kiegészitési táblázatok meg
rajzolásáért és díszítéséért. Gorjol Ágost, kormány-negyedes, Pola, rendezési munkáért 
és díszítésért. Glotz Vilmos, műszaki tiszt, Bécs, a közös hadseregbeli kiállítás tényleges 
felállítása és berendezésénél való segédkezésért. Gogola Rezső, őrmester, Esztergom, a 
hadseregbeli kiállítás tartama alatt teljesített szolgálataiért. Vajszkai és bogyáni Gromon 
Dezső, v. b. t. t., honvédelmi államtitkár, Budapest, a hadügyi és hadtörténelmi 
csoportok szervezése körűi elnöki minőségben szerzett érdemeiért. Grossbauer József, 
cs. és kir. katonai állatorvos, Bécs, a közös hadseregbeli kiállításban a patkólás bemu
tatásáért. Gross Miksa, őrmester, Budapest, a hadseregbeli kiállítás tartama alatt telje
sített szolgálataiért. Grasser Károly, udvari és hadseregbeli fegyvergyáros, Bécs, fegyverek 
és lovagfegyverzet előállításáért. Grinzenberger Frigyes, cs. és kir. sorhajó-hadnagy, 
Bécs, a hadi tengerészeti kiállítás szervezése körűi szerzett érdemeiért. Gstöttner Ottó, 
cs. és kir. főhadnagy, Budapest, a közös hadseregbeli kiállítás biztonsága körűi szerzett 
érdemeiért. Gunesch Gusztáv, m. kir. honvédezredes, Budapest, a honvédségi kiállí
tásnak fegyverekkel történt díszítésével szerzett érdemeiért. Hajts Lajos, m. kir. honvéd- 
főhadnagy, Budapest, a honvédségi kiállítás részére a lóállományról készített térképek 
díszes kiviteléért. Händl Alajos, cs. és kir. főhadnagy, Bécs, a közös hadsereg gyalogsági 
pavillonjának berendezése körűi szerzett érdemeiért. Hanzély Lajos, cs. és kir. főhad
nagy, Budapest, katonai léggömb bemutatásáért. Hartig Tivadar gr., cs. és kir. kamarás, 
sorhajó-zászlós, Budapest, a haditengerészeti kiállítás körűi szerzett érdemeiért. Hassmann 
Frigyes, cs. és kir. főhadnagy, Hainburg, katonai léggömb bemutatásáért. Hausmann, 
festő, Bécs, közös hadseregbeli foglalkozási képek festéséért. Hanger Sándor, cs. és kir. 
hadi tengerészeti alhadbiztos, Bécs, hadi tengerészeti fénykép-felvételekért. Herschmanek 
Gyula, m. kir. honvéd műmester, Budapest, a honvédségi kiállításban teljesített ma
gyarázó szolgálataiért. Hinterstoisser Ferencz, cs. és kir. főhadnagy, Korneuburg, katonai
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léggömb bemutatásáért. Hoffmann Lipót, m. kir. honvédhuszár százados, Budapest, 27 
darab versenydíjtárgy kiállításáért. Hollán Ernő, v. b. t. t., altábornagy, Budapest, a 
hadügyi kiállítás tervezése és első szervezése körűi szerzett kiváló érdemeiért. Horst, 
festő, Bécs, közös hadseregbeli foglalkozási képek festéséért. Nagybányai Horthy István', 
cs. és kir. százados, Bécs, versenydíjtárgyak kiállításáért. Horváth Dénes, őrmester, 
Pozsony, a hadseregbeli kiállítás tartama alatt teljesített szolgálataiért. Huber Antal, 
m. kir. honvédszázados, Budapest, a honvédségi kiállítás tényleges felállítása körűi 
szerzett érdemeiért. Huber Alajos, fényképész, Bécs, a közös hadsefegbeli csapatok és 
intézetek fényképfelvételeiért. Jaunernick Károly, cs. és kir. szertüzérségi tiszt, Budapest, 
a közös hadsereg tüzérségi pavillonjának berendezése körűi szerzett érdemeiért. Jamniki 
Jóny Ferdinánd, m. kir. honvédhuszár százados, Érsekújvár, 11 darab versenydíjtárgy 
kiállításáért. Kagerbauer Ernő, cs. és kir. hajóépitő-mérnök, Pola, a hadi tengerészeti 
kiállítás műszaki elhelyezése és berendezése körűi szerzett érdemeiért. Kappler Gusztáv, 
szerkezet-rajzoló (Constructions-Zeichner 2. Classe), Bécs, hadi tengerészeti képek fes
téséért. Kielmannsegg Miksa br., cs. és kir. főhadnagy, Bécsújhely, versenydíj-tárgyainak 
kiállításáért. Kisfaludy Mihály, m. kir. honvéd műmester, Budapest, a honvédségi kiál
lítás felállításánál való közreműködéséért. Koch Ferencz, főművezető, Klosterneuburg, 
a közös hadseregbeli vonatcsapat pavillonjának berendezése körűi szerzett érdemeiért. 
Kohen Oszkár, cs. és kir. sorhajó-hadnagy, Bécs, hadi tengerészeti képek festéséért. 
Kompast Károly, cs. és kir. százados, Budapest, a hadügyi kiállítás szervezése körűi 
szerzett érdemeiért. Koncz Antal, asztalosmester, Budapest, a vöröskereszt-egylet kiállí
tásában levő műtőasztal elmés összeállításáért, mint első mintáért. König Károly, hon
védelmi ministeri irodatiszt, Budapest, a hadügyi kiállítással kapcsolatban volt nagy
számú irodai munkáknak gyors és pontos ellátása által szerzett érdemeiért. Kosminski 
Janos dr., cs. és kir. főhadnagy, Bécs, a közös hadseregbeli kiállítás tényleges felállí
tásánál és berendezésénél való segédkezésért. Kozsesnik Oszkár, cs. és kir. hadnagy, 
Krems, katonai léggömb bemutatásáért. Kránitz János, cs. és kir. vezérőrnagy, Székes- 
fehérvár, a hadügyi kiállítás szervezése körűi szerzett érdemeiért. Kirchmayer Károly, 
cs. és kir. hadnagy, Bécs, katonai léggömb bemutatásáért. Krimmer Mihály, őrmester, 
Korneuburg, a hadseregbeli kiállítás tartama alatt teljesített szolgálataiért. Krüpl Antal, 
cs. és kir. főhadnagy, Imst (Tyrol), a czélzást és az elsütést ellenőrző készülék szer
kesztéséért. Kummer Antal, cs. és kir. főhadbiztos, Budapest, a hadügyi kiállítás körül 
csoportbiztosi minőségben szerzett érdemeiért. Kybast Frigyes, cs. és kir. főhadnagy, 
Varasd, versenydíj-tárgyainak kiállításáért. Csik-taploczai Lázár Béla, cs. és kir. százados, 
Kecskemét, versenydíj-tárgyainak kiállításáért. Kászon- és jakabfalvi László Elemér, cs. 
és kir. sorhajó-hadnagy, Bécs, a hadi tengerészeti kiállítási katalógus összeállításáért. 
Lázár Gábor, m. kir. honvéd felügyelő-őrmester, Budapest, a honvédségi kiállításban 
teljesített magyarázó szolgálataiért. Lechner, fényképész, Bécs, közös hadseregbeli fény- 
képfelvételekért. Lechner J. dr., tanár, Bécs, az egyetemes patamérő és patakészitmények 
bemutatásáért. Loidolt Ede, cs. és kir. százados, Bécsújhely, két darab, az akadémiát 
ábrázoló olajfestmény kiállításáért. Lepkovski Frigyes lovag, cs. és kir. alezredes, Bu
dapest, hadihid bemutatásáért. Lénárd Pál, m. kir. csendőrszázados, Gödöllő, csendőr
ségi foglalkozási képek tervezéséért. Lendvai Lintner Imre, nyug. m. á. v. üzletvezető, 
vöröskereszt-egyleti főgondnokhelyettes, Budapest, a vöröskereszt-egyleti kiállítás szer
vezése körűi szerzett érdemekért. Linzer Sándor, cs. és kir. sorhajóhadnagy, albumokba 
foglalt hadi tengerészeti fényképfelvételekért. Lubienski János gr., csász. és kir. szá
zados, Varasd, versenydíjtárgyaknak kiállításáért. Lucich Károly, cs. és kir. sorhajó 
zászlós, Budapest, a haditengerészeti kiállítás elrendezése körűi szerzett érdemekért. 
Luksch József, kormánytanácsos, Pola, az adriai- és földközi-tengerről készített mélység
kutatási térképekért. Lux Antal, cs. és kir. őrnagy, Bécs, a pécsi lőtér-minta készitéseéit. 
Majnik Béla, m. kir. honvéd főhadbiztos, Budapest, a honvédségi kiállítás tervezése 
és díszítése körűi szerzett érdemekért. Marchetti Hermann, cs. és kir. sorhajó-hadnagy, 
Bécs, a hadi tengerészeti kiállítás szervezése körűi szerzett érdemeiért. Mattisek János, 
gépmester, Pola, lakatos- és díszítési munkákért. Meissel Győző, kormány-segéd, Pola, 
hadi tengerészeti diszitési munkákért. Melichár Kálmán dr., honvédelmi ministeii titkár, 
Budapest, a hadügyi csoport előadói minőségében szerzett szervezési érdemeiért. Micewski 
Zsigmond lovag, cs. és kir. százados, Varasd, versenydíj-tárgyainak kiállításáért. Basahidi 
Málnai-Mierzwinski Jenő, cs. és kir. hadnagy, Budapest, katonai léggömb bemutatásáért. 
Molin György, császári és királyi főhadnagy, Pola, tábori távjelző készülék be
mutatásáért. Montecuccoli Polinago Rudolf gróf, császári és királyi sorhajó-kapitany,
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Pola, a hadi tengerészeti kiállítás tervezése és szervezése körűi szerzett kiváló érde
mekért. Maugsch Ferdinánd, papirmaché-gyáros, Bártfa, a hadseregbeli, honvédségi, 
csendőrségi és hadtörténelmi kiállítások részére készített ló- és bábalakokért. Mertens 
Ede lovag, fényképész, Budapest, közös hadseregbeli fényképfelvételekért. Mosler 
József, császári és királyi hadnagy, Budapest, a katonai léggömb-dobogó építéséért. 
Dr. Münnich Aurél, országgyűlési képviselő, Budapest, a hadügyi kiállítás szervezése 
körűi szerzett érdemeiért. Nagy László, m. kir. honvéd-főhadnagy, Budapest, a honvéd
ségi és népfölkelésí térképnek díszes kiviteléért. Töbör-ethei gr. Nagy Gyula, cs. és 
kir. százados, Bécs, katonai léggömb bemutatásáért. Nedeczei Nedeczky Ferencz, cs. 
és kir. főhadnagy, Budapest, a hadügyi kiállítás szervezése körűi szerzett érdemeiért. 
Neuber Ede, cs. és kir. ezredorvos, Budapest, a katonai egészségügy bemutatásáért. 
Nemes Obermayer Albert, cs. kir. ezredes, Bécs, a helyes czélzás ellenőrzésére szolgáló 
készülék előállításáért. Obermüller Károly, cs. és kir. ezredes, Bécs, a hadügyi kiállítás 
szervezése körűi szerzett érdemekért. Oláh Ödön, m. kir. csendőr-százados, Budapest, 
csendőrségi foglalkozási képek tervezéséért. Padevit János, cs. és kir. fregatta-kapitány, 
Bécs, a hadi tengerészeti kiállítás szervezése körűi szerzett érdemeiért. Parzer János, 
cs. és kir. katonai főállatorvos, Bécs, a közös hadseregbeli kiállításban a patkolás be
mutatásáért. Papp Sándor, m. kir. honvéd-puskaműves, Budapest, fegyverekkel eszkö
zölt diszités-tervek kiviteléért és fegyver-átmetszetek készítéséért. Nemes Pflügl Károly, 
cs. és kir. sorhaj ó-hadnagy, Budapest, a haditengerészeti kiállítás elrendezése és fel
ügyelete körül szerzett érdemeiért. Gr. Platten-Hallermund Miksa, csász. és kir. százados, 
versenydij-tárgyainak kiállításáért. Br. Podmaniczky Endre, cs. és kir. kamarás, m. kir. 
honvéd-főhadnagy, Kecskemét, 12 darab versenydij-tárgy kiállításáért. Dr. Polansky St., 
tanár, Bécs, a Rhino-Laryngoscop szerkesztéséért. Polniczky Ottokár, cs. és kir. fő
hadnagy, Stockerau, versenydijtárgyaknak kiállításáért. Pönninger, tanár, Bécs, bronz
szobrok készítéséért. Lovag Pöltl Károly, cs. és kir. sorhaj ó-kapitány, Bécs, a hadi 
tengerészeti kiállítás szervezése körűi szerzett érdemeiért. Prinz Ferencz, alkormányos, 
Pola, a legénység felügyeletéért, a munkálatok vezetéséért. Pucher István, épitész-mérnök, 
Budapest, a vöröskereszt-egyleti kiállítási barakk tervezéséért és építéséért. Pust Jenő, 
cs. és kir. főhadnagy, Budapest, versenydij-tárgyainak kiállításáért. Quittner Zsigmond, 
műépítész, Budapest, a hadfelszerelők pavillonjának tervezéséért. Tövisi Rácz Béla, m. kir. 
honvédhuszár-alezredes, Szeged, a honvéd lovassági foglalkozási képek tervezéséért. 
Radda János, művezető, Budapest, a kiállított töltényczikkek készítéséért. Nagy- 
rákói és kelemenfalvai Rakovszky István, a m. kir. állami számvevőszék elnöke, 
Budapest, mint a hadügyi csoport alelnöke, a szervezési munkálatok körűi 
szerzett érdemeiért. Reinle Gábor, m. kir. csendőr-ezredes, Budapest, a csendőrségi 
kiállítás tervezése és szervezése körűi szerzett kiváló érdemeiért. Heidelbergi Reitzner 
Viktor, cs. és. kir. őrnagy, Bécsújhely, a Nagymaros környékét ábrázoló dombormű 
és terepdomborművek készítéséért. Dr. Reményi Antal, köz- és váltó-ügyvéd, Budapest, 
a hadi tengerészeti kiállítás körűi szerzett irodalmi érdemekért. Reményi Ferencz, cs. 
és kir. sorhajó-hadnagy, Bécs, a hadi tengerészeti kiállítási katalógus összeállításáért. 
Resch Lajos kórházi gépész, a vörös-kereszt-egylet Erzsébet kórházában, Budapest, 
ez élszerű ételszállitó-kocsi kiszitéseért. Reymond-Schiller Gyula, cs. és kir. főhadnagy, 
Görz, a hadügyi kiállítás szervezése körűi szerzett érdemekért. Rieger Gyula, cs. és 
kir. őrnagy, L/m. Bruck, a közös hadsereg gyalogsági pavillonjának berendezése körűi 
szerzett érdemeiért. Nemes Ripper Gyula, cs. és kir. sorhajó-kapitány, Bécs, a hadi 
tengerészeti kiállítás szervezése körűi szerzett érdemeiért. Ritter Antal, Stowasser J. 
hangszergyárában alkalmazva, Budapest, Stowasser J. hangszergyáros kiállításának 
elrendezéséért. Roskievicz János, cs. és kir. altábornagy, Grácz, a tengerparti távmérő 
bemutatásáért. Rothe Emil, udvari ékszerész, Bécs, az összes rendjelek rendelkezésre 
bocsátásáért. Salcher Péter, hadi tengerészeti akadémiai tanár, Fiume, ballisticai tanul
mányaiért. Salzer Károly, őrmester, Bécs, a hadseregbeli kiállítás tartama alatt telje
sített szolgálataiért. Sanojca József, cs. és kir. százados, Ivorneuburg, katonai tábori 
vasútügy bemutatásáért. Sanchez de la Cerda Antal, cs. és kir. sorhajó-hadnagy, Bécs, 
a haditengerészeti kiállítási katalógus készítése által szerzett érdemeiért. Gr. Schaafgotsche 
Ferencz, cs. és kir. százados, Brünn, versenydij-tárgyainak kiállításáért. Schäffer János, 
őrmester, Arad, a hadseregbeli kiállítás tartama alatt teljesitett szolgálataiért. Dr. Schindelka 
H., tanár, Bécs, a Rhino-Laryngoscop szerkesztéséért. Schmidl Gábor, számvivő altiszt, 
Budapest, a hadseregbeli kiállítás tartama alatt teljesitett szolgálataiért. Schmidt Ferencz, 
cs. és kir. katonai íőállatorvos, Bécs, a közös hadseregbeli kiállításban a patkolás
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bemutatásáért. Schmidt Frigyes Ottó, kárpitos, Budapest, a hadfelszerelők pavilonjának 
díszítéséért. Schmidt Rezső, cs. és kir. őrnagy, Bécs, a hadügyi kiállítás szervezése körűi 
szerzett érdemeiért. Schnitzler Károly, m. kir honvédhuszár főhadnagy, Budapest, a honvéd
ségi kiállításban elhelyezett huszár táviró tanfolyam felállításáért. Schramm Vendel, cs. és kir. 
élelmezési főgondnok, Budapest, az élelmezési ügy bemutatásáért. Schöffer Benedek, 
cs. és kir. őrnagy, a robbanó-magasságot mérő készülék bemutatásáért. Schwarz Karoly, 
cs. és kir. százados, Klattau, versenydijtárgyaknak kiállításáért. Scolik Károly, fény
képész, Bécs, közös hadseregbeli fénykép-felvételekért. Kisunyomi Sényi Péter, cs. és 
kir. sorhajó-zászlós, Budapest, a haditengerészeti kiállítás elrendezése körűi szerzett 
érdemeiért. Slavik Károly, cs. és. kir. fegyversegéd (Waffenmaat), Bécs, a hadi tengeré
szeti tabellák díszes kiállításáért. Sighartner Gyula, cs. és. kir. haditengerészeti alhad- 
biztos, Pola, a haditengerészeti kiállításba küldött tárgyak kiválasztása és gondos 
szállítása körűi szerzett érdemeiért. Sonntag Alfréd, cs. és kir. haditengerészeti gép
mester, Bécs, a hadi tengerészeti kiállítás körűi szerzett érdemeiért. Br. Spiegelfeld 
Károly, cs. és kir. százados, Bécsűjhely, versenydijtárgyaknak kiállításáért. Spiller 
Konrád, cs. és kir. sorhajó-kapitány, Bécs, a haditengerészeti kiállítás szervezése körűi 
szerzett érdemeiért. Springer Miksa, cs. és kir. főhadnagy, Przemysl, versenydijtárgyak
nak kiállításáért. Gr. Starhemberg Vilmos, cs. és kir. százados, Bécs, versenydijtárgyai- 
nak kiállításáért. Stern Richárd, hivatalnok Weisz Berthold és Manfréd lőszergyárában, 
Budapest, a kiállított lőszerczikkek elkészítéséért. Streeruwitz Oszkár lovag, cs. és kir. 
százados, Elbe/m. Brandeis, verseny dij tárgyainak kiállításáért. Dr. Storch C., tanár, Bécs, 
boncztani készítmények bemutatásáért. Strobl Alajos, szobrász-tanár, Budapest, Felsége 
mellszobrának a közös hadseregbeli és a honvédségi kiállítás részére eszközölt elkészítéséért. 
Srepel Károly, cs. és kir. százados, Budapest, a katonai léggömbdobogó építéséért. Szabó 
Gyula, tiszttartó, Puszta-Szent-Iván, két talicskává szétszedhető paraszt járműnek 1 : 5 
nagyságban szerkesztett mintájáért és e téren hasznos újításért. Csikszentmártoni 
Szabó István, m. kir. honvéd százados, Budapest, a honvédségi Ludovika akadémia 
kiállításában bemutatott utász-minták elkészítéséért. Szenezsán Alajos, m. kir. honvéd puska
műves, Budapest, a honvédségi kiállításban teljesített magyarázó szolgálataiért. Szerb 
György, országgyűlési képviselő, Budapest, a hadügyi kiállítás szervezése körűi szerzet
érdemeiért. Szuchy János, mérnök, Budapest, a vörös-kereszt-egyleti baraknak méret, 
beli kiszámításáért és a barak részleteinek kidolgozásáért. Tamásovits Gyula, m. kir. 
honvéd százados, Budapest, a Tamásovits-féle villamos czéltáblák bemutatásáért. 
Fernlandi Teufl József, cs. és kir. corvetta-kapitány, Bécs, a haditengerészeti kiállítás 
tervezése, szervezése és fellállitása körűi szerzett kimagasló érdemeiért. Tragau, cs. és 
kir. nyug. százados, Bécs, egy tüzelő tüzérezredet ábrázoló dombormű előállításáért. 
Tränkei Arthur, cs. és kir. százados, Olmücz, versenydíj-tárgyainak kiállításáért. 
Trevani Károly, cs. és kir. sorhajó-zászlós, Budapest, a haditengerészeti pavillonban 
teljesített felügyeleti szolgálatáért. Trieb József, cs. és kir. százados, Bécs, a közös 
hadseregbeli kiállítás tényleges felállítása és berendezésénél való segédkezéseért. 
Frankenwelli Umlauff János lovag, cs. és kir. főhadnagy, Bécsújhely, a közös had
seregbeli kiállítás ténjdeges felállításánál és berendezésénei való segédkezésért. Arloni 
Van-Zell Oszkár, cs. és kir. főhadnagy, Bécs, közös hadseregbeli fényképfelvételekért. 
Varga Imre (Dede), m. kir. honvédelmi ministeri irodatiszt, Budapest, 10 darab hon
védségi és egy darab csendőrségi tiszti öltözeti képnek olajfestményekben eszközölt 
elkészítéséért. Vaslavek, puskaműves, Czernovicz, egy 9 cm. tábori ágyú-modell készí
téséért. Vitturi József, cs. és kir. hadi tengerészeti gépmester, Pola, a hadi tengerészeti 
kiállítás körűi szerzett érdemeiért. Vozári János, m. kir. honvéd műmester, Budapest, 
a honvédségi kiállításban teljesített magyarázó szolgálataiért. Walka Károly, cs. és kir. 
százados, Budapest, a katonai egészségügy bemutatásáért. Waniorek Jaroszláv, cs. és 
kir. lovas százados, Bécsújhely, a közös hadseregbeli kiállítás tényleges felállításánál 
és berendezésénél való segédkezésért. Watzek József, cs. és kir. főhadnagy, Theresien
stadt, katonai léggömb bemutatásáért. Br. Weigl József, cs. és kir. vezérkari ezredes, 
Bécs, a hadügyi kiállítás szervezése körűi szerzett érdemeiért. Plankensteini baro V etzlár 
Dominik, cs. és kir. sorhaj ó-hadnagy, Bécs, a haditengerészeti kiállítás szervezése körűi 
szerzett érdemeiért. Witt Adolf, fegyvergyári főmester, Budapest, a fegyver- és gépgyár 
kiállításának elrendezéséért és az adogató javításáért. Winklár János, ̂ műszaki 
tiszt, L/m. Bruck, a közös hadsereg gyalogsági pavillonjának berendezése körűi 
szerzett érdemeiért. Wisokomeytsky Tivadar, cs. és kir. százados, Bécs, galambposta 
és a postagalambok bemutatásáért. Wolf Gyula, tanár, Pola, az adriai- és földközi
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tengerről készített mélységkutatási térképekért. Wyskocsil János, cs. és kir. szertüzér- 
gondnok, Budapest, a közös hadsereg tüzérségi pavillonjának berendezése körűi szerzett 
érdemeiért. Zemljek Márton, kormány-negyedes, Pola, díszítésért. Zicsi és vásonkeői 
gr'. Zichy Káról}", cs. és kir. kamarás, m. kir. honvéd százados, Budapest, a honvéd 
gyalogsági foglalkozási képek tervezéséért. Ziemblice-Bogusz Antal lovag, cs. és kir. 
százados, Przemysl, versenydij-tárgyainak kiállításáért. Zima Ferencz, hadszergyári 
mester, Pola, a »Budapest« és »Kronprinz Erzherzog Rudolf« modellek készítése, 
felállítása és javításáért. Zorzi Ede, cs. és kir. főhadnagy, Budapest, a közös hadsereg
beli kiállítás biztonsága körűi szerzett érdemeiért. Zöbl György, cs. és kir. corvetta- 
kapitány, a »Ferdinand Max«, »Re d’Italia« és »Kaiser« sorhajókat a lissai ütkö
zetben ábrázoló olajfestmények festéséért. Zsoldos Ferencz, cs. és kir. altábornagy, 
Bécs, a hadügyi kiállítás szervezése körűi szerzett érdemeiért.

XVIIL csoport. Vegyészeti ipar.

Versenyen kiviil: Grünwald és társa, illatszerész, jury-tag. Neruda Pál, gyógy- 
fűszerlcereskedő, jury-tag. Schuler József, jury-tag. Strobentz testvérek, vegyészeti gyá
rosok, jury-tag. Wagner Jenő dr. és Emil, vegyszergyár, jury-tag. Zalatnai m. kir. 
főbányahivatal.

Millenniumi nagy érem.

Apolló kőolajfinomitó gyár r. t., Budapest (V., Erzsébettér 9), nagybani termelés, 
kivitel- és versenyképességért. Bantlin-féle vegyészgyár r. t., Ungvár, nagybani termelés, 
verseny- és kivitelképességért. Bihar-szilágyi kőolajtársulat, Budapest (VI., Andrássy-űt 30), 
verseny- és kivitelképességért. Bisz Adolf, keményítőgyár, Stomfa, Lábod és Brogyán, 
fontos javítások és haladásért. Budapesti ás vány olajgyár r. t. (Berg Adolf és társa Buda
pest) (IX., Soroksári-utcza 73), nagybani termelés, kivitel- és versenyképességért. Első 
magyar iróngyár (Wutzel és társa) Budapest (X., Szápáry-utcza), űj iparág meghonosítása 
és versenyképességért. Első pesti spódium, enyv, műtrágya és vegytermények gyár r. t., 
Budapest (IX., Soroksári-utcza 9583), haladás, verseny- és kivitelképességért. Herz 
Armin és fiai, zsiradék-és szappangyár, Budapest (IX., Soroksári-utcza 16—20), nagybani 
termelés és versenyképességért. Kisbér-füzitői egyesült gyári r. t. keményítőgyára, Füzitő, 
nagybani termelés, verseny- és kivitelképességért. Koromzay és társai keményítőgyár, 
Szepes-Béla, kitűnő termelés, verseny- és kivitelképességért. Magyar ammoniákszódagyár, 
Maros-Újvár, űj iparág meghonosításáért. Magyar petroleumipar r. t., Budapest (V., Sas- 
utcza 24), nagybani termelés, verseny- és kivitelképességért. Magyar tőzeg- és műtrágya- 
gyár r.-t., Budapest (VI., Andrássy-űt 30), űj iparág meghonosítása, fontos javításokért. 
Medinger J. és fiai, vegyészeti gyár, Lajta-Újfalu, nagybani termelés és kivitelképességért. 
Müller testvérek, vegyészeti gyár, Budapest (V., Bálvány-utcza 11), nagybani termelés, 
kivitelképesség, űj iparág meghonosításáért. Olajipar-társaság, Budapest (V., Erzsébettér 10), 
gyár Rákospalota és Bécs, nagybani termelés, verseny- és kivitelképességért. Stabilimento 
prodotti chimici vegyszergyár, Fiume, kitűnő termelés és kivitelképességért. Union vegy
ipar részvénytársaság, Maros-Szlatina, verseny- és kivitelképességért. Union keményítő- 
gyár (Beimel és Basch). Budapest, verseny- és kivitelképességért.

Kiállítási érem.

Bayer J., bánáti viaszgyertyagyár, Nagy-Szt.-Miklós, kivitel- és versenyképességért. 
Burgonya-keményitő és árpadaragyár r. t., Késmárk, verseny és kivitelképességért. Csikó 
Donáth, szappanos, Jászberény, kitűnő termelésért. Első bácskai keményítőgyár részvény- 
társaság, Ó-Becse, versenyképességért. Első magyar gőzüzemre berendezett smirgligyár 
(Deutsch és Wachsmann), Budapest (VI., Lehel-utcza 23), verseny- és kivitelképességért. 
Franki fiai. párkányi keményítő- és csirizgyár. Pozsony, gyár Párkány, versenyképességért.
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Freund fiai és Neumann, keményítőgyár, czikória- és czukorrépa-aszaló, Vág-Szered, új 
termelési ág meghonosítása és versenyképességért. Győri olajgyár, Meller Ignácz és 
társai, Győr, nagybani termelés, kivitel- és versenyképességért. Hazai aszfaltipar r. t., 
Budapest (V., Arany János-útcza 34), gyárak: Tataros és Mezőtelegd, nagybani termelés, 
verseny- és kivitelképességért. Hcindlhofer Giuseppe, szappangyár, Fiume, gyár: Susák, 
verseny- és kivitelképességért. Heinrich és társa, ásvány- és szappangyár, Kolozsvár, 
jó termelés és versenyképességért. Hochsinger testvérek vegyészeti gyára, Budapest 
(VII., Almássy-tér 8), jó termelés- és versenyképességért. Hofmeier Gyula, albumin-gyár, 
Budapest (IX., Vágóhíd-útcza 10), nagybani termelés, fontos javítás és kivitelképességért. 
Id. Járitz Sándor vegyészeti gyára, Budapest (IX., Mátyás-űtcza 10), versenyképesség 
és jó termelésért. Kohn Adolf és társa, olajgyár, Győr-Sziget, verseny- és kivitel
képességért. Kohn és Fried, olajárú-gyár, Újpest (Viola-útcza 12—14), (fiókgyár: 
Monfalcone), nagybani termelés és kivitelképességért. Leiner Fülöp és fiai, enyvgyár, 
Újpest (Váczi-út 68), verseny- és kivitelképességért. Leiner testvérek, enyvgyár, Újpest, 
verseny- és kivitelképességért. Liptay Miklós, szappanos, Debreczen, jó termelés és 
versenyképességért. Magyar festékgyár részvénytársaság, Budapest (V., Hajnal-útcza 5), 
nagybani termelés és kivitelképességért. Makláry Gyula, festékgyáros, Budapest (VII., 
Dohány-útcza 12), kitűnő termelés és versenyképességért. Müller J. L., illatszergyáros, 
Budapest (Rottenbiller-útcza 36), versenyképességért. Neubauer Károly és fia, gyufagyár, 
Győr, verseny- és kivitelképességért. Poprádi burgonyakeményitő-, szörp-, czukor- és 
árpadaragyár r. t., Poprád (Szepes m.), verseny- és kivitelképességért. Schönwald, 
pecsétviaszgyár, Budapest (V., Nagy korona-útcza 23), jó termelés, verseny- és kivitel
képességért. Schütz György, szab. naxos-csiszoló koronggyáros, Budapest (III., Lajos-útcza 
185), verseny-és kivitelképességért: Seybel testvérek, kénsavgyár, Bazin, Csajla, Pozsony- 
megye, verseny- és kivitelképességért. Stirling T. és fia, margarin- és szappangyár, Győr, 
jó termelés és versenyképességért. Unió magyar által, foszformentes gyufagyár részvény- 
társaság, Budapest (V., Deák-útcza 21), fontos javítások és haladásért.

Elismerő oklevél.

Barsi József, mézeskalácsom, Érsekújvár, jó munka- és versenyképességért. Bauer 
H., kereskedő, bőrfényező készítő, Eger, versenyképességért. Berg Sándor, szappanos, 
Igló, jó termelés és versenyképességért. Brichta Jakab, borókaolaj-gyáros, Trencsén, 
verseny- és kivitelképességért. Buchhalter Mór, gyáros, Budapest (IX., Ferencz-körút 20), 
jó termelésért. Dokupil Amália, mézeskalácsos, N.-Lévárd, jó munka- és verseny- 
képességért. Fischer Jakab, gyógyszerész, Marosvásárhely, versenyképességért. Freund 
Lajos, olajgyáros, Szentes, versenyképességért. Gans és Honigfeld, fénymáz- és bőr- 
kenőcsgyár, Miskolcz, versenyképességért. Glück Ignácz, gyáros, Gyula-Fehérvár, 
versenyképességért. Goedeke és társa, vegyészeti gyár, Erzsébetfalva, versenyképességért. 
Hellmer József és fia, festék- és kenczegyár, Budapest (IV., Kishid-útcza 6), verseny- 
képességért. Horovitz Mór, patkányirtó-szer- és ragaszkészitő, Budapest (VII., Erzsébet- 
körút 31), jó termelésért. Honig Ignácz, illatszerész, Temesvár, versenyképességért. 
Kohn testvérek, olajgyárosok, Bonyhád, versenyképességért. Kutschera Jakab, fénymáz- 
készitő, B.-Gyula, jó termelésért. Lindemayer János, mézeskalácsos, Kalocsa, jó mun
káért. Löwy Adolf olajgyáros, Új-Verbász, verseny- és kivitelképességért. Molnár János, 
vegyiténta-készitő, Budapest (VIII., József-lcörút 76). Nádor Tódor, fénymázkészitő, 
Árad, jó munkáért. Polgári Márton, szappanos, Debreczen, jó termelés- és verseny- 
képességért. Reicheníeld Náthán, fénymázkészitő, Budapest (VI., Teréz-körút 1 /b), verseny- 
képességért. Rothauser Mór és fia, olajgyár, Veszprém, versenyképességért. Stahler 
Dániel, szappangyáros, Hajdú-Szoboszló, jó termelés és versenyképességért. Szekula 
Mór, illatszerész, Budapest (VI., Váczi-körút 55), jó termelés éŝ  versenyképességért, 
Totovics János, vegyészeti gyár, Újvidék, verseny- és kivitelképességért. Lnger Alajos, 
czipész és bőrkenőcs-készitő, Cs.-Somorja (Pozsony m.), versenyképességért. Wagner 
János, borkősav-, mész- és bőrolajkészitő, Modor, melléktermények okszerű készítésem t. 
Watterich Arnold, illatszerész, Budapest (VII., Dohány-útcza 5), versenyképességért. 
Winkler Simon, illatszerész, Szabadka, versenyképességért.
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Közreműködők érme.

Barac Milutin, igazgató (Fiume) (Kőolajfinomitó-gyár részvénytársaságnál). Bernauer 
Izidor, mérnök (Által. oszt. légszesztársulatnál, Budapest, légszeszgyár). Corbett S. F., 
gyárvezető (Schuler Józsefnél, Budapest, VI., Dalnok-útcza 26). Deutsch Henry (Páris) 
(Kőolajfinomitó-gyár részvénytársaságnál, Budapestre a Hitelbank czimére). Fischer 
Kamill, gyárvezető (Strobentz testvéreknél, IX., Üllői-út 89). Franki Sándor, vezér- 
igazgató (Klotild első magyar vegyészeti ipar részvénytársaságnál, Nagy-Bocskó, Már- 
maros m.). Hayek Cyrill (Machlup A. E. czégnél, IX., Soioksári-út 7). Kiima Lipót, 
cs. és kir. százados, Pozsony, mentő úszó-léggömb-készülék feltalálásáért (Rettungs- 
Schwimmballon-Apparat). Messinger József dr., gyárvezető (Fischer és Heidlbergnél, V., 
Arany János-utcza 25). Müller János, gyárigazgató (Union vegyészeti részvénytársaságnál, 
Maros-Szalatina, Arad m.). Rajis Lajos (Machlup A. E. czégnél, IX., Soroksári-út 7). 
Rechnitz Béla, igazgató (Magyar ruggyantagyár részvénytársaságnál). Ruslemann dr., 
igazgató (Magyar ruggyantagyár részvénytársaságnál). Szalay László, ny. százados 
(Dynamit Nobel részvénytársaságnál, Pozsony, Dynamit-gyár). Szemán Endre, művezető 
(Dr. Wagner J. és E.-nél, IX., Soroksári-útcza 96. sz.).

XIX. csoport. Élelmi czíkkek.

Versenyen kívül: a) Malomipar, kásafélék, tésztagyártás és sütőipar. Szab. osztrák
magyar államvasúttársaság, Budapest, jury-tag. Topits József fia, tésztagyáros, Budapest, 
jury-tag. b) Czukoripar, czukrászati készítmények, czukorka- és csokoládégyártás. Müller 
Károly, czukrász, Budapest, jury-tag. c) Konzer vek és kivon átok, hús- és haljélék, kávépótlók, 
vegyes élelmiszerek. Mocznik Lajos, konzervgyáros, Budapest, jury-tag. cl) Pezsgőgyártás. 
Braun testvérek, pezsgőgyárosok, Budapest, jury-tag. Littke L., pezsgőgyáros, Pécs, 
jury-tag. Prückler és társa, pezsgőgyárosok, Budapest, jury-tag. Törley József és társa, 
pezsgőgyárosok, Budapest, jury-tag. e) Cognacgyártás. Pálinkafélék és likőrök. Czuba, 
Durozier és társa, cognacgyárosok, Budafok. Linzer Károly és fia, szeszgyárosok, 
Budapest, jury-tag. Magyar-franczia cognacgyár. Világos. Schloesser Germain és társa, 
cognacgyárosok, Budafok, jury-tag. Zwack J. és társai, likőrgyárosok, Budapest, jury- 
tag. f )  Sörgyártás, malátagyártás, szántott árpa, törköly. Első magyar részvény ser
főzde. Kőbánya. Frigyes főherczeg O cs. és kir. Fensége magyaróvári uradalma, Pozsony.

Millenniumi nagy érem.

a) Malomipar, kásafélék, tésztagyártás és sütőipar. Cartesio, Curti és társa, Fiume, 
haladásért. Hungária gőzmalom részvénytársaság, Szolnok, kivitel- és versenyképességért. 
Hungária árpagyöngy és köleshántoló gyár részv.-társ., Budapest, kivitel és verseny- 
képességért. Krompecher E. M. fiai, Szepes-Felka, haladás és kitűnő anyagért. Neumann 
testvérek, gőzmalomtulajdonosok, Arad, kivitel- és versenyképességért. Szandtner Károly, 
Budapest, kiváló minőségért. Váczi hengermalom részv.-társ., Vácz, kitűnő termelésért.
b) Czukoripar, czukrászati készítmények, czukorka- és csokoládégyártás. Czukorárú-, 
csokoládé- és dragée-gyár, Weisz József E. L., Sopron, versenyképességért. Klement 
Alajos, czukrász, Budapest, jó minőség- és jó Ízlésért, c) Konzervek és kivonatok, hús- 
és hatfélék, kávépótlók, vegyes élelmiszerek. Bogdány-féle I. osztr.-magyar rántottleves- 
gyár, Rohoncz (Vasm.), nagybani termelés- és kitűnő minőségért. Franck Henrik fiai, 
pótkávégyárosok, Kassa, kitűnő minőség-, nagybani termelés- és a hazai ipar és föld- 
mívelés terén szerzett érdemeiért. Klein Ignácz paprikamalma, Tolna, jó minőség- és kivitel
képességért. Pálffy testvérek, szab. paprikagyárosok, Szeged, kitűnő minőség-, kivitelképes
ség- és nagybani termelésért. Wertheimer és Franki, Budapest, gőzpörkölde, jó pörkölt 
kávéjáért, kitűnő pótkávéjáért és kivitelképességért, e) Cognacgyártás. Pálinkafélék és 
likőrök. Bing Ede, szilvóriumfőző és bortermelő, Arad. Kaufmann Jakab, likőrgyáros, 
Budapest. Schnitzer és Weiss, likőrgyárosok, Budapest. Slubek A. özvegye, cognac- 
és likőrgyár, Pozsony. Wohl Hermann, Losoncz, kitűnő minőségért. Zweigenthal Leo,
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borovicskafőző, Rajecz. j )  Sörgyártás, malátagyártás, szárított árpa, törköly. Deutsch 
Zsigmond fiai, malátagyáros, Budapest, haladásért. Diamant Nándor fia, malátagyáros, 
Nagyszombat, jó gyártmányért. Királyserfőzde részvénytársaság, Kőbánya, verseny- 
képességért s nagybani gyártásért. Stein testvérek, malátagyárosok, Pozsony, nagybani 
gyártásért.

Kiállítási érem.

a) Malomipar, kásafélék, tésztagyártás és sütőipar. Aradi Széchenyi gőzmalom 
részvénytársaság, Arad, versenyképességért. Back Hermann hengermalma, Győr, verseny- 
képességért. Büchler testvérek első gyöngyösi hengermalma, Gyöngyös, versenyképes
ségért. Csányi műmalomtársulat, Csány, versenyképességért. Első bánáti viaszgyertya- 
gyár és hengergőzmalom (Bayer), Nagyszentmiklós. Első műmalom részvénytársaság, 
Temesvár, jó minőségért. »Farina« és vegyi termékek gyártelepe részvénytársaság, 
Budapest, nagybani termelésért. Jäger Péter hengermalma, Detta, jeles termelvényeiért. 
Kirnbauer József gőzmalma, Körmend, jeles termelvényeiért. Lévai uradalmi főbérnökség 
gőzmalma, Léva, versenyképességért. Ludwig Gotfried gőzmalma, Pozsony, verseny- 
képességért. (Póka és Burgyán) Gr. Serényi Béla gőzmalma, Putnok, versenyképes
ségért. Pajer Gyula, gyáros, Budapest, kitünően pörkölt kávéjáért és ostyakészitményeért, 
valamint jó minőségű pótkávéjáért. Schmidt testvérek gőzmalma, Toplecz, jeles termel
vényeiért. Schwarz Mór gőzmalma, Mátészalka, jeles termelvényeiért. Stirling T. és fia 
kásagőzmalma, Győr, versenyképességért. Ungvári műmalom, Ungvár, jeles termelvényeiért. 
b) Czukoripar, czukrászati készítmények, czukorka- és csokoládégyártás. Első erdélyi 
czukorkagyár (Thiess és Seidl), Brassó, jó minőségért. Mayer Gyula (azelőtt Barth K.), 
czukrász, Pozsony, jó Ízlés- és haladásért. Mayr Győző, czukrász, Pozsony, kitűnő 
termelésért. Schön Antal, czukrász, Győr, jó minőségért. Schwappach Ágoston, Pozsony, 
jó minőségért. Villányi és társa, magyar biscuit- és csokoládégyár, Budapest, új iparág 
meghonosításáért és kitűnő minőségért, c) Konzervek és kivonatok, hús- és halfélék, 
kávépótlók, vegyes élelmiszerek. Andrejevits testvérek és társai, Versecz, jó minőség- és 
kivitelképességért. Goldscheider Károly, Budapest, jó minőség- és kivitelképességért. 
Hercz és fia, Károlyfalva, kivitelképességért. Hofbauer Simon paprikamalma, Tolna, 
jó minőség- és kivitelképességért. Kessler János és fiai, Nagyszeben, jó minőségért. 
Kovács Gábor, hentes, Nagyszalonta, jó minőségért. Krauszmann és Redlich, Győr, 
kivitelképességért. Némethy János, hentes, Debreczen, jó minőségért. Pártos Nándor és 
társa, paprikatermelők, Szeged, kivitelképességért. Szalády Antal és fia, Budapest, 
kivitelképességért. Gazdászati és kereskedelmi szövetkezet »Agata« szalámigyára, Szent- 
Agota, kivitelképességért. Weil Ede fiai, gyárosok, Budapest, jó minőségű hentes-árúkért. 
cl) Pezsgőgyártás. Esch és társa, pezsgőgyáros, Pozsony, jó minőségért, e) Cognacgyár- 
tás. Pálinkafélék és likőrök. Adamovich Sándor, pálinkafőző, Újvidék, jó minőségért. Alt- 
mann Adolf, borókaszeszgyáros, Csacza, jó minőségért. Budapesti III. kér. első cognacgyár 
és pezsgőgyár (Kämeter Antalné és társa), Óbuda, jó minőségért. Ifj. Eichenwald Ede, 
borovicskagyáros, Csacza, jó minőségért. Eiser Izidor, pálinkafőző és eczetgyáros, Vág- 
újhely, jó minőségért. Első brassói eczetszeszgyár (Vogt és Eitel), Brassó, jó minőségért. Első 
tokaji cognacgyár, Tokaj, jó minőségért. Gr. Eszterházy Géza-féle cognacgyár-részvénytársa- 
ság, Budapest, jó minőségért. Fischer József és fia, cognac- és likőrgyáros, Pozsony, 
jó minőségért. Gábriel Adolf, borovicskafőző, Szepes-Béla, jó minőségért. Georgevits 
Milán, szilvóriumfőző, Versecz, jó minőségért. Gretzmacher Árpád, borovi cskafőző, 
Szepes-Béla, jó minőségért. Herczog Fülöp, borovicskafőző, Verbó, jó minőségért. Jakabfi 
Lipót, pálinka- és szilvóriumfőző, Élesd, jó minőségért. Janky éŝ  Rimanóczy, cognac- 
gyáros, Nagyvárad, kitűnő minőségért. Jontz Ferencz, eczetgyáros, ^Békés-Gyula, jó 
minőségért. Kann Lipót és fia, likőr- és rumgyáros, Budapest, jó minőségért. Kirbisch 
Ferencz, rum- és likőrgyáros, Muraszombat, jó minőségért. Klein Kálmán, eczetgyáros, 
Miskolcz, jó minőségért. Kleinberger S. és fia, borovicskafóző, Szepes-Béla, jó minő
ségért. Latzkó Henrik, cognacgyáros, Budafok, jó minőségért. Luppa Péter, Pomaz, 
jó minőségért. Leszner Ferencz, pálinka- és szilvóriumfőző, Tapolcza, jó minőségért. 
Löwinger Lázár, eczetgyáros, Pancsova, jó minőségért. Löwy József és társa, gyümölcs- 
lepároló, B.-Bánya, jó minőségért. Mandl László, borókapálinkafőző, Lónyabanya, jo 
minőségért. Mauthner József és társa, Budapest, jó minőségért. Nagy Gábor, pálinka-
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főző, Nagy-Kágya, jó minőségért. Neumann Manó és fiai, eczetgyárosok, Vácz, jó 
minőségért. Neumann Ignácz és társa, Pécs, jó minőségért. Nyirády László, pálinka
főző, Kecskemét, jó minőségért. Otmarich József, likőrgyáros, Fiume, jó minőségért. 
Pfau és társa, cognacgyáros, Fiume, jó minőségért. Pofiak Mór, eczetgyáros, Miskolcz, 
jó minőségért. Rafael Jakab, eczetgyáros, Bölön, jó minőségért. Ripper Mór, likőr-, 
borovicska- és szeszgyáros, Zsolna, jó minőségért. Róth József utóda, pálinkaégető, 
R.-Lippa, jó minőségért. Sándor Albert, fenyőpálinkagyár, Oláh-Andrásfalva, jó minő
ségért. Schwarcz Adolf, pálinkaégető, Dinnyeberki, jó minőségért. Somody János, 
pálinkafőző, Kecskemét, jó minőségért. Spitz Zsigmond, szilvóriumfőző, Rasztocsnó, jó 
minőségért. Özv. Szeretin Mária, eczetgyár, Zsombolya, jó minőségért. Szerényi Sarolta, 
likőrkészitő, Budapest, jó minőségért. Szilágyi Eleonora, likőrkészitő, Kolozsvár, jó 
minőségért. B. Tóth József, Nagykőrös, jó minőségért. Thaisz Gyula, borovicskafőző, 
Sz.- Béla, jó minőségért. Waizen testvérek, eczet- és likőrgyár, Fiume, jó minőségért. Weisz 
Ignácz utódai, eczetgyárosok, Léva, jó minőségért. Weisz Mór és társa, cognacgyárosok, Bé
kés-Gyula, jó minőségért. Werner Salamon és fiai, szilvóriumfőzők, Déva, jó minőségért. 
f )  Sör-gyártás, malátagyártás, szárított árpa, törköly. Bayer és Bauernebl, serfőzők, Kassa, 
versenyképességért. Hirschfeld S., serfőző, Pécs, jó minőségért. Lepesch és fia, ser
főzők, Kassa, jó minőségért. Nagykanizsai serfőzde és malátagyár r.-t., Nagykanizsa, 
kitűnő minőségű söre és malátagyártmányáért. Nyitrai serfőző és malátagyár r.-t., 
versenyképességért. Stein és társa, malátagyáros, Sopron, versenyképességért. Tauber 
Mihály fiai, malátagyárosok, Vágújhely, kitűnő termelvényekért. Tauber és Wetzler, 
serfőzők, Bátorkeszi, haladásért. Treumann M. és fia, malátagyárosok, Nagyszombat, nagy
bani gyártásért. Weinberger Mihály, malátagyáros, Pozsony, versenyképességért.

Elismerő oklevél.

a) Malomipar, kásafélék, tésztagyártás és sütőipar. Bethleni műmalom-társaság, 
Bethlen. Csigó Pál utódai, malomtulajdonosok, Gyulakeszi. Délmagyarországi kiviteli 
gőzmalom részvénytársaság, Versecz. Deutsch Andor, birtokos, Temesbuttyin, jeles ter
melésért. Döntő István, sütőmester, Szabadka. Ferencz-csatornai mümalmok társulata 
mint részvénytársaság, Új-Verbász. Fischer Ignácz, gőzmalomtulajdonos, Szerencs. Özv. 
Fülöp Ferenczné gőzmalma, Mező-Túr. Iglói műmalom részvénytársulat, Igló. Konrád 
János méz- és viaszüzlete, Debreczen. Kőszegi gőzmalom, Czeke József és társa, Kőszeg. 
Oertl Károly, mézesbábos, Arad. Roth Gyula, sütő és czukrász, Sopron. Reimholcz 
György, malomtulajdonos, Temeshidegkút. Técsi Bálintné, Nagy-Kőrös. Túrkevei I. gőz
malom és gőzfürdő részvénytársaság, Túrkeve. IJnio felsőmagyarországi malomipar rész
vénytársaság, Kassa. Weörös László, mézeskalácsos, Budapest. Zschiesche József, gőz
malomtulajdonos, Sümeg, b) Czukoripar, czukrászati készítmények, czukorka- és csokoládé
gyártás. August E. (fia József), Budapest. Polesovszky T. J., czukrász, Budapest.
c) Konzervek és kivonatok, Ints- és hatfélék, kávépótlók, vegyes élelmi szerek. Artbauter 
János, czukrász, Trencsén. Győrvidéki gazdasági egyesület. Medgyesi szalámigyár és 
disznóhizlaló-telep részvénytársaság. Pontelli Károly, gyáros, Nagyvárad. Trümmer József, 
Budapest, d) Pezsgőgyártás. Hölle J. M., pezsgőgyáros, Budaörs. Dr. Ludvig Willibald, 
pezsgőgyáros, Nagymaros, e) Cognacgyártás. Pálinkafélék és likőrök. Aufricht Sámuel, 
likőrgyáros, Budapest. Bauer Géza, cognacgyáros, Álagyarád. Beer Antal, törköly és 
likőrgyáros, Tata-Tóváros, Blau M. fiai, cognac- és pálinkagyáros, Nagy-Kanizsa. Brichta 
Jakab, borovicska- és cognacfőzde, Trencsén. Brutsy János, eczetgyáros, Esztergom. 
Csihás Antal és fiai, törkölyégetők, Szonta. Dama Ferencz, eczetgyáros, Nagy-Ősz. 
Dékány Mihály, pálinkaégető, Kecskemét. Deutsch Ignácz, cognac- és szilvóriumégető, 
Nagy-Bittse (jelesen kezelt boraiért is). Első alföldi cognacgyár részvénytársaság, Kecs
kemét. Egyesült eczetg}mrak, Fiume. Fantzler Gottfried, cognacgyáros, Pozsony. Feiler 
Márton, szilvóriumégető, Nagy-Kőrös. Folkmann Mór, szilvóriumfőző, Miksófalva. Frid- 
lánder Gyula, borovicskagyáros, N.-Lipcse. Friedmann Manó és Kohn Márton, szesz
gyárosod Torontál-Pészak. Fürt Ignácz, eczetgyáros, Pécs. Grausz N., cognac és likőr
gyáros, Újvidék. Grósz Sándor, eczetgyáros, H.-Szoboszló. Hacker Antal, cognacgyáros, 
I. kecskeméti cognacgyár, Kecskemét. Hausner Károly, cognacgyáros, Versecz. Hent- 
schel Ferencz, eczetg}ráros, Temesvár. Hirsch Bernát és fia, eczetgyáros, Kaposvár. 
Kacz Lajos, pálinkafőző, Debreczen. Gróf Keglevich Róbert, cognacgyáros, Budafok.
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Kellermann Izidor, borovicska- és szilvóriumégető, Szoblahó. Klein Lipót, szeszgyáros, 
Szinyérváralja. Kohn és társa, rum- és likőrgyárosok, Tokaj. Kojnovits Sándor, likőr
gyáros, Újvidék. Königstädtler testvérek, cognac- és eczetgyárosok, Újvidék. Latter 
Mihály, eczetgyáros, Temesvár. Löwy M. és Zlattner, borókaszeszégetők, Ó-Besztercze. 
Löwinger Ferencz és Salamon, eczetgyárosok, Temesvár. Löwinger Simon és fia, szesz- 
égetők, Vág-Újhely, Lusztig Pál, eczetszeszgyáros, Gyalu. Malmarics Ignácz, pálinkaégető, 
Budapest. Neubauer és Wittmann, eczetgyárosok, Győr. Reusz Mór és testvére, eczet
gyárosok, Arad. Ritter Fülöp fiai, eczetgyáros, Mező-Telegd. Rosenfeld Soma, eczetgyáros, 
Nagy-Kőrös. Schwarcz Ferencz és fiai, eczetgyáros, Miskolcz. Spitzer József, szeszgyáros, 
Kalocsa. Steiner Lázár, eczetgyáros, Gyomoré. Szentpéteri Ferencz, törkölyégető, Nagy- 
Kőrös. Sasvári uradalmi bérnökség. Tokaj-hegy aljai cognacgyár részvénytársaság, 
Sátoralja-Újhely. Tokits Demeter, pálinkafőző, Versecz. Trebitscher Dani, eczetgyáros, 
Pécs. Wachsmann B. Mór, eczetgyáros, Török-Szt.-Miklós. Wagner János, eczetgyáros, 
Modor. Weiner Henrik, pálinkafőző, Hont-Bagonya. Zelinka N. fiai, szeszgyárosok, 
Domanizs. j )  Sörgyártás, malátagyártás, szárított árpatörköly. Deutsch A. és fiai, serfőző 
és malátagyárosok, Pozsony, versenyképességért. Eisler Dániel és fia, malátagyárosok, 
Galgócz. Gerber Nándor, serfőző (Zenta), O-Becse, haladásért.

Közreműködők érme.

a) Malomipar, kásafélék, tésztagyártás és sütőipar. Borovszky Károly, statisztikus 
a földmívelésügyi ministeriumban, a statisztikai munkálatok gondos keresztülviteléért. 
Grigár József, a »Farina«-gyár osztályvezetője, sikeres és buzgó közreműködésért. Láng 
Jakab, első budapesti gőzmalmi részv.-társ. műszaki igazgatója, a malomiparkiállitás 
körűi tanúsított kiváló buzgóságáért. Dr. Maercker Miksa, hallei egyetemi tanár és 
titkos kormánytanácsos, a búzakiállitás tudományos alapon rendezéséért. Dr. Mueller 
János Károly, hallei egyetemi segédtanár, a búza- és lisztkiállitás analitikai munkála
taiért. Rónai Ede, gépészmérnök, a malom-modellek sikerült kiviteléért. Pohl Lajos, a 
pesti hengermalom-társaság intézője, a lisztkiviteli kiállítás rendezéséért. Schwarcz Tiva
dar, az Erzsébet-gőzmalom irodafőnöke, a malomipar-kiállítás ügyvezetése körüli kiváló 
buzgalmáért, b) Czukoripar, czukrászati készítmények stb. August József, sikeres és 
buzgó közreműködésért. Csermák Hugó, igazgató, Ács, sikeres és buzgó közreműködé ■ 
séért. Lovag Claudy, igazgató, sikeres és buzgó közreműködésért. Dlouhy Károly, Bot
falva, sikeres és buzgó közreműködésért. Erker Géza, művezető, sikeres és buzgó 
közreműködésért. Gasparik Ferencz, mérnök, a sárvári czukorgyár műberendezésének 
mintájáért. Jelinek Hugó, mérnök, a czukorgyártást ábrázoló körkép elkészítéséért. 
Kauders Szigfrid, igazgató, sikeres és buzgó közreműködésért. Kreidl Alajos, vegyész, 
a czukorgyári mintalaboratorium berendezéséért. Kohanka és társa ez ég, a ezukorrépa- 
tenyésztés rendszeres bemutatásáért. Kappel Károly, szerencsi czukorgyári igazgató, sikeres 
és buzgó közreműködéséért. Sasshofer Károly, művezető, kitűnő ízlésért. Stift A., vegyész, 
gonddal és tudománynyal összeállított répa- és rovargyüjteményeiért. Schablin Simon, 
igazgató, sikeres és buzgó közreműködéséért. Zöhls József (nagyezenki ezukorgyárak 
r. t.), sikeres és buzgó közreműködésért, c) Konzervek stb. Jób János, gyárvezető Herz 
Ármin fiainál, sikeres közreműködéséért. Reiner János, gyárvezető Herz Ármin fiainál, 
sikeres közreműködésért, d) Szeszgyártás stb. Hertzka Izidor, sikeres és buzgó közre
működéséért. Naschitz Sándor, sikeres és buzgó közreműködéséért. Pfender  ̂ Emil, 
a »Törley«-pezsgőgyár igazgatója, sikeres és buzgó közreműködéséért. Weil Jenő, sike
res és buzgó közreműködéséért, e) Sörgyártás stb. Haust Károly, serfőzőmester, sikeres 
és buzgó közreműködéséért. Krämer Adolf, serfőzőmester, sikeres es buzgó közreműkö
déséért. Radon Károly, serfőzőmester, sikeres és buzgó közreműködéséért. Seefeloge 
Ernő, serfőzőmester, sikeres és buzgó közreműködéséért. Widter Antal, serfőzőmester, 
sikeres és buzgó közreműködéséért, f )  Cognacgyártás stb. Bossányi Gusztáv, gyár
igazgató Schloesser Germainnél, sikeres és buzgó közreműködéséért. Balkarek József, 
raktárnok Zwack J. és társainál, sikeres és buzgó közreműködéséért. Marich Janos, 
gépész Zwack J. és társainál, sikeres és buzgó közreműködéséért. Strausz Samu, 
pinczemester Zwack J. és társainál, sikeres és buzgó közreműködéséért.
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XX/A, csoport. Néprajz, házíípar.

Versenyen kiviil. Magyar kereskedelmi muzeum, Budapest.

Millenniumi nagy érem.

Gyarmathy Zsigáné, Bánffy-Hunyad, a kalotaszegi ház berendezéséért és a vidék
beli népipar fejlesztése körül szerzett kiváló érdemekért. Kovalszky Sarolta, Elemér, 
kitűnő munka, jó Ízlés, haladas, versenyképesség és a szőnyegszövő-háziipar eredmé
nyes felkarolásáért. Maugsch Nándor, Bártfa, kitűnő és versenyképes munkáért és 
haladásért. Nagybányai nőegylet háziipar osztálya, jó ízlés, verseny- és kivitelképes 
sásfonó munkáért. Pozsony és vidéke himző-háziiparának támogatására alakult nőegylet, 
ízléses munka és haladásért. Ifj. Thiel Konrád, Futták, új háziiparág meghonosítása és 
versenyképességért.

Kiállítási érem.

Brichta Miksa, Nagy-Károly (Nagy-Károly város kiállítása), kivitelképesség és jó 
munkáért. Csicseri József, Sárospatak, jó és szép munkáért. Czibere András, Sáros
patak, jó és szép munkáért. Csorba Samu, háziipari vállalkozó, Brassó, háziipar fej
lesztéséért. Első magyar állami szürposztó-háziipar, Zubák, új iparág meghonosításáért. 
Esztergomi érsekség bajcsi uradalma, a háziipar előmozdítása és terjesztéséért. Farkas 
Gizella, Bánffy-Hunyad, a háziipar sikeres terjesztése és versenyképességért. Früm 
Mária, Jaád, becses hagyományos minták megőrzéséért. Gottschik Mária, Bessenyő, 
becses hagyományos minták megőrzéséért. Haar Katalin és fia, Guta, versenyképes, jó 
munkáért. Klösser Katalin, Dipse, becses hagyományos minták megőrzéséért. Kis- 
Zombor község, kitűnő és versenyképes munkáért. Hetény község háziiparosai, külön
leges háziiparczikk sikeres fejlesztéséért. Loncsarszky Kata, Melencze, jó és szép mun
káért. Lukovits János, Sárospatak, jó és szép munkáért. Lahner Lajos, Akna-Rahó, 
tartós és jutányos munkáért. Lubina község, jó munka és kiváló versenyképességért. 
Özv. Lősert Józsefné, Kis-Igmánd, a háziipar fejlesztéséért. Molnár János, Sárospatak, 
jó és szép munkáért. Mirosavljevics Kosta, Újvidék, kitűnő, versenyképes munkáért. 
Nagy Lajosné, Kolozsvár, a háziipar sikeres terjesztése és felkarolásáért. Nagy Vilma, 
Mihályfalva, jó és szép munkáért. O-Tura község, jó munka és kiváló versenyképes
ségért. Pollák Herman, Szepes-Ofalu, a háziipar terjesztéséért. Pozsonyszéleskúti házi
iparosok gyűjteményes kiállítása, jó munka és kivitelképességért. Reitzer Lipót és társa, 
Szeged, a háziipari czikkek nagybani forgalomba hozataláért. Sipos Jánosné, Csernat- 
falu, a háziipar fejlesztése körüli érdemért. Szaplonczai Pálné, Dragomérfalva, jó minő
ségért és ízlésért. Szűcs László, ev. ref. lelkész, Senyeháza, a háziipar sikeres felkaro
lásáért. Tápé község, jó munka és versenyképes-égért. Temes vármegye gyűjteményes 
kiállítása, Temesvár, jó és Ízléses munkáért. Thellmann Katalin, Dipse, becses hagyomá
nyos minták megőrzéséért. Tirpák Józsefné, Budamér, jó munkáért. Tiszafüredi gyümölcsé- 
szeti egylet, a háziipar sikeres felkarolásáért. Veszprémmegyei gazdasági egylet, Veszprém, 
jó és versenyképes munkáért.

Elismerő oklevél.

Adamkó és társa, drótárúkészitő, Zavodje (Zsolna mellett), jó munkáért. Aradi 
kér. bizottság, faipari jó munkáért. Árapatak község, közreműködésért. Begidsán Manó, 
Zágon, jó munkáért. Bács-Keresztúr község elöljárósága, jó munkáért. Binder Jánosné, 
Szász-Budak, jó munkáért. Bartha Mimi, Borgó-Tiha, jó munkáért. Böhm György, Felső- 
Szász-Újfalu, jó munkáért. Berényi Sándor, földmíves, Hetény, jó munkáért. Blum 
Márk, Verbó, a háziipar sikeres fejlesztéséért. Brassói kereskedelmi és iparkamara, jó, 
szép és versenyképes díszedényekért. Bugye József, Bukovecz, jó munkáért. Csallner
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Dávid, lelkész, Besztercze, a besztercze-naszódvármegyei háziiparosok gyűjteményes 
kiállításának rendezéséért. Özv. Cserey Jánosné, Imecsfalva, jó munkáért. Csonka Péter, 
Széleskut, jó munkáért. Csovits Jakab, Szabadka, jó munkáért. Csovits Balázsné, Szabadka, 
jó munkáért. Deák Anna, Gelencze, jó munkáért. Debreczeni kereskedelmi és iparkamara, 
gyűjteményes kiállításának rendezéséért. Deszk község, jó munkáért. Fazekas János, Kolozs
vár, jó munkáért. Gál András, Hetény, jó munkáért. Gál Zelma, Vajda-Hunyad, jó munkáért. 
Géczi István, Hetény, jó munkáért. Gross János, Felső-Szászújfalu, jó munkáért. Gross 
Mihály, Felső-Szászújfalu, jó munkáért. Gunesch C. Lujza, Tacs, jó munkáért. Gyála község 
elöljárósága, jó munkáért. Győri helyi bizottság, sás- és vesszőfonó munkák össze
gyűjtéséért. Henczi András, Hetény, jó munkáért. Özv. Herz Mayerné, Kabola-Csárda, 
háziipari czikkek terjesztéséért. Hesch Mihály, Felső-Szász-Ujfalu, jó munkáért. Jacs- 
janszky Zsuzsa, Erzsébetlak, jó munkáért. Jovi Demeter, Aga, jó munkáért. Karsay 
Eszter,^ Nagy-Buny, jó és Ízléses munkáért. Kaurich Tamásné, szül. Pozojevich Mária, 
Nagy-Ősz, jó munkáért. Kis-Becskerek község, jó munkáért. Kis-Küküllő vármegye 
gazdasági bizottsága, Dicső-Szent-Márton, szőttes- és gyapjúárúk jó megmunkálásáért. 
Klösser Mária, Dipse, jó munkáért. Kleinedler Mihály, késes, Nagy-Lévárd, jó mun
káért. Klosch Anna, Dipse, jó munkáért. Koszilkov Lipót és neje szül. Neukov Paulina, 
Vinga, a háziipar előmozdításáért. Komáromi kiállítási helyi bizottság, a megyebeli 
háziipar felkarolásáért. Láng Nina, Elemér, jó munkáért. Langer Jakabné, Trebete, a 
háziipar terjesztéséért. Lobi Sámuel, Kakova, a háziipar felkarolása és fejlesztéséért. 
Lucza Gergely, földmives, Hetény, jó munkáért. Márer Etelka, Budapest, jó munkáért. 
Özv. Manich Péterné, Szabadka, jó munkáért. Mendelovits Lajos, Debreczen, különleges 
háziipari czikkek forgalomba hozataláért. Mihályi Péter, Mármaros-Sziget, a háziipar 
támogatásáért. Milánkovich Károly, Szabadka, jó munkáért. Mislyanov Isztrika, Sza
badka, jó munkáért. Moseszku Árkádia, kisbirtokos, Széleskut, jó munkáért. Müller 
János, késes, Nagy-Lévárd, jó munkáért. Müller József, késes, Nagy-Lévárd, jó mun
káért. Nagy István, földmives, Guta, jó munkáért. Náttá Gyuláné szül. Tamási Zsu
zsanna, Bőzöd, jó munkáért. Német Sándor, földmives, Nagy-Igmánd, jó munkáért. 
Nuver Miklós, kisbirtokos, Szépfalu, jó munkáért. Ó-Szivácz község, jó munkáért. 
Petelei Márton, Maros-Vásárhely, a háziipar fejlesztéséért. Pozojevich Cecil, Nagy-Ősz, 
jó munkáért. Puszta-Somorja község, jó munkáért. Raksányi Anna, Pilis, jó munkáért. 
Rév község, jó munkáért. Romits József, Szabadka, jó munkáért. Rozitsky Antal, Sza
badka, jó munkáért. Sarród község, jó munkáért. Schneider Lajos, Sopron, jó mun
káért. Sebu György, kisbirtokos, Széleskut, jó munkáért. Simkovich Mária, Nagy- 
Lévárd, jó és szép munkáért. Sokcsics Mátyásné, Szabadka, jó munkáért. Somogy vár
megye, Kaposvár, jó és szép munkáért. Soós József, földmives,. Ács, jó munkáért. 
Spitzer testvérek, bérlők, Heves, a háziipar terjesztéséért. Beő-Sárkány község, ĵó és 
versenyképes sásfonó munkáért. Stern Hermann és fia, Veszprém, háziipari czikkek 
forgalomba hozataláért. Supka László, Bánffy-Hunyad, a háziipar terjesztéséért. Szász 
Pál, Mező-Kölpény, jó munkáért. Szentiványi Zoltán, földbirtokos, Budapest, a háziipar 
fejlesztéséért. Szilágymegyei gazdasági egylet, Zilah, a háziipar előmozdításáért. Szo- 
botka testvérek, Szeged, jó háziipari munkáért. Sztankovits Lázár, Ó-Sztapár, jó és 
szép munkáért. Szudarovich Félix, Szabadka, jó munkáért. Tanka Sándor, Henczida, 
jó és szép munkáért. Tolnamegye gazdasági egylete, Szegzárd, a háziipar felkarolá
sáért. Tóth Imréné szül. Demcsok „Mária, Borsa, jó munkáért. Trebitsch Mór, Nagy- 
Marton, háziipari czikkek terjesztéséért. Tikviczky Timótné, Szabadka, jó munkáért. 
Végh József, földmives, Kis-Gömör, jó munkáért. Vujkovich Ottilia, Szabadka, jó mun
káért. Walter János, szerkovács, Nagy-Lévárd, jó munkáért. Weincz Mihály, kisbir
tokos, Károlyfalva, jó munkáért. Zabkov Mariska, Szabadka, jó munkáért. Zentai helyi 
bizottság, jó munkáért.

Közreműködők érme.
Balajthy Mór, főszolgabíró, Szolyva, a ruthénház berendezéséért. Berzeviczy 

Elek, vármegyei aljegyző, Kassa, a sárosmegyei ház berendezéséért. Benkő István, 
városi tanácsos, Veszprém, a veszprémmegyei ház berendezéséért. Bartolli Ágost, al
jegyző, Csik-Szereda, a székelyház berendezéséért. Dobos Sándor, Kecskemét, a kiállí
tási faluban a juhászkunyhó berendezéséért. Finta Miklós, Túrkeve, a kiállítási faluban
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a juhászkunyhó berendezéséért. Fittler Kamill, Budapest, a néprajzi osztály szer
vezése és előmunkálatai körűi szerzett érdemekért. Farkasházi Fischer Vilmos, Kolozs
vár, az erdélyrészi háziiparczikkek gyűjtése körüli ügybuzgóságért. Gámán József, 
Kolozsvár, a kamarai területbeli háziipar-kiállitás szervezése körűi kifejtett ouzgó tevé
kenységért. Gerendy Istvánná szül. Tolnay Róza, Dicső-Szent-Márton, a háziipar fel
karolásáért. Hittrich József, Komárom, a háziipari kiállítás körűi szerzett érdemekért. 
Horváth János, Mezőberény (Békésm.), a háziipar fejlesztéséért. Dr. Jankó János, Buda
pest, a néprajzi osztály szervezése és előmunkálatai körűi szerzett érdemekért. Kovács 
Lajos, jegyző, a vendház berendezéséért. Koszilkov Lipót, tanító, Vinga, a bolgárház 
berendezéséért. Kerékgyártó József, építőmester, Budapest, az egyes házak felépítése 
körűi szerzett érdemeiért. Koczok László, kir. főmérnök, a szabolcsme yei ház beren
dezéséért. Községi és körjegyzők orsz. egyesülete, a falu községház ínak berendezé
séért. Lantos Ignácz, kir. mérnök, Nyitra, a nyitramegyei ház berendezéséért. A'Iorvay 
János, főjegyző, Mező-Kövesd, a matyóház berendezéséért. Pintér Pál, ügyvéd, Szécsény 
(Nógrádm.), a palóczház berendezéséért. Plachner Sándor, főjegyző, Kaposvár, a -omogy- 
megyei ház berendezéséért. Pietsch Lajos, vármegyei főszámvevő, Deés, hunyad- 
megyei ház berendezéséért. Sipos Jánosné, Csernátfalu (Brassóm.), a csángonáz beren
dezéséért. Sréter László, Budapest, a kereskedelmi muzeum kiállításainak rendezése 
körűi szerzett érdemekért. Sztolniczky Odilóné, Temesvár, háziipari czikkek buzgó 
összegyűjtéséért. Streitmann Antal, tanár, Nagy-Becskerek, a torontálmegyei ház beren
dezéséért. Szegedi György, gazdasági tanácsos, Kecskemét, a pásztorkunyhók berende
zéséért. Schuster Márton, főgimn. tanár, Nagyszeben, a szebenmegyei ház berende
zéséért.

XX/B. csoport. Műkedvelők.

Versenyen kívül: Schmierer Gyula dr., Budapest, nem versenyez. Borghese her- 
czegnő szül. Apponyi grófnő, Lengyel, nem versenyez. Esterházy Miklós gr. özvegye, 
Lengyel, nem versenyez.

Millenniumi nagy évem.

/Angol kisasszonyok »Sancta Maria« intézete, Budapest, művészi technika és jó 
Ízlésért a hímzés terén. Budapesti központi oltáregyesület, iparművészeti haladás, jó 
ízlésért. Dluhos Lambéria, Lőcse, műhimzésében nyilvánuló művészi technikáért. Paczka 
Anna műkedvelő, Budapest, himzés és hű festésért. Szibenliszt Gézáné, Nyitra, kitűnő 
kézimunkáért.

Kiállítási érem.
Özv. Baróthi Jenőné, Budapest, műfaragás és zománczfestésért. Beigel Anna, 

Nagy-Károly, művészi technika, jó Ízlésért. Bohus László br., Világos, fényképeiben 
nyilvánuló művészi ízlésért és technikáért. Bornemisza Gabriella br., Bécs, fárafestés 
és porczellánfestésért. Brüll Zsófia, Budapest, selyemfestés, jó Ízlésért. Özv. dr. Emericzy 
Gézáné, Budapest, fárafestés, bőrmetszésért, művészi technika, jó ízlésért. Enyedi 
Lukácsné, Budapest, műhimzésért, művészi technikáért. Eörssy Ilona, Brünn, elefánt
csontra festett miniatűrökért. Erdődy Gyula grófné, V.-Vörösvár, festményért, művészi alakí
tásért. Ferenczy Ilona, Nagy-Várad, selyemfestés, jó ízlésért. Fischer Olga, Győr, faégetés 
mint díszmunka, művészi technikáért. Halaváts Gyula, Budapest, fényképeiben nyilvá
nuló művészi technikáért. Hireghi Hiersch Károly dr., Budapest, majolika-festésért, 
művészi technikáért. Horváth Mihályné, Budapest, majolika-festésért. Juhos Ernő, Buda
pest, fényképeiben nyilvánuló művészi ízlésért. Komáry Erzsébet, Budapest, bőrmetszé
sért, jó ízlésért. Kollonich Elza grófnő, Nagy-Lérán, csipkéért, művészi technika es jó 
Ízlésért. Kreupl Sarolta, Budapest (Gorzaleczky Ilona tanítványa), himzésért, művészi
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technikáért és jó Ízlésért. Luczilla Vikidat, Petrozsény, tűfestésért, jó Ízlésért. Pattantyús 
Ábrahám Márton dr., Illává, fényképeiben nyilvánuló kiváló technikai ügyességért. Özv. 
Pálffy Pál grófné, Malaczka, műhimzésért, régi magyar minták felélesztése és jó ízlésért. 
Pejácsevics Jolán grófné, Budapest, legyezőfestés, művészi technikáért. Reisinger N. 
János, Budapest, fényképeiben nyilvánuló művészi ízlésért. Rickl Gyuláné, Budapest, 
legyezőfestésért, jó Ízlésért. Rupprecht Teréz, Sopron, női kézi munkáért, technikai 
ügyességért. Schandl Amelie, Kolozsvár, asztalkészletért, jó ízlés, technikai ügyességért. 
Sz. Szélles Sándor, Budapest, aquarellfestményekért. Ifj. Széchenyi Jenő gróf, Szt- 
Lőrincz, szobormű művészeti alakításáért. Siateczky Kárász Katalin, Budapest, műhim
zésért, technikai ügyességért. Stráner Károly, Sopron, vizfestményekért, művészi techni
káért. Schuster Ilona, Budapest (Gorzaleczky Ilona tanítványa), művészi technikáért és 
jó ízlésért. Treitz Péterné, Budapest, legyező vizfestéseért, jó ízlésért. Vizeki Tallian 
Mária, Budapest, vizfestmény és selyemfestésért. Till Sarolta, Budapest, porczellánfes- 
tésért, művészeti technikáért. Wagner Ferenczné, Budapest, majolikafestésért. Wallenfeld 
Mihályné, Budapest, himzésért, jó Ízlésért. Weissenbach János báró dr. (Tab, Somogym.), 
fábaégetett művészi rajzokért. Windischgrätz Lajos herczegné, Sárospatak, festett gobelin, 
művészi technika, jó Ízlésért. Wörsching János, Budapest, gobelinfestményért.

Elismerő oklevél.
Özv. Amon Ferenczné, Budapest, festményért. Arany Irén, Szeged, női kézi

munkáért. Arany Károlyné, Szeged, kitűnő kézimunkáért. Balogh Károly, Nagy-Karoly, 
faragott fapipákért. Bentheim Lujza, Kolozsvár, porczellán- és majolikafestésért. Békéssy 
Anna, Kolozsvár, bőrmetszésért. Berkes Antalné, Budapest, művirágért. Csik-Csekefalvi 
Fodor Róza, Csik-Somlyó, festményért. Czillér Margit, Galgócz. Csutor Sándor, Buda
pest, hegedűkért. Davidovits Lipótné, Budapest, női kézimunkáért. Deményi Ferenczné 
és Ida, Budapest, himzésért. Dekmár Kálmán, aquarellért. Dima Melanie, Budapest, 
műhimzésért. Ferenczy Kálmán, Győr (Stern Jenő tanítványa), majolikafestésért. Fodor 
Gyula, Mezőkövesd, hegedűkért. Dr. Friedrich Jenőné, Budapest, női kézimunkákért. 
Georgievits Pál, Újvidék, fényképeiért. Győri Lipót dr.-né, Budapest, kézimunkáiért. 
Gstettner Regina, Nagy-Kanizsa, női kézimunkákért. Heincz Oszkár, Kaposvár, művészi 
famunkáért. Heller Julia, Budapest, hímzésekért. Özv. Horváth Istvánná, Veszprém, női 
kézimunkáért. Janovitz Zsigmond, Budapest, fényképeiért. Ihász Lajosné, Hathalom, 
Lovász-Patona, női kézimunkáért. Junga Sebő, m. kir. honvédfőhadnagy, Nagy-Kanizsa, 
olajfestményért. Ivkovits Dimitrievics Zorka, Szabadka, himzésért. Laubner Károly 
Pozsony, tollrajzokért. Löv Tóbiás dr.-né, Budapest, legyezőfestésért. Magyar Antal, 
Budapest, művészi famunkáért. Özv. Mánn Józsefné, Budapest, női kézimunkáért. Mar- 
sovszky Gyula, Budapest, fényképeiért. Miklóssy Andor, Trencsén, fényképeiért, Missuray 
Irma, Ó-Becse, aranyhímzésű zászlóért. Mocsáry Katalin, Győr, festményért. Mogyorósi 
Irma, Budapest, csipkéért. Nyáry Sámuelné, Budapest, himzésért. Papp Sándor ügyvéd, 
Szászrégen, zománczfestésű dísztárgyakért. Patrubányi Ferenczné, Budapest, lámpa
ernyőért. Vágner Józsefné, sz. báró Pongrácz Jusztina, Illává, spanyolfalért. Poós Pál, 
Téth (Győr vm.), lombfürészmunkáért. Rácz Károly dr., Budapest, fényképeiért. Ráth 
Mariska, Budapest, fára festésért. Resnován István, Budapest, fatuskók utánzatáért. 
Resnován Istvánné, Budapest, himzésért. Rótt Jakab dr.-né, Budapest, hímzésért. Szakáts 
Irén, Budapest, himzésért. Szász Istvánné, Szombathely, hímzések és művirágokért. 
Sebesy Ede József, Pécs, lombfürészeti munkákért. Széchenyi Alexandra grófnő, Buda
pest, műhimzésért. Szilassi Ferenczy Ida, Budapest. Soós Kálmán dr.-né, Budapest, 
himzésért. Schönherr Ilona, Budapest, himzésért. Steiner Ida, Budapest, porczellán- 
festésért. Springholcz Mariska, Győr, festményért. Schmidt Martiny Irma,  ̂Selmeczbánya. 
Szűcs Jánosné, Ó-Becse, aranyhímzésű zászlóért. Szonomár Elekné, Ó-Becse, arany
hímzésű zászlóért. Takács Juliska, Győr (Stern Jenő tanítványa), majolikafestésért. 
Tarnóczy Ida, Budapest, művészi kivitelű művirágokért. 1 óth Bálintné, Győr, majolika
festésért. Özv. Töppler Samuné, szül. Wittich Anna, Magyar-Óv.ir, bőrmetszéséit. Udvaiy 
Géza, Budapesten, fafaragásért. Ujfalussy Zulima, Nagy-Károly, himzésért. Wagnei 
Ferencz, Budapest, tájkép, olajfestményért. Vayna Vilmos dr., Budapest, fényképekéit. 
Voyta Adolfné, Budapest, női kézimunkáért. Zabski Anna, Budapest, fehérneműkért. 
Zombori Rónay Jenő, Nagybecskerek, fényképekért. Zinhober Irma, Budapest, hímzéséi i. 
Zulavszki Józsefné, Győr, majolikafestésért.
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Közreműködők érme.

Gorzaleczky Ilona, Budapest, hímzések tanításáért és gyűjteményes kiállításáért. 
Huszka József, rajztanár, Budapest, himzésrajzok tervezéséért. Stern Jenő, Győr, majolika
festésért.

4. A  bosznía-herczegovínaí csoport kitüntetései.

Millenniumi nagy érem.

Boszn.-hercz. orsz. kormány, Sarajevo (II), kiváló haladás, jó 1 aés, nagy áldozat- 
készségért. Boszn.-hercz. kincstári gyümölcs- és szőllőtelep, Mostár (Vl/e), nagybani 
termelés, haladásért. Boszn.-hercz. orsz. kincstár, Sarajevo (VIII/a), jó munka, fontos 
javítás és haladásért. »Bosznia« bányatársulat, Bécs (VIII/a), uj termelési ág meghonosítása, 
haladásért. Buttazzoni és Venturing bútorgyáros, Sarajevo (XII), iparművészeti fejlődés, 
jó és szép munkáért. Gerhárd és fia, cserhántó czég, Bécs (VII), nagybani termelés, 
új termelési ág meghonosításáért. Grgurina G., bükkfadongagyár, Rukavac (VII), nagy
bani termelés, kivitelképességért. Hörmann Olga asszony, mohám, magánleányiskola, 
Sarajevo (III), jó munka, nemzeti irány felkarolásáért. Hanneman György, Brcska 
(Vl/a, b, c), nagybani termelés, kivitelképességért. Hadzsics Mehmed Hafiz, polgár- 
mester, B.-Bród (Vl/a, b, c), méhtenyésztés fejlesztése, nagybani termelésért. Jezdimirovics 
Svetozár, Novigrád (Vl/a, b, c), selyem- és méhtenyésztés terjesztése körűi szerzett 
kiváló érdemekért. Kravics Hugó, B.-Bród (Vl/a, b, c), földmivelés fejlesztése, nagybani 
termelésért. Két mohám, leányiskola, Sarajevo (III), jó munka, nemzeti irány felkarolásáért. 
Kucsukalics Aliaga, Brcska (Vl/a, b, c), nagybani termelés, kivitelképességért. Mor- 
purgo és Parente, hordódongatermelés czég, Trieszt (VII), kitűnő nagybani termelés, 
kivitelképességért. Műszaki középiskola, Sarajevo (III), kiváló sokoldalú tevékenységért. 
Mitricsevics Jovan, ezüstműves, Sarajevo (XVI, VIII/b), kivitelképesség, kitűnő munkáért. 
Parik Károly, főmérnök, Sarajevo (XI), jó Ízlés és jó munkáért. Reich Mihály, tanító, 
Odzsak (Dervent) (Vl/a, b, c), selyem- és méhtenyésztés terjesztése körül szerzett kiváló 
érdemekért. Vas- és aczélvállalat, Zenica (VIII/a), kivitelképesség, fontos haladás és 
javításért. Viditz Ágoston, államvasúti felügyelő (XX/b), művészeti felvétel, tökéletes 
technikáért. Vancas József, hit. .magánépitész, Sarajevo (XI), jó ízlés és jó munkáért. 
Weiss testvérek, első boszniai szilvakonzervgyár, Brcska (XIX), kitűnő termelés, kivitel
képességért.

Kiállítási érem,

Állami tanítóképző-intézet, Sarajevo (III), helyes irányú munkálkodásért. Állami 
felső leányiskola, Sarajevo (III), jó munka, kiterjedt tevékenységért. Állami felső leány
iskola, Mostár (III), jó munka, kiterjedt tevékenységért. Állami felső leányiskola (irgal
mas nővérek), Sarajevo (III), jó munka, kiterjedt tevékenységért. Állami felső leány
iskola (isteni szeretet leányai), Sarajevo (III), jó munka, kiterjedt tevékenységért. Bes- 
sarovics Risto Gj., paszománygyár, Sarajevo (XIV/b), jó munka, nagybani termelésért. 
»Bosnische Post« könyvnyomda, Sarajevo (II és XV), haladás, jó ízlésért. Bicsakcsics 
Omer, késműves, Sarajevo (XVI és VIII/b), jó munkáért. Bilics G. és R., sörfőző, 
Blagaj (XIX), jó termelés, kivitelképességért. Braun Ágost, épitővállalk., Sarajevo (XI). 
jó munkáért. Csolovics Risto, szabó, Mostár (XIV/b), jó munka, jó ízlésért. Dizdarevics 
Saeih eff., Zenica (Vl/a, b, c), érdemdús termelésért. Elemi leányiskola, Sarajevo (III), 
jó munka és kiterjedt tevékenységért. Finci Z. S., Sarajevo (VII), kitűnő termelés, 
haladásért. Főgimnázium, Sarajevo (III), helyes irányú munkálkodásért. Franicsevics és 
Pavicsics, bor- és szesztermelők, Sarajevo (Vl/a, b, c), jó termelésért. Gruber gyógyvíz-
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forrás kezessége, Srebrenica (IV/a, b), versenyképesség, kivitelképességért. Hoffmann 
Károly, erdőtanácsos (\ II), szép gyűjteményért. Jelacsics Gy. és R., borkereskedő, 
Mostar (Vl/e), nagybani termelés, versenyképességért. Kojdics Sáva, Brcska (Vl/a, b, c)’ 
jó termelésért. Kosztics György, Dervent (Vl/a, b, c), érdemdús termelésért. Kovacsevics 
Stevan, Brcska (VI/a, b, c), jó munkáért. Kereskedelmi iskola, Sarajevo (III), helyes 
irányú munkálkodásért. Kereskedelmi iskola, Banjaluka (III), helyes irányú munkál
kodásért. Kereskedelmi iskola, Dl. Tuzla (III), helyes irányú munkálkodásért. Kasikovics 
testvérek, csipész, Mostár (XlV/a, c), jó munkáért. Kaibics A., kályhakészitő (XI), jó 
munkáért. Kadribegovics Lutfi, késműves (XVI és VIII/b), jó munkáért. Matisics István, 
órás, Travnik (IX), jó kivitel, jó munka, haladásért. Musakadics Mulaga, hímző, Sara
jevo (XIV/b), jó munka, jó Ízlésért. Pavicsics Gavro, szeszfőző, Sarajevo (Vl/a, b, c), 
jó munkáért. Pollák József, szappan- és likőr-gyár, Sarajevo (XVIII és XIX), verseny- 
képesség, jó termelésért. Ramies testvérek, rézműves, Sarajevo (XVI és VIII/b), jó 
munkáért. Richter C., szobafestő, Sarajevo (XI), jó Ízlésért. Sahacsics Muhamed, szíj
gyártó, Sarajevo (XlV/a, c), jó munka, nagybani gyártásért. Schreiber Fülöp, bor- és 
szesztermelő, Gorazsda (Vl/a, b, c), jó termelésért. Steinbeiss Ottó, gőzfűrésztelep, 
Doberlin (VII), haladás, nagybani termelésért. Stockhammer József, czipész, Sarajevo 
(XIV/a, c), jó munkáért. Saries Mehmend eff., Stolac (XX/b), jó munka, technikai 
ügyességért. Töltschik Rudolf, zuzómű-ezég, Bécs (VII), fontos javításért. Trappista 
zárda, Maria-Stern, Banjaluka (Vl/a, b, c), érdemdús termelésért. Tupics Ahmend, réz
műves, Bugojno (XVI és VIII/b), jó munkáért. Taussig és Kohn, sörfőző, D.-Tuzla 
(XIX), kitűnő termelés, versenyképességért. Vukanovics Gjuró, szőnyegszövő, Gacko 
(XX/a), jó munka, jó Ízlésért. Vekics testvérek, bútorgyárosok, Sarajevo (XII), jó és 
szép munkáért. Wahrmann József, Cselics (XIX), új iparág meghonosítása, jó ter
melésért.

Közreműködők érme.
Arndt W. Leó, festő, Berlin (I/a). Arndt Evald Cseplin, festő, Sarajevo (I/a). 

Agalics Semsa, szövőnő, Sarajevo (XX). Bruck Miksa, festő, Budapest (I/a). Ballif 
Fülöp, építész-tanácsos, Sarajevo (Vl/d, XI). Bautz Ágoston, mezőgazd. felügyelő, 
Sarajevo (Vl/a, b). Blazsek Ferencz, építész, Sarajevo (XI). Bektics Mehmed, vésnök, 
Sarajevo (VIII/b, XVI). Bicsakcsics Osman, Sarajevo (VTII/b, XVI). Butscha Ágoston, 
építész, Sarajevo (XI). Berberovka Serifa, szövőnő, Sarajevo (XX). Besicsareva Mara, 
szövőnő, Sarajevo (XX). Csurn Vilmos, dohánybeváltó hiv. főnök, Ljubinje (Vl/a, b). 
Chocholusek Ferencz, fegyintézeti irodatiszt, Zenica (XII, XV, XIV/b). Dronics Iván, Zab- 
riscse (Vl/a, b). Damjanovics Stevo, Hasicsi (Vl/a, b). Duretova Semsa, szövőnő, Sarajevo 
(XX). Filipova Petra, szövőnő, Sarajevo (XX). Georgini Alajos, mérnök, Sarajevo 
(VI/d, XI). Grubor Jovan, fafaragó, Dl.-Unac (XX). Hörmann Szilárd, kormánytanácsos, 
Sarajevo (II). Havelka Ágoston, gazd. intéző, Sarajevo (Vl/a, b). Huber Viktor C., 
gazd. intéző, Sarajevo (Vl/a, b). Hennig Gyula, nyomdaigazgató Sarajevo (XV). Huhn 
Milka asszony, művezetőné, Sarajevo (VIII/b, XVI). H. Osmanovics Pemba, szövőnő, 
Sarajevo (XX). Ivekovics, építész, Sarajevo (XI). Imamovics Urna, szövőnő, Sarajevo 
(XX). Imamovics Hanka, szövőnő, Sarajevo (XX). Jakubovics Habiba, szövőnő, Sarajevo 
(XX). Kuba Lajos, festő, Prága és Mostár (I/a). Kurtics Iván, Ledenica (Vl/a, b). 
Kapetanovics Jelka, Kresevo (XX). Kapetanovics Mehmed bég, polgármester, Sarajevo 
(XX/a, II). Kellner János épitő-tanácsos, Sarajevo (XI). Liposits József, Jaányafogalmazó, 
Bécs (VIII/a). Liebscher Károly, festő, Prága (I/a). Miklau Valentin, erdőmester, Sarajevo 
(VII). Moracsa Vutycsen, fafaragó, Dl.-Unac (XX). Moracsa Rade, fafaragó, Dl.-Unac (XX). 
Moracsa Micso, fafaragó, Dl.-Unac (XX). Mijatova Marta, szövőnő, Sarajevo (XX). 
Mehmed Ali, perzsa szőnyegfestő, Bécs (VIII/b. XVI). Mamies Antal, vésnök, Livno 
(VIII/b, XVI). Matisics Marica, szövőnő, Dolac (XX). Mollinary Ferencz br. dr., kerü
leti főnök, Sarajevo (XX/a). Nani Markusz, iparműhely-igazgató, Sarajevo (VIII/b, XVI). 
Novokmet Jovo, Tribics (Vl/a, b). Orlics Máté (Vl/a, b). Odics Luca, szövőnő, Dolac 
(XX). Osmanagics Sulejman, előmunkás, Sarajevo (VIII/b, XVI). Panitschek Henrik, 
művezető, Sarajevo (VIII/b, XVI). Passini Frigyes, korm; tanácsos, Sarajevo (X/a). 
Panek Károly, mérnök, Sarajevo (VI/d, XI). Petraschek Károly, korm. tanácsos, Bécs 
(VII) Poech Ferencz, bányatanácsos, Bécs (VIII/a). Pács Károly dr., tanar, Saiajevo- 
(III). Petrovics Rúzsa, Kresevo (XX). Rada Ede, főmérnök (XI). Reiser Othmar, múzeumi 
őr, Sarajevo (VII). Radies Anto, Ledenica (Vl/a, b). Ruben ferencz, festo, Bécs (I/a).
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Schnack Károly, áll. vasutak igazg., Sarajevo (X/a). Studnicska Alajos, kézműves-isk. 
igazgató, Sarajevo (XII). Stix Ede, osztályfőnök, Sarajevo (X/a). Sundurika Risto, 
ötvös, Vocsa (VIII/b, XVI). Springer Lajos, a papirgyár igazgatója, Zenica (XV). 
Sisicka Mulija, szövőnő, Sarajevo (XX). Schnautz Milác, keresk, isk. tanár, Dl.-Tuzla 
(V/a, b). Truhelka Csiro dr., a muzeum kusztosza, Sarajevo (XX, II). Toholj Mustafa, 
előmunkás, Sarajevo (I/a). Turn Zalinger Henrik, főfelügyelő, Sarajevo (X/a). Vele Nándor, 
festő, Sarajevo (I/a). Wittousch János, irodatiszt, Bécs (VIII/b, XVI). Zlatarevics Húséin, 
ezüstműves, Sarajevo (VIII/b, XVI). Zeherova Zlatka, szövőnő, Sarajevo (XX).

Elismerő oklevél.

Arapovics Ilija, fafaragó, Konjica (XII), jó munkáért. Csemics Ibro, szőnyegszövő, 
Prozor (XX), jó munkáért. Elemi iskola, Banjaluka (TTI), jó munkáért. Elemi iskola, 
Bihacs (III), jó munkáért. Elemi iskola, B.-Novi (III), y nunkáért. Elemi iskola, Brcska 
(III), jó munkáért. Elemi iskola, D.-Tuzla (III), jó munkáért. Elemi iskola, Fojnica
(III), jó munkáért. Elemi iskola, Gabela (III), jó munkáért. Elemi iskola, Gacko (III),
jó munkáért. Elemi iskola, Gradacsac (III), jó munkáért. Elemi iskola, Jajce (III), 
jó munkáért. Elemi iskola, Krupa (III), jó munkáért. Elemi iskola, Livno (III), jó 
munkáért. Elemi iskola, Novigrad (III), jó munkáért. Elemi iskola, Odzsak (III), jó 
munkáért. Elemi iskola, Posusje (III), jó munkáért. Elemi iskola, Pryedor (III), jó mun
káért. Elemi iskola, Prnjavor (III), jó munkáért. Elemi iskola. Sanskimost (III), jó 
munkáért. Elemi iskola, sarajevoi betegs. egylet (III), jó munkáért. Elemi iskola, Sarajevo 
(III), jó munkáért. Elemi iskola, Srebenica (III), jó munkáért. Elemi iskola, Travnik
(III), jó munkáért. Elemi iskola, Trebinje (III), jó munkáért. Elemi iskola, Vares (III),
jó munkáért. Elemi iskola, Visoko (III), jó munkáért. Elemi iskola, Vrsani (III), jó 
munkáért. Elemi iskola, Zsepcse (III), jó munkáért. Elemi leányiskola, Dl.-Vakuf (III), 
jó munkáért és nemzeti irány érvényesítéséért. Elemi leányiskola, Fojnica (III), jó mun
káért. Elemi leányiskola, Ilidzse (III), jó munkáért. Elemi leányiskola, Konjica (III), 
jó munkáért. Elemi leányiskola, Prnjavor (III), jó munkáért. Elemi leányiskola, Sanski
most (III), jó munkáért. Elemi leányiskola, Vares (III), jó munkáért. Érseki káptalan, 
Sarajevo (II), haladásért. Ferenczrendiek provincziája, Sarajevo (XV), érdekes tárgyak 
gyűjtéséért. Ferencziek provincziája, Mostar (XV), érdekes tárgyak gyűjtéséért. Ferencz
rendiek kolostora, Tolisa (XV), érdekes tárgyak gyűjtéséért. Filipovics Jusuf beg, Sara
jevo (II), haladásért. Gör. kel. leányiskola, Sarajevo (III), jó munkáért. Gör. kel. leány
iskola, Mostár (III), jó munkáért. Gör. kel. metr. konzisztórium, Sarajevo (II), hala
dásért. Hadzsi Sábán és társai, kávés-üzlet (XIX), jó munkáért. Plulusi Mehmed eff., 
Sarajevo (II), haladásért. Jedlicska Hugó, mérnök, Bihacs (XX/a), érdekes gyűjte
ményért. Kajon Dániel, nyomdász, Sarajevo (XV), jó munkáért. Kasikovics Nikola, 
Sarajevo (II), haladásért. Kereskedelmi iskola, Bihacs (III), jó munkáért. Kereskedelmi 
iskola, Bjelina (III), jó munkáért. Kereskedelmi iskola, Brcska (III), jó munkáért. Keres
kedelmi iskola, Mostár (III), jó munkáért. Kereskedelmi iskola, Livno (III), jó mun
káért. Kereskedelmi iskola, Travnik (III), jó munkáért. Kereskedelmi iskola, Trebinje 
(III), jó munkáért. Kiseljak, savanyűvizforrás kezelősége (IV/a, b), jó termelésért. 
Krajcsevics Gyula, cs. és kir. százados, Sarajevo (VII), érdekes gyűjteményért. Njavro 
Márton, szőnyegszövő, Hrasno (XX), jó munkáért. Plóhl Antal, tanító (III), jó tervezésért. 
Prcsics Mehmed fiai, faggyú-gyertyagyár, Tuzla (XVIII), jó munkáért. Radisics Nedjelko, 
Mostár (II), haladásért. Roth Károly, cs. és kir. százados, Sarajevo (XX/b), jó munkáért. 
Savics Risto J., könyvnyomdász, Sarajevo (XV), jó munkáért. Seifert Lajos, sétabotgyár, 
Dervent (VII), jó munkáért. Sinanagics Alija, szőnyegszövő, Prozor (XX), jó munkáért. 
Spindler és Löschner, könyvnyomda, Sarajevo (XV), jó munkáért. Srskics György, 
Sarajevo (XX/b), jó munkáért. Tanitóképezde, Sarajevo (VI/a, b, c), sikeres munkáért.

Versenyen kívül. Musil Ede, papirgyáros, Zenica (XV).
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5. Horvát-Szíavonország kiállításának kitüntetései*

Millenniumi nagy érem.

Állatvédő-egylet, Zágráb, haladásért. Báró Allnoch, botgyár, Bregana, új ipar 
meghonosítása, jó munka és haladásért. Aksmann Adela, Eszék, jó munka, jó ízlés és 
haladásért. Albrecht C., Zágráb, versenyképesség és jó munkáért. Andresz Ferencz, írig, 
kitűnő termelés és haladásért. Brusina Spiridon, tanár, Zágráb, rendkívüli érdemekért.' 
Budicki Iván, asztalos, Zágráb, jó munka és Ízlésért. Brestováczi uradalom (Dr. Reiner 
Mihály), Brestovácz, kitűnő termelés és kivitelképességért. Blaczkói uradalom, Blaczko, 
kitűnő termelés és versenyképességért. Brunsmid Viktor, Zsupanje, kitűnő tenyésztés és 
haladásért. Bestebner Antal, Zágráb, jó munkáért. Baumgarten Antal, Zágráb, kitűnő 
munkáért. Baday F. S., Új-Gradiska, jó munka és versenyképességért. Bulvan Slavoljub, 
Zágráb, jó munka és Ízlésért. Badl Jakab és Ignyat Antal, Krapinai fürdők, sikeres 
működésért és haladásért. Breyer Markó, Kőrös, haladásért. Berger J., Eszék, kitűnő terme
lésért. Bothe és Ehrmann, bútorgyár. Zágráb, kitűnő munka és ízlés, nagybani gyártás és 
versenyképességért. Csikós Béla, Zágráb, tehetséges festőnek szép munkáért. Cvetisics 
Klotilda, leányszakiskola-igazgatónő, Zágráb, rendkívüli érdemek és jó Ízlésért. Cserych A., 
tanningyár, Mitrovicza, nagybani termelés és haladásért. Cserych fiai, chemische Holz- 
produkten-Fabrik, Mitrovicza, nagybani termelés és haladásért. Chotek Rudolf gr., 
Cserevics, kitűnő termelés és kivitelképességért. Drobacz Stefan, Vukovár, verseny- és 
kivitelképességért. Sz. Jeronimi társulat, Zágráb, rendkívüli érdemekért az irodalom kiváló 
mívelése körűi. Dvorzsak Vincenc dr., Zágráb, új találmány és rendkívüli érdemekért. 
Drakulics Miklós, Varazsd, kitűnő munkáért. Dragicevic S. A., Pakracz, termelés nagyban, 
kivitel- és versenyképességért. Dienes Dániel, Új-Gradiska, kitűnő termelés és verseny- 
képességért. Devidé Boldizsár, Zágráb, jó munka és iparművészeti haladásért. Deutsch 
Fülöp fiai, Zágráb, jó munka és haladásért. Erdődy Rudolf gr., Novimarof, kitűnő 
tenyésztés és haladásért, Erdődy István gr., Jaszka, kitűnő tenyésztés és haladásért. 
Erdődy Teréza grófnő, Vinicza, rendkívüli érdemek és kiváló tenyésztésért Eisenmayer 
Viktor, Kőrös, versenyképesség és jó munkáért. Eltz gróf uradalma, Vukovár, kitűnő 
tenyésztés és haladásért. Fröhlich Károly, Szt.-Péter Orehovacz, nagybani termelés-, 
kivitel- és versenyképességért. Funkes Henrik, botgyár, Karlovacz, új iparág meg
honosításáért. Friedrich Ferencz, Karlovicz, kitűnő termelés, kivitel- és versenyképes
ségért. Franz Ignácz, Zágráb, jó munka és ízlésért. Frank Hinko fiai, Zágráb, kivitel 
és haladásért. Franges Róbert, szobrász, Zágráb, tehetséges szobrásznak kitűnő munkáért. 
T. Ferenczrendiek kolostora, Pozsega, kitűnő tenyésztés és haladásért. Fatermékek 
gyára, Vrbovsko, új iparág meghonosítása, haladas és tenyésztésért. Ganz és társa, 
Vranovina, haladás és jó munkáért. Gorjanovics Károly dr., tanár, Zágráb, sikeres 
működés és haladásért. Golub Ferdo, Zágráb, jó és szép munkáért. Gőzmalmi részvény
társulat, Indija, kitűnő termelés, verseny- és kivitelképességért. Hager Josip, Djakovár, 
kitűnő termelés és versenyképességért. Hermann A., Varasd, nagybani termelés, verseny- 
és kivitelképességért. Hamel György, Zágráb, jó munka és haladásért. Heinzl V jekoslav 
idősebb, Zágráb, jó munka és haladásért. Halászok szövetkezete Crkveniczán, haladásért. 
Hefferer V. özvegye és fia, Zágráb, verseny- és kivitelképesség, új iparág meghono
sítása és jó munkáért. Häcker Frigyes, Zágráb, jó munka és ízlésért. Horvát-szlavon 
méhészeti társaság, Eszék, kitűnő munka és haladásért. Hajdinovics Márton, Pétervárad, 
kitűnő tenyésztés és haladásért. Horvát üvegipar részvénytársaság, Zágráb, új iparág 
meghonosítása, kivitel- és versenyképességért. Hire Karoly, Zágráb, haladás és jó 
munkáért. Inkey Imre báró, Rasina, kitűnő tenyésztés, verseny- és kivitelképességért. 
Ilics Pál, Karlócza, kitűnő tenyésztés és haladásért. I-ső báni vagyonközség, Glina, 
kitűnő tenyésztés és haladásért. Il-ik báni vagyonközség, Petrinja, kitűnő tenyésztés és 
haladásért. Irgalmas nénék, Zágráb, versenyképességért, haladás a műiparban, jó ízlés, 
kiváló termelésért. Szt.-Györgyi vagyonközség, Belovár, kitűnő tenyésztés és haladásért. 
Gőzmalom Unió, Eszék, versenyképesség, nagybani termelés és haladásért. Gradiskai 
vagyonközség, Új-Gradiska, kitűnő tenyésztés és haladásért. Jersabek Ferencz, Zágráb, 
kitűnő tenyésztés és jó ízlésért. Jovanovics Gjoka, Pozsega, verseny- és kivitelképes
ségért. Jovanovics Kosta, Daruvár, verseny- és kivitelképességért. Jurkovics Pétéi pl.,
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Vukovár, kitűnő tenyésztés és haladásért. Jódfürdő, Lipik, sikeres működés és haladásért. 
Josipovich Imre, Jalkovac, rendkívüli érdemek, kitűnő tenyésztés és haladásért. 
Krasovics Iván, Karlovic, kitűnő tenyésztés és versenyképességért. Kraus és fiai, Eszék, 
kivitelképességért. Körösi vagyonközség, Belovár, kitűnő tenyésztés és haladásért. 
Kulmer Ludovik gróf, Zabok, kitűnő tenyésztés és haladásért. Kronast I. G. fia, Varazsd, 
jó és igen szép munkáért. Kontak Antal, Zágráb, igen jó munkáért és kitűnő Ízlésért. 
Kuhacs Fr. Ksaver, Zágráb, kitűnő kutatás és haladásért. Kovacsics Terézia, Zágráb, 
új iparág meghonosítása és jó munkáért. Kugli és Deutsch, Zágráb, jó munka és hala
dásért. Kramer S. H., Karlovac, új iparág meghonosítása, jó munka és haladásért. 
Kestercsanek Zs. Fran tanár, Kőrös, haladásért. Kolesarics József, Bród, jó munka és 
haladásért. Kalina József, Zágráb, jó munka és kivitelképességért. Kale Ludovik, Nagy- 
Bastaj, kitűnő termelés és kivitelképességért. Krajac Dionis, Zengg, versenyképesség és 
kivitelképességért. Kir. szab. likőrgyár részvénytársaság, Zágráb, kitűnő termelés, kivitel- 
és versenyképesség, haladásért. Kusevics Marrel pl., Zágráb, kitűnő tenyésztés és hala
dásért. Kolostor Krusedol, Krusedol, kitűnő tenyésztés és kivitelképességért. Kutjevai 
uradalom, Kutjeva, kitűnő tenyésztésért és haladásért. Kolostor Grgetek, Grgetek, kitűnő 
tenyésztés és haladásért. Kolostor Jazak, Jazak, kii, " termelés és kivitelképességért. 
Karácsonyi gróf uradalma, Kamenica, kitűnő tenyésztés, verseny- és kivitelképességért. 
Líceumi igazgatóság, Zágráb, rendkívüli érdemeiért. Lobe Károly, Új-Gradiska, kitűnő 
tenyésztés, verseny- és kivitelképességért. Lober Jelisava, Karlócza, kitűnő tenyésztésért. 
Lövy Zsigmond, Daruvár, versenyképesség és haladásért. Lobmayer Antal dr., Zágráb, 
sikeres működés és haladásért. Lövy és Fuchs, Orahovicza, új iparág meghonosítása 
és jó munkáért. Lenard Valent, Zágráb, jó munka és haladásért. Libkovitz Károly, 
Zsupanje, kitűnő termelés, kivitel- és versenyképességért. Maruzzi Alexander, Zágráb, 
jó munka és jó Ízlésért. Markovics fiai, Pakrac, kitűnő termelés és kivitelképességért. 
Mihaljevics Vaso, Vukovár, kitűnő termelés és kivitelképességért. Mayerski Izidor pl., 
Maslenjatya Bastaja, kitűnő termelés és kivitelképességért. Musicki Milan, Brod, kitűnő 
tenyésztés és kivitelképességért. Majláth László gr., Dől. Miholjac, kitűnő tenyésztés 
és haladásért. Maliin Ferencz, Pétervárad, kitűnő tenyésztés és kivitelképességért. Miki 
Tornas, Szt.-Margarethen, kitűnő termelés és kivitelképességért. Mimics Ralin, Okucsani, 
kivitel- és versenyképességért. Maniu Valerian, Kőrös, versenyképesség és nagybani 
termelésért. Mihokovics Ferencz, Zágráb, jó és pontos munkáért. Masics Nikola, festő. 
Zágráb, tehetséges festő, kiváló kitűnő munkáért. Medovics Celestin, festő, Zágráb, 
tehetséges festő, kiváló kitűnő munkáért. Nyerstermények feldolgozására és értékesítésére 
alakult I-ső horvát részvénytársaság, Belovár, jó munka és haladásért. Otocsaczi vagyon
község, Otocsacz, kitűnő tenyésztés és haladásért. Ogulini vagyonközség, Ogulin, kitűnő 
tenyésztés és haladásért. Pantelics Pál, Zimony, jó munka és haladásért. Péterváradi 
vagyonközség, Mitrovicza, kitűnő tenyésztés és haladásért. Pospisil Iván, Zágráb, kitűnő 
munka és Ízlésért. Philipp Miroslav, Eszék, jó munka és haladásért. Pakráczi püspökség, 
Pakrácz, kitűnő tenyésztés és kivitelképességért. Parketgyár és gőzfűrész, Zágráb, 
nagybani termelés, verseny- és kivitelképességért. Papirgyár, Zágráb, új iparág meghono
sításáért. Pozsega város uradalma, Pozsega, kitűnő tenyésztés és kivitelképességért. 
Pejacsevich László gr., Kraljevci, rendkívüli érdemek, kitűnő tenyésztés és nagybani 
termelésért. Panyan József, Pétervárad, verseny- és kivitelképességért. Patriarchal 
uradalom, Dálj, kitűnő tenyésztés és haladásért. Popovics József báró, Karlócza, kivitel
képesség, versenyképesség és haladásért. Pfister Josip, erdőbecslő, Zágráb, új talál
mányok és haladásért. Povischil és Kaiser-féle bútorgyár, Eszék, jó munka, Ízlés, verseny- 
és kivitelképességért. Padevith N., Zengg, haladás és jó munkáért. Pfeifer Julius, Eszék, 
jó munka és haladásért. Radosavljevics Károly, Bród, kivitel- és versenyképességért. 
Ruzsics G., Rieka (Fiume), nagybani termelés, jó munka és versenyképességért. Rauch 
Géza br., Luzsnica, kitűnő termelés és versenyképességért. Slunyi vagyonközség, 
Karlovac, kitűnő tenyésztés és haladásért. Schmidinger József, Pozsega, kitűnő tenyésztés 
és haladásért. Supanek Julio, Zágráb, jó munka és ízlésért. Szűcs János, írig, kivitel- 
és versenyképesség, haladásért. Streicher Sándor, Zimony, haladás és kivitelképességén. 
Sarcsevics Mátyás (fiatalabb), Djakovo, rendkívüli munkáért és haladásért. Schulhof J. 
N., Eszék, kitűnő anyag és jó munkáért. Stojsavlevic Adela, Bécs, kitűnő munka és jó 
ízlésért. Stankovics Iván, Karlovca, kitűnő termelés és kivitelképességért. Stekovics Jovan, 
Belovár, kitűnő termelés és haladásért. Tisov Iván, Zágráb, tehetséges festőnek szép 
munkáért. Trstenjak M., Zágráb, pontos munkáért és jó Ízlésért. A trifaili kőszén
részvénytársaság, Krapina, verseny- és kivitelképességért. Herczeg Schaumburg-Lippe
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uradalma, Virovitica, kitűnő tenyésztés és haladásért. Városi hatóság, Zágiáb, haladás 
és sikeres működésért. Varasdi Teplitz-fürdő, Varasd-Teplitz, kitűnő működésért és 
haladásért. Vilhar Ferencz, Zágráb, művészi működésért. Vidmar és Rogics, Sv. Juraj, 
kitűnő termelés és kivitelképességért. Vrdniki bányák, Vrdnik, nagybani termelés,7 
verseny- és kivitelképességért. Vasics Károly, Zágráb, jó munka és haladásért. Zivanovics 
Jovan, Karlovic, kitűnő tenyésztés és haladásért. Zágrábi részvény-sörfőzde, Zágráb, 
kitűnő termelés, verseny- és kivitelképességért. Zágrábi cognacgyár, Zágráb, kitűnő 
termelés, verseny- és kivitelképességért. »Zagorka«-agyagárú-gyár, Bedekovcsina, rend
kívüli jó anyag és munka, nagybani kivitel, jó ízlésért. Zajc pl. Iván, zeneszerző, 
Zágráb,' kitűnő művészi termékekért. Zágráb város tanügye, Zágráb, kitűnő működéséért.

Kiállítási erem.

Áron Antal, Zágráb, igen szép és tehetséget mutató festményért. Adler Josip, 
Kaptol, kitűnő tenyésztésért. Antyin Franjo, Crnilug, kitűnő tenyésztésért. Arko Mio, 
Zágráb, kitűnő tenyésztésért. Althaler Fritz, Lipik, kitűnő tenyésztésért. Akurti Aurél, 
Sirác, kitűnő tenyésztésért. Agicsics Anica, Nustár, jó munkáért. Andrlics Pavao, Vido- 
vec, jó munkáért. A plitviczei tavak rendezésére és szépítésére alakult egylet, Zágráb, 
haladás és eredményes tevékenységért. A kalniki bányák részvénytársasága, Zágráb, 
haladásért. Bauer Josip, Zágráb, tehetséget mutató festményért. Bucsar Franjo, Zágráb, 
haladásért. Beck Vinko, Zágráb, haladás és eredményes tevékenységért. Bubauj Iván, 
Kraljevica, haladásért. Blazsekovics Gjuro, Zágráb, jó munka és jó ízlés. Brixi Iván, 
Zágráb, eredményes tevékenységért. Breslauer Adolf utódja, Daruvár, kitűnő termelés- 
és versenyképességért. Bogunovics Marija, Podvinj, kitűnő termelésért. Battagliarini 
Anica, Bakar, kitűnő termelésért. Bogies Tanaszija, Pakracz, kitűnő termelésért. Bauer 
Ludvig, Vocsin, kitűnő termelésért. Breyer Sándor és fia, Krizsevci, kitűnő termelés- és 
kivitelképességért. Brenner Franjo, Varazsd, kitűnő termelés- és versenyképességért. 
Bagó Stjepan, Drevovci, versenyképesség- és kivitelképességért. Berek Misko, Berka- 
szovo, versenyképességért. Budicki Ferdo, Varazsdin, jó munkáért. Bakics Milán, Belo- 
vár, jó anyagért. Babies Szava, Belegis, kitűnő termelésért. Belosevics pl. Lackó, Zlatar, 
kitűnő termelésért. Berchtold Arthur gróf, Moszlavina, kitűnő termelésért. Brozovics 
Ignat, Belovár, jó munkáért. Bengyel Franjo, Eszék, jó munka- és haladásért. Balkovics 
Josip, Zégráb, kivitelképességért. Beck Albert, Vinkovce, jó munka- és haladásért. Bogovics 
Marko, Krizsevci, jó munka és jó Ízlésért. Bozsics Dragutin, Zágráb, jó munkáért. Butko- 
vics Antal, Brinj, jó munkáért. Benesics Josip, Ilok, kitűnő termelésért. Bauer Franjo, 
Szlatina, versenyképességért. Berták Katica, Dugoszelo, jó termelésért. Betelheim Sámuel, 
Katina, kitűnő termelésért. Csutics Josip, Vinkovci, jó munkáért. Cirkovity Mato, Bakar, 
kitűnő termelésért. Cerani Dragutin, Zsupanje, versenyképességért. Carevityes Tepics, 
Vukovár, kivitelképességért. Csolak Nikola, Jasenovac, kitűnő termelésért. Car Josip, 
Karlovac, jó munkáért. Cigler Marija, Krizsevci, jó munkáért. Clignon Valentin, Raics, 
kivitelképességért. Deutsch Evelina, Vocsin, kitűnő termelésért. Deutsch Ignácz, Vocsin, 
kitűnő termelésért. Dimitrijevics Sztevan, Opatovac, versenyképességért. Dörner Franjo, 
Lipik, kivitelképességért. Dozet Prokop, Karlovac, jó munkáért. Dubravcsity Fülöp, 
Otocsac, jó munkáért. Djakovári tűzoltó-egylet, Djakovár, haladásért. Daruvári íürdő- 
igazgatóság, Daruvár, haladá ért. Damjanovics Sztevan, írig, kitűnő termelésért. Drago- 
szavljevics Petar, Okucsani, kitűnő termelésért. Divics Antal, Velika-Kopanica, kitűnő 
termelésért. Doics Vaszo, Belovár, kitűnő termelésért. Drk Franjo, Petervárad, kitűnő 
termelésért. Dimitrijevics Joso, Jazak, verseny- és kivitelképességért. Daszovics Dane, 
Priboj, jó munkáért. Duma Konstantin, Zágráb, űj találmányért. Drobaty Jovo, Goszpics, 
jó munkáért. Első horvát tengermelléki gőzmalom-társaság, Szenj, versenyképességért. 
Első horvát cognacgyár, Varazsd, kitűnő termelés- és versenyképességért. Első horvát 
villamvilágitási társaság, Varazsd, haladásért. Egri Ljudevit, Zimony, jó munka és 
Ízlésért. Ehrenfeld Franje, Eszék, kivitelképesség- és kitűnő termelésért. Érben Antal, 
Eszék, haladásért. Franck Izidor, Tovarnik, versenyképességért. Filipovics Sándor, 
Pozsega, jó munkáért. Forko pl. Franjo, Csebovec, kitűnő termelésért. Gyurgyakovics 
Pavle, Ugrinovci, kitűnő termelésért. Grünwald Eugen, Cabuna, kitűnő termelésért. 
Golubovics Izidor, Pozsega, kitűnő termelésért. Gőzmalom - részvénytársaság, Stara- 
Pazuva, versenyképességért. Gőzmalom-részvénytársaság, Nova-Pazuva, versenyképes-
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ségért. Gundrum Dragutin, Pleternica, kitűnő termelésért. Giebersucher Makso, Új- 
Gradiska, kitűnő termelés- és versenyképességért, Gvoszdanovics pl. Dragutin, Sztrazse- 
man, kivitelképességért. Grgurov Veszelin, Erdevik, versenyképességért. Gottlieb Albert dr., 
Vukovár, kitűnő termelésért. Grgincsevics Stjepan, Sibinj, kitűnő termelésért. Gavrilo- 
vics Milán, Vukovár, fontos javításért. Günther Rudolf, Zágráb, jó munka- és Ízlésért. 
Groics Katica, Ugrinovci, jó munkáért. Glodics Stefanija, Biela, jó munkáért. Gregurics 
Antun, Pétervárad, kitűnő termelésért. Henn Rudolf, Vinkovci, kitűnő termelésért. 
Horvát Aladár, Martinéi, kitűnő termelésért. Hupbauer Gjuro, Neudorf, kitűnő terme
lésért. Hlavacsek Iván, Vilityszelo, kitűnő termelésért. Horváth Lajos, Lipik, kitűnő 
termelésért. Hermann Josip, Kupinovo, kivitelképességért. Horvát leszámitoló-bank, 
Zágráb, haladásért. Hikec Makso, Zabok, jó munka- és ízlésért. Hribar Nikola, Velika- 
Goricza, jó munkáért. Hodina A., Vukovár, jó munkáért. Hribar Magdalena, Velika- 
Gorica, jó munkáért. Horvatovics Éva, Stari-Jankó vies, jó munkáért. Hras Franjo, 
Ludbreg, jó munkáért. Hermann Dragutin, Eszék, kivitelképességért. Hlaban Gjuro, 
Fericsanci, jó munkáért. Hochnjec Albert, Zágráb, jó munka- és haladásért. Ilijasevics 
Mato, Gor.-Raics, kitűnő termelésért. Ivkovics Joan, Kuzmin, kitűnő termelésért. Ivkovics 
Jefta, Uj-Gradiska, kitűnő termelésért. Israel Ignácz, Popovacsa, kitűnő termelésért. Inchiostri 
N., Zágráb, jó munkáért. Ivekovics Oton, Zágráb, igen szép festményért és akvarelért. 
Ivancsics Ivan, Lavoslav (Crkvenica), jó munkáért. Jemersics Ivan, Grubisnopolje, kitűnő 
termelés- és haladásért. Jakomini Félix, Varazsd, kitűnő termelésért. Jerenics pl. Amfilo- 
hija, Sisatovac, kitűnő termelésért. Joanovics Milán, Mirkovci, kitűnő termelésért. 
Jovanovics Koszta, Brdjani, kitűnő termelésért. Jovanics Matija, Mirkovci, kitűnő ter
melésért. Janis Slavoljub, Crkvenica, jó munkáért. Jurinac dr. tanár, Varazsd, ered
ményes tevékenységért. Justus Aleksander, Eszék, jó munka- és Ízlésért. Juricsko 
Luka, Krapina, jó munka- és Ízlésért. Jambresics Stjepan, Vinica, jó munkáért. 
Joka Ádám, Üj-Gradiska, kivitelképességért. Jakovljievics Ljubimir, írig, kitűnő terme
lésért. Jakopovics Anna, Vel.-Kopanicza, kitűnő termelésért. Janda Franjo, Andrijevci, 
kitűnő termelésért. Jamniczai ásvány-savanyúviz tulajdonosa, Zágráb, nagybani terme
lésért. Jankovics Vlado, Daruvár, kitűnő termelésért. Juries Iván, Eszék, jó munka- és 
ízlésért. Kos pl. Mijo, Imbriovac, kitűnő termelésért. Krieger Draginja, Szurcsin, ki
tűnő termelésért. Kaiser Emil, írig, kitűnő termelésért. Karlovics Franjo, Ilok, kitűnő 
termelésért. Kiss pl. Oszkár, Varazsd, kitűnő termelésért. Krajacz Iván fiai, Senj, kitűnő 
termelésért. Katz és fiai, serfőzde, Krizsevac, versenyképességért. Kosztics Petar, Szurduk, 
kitűnő termelésért. Knezsics Lujo, Vel.-Gorica, kitűnő termelésért. Kerecski Lázár, Ba- 
tajnica, kitűnő termelésért. Kraszojevics Dragutin, Cortanovci, kitűnő termelésért. Kne- 
zsevics Stjepan, Andrijevci, kitűnő termelésért. Kolostor Kuvezsdin, kitűnő termelésért. 
Kolostor krs. Remete, kitűnő termelésért. Kurc Iván, Novska, kitűnő termelésért. Kayser 
Franjo, írig, kitűnő termelésért. Kristel Petar, Senj, jó munkáért. Kuten Gjuro tanár, Zágráb, 
haladásért. Kolander Vatroslav, Zágráb, művészeti jó munkáért. Kassner Hermann, 
Zágráb, jó és ízléses munkáért. Kuzma Julijo, Vinkovcze, jó munkáért. Komlinovics 
Mijo, Petrinja, jó és Ízléses munkáért. Kosárkötési iskola, Zimony, jó és Ízléses mun
káért. Kramarics Mile, Dol.-Miholjac, jó munkáért. Krmpotics Antun, Senj, jó mun
káért. Kaspar Lavoslav, Zsupanje, jó munkáért. Községi elöljáróság, Crkvenica, hala
dásért. Községi elöljáróság. Fuzsine, haladásért. Községi elöljáróság, Kraljevica, haladásért. 
Községi elöljáróság, Növi, haladásért. Knez Mavro, Zágráb, jó munkáért. Kotal Iván, 
Zágráb, jó munkáért. Kocijancsics Jankó, Zágráb, jó munka és haladásért az iparművé
szetben. Keppert Dragutin, Zágráb, jó munka és anyagért. Krapek Hinko, Karlovac, 
jó munkáért. Kovacsevics Josipa, Retkovci, jó munkáért. Kovacsevics Terezija, Ret- 
kovei, jó munka és Ízlésért. Kuzmirovic Vida, Bobota, jó munkáért. Kucsera Oton, 
Zágráb, haladásért. Katusics Iván, Cérna, kitűnő termelésért. Kramer Ljudevit, Bastaji, 
kitűnő termelésért. Kovacsevics Péter, Odvorce, kitűnő termelésért. Kohn Jakab és fiai, 
Brod, kitűnő termelésért. Klein Martin, Racinovci, kitűnő termelésért. Kutuzovics Stevo, 
Gundinci, kitűnő termelésért. Krsznik Josip, Krapina, kitűnő termelésért. Krsepelka 
Josip, Koncanica, kitűnő termelésért. Krakanovics Mladen, Cserevics, kitűnő terme
lésért. Kohn Ignácz. Szlatina, kitűnő termelésért. Kandier Vinko, Stitar, kitűnő terme
lésért. Kajfes Mato, Brlog, kitűnő termelésért. Kosárkötési iskola, Eszék, jó és Ízléses 
kidolgozásért. Kovacsics testvérek, Zágráb, jó munka és Ízlésért. Ladika Ferdo, Maru- 
sevac, kitűnő termelésért. Leitner D., Varazsd, kitűnő termelésért. Lukacs Petar, Novi- 
Karlovci, kitűnő termelésért. Lazarevics Vaszo, Szurcsin, kitűnő termelésért. Löwy 
Ljudevit, Zágráb, igen szép szobrászati famunkáért. Luketics Ivan, Vinkovci, jó mun-
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káéit. Lenz Gjuro, Zágráb, jó munkáért. Lederer Koloman, Orahovica, fontos javításért. 
Leinlei Lorenz, Tovarnik, kitűnő termelésért. Lesics Ilija, Bosnjaci, kitűnő termelésért. 
Lang Adolf és Filip, Markusica, kitűnő termelésért. Löwy Jakab, Adasevci, kitűnő 
termelésért. Lombarovics Marjan, Ótok, kitűnő termelésért. Legros Stjepan, Új-Gra- 
diska, kitűnő termelésért. Lucies pl. Gabro, Velika-Kopanica, kitűnő termelésért. Ljuboe- 
vics Szofra, Moscsanica, kitűnő termelésért. Metzner Ferdo, Eszék, haladásért. Müller 
Antun, Djakovo, jó munka és haladásért. Mikus Matija, Csemernica, jó munkáért. 
Mosinger és Breyer, Zágráb, jó munka- és Ízlésért. Mindszenthy pl. Janina, Eszék, 
jó munkáért. Miskovics Dusán, Besenovo, kitűnő termelésért. Markovics Franjo, Siki- 
revei, kitűnő termelésért. Musicki Joso, Brod, kitűnő termelésért. Módii Antun, Dezsa- 
novei, kitűnő termelésért. Martinkovics Antun, Lipovac, kitűnő termelésért. Miskovics 
Joso, Jazak, kitűnő termelésért. Mestrovics Vinko, Ilok, kitűnő termelésért. Mayer 
Vilim, Nova-Gradiska, kitűnő termelésért. Mikulcsics Furaj Vickov, Bakar, kitűnő terme
lésért. Matzek Josip, Nova-Gradiska, kitűnő termelésért. Moses Dávid, Gornja-Rieka, 
kitűnő termelés és versenyképességért. Mauthner Marko, Pakrac, kitűnő termelésért. 
Milihram Ferdo, Karlovac, jó munkáért. Milihram Iván, Krizsevac, jó munka- és ízlésért. 
Modrusan Ljubica, Karlovac, jó munka- és ízlésért. Mayer és Wolke.nfeld, Cicse. jó 
munka- és ízlésért. Milovanovic Jeca, Tripinje, jó munka- és ízlésért. Mihokovics Mato, 
Gora, kitűnő termelésért. Milicsics M., Petrinja, kitűnő termelésért. Milics Stjepan, Karlovci, 
kitűnő termelésért. Mihelics Jakob, Dubrava, kitűnő termelésért. Merkl Petar, Fericsanci, 
kitűnő termelésért. Mittelbach Zsiga, Zágráb, haladásért. Moser Franjo, Zimony, ver
seny- és kivitelképességért. Menges Gjuro, Vukovár, jó munkáért. Mosinger R., Va- 
razsd, kivitel- és versenyképességért. Markos Karol, Nikinci, kitűnő termelésért. Mayer Josias, 
Nova-Pazuva, kitűnő termelésért. Mayer Makso, Velika-Gorica, kitűnő termelésért. Miksics 
Marko, Dolnjaki, kitűnő termelésért. Moster Hinko, Sv.-Ivan-Zabno, kitűnő termelésért. 
Mileusznics Marko, Zágráb, kitűnő termelés- és haladásért. Miskatovics Ferdo, Cernik, 
kitűnő termelésért. Muha V., Zágráb, sikeres működésért. Margetics J., Zágráb, jó munkáért. 
Nendl Franjo, Krizsevci, jó munkáért. Neuberger Felix és fia, Rieka, jó munkáért. Németh 
Stjepan, Pétervárad, jó munka, kidolgozás és ízlésért. Nikolajevics Alexander dr., Nova- 
Gradiska, kitűnő termelésért. Olivcsics Mato, Krapina, jó munkáért. Obradovics Gjuro, 
Nova-Gradiska, jó munka és haladásért. Obiak Iván, Zágráb, jó munka- és ízlésért.
Olujevics Andrija, Brod, kitűnő termelésért. Otocsaci szakiskola, Otocsac, jó bognár-
munkáért. Osztoics Pavle, Otocsac, jó kovácsmunkáért. Orlics Mito, Goszpics, sikeres 
működésért. Omcsikus Nikola, Lovinac, jó munkáért. Plesnicsar Franjo, Kutina, kitűnő ter
melésért. Poljak Milan és Anka, Gjurgjevac, kitűnő termelésért. Pleternicai uradalom, 
Pleternica, kitűnő termelésért. Popovics G. Ivan, Brod, kitűnő termelésért. Petrovics 
Lazar, Morovics, kitűnő termelésért. Pahany C. A. és fia, Brod, kitűnő termelésért. 
Pulja Gjoka, írig, kitűnő termelésért. Pakra kolostor, Pakrac, kitűnő termelésért. Popper
testvérek, Vrdnik, kitűnő termelés- és versenyképességért. Planer Dragutin, Sziszek,
kitűnő termeléséit. Postruzsin J., Zágráb, jó munka- és Ízlésért. Papes Antun, Zágráb, 
jó munkáért. Petrák Dragutin, Zágráb, jó munkáért. Pokrstenik Mirko, Nova-Gradiska, 
jó munkáért. Pavacsics Franjo, Zágráb, tehetséges festőnek igen szép munkáiért. 
Povrzanovics Skender, Petrinja, haladásért. Petricsics Kata, Zsupanje, jó munka- és 
ízlésért. Palics Mila, Trpinje, jó munkáért. Plivelics Sztanko, Zimony, haladásért. Plemics 
Viktor, Zágráb, jó munka- és haladásért. Pallas Sztanko, Pétervárad, kitűnő terme
lésért. Ristics Jovan, Kozobarics, kitűnő termelésért. Rogulics pl. Iván dr., Vukovár, 
kitűnő termelésért. Ritter pl. Draga, Poznanovec, kitűnő termelésért. Radkovics Josip, 
Zágráb, jó munka- és versenyképességért. Ruppe Matija. Zágráb, jó munkáért.^ Rác 
Ljudevit, Sv.-Ivan-Zelina, kitűnő termelésért. Reizner pl. Ljudevit, Zágráb, kitűnő ter
melésért. Reudics Iván, Zágráb, tehetséges szobrásznak kitűnő munkáiért. Rimay Viktor, 
Zágráb, jó munka- és haladásért. Rogulja Milan professzor, Zágráb,sikeres működésért. Seper 
C., Eszék, versenyképességért. Sasel Jakob, Karlovac, fontos javításért. Schwartz Hinko, 
Krizsevci, jó munka- és ízlésért. Sequens Antal, Goszpics, jó munka- és ízléséit. 
Szamac Mile, Mutilics, jó munkáért. Sax F., Eszék, nagybani termelésért. Stojkovics 
Vatroslav, Zágráb, jó munkáért. Stedul Franjo, Susak, jó munkáért. Stöhr Antun, 
Varazsd, művészeti munkáért. Stjepusin Jankó, Zágráb, jó munkáért. Selinseg 
Adolf, Varazsd, versenyképesség- és haladásért. Solarics Platon, Katinci, kitűnő ter
melésért. Samsalovics Marko, Ilok, kitűnő termelésért. Seitz Szkender, Nova-Kapela, 
kitűnő termelésért. Singer Ignácz, Popovacsa, kitűnő termelésért. Smoljanovics Antal, 
Ótok, kitűnő termelésért. Strizsics Spun Napoleon dr., Zágráb, kitűnő termelésért.
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Staniszavljevics pl. Milán, Petrinja, kitűnő termelésért. Streim Franjo, Grahovljan 
kitűnő termelésért. Szuppan Vjekoslav, Zágráb, jó munka- és Ízlésért. Susanj Nikola, 
Senj, jó munkáért. Serdoc Roman, Senj, jó munkáért. Seremet Josip, Zágráb, 
iparművészeti haladás- és jó munkáért. Saulik Josip, Zágráb, jó munka- és Ízlésért. 
Spajics Panta, Sid, jó munka- és ízlésért. Sutics Antal, Perusics, jó munkáért. 
Stirba Josip, Uj-Gradiska, jó munkáért. Safranek és Wiesner, Zágráb, jó anyagért. 
Stubiczai fürdőigazgatóság, Stubicza, haladásért. Slöjd tanára a petrinjai tanitó- 
képezdén, Petrinja, sikeres működésért. Slöjd tanára az eszéki tanitóképezden, Eszék, 
sikeres működésért. Schwartz Ignácz, Koprivnicza, jó munkáért. Serkulj Makso, 
Krizsevci, jó munkáért. Salopek pl. Nikola, Eszék, jó munka- és Ízlésért. Schrecker 
Makso, Eszék, jó munkáért. Stelzer Antun, Morovics, kitűnő termelésért. Stojsics 
Damjan, írig, kitűnő termelésért. Savics Gyoko, Cserevics, kitűnő termelésért.
Stojanovics Koszta, Klenak, kitűnő termésért. Salzmann Pajo, Morovics, kitűnő 
termelésért. Stromar Ivan, Petrinja, kitűnő termelésért. Süssmann Zsiga, Repinac, 
kitűnő termelésért. Strecker Filip, Stara-Pazuva, kitűnő termelésért. Svarics Antun, 
Ótok, kitűnő termelésért. Tasovac és Merkadics, Brod, versenyképességért. Turmayer 
Róbert, Sotin, kitűnő termelésért. Turkovics Dragutin, Djakovo, jó munka- és ízlésért. 
Tubics Sava, Sid, jó munka- és Ízlésért. Tudji Josip, Zágráb, jó munka- és hala
dásért. Tucakovics Marko, Ótok, kitűnő termelésért. Tuskau Gjuro, Új-Gradiska, kitűnő 
termelésért. Topuskoi fürdőigazgatóság, Topusko, haladásért. Uradalom pl. Tarnóczy 
Ivázmér utódai, Cernik, kitűnő termelésért. Városi hatóság, Bakar, eredményes tevé
kenységért. Veszelinovics Aleksander, Vinkovci, kitűnő termelésért. Weisz pl. Aleksan- 
der de Polna, Zágráb, nagybani termelésért. Weis Josip, Eszék, jó munkáért. Willas 
Maurice, Orahovica, kitűnő termelésért. Vorkapics Marko, Zágráb, kitűnő termelésért. 
Vogelsberger Josip, Pétervárad, kitűnő termelésért. Vigant Anka, Topolje, jó munka- 
és Ízlésért. Wortmann testvérek, Susak, kitűnő termelés és versenyképességért. Wohlheim 
Gusztáv, Cernik, kitűnő termelésért. Weisz és fia, Mitrovica, kitűnő termelésért. Zsu- 
kovski Josip, Karlovci, kitűnő termelésért. Zsivanovics Ljubomir, Petrovcsics, kitűnő 
termelésért. Zimmer Petar, Eszék, jó munkáért. Zmajics Anica, Ivankovo, jó munka- 
és Ízlésért. Zajec Franjo, Preseka, kitűnő termelésért. Zorinics Albert, Zágráb, jó munka- és 
ízlésért. Zwingel Franjo, Dől.-Miholjac, jó munka-és Ízlésért. Zene A., Zágráb, jó munkáért.

Elismerő oklevél.

Alafetics Nikola, Crkvenica. Ananics Nikola, Trnjani. Adam Antal, Nova Gradiska, 
jó munkáért. Ausperger Antal, Virje. Abt Antal, Sotin. Aresnijsoics Milan, Neradin. 
Arzt A., Stari Banovci. Atanackovics Maksim, Simanovci. Ambrinac Gjuro, Ratkovci. 
Adamovics Petar, Slunj. Agicsics Dinka, Nustar. Alavanja Anna, Daruvár. Armano 
Vjekoslav, Zágráb, jó munka és Ízlésért. Avramovics Alimpija, Neradin. Butorac Franjo, 
Stuj. Bojanics Matija, Novoselo, jó munkáért. Brlakovics Antal, Popováca. Bier Eduárd, 
Vukovár. Baracs Mató, Dunovci. Benet Iván, Badljevina. Beran Franjo, Andrijevci. 
Bertics Marko, Soljani. Brkics Martin, Rokovci. Brlakovics Antal, Popovaca, jó mun
káért. Bosnjak Alois. Virovitica, jó munkáért. Butkovics Ferdo, Komletinci. Blazsevics 
Nikola, Nasice. Brezsan Iván, Gracsenica. Baumann Ádám, Erdevik. Brda Josip, 
Dezsanovczi. Baraksadics Zivan, Mandjelas. Bosanac Mile, Vilika, Bastaja. Bocsek 
József, Poljana. Brtovics Ivo, Vukovar. Bayer Hinko, Neudorf. Balics Ilija, Absevci. 
Bognár Andrija, Csakovci. Bosnjak Josip, Harkanovci. Barlovics Stjepan, Djakovo. 
Breslauer Hinko, Vinkovci. Bussmann Fridrich, Nova Pazuva. Bencics Juraj, Dől Kosinj. 
Brátya Frank, Tovarnik. Blazsevics Vinko, Gradiste. Belini Svetozár, Golubinci. Brezovac 
Mato, Kazmin. Brasel Jakab, Zimony. Busies Gjuro, Zsupanje. Bingulac Milos, Negos- 
lavcsi. Bartonicsek Mirko, Novska. Bus Andrija, Beska. Brda József, Poljana. Brauneger 
Ferencz, Koprivnica. Beslacs Nikola, Dobroselo. Bartol Slavoljub, Zágráb. Brusina Antal, 
Zágráb. Balicsevics Marko, Stari Mikanovci. Bernfeld Adolf, Pozsega. Böhm Josip, 
Sladojevci. Berman Iván, Vukovár. Bozsics Antal, Slakovci. Brenner Dragutin, Surcsin. 
Belegisanin Jevrem, Decs. Betlheim Sámuel, Kutina. Blazsetics Iván, Slatina. Bussinger 
Gjuro, Bogdanovci. Bilics Anka, Komletinci. Brtics Hermann, Kukujevci. Bobics Vata, 
Ruma. Banjanin Mirko,' Skare. Brnjakovics Evica, Vei. Grdjevac. Boroevics Anka, 
Trojtsvo. Borics Jela, Pakrac. Balacs Stevan, Novo Petrovoselo. Balics Petar, Podgajci. 
Budincsics Jana, Kupinovo. Barbelics Kata, Trojstov. Bozsicskovics Stoka, Skare.
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Bozsicskovics Jana, Skare. Budincsevics Kristina, Mitrovicza. Buies Kata, Drenovci. 
Bazsics Mara, Trojstvo. Baboselac Jana, Gradiste. Bingulac Nikola, Vukovar.’ßlitva Mile, 
Medak. Batics Terezija, Kapela. Crncsics Klement, Becs, szép munkáért. Cuvaj Antal’ 
tanfelügyelő, Zágráb, kitűnő működésért. Csimics Dragica, Belovár, haladásért. Car 
Skender, Crkvenica. Car Mato, Crkvenica. Car Martin, Crkvenica. Car Kasimir, Crkvenica. 
Crnogorac Iván, Klenak. Cerancsevics Gjuro, Ivankovo. Cselikovics Josip, Ivankovo. 
Csigics Mijo, Podgadje, Crnko Gjuró, Osekovo. Crnkovics Antal, Vidusevac.’Csurkovics 
Nikola, írig. Csurlics Todor, Neradin. Csakmak Mladen, Kukujevci. Csirics Milovan, 
írig. Csirics-Urosics Svetozár, Besenovo. Cérna paromlin, Cérna. Csolakovac Simo’ 
Gradiste. Cetina Mara, Slunj. Csalics Milka, Kucsanci. Csalics Jula, Grdjevac. Cernik 
Mara, Kucsanci. Csikusa Kosa és Eva, Privlaka. Car Mihovio Ivanov, Crkvenica, 
Drljanovcsan Josip, Garesnica, jó munkáért. Dragosavljevics Marko, Privlaka. Dili 
Gjuro, Vinkovce. Drobnjak Sreta, Kukujevci. Dugalics Ferdo, Gradiste. Dolnai Simon, 
Stara Pazuva. Diklics Draga, Zaluzsnica. Dank Johann, Maradik. Dragosevics Marko, 
Vinkovci. Dorogházi Andriaja, Pitrovci. Docsics Nikola, Lezsimir. Drazseta Lazo, Staro 
Banovci. Deutsch Antal, Vinkovci. Dinage Alojzija, Vinkovci. Didovics Stipan, Gradiste. 
Dibich Antal, Indija. Djakovics Ilija, Sarengrad. Djacsanin Vaso, Mala Vasica. 
Dragosavljevics Mile, Okucsani. Dreibholc August, Eszék. Dretvics Marko, Cérna. 
Durgutovics Fabian, Ivankovo. Druga Iván, Velika-Csresnjevica, jó munkáért. Doslics 
Reza, Novakapela. Delics Jeka, Vrhovina. Djakovics Éva, Andrievci. Dragovics Jovan, 
Sid. Drakulics Milka, Korenica. Dragicsevics Svetozár, Daruvár. Daics Stojan, Korenica. 
Dobranics Kata, Kutina. Divics Kata, Velika-Kopanica. Domines Emilija, Karlopago. 
Az eszéki leány-szakiskola igazgatónője, Eszék, haladásért. Erdeljan Pajo, Zágráb. Epli 
Josip, Vodjinci. Ergotics Marija, Velika-Kopanica. Egersdorfer Jelena, Zágráb. Ergotics 
Éva, Velika-Kopanica. Falamics Antal, Pribisevci. Filipovics Mariján, Soljani. Filipovics 
Stjepan, Erdevik. Fabijanics Zsivko, Ótok. Faul Petar, Dezsanovci. Fürst Mavro, 
Bobota. Filakovics Ivan, Slakovci Fischer Ivan, Golubinci. Feries Vatroslav, Mala. 
Faubel Petar, Biskupci. Francuzovics Franjo, Sarengrad. Phylloxera-bizottság, Varazsd. 
Freund Marko, Gjulaves. Francelics Teresa, Belovár. Fischer Gjuro, Stari Jankovci. 
Fratrics Franjo, Cernik. Fleischmann Jakab, Belovár. Filipovics Ivan, Soljani. Gamirsek 
Franjo, Mitrovica. Gold Pavao, Popovacsa. Gogolja Iván, Osekovo. Gavrilovics Teodor, 
Neradin. Gacsesa Pante, Belegis. Gavrilovics Gavro, Cserevics. Gajdasics Antal, Sid. 
Gilich Adam, Vodjinci. Guld Andrija, Kuzminci. Gjukics Lazar, Belegis. Gagics Jakab, 
Pregradje. Gorjanovics Stjepan, Neradin. Grujics Sava, Sid. Gjiocs Gjuro, Komletinci. 
Gjurasevics Andrija, Niemci. Grahovac Jankó, Novi Jankovci. Gregurics Karlo, Cérna. 
Grabics Marko, Ivankovo. Gjukics Stjepan, Slakovci. Gjekics Dane, Prvcsa. Gaspar 
Radovan, Jankovci. Guzsvics Sofranija, Decs, Gjukics Antal, Velika. Gasics Antal 
Biskupci. A glinai leány-szakiskola igazgatónéja, Glina, haladásért. Gjurkovics Dragutin, 
Zsupanje. Gatyesa Stanko, Bucs-Dereza. Gjorgjevics Milan, Tovarnik. Gjukics Nikola, 
Slakovci. A gospicsi leány-szakiskola igazgatónéja, Gospics, haladásért. Glatt Marije, 
Pozsega. Grabovci község elöljárósága, Grabovci. Grgics Antal, Lipovci. Gruics Bogoslov, 
Borki. Gaspar Jelena, Jakovo. Gjekics Pajo, Gracsac. Gjekics Milica, Gracsac. Grgics 
Jovo, Pozsega. Grubics Perka, Korenica. Goldasics Kata, Racsinovci. Grgtyevics Manda, 
Ladislav. Grivics Katica, Vrdnik. Grotics Bara, Gola. Glodics Jela, Biela. Gregorics 
Pavao, Zlatar. Graf Edmund, Koprivnica, jó munkáért. Hancer Nikola, Becsmen. Hruby 
Adam, Pozsega. Hello Mijo, Surcsin. Heti Mijo, Surcsin. Horvat Pavao, Dezsanovci. 
Holy Franjo, Stara Pazuva. Heleis Stjepan, Slakovci. Herzeg Steían, Prnjavor. Herak 
Mile, Pisanica. Herak Gjuro, Veliko Trojstvo. Helleis Ivan, Novi Slankamen. Herle 
Mato, Putinci. Hansperger Josip, Bogdanovci. Havelka Ivan, Marinovo selo. Hindjes 
Josip, Sid. Hozseg Adalbert, Niemci. Hirt Mavro, Gabos. Hajnal Josip, Ótok. Heisler 
Jakab, Strosinci. Hermann Jovan, Kupinovo. Hernheiser Vilim, Irojstvo. Höherer Antal, 
Mikanovci. Höherer Ignácz,Mikanovci. Huszár Lena,Mikanovci, Habijanec Mato, Topolovac, 
jó munkáért. Hefele Ferdo, Sissek, jó munka, haladásért. »Kolo«nevű horvát dalárda, Zágráb, 
kitűnő működéséért. Horvatovics Gjuro, Jankovac. Hrastovac Josip, Biskupac. Hajdics Jaga, 
Severin. Hegedis János, Pozsega. Hajdinák Anna, Garcsin. Horvatovics Éva, Jankovci. 
Horvat Matilda, Sotin. Horvat Kata, Trojstvo. Habijanec Mara, Lonja. Hardi Ilija, 
Petrovci. Habdija Marija, Trojstvo. Humljan Dóka, Garesnica. Hire Ferdo, Zágráb, jo 
munkáért. Herak Nikola, Veliki Grabicsani. Herakovics Nikola, Belovár. Ivacsics 
Mariján, Drenovci. Ivanisevics Jakab, Kovacsevec. Ilin Antal, Harkanovci. Ignjatovics 
Nastas, Dobanovci. Istakovics Marko, Ivankovo. Ivankov Mato, Cérna. Ivanetics Ivan
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Absevci. Ivanovics Mojo, Csaglics. Ivaneci óngyári társaság, Ivanec. Izsivkics Manda, 
Ivankovo. Ivancsics Gregurov Ivan, Crkvenica. Ivancsics Karlo, Crkvenica. Ivancsics Stjepan, 
Crkvenica. Ilijevics bratya, Ilok. Ilakovac Luka, Zágráb. Jakovljevics Luka, Borovo. Jakotics 
Marko, Samarica. Jakovljevics Petar, írig. Jakovacski Jevrem, Neradin. Jovicsics Stjepan, 
Neradin. Jovelics Uros, Martinéi. Jurkovics Lazar, Neradin. Jakovljevics Mito, Cserevici. 
Jakobac Nikola, Neudorf. Jurisics Nikola, Cernik. Jugovics Mijo, Ustica, Jankovics 
Andrija, Vinkovci. Jaksevac Antal, Retkovci. Jaksics Dusán, Krtyedin. Jarminac Petar, 
Laze. Jezics Manda, Ivankovo. Jankovics Pane, Neradin. Jakesevics Stefan, Adzsamovci. 
Jovanovics Györgye, Bezanija. Juranics Andro. VelikoTrojstvo. Jatyimovics Nikola, Biskupci. 
Jovanovics Ivan, Krusedol. Jaksic Juranec, Ilok. Jurinics Stjepan, Crkvenica. Jurincsics 
Stanko, Stuj. Jakovcsics Ivan, Kraljevica, jó munkáért. Jerics Ágica, Nustar. Jerkovics 
Rade, Grab. Jovanovics Rakila, Ilok. Jakopinac Anka, Krajlova velika. Jankovics Milica, 
írig. Jávor Ivan, Brinj. Jankovics Mileva, Besenovo. Jovnanov Antal, Gradiste. Jakovljevics 
Marko, írig. Jurisics Ava, Perusics. Josics Sava, Ivankovo. Jakcsim Pero, Drenovci. 
Jankovics Sofronija, Jarmina. Jovanovac Gyuro, Gradiste. Jovanovac Martin, Gradiste. 
Jovanovics Pero, Klenak. Jozsics Imre, Ivankovo. Jugovics Nikola, Zimony. JozsicVinko, 
Ivankovo. Koncsar Simo, Otocsac. KonjevicsMilan, Jarak. Kovács Ivan,Erdevik.Kovacsevics 
Andrija, Gradiste. Kerstner Gyuro, Ludbreg. Kohn Jakab és fiai, Brod. Kraljevics pl. Ladislav, 
Pozsega. Kopanji Marija, Sladojevci. Kraus Ignjat, Samac. Kühnel Vendel, Severin. 
Kühr Franjo, Siraty. Kljucsel Zsiga, Fuzsine. Kafka -Dragutin, Cserevics. Kovács Gjuro, 
Stara Pazuva. Koletics Gyuro, Gudovac. Kelovics Ardrilja, ^oljane. Karadzsics Teodor, 
Cserevics. Krstics Luka, Martinéi.Kovacsics Mato, Virje.Karavidovics Gjuro, Gundinci.Kinzl 
Filip, Beska. Kovacsevics Gjuro, Kovacsevac. Kovacsevics Albert, Vukovár. Kuzmanovics 
Milos, Kukujevci. Konrad János, Neradin. Kunzl Emil, Gregurevci. Kopf Albert, Vukovár. 
Kostics Stjepan, írig. Karlovics Stjepan, Ilok. Kempf Franjo, Vukovár. Kritovac T., Jarak. 
Knezsevics Filip, Komletinci. Kurtyinovics Gjorgje, Nedarin. Krcsojevics Gjorgje, Besenovo. 
König Andro, Indija. Kovacsevics Stjepan, Gjurgjevac. Kolb Ivan, Siracs. Kovacsevics 
Petar, Velika Bastaja. Knezsevics Stjepan, Kutjevo. Kempf Fridrich, Vukovar. Kremscher 
Adam, Dees. Keil Jakob, Nikinci. Katusics Ivan, Ivankova. Kerics Filko, Komletinci. 
Kayezer Stjepan, Jazak. Kuzmanovics Sava, Neradin. Kuzmanovics Gjoko, Erdevik. 
Krestics Tamasija, írig. Krajnovic Dejan, Pakrac. Kovacsevics Antal, Sarengrad. Kljucska 
Jankó, Sot. Kovacsevics Antal, Ótok. Kozarac Ivo, Vinkovce. Kovacsevics Bartol, Ivankovo. 
Kovacsevics Petar, Kovacsevac. Kulmann Vaclav, Novska. Kasaics Ilija, Krapje. Kadics 
Vinko, Gundinci, Kovács Mato, Gjurgjevac. Kranjcsevics Tomo, Kompolje, jó munkáért. 
Kruljac Ante, Gradec, jó munkáért. Krsnik Neztor, Krapina, jó munkáért. Kolics Franjo, 
Pozsega. Klement Antal, Zágráb. Kokics Ivan, Zágráb, jó munkáért. Kujek Anton, 
Pitomacsa, jó munkáért. Kuruc Manda, Nustar. Katies Thereza, Kapella. Kusan Marija, 
Krapje. Krajnovics Jela, Pakrac. Kovacsics Rúzsa, Racsa. Kovacsevics Masa, Staro 
Petrovoselo. Kovacsevics Anica, Bastaji. Karaturovics Rúzsa, Raics. Katusics Kata, 
Retkovci. Kuzminovics Vida, Bobota. Kosonavics Kata, Korenice. Kovacsics Josip, Dől. 
Miholjac. Konjevics Gliso, Erdevik. Kokotovics M., Ogulin. Kunics Mileva, Neradin. 
Kraguljac Jelisava, Plaski. Krajinovics Jela, Pakrac. Kerics Liza, Komletinci. Kanzselics 
Bara, Trojstvo. Kraljics Bara, Trojstvo. Kafka Dragutin, Cerevics. Karasovics Jovan, 
Karlovic. Kirchbaum Andjela, Vukovár. Koljanin Uros, M.-Vasica. Kotur Jovan, Bednik. 
Krstics Nikolics Petar, írig. Klein Lavoslav, Pozsega. Kovacsics Marko, Dőlj. Miholjac. 
Koncz Sámuel, Gradiste. Lazics Mijo, Cernik. Ljustina Stjepan, Skare. Latecski Ivan, 
Dolnja Ludina. Lajko Mijo, Csakovci. Lucies Anton, Rajevoselo. Lovretics Mirko, Niemci. 
Lauries Sándor, Sarengrad. Lovasin Mijo, Gjurgjevac. Lacsics Obrad, Sasinci. Lenkes 
Ivan, Sid. Lujics Simo, Gor. Lapac. Lukacs Mita, N. Karlovci. Lazics Gjoko, Suselc. 
Letics Gábor, Sid. Lukics Ante, Sid. Lozer Ludvig, Krcsedin. Leiter Demeter, Neradin. 
Lazics Stanko, Mirkovci. Lippert Adam, Ivankovo. Lukics Luka, Komletinci. Lehrner 
Josip, Vinkovci. Lozjanin Marko, Grk. Legradics Gjuro, Gjurgjevac. Löventhal Anka 
bárónő, Becs, szép munkáért, tehetséges művésznőnek. Leovics Aleksa, Djakovo, jó 
munkáért. Lazics Gjuro, Mecsencsani. Lovrics Jozia, Nustar. Lukics Gjenka, Nustar. 
Loncsarevics Éva, Zsupanje. Lazsics Persa, Ilok. Lazics Vukosava, Martinéi. Lulics 
Marija, Raics. Léksics Barbara, Cvekovic. Lackovics Mihajlo, Brod. Latkovics Stjepan, 
Nova Kapella. Momcsilovics M., Sisak, jó munkáért. Maliin Dimitrija, Ilacsa. Matics 
Adam, Privlaka. Matics Petar, Privlaka. Maticsics Antun, Ótok. Maksimovics Kosta, 
Cerevic. Milosavljevics Teso, Gradiste. Milosevic Damjan, Adasevci. Mimics Stevan, 
Kosovac. Mojsinovics Antal, Vilicsselo. Momcsilovics Ilija, Mirkovci, Mozner Josip,
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Batrina. Matkovics Ignácz, Cernik. Moses B., Racsa. Miletics Marko, Otocsac. Müller 
Jakob, Pakrac. Mihelics Ante, Virje. Mihaldinec Martin, Zsdala, szorgalmas munkáért. 
Marosevics Marta, Nustar. Mrdja Milica, Dnopolje. Margetics Anka, Stivica. Mlinarics 
Jalzsa, Herzegovac. Maletics Timo, Ruma. Milanovics Vukosava, Pakrac. Miskovics 
Mileva, Besenovo. Muhovics Tereza, Nova Gradiska. Mihajljevics Éva, Surcsin. Mar- 
kovics Éva, Andrijevci. Markovics Kata, Sasinci. Medics Saja, Doljane. Matako- 
vics Éva, Staro Petrovoselo. Miletics Jula, Krestelovac. Miljevics Kata, Selna. Mati- 
jasevics Anna, Brestacsa. Mandics Anna, Belovár. Matics Kata, Garesnica. Majdak 
Kata, Garesnica. Majdak Mara, Garesnica. Margetics J., Petrinja. Müller Jakob, 
Indjija. Miskaj Franjo, Grubisinopolje. Miskovics Franjo, Grubisinopolje. Mitrov 
Luka, Miklosevci. Moster Hinko, Sv. Ivan Zabno. Müller Josip, Tompojevci. Mosé 
Albert, Becs, jó munkáért. Mulics Adam, Fericsanci, jó munkáért Mijatovics Petar, 
Erdevik. Markos Dragutin, Vinkovci. Moser Gyula, Ilok. Mesarics Vukso, Mara
dik. Mandics Jovo, Neradin. Miketics Lazo, Kamenicza. Müller Josip, Csakovci. 
Markics Martin, Gjurgjevac. Mikinics Anton, Nasice. Malesevics Lazar, írig. Müller 
Dominik, Siracs. Mihinovics Gyoko, Mirkovci, Matuc Fabijan, Surcsin. Matisics Stje- 
pan, Ótok. Matcak Stefo, Voloder. Markovics Mirko, Neradin. Markovics Adam, 
Grk. Mandics Jovo, Tovarnik. Maletics Todor, Neradin. Malenkovics Ljuba, Sasinci. 
Miler Mijo, Indjija. Mitricsevics Jezsa, Krusedol. Miiin Lazar, Krusedol. Maries Joco, 
Dől. Raics. Majnarics Simo, Jelenska. Miletics Andrija, Uljanik. Milosevics Nikola, Vod- 
jinci. Masnikosa Stanko, Mitrovica. Milies Radováni Dragovci. Moses Petar, Rácsa. 
Marsics Franjo, Drenovci. Maries Todor, Kamenica. Micsasovics Savó, írig. Maticsics 
Petar, Ótok. Matesinovics Bogdán, Karlovcsics. Milutinovics Kosta, írig. Mestrovics 
Franjo, Ilok. Matics Marian, Drenovci. Matejovski Sabin, Bebrina. Markovics Filip, 
Neradin. Mihaljevics Petar, Nasice. Mórák Dragutin, Zágráb, jó munkáért a tehetséges 
festőnek. Nocken Hinko, Zimony, jó munkáért. Németh József, Brestics, jó munkáért. 
Neferovics István, Sibinj. Ninadovics Sava, Ilinci. Nikolics Petar, Cserevics. Novakovics 
Naum, Batrovics. Novakovics Mladen, Sid, jó munkáért. Njegovan István, Pocsitelj. 
Njegovan Soka, Gospics. Novakovics Zivan, Ruma. Nasurovics Mária, Drenovci. Nevajdics 
Staka, Korenica. Nikolics János, Sikirevci. Nedeljkovics Tomo, Prhovo. Novacsics 
Ducija, Ruma. Neuberg Gustav, Krizsevac, jó munkáért. Novies Gjoko, Mihaljevci. 
Niederländer Julio, Sarvas. Nedeljkovics Nikola, Simanovci. Nikolajevics Svestislav, Golu- 
binci. Novoselac Ivan, Komletinci. Neumann Alexander, Dezsanovci. Nikolics Gjoko, 
Surcsin. Novak Josip, Dezsanovci. Oresics József Zlatar, jó munkáért. Obradovics 
Vladimir, Mala-Vasica. Okrugics Damjan, Morovics. Orasinovic Ferdo, Rusevo. Obradovics 
Gjuka, Lapac. Oklobdjija Dragica, Koremica. Omcsikus Pál, Lovinac. Obranovics Caza, 
Pakrac. Opancsar Kata, Krusedol. Opalics Marija, Tomingaj. Olijan Bara, Trojtsvo. 
Omeros József, Velika Bastaja. Ormanec Florian, Virje. Okanovics Vaso, Calma. Ornaro 
Josip, Poljana. Ovcsevics Amalija, Privlaka. Pevsics Dane, Privlaka, jó munkáért. Paul 
B., Brod, jó munkáért. Palovina István, Borovo. Panosevics Dusán, Golubinci. Pejakovics 
Franjo, Privlaka. Pankarics Márton, Virje. Patacsko István, Gjurgjevac. Páni Ferencz, 
Neradin. Popovics János, Lacsarak. Pista Friedrich, Neradin. Pavlovics Nikifor, Bese
novo. Petko pl. Christina, Gjurgjevac. Punosevics . Adam, Vukovár. Prahar Josip, 
Velika Bastaja. Popovics Jovan, Cerevics. Persies Petar, Nasice. Petrovics Márton, 
Resetari. Petricsevics János, Slakovci. Petracsics Antun, Petrinja. Pesics Persa, Gro- 
bovei. Pavlovics Ljubomir, Banostor. Pavelics Marko, Mrzlidol. Perak \jekoslav, 
Kutjevo. Polák Sámuel, Vinkovci. Pusics Savó, Neradin. Pinojtics István, Staro 
Petrovoselo. Paunovics Milán, Vinkovci. Petricsics Kata, Ivankovo. Popovics Zsivan, 
Növi Karlovczi. Poletilovics János, Slakovci. Popovics Prokop, Gjulaves. Pre- 
bendar Viktor, Illők. Pollák Sándor, Cakovci. Plavsics Miloslav, Illők. Popovics 
Gros, Illők. Petricsevics Mark, Gola. Petricsevics Gavro, Slakovci. Pestanac Sava, 
Kamenica. Panosevics Dusán, Golubinci. Petrák György, Bosiljevo. Pandurovics Radovan, 
Pacsetin. Petrovics Milivoj, Prhovo. Pavicsics Mato, Vinkovci. Papes ferencz, Maradik. 
Preradovics Pánté, Golubinci. Pantelics Gavro, Tovarnik. Popovics .Sava,, Negoslavci. 
Politzer József, Staro Petrovoselo. Pessing Ignácz, Jamina. Popovics Lukács, Kusonje. 
Pusics János, Mitrovica. Poper Rikárd, Pleternica. Planer Károly, Sisek. Pötzold Ludwig, 
Vrabcse, jó munkáért. Prikles Ferencz, Petrijevci, jó munkáért. Pospisil Ferencz, Belovái. 
Panjkovics György, Krbavicza. Alsó miholjaczi gőzmalom részvénytársulat, Dolnji Mihol- 
jac. Pesti Frigyes, Tompojevci. Paviat V., professzor, Gospics, haladásért. Popovics 
Milka, Belovár. Podgoracsanin Bara, Hrdkovcze. Paljak Milan, Gyurgyevac. Popadics
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Maca, Borovo. Pavies Anna, Vetovo. Pavies Mila, Trpinje. Popov Kata, Vojka. Pusics 
Leksa, Grgeteg. Pavelics Lovro, Gospics. Pavicsics Mara, Skare. Peták Erzsébet, Trojstvo. 
Polovina Milka, Dobroselo. Polovina Latinka, Slunj. Pevek Jalzsa, Dugoselo. Pfeiffer 
József, Dolnji Miholjac. Platisa Sava, Brinj. Prakaturovics Marijan, Slakovci. Radies 
Luka, Vojinci. Rodics Petar, Adasevci. Radojcsics Glisa, Cserevics. Rakodzay pl. Gabriela, 
Pozsega. Rakovics Pál, Bukovac. Rosenberg Simon, Erdevik. Rozsics István, Pozsega. 
Ristics Tivadar, Neradin. Ribics Radovan, Surcsin. Radosavljevics János, Novi Jankovci. 
Rugacsevics Jakab, Gradiste. Rakoncaj István, Kamenica. Rakics János, Ruma. Rukavina 
József, Samarica. Rokics Jovan, Decs. Sadovanovics István, Krnjesevci. Radies pl. Nikola, 
Petrovci. Radojcsics Giliso, Cserevics. Radman Simo, Niemci. Radovics Adám,Golubinci.Ran- 
kovics Petar, Belegis. Radovanovics Gjoka, Ugrinovci. Radocsaj Marija, Sladojevci. Rasics 
Petar, Zsupanje. Ristics Pál, írig. Reinhold Petar, Uj-Gradiska. Rausch Ferenc, Ősiek (Eszék). 
Roth Antal, Pozsega. Rakics Manda, Skare. Rapaics Marija, Brinje. Rajacsics Jela, Brinje. 
Rasuo Simo, Srb. Radmanovics Stoja, Slunj. Rakarics Ferencz, Garesnica. Rastovac 
József, Varasd. Raics Kata, Raics. Ranabauer Jakab, Ótok, jó munkáért. Stipancsics 
Hinko, Pozsega, jó munkáért. Sneberger József, Babinagreda, szorgalmas munkáért. 
Stojanovics Petar, Svica. Simmovics J., Banaviste, jó munkáért. Saf János, Velika 
Kopanica, jó munkáért. Stankovics Mladen, Zimony, jó munkáért. Stanisics Mitar, Zimony. 
Sivcsevics Sava, Ruma. Susies Andrija, Dolnji Miholjac, jó munkáért. Schulmann Hinko, 
Brod. Stojanovics Petar, Svica. Schön Ignácz, Vinkovci. Srnolcsics Mathias, Giberac. 
Scheyer Albert, Ludbreg. Speleti pl. Gustav, Plesivica. Strauss Muki, Kutina. Svabics 
Endrcs, Oriolaka. Stely Hugo, Vinkovci, jó munkáért. Steger János, Zágráb, jó munkáért. 
Sasics Milos, Dnopolje. Srdics Milan, Vrhovine. Sarac Sofija, Dobrosela. Samac Mile, 
Mutilics. Sutics Nikola, Perusics. Sorak Olga, Petrovoselo. Stipac Antal, Nebljnvo, 
Smiljanics Marta, Gospics. Skendjics Róza, Skare. Starcsevics Draga, Ugrinci. Smiljanics 
Stanka, Prokike. Simics Mca., Vinkovci. Spoljarics Éva, Trojstva. Stojakovics Smilja, 
Erdevik. Srkulj Slava, Varasd. Sarcsevics Kata, Nustar. Sarcsevics Mate, Zsupanje. 
Sacevics Kata, Sljivasevci. Siradovics Saveta, Erdevik. Sudár Imbro, Stengevac. Sarics 
Mara, Nustar. Sándor Dorica, Obrovo. Skada Juro, Sv. Krizs. Sisics Marton, Redkovcsi. 
Stanisavlevics György, Pleternica. Steg István, • Nustar. Semperovics Vérka, Komletinci. 
Sorgics Nikola, Kukojevci. Samdzsak Jovan, Dees. Stafanics Mio, Illők. Stakics Atyim, 
Illők. Slavljenovics Sava, Sid. Sorg Hinko, Becsmen. Simunovics István, Uj-Gradiska. 
Sach Vjenceslav, Velika Bastaja. Sostarics Bolto, Gjurgjevac. Schmidt Ludwig, Decs. 
Sokcsevics Pál, Ótok. Scsuka Luka, Gjurgjevac. Sorg Jakab, Surcsin. Savatovics Ranko, 
Krcsadin. Stiksl György, Kutjevo. Sutarics Karol, Staro Petrovoselo. Stern Jakab, Mali 
Bukovac. Stivicsevics Adam, Ótok. Stankovics Milan, Vera. Sokics Petar, Cernik. Savics 
Milos, Kamenia. Stojanovics Petar, Gradiste. Sarosevics Éva, Ivankovo. Sakacs Ferencz, 
Maradik. Sorg Adam, Surcsin. Stankovics Jakab, Maradik. Savkovics Maksim, Popinci. 
Stanics Zivan, Bosut. Smedj Stjepan, Uljánik. Serafinovics Jefta, Bezsanija. Scheyer 
Vlim, Mali Bukovac. Stand Dragutin, Neudorf. Sumanovics Svetozár, Sid. Sijakovics 
Marija, Tovarnik. Scherer Filip, Grabovci. Schafar Franjo, Velika Bastaja. Sajnovics 
Petar, Ótok. Sagovac Antun, Procsa. Subasics János, Ótok. Stifl Petar, Bezsonijo. Sarac 
Marko, Doljni Obres. Sarics Stana, Maradik. Santovac Stipo, Soilaj. Simenovics Gliso, 
Crljenci. Stjepanovics Jovo, Borki. Stojakovics Sava, Oljasi. Stojanovics Juliana, Nova 
Gradiska. Strizsics Miroslav dr., Beiovar. Scheibl János, Perusics. Süli József, Privina- 
glava. Schlesinger Ignatz, Pozsega. Schlesinger Samuel, Podvinj. Spanics Ferdo, Stivica. 
Sos Stjepan, Kozice. Stiffler J. B., Varazsd. Stanisics Petar, Sasinci. Sladakovics 
Micso, Gnaja. Trputac József, Kanizskaiva, szorgalmas munkáért. Turaj Nikola, Bakar. 
Terek István, Kutine, jó munkáért. Tisma Mileva, Korenica. Travica Jelka, Medak. 
Turan Marija, Lunja. Tomasevics Simo, Vinkovci. Trgovcsics Bara, Svilaj. Toplak 
József, Varazsd, jó munkáért. Trnics Milorad, Besenovo. Torn Ferencz, Neradin. 
Tanasijevics Mita, Ledinci. Trbljanics Gavro, Otok. Trbljanics Anton, Otolc. Talian 
Vendel, Gola. Tesics Alois, Privlaka. Ticsarics István, Illők. Tesics Sreta, Batrovci. 
Todoskovics Milos, Kuzmin. Tomlinovics Tomas, Cernik. Tucakovics István, Uj-Gradiska. 
Sriemske Novine lapnyomdája, Vukovár. Urban Angjelo, Neradin. Ulakonics Mato, 
Ivankovo. Uzsaravics Pál, Gundinci. Ulakovics Mato, jíetkovci. Urosevics Vaso, Cserevics. 
Valdec Rudolf, Zágráb, tehetséges festőnek jó munkájáért. Vicsics Vicko, Grkosnica. 
Wachtl Rudolf, Batrina.' Varnicsics Nenad, Mala Vasica. Vagman Ferencz, Mostanica. 
Weinberger i Fürst, Zsupanje. Varzsics József, Gundinci. Vidovics Ilija, Gaj. Vrbajac 
Pál, Krusedol. Vukosavljevics Lazar, Kamenica. Vuksan Dane, Otocsac. Vilik Antun,
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Satin. Vojkovics Kuzman, Simanovci. Vlajkovics Sava, Nustar. Venanics Nikola, Stari 
Mikanovci. Varnica Nikola, Gradiste. Velekovics Pal, Petrovci. Wolf József, Potok. 
Vlahovics Vlado, Neradin. Vrabec Manda, Absevci. Vlahovics Nikola, Ko’mletinci. 
Viturin Josip, Potok. Vrhovine község elöljárósága, Vrhovine. Vrcibradics Dragutin, 
Ilok. Vitéz Petar, Okucsani. Valovics Pavao, Novi Slankamen. Velecskovics Zsivan,&Grk! 
Weissmann Ivan, Ivankovo. Weiss B., Bisag, jó munkáért. Vilics Veljko, Ruma. Vlaics 
Vinko, Beravci. Waiss Nathan, Veliki Grdjevac. Wergl Anton, Zimony. Weiner Zora, 
Nasice. Vukelics pi. Josip, Bakar. Vlastelinstvo Mitrovica, Mitrovica. Vogt Emilia,' 
Topusko. Vuicsics Draga, Korenica. Vale Marija, Ótok. Verics Rúzsa, Babinagreda! 
Vuzsdar Rúzsa. Dugoselo. Vlahovics Doka, Trojstvo. Vlahovics Anka, Trojstvo. Vlaho
vics Aga, Belovár. Vukojevac Anka, Sljivosevci. Vucsevac Terezija, Perkovci. Vidovics 
Martin, Varazsd. Vinkovics Marija, Belovár. Zimmermann Andrija, Tordinci. Zivko- 
vics Filip, Niemci. Zsiga V., Lipik. Zatluka Ivan, Nova-Gradiska. Zubovics Krasicsevica. 
Zetovics Jakab, Ivankovo. Zsizsek Andrija, Gjurgjevac. Zabrdac Dane, Velika Bastaja. 
Zsivkovics Stepan, Nemei. Zsivkovics Petar, Nemei. Zsivanovics Marko, Remetica. 
Zsivkovics Svetozar, Neradin. Zegarac Kata, Skare. Zsivkovics Andja, Garcsin. Zsivics 
Marko, Sredanci. Zvingel Eva, Dolnji Miholjac. Zorics Mara, Belovár. Zichorsky Marta, 
Otok. Zsivkovics Stiepan, Niemci. Zagar Juro, Otocsac. Zsivkovics Fila, Niemci. Zágrábi 
kerületi pénztár, Zágráb. A zimonyi gazdasági fiókegylet kísérleti telepe, Zimony.

Közreműködők érme.

Arnold Franjo, Zágráb. Augustin Gjuro, Zágráb. Ausperger Fabian, Zágráb, szor
galmas működésért. Altschul Hugo, Dugaresa, szorgalmas működésért. Belosevics Stepan, 
Varasd, rendkívüli érdemekért. Basara Teodor, Glina. Barisics Pavao, Mitrovica, rend
kívüli érdemekért. Basler Milan, Zágráb. Bedekovics Kamilo, Zágráb. Begna Hinka, 
Belovár. Belemarics Sime, Ludbreg. Bénák Vinko, Petrinja. Beyer Gjuro, Sisak. Biskup 
Ferdo, Dugoselo. Boellein Koloman, Vinkovci. Bosnjakovits Srecsko dr., Zágráb. Brix 
Rudolf E. H., Keitla utódja, Becs, jó munka és Ízlésért. Bronzini Ivan, Novi. Bunata 
Antun, Belovár. Buries Gjuro, Zágráb. Chavrak Levin, Eszék, kiváló érdemekért. Csabrian 
Josip, Zágráb, kiváló érdemekért. Cihlar Sebald, Zengg, az ezredéves kiállítás rendezése 
körűi szerzett rendkívüli érdemekért. Csikós vitéz Stjepan, Belovár. Cuvaj Slavko, 
Pozsega, kiváló érdemekért. Derencsin Zlatko, Zágráb. Dumendjics Adolf, Pozsega. 
Ehrenhöfer Vladimir, Budapest. Öz^. Eisenhut Marija, Zágráb. Eisenthal Milán, Zágráb, 
kitűnő közreműködésért Etienne A., Vinkovci. Ettinger Josip, Zágráb. Fischbach Róbert, 
Zágráb, az ezredéves kiállítás rendezése körűi szerzett rendkívüli érdemekért. Focht 
Johann, Zágráb. Franges Ottó, Zágráb, kitűnő közreműködésért. Frkics Stjepan, Kralovac. 
Friedrich Gjuro, Rakovac. Fuger Franjo, Zimony. Georgievics Teodor, Belovár, kiváló 
érdemekért. Gazdasági fiókegylet, Zimony, rendkívüli érdemekért. Gazdasági fiókegylet, 
Uj-Gradiska, rendkívüli érdemekért. Gregurics Andrija dr., Pakrac. Graho Mijo, Krizsevci. 
Grünwald Josip, Varazsd. Gürth Dragutin, Slatina. Hafner Iván, Zágráb. Ifj. Hajek 
Bogoslav, Nova-Gradiska. Id. Hajek Bogoslav, Belovár, rendkívüli érdemekért az ezred
éves kiállítás rendezése alkalmával. Havas Josip, Zágráb, rendkívüli érdemekért az 
ezredéves kiállítás rendezése alkalmával. Havlicsek Josip dr., Zágráb. Ifj. Heinzel Vje- 
koslav, Zágráb, rendkívüli érdemekért. Hekner Vilim, Belovár. Holjac Jankó, Zágráb. 
Hohnjec Josip, professzor, Belovár. Herzl Adolf, Nova-Gradiska, rendkívüli érdemekért. 
Hrzsics Milan, Zágráb, kitűnő közreműködésért. Ilics Gjuro, Eszék. Kiállítási bizottság, 
Gospics. Kiállítási bizottság, Dolnji-Miholjac, rendkívüli érdemekért. Jurkovics Miklós dr., 
Pozsega, rendkívüli érdemekért az ezredéves kiállítás rendezésénél. Jurkovics Péter, 
Vukovár, rendkívüli érdemekért az ezredéves kiállítás rendezésénél. Jagics Dragutin, 
Varazsd, rendkívüli érdemekért. Karakas Bogumir, Krizsevci. Karan M., Gospics, rend
kívüli érdemekért. Karaturovics Jakab, Zágráb, szorgalmas működésért. Kocsa Gjuro, 
Vinkovcze. Koch Ferdo, Zágráb. Koller Levin, Zágráb, rendkívüli érdemekért. Kos 
Nikolaus, senator, Petrinja, sikeres közreműködésért. Kosovics Bogoslav, Djakovo. Kral- 
jevics Dusán, Krizsevci. Kramersak Josip, Zágráb. Krizman Slavko, Zágráb. Kruzsics 
Franjo, Krizsevac. Kúrált Franjo, Zágráb. Kresics Milán, Zágráb, rendkívüli érdemekért 
az ezredéves kiállítás rendezésénél. Kultsar Gusztáv, Vinkovcze, rendkívüli érdemekért, 
Kramberger Ernest, Zágráb. Lakota Mato, Dolni-Miholjac, jó munkáért. Laksai Dragutin,



400

Belovár. Lang Richárd, Vinkovce. Lapaine Valentin, Zágráb, rendkívüli érdemekért. 
Lasman Dragutin, Ogulin. Lemaics Ulros, Belovár. Lenarcsics Andrija, Krizsevac. Lenuci 
Milan, műszaki tanácsos, Zágráb, sikeres közreműködésért. Loncsárevics Vinko, Delnice. 
Lihl Dragutin, Zágráb. Malbohan Eduard, Otocsac. Malcsevics Ivan, Zágráb. Malin Ivó 
dr., Zágráb, rendkívüli érdemekért a kiállítás rendezésénél. Maliin Toso, Zágráb, rend
kívüli érdemekért. Markovics Dmitar, Eszék. Medanics Domoljub, Bakar. Mraovics Josip, 
Lepoglava, rendkívüli érdemekért. Navara Antun, Virovitica. Nemcsics Slavoljub, Vinkovci. 
Nenadics Sava, Zágráb, szorgalmas működésért. Neuberg Gustav, Krizsevac. Pandakovics 
Antun, Uj-Gradiska, szorgalmas működésért. Partas Ivan, Krizsevci. Pelles Petar, Glina. 
Perc Aleksander, Otocsac. Pexider Gustav, Krizsevac, rendkívüli érdemekért a millenniumi 
kiállítás rendezésénél. Pichler Viktor, Zágráb. Pilar Martin, Zágráb. Pisacsics August, 
Zágráb, rendkívüli érdemekért a millenniumi kiállítás rendezésénél. Plavscs Nikola, Eszék, 
rendkívüli érdemekért a millenniumi kiállítás rendezésénél. Plesko Bartal, Pakrac. Prokics 
Makso, Mitrovica. Rajztanár a kir. főgimnáziumon, Zengg. Rajztanár a kir. alsó reál
iskolán, Vukovár. Pripics Stjepan, Glina. Fleischer Gusztáv, Belovár, rendkívüli érdemekért. 
Földmívelési igazgatósig, Pozsega. Radics Iván, Krizsevci. Rosmanit Adalbert, Senj, 
rendkívüli érdemekért. Ruvarac Ilarijon, Grgetek. Sauerbrun Mavro, Dugaresa, szorgalmas 
működésért. Schwarzbach August, Dugaresa, szorgalmas működésért. Slapnicsar Eduard, 
Belovár, rendkívüli érdemekért. Smocsinszki Srecsko, Belovár, rendkívüli érdemekért. 
Smrekar Milán, Zágráb, rendkívüli érdemekért az ezredéves kiállítás rendezésénél. Strasak 
Hinko, Vinkovci. Sudár Iván, Mitrovica, rendkívüli érdemekért. Székely Teodor, Beliscse. 
Schmalzl Antun, Zágráb. Schmidinger Rikard, Zágráb, rendkívüli érdemekért. Struppi 
Viktor dr., Zágráb, rendkívüli érdemekért az ezredéves kiállítás rendezésénél. Spicer 
Mavro, Zágráb, szorgalmas működésért, Tömöry Franjo, Belovár. Vitéz Truski Drágán, 
Uj-Gradiska, rendkívüli érdemekért a millenniumi kiállítás rendezésénél. Rajztanitó a tanoncz- 
iskolán, Susak. Rajztanitó a tanoncziskolán, Jaska. Rajztanitó a tanoncziskolán, Petrinja. 
Rajztanitó a tanoncziskolán, Samobor. Rajztanitó a tanoncziskolán, Krapina. Rajztanitó 
a tanoncziskolán, Belovár. Rajztanitó a tanoncziskolán, Uj-Gradiska. Rajztanitó a tanoncz
iskolán, Pozsega, Rajztanitó a tanoncziskolán, Djakovo. Rajztanitó a tanoncziskolán, 
Eszék. Rajztanitó a tanoncziskolán, Ruma. Tanító a kosárkötési szakiskolán, Zimony. 
Tanító a kosárkötési szakiskolán, Eszék. Tanító a fametszőiskolán, Otocsac. Tomasits 
Ferencz, mérnök, Zágráb, sikeres közreműködésért. Urban Franjo, Dől. Miholjac. Szőllőszeti 
iskola, Petrinja. Weiner Dragutin, Gospics. Zavrascsan Iván, Petrinja. Zobundjija Mijo, 
Ogulin. Zsembery Tivadar, Zágráb. Zsikmundovszki Ferdo, Zágráb, rendkívüli érdemekért 
az ezredéves kiállítás rendezésénél. Zibrat Milan, Zlatar. Lika-krbavamegyei kiállítási 
bizottság, Gospics. Modrus-fiumemegyei kiállítási bizottság, Ogulin. Zágrábmegyei kiállítási 
bizottság, Zágráb. Varasdmegyei kiállítási bizottság, Varasd. Belovár-kőrösmegyei kiál
lítási bizottság, Belovár. Pozsegamegyei kiállítási bizottság, Pozsega. Viroviticamegyei 
kiállítási bizottság, Virovitica. Szerémmegyei kiállítási bizottság, Vukovár. Zoricsics 
Milován, Zágráb, rendkívüli érdemekért.

6. Az időleges kiállítások kitüntetései.

Kertészeti kiállítások.

Díszoklevél.
Weber Károly, fővárosi műkertész, Budapest, kitűnő fejlődésben bemutatott nagy 

rózsagyüjteményért. A budapesti első gyermekmenhely-egyesület kertészete, Istvántelek, 
igen nagy mennyiségben termelt, igen szép hajtatott és szabadban termelt zöldség, bur
gonya- és gyümölcsgyüjteményért. Bosznia és Herczegovina orsz. kormánya, Sarajevo, 
szép kollektiv gyümölcs és zöldség, kitűnő bor- és csemegeszőllőfajok tenyésztése, 
valamint aszaltszilva-kiállitásért. Andrássy Tivadar gróf, Szőllőske, szép és jól nevelt
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gazdag csemege szol) őgyüjtemény ért. Mathiász János, kecskeméti szőllőteleptulajdonosnak 
gazdag szollocollectiójáéit és a szóllofajták nemesítése körül teát közhasznú működésért. 
Schönborn Ervin gr. uradalma, Beregszász, a szőllők reconstructiója terén tett köz
hasznú működésért és szép szőllőgyüjteményért.

Millenniumi nagy érem.
Gillemot Lajos, herkulesfürdői főkertész, rózsagyüjteményért és a rózsák dug

ványról való szaporításáért. Török József, kertész, Kolozsvárott, zöldséghajtatásért, szép 
ugorkagyüjteményért és rózsacollectiójáért. Pecz Ármin, budapesti műkertész, levágott 
rózsagyüjteményért. Farkas József, nagyváradi műkertész, nagyban való termelés és 
versenyképességért. Mervai Sándor, budapesti műkertész, szép rózsákért és gyümölcsért, 
ízléses babérkoszorújáért. Nonn János, Budapest, kiváló zöldségtermelésért. Simkovics 
János, Válaszút, kitűnő dinnyetermelésért. Reinboth Béla, Budapest, jó termelésért. Biró 
Pál, Debreczen, kitűnő dinnye és torma nagybani termelésért. Marsovszky Kálmán és 
Imre, Monor, kitűnő dinnyetermelésért. Rohonczy Gida, Török-Becse, »Tisza Gyöngye« 
dinnye kitűnő termeléséért, jó szőllőtermelésért és csomagolásért. Erdélyrészi kertész
egyesület, kitűnő termés és honosításért. Csárics Sándor, földbirtokos, Végfalva, gyü
mölcsnek kitűnő és nagybani termeléséért. Kecskemétvárosi gyümölcs- és szőllőtermelők, 
jó gyümölcstermelésért. Nagykőrösi kertészeti egylet, kiváló gyümölcstermelésért és 
szőllőtermelésért. Horváth Márton, Krizba (Brassóm.), szép gyümölcsterményeért s helyes 
elnevezésért. Schmidt Frigyes, tanító, Prázsmár, a 'Brassómegyéből összeállított szép 
gyümölcsgyüjteményért és helyes elnevezésért. Vancsó Gyuláné, Budapest, kitűnő gyümölcs- 
termelésért. Zwickly András, Budapest, kiváló őszibaraczkért és jó szőllőtermelésért. 
Vásárhelyi Gyula, Nagybánya, jó gyümölcstermelésért, eltartásért és helyes elnevezésért. 
Görgey Istvánná, Visegrád, jó szőllőtermelésért. Oppenheim E. H., Budapest, jó szőllő
termelésért és jó gyümölcsért. Heinrich József, Szeged, jó szőlőtermelésért. Id. Lónyay 
Sándor, Beregszász, jó szőllőtermelésért. Bohus László báró, Világos, jó szőllőtermelésért. 
Halmay András, Kuvin, jó szőllőtermelésért. Hermann Gyuláné, Gyorok, jó szőllőterme
lésért. Nádasdy Ferencz gr., Gyorok, jó szőllőtermelésért. Stark Adolf, B.-Csaba, jó 
szőllőtermelésért. Krasznay Miklós dr., Pécs, jó szőllőtermelésért. Sulkovszky József 
Mária herczeg, Pankota, jó termelésért. Pancsovai gazdasági egylet, szép szőllőcollectióért 
és közhasznú működésért. Kostics György, Dervent, jól aszalt szilváért.

Kiállítási érem.
Forster Géza, Budapest, nagyban való spárgatermelésért és kitűnő szőllőtenyész- 

tésért. Hausknecht Jakab, Budapest, átteleltetett és hajtatott zöldségekért. Hausknecht 
Lőrincz, Budapest, átteteltetett és hajtatott zöldségért. Jelinek Ferencz, Nagyvárad, szép 
cycasokért és catániáért. Kerstinger György, Budapest, konzervált zöldségekért és 
savanyú káposztáért. Szabó Sámuel, Kolozsvár, átteleltetett gyümölcsökért. Weber János, 
Budapest, cactus-gyüjteményért. Matejko Vilmos, ecseri esperes, szép rózsáért és jó 
gyümölcstermelésért. Rónay Lajos, Budapest, melegházi szép növényekért. Mühle Vilmos, 
műkertész, Temesvár, levágott szép rózsákért. Benkő Lajos dr., Aranyos-Maróth, három 
újfajta rózsáért. Szecsődy Lajos, Dömötör, korai gyümölcsért és zöldségért. Újvidék 
szab. kir. város kertészete, szép dísznövényeiért. Brém Ferencz, Budapest, szép zöldség
konzerveiért. Bartóky Lászlóné, B.-Csaba, szép gyümölcsért, kitűnő szőllőtermelésért és 
csomagolásért. Csonka Dániel, Debreczen, jó dinnyetermelésért. Harkay János, Kecskemét, 
jó dinnyetermelésért. Hörömpőy János, Kecskemét, jó dinnyetermelésért. Ilidzsei oisz. 
gazd. telep (Bosznia), szép gyümölcsért. Zenicei közp. javítóintézet (Bosznia), kiváló 
gyümölcsért és zöldségért. Pósa József, Puszta-Szanda és Jászfényszaru, dinnyének 
nagyban való termeléséért. Czanik Sándor, műkertész, Német-Czernya, jó munkáéit és 
szép rózsáiért. Paczelt János, műkertész, Debreczen, jó izléŝ  és termeléséit. Ágoston 
Lajos, Huszt, szép gyümölcsért. Alzner József és termelő társai, Szászrégen, szép és 
helyes megnevezésű gyümölcskollekcziójáért. Bethlen Gábor gr., birtokos, Keresd, u. p. 
Dános (Nagy-Küküllőmegye), jó termelésért. Beszterczevidéki gazd. egyesület, kitűnő 
gyümölcstermelésért. Czibur Emil, Tolcsva (Gömörm.), szép almáiéit. Csallnei Karoly,
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Kis-Demeter, szép gyümölcseiért. Csernovics Mihály uradalma, Zám, szép gyümölcseiért. 
Csizmadia Pál, Acsád (Vasm.), szép őszi és déli gyümölcsért. Füssi uradalom, jó gyü
mölcstermelésért. Győry Lajos, F.-Ószkó (Vasm.), szép gyümölcsért. Nagybányai gazd. 
egyesület, szép gyümölcsért. Németh Péter, kúriai biró, Budapest, szép gyümölcsért. 
Sághy Ferencz, N.-Kőrös, szép gyümölcsért. Sárosmegyei gazd. egylet, Eperjes, jó 
gyümölcsért. Sass József, Sepsi-Szent-György, jó gyümölcsért. Segesvári gazd. egyesület, 
jó gyümölcsért. Szász József, N.-Bánya, szép gyümölcsért. Talabér Kálmán, Z. Nagy- 
Récse, jó gyümölcsért. Tóth Imre dr., Selmeczbánya, kiváló gyümölcsért, kapriorai 
báró Wodianer Albert, Budapest, kitűnő gyümölcsért. Schönbeck Imre, Esztergom, jó 
szőllőtermelésért. Szobonya Bertalan, Ada, jó szőllőtermelésért. Dietzl József, Budapest, 
jó szőllőtermelésért. Mikecz József, Nyíregyháza, jó szőllőtermelésért. Barcsay Károly, 
Szatymáz, jó szőllőtermelésért. Csányi Ágost, Csány, jó termelésért. Grosse A. Ödön, 
S.-A.-Újhely, jó szőllőtermelésért. Swadló Ferencz, Nógrád-Verőcze, jó szőllőtermelésért. 
Weiner Adolf dr., Örkény, jó szőllőtermelésért. Báró Perényi Zsigmondné, N.-Szőllős, jó 
szőllőtermelésért. Weiner Lipót, Örkény, jó szőllőtermelésért- Deutsch Sándor, P.-Felső- 
Halom, jó szőllőtermelésért. Beregszászi termelők szövetkezete, jó szőllőtermelésért. 
Meissels Adolf dr., Beregszász, jó szőllőtermelésért. Beregmegyei gazd. egyesület, 
Beregszász, jó szőllőtermelésért. Tar János, Beregszász, jó szőllőtermelésért, Horváth 
Lajos, Beregszász, jó szőllőtermelésért. Bartha Ödön, Beregszász, jó szőllőtermelésért. 
B. Tóth Ferencz, N.-Kőrös, jó szőllőtermelésért. Thury Lajos, Zilah, jó szőllőtermelésért. 
N. Justh Sándor, N.-Várad, jó szőllőtermelésért. Taussig Zsigmond,Pécs,jó szőllőtermelésért. 
Kecskemét város szőllőtelepe, jó szőllőtermelésért. Szegedy György, Kecskemét, jó szőllő
termelésért. Frommer Elemér, Budapest, jó szőllőtermelésért. Balássy József, Erkörtvélyes, 
jó szőlőtermelésért. Csanak János, Uj-Fehértó, jó szőllőtermelésért. Lukrics Kálmánná, 
Pécs, jó szőllőtermelésért. Gulácsy István, Beregszász, jó szőlőtermelésért. Bodrog- 
szerdahelyi homoki szőllőtelep részv.-társ., jó szőllőtermelésért. Esterházy Miklós gr., 
Tata-Tóváros, jó szőllőtermelésért. Budafok község, jó szőllőtermelésért. Pécs Ede, Nyitra, 
jó termelésért. Faluvégi András, jó termelésért. Kozáky Gyula, Pencz, jó termelésért. 
Voigt Frigyes, Versecz, jó termelésért. Horváth Antal, Pécs, jó termelésért.

Közreműködők érme.
A budapesti első gyermekmenhely kertészetének főkertésze, a termelés körűi 

kifejtett érdemeiért. Az Esterházy Miklós gróf tata-tóvárosi kertészetének főkertésze, a 
termelés körűi kifejtett ügybuzgóságáért. Szelnár József kertészetének főkertésze, dísz
növények ízléses csoportosításáért és rendezéséért. Magyar György, margitszigeti főker
tész, kiváló szép és jó gyümölcs és virág okszerű termeléséért. Hatos János, alcsuthi 
főkertész, kiváló szép és jó gyümölcs és virág okszerű termeléséért. Rade Károly, a 
m. kir. kertészeti tanintézet főkertésze, Budapest, a termelés körűi kifejtett érdemeiért. 
Griebl Miksa, uradalmi főkertész Temes-Újfalun, eredeti szőnyegágy-fényképért. Neiger 
János, algyógyi földmivesiskolai kertész-tanitó, zöldségfélék szép kiállításáért. Angyal 
Dezső, a budapesti m. kir. kertészeti tanintézet tanára, a termelés és kiállítás körűi 
kifejtett kiváló buzgalmáért. Csallner Dániel, ev. lelkész, Aldorf, a besztercze-naszód- 
vármegyei kiállítás körűi kifejtett buzgalmáért. Ritter Gusztáv, gazdasági tanintézeti 
főkertész Kolos-Monostoron, a termelés és a hazai gyümölcsfajták összeállítása körűi 
kifejtett érdemeiért. Czeiner Nándor, tiszttartó Beregszászon, a szőlőtermelés körűi 
kifejtett érdemeiért. Szegedi György, városi tanácsnok Kecskeméten, a termelés és 
kiállítás körűi kifejtett érdemeiért.

7* Á lía tk íá llítá so k  k itü n tetések

a) Használati lovak kiállítása.
Díszoklevél.

a) Hámos lovaik után : Dőry József, Andrássy Tivadar gr., Jankovich Bésán 
Elemér, b) Hátas lovaik után : Illyés Viktor, Károlyi Mihály gr., Tholnay Reginaid (a 
kitüntetésről lemondott).
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Millenniumi nagy érem.

a) Hámos lovak után : Wimpfen Simon gr., szürke négyes fogatáért; Bolza 
József gr., szürke négyes fogatáért; Révay Simon b., sötét-pej négyes fogatáért; Majláth 
József gr., szürke négyes fogatáért ; Trauttenberg Frigyes gr., pej kettős fogatáért; 
Széchenyi Ferencz gr., pej kettős fogatáért; Békássy István, pej kettős fogatáért; 
Muslay Gyula, pej-tarka fogatáért; Széchenyi Imre gr., önként lemondott, b) Hátas 
lovaik után: Andrássy Tivadar gr., 1. és 2. számú lovaiért ; Almássy Imre gr., 10. számú 
lováért; Bánffy György gr., 73. számú lováért; Széchenyi Ferencz gr., 111. számú 
lováért; Andrássy Sándor gr., 367. számú lova dijáról lemondott.

Kiállítási érem.

a) Hámos lovaikért: Bay Géza, Győr, szürke ötös fogatáért; Farkas Zoltán, 
fekete ötös fogatáért; Szápáry Gyula gr., sötét-pej négyes fogatáért ; ifj. Tisza Kálmán, 
quodlibet négyes fogatáért; Károlyi Mihály gr., sötét-pej négyes fogatáért; Széchenyi 
Emil gr., quodlibet négyes fogatáért; Dőry Jenő, pej kettős fogatáért; Bolza József gr., 
szürke kettős fogatáért; Farkas Ábrahám, szürke kettős fogatáért; Fejérváry Jenő, szürke 
kettős fogatáért; Széchenyi Aladár gr., pej-szürke kettős fogatáért; Stummer Sándor b., 
szürke kettős fogatáért; Somssich Andor, pej-szürke kettős fogatáért, ki azonban lemon
dott; ifj. Vojnits Sándor, sárga egyes ügetőért. b) Hátas lovaikért: Andrássy Tivadar 
gróf, 5. sz. ponny lováért ; Almássy Imre gr., 13. sz. lováért; Karsay Albert és Vilmos, 
25. sz. lováért; Dőry József, 79. sz. ponny lováért; . Szápáry Gyula gr., 178. sz. 
lováért; Forster Elek, Lőrincz, 201. sz. lováért; Sztankovánszky János, 214. sz. lováért; 
Farkas Ábrahám, 247. sz. ponny lováért; Fáy Béla, 268. sz. ponny lováért; Andrássy 
Géza gr., 295. sz. lováért: Jármy József százados, 542. sz. lováért ; Kerekes Endre 
főhadnagy, 544. sz. lováért; Pérchy Zoltán főhadnagy, 549. sz. lováért; Farkas Géza, 
558. sz. lováért; Zichy Károly gr., 562. sz. lováért.

A népies kollektiv kiállításban kitüntetést és pénzdíjakat nyertek a következők: 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kitűnő gyűjteményes kiállításért nagy érmet, quodlibet 
ötös-fogatáért kiállítási érmet I. felirattal, sötétpej négyes-fogatáért kiállítási érmet II. 
felirattal. Pest vármegye kitűnő anyag és gondos összeállításért nagy érmet, világospej 
kis négyes-fogatáért kiállítási érmet I. felirattal, sötétpej-fogatáért kiállítási érmet II. fel
irattal, legnagyobb sárga kettős-fogatáért kiállítási érmet III. felirattal. Somogy vármegye 
kitűnő szép anyagért nagy érmet, továbbá egyes kiállító irészére a következő jutalmakat: 
Kozári Ferencz és Sándor, sárga kettős-fogataért külön-külön kiállítási érmet és együtt 
200 koronát; Biró Károly és Szente József, fekete és pej kettős-fogatáért kiállítási érmet 
és együtt 200 koronát; Bók Mihály és Győrfi Pál pej és sárga kettős-fogatáért kiállítási 
érmet és együtt 200 koronát; Décsi Sámuel és Papp József sárga és pej kettős-fogatáért 
külön-külön kiállítási érmet és együtt 100 koronát; Vincze Ferencz sárga kettős-fogatáért 
kiállítási érmet és 100 koronát; Fehér János pej kettős-fogatáért kiállítási érmet és 50 
koronát; Kovács József sárga és fekete kettős-fogatáért kiállítási érmet és 50 koronát. 
Szabolcs vármegye jelleges népies csoportkiállitásáért nagy érmet, pej ötös-fogatáért ki
állítási érmet és 200 koronát, sárga hámos-fogatáért kiállítási érmet és 100 koronát, pej 
kettős-fogatáért kiállítási érmet és 50 koronát. Szatmár vármegyei Csanálos község pej 
négyes-fogatáért 100 koronát. Torontál vármegye népies csoportjából: Gebhard Péter 
fekete kettős-fogatáért kiállítási érmet és 50 koronát; Hüpfel Mihály sárga lováért ki
állítási érmet és 50 koronát; Kaurich Vincze sötétpej lováért kiállítási érmet és 50 
koronát; Mixich Ferencz sárga ménlováért 50 koronát. Tolna vármegye gondosan nevelt 
lovai csoportkiállitásáért kiállítási érmet, fekete és pej fogatáért kiállítási érmet és 200 
koronát, pej hátaslóért 50 koronát. Győr vármegye kitűnő tenyésztésű csoportkiállitásáért 
nagy érmet; Borbély József szürke kettős-fogatáért kiállítási érmet és 200 koronát; Rudics 
János fekete kettős-fogatáért kiállítási érmet és 200 koronát; Varga Vincze pej kettős
fogatáért kiállítási érmet és 100 koronát; Takács János csillag-lováért kiállítási érmet és 
50 koronát. Fehér vármegye czélszerű jó anyagú csoportkiállitásáért kiállítási érmet, 
továbbá egyes kiállítói részére a következő jutalmakat: Bárány József pejszürke kettős
fogatáért kiállítási érmet és 100 koronát; Molnár M. József pej lováért kiállítási érmet és 
100 koronát; Rák Mihály pej ménlováért kiállítási érmet és 100 koronát; Nagy M. József 
pej kanczalováért kiállítási érmet és 50 koronát; Kovács József sárga kanczalováért ki-
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állítási érmet és 50 koronát; Kiss János örökösei pej kanczalováért kiállítási érmet és 
50 koronát; Boros István sárga kanczalováért kiállítási érmet és 50 koronát; Kovács 
József sárga kanczalováért kiállítási érmet és 50 koronát. Pozsony vidéki kiállítók u. m. : 
Török Boldizsár pej kanczalováért kiállítási érmet és 100 koronát ; Német Vendel sárga 
kanczalováért kiállítási érmet és 50 koronát. Balogh Péter debreczeni hetes-fogatáért ki
állítási nagy érmet. Háromszék vármegye jellegzetes jó anyagáért kiállítási érmet. Sepsi- 
Szent-György két kis pejlováért kiállítási érmet és 200 koronát, két szürkéért kiállítási 
érmet és 100 koronát. Komárom vármégye perbetei pej kettős-fogatáért kiállítási érmet és 
100 koronát. Udvarhely vármegye két fekete ménért kiállítási érmet és 100 koronát 
Hunyad vármegye kis szürke hegyi lóért kiállítási éremet és 50 koronát.

Közreműködők érme.

Kleinmann Ödön. Básti Barna, városi tanácsos, Nyíregyháza. Orbán Ottó br.

b) Második lókíállítás.

Díszoklevél.

Festetich Tasziló gr., telivér ménjeiért. Dőry Jenő, kollektiv kiállításért. Dőry 
József, kollektiv kiállításért. Vojnich Sándor, kollektiv kiállításért. Trauttenberg Frigyes br., 
kollektiv kiállításért. Debreczen sz. kir. város közönsége, kollektiv kiállításért. Jankovich 
Bésán Elemér, kollektiv kiállításért.

Millenniumi nagy érem.

I. Kollektiv kiállítók. Festetich Tasziló gr., félvér lovainak kollektiv kiállításáért. 
Szápáry Gyula gr., kollektiv kiállításért. Özv. Vojnich Jakabné, kollektiv kiállításért. 
Bánffy Ernő b., kollektiv kiállításért. Károlyi Mihály gr., kollektiv kiállításért. Szabadka 
sz. kir. város, gyűjteményes kiállításért. Győr vármegye közönsége, kitűnő szép és jó 
anyag gyűjteményes kiállításáért. Tüköry Alajos, lipizzai lovainak kollektiv kiállításáért. 
Károlyi László gr., félvér ügető lovainak kollektiv kiállításáért. Veszprém vármegye 
közönsége, kitűnő egyöntetű, szép, nemes és jó anyag gyűjteményes kiállításáért. Tolna 
vármegye közönsége, szép és jó anyag gyűjteményes kiállításáért. Fejér vármegye kö
zönsége, szép és jó anyag gyűjteményes kiállításáért. Somogy vármegye, kitűnő szép 
és jó anyag kiállításáért. Hódmezővásárhely város közönsége, gyűjteményes kiállí
tásért. A mezőhegyesi tájfajta-tenyésztők társasága. Boszniai és herczegovinai kormány, 
gyűjteményes kiállításért. Mailáth József gr., lipizzai kollektiv kiállításért. — II. Egyes 
állatok kiállítói. Vojnich Simon, 165. sz. a. kiállított Kedves nevű p. k. Vojnich Béla, 
169. sz. a. kiállított Szellő nevű p. k. Varga Ágoston, 195. sz. a. kiállított Babér nevű s. k.

Kiállítási érem.
I. Gyűjteményes kiállítók. Rédl Béla br. Apponyi Sándor gr. Almásy Imre gr. 

Sopronvármegye közönsége. Baranya vármegye, jól táplált és jól kezelt lovak gyűjte
ményes kiállításáért. Heves vármegye, jól táplált és jól kezelt lovak gyűjteményes ki
állításáért. Temes vármegye, jól táplált és jól kezelt lovak gyűjteményes kiállításáért. 
Zirczi apátság, angol félvér gyűjteményes kiállításáért. Steinfeld Mihály, angol félvér 
gyűjteményes kiállításáért. — II. Egyes állatok kiállítói. Orbán Ottó b., 206. sz. a. 
kiállított Vezér nevű p. m. Reisenleitner Pál, 212. sz. a. kiállított Tendrat nevű sz. m. 
Sándor Árpád, 726. sz. a. kiállított Bimbó nevű p. m. Burján Aladár dr., 257. sz. a. 
kiállított Dóra nevű p. k. — III. Kiállítási érmet nyertek. Wenckheim Dénes gr., 62.
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sz. Déra I. nevű p. ménéért. Ponóczky Lajos, 111. sz. Julcsa nevű p. k. Strasser 
Henrik, 130. sz. Nábob nevű p. k. Selyem József, 154. sz. Gyöngyvirág nevű p. k. 
Yojnich Simon, 166. sz. Kaczér nevű p. k. Vojnich Béla, 167. sz. Vihar nevű p. m. 
Varga Ágoston, 194. sz. Julcsa nevű p. k. Törley Antal, 199. sz. Kedves nevű p. k. 
Wertheim M. fiai, Enying, 203. sz. Rege nevű p. k. Piukovich Ödön, 720. sz. Verneuil 
nevű s. m. Oravetz János, 723. sz. Aretuza nevű p. m. Oravetz János, 724. sz. Titkos 
nevű p. m.

Pénzdijat és kiállítási érmet nyertek
a népies gyűjteményes kiállításban szerepelt kiállítók közűi, u. i. :

I. 100 koronás pénzdíjat és kiállítási érmet. N. Varga István 556. sz. a. kiállított
Korszellem nevű s. k. Kérdő Sándor 559. sz. a. kiállított Ecsed nevű s. k. Zsarkó Imre, 
566. sz. a. kiállított Ecsed nevű p. k. Meszlényi Mihály, 567. sz. a. kiállított Mirza 
nevű s. k. Heinrich György, 586. sz. a. kiállított Palmida nevű p. k. Ökrös Sándor, 
828. sz. a. kiállított Bábi nevű p. k. Balázs Mihály, 178. sz. a. kiállított Éljen nevű p. m. 
Farkas István, 486. sz. a. kiállított Vihar nevű p. k. Virág Imre 517. sz. a. kiállított 
Névtelen nevű s. k. Nagy János, 451. sz. a. kiállított Névtelen nevű s. k. K. Szali István,
461. sz. a. kiállított Sárga nevű s. k. Bartos János, 456. sz. a. kiállított Kese nevű s. k.
Győri Ferencz, 613. sz. a. kiállított Névtelen nevű p. k. Pusztai Mihály, 614. sz. a. 
kiállított Névtelen nevű sz. k. — II. 50 koronás pénzdíjat és kiállítási érmet nyertek. 
Balázs János, 181. sz. Vilma p. k. Koncz András, 184. sz. Julcsa p. k. Sipos János, 
409. sz. Julcsa p. k. Bereczky Sándor, 414. sz. Polgár p. m. Kiss Sámuel, 438. sz. 
Kamisus p. k. Ponár József, 447. sz. p. k. Barkóczy Péter, 449. sz. s. k. Kurucz István,
462. sz. Tüzes s. k. Schmidt Károly, 470. sz. Czédap. k. Rabb István, 476. sz. Bimbó
s. k. Ónody József, 483. sz. Basa f. m. Győré Ferencz, 487. sz. Czidrus s. k. Nagy 
Ferencz, 493. sz. Hóka p. k. Bocsár Pál, 503. sz. p. k. Pótes János, 512. sz. p. k. 
Strommer Gy. 514. sz. p. k. Strommer Gy. 515. sz. sz. k. Varga Sándor, 537. sz. s. m. 
Szegi Imre, 549. sz. Theresiano s. m. Zsarkó Sándor, 551. sz. Nelsson s. m. Monus 
András, 553. sz. Gidrán s. m. N. Varga István 554. sz. Nonius p. m. N. Varga István, 
555. sz. Bois Roussel f. k. Kérdő Sándor, 560. sz. Nelsson s. k. Nyikos Sándor, 562. 
sz. Irma f. k. Bodrogi Sándor, 563. sz. Laczi f. k. Godjár Mihály, 565. sz. Vidám p. k. 
Brehm György, 569. sz. Redivivus s. m. Steib Bálint, 573. sz. Linda p. k. Tempfli 
István, 575. sz. Bársony f. k. Tempfli Károly, 579. sz. Darlin p. k. Buttján Mihály, 
588. sz. Durrham f. m. Szabó István, 592. sz. Szajkó p. k. Kemle János, 604. sz. 
Rúzsa p. k. Anselm Magdolna, 611. sz. Emma s. k. Buda István, 610. sz. p.k. Kovács 
József, 620. sz. p. k. Gottschall Miklós, 630. sz. Osträger p. m. Gebhard Mihály, 634. 
sz. Osträger p. m. Gottschall Miklós, 641. sz. Furioso p. k. Holczinger Mihály, 642. 
sz. Tegethof p. m. Jahraus Lajos, 649. sz. Hóbort p. k. Tóth Károly, 696. sz. Bella 
sz. k. Kaczur Károly, 697. sz. Gidrán sz. k. Kaczur Károly, 700 sz. Fanny sz. k. 
Szalánczy János, 701. sz. Nyalka p. k. Renner Péter, 815. sz. Komtess p. k. Fabó 
Emánuel 822. sz. Tündér p. k. Kiss Mihály, 825. sz. Csalfa p. k. Volk János, 849. sz. 
Bajnok sz. m. Szabó Mátyás, 859. sz. Fekete f. k.

Kiállítási érem
a népies gyűjteményes kiállításban szereplő kiállítók közűi:

Futó József, 179. sz. Bois Roussel p. m. Peics Antal, 188. sz. Minerva s. k. 
Bogisich Félix, 193. sz. Sári p. k. Szigmet János, 401. sz. Nonius XXIII. p. k. Fritz 
Lőrincz, 403. sz. Nonius 67. p. k. Podány József, 405. sz. Fanny 52. f. k. Szilágyi 
János, 407. sz. Örmény II. p. k. Nagy György, 408. sz. Örmény 57. p. k. F Q-bri Pé
ter, 412. sz. Rentier Non. p. k. Ledig József, 417. sz. Lujza s. k. Mézes Lorincz, 
433. sz. Béla p. k. Polgár Ferencz, 434. sz. Csillag p. k. Farkas György, /25. sz. 
Kese Gidrán s. k. Dombor Pál, 437. sz. Muszka s. k. Német János, 439. sz. Csinos p. k. 
Bognár György, 448. sz. p. k. Heiser János, 450. sz. s. k. Szabó József, 452. sz.
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s. k. Nobilek Ferencz, 453. sz. Krafton p. m. Kónya József, 457. sz. Büszke s. k. 
Kecskeméty János, 460. sz. Sárga s. k. Kurucz István, 463. sz. Karcsú p. k. Kurucz 
István, 464. sz. Bimbó p. k. Vajda György, 465. sz. Rózsa p. k. Szűcs János, 466. sz. 
Rialto s. k. Szabó Sándor, 471. sz. Furioso p. k. Gyenis József, 473. sz. Bimbó s. k. 
Szolga Mihály, 474. sz. Csinos p. k. Kovács Antal, 485. sz. Linda sz. k. Győré Már
ton, 488. sz. Czidrus sz. k. Kis Antal, 490. sz. Csillag s. k. Radics Bertalan, 499. sz. 
Gidrán p. k. Fröhlich Miklós, 507. sz. p. k. Német Péter, 511. sz. p. k. 
Schwarcz György, 525. sz. p. k. Gabi János, 530. sz. p. k. Demhard János, 
532. sz. p. k. Balaskó János, 534. sz. p. k. Pörös Samu, 541. sz. s. m. 
Gyúró József, 548. sz. p. m. Samu Ferencz, 550. sz. Laczi f. m. Újhelyi Jakab, 
558. sz. Flora f. k. Nyikos Sándor, 561. sz. Ráró p. k. Török Péter, 564. sz. Laczi p. k. 
Tempfli Károly, 578. sz. Korán p. k. Buttyán Mihály, 589. sz. Korán p. m. Szabó 
Lukács, 590. sz. Zsuzsi sz. k. Molnár Sándor, 594. sz. Kesely p. k. Kiss D. József, 
595. sz. Kesely p. k. Madarász Józsefné, 596. sz. Zsófi p. k. Vajda Bálint, 599. sz. 
Szárcsa p. k. Klein András, 603. sz. Tinda s. k. Weinz Mihály, 605. sz. Rúzsa f. k. 
Klemann János, 606. sz. Osträger p. k. Nicola Márton, 609. sz. Rúzsa f. k. Visnyei 
János, 615. sz. s. k. Bertha István, 617. sz. sz. k. Rozári Ferencz, 618. sz. 
s. k. Kiss István, 619. sz. s. k. Hideg Mihály, 621. sz. p. k. Schlicker Fe
rencz, 622. sz. p. k. Bertha Mihály, 623- sz. p. k. Tóth Imre, 624. sz. s. k. 
Szente Mózes, 626. sz. s. k. Josth János, 627. sz. Doria p. m. N.-Tószeg község, 
637. sz. Durran f. m. Wehner M. 638. sz. Gidran sz. m. Kaurich Gábor, 639. sz. 
Rudera p. m. Diettrich J., 646. sz. p. m. Vogel Pál, 650. sz. Suez p. k. Mixich Imre, 
655. sz. p. k. Stoffl János, 656. sz. Karcsú s. k. Jakus Pál, 691. sz. Linda sz. k. Kiss 
János, 692. sz. Julcsa p. k. Molnár János, 694. sz. Vilma p. k. Tóth Imre, 695. sz. 
Katt p. k. Reiner János, 702. sz. Macbeth p. k. Várnay György, 704. sz. Kati p. k. 
Szabó Mátyás, 710. sz. f. k. Szabó Gergely, 712. sz. p. k. Boszniai mének: 739. sz. 
f. m., 740. sz.-s. m., 741. sz. m., 744. sz. s. m. Bosznia és herczegovinai kanczák: 
745. sz. sz. k., 746. sz. f. k., 747. sz. s. k., 748. sz. s. k., 749. sz. p. k., 750. sz.
s. k., 751. sz. p. k., 752. sz. f. k., 753. sz. p. k., 754. sz. sz. k., 755. sz. p. k.,
756. sz. p. k., 758. sz. p. k., 757. sz. sz. k., 762. sz. p. k., 763. sz. p. k. Állami mének 
után nevelt lovak: 764. sz. p. m., 765. sz. p. m., 766. sz. sz. m., 767. sz. sz. m., 
768. sz. sz. m., 769. sz. s. m., 770. sz. p. m., 771. sz. sz. m., 773. sz. sz. m., 778. sz. 
sz. k., 779. sz. p. k., 774. sz. p. m., 780. sz. sz. k., 781. sz. sz. k., 782. sz. p. k..
783. sz. f. k., 784. sz. sz. k., 785. sz. sz. k., 786. sz. s. k., 787. sz. s. k., 788. sz,
p. k., 789. sz. s. k., 790. sz. sz. k., 791. sz. sz. k., 793. sz. p. k., 795. sz. p. k.,
796. sz. p. k. Javitott második nemzedék : 797. sz. m., 798. sz. m., 799. sz. m., 800. sz. p. k., 
801, sz. p. k. Ferencz József-földi telepitvényesek lovai: 802. sz. sz. k., 803. sz. p. k., 
805. sz. p. m. Öszvértenyésztés: 807. sz. m. Renner Péter, 814. sz. Küzdő s. p. k. 
Ketz Ádám, 817. sz. Torontál p. m. B. Daun István, 818. sz. Kedves p. m. Reck 
József, 819. sz. Urambátyám p. m. Fabó Emánuel 823. sz. Linka p. k. Kiss Mihály, 
824. sz. Mirza f. k. Kiss B. Mihály, 826. sz. Kedves p. k. Nagy P. Imre, 829. sz. 
Villám p. k. Nagy P. Imre, 830. sz. Tüzes p. k., Nagy P. Imre, 831. sz. Nonius p. m. 
Vad Péter, 832. sz. Csillag p. m. Morvái Mihály, 834. sz. Tündér p. k. Morvái Mihály, 
835. sz. Furioso p. k. B. Szabó Sándor, 841. sz. Pyrrhus p. m. Hepp Mátyás, 848. sz. 
Rupera p. m. Győry Ferencz, 845. sz. p. k.

Közreműködők érme.

Jankovich Bésán Elemér ménesmestere. Mailáth József gr. ménesmestere. Miklós 
Ödön ménesmestere. Rédl Béla b. ménesmestere. Apponyi Sándor gr. ménesmestere. 
Wiszorik, gr. Festetics Tasziló keszthelyi ménesmestere. R. Wardoll, berzenczei ménes
mester. Szalay, Dőry Jenő ménesmestere. Keller, a zirczi apátság előszállási ménes
mestere. Király Gyula, Debreczen város tanácsosa. Markovich Gyula, Debreczen város 
ménesmestere. Vékony József, H.-M.-Vásárhely gazdasági egyesületének alelnöke. Bagó, 
báró Trauttenberg csikósa.
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c) Tenyészmarhák és bivalyok kiállítása.
1. A m agyar m arha és bivalyok 1. alföldi jellegű csoportjában.

Versenyen kívül: Mezőhegyes és Vojnits Simon tenyészete.

Díszoklevél.
Wenckheim Frigyes gróf tenyészete. Almássy Kálmán gr. sarkadi gulyája. Mai- 

láth József gr. perbenyeki gulyája. Csekonics Endre gr. zsombolyai gulyája.

Millenniumi nagy érem.
Rédl Lajos b. gulyája. Szápáry Gyula gr. gulyája. Chotek Rezső gr. gulyája. 

József főherczeg ő fensége gulyája. Festetics Tasziló gr. gulyája. Özv. Vécsey Vilma 
grófnő gulyája. Puthon L. bárónő örökösei gulyája. Pallavicini Sándor őrgr. gulyája. 
Mandel József gulyája. Szatmári püspökség gulyája. Vécsey Miklós és István bárók 
csegöldi gulyája.

Kiállítási érem.
Id. Almássy Kálmán gr. P.-M-Szt.-tamási gulyája. Péter András, Szeghalom. 

Kiss Mihály, Vésztő. Békés község. Bügler Jakab, Esztár. Császka György dr., kalocsai 
érsek, kalocsai gulyája. Debreczen sz. kir. város. Egri főkáptalan ároktői gulyája. 
Gyertyánffy János örökösei gyéri gulyája. Ihász Lajos hathalmi gulyája. Pannonhalmi 
főapátság hecsei gulyája. Pethő György, Csegöld. Premontrei rend ricsei gulyája. 
Regényi Lajos, Szabadka. Ifj. Sváb Sándor balaton-szt.-györgyi gulyája. Wenckheim 
Dénes gr. dobozi gulyája. Zirczi apátság előszállási gulyája.

Közreműködők érme.
Wenckheim Frigyes gr. uradalmi alkalmazottja, Almássy Kálmán gr. sarkadi, 

Mailáth József gr., Csekonics Endre gr., Rédl Lajos b., Szápáry Gyula gr., Chotek 
Rezső gr. és József főherczeg ő fensége uradalmainak alkalmazottjai. A mezőhegyesi 
tenyésztés érdemes vezetősége.

2. a) A m agyar m arha erdélyi jellegének csoportjában.

Versenyen kívül: A kolozsi gulyatelep.

Díszoklevél.
Vass Béla gr. mezőzáhi gulyája.

Millenniumi nagy érem.
Lázár János szászmátéi tenyészete. Jósika Gábor b. szamosfalvi tenyészete. Az 

erdélyi róm. kath. status radnóti tenyészete. Sperker Ferencz szt.-demeteri tenyészete.
Pénzdíjat és pedig 200 koronát: Háromszék vármegye népies tenyésztése be

mutatóinak.
Közreműködők érme.

Göncsy Mihály mezőzáhi gazdatiszt. Balla Pál a szamosfalvi gazdaság gazda
tisztje. Deák Ignácz radnóti gazdatiszt. Málnásy Ferencz a kolozsi gulyatelep intézője.

2. b) A  bivalyok csoportjában. 

Versenyen kívül: Fogarasi uradalom.
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Millenniumi nagy érem.
Bánffy György gr. zentelki gazdasága.

Kiállítási érem.
Jósika Gábor b. szamosfalvi tenyészete. Meller és Hirsch nagyatádi tenyészete.

Közreműködők érme.
De La Motte Arthur gr. uradalmi intézősége.
Pénzdijat és pedig 500 koronát a Bosznia és Herczegovina területéről e cso

portba utalt vegyes származású csoport kiállítói részére, és egy kiállítási érmet ezen 
boszniai és herczegovinai csoport kiállítójának.

II. A  sim m enthali csoportban.

Versenyen kivid: Széli Kálmán. Bábolnai uradalom. Szegedy György gazdasága.

Díszoklevél.
Dőry Vilmos felső-leperdi tenyészete.

Millenniumi nagy érem.
Wolf testvérek várpalotai tenyészete. Biró Albert p.-kupái tenyészete. Lyka István 

p.-nszt.-miklósi tenyészete. Özv. Jeszenszky Jánosné b. f.-hídvégi tenyészete. Csekonics 
Endre gr. zsombolyai tenyészete.

Kiállítási érem.
József főherczeg alcsuthi tenyészete. Almássy Dénes gr. gyulavári tenyészete. 

Kövesgyüri Freystädtler Jenő lovag tótvázsonyi tenyészete. Dräsche Rikárd b. tolnai 
tenyészete. Nádasdy Tamás gr., nádasd-ladányi tenyészete.

Közreműködők érme.
Pintér Mihály, Héraháza. Ferenczy Zsigmond, Bábolna. Apát Lajos, Felső-Hidvég. 

Jagicza István, Felső-Leperd. Fischer János, Tolna. Csekonics gr. tisztje.

\

III. A pinzgaui és m agyarországi tájfajták csoportjában.

Versenyen kivid: A gödöllői és fogarasi uradalom.

Díszoklevél.
A tolnavármegyei g. e. a bonyhádi tájfajta népies csoportjáért. A vasvármegyei 

g. e. a vasmegyei népies tenyésztés csoportjáért.

Millenniumi nagy érem.
Az erdélyi szász gazdasági egylet N.-Szeben. A segesvári tenyész-egylet. A brassói 

tenyészegylet gyűjteményes kiállításaiért. Schönborn Buchheim Ervin gr. 1421. sz. tehene; 
pinzgauiakért. Szájbely Gyula rohonczi tehenészete. A sopronmegyei g. e. gyüjte-
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menyes kiállítása. Nagy Sándor csernelházi tenyészete. A félszerfalvi czukorgyár cso
portja. Strobl Géza szili-pusztai csoportja. Apponyi Sándor gr. lengyeli tehenészete. Ru- 
zsinkó Antal balassagyarmati tehenészete, hazai színes tájfajtákért. Metternich herczegné 
bizi csoportja, keresztezésekért.

Kiállítási érem.
A nagyszebeni tenyész-egyesület. A nagyszebeni tangazdaság, 1280. sz. tehenéért. 

A nagydisznódi tenyész-egyesület gyűjteményes kiállításáért. Fleischer Péter, 1299. sz. 
tehenéért. Ábrahám Lajos, 1339. sz. tehenéért. Hirsz Lajos, 1366. sz. tehenéért. Tartler 
György, 1371. sz. tehenéért. Györk Miklós, 1368. sz. tehenéért. Uradalmi főbérnökség, 
Munkács, 1374. sz. tehenéért. Keglevich István gr., borjú-csoportjáért. Somssich Adolf 
gr., 1417. sz. üszőért; pinzgauiért. Bartl János, 1833—34. sz. tehenéért. Horváth Sán
dor, 1852. sz. üszőért. Sauer István, 1859. sz. üszőért. Girmindel Gyula, tehenéért. 
Eberhard Gábor, üszőért. Nagy Ferencz, Czimer nevű tehenéért. Ungár és Spitzer, 
gyorói csoportjáért. Felső-Pásztori község, kiállított bikájáért. R. Csanak község, kiállí
tott bikáért. Veszkény község, kiállított bikájáért. N.-Lövő község, kiállított bikájáért. 
Hackborn Henrik, kis-tormási 1910. sz. tehenéért. Aiche Jakab, mőcsényi 1917. sz. 
tehenéért. Fay János, szárazdi 1913. sz. tehenéért. Breitenstein János, zaodi 1914. sz. 
tehenéért. Neller Ádám, muzgai 1930. sz. üszőért. Bayer János, kis-dorogi 1925. sz. 
üszőért. Werner János, muzgai 1915. és 1916. sz. 2 darab tehenéért. Glöckner Fülöp, kis- 
tormási 1918. sz. tehenéért. May János, izményi 1912. sz. tehenéért. Krausz Ádám, 
czikói 1908. sz. tehenéért. Schatz Ignácz, zombai 1919. sz. tehenéért. Pfaff András, 
teveli 1920. sz. tehenéért. Neller Ádám, mutyai 1911. sz. tehenéért. Rück György, 
izményi 1909. sz. tehenéért. Halbleib János, kis-dorogi 1924. sz. tehenéért. Jehn János, 
kakasdi 1921. sz. tehenéért. Fauszt Antal, apáti 1929. sz. tehenéért. Breining József, 
grabáczi 1922. sz. tehenéért. Eberhard Frigyes, kis-mányoki 1931. sz. tehenéért. Streicher 
Mátyás, kis-dorogi 1926. sz. tehenéért. Bruner József, kis-dorogi 1927. sz. tehenéért. Eibeck 
András, apczi 1928. sz. tehenéért. Fleisch János, kis-mányoki 1923. sz. tehenéért. 
Schricker Imre, ágostonmajori (Veszprémm.) csoportja. Baranya m. g. e., gyűjteményes 
kiállításáért. Otocska Géza, csoportjáért. Verner János, csoportjáért. Brázay Kálmán, 
csoportjáért. Jálics Géza, szőllős-gyáli csoportjáért. Buttler Ervin b., nándorkelecsényi 
csoportjáért. Vancsó Béla, szécsányi csoportjáért. Biedermann Ottó lovag, Mozsgó, hazai 
tájfajtákért. Steinfeld Mihály, macs-pusztai csoportjáért. Kövér János, martfűi csoportjáért. 
Mármaros vármegye, népies csoportkiállitásáért, keresztezésekért.

Közreműködők érme.
Rössler Károly, g. e. titkár. Reiszig Alajos, titkár. Vörös István, földbirtokos. 

Herényi Gotthard Sándor, földbirtokos. Seligmann Kelemen, egyleti tag. Richter Gyula, 
egyleti tag. Gyulassy Gyula, egyleti tag. Bauer Ottó, egyleti tag. Freisperger^ Vilmos, 
egyleti tag. Kobza Sándor, e. titkár. Gecsényi Károly, pásztori községi biró. Gegyi 
István, veszkényi községi biró. Gajer Endre, n.-lövői községi biró. Kovács Imre,
n.-csanaki községi biró. Csapó Sándor, odi községi biró. Molnár József, g. e. titkár. 
Perczel József, birtokos, a bika-közv. biz. elnöke. Apáth Lajos, gt., uradalmi íelügyelő. 
Jagicza István, gt., uradalmi felügyelő. Tiringer Vilmos, gt., uradalmi felügyelő. Id. Pleszky 
Antal, gt., uradalmi felügyelő. Fischer János, uradalmi f e l ü g y e l ő .  Magyar Miklós, závodi 
tény. egyi. elnöke. Reichert Gyula, a kis-tormási tény. egyl. elnöke. Bruckmann Ádám, 
závodi községi biró. Rohr Dániel, kis-tormási biró. Szeifert Antal, kistenyésztő. Hack
born Henrik, kistenyésztő. Glöckner Fülöp, kistenyésztő.

Pénzbeli díj a következő kistenyésztőknek.
Fleischer Péter, n.-disznódi 1299. sz. tehenéért. Ábrahám Lajos, téglavári 1339. 

sz. tehenéért. Hintz Lajos, brassói 1366. sz. tehenéért. Tartler György, brassói 1371. sz. 
pinzgaui tehenéért. Hackborn Henrik, kis-tormási 1910. sz. tehenéért. Aicher Jakab, 
mőcsangi 1917. sz. tehenéért. Fáy János, szalasdi 1913. sz. tehenéért. Bieitensjein 
János, závodi 1914. sz. bonyhádi tehenéért. Neller Ádám, muzgai 1930. sz. üszőért. 
Beier János, kis-dorogi 1925. sz. bonyhádi üszőért.



410

IV. A borzderesek csoportjában.

Versenyen kívül: Frigyes főherczeg m.-óvári, a gödöllői és Wimpfen gr. ercsii 
uradalma.

Millenniumi nagy érem.
Lónyay Gábor és Elemér bodrog-olaszi tenyészete. Metternich Sándor Paulina 

herczegné biai uradalma. Özv. Jeszenszky János báróné felső-hidvégi tenyészete.

Kiállítási érem.
Keglevich Gyula grófné sashalmi tenyészete. Rosenfeld Henrik bicskei tenyé

szete. Beer Henrik csókási tenyészete. Ifj. Benedicty Gyula tápió-szelei tenyészete.

Közreműködők érme.
Rohrer Ferencz, igazgató, M.-Ovár. Sigl Gusztáv gr., Mosony. Deininger Imre, 

igazgató, Gödöllő. Senger Árpád, deregnyői kezelő tiszt. Mayer Emil, herczeghalmi 
intéző. Apáth Alajos, f.-hidvégi intéző.

A  b o sn y ák -h erczego v ín a í kiállításban.
Millenniumi nagy érem.

Mörder Herzka, kotevoi g. 2215. sz. bikájáért.

Kiállítási érem.
Ibro Voloder g. 2253. sz. Novák Zelenovics mihaljacsai g. 2251. sz. Ilia 

Koprivicsa csemernoi g. 2256. sz. Ivan Dronics zabzistyei mpg. 2224. sz. Mate Orlovics 
Kablics mpg. 2225. sz. Tomo Novokmet tribicsi mpg. 2227. sz. üszőiért.

Közreműködők érme.
Grassl Hugó, Krecan Adolf és Hausner Jakab.

d ) H ízo tt szarvasm arha-kiállítás.

A) G azdasági h izlalás. M agyar fajta.

Kiállítási érem.
Almássy Dénes gr. gyulavári uradalmának Ítélt 8 drb. jól hizlalt ökörért.

Közreműködők érme.
A mezőhegyesi m. kir. ménes-uradalom igazgatósága és tisztikarának az uradalom 

által kiállított 13 drb. ökörért, melyek daczára jól hizlaltságuknak, versenyen kívül 
mutattattak be.

S z í n e s  ma r h a .

Millenniumi nagy érem.
Metternich Sándor Paulina herczegnő bia-bajnai uradalmának a kitűnő minőségű, 

kifogástalanúl egyenlően hizlalt 30 drb. oberinnthali és swizi tisztavérű és simmenthal- 
kuhlandi keresztezésű 3 éves tinóért. Cziráky Antal gr. lovas-berényi uradalmának
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kitünően hizlalt 12 drb. tiszta vérü berni ökreiért, melyek közűi a 23., 25., 26., 28., 
32. sz. a. kiállítottak a bizottság egyhangú elismerésével találkoztak. A selyp-pálteleki 
uradalomnak vegyes fajú 4—5 éves ökreiért, melyekből a 109., 110. és 113. sz. kiválóan 
jól hizlaltnak mondatott ki. Szobi Luczenbacher István kis-muzslai lakosnak átalában, 
de főleg a 100. és 102. sz. a. kiállított, igen jól hizlalt 32A éves simmenthal-pinzgaui 
keresztezésből származó tinóiért. Deutsch Ignácz és fia varsányi gazdaságának 8 drb. 
7 éves vasmegyei tájfajtájú ökreiért. A pannonhalmi főapátság varsányi uradalmának 
4 drb., főleg a 36. sz. kitünően hízott simmenthali ökreiért.

Kiállítási érem.
Kövesgyüri Freystädtler Jenő lovag tót-vázsonyi uradalmának igen szép 5 éves 

simmenthal-bonyhádi ökréért, mely a 94. sz. a. állíttatott ki. Özv. Jeszenszky János 
báróné hídvégi gazdaságának 2 drb. simmenthali ökréért. Széchenyi Sándor gr. nagy
dorogi uradalmának 2 drb. simmenthali keresztezésű 5 éves ökreiért. Paál Dénes 
czenki birtokosnak 2 drb. simmenthali keresztezésű 4 éves tinójáért. Paskova Miklós 
saját nevelésű 2 drb. ökréért, melyet a Krassó-Szörény vármegyei gazdasági egyesület 
mutatott be.

Közrenmködök érme.
A bábolnai ménesuradalom igazgatósága s tisztikarának az uradalom által verse

nyen kívül kiállított s a kiállítás díszét képező, minőség, egyenlőség, szépségre egyaránt 
rendkívül kitünően hizlalt 16 drb. simmenthali ökréért. A bia-bajnai uradalom igaz
gatósága s tisztikarának Metternich herczegnő fent jelzett kiállításáért.

B ) G y á r i  h i z l a l á s .  M a g y a r  f a j t a .

Millenniumi nagy érem.
Weisz Mór és fia Bernát munkácsi lakosoknak a 130. és 139. sz. a. kiállított, 

rendkívül kitünően hizlalt szép ökréért.

Kiállítási érem.
Mandel Ede és társai nyírbátori lakosoknak a 133 —137. sz. a. kiállított 5 drb., 

Schwarcz Mór mátészalkai lakosnak a 143. és 144. sz. a. kiállított 2 drb., Rohrlich J. 
és Brecher D. besztercze-naszódvármegyei beszterczei lakosnak 2 drb. 151. és 152. sz. 
jól hízott ökreiért.

S z í n e s  m a r  ha.

Díszoklevél.
József cs. és kir. főherczeg ő Fensége martonvásári uradalmának kitünően egyen 

lően hízott 20 drb. lavanthali és bozeni fajtájú ökréért mely marhagazdasági szesz
gyárban hizlaltatott ki.

Millenniumi nagy érem.
Blau testvérek temesvári lakosoknak 4 drb. simmenthali ökréért, melyek közűi 

a 155. sz. alattit kiválóan sikerültnek jelezte a bizottság.

Kiállítási érem.
Hager Mihály czodi lakosnak 8 drb. simmenthali magyar keresztezésű 4—6 eves 

szép ökréért.
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József cs. és kir. főherczeg uradalmai igazgatósága és tisztikarának a martonvásári 
uradalomból kiállított lavanthali és bozeni ökrökért. Első temesvári szeszégető és fino
mító részvénytársaság igazgatóságának a kiállított 3 drb. magyar, 5 drb. bonyhádi igen 
szépen kihizlalt ökörért.

Pénzjutalom.
Kelemen Imre kiállított, de nem hizlalt két ökörért 40 korona.

Közreműködők érme.

e ) T e n y é sz ju h o k  kiállítása.
A) Raczkák.

Millenniumi nagy érem.
Gr. Bánffy György zentelkei tenyészetéből bemutatott havasi fehér raczkák az 

egyformaság meglepő jelével.

Kiállítási érem.
Az erdélyi kath. státus radnóthi uradalma tenyészetéből való fehér raczkák hala

dásért. Háromszék vármegye gazd. bizottságának kollektiv kiállításáért Fettig Vaszinak. 
A debreczeni juhtartó gazdaság által kiállított juhok közűi Faragó András fehér magyar 
juharnak.

Közreműködők érme.
A kolozsmonostori gazd. intézet versenyen kívül kiállított raczkáiért. Ásványi 

Lajos intézőnek.
Pénzjutalom.

Liptómegye gyűjteményének egyszáz korona.

B) Czigáják.

Kiállítási érem.
Fórizs Mihály tatrangi valódi »czigája-typust« feltüntető juhaiért.

Közreműködők érme.
A szt.-imrei m. kir. földmíves-iskola versenyen kívüli kitűnő czigája juhai tenyész

tőjének, Hauer Géza igazgatónak. A m. kir. kolozsi gulyatelep versenyen kívül kiállí
tott »szép egyformaságú« czigájáiért, Málnási Ferencz gazd. intézőnek.

C) Bosznia-Herczegovina.
A cs. és kir. országos kormányzóság csoportos kiállításában foglalt juhokra nézve.

Millenniumi nagy érem.
A mezőgazdasági telepek juhainál az egész kollekcziónak.

Kiállítási érem.
A belföldi tenyésztők juhai csoportjánál : Juries Markónak és Dumancics Jossó- 

nak, valamint a travniki járásból Seidics Sábának.
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I. A húsjuhok közűi:

Gr. Károlyi Alajos 
(1007—1013. sz.).

Millenniumi nagy érem.
örökösei stomfai uradalma által kiállított kosokért és anyákért

Kiállítási érem.
Őrgróf Pallavicini Alfonz által kiállított 6 drb. anyáért (1025—1030. sz.).

II. A keresztezések közűi:

Millenniumi nagy érem.
A nagyczenki czukorgyárak részvénytársaságának a bükki gazdaság által 1134— 

1145. szám alatt kiállított állatokért; továbbá: Gr. Zichy János nagylángi uradalma 
által kiállított 1176—1184. sz. és 1195 — 1204. sz. állatokért (Oxfordshire down keresz
tezések), végre: Gr. Csekonics Endre zsombolyai uradalma által 1080—1089. sz. alatt 
kiállított állatokért.

Kiállítási érem.
Otocska Béla bérlő sopron-kövesdi gazdasága áltál kiállított 1158— 1172. sz. 

állatokért; továbbá: Justh György és Kálmán neczpáli uradalma által 1114—1121. sz. 
alatt kiállított állatokért; azután: Nemeskéri Kiss Miklós véghlesi uradalma által 1122— 
1133. szám alatt kiállított állatokért; végre: Haas Ignácz nyíregyházi uradalma által 
1090—11. sz. a. kiállított állatokért.

Közreműködők érme.
Zöhls József nagyczenki czukorgyárak részvénytársasága jószágfelügyelőjének» 

A millenniumi nagy éremmel járó oklevélben a »kitűnő tenyészetekért«, a kiállítási éremmel 
járókban pedig a »jó tenyészetekért« jelmondat alkalmazandó.

Díszoklevél.
A díszoklevél kiadása nem javasoltatott.

Millenniumi nagy érem.
Következő jeles tenyészeteknek, u. m.:

József főherczeg ő cs. és kir. Fensége alcsuthi és martonvásári uradalmai juhá- 
szatának. Gr. Károlyi Lajos tótmegyeri uradalmának. Gr. Károlyi Alajos örökösei 
mágocsi uradalmának. Gr. Károlyi László derékegyházai uradalmának. Gr. Károlyi 
Mihály debrői uradalmának. Gr. Károlyi István nagykárolyi uradalmának. Somssich 
Andor saárdi uradalmának. Br. Puthon Leopoldina kisszállási uradalmának. Popper 
Ernő és Henrik lepsényi uradalmának. Gorove László íelsővarsányi uradalmának, Herczeg 
Metternich Sándorné biai uradalmának. Bartos Gábornak, Jákó-Hódos.

Kiállítási érem.
Lamm Ármin lepsényi juhászaidnak. Dőry Vilmos felsőleperdi juhászaidnak. Báró 

Hornig Károly veszprémi uradalmának. Pallini Inkey István gamai tenyészetének. 
Herczeg Ypsilanti örökösök simongáti tenyészetének. Ifj. br. Wodiáner Albert komjáti 
uradalmának.
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Krupiczer Károly stomfai tiszttartónak. Skita Sándor ny. juhászati intézőnek. 
Weiszmahr Mihály kisszállási igazgatónak. Kiss Tamás varsándi intézőnek. Csóry 
Sándor, Ürménynek (gr. Hunyady Imrénél).

A millénniumi nagy éremmel járó okleveleken az 1—6. számig megjegyzendő, 
hogy az érmek a modern tenyésztés magaslatán álló tenyészeteknek és mint olyanoknak 
adattak, kiknek juhászata állandó jelleggel bírván, már évtizedek óta mintegy kútforrásúl 
szolgálnak hazánk elektorál negretti juhtenyésztésében és elvitázhatlan érdemeket sze
reztek. A 7—12. számig a tenyésztők kiváló haladása jutalmaztatott, végül a kiállítási 
érmeken a jó tenyésztés talált kitüntetést.

Millenniumi nagy érem.
B. Dräsche Richárd tenyészetének, kiemelni óhajtjuk a szép egyenletes tenyé

szetben is a 606. sz. 2 éves kost. B. Wodiáner Albert tenyészetének, itt kivált a 
6. sz. 3 éves anya-juhért. Özv. Skublits Sándorné tenyészetének, 5. sz. kosért.

Kiállítási érem.
Sztankovánszky Mária és János. Herzfelder Manó. Kovásznay Zsigmond. Stein- 

feld Mihály. Mölki apátság. Szeniczey Ákos. Gr. Almássy Kálmán.

Közreműködők érme.
Pleszki, br. Dräsche uradalom intézőjének.

Közreműködők érme.

Bosznia-herczegovinai keresztezések közűi: 

Kiállítási érem.
Az 1335—1346. sz. és az 1347—1354. sz. gyűjteményes kiállításért.

f) H ízo tt juh ok  kiállítása.
Díszoklevél.

József cs. és kir. főherczeg ő Fensége alcsuthi és kisjenői uradalmainak anyagai 
kiválósága mellett, úgy tiszta tenyészetében, mint keresztezésében hizlalásra kiválólag 
alkalmas anyag képezéseért.

Millenniumi nagy érem.
Gr. Csekonics Endre zsombolyai uradalma. Gr. Károlyi Alajos örökösei stomfai 

uradalma. B. Hornig Károly veszprémi püspök uradalma. Nagyczenki czukorgyárak 
részvénytársasága. Gr. Almásy Dénes gyulavár-varsándi uradalma. Pannonhalmi főapát
ság varsányi gazdasága.

Kiállítási érem.
Őrgróf Pallavicini Alfonz nagysurányi uradalma. Gr. Harnoncourt Félix écskai 

uradalma. Klein Nándor baromlaki gazdasága. Tariss Kajetán barsfüssi gazdasága.

Közreműködők érme.
Libits Adolf, jószágkormányzó (Alcsuth). Reinprecht Antal, igazgató, Veszprém. 

Skala Ferencz. Skala Antal. Krupiczer Károly, tiszttartó, Stomfa. Molnár István, gazda
tiszt. Cajlik István. Szekér Gyula, urad. tiszttartó. Marton István.



415

g )  É lő m éhek  kiállítása.
Díszoklevél.

Binder Iván, Budapest, kitűnő szép szerkezetű és czélszerűen berendezett pavi
lonjában elhelyezett 9 családért, valamint egyes kaptárokban elhelyezett bel- és 
külföldi méhekért.

Millenniumi nagy érem.
Jalsoviczky János és társa Nyiry Bertalan, Tisza-Dada, vándorlásra kitünően 

szerkesztett vándorkocsiért 45 családra, ebben elhelyezett 11 törzsért. Kobek István, 
Bátorkeszi, Mayer-féle 6-os duczban kiállított szép családaiért. Schirk Mátyás, Nagy- 
Kovácsi, egyleti 12-es kaptárban elhelyezett és kiváló gonddal ápolt 8 családért. Lang 
Laura, Kis-Harta, egyleti kaptárban elhelyezett kiválóan szép 4 családért. Szalay Ottó, 
Devecser, két átmeneti kaptárban elhelyezett szép csalidért, valamint a boxes sejtek és 
harangok előállítására berendezett két törzsért.

Kiállítási érem.
Koppermann Gusztáv, Szolnok, fekvő kaptárban elhelyezett 2 igen szép családért. 

Mussong Gyula, Üröm, üvegkoronggal berendezett családért. Komenda István, Apcz, 
két szép családért. Maurer Emil, Debreczen, 1 átmeneti kaptárban elhelyezett szép olasz 
méhekért, 3 kisebb kaptárban anyaneveldékben elhelyezett anyákért Aigner Sándor, 
Bozsok, egy nagyon szép családért. Wallovich János, Gány, felülről kezelhető igen 
szép népességért. Wendelin György, Pozsony, 2 Almássy-féle berendezéssel ellátott jó 
kaptárban elhelyezett két népességért. Kiss és neje Horog Lidia, Hajdú-Szoboszló, 
pavillonban elhelyezett két népességért. Rónay Lajos, Szőllős-Györök, szabadalmazott 
lapozó kaptárban egy népességért. Szurmay Sándor, Kispest, egyleti kaptárban elhelyezett 
két szép törzsért. Horcsák Mihály, Péteri, Mayer-féle kaptárokban elhelyezett két szép 
népért. Czutlami István, Madar, részben eltörött igen szép törzsért. Falcsik Sándor, 
Dombóvár, részben eltörött nagyon szép törzsért. Nemesszeghy Kálmán, Komárom, 
vonatszerkezetű kaptárban részben összetörött népességért. Parthy Károly, Felcsuth, 
részben összetörött igen szép népességért.

h) Baromfi-kiállítás.

Díszoklevél.
Bosznia és Herczegovina orsz. k. b. t., fehér és fekete cochinokért, plymouthokért, 

fekete és fehér lansghanokért, sötét brahmákért, houdanokért, törpe tyúkokért, gyöngy
tyúkokért, pulykákért, fáczánokért, pekingi kacsákért, emdeni ludakért. Horváth Antal, 
Budapest, nagy gyűjteményéért és kiválóan jól sikerült tenyésztésért.

Millenniumi nagy érem.
Achmed beg Kulanovics, plymouthokért. Aigner Ödön, Szeged, keringő galam

bokért. Balassa György, Miskolcz, keringő galambokért. Beke Károly, Budapest, keringő 
galambokért. Benda Bertalan, plymouthokért. Blau Izsák, hízott ludakért. Boda 
Sándorné, Kajtor, diszgalambokért. Bogdánffy Ferencz, Budapest, diszgalambokért. 
Böheim Tódor, Budapest, keringő galambokért és kitűnő tenyésztésért. Burger János, 
Budapest,nagy kollekcziókért. Cseh Péter, Kolozsvár, nagy kollekcziókért. DarányiFerenczné, 
fehér cochinokért, fekete és fehér langshanokért, világos brahmákért, törpe tyúkokért, 
gyöngytyúkokért. Demeter W., Lipótvár, kitűnő tenyésztésért.  ̂Demetrovics Sándor, 
Zombor, nagy kollekcziókért. Domeyer Károly, Budapest, keringő galambokért. Dőry 
Vilmosné, plymouthokért, fekete langshanokért és pekingi kacsákért. Dudás József, 
Kula, keringő galambokért. Gasparetz Elemér, Budapest, keringő galambokért. Gejdusek 
József, sárga cochinok, plymouthokért, fekete langshanokért, wyandottokért, emdeni 
ludakért. Gerber Lajos, Újpest, keringő galambokért. Glasel Józsefné, Budapest, posta-
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galambokért. Győrffy és Mayer, Debreczen, nagy kollekcziókért. Hadsics Meho, különféle 
tyúkokért. Haller Károly, különféle tyúkokért. Hauer Béláné, szállítható baromfikocsi és 
a benne elhelyezett szép hazai tyúkokért. Hauer Gézáné, törpe tyúkokért. Heinlein Antal, 
Budapest, keringő galambokért. Hincs Gábor, Budapest, diszgalambokért. Hoffinger 
Ferencz, Budapest, postagalambokért. Hoffmann Ignácz, Budapest, keringő galambokért. 
Jókuthy Sándor, Budapest, távröptű galambokért. Kell Izsó, Budapest, postagalambokért. 
Kerekes Kálmán, Hajdú-Szoboszló, nagy galambkollekcziókért és emdeni ludakért. Klose 
József, világos brahmákért és pekingi kacsákért. Kolozsváry Sándorné, Győr, disz
galambokért. Körmendy Gyula dr., Ó-Gyalla, keringő galambokért, fekete cochinokért, 
plymouthokért és feketedangshanokért. Kovács János, páduaiakért, hollandiakért, különféle 
tyúkokért és ludakért. Krisztics Lázár, postagalambokért. Magda János, pulykákért. 
Mikolik Gyula, Budapest, kitűnő tenyésztés és elsőrangú énekért. Niemetz Ferencz, 
Temesvár, diszgalambokért. Niemetz Ferenczné, Temesvár, pekingi kacsákért és különféle 
ludakért. Oszetzky Béla, Budapest, nagy kollekcziókért. Osztermann I., Budapest, disz
galambokért. Pallisch Mór, plymouthokért, fekete és fehér langshanokért, brahmákért. 
Panics Szvetozár, Kelenföld, mezei madarak mesteries kitanitásáért. Perényi Dénes, 
páduaiakért, hollandiakért és különféle tyúkokért. Petár Gyurics, pekingi kacsákért. 
Pisny Istvánná, emdeni ludakért. Puskás Béla, Pilis, nagy galambkollekcziókért és pekingi 
kacsákért. Raksányi Anna, Pilis, diszgalambokért, haszon- és húsgalambokért és nagy 
kollekcziókért, továbbá plymouthokért, fekete langshanokért, pekingi kacsákért és emdeni 
ludakért. Reiff Károly, baromfi-itatóedényeiért. Russ Oszkár, Sopron, haszon- és hús
galambokért. Saárossy Kapeller Ferencz, Budapest, keringő galambokért, diszgalambokért, 
haszon-és húsgalambokért. Schichta Dezső, plymouthokért. Schwarz József és társa, 
Budapest, keringő galambokért, minorkákért, páduaiakért és tengeri nyulakéit. Suk 
Dezső, Budapest, távröptű galambokért. Sulzberger Ignácz, Budapest, keringő galambokért. 
Susztek József, fekete és fehér cochinokért, sötét brahmákért. Szokolovits György, Baja, 
keringő galambokért és nagy kollekcziókért. Tordony Danó, Radvány, különféle tyúkokért, 
haszon- és húsgalambokért.

Kiállítási érem.

Albrecht Béla, Budapest, keringő galambokért. Atzél Péter, sárga cochinokért, 
fehér langshanokért, olaszokért, minorkákért. Balogh Gergely, emdeni ludakért. Baranyi 
Dezsőné, emdeni ludakért. Fábián Lajos, emdeni ludakért. Fekete Sámuel, pulykákért. 
Gurat Béla, Kolozsvár, diszgalambokért. Hadzsi Simon, minorkákért. Hassan Veleíantics, 
minorkákért. Hegyi János, Székesfehérvár, fekete cochinokért, világos brahmákért, 
különféle tyúkokért, kacsákért és diszgalambokért. Jane Berics, világos brahmákért. 
Jordán Béla, Budapest, keringő galambokért. Jussuf Alicsics, houdanokért. KepplerKárolyné, 
emdeni ludakért. Kondor Kálmán, plymouthokért. Mészáros Mihály, pekingi kacsákért 
és emdeni ludakért. Mile Vidojovic, pekingi kacsákért. Miklóssy Lujza, wyandottokért. 
Mujagics Sabit, fehér langshanokért. Omer Demnics, houdanokért. Pataky Vilmos, Érsek
újvár, haszon- és húsgalambokért. Pruszak Mustafa, fehér langshanokért. Putz Ferencz, 
Budapest, keringő galambokért. Rejmetter Árpád, Rákospalota, keringő galambokért. 
Reinheimer Rezső, Budapest, keringő galambokért. Riva Ferencz, Budapest, keringő 
galambokért. Sava Todorovics, fehér plymouthokért. Schaffer Sándor, Budapest, keringő 
galambokért és törpe tyúkokért. Schwartz József és társa, eszközökért. Simo Markanovics, 
plymouthokért. Stefanovics Béla, Kassa, keringő galambokért. Stelly Gézáné, tengeri 
nyulakért. Szász József, plymouthokért. Tóth György, Debreczen, keringő galambokért, 
pekingi kacsákért, emdeni ludakért és páduaiakért. Török Pál, Debreczen, diszgalam
bokért. Wagner Mihály, plymouthokért. Weisel Vilmos, Budapest, diszgalambokért.

Közreműködők érme.

Hauser Géza, földmivesiskolai igazgató. Mikuli Jakab, kormánytanácsos.
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Díszoklevél.
Az árpatermelés terén szerzett érdemek emelése, nagytermelés és kivitelképesség jelzése mellett

Dreher Antal, tornai, Abauj-Torna vármegyei nagybirtokos, rendkívüli minőségű 
Hanna-árpáért. Harkányi Frigyes báró, Szerencs és Takta-Harkányi, Zemplén vármegyei 
nagybirtokos, Hallett-féle és pedigree-Chevalier-árpáért.

Millenniumi nagy érem.
Nagy termelés és kivitelképesség jelzése mellett.

I. Régió. Weisz Pál b., Kálaz, nyitravármegyei nagybirtokos, jó minőségű 
Chevalier- és Oregon-árpáért. Ifj. Wodianer Albert b., komjáti, nyitravármegyei nagy- 
birtokos, jó minőségű Chevalier- és Hanna-pedigree-árpáért. Pálffy József gr. u ra- 
dalma, Szomolány, Pozsony vármegyében, jó minőségű Hanna-árpáért. Özv. Zichy 
Rezsőné grófnő uradalma, Mohora, Nógrád vármegye, jó minőségű Chevalier-árpáér • 
Buttler Ervin b. nagybirtokos, Nándor-Kelecsény, Nógrád vármegye, jó minőségta 
Goldendropp-árpáért. Ofner Oszkár dr., Leszenye, Hont vármegye, jó minőségű Hanna 
árpáért.

II. Régió. Beer Henrik, Puszta-Csókás, Heves vármegye, jó minőségű Hanna- 
és Golden-meton-árpáért. Harsányi József, birtokos, Torna-Almás, Abauj-Torna vár- 
megye, jó minőségű sörárpáért.

III. Régió. Berg Gusztáv báró, Kapuvár-Veszkény, Sopron vármegye, kitűnő minő
ségű Hanna- és Oregon-árpáért. Somssich Andor nagybirtokos, Saárd, Somogy vármegye, 
jó minőségű Chevalier-árpáért. Herczeg Ypsilanti örököseinek, a magyar-atádi urada
lom, Somogy vármegye, jó minőségű Chevalier-árpáért. Magyar kegyes tanító- 
rend, Alsó-Dörgicse, Zala vármegyei és Őszöd, Somogy vármegyei uradalmai, jó 
minőségű Oregon-árpáért. Tallián Andor, nagybirtokos, Osztopán, Somogy vármegye, 
jó minőségű Chevalier-árpáért.

Kiállítási érem.
|Jó minőségű árpa jelzése mellett.

I. Régió. Czocher testvérek, Kajora, Nyitra vármegye, Hanna-árpáért. Erdődy 
Imre gr. uradalma, Galgócz, Nyitra vármegye, tót-árpáért. Vincze Károly, Kis- 
Hind, Nyitra vármegye, Chevalier-árpáért. Batthyány József gr., köpcsényi, Pozsony 
vármegyei uradalma, Hanna-árpáért. Eszterházy Mihály gr. uradalma, Szempcz, 
Pozsony vármegye, hazai árpáért. Esztergomi káptalan bars-szt.-benedeki uradalma, 
Hanna- és Golden-meton-árpáért. Asbóth János, Vidafalva, Nógrád vármegye, Hanna- 
árpáért. Kubinyi Márton, Erdőtarcsa, Nógrád vármegye, Chevalier-pedigree-árpáért. 
Bartakovich Ágoston, Egyház-Maróth, Hont vármegye, Chevalier-árpáért.

II. Régió. Gedeon Jenő, Szin, Abauj-Torna vármegye, Hanna-árpáért. Hadik János 
gróf uradalma, Nádaska, Abauj-Torna vármegye, Hanna-árpáért. Widder Lajos, Jony, 
Abauj-Torna vármegye, Hanna-árpáért. Hanák Kolozs, Saár, Heves vármegye, Chevalier- 
árpáért. Hecht J. és Beer Henrik, Nagy-Fügéd, Heves vármegye, Hanna-árpáért. Dienes 
István, Kis-Azar, Zemplén vármegye, hazai árpáért. Hoffmann Gyula, Keresztes, Borsod 
vármegye, Hanna-árpáért.

III. Régió. Németujvári Batthyány József gr. gátai uradalma, Moson varmegye, 
Hanna-árpáért. Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolna vármegye, Hanna-árpáért. Bosnyák

27M a t l b k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. III.
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Géza, Lelle, Somogy vármegye, hazai árpáért. Tallián Gyula, Kutas, Somogy vár
megye, Chevalier-árpáért. Karai József, kisbirtokos, Igái, Somogy vármegye, hazai 
árpáért. Láng György, kisbirtokos, Felső-Illmicz, Moson vármegye, illmiczi árpáért. 
Gartner Mihály, kisbirtokos, Felső-Illmicz, Moson vármegye, illmiczi árpáért. Wegleitner 
Márton, Alsó-Illmicz, Moson vármegye, illmiczi-árpáért. Rauchwarter György, Felső- 
Illmicz, Moson vármegye, illmiczi árpáért. Sailer Mihály, Alsó-Illmicz, Moson vármegye, 
illmiczi árpáért. Haider Lénarrt, Felső-Illmicz, Moson vármegye, illmiczi árpáért. Tschida 
József, Alsó-Illmicz, Moson vármegye, illmiczi árpáért. Tschida Simon, Alsó-Illmicz, 
Moson vármegye, illmiczi árpáért. Gruber Antal, Felső-Illmicz, Moson vármegye, illmi
czi árpáért. Mann János, Alsó-Illmicz, Moson vármegye, illmiczi árpáért. Götel József, 
Bánfalu, Moson vármegye, illmiczi árpáért. Gartner Pál, Alsó-Illmicz, Moson vármegye, 
illmiczi árpáért. Opicz József, Alsó-Illmicz, Moson vármegye, illmiczi árpáért. Koppi 
Antal, Alsó-Illmicz, Moson vármegye, illmiczi árpáért. Opitz György, Alsó-Illmicz, Moson 
vármegye, illmiczi árpáért. Gangéi Lőrincz, Alsó-Illmicz, Moson vármegye, illmiczi 
árpáért. Fleischhacker Antal, Alsó-Illmicz, Moson vármegye, illmiczi árpáért.

IV. Régió. Rodiczky Ottilia, Kispest, illmiczi árpáért. Naradai Baich Iván b., 
Bocsár, f.-hegyesi uradalma, Torontál vármegye, Chevalier-árpáért. Paikert Henrik, 
Seprős, Arad vármegye, illmiczi árpáért. Dessewffy Aurel gr. büd-szt.-mihályi uradalma, 
Szabolcs vármegye, hazai árpáért. Haller János gr., Homoród-Héviz, Nagy-Küküllő vár
megye, hazai árpáért. Kun Kocsárd gr., hazai árpáért.

Közreműködők érme.

Cserháti Sándor, a magyar-óvári növénytermelési kisérleti állomás vezetője, 
tanulságos kiállításáért. Micskics János, urad. felügyelő az illmiczi gyűjteményes 
árpakiállitás bemutatásáért. Főt. Bertalan Alajos, a magyar kegyes tanitórend jószág
kormányzója, Mernye, Somogy vármegye. A bábolnai m. kir. ménesbirtok igazgató
sága. A kisbéri m. kir. ménesbirtok igazgatóságának. A gödöllői m. kir. korona
uradalom. Somogyi Sándor, tiszttartó, Boldog, Pest vármegye. Az adai földmíves- 
iskola igazgatósága, Ada, Bács vármegye. A lugosi m. kir. földmíves-iskola, 
Krassó-Szörény vármegye. A kolozsmonostori m. kir. gazdasági tanintézet igazgatósága, 
Kolozs vármegye. A kassai m. kir. gazdasági tanintézet igazgatósága, Abauj- 
Torna vármegye. Wertner Ármin, a leszámítoló- és pénzváltó-bank áruosztály veze
tője, gyűjteményes kiállításáért. Magyar mezőgazdák szövetkezete, gyűjteményes 
kiállításáért. Hetzendorf Ede, felügyelő, Torna, Abauj-Torna vármegye. Zalay Kálmán, 
Ypsilanti herczeg uradalmi felügyelője.

b ) K om lók iá llítás.

Millenniumi nagy érem
kiváló minőségű komló kiállításáért, részben a komlótermelés emelése és fejlesztése körűi szerzett

érdemek elismeréséül.
Turonyi Biedermann Ottó, Mozsgó. Haller János gr., Hévíz. Bethlen Gábor gr., 

Keresd. Misselbacher Ágost, Segesvár. Ábrahám Lajos, »Segesvár.

Kiállítási érem
jó minőségű komlójkiállitásáért.

Bacon Teréz, Segesvár. Gáspár József, Királyhalma. Haidt Mihály, Szászkézd. 
Hegyi Pál, Lajosfalva (Torontál). Kotvás András, Lajosfalva. Martis Albert, Lajosfalva. 
Müller Mihály, Szászkézd. Paraszka Antal, Antalfalva. Ifj. Széchenyi Imre gr., Somogy- 
vár. Herczeg Sulkovszky József, Pankota. Schwarz Frigyes, Szász-Tyukos. Waedt 
Rezső, Segesvár. Weber János Henrik, Segesvár. Ziegler János, Erked.
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a komlótermelés körűi személyesen szerzett érdemek elismeréséül.

Oderszky Lajos, Mozsgó. Bálint Domokos gazdatiszt, Szent-Erzsébet (Udvarhely
megye). Ásványi Lajos, a kolozsmonostori gazdasági tanintézet intézője.

Versenyen kívül: Frigyes főherczeg béllyei uradalma, a fenséges birtokos óhajára. 
Kemény Béla b., mint a jury tagja. Chotek Rezső gr. futtaki uradalma, mint kép
viselője Kesselbauer Károly igazgató, a jury elnöke. A kassai és kolozsmonostori gazd. 
tanintézetek, mint állami intézetek.

Közreműködők érme.

c ) Időleges tejterm ék-kiállítás.

Díszoklevél.

Gerber Ulrich, sajtgyáros gróf Andrássy Géza parnói uradalmán, részint kitűnő 
sajtjaiért, részint a tejgazdasági szakismeretek terjesztése s átalában hazai tejgazda
ságunk fejlesztése és felvirágoztatása érdekében több mint 15 év alatt kifejtett sikeres 
működésének elismeréséül. Burkart Zsigmond és Kornél, véghlesi Roquefort-sajtgyáro- 
sok, részint a csoportos kiállításukban talált kitűnő tejtermékekért, részint szakszerűen 
berendezett Roquefort-gyárukért és az abban készített kitűnő minőségű sajtjaikért.

Millenniumi nagy érem.

Bosznia és Herczegovina csoportos kiállítása, nagyérdekű kiállításáért. Frigyes 
főherczeg ő cs. és kir. Fensége béllyei uradalma, thea-vajért és limburgi sajtért. Lajos 
bajor kir. herczeg ő Fensége sárvári uradalma, thea-vaj és romadour-sajtért. Csekonics 
Endre gróf zsombolyai uradalma, thea-vajért. A budapesti központi tejcsarnokszövet- 
kezet, tej és thea-vajért, továbbá 11 éves fennállása alatt a tejgazdaság fejlesztése érde
kében kifejtett működése elismeréséül. A gazdák budapesti tejegyesülete, mint szövet
kezet, thea-vajért és a szövetkezetnek a tejgazdaság terén kifejtett tevékenységért. 
A szombathelyi tejszövetkezet, thea-vajért. A pécsi tejcsarnokszövetkezet, gyűjteményes 
kiállításért s a széles körben ismert kivitelre képes gyártmányokért. A kassai tejcsarnok
szövetkezet, thea-vajért. A pécsváradi tejszövetkezet, thea-vajért. Dick Sándor nyitra- 
ludányi lakos, thea-vaj és emmenthali sajtért. Welti Frigyes szécsényi sajtgyáros, gróji 
sajtért. Dőry Stefánia, »Puszta Dőry« csemege-sajtért. Mókán Tódor nagy-baczoni 
sajtgyáros, juhturó és kaskavál sajtokért. Bodicky D. M., liptó-szent-miklósi sajtgyáros, 
liptói túróért. Incze Gyula erdővidéki túrógyáros, székely túrójáért. Ifj. Lészay Ferenczné 
magyar-gorbói turógyáros, juhturójáért. Szopkó G. Sándor késmárki túrógyáros, juh- 
túrójáért. Sternlicht Lipót abelovai lakos, juhtúrójáért. Grünig Frigyes nyitrai gyáros, 
emmenthali sajtért. A trappisták »Mária Sterni« kolostora, »Trappista« és »Vasárnapi« 
sajtjaiért. A livnói kincstári telepe, tehéntej-sajtjaiért.

Kiállítási érem.
Erdődy Ferencz gróf jánosházai sajtgyára, gróji sajtért. Keglevich István gróf 

rákói gazdasága, thea-vajért. Nyáry Béla báró hont-varsányi gazdasága, thea-vajért. 
Bignio Gyula p.-sólyomháti gazdasága, thea-vajért. Zürcher Herczog kraplonczai sajt
gyáros, emmenthali sajtokért. »Aradi tejcsarnok-szövetkezet«, thea-vajért. Bnó Adorján 
Luise özv. gortva-kisfaludi gazdasága, gyűjteményes kiállításért. Speck J. budapesti 
tej sterilizáló intézete, gyermek-tejért. Grusbach Samu liptó-rózsahegyi túrógyáios, juh
túrójáért. Miklóska Kálmán berrétei lakos, juhtúróért. Posch Gyula berrétei lakos, juh- 
túróért. Láng. Jakab tőketerebesi sajtgyáros, emmenthali sajtért. ^
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Frigyes főherczeg ő cs. és kir. Fensége béllyei uradalmának igazgatósága. Lajos 
bajor kir. herczeg ő Fensége sárvári uradalmának felügyelősége. A kisbéri m. kir. 
állami ménes-birtok igazgatósága. A fogarasi m. kir. állami ménes-birtok igazgatósága. 
Krecsán Adolf, a livnói kincstári telep intézője. Baár József, a zsombolyai uradalom 
felügyelője. Ohnmacht Nándor, a budapesti központi tejcsarnok igazgatója. Jakobovics 
Zsigmond, a gazdák budapesti tejegyesületének igazgatója. Reimann Keresztély, a véghlesi 
Roque fort-gy ár üzletvezetője. Floderer Viktor, a szombathelyi tej szövetkezet üzletvezetője. 
Knapek Ferencz, a kassai tejcsarnok igazgatója.

Közreműködők érme.

Külön kitüntetésre ajánltattak:

Makoviczky Vladimir, rózsahegyi túrógyáros, a földmívelésügyi m. kir. minis- 
teriumnak. Toldi Szabó László, a sárvári m. kir. tejgazdasági szakiskola igazgatója, a 
jurytanácsnak. Löwenstein Nándor, fővárosi sajtkereskedő, eredeti külföldi sajtokból 
összeállított kollekcziójáért.

9. Iparos-tanonczok, segédek és munkások időleges
kiállítása.

a ) T a n o n c z o k  k iállításán .

I-ső díjat nyertek:

Bagosi Sándor Nagy-Szalonta 2, Balázs József Losoncz 2, Bischel Emil Arad 3, 
Breznyánszky Gyula Budapest 2, Bordás János N.-Szalonta 3, Baltay József Trencsén 2, 
Dohányi Lajos, Budapest 4, Drobnyák József Bártfa 1, Ferenczy Antal Budapest 2, 
Filipovics János, Pozsony 3, Fischer József Budapest 1, Fischer Sándor Budapest 1, 
Gräser Gusztáv Budapest 3, Gressák Pál Bártfa 1, Hatschek Jenő Budapest 2, Hatala 
Vincze Bártfa 1, Haiduska Ármin Budapest 3, Kovács Károly Budapest 2, Klein József 
Budapest 10, Karácsonyi Sándor M.-Palánka 1, Lipták Ferencz Bártfa 1, Metzger 
András Budapest 2, Mitteregger András Budapest 3, Mailänder Samu Budapest 3, 
Mayer Lipót Rohoncz 2, Mezey József Torda 2, Müller József Budapest 2, Papp Endre 
Szatmár 2, Pálfy Károly Kolozsvár 3, Smejkál Ferencz Budapest 2, Sárközy Ferencz 
N.-Szalonta 2, Szimon János Budapest 3, Szőke Géza Budapest 5, Zenerovics Gyula 
Debreczen 2 aranyat.

Il-ik díjat nyertek:

Adler József Rohoncz, Bács János M.-Vásárhely, 1 — 1 aranyat. Bogdán István 
Sepsi-Szent-György, Bindring József T.-Komlós, 2—2 aranyat. Barth Béla N.-Károly, 
Biaczi Károly Szeged, Bolla Lajos Pápa, Berta Vincze Ungvár, Bugyi Ágost Pozsony, 
Bagi Mihály Budapest, Balogh Vilmos Győr, ifj. Bárczy Gábor M.-Kövesd, Biró Dezső 
Budapest, Blumm Henrik Högyész, Csákó Mihály S.-A.-Újhely, Csizmadia Béla Arad, 
Csorna Károly S.-A.-Újhély, Csorba Kálmán Arad, Catharinó Balamér Eperjes, Darvasi 
Sándor N.-Szalonta, Eisenmann István Sz.-Fehérvár, Ehry Mihály Mehala, Eder István 
Léva, Fenyédi István Losoncz, Fischgrund Izrael Budapest, Falusy Imre Budapest,
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Feuerstein Náthán Budapest, Galgóczy József Arad, Goldstein Vilmos Érsekújvár, Gold
stein Rezső Budapest, Gálád Sámuel Losoncz, Gruffmann István Jászberény, Hajdú 
Gyula M.-Vásárhely, Hardi Béla M.-Vásárhely, Hajós Aladár Somorja, Haláth Dániel 
Selmeczbánya, Herbster János Arad, Hilkó Mihály Pozsony, Hirsch Béla M.-Vásárhely, 
Hoffmann Vilmos Budapest, Jakubóczy János Trencsén, Illyés László Nagyvárad’ 
Kucsera Lajos  ̂Újpest, Kovács László Székesfehérvár, Knittelhoffer Ignácz Székes- 
Fehérvár, Kálmán Sándor Torda, Kalmer Henrik Pozsony, Kohn Lajos Budapest, Kónya 
Gyula Budapest, Kenéz Lajos N.-Szalonta, Kissela Sándor Selmeczbánya, Kiszner 
Ferencz Somorja, Kollarik János Ungvár, Kovács József Érsekújvár, Krajcsir János 
Érsekújvár, Klein Adolf M.-Vásárhely, Kusz Rezső Budapest, Kurz Antal Budapest, 
Lenhard János Szeged, Laczkó János B.-Diószeg, Lázár Gergely Torda, Link Samu 
Budapest, Leffler József Csorna, Léli Lajos Győr-Sziget, Lőw Rezső Kecskemét, Mar- 
tischka Károly Pozsony, Markgruber Antal Sz.-Fehérvár, Mathias Ottó Besztercze, Mol
nár János Temesvár, Nikiter Géza Léva, Nagy Miklós Torda, Orbán Géza Budapest, 
Ölveczky József Érsekújvár, Osváth Antal Arad, Pap Péter Jászberény, Pék Imre Pápa, 
Pál Antal Mező-Kövesd, Paál Elek Veszprém, Pirid Pál Pozsony, Popovits György 
Budapest, Pundinger Lajos Győr, Perer József Budapest, Richtarik Vilmos Érsekújvár, 
Riegele Lajos Pozsony, Reitter Miklós Budapest, Roller Lajos Somorja, Rubin Hugó 
Budapest, Somodi József M.-Vásárhely, Simon István Sz.-Fehérvár, Simonetz János 
Érsekújvár, Somogyi Sándor Keszthely, Stöckl Rezső Pozsony, Sujkó János, Temesvár, 
Schunda Károly Budapest, Schlesinger Bertalan Budapest, Schinzel Ferencz, Budapest, 
Schich Mátyás Arad, Stadler Imre Kalocsa, Stern József Budapest, Szabó Zoltán Torda, 
Szerák István Szeged, Szitás József Somorja, Szüllő Sándor Pozsony, Szabó Gábor 
Torda, Tamásy Károly Szeged, Tittel Károly Nagy-Kőrös, Takács Márton Veszprém, 
Takács Pál Csorna, Vendler Lajos Pápa, Veres Miklós Torda, Veress Ferencz Losoncz, 
Varró József M.-Vásárhely, Weisz Mihály Debreczen, Weisz Ármin Budapest, Wlach 
Ottmár Fehértemplom, Wunsch József Eperjes, Weisz Sándor Budapest, Weisz Nándor 
Budapest, 1 — 1 aranyat.

b) A segédek kiállításán.

I-ső díjat nyertek:

Anderlik Árpád Budapest 3, Botlik Béla Budapest 2, Bőczy Antal Tapolcza 3, 
Balogh Ferencz Nagyvárad 3, Bendicsák Gusztáv Budapest 3, Balogh Gyula Páris 20, 
Benedek Sándor Arad 3, Bodri András Budapest 3, Bogdanits György Árad 3, Burkó 
Józseí Bécs 5, Czigl Jeromos Budapest 2, Czermann Géza Arad 5, Csáp Tódor Buda
pest 3, Droppa Gellért Budapest 2, Dlouchy Alajos Budapest 2, Erhárd Zoltán Mün
chen 5, Fried Dávid Ungvár 5, F. Tomasovszky Károly Budapest 2, Fulajtár Ferdinánd 
New-York 5, Filoy Jenő Budapest 3, Fürlinger Mátyás Budapest 3, Garger Ferencz 
Körmend 3, Gold Lipót Budapest 2, Glauser Rezső Budapest 3, Götz Antal Budapest 2, 
Gertler Adolf Budapest 3, Granszky János Budapest 2, Götz József Budapest 2, Gresch- 
mer János Budapest 3, Guttenberg Alfréd Budapest 2, Galamb József Budapest 3, 
Hruska János Budapest 3, Herbst Sándor Arad 2, Haár Arnold Budapest 3, Hamvay 
Lajos Bécs 5, Heim Miklós Budapest 3, Hálfer Károly Budapest 3, Haschek A dió 
Budapest 3, Haschek Ferencz Budapest 3, Illés József Budapest 5, Jancsurák Gusztáv 
Budapest 5, Jatzkovits Sándor Homonna 5, Kaintz János Budapest 5, Kuschál Antal 
Budapest 3, Kertész József Budapest 5, Kreitz János Pápa 4, Kekeli András Pozsony 3, 
Klevar Ferencz Budapest 2, Kokoska I. József Boston 10, König József Budapest 3, 
Kőszegi Rezső Budapest 3, Kigyósy József Bécs 3, Kralik István Budapest 3, Lukacs 
János Kolozsvár 5, Langer Sándor Pozsony 3, Mitterszky József Budapest 2, Madar 
József Budapest 10, Matkovits István Győrsziget 2, Mürschberger Ferencz Budapest 3, 
Nyalka István Debreczen 5, Némedy József Budapest  ̂ 3, Olasz József Budapest 
Oppitz Vilmos Budapest 5, Raposa Lajos Körmend 5, Ráth János Budapest 3, Repaszky 
János Budapest 3, Rónai István Budapest 3, Radeczki Károly Pozsony 5, Sauer Lipot 
Budapest 2, Steindl János Budapest 3, Szlavkovszky Károly Budapest -10, Somogyi 
Sándor Arad 10, Schneider János Budapest 2, Szűcs István N.-Koros 3, Schramm
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Ferencz Budapest 3, ifj. Schóber Ferencz Budapest 4, Szikora Nándor Budapest 2, 
Steingruber Ferencz Budapest 5, Szekeres Alajos Budapest 2, Száméi László Arad 2, 
Tóth Antal Budapest 10, Toman Arnold Budapest 2, Treuer János Budapest 4, Walkó 
László Budapest 4, Weisz Ignácz Budapest 2, Végh Gerő Budapest 3, Verdes Árpád 
Budapest 3, Zimmer Ottó Budapest 2, Zsigmond Béla Géza Kolozsvár 3 aranyat.

I l - ik  díjat nyertek.

Árpási Ferencz Budapest 2, Bock Rezső Nagyszeben 1, Breuer Ernő Losoncz 1, 
Breuer Árpád Losoncz 1, Bárth Béla Nagy-Károly 2, Berán Béla Arad 2, Balázs Gyula 
Budapest 1, Benke Bertalan Jászberény 1, Boros Lajos Budapest 1, Bartos Béla Buda
pest 2, Berger Vilmos Budapest 1, Berkovits Mihály Kolozsvár 1, Blau Miksa Buda
pest 1, Blaskó János Budapest 1, Blaskó János Budapest 1, Blum Izidor Nagy- 
Károly 1, ifj. Bodzsár Antal Szolnok 1, Büky Márton Budapest 1, Brandstein Kornél 
Komárom 2, Czopf Károly Budapest 1, Csáki Mihály Bécs 2, Czibák Antal Pécs 1, 
Csánki Zoltán Budapest 1, Dresmann Károly München 1, Dósa Károly Budapest 2, 
ifj. Dannenbaum Rikhárd Bozovits 2, Duzsek János Budapest 2, Döbrente Sándor 
Győr 1, Drobka Pál Rimaszombat 1, Dombi István Pozsony 1, Eberwein József Arad 1, 
Elefánt Antal Budapest 2, Frey Károly Budapest 1, Frank D. István Budapest 1, Frank 
J. Losoncz 2, Fekete József Halas 1, Filácz László Budapest 2, Fülöp János Páris 1, 
Gödry Zsigmond Budapest 2, Gresl János Budapest 2, Göllner György Pozsony 1, 
Grandtner János Budapest 1, Grzybovszky Ignácz Budapest 1, Gelb Bernát Bécs 1, 
Gelb Lajos Bécs 1, Gruber Mihály Budapest 2, Grábner Lajos Budapest 1, Győry 
Károly Budapest 2, Gyurkovits Károly Kolozsvár 1, Hajdú Dénes Budapest 1, Hajts 
Samu Rozsnyó 2, Háncs Péter Szatmár 2, Halasi András Budapest 2, Harkányi János 
Torda 1, Haás Aladár Budapest 1, Háhn Ferencz Kolozsvári, Hlavek Imre Trencsén 1, 
Heim Márton Budapest 1, ifj. Hantz József Csorna 1, Hlinka Ferencz Kaposvár 1, 
Horváth Gyula Budapest 1, Höfle Károly Budapest 1, Hoffmann Antal Budapest 1, 
Hechtel Elemér Budapest 1, Jakab Márton Budapest 1, Jakab Sándor Pápa 1, Jurdig 
András Rozsnyó 1, Jurcsó Pál Pozsony 1, Jégár Ferencz Budapest 1, Jakobi Károly 
Budapest 1, Köllner János Budapest 2, Kiss Ferencz Budapest 1, Krsnyják János 
Csaba 2, Kovács József Kun-Félegyháza 1, Képes József Szepsi 1, Kardos Imre Buda
pest 2, Katona Mihály Érmihályfalva 2, ifj. Köteles Mihály B.-Diószeg 1, Köhler József, 
Budapest 1, Keszli József Zala-Egerszeg 2, Kronome Alajos Budapest 1, Kovács József 
Debreczen 2, Komlósi Pál Budapest 1, Kreko Dávid Budapest 1, Kugli János Buda
pest 1, Kardos Dezső Temesvár 1, Klein József Nagyvárad 1, Küster Gyula Győr 1, 
László Gyula Balaton-Ederics 2, Lédeczi László Czegléd 2, Lőwinger Gyula 
Budapest 1, Lux Mihály Budapest 1, Molnár Lajos Budapest 1, Michelstädter 
Fülöp Budapest 2, Molnár Béla Budapest 1, Matzinger József Arad 1, Marksz 
Péter Budapest 1, Mezey Károly Budapest 1, Mihalcsin István Varannó 1, Mihálovits 
István München 1, Molitorisz Béla Budapest 1, Milcsok László Budapest 1, Nagy Mór 
Budapest 1, Nagy Ferencz Debreczen 2, Nagy Ferencz Eger 2, Nemecz Ferencz Tren
csén 1, Nagy Géza Kolozsvár 1, Nemsok József Léva 2, Németh Antal Győr 1, Németh 
Lajos Mezőkövesd 1, Neubauer Ferencz Budapest 1, Őrlik Gusztáv Pozsony 1, Ozse 
Imre Budapest 1, Pólyák István Budapest 2, Papinoth Károly Budapest 1, Papp Elek 
Nagy-Kőrös 1, Paroczay Mátyás Kolozsvár 1, Paveszka Mihály Győr 1, Perl Rudolf 
Budapest 1, Piel Mihály Budapest 1, Playecz János Rozsnyó 1, Papp Ferencz Buda
pest 1, Paszovszky Béla Budapest 1, Pumsenberger Antal Budapest 1, Pintér Géza 
Pozsony 2, Petrován Géza Kalocsa 1, Pillér József Arad 1, Perez József Sz.-Fehérvár 2, 
Rosinger István Budapest 2, Rein Ferencz Újpest 2, ifj. Riedl Ödön Arad 2, Rimóczi 
Ferencz Kolozsvár 1, Ritetz Sándor Budapest 1, Radovits Sándor Nagyvárad 1, Rogoz 
Imre Nagyvárad 1, Rosenberg Miklós München 1, Sima Henrik Budapest 3, Seres 
József Rozsnyó 1, Schlégel Ferencz Budapest 1, Scherzinger F. Losoncz 1, ifj. Szalay 
Sándor B.-Diószeg 2, Sári Samu Győr 1, Schramek Lajos Selmeczbánya 2, Stalmoch 
János Selmeczbánya 2, ifj. Szente András Budapest 1, Szilágyi István Vácz l,Szopkó 
Rezső Budapest 1, Sass Jenő Győrsziget 1, Schmidt Antal Budapest 1, Schmidt Miklós 
Budapest 1, Seidl Gyula Módos 1, Sófalvi Géza Kolozsvár 1, Straub Mátyás Buda
pest 1, Seemann Péter Fehértemplom 1, Szarka András Dévaványa 1, Szedlák Ignácz
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Budapest 1, Spiegl Samu Budapest 1, Szentpéteri József Nagyvárad 1, Szmolka György 
Rozsnyó 1, Szuvojetics János Budapest 1, Szabados József Budapest 1, Sághy József 
Esztergom 1, Sváb Ágoston Arad 1, Seligman Ödön Budapest 1, Schaffelhofer Henrik 
Győr 1, Szabados György Kassa 1, Spitz Adolf Budapest 1, Schenk János Budapest 1, 
Schmidt Oszkár Besztercze 1, Tihanyi Ignácz Kolozsvár 2, Tóth Alajos Budapest 2 
Török Imre Budapest 2, Tóthfalussy Károly M.-Vásárhely 1, Török Dezső Budapest l ’ 
Thurzó Imre Győr 2, Teutenberg Elemér Győr 2, Taubner Antal Budapest 1, Vágó 
Ignácz Budapest 2, Vida József Budapest 2, Vilhelm Péter Szeged 1, Wenk József 
Zomba 1, Végh János Győr 1, Weisz Adolf Budapest 1, Weinberger Fülöp Buda
pest 1, Willnrotter Vilmos Budapest 1, Zimmermann Ferencz Pozsony 2 aranyat.

III. díjat (elismerő oklevelet) nyertek.
A tanonezok közűi.

Agner István, Maros-Vásárhely. Ásványi Lajos, Somorja. Bődecs Sándor, Csorna. 
Bukszász Gyula, Hernád-Némethi. Berkovits Illés, Budapest. Böhm Béla, Budapest. 
Bokor István, O-Kanizsa. Bányai Dénes, Nagy-Szalonta. Benkoczki Imre, Baja. Bors 
Lajos, Somorja. Blum Dezső, Budapest, Bukics Gyula, Körmend. Bauer Konrád, Buda
pest. Bruck Jakab, Budapest. Brucker József, Arad. Csabai Dániel, Körmend. Czaga 
Lajos, Nagy-Várad. Csincsa Márton, Budapest. Cselkó János, Érsekújvár. Csiszer Béni
M. -Vásárhely. Csupor Mihály, M.-Vásárhely. Czuczor Gyula, Érsekújvár. Decker József,
N. -Szalonta, Duka Péter, M.-Vásárhely. Démann József, Budapest. Ehrenwald Jakab, 
Budapest. Eckmann Dávid, Budapest. Ember József, Budapest. Erdős János, Pápa. 
Ehrenhoffer Gyula, Veszprém. Flesch Vilmos, Győr. Farkas Béla, Kaloesa. Farkas József, 
Érsekújvár. Farkas Gyula Béla, Érsekújvár. Fiala Jakab, Pozsony. Feldmann Ignácz, Buda
pest. Fanta Mátyás, Léva. Farbak Rezső, Léva. Grünberger Bernát, Budapest. Gutten- 
bergMór, Budapest. Gajdos János, Érsekújvár. Gáspár Vendel, Trencsén. Id. Gorey Mihály, 
Nagyvárad. Ifj. Gorey Mihály, Nagyvárad. Grun Ferencz, Torda. Gross Kálmán, Érsek
újvár. Gyuriás Ambrus, Érsekújvár. Holományi József, Eperjes. Horváth Lajos, Ko
márom. Herczog Jakab, Budapest. Hevő István, Komárom. Horváth András, Zombor. 
Heiszler Jakab, Budapest. Horváth Lajos, Győr-Sziget. Hudák Károly, Eperjes. Hugyecz 
Mátyás, Léva. Heimann Mór, Budapest. Herbály Ferencz, Mezőtúr. Hanzán János, Léva. 
Huszár János, Veszprém. Jäger Mihály, Somorja. Juhász József, Arad. Jakab Sándor, 
Pápa. Jámbor Sándor, N.-Szalonta. Kohn Mór, Pozsony. Kranczinger Nándor, Pozsony. 
Kalaba Mihály, Trencsén. Kerékgyártó István, Mezőtúr. Kiss József, Kalocsa. Klausz 
Mihály, Pozsony. Kóton József, Ungvár. Kovács Mihály, Érsekújvár. Kuczmann Imre, 
Érsekújvár. Komáromi Ferencz, Kalocsa. Kaiser Henrik, Budapest. Kranovits Sándor, 
Budapest. Kiss Sándor, M.-Vásárhely. Kollmann Konrád, Arad. Kosinár Mihály, Pozsony. 
Karnyanszki Lajos, N.-Szalonta. Kelemanich Andor, Ungvár. Kralik István, Selmecz- 
bánya. Kohn Mór, Budapest. Lengyel Kálmán, Budapest. Lovassy Sándor, N.-Szalonta. 
Ludvig Ferencz, Temesvár. Láng Mihály, Budapest. Lajos Gyula, M.-Vásárhely. Liesz- 
kovszky Ignácz, Selmeczbánya. Läufer Ignácz, Pozsony. Lattinger Béla, Rohoncz. Masza 
Antal, Budapest. Matliák Árpád, Léva. Matliák Lajos, Léva. Moder Dezső, Kalocsa. 
Marinyák Imre, Eperjes. Markovics Mihály, Érsekújvár. Mihály Károly, M.-Vásárhely. 
Mucska József, Budapest. Magyar Kálmán, M.-Vásárhely. Molnár Károly, Győr-Sziget. 
Marschek András, Ungvár. Martini Mátyás, Mehala. Miklós János, N.-Szalonta. Nadler 
Rezső Budapest. Nemes Gábor, M.-Vásárhely. Nagy Lajos, Debreczen. Nagy Tamás, 
M.-Vásárhely. Novák Ignácz, Érsekújvár. Orbán Nándor, Devecser. Olenyik Lajos, 
Ungvár. Ochtendung Árpád, Selmeczbánya. Osváth Ferencz, M.-Vásárhely. Orbán Lajos, 
Sz.-Udvarhely. Ölvedi Ferencz, Kolozsvár. Petrás László, Léva. Pásztor Gyula, Torda. 
Petyán Ármin, Budapest. Petrisio István, N.-Szalonta. Pál Albert, S.-Sz.-György. Papp 
Imre, Temesvár. Prachthauser János, Budapest. Ritter Ottó, Temesvár. Rosenberg Lipót, 
Győr-Sziget. Róth Henrik, Budapest. Raubinek Ágoston, Budapest. Sáfár Miklós, Karczag. 
Sporkó Béla, Somorja. Sárkány Zoltán, Selmeczbánya. Sinka Mihály, N.-Szalonta. Sutay 
Gusztáv, Gálszécs. Sidlovszky Adolf, Léva. Simon József, Torda. Sós Zsigmond, Körmend. 
Spitzer Dávid,N.-Palánka.SloszAdolf,Győr-Sziget.SchwabFrigyes Trencsén.Schultz Ismael, 
Budapest. Stern Dezső, Komárom. Stitz Lőrincz, Komárom. Székely Rezső, Torda. Szaika
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Mihály, Somorja. Szentmiklósy János, N.-Szalonta. Szikora Lőrincz, Szepes-Béla. Szilágyi 
József, Kolozsvár. Szűcs Vilmos, Léva. Szűr Sándor, Győr. Szokol Ferencz, Budapest. Sza
kaszszer Dávid, Arad. Szedlacsek József, Trencsén. Szurovszky György, Trencsén. 
Szabó Andor, Kolozsvár. Szabó Gyula, Veszprém. Szabó Lajos, Nagyárad. Schaf- 
hauser Gyula, Veszprém. Schneider József, Arad. Schwartz Jakab, Budapest. Tamás 
János, Losoncz. Takács Kálmán, Érsekújvár. Tirpák János, Ungvár. Tsérer Aladár, 
Körmend. Urban Béla, Rozsnyó, Vavrik Rezső, Trencsén, Veinberger Adolf, B.-Diószeg. 
Völker Ödön, Fehértemplom. Valentics István, Pozsony. Varga János, Győr-Sziget. Vidó 
Ferencz, Selmeczbánya. Watulik Lajos, Trencsén. Weinberger Fülöp, Budapest. Wittich 
Pál, Pozsony. Weisz Samu, Budapest, Weisz Zsigmond, Budapest. Zonnek Ferencz, 
Léva. Zsigmond Ödön, M.-Vásárhely.

A segédek közűi.

Andorf Antal, Budapest. Ay István, Baja. Anderlik Károly, Budapest. Antality 
Rezső, Ó-Becse. Bencz János, Budapest. Berger Sándor, Ungvár. Bede András, Kolozs
vár. Berényi Béni, Léva. Böhm Ferencz, Zalaegerszeg. Bóka János, Budapest. Burkó 
János, Léva. Bajtay György, Budapest. Basch Jakab, Budapest. Bitt Adolf, Besztercze. 
Besboky Tivadar, Budapest. Bányai László, Budapest. Balala József, Budapest. Chugyik 
János, Budapest. Czéber András, Győr. Csókásy Károly, Érmihályfalva. Dalmady József, 
Léva. Dersi Gergely, S.-Szt.-György. Dotalesz József, Budapest. Ifj. Ecker János, Csorna. 
Fialla Lajos, Pozsony. Farkas Ignácz, Budapest. Flöthmann Károly, Budapest. Fekete 
Ferencz, Győr. Fekete János, Somorja. Gönczy Ferencz, B.-Diószeg. Fock Róbert, Arad. 
Grieger Géza, Rozsnyó. Ifj. Galló Ferdinánd, Rozsnyó. Gillium Ferencz, Budapest. Gold- 
schein Jakab, Budapest. Gleviszky Albert, Budapest. Gyurcsek János, Budapest. Gunner- 
mann Pál, Belgrád. Hicker Károly, Csorna. Hinkelman János, Temesvár. Herfort Ferencz, 
Selmeczbánya. Hutyera Károly, Győr. Incze Lajos, S.-Szt.-György. Illovszky Gyula, Tren
csén, Jagyernik József, Léva. Jancsovits Károly, Nyitra. Ifkovits József, Szabadka. 
Jetieb József, Budapest. Jeney Mihály, Komárom. Kübek József, Budapest. Kevel
József, M.-Vásárhely. Krausz József, Moson. Krisztián György, Pécs. Kádár János
M. -Vásárhely. Kádár Miklós, Kolozsvár. Kovács Károly, Arad. Kenderesi Sándor’
Kolozsvár. Kovács Kálmán, Győr. Kiss Sándor, Orosháza. Kranitz György, Högyész’ 
Kreilsheim Jakab, Pozsony. Krisztanitz Kálmán, Budapest. Kulcsár Gyula, M.-Vásár’ 
hely. Krausz Lajos, Budapest. Kristanics Lajos, Budapest. Kadler Rezső, Budapest- 
Löfkovits Ignácz, Eszék. Leitner Sándor, Kolozsvár. Laszik Pál, Tót-Komlós. Licht-, 
necker Ferencz, Pozsony. Mestyanek József, Trencsén. Mihalecz János, Trencsén. 
Módiiba Viktor, Arad. Mayer Venczel, Léva. Mile József, Nagy-Károly. Miltsok Géza, 
Budapest. Müller Rezső, Budapest. Molnár Sándor, Eger. Nagy Pál, Tiszakeszi.
Nagy Ferencz, Budapest. Német József, Győr. Nyers Elek, Budapest. Nyilasy János,
Kolozsvár. Obert Jónás, Léva. Ifj. Oláh Ferencz, Budapest. Ifj. Orbán Sándor,
Devecser. Ongaro Bálint, Győr. Ifj. Piros József, Debreczen. Paulik Rezső, Trencsén. 
Preiszler Mór, Budapest. Papp Imre, B.-Diószeg. Petrech Márton, Pozsony. Petrás István, 
Léva. Parsiczky János, Somorja. Polgár Sándor, Győr. Porubszky László Rima
szombat. Rigász Ferencz, Kassa. Rauscher Ferencz, Székesfehérvár. Repiczky János, Léva. 
Riegler János, Pozsony. Ritter Imre, Baja. Salamon György, Ungvár. Sipos József,
N. -Várad. Singer Samu, Pozsony. Steiner Dávid, Budapest. Simkó István, Győr. Siskovits 
József, Rozsnyó. Steiner Jenő, Győr. Stalla Márton, Budapest. Stugner Flórián, Eger. 
Svanda Ede, Rozsnyó. Schragner Lőrincz, Arad. Szente József, Győr. Székely János, 
Szombathely. Szabó Koháry István, Székesfehérvár. Schmiederer Ferencz, Budapest. 
Szénássy Sándor, Komárom. Szabó József, Érsekújvár. Szabó Sándor, Mezőtúr. Szenger 
Antal, Pozsony. Szily János, Győr. Takács Sándor, Gálszécs. Tenner Ferencz, Budapest. 
Tamás Sándor, Szombathely. Tislér János, Mohács. Timár Ferencz, Kolozsvár. Undy 
Antal, Arad. Valek János, Kolozsvár. Varga László, N.-Károly. Vass István, Marosvásár
hely. Vass János, Rozsnyó. Vass Sándor, Budapest. Végh Gábor, N.-Szalonta. Varga 
János, Rozsnyó. Venczel Ferencz, Rimaszombat. Wallacher Ottó, Budapest. Weisz Samu, 
Kaposvár. Virág Ignácz, Budapest. Virágh János, Kecskemét. Weber János, Selmecz
bánya-Weinberger Miksa, Budapest. Weidinger Antal, Versecz. Victora József, Budapest. 
Zajovits Ferencz, Győr. Zeravik Alajos, Pozsony.
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IV. Emlékokmányt nyertek.
A tanonczok közűi.

Bergl Arnold, Budapest. Bencze Benjámin, B.-Diószeg. Börcsök Sándor, Temesvár. 
Bükkösi Ferencz, M.-Vásárhely. Bartha Ferencz, M.-Vásárhely (Szakácsnál). Baltai 
József, Trencsén. Bartha Ferencz, Maros-Vásárhely (Simonnál). Bedőcs Gyula, Körmend. 
Bejczy Gyula, Gyór-Sziget. Bobkó András Eperjes. Bogiári Antal, Győr-Sziget. Braun 
Áron, Budapest. Bajtay Ernő, Budapest. Balogh Sándor, N.-Szalonta. Csiszér Ferencz, 
M.-Vásárhely. Csernánszki János, Érsekújvár. Csősz Lajos, Nagy-Szalonta. Csíki István  ̂
Losoncz. Csunderlik János, Selmeczbánya. Christian Dezső, Arad. Dubniczky József 
Léva. Ehrenreich Nándor, Budapest. Füst János, Eger. Fábián Kálmán, Pápa. Fekecs 
Pál, Érsekújvár. Fekete Lajos, Győr-Sziget. Flesch Vilmos, Győr. Fischof Jenő, Budapest. 
Ferenczi János, Léva. Grünfelder Ferencz, Ungvár. Grünfeld Ábrahám, Budapest. Gazsó 
Rezső, Zsolna. Hatházy Mihály, Esztár. Hraschkó Sándor, Léva. Hervai Vincze, Somorja. 
Homola Péter, N.-Palánka. Hudák József, Ungvár. Hermann Henrik, Budapest. Hirun- 
dovits Mihály, Eger. Jószits István, N.-Palánka. Janabrich János, Cs.-Somorja. Kohn 
Zsigmond, Budapest. Karsai József, Karczag. Koczák Sándor, Ungvár. Kopfstein 
Gusztáv, Sopron. Kozma Győző, N.-Várad. Koliszek József, Zsolna. Kozogovicz 
Károly, Cs.-Somorja. Knechtsberger Károly, Cs.-Somorja. Kecskés Endre, Érsekújvár. 
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BOSNYÁKORSZÁG ÉS A HERGZEGOVINA 
KIÁLLÍTÁSA.

IRTA:

S Z O K O I i A Y  K O R N É L





Bosnyák kávéház.

Bosnyákország és a Herczegovina.

Bosnyákország és a Herczegovina területe 51.027 km2, lakosainak száma 
1,568.002, esik tehát 1 km2-re 36 lélek. A Balkánfélsziget éjszaknyugati sarkán 
Magyarország (Horvátország-Szlavonország), Dalmáczia, az Ádria, Montenegro, 
Törökország (novi-bazári szandsák) és Szerbia között fekszenek ezek az 
országok, s épen ez a fekvésük adja meg rendkivüli fontosságukat az osztrák
magyar monarchiára, s főképen Magyarországra nézve, mert éjszakról, nyugat
ról és délről, formálisan be vannak ékelve Magyarország és Ausztria határai 
közé, úgy hogy csak kelet felé érintkeznek idegen területtel (Szerbia, Török
ország, Montenegro).

Bosnyákország és a Herczegovina, a szávamenti síkság (Poszavina) 
kivételével átalában hegyes országok, az előbbeni alpesi, az utóbbi kársztos 
jelleggel. Főhegység a Dinári alpeseknek egész Bosnyákországon végigvonuló, 
az Adria- és a Feketetenger között vízválasztót képező gerincze. A bosnyák 
hegyek a Poszavinától kezdve délfelé fokozatosan emelkednek, s közel 2400 m. 
magasságot érnek el. A velenczeiek a herczegovinai hegyeket teljesen kopárrá 
pusztították, a bosnyák hegyek legnagyobb részét ellenben mérhetetlen őserdők
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(tölgy, bükk, fenyő, juhar stb.) borítják, míg méhükben a különféle érczek- 
nek (vas, mangán, réz stb.) majdnem kimeríthetetlen kincsét rejtik. Az átalá* 
ban termékeny és viruló bosnyák földtől szomorúan elüt a Herczegovina 
sziklatengere, a melyet csak imitt-amott szakit meg buja növényzettől borított 
egy-egy polje (a karszt oázisa), igy a neveszinjei, gackói, mosztári stb.

Bosnyákország vizgazdagsága is előmozdítja a föld termékenységét; főbb 
folyóvizek a Magyarország (Horvátország) felé határt képező Száva, a mely 
Sziszektől kezdve hajózható; ennek mellékfolyói az Unna, Szana, Vrbasz, 
Boszna; a Drina (határfolyó Szerbia felé) Zvornikig hajózható ; a Herczegoviná- 
ban az ádriai tengerbe szakadó Narenta, a melynek alsó része szintén hajóz
ható, és torkolatánál van a metkovicsi kikötő.

A kiima Bosnyákországban kontinentális (nedves) középeurópai jellegű, 
a szerajevoi évi középhőmérsék +  9’2° C. (max. -f- 34 '9° C., min. — 18'9° C.); 
a Herczegovinában tengeri (száraz) délvidéki, a mosztári évi középhőmérsék 
-f- 15'9° C. (max. -j- 41u0 C., min. — 7*4° C.).

Az országokat átalában nagy, csontos, erőteljes emberfaj lakja; a bos- 
nyákok és herczegovinaiak kevés igényű, munkabíró, intelligens, vendégszerető, 
békés, de harczedzett emberek, a kik jó katonáknak bizonyulnak az osztrák
magyar hadsereg bosnyák-herczegovinai ezredéiben (4) is. A lakosság szapo
rodása egészen kielégítő, pl. az 1885—1895 között fekvő tíz esztendő alatt 
17’i6°/o; a házak száma  ugyanazon idő alatt 215.429-ről 263.521-re emel
kedett.

A z ország fővárosa  Szerajevo (Bosna Seraj, a paloták városa) 37.713 
lakossal (szaporodás 10 év alatt 43*57°/o), rohamosan fejlődik, a mi a lakos
ság szaporodásán kívül abból is látszik, hogy a házak száma 1885-től 1895-ig 
5926-ról 7137-re emelkedett. Van vízvezetéke, vásárcsarnoka, elektromos vilá
gítása, elektromos városi vasútja, a csatornázás most épül, utczáit előre meg
állapított terv szerint rendezik, a várost két részre osztó Miljacska folyót 
kitisztítják, szabályozzák és kőpartokkal szegélyezik. Szóval modern várossá 
alakul át, pompás köz- (részben keleti stylben) és magánépületekkel, a nélkül, 
hogy elveszítené érdekes keleti jellegét.

Jelentékenyebb városok Szerajevón kívül:

1885 1895
Szaporodás

százalékokban

Banjaluka] . . . 1 1 .3 5 7 1 3 .5 4 3 19-25

Bihács . . . . 3 .5 0 6 3 .9 3 3 12-18
Dolnja Tuzla . 7 .1 8 9 1 0 .2 1 8 42*13
Travnik . . . . 5 .9 3 3 6 .4 3 9 8-53
Mosztár . . . . 1 2 .6 5 5 1 4 .3 7 9 13-53

A lakosság ezen meglepő szaporodásának magyarázatát a megélhetési 
viszonyok váratlanul jelentékeny megjavulásán kívül első sorban annak a gon
dosságnak kell tulajdonítanunk, a melylyel az országos kormány a közegészség- 
ügyi érdekeket felkarolja. A városokban vízvezetéket és vágóhidakat építtet, a 
temetőügyet rendezte, a himlőojtást szigorúan végrehajtja, a kórházak, gyógy'
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szertárak számát évről-évre szaporítja ott, a hol az osztrák-magyar kormány
zatot megelőző időben a kuruzslás képviselte az orvosi tudományt. Minden 
nagyobb községben egészségügyi bizottság működik, s legújabban szervezték 
az országos egészségügyi tanácsot. A szerajevoi országos kórház pavillon- 
rendszer szerint épített mintaszerű intézmény 250 ágygyal; 1894-ben adták át 
a közhasználatnak, s azóta évről-évre jobban háttérbe szorítja a lakosság 
ellenszenvét a kórház iránt. Ezen kivül van 31 kórház, a kórházi gyógyszer- 
tárakon kívül 30 magángyógyszertár, 60 állami és 20 községi orvos, a magán
orvosokon kivül. Államilag alkalmazott orvosnők is működnek Bosnyák- 
országban, a kik a férfiorvosokra nézve hozzáférhetetlen muzulmán nőket 
igyekeznek kiragadni a kuruzsolás hatalmából.

Vallás szerint a bosnyákok muzulmánok (548.632), görök-keletiek 
(orthodoxok: 673.246), r. katholikusok (334.142), zsidók (8213) stb. A mu
zulmánok leginkább földbirtokosok, azonkívül mesteremberek (műipar), keres
kedők ; az orthodoxok leginkább üzletemberek, a katolikusok földmívelők. 
A különböző felekezetek között teljes egyenlőség uralkodik; az országos kor
mány egyenlő oltalomban és segítségben részesiti azokat és szigorúan ügyel 
arra, hogy mindenki szabadon gyakorolja vallását. A bosnyák-herczegovinai 
r. katolikus egyházi tartomány élén a vrh-bosznai (szerajevoi) érsek-metro- 
polita á ll; a görög-keleti (orthodox) egyháznak három metropolitája van 
(Szerajevo, Dolnja Tuzla, Mosztár), a negyedik metropoliát (Banjaluka) most 
szervezik; a muzulmánok egyházi feje a reiz-el-ülema, a ki körülbelül olyan 
rangot foglal el a muzulmán egyházi világban Bosnyákországra és a Hercze- 
govinára nézve, mint a seik-ül-izlám Konstantinápolyban. A muzulmánok 
házassági, örökösödési, gyámsági és kegyes alapítványi (vakuf) ügyeikben, a 
mennyiben nincsen keresztény érdekelt fél, muzulmán (seriat) bírák Ítélnek.

Az átalános védkötelezettség kiterjed Bosnyákországra és a Hercze- 
govinára is, a mely országok négy ezredet állítanak; a tiszteket Ő Felsége 
nevezi ki.

Bosnyák színek: sárga és vörös.
Bosnyák czímer: az aranyos paizsmezőben kivont kardot tartó vörös 

kar ; a paizs fölött liliomos koronával födött sisak.

A kormányzat a közös minisztérium vezetése alatt áll, a melynek kebelé
ben a közös pénzügyminiszter (Kállay Béni) bir megbízással a bosnyák-her
czegovinai ügyek intézésére, a miben külön ügyosztály van segítségére két 
osztályfőnökkel, építészeti, pénzügyi, erdészeti, bányászati, mezőgazdasági stb. 
tanácsosokkal. Szerajevóban székel a bosnyák-herczegovinai országos kormány 
élén az országos kormány fejével, a ki mellett, miután ez idő szerint katona 
(a XV. hadtest parancsnoka), polgári adlátus működik. A posta és táviró ki
vételével, a mely még katonai kezelésben maradt, az egész kormányzat pol
gári alapon nyugszik. Az országos kormány négy osztályra oszlik; ezek: 
I. beligazgatás, II. pénzügy, III. igazságügy, IV. építészet, a melyeknek élén
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egy-egy osztályfőnök áll; elvi természetű, jelentősebb, valamint több osztály 
hatáskörébe vágó ügyeket az osztályfőnökök a polgári adlátus elnöklete alatt 
tartott közös ülésen döntik el.

A beligazgatási osztályhoz tartozik a szorosabb értelemben vett közigaz
gatáson kívül a közoktatásügy, vallásügy, a csendőrség, a katonaügy, a köz- 
egészségügy, erdészet, mezőgazdasági, lótenyésztési, kereskedelmi és ipar
ügyek, országos muzeum stb.

Az egész közigazgatás a legalsóbb fórumon egy kézben nyugszik, ez a 
járási  főnöké ; az országban 52 járás van, 29 kirendeltséggel; az országos 
kormány mind a négy osztályához tartozó ügyekre nézve az első hatóság a 
járási főnökség. A lakosság érdekeit négy polgárból (bizalmi férfiakból) al
kotott tanács (közigazgatási medzslisz) képviseli a járási főnökség mellett. 
A járási hivatal szervezete átalában a következő: járási főnök, állatorvos, 
erdész, biró, seriat-biró, telekkönyvvezető, adóhivatalnokok, útmester, irodai 
személyzet. A járási hivatalok fölött állanak a kerületi hivatalok (6) ; a kerü
leti hivatal szervezete átalában a következő: kerületi főnök, kerületi orvos, 
állatorvos, erdészeti előadó, tanfelügyelő, adófelügyelő, kerületi mérnök, a 
szükséges irodai és segédszemélyzettel.

A csendőrség élén áll a parancsnok ezredesi ranggal; az alája rendelt 
tisztek száma 58, a legényeké és altiszteké 2262. Teljesen katonai szerve
zettel bir és mintaszerűen gondoskodik a közbiztonság föntartásáról.

A pénzügyi osztály az összes adó, vám (Bosnyákország és a Herczego- 
vina benn vannak az osztrák-magyar közös vámterületben), dohán}'-, lőpor- és 
só-egyedárúsági, bányászati, katasztrális ügyeket és az országos nyomdát 
kezeli; hatáskörébe tartozik az egész fináncziális kormányzat (a költségvetés 
szerint 1897-re volt a szükséglet 18,087.103 frt, a födözet 18,165.680 frt, a 
fölösleg 78.577 frt, a közös aktívákból vett előlegeken kívül államadósság 
12 millió frt). Végrehajtó közegei az adófelügyelőségek, adóhivatalok, vám- és 
pénzügyőrségek ; a dohányegyedárúsági igazgatóság, dohánygyárakkal (Szera- 
jevó, Mosztár, Banjaluka, Travnik), dohánybeváltó hivatalokkal stb.; a bánya- 
kapitányság; a központi állampénztár és az országos gazdahivatal.

Az igazságügyi osztály teljes elismerést érdemel azért, hogy a jog4* 
szolgáltatás Bosnyákországban és a Herczegovinában egyaránt kielégíti a ben- 
szülöttek és az európaiak igényeit: az előbbiekét, mert a lehetőség keretén belül 
alkalmazkodik a hagyományos jogszokásokhoz, és a tárgyalásoknál bizalmi férfia
kat hallgat meg, a kik sokszor becses fölvilágositást adnak a bírónak; az 
utóbbiakét mert gyors, megbízható és a modern jogtudomány színvonalán áll 
úgy eljárásával, mint törvénykönyveivel, mig a birtokviszonyok rendezettségét 
a telekkönyv és kataszter biztosítja. Az igazságszolgáltatásról gondoskodik a 
szerajevói főtörvényszék (1 elnök, 14 biró, 1 főügyész, 1 főügyész-helyettes, 
2 muzulmán [seriat] főbíró stb.) ; minden kerületben egy kerületi törvényszék, 
államügyészséggel. A járásokban a közigazgatás és az igazságszolgáltatás 
egyesítve van a járási főnök kezében, bifurkáczió a kerületi törvényszéknél 
kezdődik. Az igazságügyi osztály fönhatósága alá tartozik a mintaszerű, a 
modern kor legújabb vívmányai szerint berendezett központi fegyintézet Zeniczán.

28M a t l e k o v i t s  : Magyarország az e z r e d i k  é v b e n .  III.
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Az építészeti osztály felöleli a kormányzat egész műszaki tevékenységét. 
I de tartoznak a bosnyák-herczegovinai államvasutak  külön igazgatósággal 
Szerajevóban, a melynek hatáskörében 19 főhivatalnok, 120 hivatalnok, 
14 pályaorvos, 290 altiszt és Írnok, 312 kinevezett szolga és 1200 kéz
műves stb. működik. Az államvasuti hálózat 744‘2 km.; keskenyvágányú, 
76 centiméter nyomtávval. (Ezenkívül van a 105 km. hosszú rendes nyom
távú banjaluka-doberlini katonai vasút.) A keskenyvágányú vasúti rendszer
nek teljes üzemképességére nemcsak viczinális, hanem magasabb rendű pályá
kon is a bosnyák-herczegovinai vasúti hálózat szolgál bizonyítékul. Az 1884— 
1893. tiz év alatt szállíttatott 3,077.770 személy (krajczáros kilométer tariffa
IV. osztály kinként 1 kr., 111. osztály 2 kr., II. osztály 3 kr., I. osztály 4 kr.)j; 
a teherszállítás 1884-től (47.800 tonna) 1893-ig (406.707 tonna) megkilencz- 
szereződött, a végzett tonnakilométerek száma pedig 7,240.757-ről (1884) föl- 
emelkedett 33,153.616-ra. A Balkán-félszigeten átlagosan 100 km2 területre és 
3178 lakosra esik egy km. vasút, mig Bosnyákországban és a Herczegoviná- 
ban minden 65 km2-nek és 1706 lakosnak van egy-egy km. vasútja. 1897-re 
előirányzott födözet az államvasutak bevételéből 2’3.millió forint.

Végül megjegyezzük, hogy a hivatalos nyelv a bosnyák, úgy a felekkel 
való szóbeli érintkezésben, mint a bíróságok Ítéleteiben, a hatóságok határo
zataiban és a törvények, rendeletek kihirdetésében.

Kereskedelmi tekintetben is a geográfiái helyzet sok tekintetben Magyar- 
országgal való összeköttetésre utalja Bosnyákországot és a Herczegovinát. 
Ennek megfelelőleg összes vasúti érintkező pontjuk Európával Magyar- 
országon (Horvátországban) fekszik, a mint hogy a közvetetlen vasúti összekötő 
útjuk Európába Budapesten át vezet; a m. kir. államvasutak két helyen 
csatlakoznak a bosnyák vasutakhoz: B.-Bródban és Doberlinben. Nagyon 
kívánatos volna azonban úgy Magyarország, mint Bosnyákország érdekében, 
hogy Budapest és Szerajevó között minél előbb létesüljön a tervben lévő 
közvetlen, rövid vasúti összeköttetés. A bosnyák-herczegovinai államvasut 
hálózata és forgalma folytonosan örvendetesen fejlődik. A bosnyák kivitel a 
magyar határon 1896. évben 7*9 millió forintra, 1895. évben 8 'i millió forintra, 
1894-ben 6 's millió forintra, 1893-ban 3 '94 millió forintra, a bevitel ugyanott 
1896. évben 7*8 millió forintra, 1895. évben 7' 2 millió forintra, 1894. évben 
7*2 millió forintra és 1893. évban 6 millió forintra rúgott. A legfontosabb 
kiviteli czikkek: hordódonga, aszalt szilva, gabona (leginkább zab), állat; 
beviteli czikkek: liszt, bor, kávé, czukor, pamutfonál, gyapjúszövet, szesz, 
hajlított fabútor, gőzkazán stb. A magyar kereskedelmi múzeumnak  Szeraje
vóban képviselősége van mintaraktárral és tudakozódó irodával, főügynökségei 
Mosztárban, Brcskában (aszalt szilva piacz évi átlagos 255.000 q. évi for
galommal) és Banjalukában; a muzeum által közvetve és közvetetlenül köz
vetített bosnyák-herczegovinai ügyletek értéke körülbelül egy millió forintra
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becsülhető. A közlekedési viszonyok, a váltó-, csőd- és kereskedelmi eljárás 
európai színvonalon állván, az üzletvilág teljes bizalommal keresheti föl ezeket 
az országokat.

A pénz- és hitelügy terén észlelhető nagy haladás egyik kétségbevonha
tatlan bizonyítéka Bosnyákország és a Herczegovina hatalmas fejlődésének. Az 
osztrák-magyar kormányzat előtt hitelintézet egyátalán nem létezett ezekben a 
tartományokban, mig ma a Bosnyák-herczegovinai országos bankon és az Unio- 
bank szerajevói fiókosztályán kívül három hitelintézet (a brcskai, a bjelinai, és 
a banjalukai takarékpénztár) működik; az 1896-ben föloszlott szerajevói nép
bankkal együtt 1894-ben 1,723.547 frt váltótárczával és az Uniobank fiókját 
is ideszámítva 2,456.000 frt takarékbetéttel. Szerajevóban fönnáll még a 
bosnyák-herczegovinai jelzálog-hitelbank, de ez jellegénél fogva nem 
sorolható a kereskedői vállalkozások közé.

Az első hitelintézet, a mely Bosnyákországban és a Herczegovinában 
megjelent, a Magyar Általános Hitelbank volt (1880), de ez a szerajevói és 
brcskai telepeivel főképen a kormánynyal kötött szerződésen alapuló dohány- 
és sóüzlettel, azonkívül árúüzlettel- foglalkozott, és a mikor az említett szer
ződés átruháztatok az Uniobankra, akkor meg is szüntette telepeit a megszállott 
tartományokban (1884).

Az országos kormány 1893. évben kötött szerződést a bécsi Uniobank- 
kal, hogy szabadalmazott fiókintézetet létesítsen az okkupáit tartományokban. 
A szó szoros értelmében vett banküzletet az Uniobank honosította meg ott 
és űzte egyedül egészen az 1895-ben létrehozott Bosnyák-herczegovinai orszá
gos bank működésének megkezdéséig. Az Uniobank fiókintézetének ügyköre 
a bank-, váltó-, árú-, jelzáloghitel-, takarékpénztári- és zálogüzletre terjedt ki, 
azonkívül pénztári jegyeket (legkevesebb 10 frt értékre) adhatott ki, átvette az 
Assicurazioni Generali főügynökségét, és megkapta az államtól a nagyban 
való dohányelárúsitást. Az Uniobanknak 16 ügynöksége van Bosnyákországban 
és a Herczegovinában.

Az Uniobank szerajevói fiókintézete által elért kedvező eredmény, vala
mint az országos kormány buzgólkodása a gazdasági helyzet javítása körül 
lassanként arra bírta a bosnyák kereskedőket, hogy ők maguk is pénzintéze
teket alapítsanak. így jött létre 1889-ben a Bosnyák-herczegovinai népbank 
részvénytársaság (bank-, jelzáloghitel-, zálog- és takarékpénztári üzlet); ugyan
abban az évben a Brcskai első takarékpénztár r. t., a mely főképen váltó
leszámítolással foglalkozik és nagy jelentőséggel bir a Brcskán át irányuló 
szilva- és sertéskivitelre; 1894-ben a Bjelinai takarékpénztár r. t. s a Banja
lukai első takarékpénztár r. t. A fölsorolt pénzintézetek állása az 1894. decz. 
31-i mérleg szerint a következő volt:

1. Uniobank nyereség 90.158 frt.
2. Bosnyák-herczegovinai népbank : *

* Az 1895. nov. 28-i közgyűlésen kimondta a föloszlást és átadta ügyleteit a Bosnyák 
Országos Banknak.

28*
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részvénytőke..................................... 200.000 frt
tartalékalap.........................................  120.000 »
váltótárcza......................................... 913.997 »
jelzálogkölcsön................................  91.817»
kézizálog »    35.617 »
nyereség.............................................  62.152 »

3. Brcskai takarékpénztár
részvénytőke . 
tartalékalap . . 
váltótárcza . . 
nyereség . . .

4. Bjelinai takarékpénztár
részvénytőke 
tartalékalap . . 
váltótárcza . . 
jelzálogkölcsön 
nyereség . . .

5. Banjalukai takarékpénztár:
részvénytőke ................ ................  80.000 frt
tartalékalap.................... ................  1.175 »
váltótárcza.................... ................  260.210 »
jelzálogkölcsön................ ................  1.050 »
nyereség ........................ »

A takarékbetétek tíz év alatt több mint megtízszereződtek, 1885-ben 
224.139 írtra, 1894-ben 2,456.792 írtra rúgtak. Mindezekből a számokból 
könnyen lehet következtetést vonni az ország gyors gazdasági fejlődésére.

A biztosító intézetek közül a következőknek vannak ügynökségeik a 
megszállott tartományokban: Assicurazioni Generali, Magyar-Franczia, Duna, 
Riunione Adriatica, Phönix, Anker, Gresham, Első osztrák baleset biztositó 
társaság stb.

Az európai hitelrendszer meghonosításának üdvös hatását szembeötlően 
észlelhetjük a kamatláb változásán. A megszállás előtti időben 12°/o volt a 
törvényes kamatláb ; de ez mindig holt betű maradt, mert a kereskedő 18°/o-os 
hitellel dolgozott, a vagyonos birtokos 24°/o-ra csak nehezen tudott pénzt 
kapni, mig a szegény parasztot rendesen 100°/o-ig nyúzták. És most a pénz
intézetek 7—8°/°-kal számítolják le a váltókat.

Az országos kormány azonban nem elégedett meg azzal a gyökeres 
átalakulással, a melyet a pénzintézetek keletkezése idézett elő a hitelviszo
nyokban. A kis ember, ha pénzzavarba jut, nem fordulhat pénzintézethöz 
A kormány az ő javukra egészen új intézményt teremtett, a járási segély
alapokat, a mely intézmény vetőmag, gazdasági fölszerelés beszerzésére, uzsora
adósság törlesztésére, önhibájukon kívül megszorult parasztoknak kisegítésére

80.000 frt 
4.610 » 

125.099 » 
5.855 » 
8.000 »

100.000 frt 
60.213 » 

424.241 » 
27.530 »
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olcsó és rövid határidő alatt visszafizetendő kölcsönt ad, valamint átalános 
természeti csapásnál rendkívüli segélynyújtásról gondoskodik. Az 1886. év óta 
az országban mind jobban terjedő intézmény kiragadván a parasztgazdákat a 
lelketlen uzsorások kezéből, jótékony hatást gyakorol a népnek nemcsak 
anyagi, hanem erkölcsi viszonyaira is. A kölcsönök kamatlába 4 és 6°/o. 
Ennek az intézménynek a beható ismertetése itt nagyon messzire vezetne; 
tehát csak annyit említünk meg, hogy az alaptőke és a tartaléktőke az állam 
és a lakosság együttes hozzájárulásával hozatik létre, és a segélyalap kezelésében 
is résztvesz úgy az állam, mint a lakosság.*

A megszállott tartományok gazdasági életében nagy jelentőséggel bir a 
Bosnyák-herczegovinai országos bank megalapítása 1895 őszén a bécsi Bank
verein és a Magyar ipar és kereskedelmi bank által 20 millió korona alap
tőkével. A bank székhelye Szerajevo; kormányzóját az uralkodó nevezi ki. Ez 
az új pénzintézet nagy kiváltságokat élvez ; a többi között hat évre kizárólagos 
előjoga van a bosnyák-herczegovinai országos kormány összes hitelművele
teire ; a kormány ugyancsak hat éven át az intézetnél tartozik elhelyezni 
pénztári készleteit; az Országos Bank teljesen adó- és illetékmentes; a jel
zálogüzleteiből eredő követeléseit közigazgatási utón behajthatja stb., stb. 
A B.-H. Országos Bank ügyköre: jelzálogüzlet, szoros értelemben vett 
banküzlet és árúüzlet; vállalkozás a kereskedelem, ipar és mezőgazdaság 
terén stb.

A mezőgazdaság és állattenyésztés az ország jövedelmének főforrása. 
A kormány erre a körülményre tekintettel különös gondot fordít úgy az 
egyiknek, mint a másiknak fölvirágoztatására. Annál szükségesebb ez, mert a 
bosnyák gazda a megszálláskor középkori szokások szerint és középkori 
eszközökkel művelte földjét, és eszébe sem jutott az állatfajok elsatnyulásának a 
megakadályozása. Első sorban tehát a szükséges ismeretek terjesztésére kellett 
törekedni; ezt a czélt szolgálják a kincstári mezőgazdasági állomások, szőlő- 
és gyümölcstelepek, faiskolák, mintagazdaságok (Butmir, Mosztár, Livno, 
Gacko, Trebinje mellett Lastva, Travnik, Dervent és Modries), a hol a föld- 
mívelés, állattenyésztés, szőlő- és gyümölcstermesztés gyakorlati bemutatása 
mellett a bennlakó növendékek a megfelelő elemi oktatásban is részesülnek, 
úgy, hogy mint jól képzett parasztgazdák kerülnek ki onnan. A paraszt-minta
gazdaságok a környék földművelőinek okulását mozdítják elő, mig a havasi 
gazdaságok a sajtkészitést karolják föl. A föld értékét a kormány czélszerű 
talajjavító munkálatokkal emeli; a modern gazdasági gépek és eszközök (van 
az országban 2000 db. eke, 4000 db. borona, 180 db. répaművelő gép, 400 db. 
egyéb mezőgazdasági eszköz) elterjedését azáltal mozdítja elő, hogy lehetővé 
teszi a községek és a gazdák részére a gőzcséplők, új rendszerű borsajtók, 
ekék, kapálógépek, triőrök stb. jutányos beszerzését részletfizetésre ; a gyúmölcs-

* A ki közelebbről meg akar ismerkedni ezzel az érdekes intézménynyel, az teljes tájékozást 
nyerhet H o ro v itz  Ede lovagnak a j á r á s i  se g é lya la p o k ró l irt és a bosnyák-herczegovinai országos 
kormány kiadásában magyarul is megjelent alapos munkájából.
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és szőlőnemesités czéljából pedig faiskolákat és szőlőtelepeket tart fönn és 
ezer, meg ezer csemetét és dugványt oszt ki a gazdák között. így évenként
280.000 db. szőlő vesszőt, 40.000 db. nemesitett gyümölcsfa- és 50.000 db. 
eperfacsemetét, az utóbbit a selyemhernyó tenyésztése végett és 50.000 db. 
gyümölcsfa-vadóczot osztanak ki.

Az állattenyésztés előmozdítására szintén számos intézkedés történik. 
A valamikor jeles bosnyák lófaj regenerálására szolgálnak az állami méntelepek 
félvér és telivér angol és arabs csődöreikkel (61 födöző állomáson 92 csődör), 
a melyeket a födöző állomások között szétosztanak a lótenyésztők haszná
latára. A marhatenyésztés föllenditése czéljából bikák (680 db.) és fajtehenek 
(683 db.), a juhfaj nemesítése végett kosok megszerzésére nyújt módot az állam 
a gazdáknak. Az eredmény teljes mértékben kielégítő ; a bosnyák gazda megérti 
az állam gondoskodásának jelentőségét és olyan mértékben keresi a csődöröket, 
bikákat és kosokat, hogy alig lehet a szükségletet kielégíteni. Az évenként 
országszerte megtartott csikó- és borjudíjázást, valamint az állatkiállitásokat 
mindenütt a lakosság élénk érdeklődése kiséri és a jutalmazásra érdemes 
állatok száma többnyire nagyobb, mint a mennyi díj rendelkezésre áll. A ló- 
tenyésztés emelésére jelentékeny befolyást gyakorolnak a nagy díjakkal ren
dezett ilidzsei lóversenyek is. Prjedorban a baromfitenyésztés nemesítése és 
előmozdítása czéljából a kormány tény észintézetet alapított.

A szilvatermesztés különös fontossággal bir, mert a bosnyák aszalt szilva 
a világpiaczon sűrűén keresett czikk; az évi termés átlaga 97 millió kilogram, 
de volt már eset, hogy fölrúgott 186 millió kilogramra. A kormány tőle 
telhetőleg rajta van, hogy meghonosítsa a szilvaaszalás racionális módját s 
ezért a bosnyák viszonyokhoz alkalmazott Cazenille aszaló készülékeket (eddig 
120 db.) terjeszti a termelők között.

A dohány szintén jelentékeny jövedelmi forrása a lakosságnak az állami 
dohánygyárak fölállítása óta. Az évi termés átlaga 30—40.000 q. között 
mozog és egy hektár középszámitással 1200 frt hasznot hajt a termelőnek.

A földolgozott dohány és cigarette évenként 19.000 q., a dohány- 
monopolium négy gyárában és telepein 3427 ember dolgozik.

A művelés alatt álló földből :
hektár hektár

gabonatermő . . 1,030.248 szőlő . . . . 5.760
kert . . 39.413 legelő . . . 929.226
mező . . . 331.246

Termelnek: hektáron hektáron

búzát . . . . 222.041 tengerit . 194.352
rozsot . . . . 21.411 burgonyát . 12.953
repczét . . . 527 czukorrépát . 2.096
árpát . . . . . 97.629 dohányt . . . 2,184
kölest . . . . 15.727

A szőlőtermés 7,000.000 kg.-ra, a bortermelés 46.599 kg.-ra rúg átlagosan 
évenként.



A butmiri mezőgazdasági állomás, 'i
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Az állatállomány 1895-ben:
darab darab

ló . . .  . . . 2 3 3 .3 2 2 kecske . . 1 ,4 4 6 .8 4 8

marha . . 1 ,4 1 7 .5 3 2 juh . . . . . 3 ,2 3 0 .7 2 0

öszvér . . 9 2 6 sertés . . . . 6 6 2 .2 4 2

szamár . . . 5 .3 7 8 méhkas . . . 1 4 0 .0 6 1

Kivittek 1894-öen 3733 db. lovat, 71 szamarat, 73 öszvért, 47.015 marhát, 
82.397 juhot, 65.997 kecskét, 369.123 sertést.

A birtokviszonyok rendezése czéljából már 1886-ban elkészült az ország 
katasztrális fölmérése;  ennek és egyéb intézkedéseknek alapján a kormány 
rendszeresítette a telekkönyveket, a mi viszont lehetségessé teszi a jelzáloghitel 
kifejlődését.

A bosnyák-herczegovinai birtokviszonyok igen bonyolódottak, a mennyiben 
a török és a szláv szokások összekeveredésében bírják gyökerüket. A gazdál
kodás typusa a paraszt kisbirtok, mert az ország terepviszonyai kizárják a 
nagybirtok keletkezését. A föld a földesúr (bég vagy aga, 5832, hozzátarto
zóikkal 33.474) tulajdona; ezen a földesúri birtokon ül a kmet (88.971) vagy 
helyesebben a kmetcsalád (zadruga, 599.859 taggal), mint örökségre jogosult 
bérlő. Ez az örökbérrendszer messze fölnyulik a török hódoltságot megelőzött 
korba. A kmet köteles a maga parasztbirtokát (csiftluk) rendesen művelni és 
aratás után a termés harmadrészét (tretina) a földesúrnak természetben átszol
gáltatni. A mig a kmet megfelel ennek a kötelezettségének, addig a földesúr 
sem őt, sem jogutódait el nem mozdíthatja, a gazdálkodás rendszerébe bele 
nem szólhat, mert a kmet a maga ura a saját gazdaságában ; még ha köte
lezettségeit elhanyagolja, akkor is csak a hatóság telepítheti ki a kmetet 
gazdaságából. A parasztgazdaság egyedül a kmet és a földesúr közös meg
egyezésével és a hatóság hozzájárulásával osztható meg, vagy darabolható föl. 
Vannak földesurak, a kiknek 400, sőt 600 csiftluk van a birtokukban. A kmetek 
mellett vannak szabadparasztok (86.869, hozzátartozóikkal 437.665), a kik az 
összes földmívelő vidéki népségnek körülbelül 30%-át képezik; a szabadbirtok 
is mind kisbirtok. A begluk a földesúr allodiális, kmetmentes jószága, rendesen 
jelentéktelen birtoktest, a melyen nem fér el egyéb, mint a kastély és a kert.*

A bosnyák ipar a múltba messze visszanyúló gyökerekkel bir. A bosnyák 
kardok, ötvösmunkák, szövetek, himzések, szőnyegek az egész Keleten ismertek 
és keresettek valának; hanem újabban teljesen lehanyatlottak ezek az ipar
ágak, úgy hogy az osztrák-magyar kormányzat már csak foszlányait találta 
a régi művészetnek. Mindez házi és kézműipar volt, gyáriparnak hire-hamva 
sem mutatkozott a török uralom alatt sem Bosnyákországban, sem a Hercze- 
govinában.

A bosnyák-herczegovinai országos kormány első sorban a bosnyák műipar 
föltámasztására fordította gondját; ezt a czélt szolgálják a szerajevói, focsai

* Lásd H o ro v itz  Ede lovag : A  j á r á s i  seg é lya la p o k  czímű művét.
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és livnói állami tanitóműhelyek. A szerajevói állami tanitóműhely internátussal 
áll kapcsolatban, és a benlakó növendékeknek, a kik épen úgy mint a mesterek, 
mind muzulmánok, vallásból, Írásból, olvasásból, számolásból és rajzolásból 
is nyújt oktatást; a növendékek száma 50. Az innen kikerülő tausirozott, 
inkrusztált, trébelt, vésett műipari ezüst-, arany-, vörösréz-, fatárgyak, a melyek 
mind eredeti minták után készülnek, európaszerte élénk föltünést keltenek és 
nagy kelendőségnek örvendenek, úgy hogy a műhelyek alig tudnak eleget 
tenni a megrendelésnek.

Hasonló intézmény a bosnyák szőnyegipar föllenditésére az állami 
szőnyegszövő műhely, a hol nemcsak bosnyák, hanem szmyrna, persa, bokhara 
szőnyegek is készülnek régi és eredeti minták után, mindenütt tetszést aratva 
ízléses és szolid kivitelükkel. Ennek a műhelynek a személyzete 140 tagból 
áll. Úgy a műipari, mint a szőnyegszövő állami tanitóműhelyek által kiállított 
czikkek eddig minden kiállításon elsőrangú kitüntetést nyertek.

Az országos kormány azonban távolról sem elégedett meg ennek a 
bosnyák speczialitásnak a fölkarolásával, hanem jelentékeny anyagi áldozattal, 
fölvilágosító útbaigazítással, a szakoktatás szervezésével fáradozik a gyáripar 
fejlesztésén. Igyekezete nem marad siker nélkül, mert évről-évre szaporodnak 
az életképes vállalatok. Hogy az állam példaadó kezdeményezése mennyire buz- 
ditólag hat a társadalmi és magánvállalkozásra, az mindjárt kitűnik, mihelyest 
csak a legfontosabbakat fölsoroljuk a bosnyák-herczegovinai gyártelepek közül: 
a szerajevói sörfőző részvénytársaság (alaptőke 600.000 frt, előállító képesség 
évi 100.000 hektoliter), ezenkívül még négy kisebb sörfőző. Az uzorai cznkor- 
gyár és finomító  részvénytársaság (alaptőke 1,000.000 frt) naponként 3000 q. 
czukorrépa földolgozására képes és marhahizlalással (500 db. marha) is foglal
kozik ; a czukorrépa termelését 2000 hektáron nagy előszeretettel és kedvező 
eredménynyel űzik bosnyák parasztok.

Dolnja-Tuzla valóságos központja máris a legkülönbözőbb ipartelepeknek. 
Szomszédságában van a sziminhani sóbánya (állami üzem, 1895-ben a főtt só 
termelése 125.000 q. volt), a krekai kőszénbánya (állami üzem, 1895. évi ter
melés 1 *3 millió q.), a lukaváczi ammóniák- és szódagyár (alaptőke 600.000 frt) 
és a dolnja-tuzlai szeszfinomitó betéti társaság a szeszfinomitón kívül gőz
malommal, daragyárral, rizshántolóval és száraz moslékgyárral (ebből az utóbbi 
czikkből évenként 10.000 q. export).

Zenica hasonló iparos központnak indul, és pedig annál könnyebben, 
mert itt is van szénbánya (állami üzem, 1895. évi termelés 520.000 q.) ; vas
hengerelő és papirosgyár  máris működik. A bosnyákországi kőolaj finomító 
rész'vénytársaság gyártelepe B.-Bródban van (alaptőke 600.000 frt); botgyár 
Derventben; bőrgyár Jelecsben; drótszeggyár és zsinórgyár (naponként 
4000 m. zsinór) Szerajevóban ; vasipar  részvénytársaság Varesben (alaptőke
1,600.000 frt, termelőképesség 100.000 q.) ; elektromos telep (világításra és 
vasúti üzemre) Szerajevóban ; ockergyár Szrebreniczában; bányatelepek vannak 
még Szinjakóban (réz), Dubosticzában (króm), Csevljanovicsban (mangán), 
a melyek a Bosnia  bányatársaság tulajdonát képezik 1895-ben 4°/o-os nyere
ségével az alaptőkének; állami dohánygyárak Szerajevóban, Travnikban,
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Mosztárban és Banjalukában. Megjegyzendő, hogy a munkaerőt mindezekhez 
a gyártelepekhez túlnyomó részben a. bosnyák lakosság szolgáltatja.

Mindezek fölött álló jelentőséggel bir a bosnyák faipar (2,700.000 hektár 
erdő), a melynek hivatása, hogy a határőrvidéki erdőségekkel együtt a világ- 
piaczot hordódongával ellássa. Nagyszabású tevékenység máris észlelhető ezen 
a téren; a Morpurgo és Parente czég évi termelését 8,000.000 darab franczia 
dongára, egy zágrábi czég évi termelését 4,000.000 darabra lehet becsűink 
ezeken kívül két sziszeid czég foglalkozik hordódonga készítésével, úgy hogy 
az összes dongatermelés évenként közel 15,000.000 darabra becsülhető. Négy 
modern gőz- és 127 vizi fürészmalom évenként összesen 250.000 köbméter 
nyersfát dolgoz föl.

Szinte fölösleges mondanunk, hogy az ország összes viszonyainak 
gyökeres átalakulása közepette különösen élénk föllendülést vett az építő
ipar, a vele kapcsolatban álló összes iparágakkal. A magán- és középitkezés 
minő mérveket ölt az okkupáit tartományokban, annak jellemzésére azt 
említjük föl, hogy csak magának Szerajevónak közelében tizenegy téglaégeto 
működik, évenként közel 18,000.000 darab téglát állitván elő.

A közoktatásügyre az 1896. évi bosnyák-herczegovinai költségvetés
775.770 frtot, azaz az összes kiadások 5*3°/o-át irányozza elő, a mi az
1895-iki előirányzattal szemben 60.960 frt emelkedést mutat. Ez az összeg
következőleg oszlik meg:

frt
65.700két főgim názium.................... érseki gimnázium és katholikus

két felső leányiskola................. 24.300 papnevelő in téze t................ 58.250
technikai középiskola . . . . 35.000 orthodox theologiai tanintézet és
tanítóképző (konviktussal) . . 46.700 ösztöndíjak az odakészülő
kereskedelmi iskolák................. 66.000 növendékek részére . . . . 43.220
elemi iskolák............................. 220.000 ö sz tö n d íjak ................ 60.000
felekezeti és magániskolák állami taneszközök stb..................... 8.000

seg é ly ezése ......................... 32.400 isk o laép ités ........................ 60.000
muzulmán (seriat) bírói iskola 26.200 tankönyvek kiadása . . • . . . 30.000

Az 1895/6. tanévben következő iskolák állottak fönn:
régi mekteb (muzulmán vallási

i s k o l a ) ......................................... 1.005
reformált m e k te b ......................... 25
medressz......................................... 41
állami elemi i s k o l a ....................  168
orthodox» »   79
r. katholikus elemi iskola . . . .  29
zsidó » » . . . .  2
felsőbb leányiskola (két állami, hét

felekezeti)................................. 9
kereskedelmi is k o la ....................  10

dar-ul-mualimin iskola (muzulmán
tanítóképző)................. t

országos tanítóképző intézet . . . I
felekezeti * » . . . 1
főgimnázium.......................... .. . 3
fő reá lisk o la .....................  1
műszaki középiskola.........  1
r. kát. papnevelő intézet . . . .  I
orthodox » p » . . . .  I
muzulmán seriat-biró iskola . . 1
kézműves-iskola.............  1
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Az elemi iskolai épületek mindenütt megfelelnek a közegészségügyi és 
a pedagógiai követelményeknek, fölszerelésük európai színvonalon áll. Érdekes 
speczialitása a bosnyák állami népiskolának, hogy azokon a vidékeken, a 
hol a tanulónak túlságosan nagy utat kell tennie az iskoláig, az iskola- 
épületnek erre a czélra berendezett helyiségében tartózkodhatnak a gyermekek 
egész héten át, sőt még egyszerű bár, de egészséges táplálékot is kapnak. 
Épen a községeknek rendkívüli szétszórtsága az egyik lényeges akadálya 
annak, hogy az iskolakényszer az okkupáit tartományokban behozható legyen; 
mert ott, a hol a lakosságba úgyis előbb bele kell nevelni annak tudását, 
hog}̂  az iskolázás mennyire hasznos és szükséges, lehetetlen büntetéssel 
sújtani a szülőket azért, mert télviz idején nem küldik gyermekeiket az 5—6 
óra járásidra fekvő iskolába.

Az állami elemi iskolákban minden 56, a felekezeti iskolákban minden 36 
tanulóra esik egy-egy tanító; a kellő képesítéssel nem biró tanítók száma 
már a felekezeti iskoláknál is csak 37°/o. A bosnyák-herczegovinai közoktatás- 
ügy szervezésénél a megfelelő helyiségek hiánya mellett a legnagyobb nehéz
séget képezte a megfelelő tanerők megszerzése. Az országos kormány az 
által a törekvés által vezettetve, hogy lehetőleg mindenütt képesített tanítókat 
alkalmazzon, Szerajevóban tanítóképző intézetet létesített és azt internátnssal 
kötötte össze, hogy ilyen módon a többnyire igen szegény növendékeket 
megmentse a városi lakosság legalsóbb rétegei között való tengődés kény- 
szerűségétől; a tanítóképző intézetet újabban kibővítik aképen, hogy 120 
növendéket fogadhasson be, minek folytán évenként 40 tanító kerülhet ki az 
intézetből; a növendékek tanulmányaik befejezése után két évig mint segéd
tanítók működnek s csak azután neveztetnek ki véglegesen tanítókká. Eddig 
149 tanítót nevelt az intézet.

Középiskola négy van a megszállott tartományokban és pedig két állami 
gimnázium (Szerajevóban és Mosztárban), érseki főgimnázium (Travnikban), 
a hol jezsuiták tanítanak és állami reáliskola Banjalukában (megnyitották 
1895/6-ban).

A szerajevói állami gimnázium teljes 8 osztályú intézet; megalapításá
nak évében 1879/80-ban látogatta 37 tanuló, az 1893/4. tanévben pedig 357. 
Párhuzamos osztályok fölállítása folytán egy-egy osztályra csak 32 tanuló 
esik. A mosztári állami gimnáziumot 1893/4-ben nyitották meg 65 tanulóval. 
A kormány mindkét intézetnél internátust szándékozik fölállítani.

A szakoktatás terén is jelentékeny haladás történt. A műipari és 
szőnyegszövő tanitómühelyékről más helyen emlékezünk meg; a kereskedelmi 
ismeretek terjesztéséről tiz kereskedelmi iskola (1893/4-ben 469 tanuló) gon
doskodik; a technikai képzettség előmozdítása végett a kormány technikai 
középiskolát (1893/4-ben 54 tanuló) állított föl Szerajevóban építészeti és 
erdészeti szakosztálylyal; az iparosok kiképzésére 1893/4-ben Szerajevóban 
állami kézművesiskola nyílt meg (56 tanuló); a mezőgazdasági, szőlőszeti és 
gyiimölcsészeti iskolákról más helyen szólunk.

Szerajevóban katonai fiúnevelőintézet is van 48 ingyenes helylyei; ennek 
növendékei innen a katonai kadetiskolákba kerülnek.



444

A felsőbb leányoktatásról kilencz felső leányiskola gondoskodik; ezek 
közül kettő állami (Szerajevó és Mosztár) 29, illetőleg 25 tanulóval.

Az elemi- és középiskolák tanterve átalában az Ausztriában és Magyar- 
országon elfogadott tantervnek megfelelő; a tanítás nyelve az összes iskolák
ban a bosnyák.

Végül meg kell említenünk a katholikus és az orthodox papnevelőintézeteket 
(Szerajevó és Reljevo), valamint a szerajevói seriat-iskolát. Seriat a muzulmán 
polgári (örökösödési, házassági stb.) és egyházi törvények neve és a seriat- 
iskola hivatása a muftiknak (a seriat doktorai) és azoknak a kadiknak a 
kiképzése, a kik ezek szerint a törvények szerint Ítélnek a muzulmánoknak 
fönnebb jelzett pörös ügyeiben. Az iskola rendkívülien díszes, keleti modorban 
épített otthont kapott Szerajevóban; hallgatóinak száma 40 és 50 között 
mozog, úgy, hogy most már a megszállott tartományokban a kadi-állások 
kizárólag bosnyákokkal tölthetők be.

* *  *

Bármily szűk keretben és bármily vázlatosan mutattuk itt be a bosnyák- 
országi közművelődés emelésére irányuló törekvéseket, még sem szabad meg
feledkeznünk sem a muzulmán olvasóegyletről (Kiraet-Han), sem az országos 
múzeumról.

A muzulmán olvasóegylet hivatása eredetileg megfelelt nevének és nem volt 
egyéb, mint a vagyonos muzulmánok klubja. Lassanként azonban magasabb 
színvonalra emelkedik s kezd tudományos jelleget ölteni az által, hogy az egylet 
helyiségeiben mindsürűbben tartanak előadásokat a modern világot mozgató 
kérdésekről épen úgy, mint a keleti világ irodalmi és vallási témáiról. A Kiraet- 
Han eképpen a legjobb utón halad, hogy a muzulmán bosnyákok kulturális 
életében jelentékeny tényezővé váljék.

A bosnyák-herczegovinai országos múzeum 1885-ben keletkezett a kor
mány kezdeményezése folytán. A muzeum prehisztorikus, római és középkori 
gyűjteményei szakszerűen rendezettek és meglepően gazdagok. Az 1894-ben 
Szerajevóban tartott prehisztorikus kongresszuson résztvett európai tekintélyű 
tudósok a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak Kállay Béni közös pénzügy- 
miniszternek erről az alkotásáról, valamint azokról a nagy szolgálatokról, 
a melyeket a tudomány ügyének tesz a régiségek fölkutatásával és a bőven 
talált becses anyag tudományos földolgoztatásával. A muzeum etnográfiai 
osztálya élethű képet nyújt az ország népéletének összes részleteiről. Ezen 
kívül gazdag antropológiai, állattani, növénytani és ásványtani gyűjteményei 
vannak az intézetnek, a melyek méltán ejtenek csodálkozásba Bosnyák- 
ország és a Herczegovina állat- és növényvilágának változatosságával, valamint 
az ott található érczeknek sokféleségével.
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A bosnyák-herczegovinai kiállítás története.

A bosnyák-herczegovinai országos kormány a kereskedelmi miniszter 
meghívására teljes készséggel elhatározta, hogy résztvesz az Ezredéves 
Országos Kiállításon.

Az 1878. évi berlini kongresszus julius 13-án hozott határozatának meg
felelő európai megbízás (berlini szerződés XXV. czikkely) alapján Ausztria és 
Magyarország az 1878. év folyamán katonailag megszállották és azóta kor
mányozzák Bosnyákországot és a Herczegovinát. Az 1879. évi április 21-én 
az osztrák-magyar monarchia és Törökország között létrejött megegyezés 
magában foglalja az osztrák-magyar megszállásnak és kormányzásnak elisme
rését török részről is. A kereskedelmi miniszter meghívását, épugy mint 
a bosnyák-herczegovinai országos kormány elhatározását megokolja az a 
viszony, a melyben ezek az országok Ausztriához és Magyarországhoz 
állanak. Miután ugyanis ez a két állam együtt szállotta meg és kormányozza 
Bosnyákországot és a Herczegovinát, teljesen jogosult, hogy ezeknek az orszá
goknak a fejlődésük és kormányzásuk terén elért eredmény a magyar főváros
ban mutattassék b e ; megokolta továbbá ezt az eljárást annak szükségessége, 
hogy Magyarország, mint az egyik igen közelről érdekelt fél, megragadja 
az Ezredéves Országos Kiállítás alkalmát is arra, hogy az idesereglett ezer 
és ezer idegen révén tájékoztassa Európát, hogy az említett európai meg
bízás miképen lett végrehajtva.

A bosnyák-herczegovinai országos kormány, értéke szerint méltányolva 
az Ezredéves Országos Kiállítás jelentőségét, abban állapodott meg, hogy 
Bosnyákország és a Herczegovina haladását, valamint jelenlegi viszonyait 
minden téren lehetőleg kimerítően mutatja be a magyar és az idegen közön
ségnek. Az volt a czélja, hogy az igazsághoz híven, tájékoztatással szolgáljon 
ezen országok felől és a szakemberek Ítéletéből, valamint a sajtó nyilatkoza
taiból következtetve, sikerült is ezt elérnie.

A bosnyák-herczegovinai osztály történetének kétségtelenül legfényesebb 
napja volt május 6-ika, a mikor fölséges urunk legmagasabb látogatásával 
szerencséltette csarnokait. A király élénk érdeklődésről téve tanúságot, 
behatóan megtekintette a bosnyák-herczegovinai kiállítást, és a következő 
kegyteljes szavakat intézte az őt kalauzoló Kállay Béni közös pénzügy- 
miniszterhöz:

Örömmel jöttem Bosnyákország és a Hercegovina kiállításába, 
hogy meglássam örvendetes eredményeit az öntudatos, erélyes és 
hű kormányzatnak. Nagyon köszönöm, hogy ilyen csodálatraméltó 
kiállításban mutatták be Bosnyákország és a Hercegovina meglepő 
fejlődését.

Tekintettel Bosnyákország és a Herczegovina különleges nemzetközi 
helyzetére, a bosnyák-herczegovinai osztály autonom szervezetet kapott az
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Ezredéves Országos Kiállításon. A kiállítási ügyeket Kállay Béni közös 
pénzügyminiszter személyes vezetése alatt a bosnyák-herczegovinai országos 
kormány, és Budapesten az országos kormány kiállítási irodája intézte, 
a mely 1896. évi április hó 8-án költözött föl a magyar fővárosba és 
1896. évi deczember hó 8-án távozott onnan. A kiállítási iroda élén 
Hőrmann Konstantin kormánytanácsos (udvari tanácsos) állott, mint kiállítási 
biztos, a ki a magyar nemzet és ezredéves ünnepe iránt tanúsított igaz 
rokonszenve, fáradhatatlan ügybuzgalma és szives modora által kivívta 
mindazoknak az őszinte nagyrabecsülését, a kikkel érintkezett. Jutalmát 
a bosnyák-herczegovinai kiállítás teljes sikerén kívül fölséges urunknak leg
magasabb elismerésében nyerte el. Méltó munkatársai voltak Redvitz Károly 
báró cs. és kir. kamarás, járási főnök, valamint Marcell Arthur fogalmazó ; 
az előbbi a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét, az utóbbi a koronás arany 
érdemkeresztet kapta a királytól. A bosnyák-herczegovinai kiállítási iroda 
titkára Szokolay Kornél volt. Nagyszámú kezelő-, valamint fölvigyázó-sze- 
mélyzet szolgálta a bosnyák-herczegovinai osztály érdekeit.

A bosnyák-herczegovinai kiállítás 7700 m2 területet foglalt el öt épülettel. 
A kiállítási körút mentén a mezőgazdasági csarnokkal szemben állott 74 m. 
hosszú homlokzattal a tiszta keleti stílben, imponáló méretekkel épült bosnyák- 
herczegovinai iparcsarnok (1450 m2 terület, a középrész 19'5 m. magas, 32 m. 
széles, a két sarok-pavillon 14 m. magas, 4'20 m. széles) a homlokzaton 
a bosnyák czímerrel. Az ugyancsak keleti stílben, gerendából készült erdé
szeti csarnok (266 m2) ; a szorosabb értelemben vett bosnyák modorban, 
nyitott lépcsővel, nyitott erkélylyel épült egyemeletes lakóház (185 m2) ; a 
nyitott vasúti csarnok; végül az ugyancsak bosnyák modorban készült kávé
ház (125 m2, emeletes sarokpavillon teraszszal, kávé-konyha és összekötő kapo
csul nyitott veranda), mindannyi az iparcsarnok mögött helyezkedett el. Az 
épületek terveit Stix Ödön osztályfőnök fölügyelete alatt a bosn3-ák-herczego- 
vinai országos kormány építészeti osztályában Blazsek Ferencz műépítész 
készítette, aki egyszersmind az építkezést vezette. Építési vállalkozó Neuschlosz 
Károly és fia (Budapest); építési költség 110.000 frt.

Az iparcsarnok homlokzatán a csarzsija (bosnyák bazár) bemutatása 
végett 13 nyitott bolt állott, a melyekben az egyes mesteremberek (ötvösök, 
késesek, csizmadiák, szabók, fafaragók stb.) épen úgy folytatták mesterségüket 
akár odahaza. Benn az iparcsarnokban foglalt helyet a bányászat, házi ipar 
(hímzés, ruhaszövet), sokszorosító ipar (szerajevói államnyomda), Nada czímű 
Szerajevóban megjelenő bosnyák képes lap, zenicai papirosgyár, bosnyák- 
országi és herczegovinai tájképek és etnográfiái képek gyűjteménye, a mű
ipari dísztárgyak, szőnyegek, szövetek, a fegyenczipar készítményei, likőr, 
szilvapálinka, illatszerek, szappan, a lukavaci szóda-ammoniak-gyár, a mező- 
gazdasági csoport, a dohány-egyedárúság, bútorok, a közoktatásügyi és a 
középitészeti csoport. Az erdészeti csarnokban az erdőgazdaság, a faipar és 
a vadállomány (halászat és vadászat, a megfelelő eszközökkel) került bemu
tatásra. A lakóház földszintjén három szobában a szőnyeg- és szövet-készitést 
ehetett látni naponkint; az eg}dk szobában a bosnyák konyhaberendezést



tanultak megismerni, mig az emelet öt szobáját gazdag etnográfiái kiállítássá 
varázsolták a legszebb és legrégibb bosnyákországi minták után készült beren
dezés és a különböző viseleteket bemutató életnagyságú babák. A vasúti

4 4 7

csarnokban, a bosnyák-herczegovinai keskenyvágányú államvasutak négy 
vonata állott. Az épületek között a szabadban erdei termékei és i égi bosnyák 
gazdasági eszközök találtak helyet.
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Bosnyákország és a Herczegovina azonban nemcsak ezeket az állandó 
gyűjteményeket mutatták be, hanem résztvettek úgyszólván mindegyik időleges 
kiállításon is. így a kertészeti (aszalt szilva), tejgazdasági, a ló-, szarvas- 
marha-, juh-, baromfi kiállításon.

A bosnyák-herczegovinai kiállítás föladata*

A bosnyák-herczegovinai kiállítás természetszerű föladatát képezte, hogy 
Bosnyákország és a Herczegovina földjének és népének lehetőleg hű bemu
tatása által előmozdítsa ezeknek az országoknak a megismerését, még pedig 
közvetetlenül és közvetve; közvetetlenül a szemléltetés révén magán a kiállí
táson, közvetve az érdeklődés fölkeltése révén fokozva ezen országok látogatói
nak számát. A megismertetéssel karöltve haladt az a törekvés, hogy ezen orszá
gok anyagi helyzete javíttassák az üzleti összeköttetések körének kiterjesz
tésével, mert minél alaposabban megismeri első sorban Magyarország, továbbá 
Európa Bosnyákország és a Herczegovina termelési viszonyait, valamint szük
ségleteit, annál könnyebben fordul arra felé a tőke, annál könnyebben föllen
dül a forgalom és kereskedés.

A bosnyák-herczegovinai osztály összeállításának alapelvét képezte egé
szen helyesen az, hogy oda semmi fölösleges bele ne kerüljön, hanem a mi ott 
van, az valamelyes tekintetben jellemző legyen. Ezen alapon keletkezett az a 
rendszeres, az egységes gondolatot eláruló, egy világosan fölismert czél felé 
törő gyűjtemény, a mely összhangjával, tárgyilagosságával, változatos gazdag
ságával méltán kiérdemelte az átalános érdeklődést, a mi abban nyert hízelgő 
kifejezést, hogy mindenki szívesen elismerte benne az ezredéves kiállítás egyik 
díszét és vonzóerejét.

Mindjárt maguk a kiállítási épületek a bosnyák kiállítás kiegészítő részét 
képezték. Ezek az épületek nem véletlen szeszélynek, vagy a sablonos kiállí
tási architektúrának köszönték lételüket. Már itt az az öntudatos törekvés 
vezette a kiállítás szervezőit, hogy a bosnyák-keleti építkezésről hű képet 
nyújtson a kiállítás látogatóinak. Annál indokoltabb volt ez a szándék, először 
mert a bosnyák építkezés a miénktől teljesen eltérő formákat mutat, másod
szor mert a bosnyák-herczegovinai országos kormány rendszeresen azon dol
gozik, hogy a keleti építészet szépségeit megtartsa Bosnjmkország és a Her
czegovina számára. Az országok jellegének egyik kiegészítő része az építészet 
stylusa; mennyit fáradozunk például azon, hogy megszerkeszszük a magyar 
építészeti stylust, mert érezzük, hogy ez hiányzik városaink, különösen fővá
rosunk karakteréből. Ez a fáradozás fogékonynyá tehet bennünket annak 
méltánylásában, hogy a szerajevói kormány nem engedi elpusztulni az ország 
sajátságos építészetét, sőt rajta van, hogy azt magas színvonalra emelje. Van 
immáron néhány olyan középülete Bosnj^ákországnak és a Herczegovinának, 
a melyek nemcsak ezeknek az országoknak válnak díszükre, hanem átalában 
értékes monumentumai a keleti építészetnek ; ityen első sorban a városház
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A seriat-biró iskola Szerajevóban.

A szerajevói városház.
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. III. 29
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Szerajevóban, szemkápráztató keleti pompájával; a seriat-iskola Szerajevóban, 
a medressz Travnikban, a Narenta-hotel Mosztárban, a városház Brcskában, 
a tiszta mór építkezésnek gyönyörű példái.

A bosnyák-herczegovinai iparcsarnok a kiállítási körúton, a mezőgazda- 
sági csarnokkal szemben, ebben a tiszta keleti stylusban épült; hatalmas 
kapuzata, harmonikus tagozása, architektonikusan okszerű arányai, nemes 
körvonalai, az ablakok és kapuk formája, faragott facsipkéi az ezredéves ki
állítás egyik legszebb és egyik legszembeötlőbb épületévé avatták. Egy pillantás 
erre az épületre azonnal elárulta, hogy a Kelettel állunk szemben, de nem 
az elhanyatlott, hanem azzal a Kelettel, a melyet fölemel és megnemesit a 
Nyűgöt kultúrája.

A bosnyák kiállítási építkezésnek különösen jellegzetes részlete volt az 
iparcsarnok körúti homlokzatán alkalmazott ducsdn-sorozat. Ducsánnak hívja 
a bosnyák a csarsija (bazár) boltját, a hol a mesterember nemcsak árulja, 
hanem készíti is árúczikkeit. így volt ez a kiállításon is. A ducsánok sza
kasztott utánzatai valának a szerajevói csarsija ducsánjainak, a magas pódium
mal, a kiszöggelő elárusító deszkával, a melyet este fölhajtanak, hogy elzár
ják vele a kisded boltot. Napközben pedig a bosnyák mesterember maga alá 
rakott lábszáraival benn ült a boltban, akár odahaza, és dolgozott, vagy pedig 
megingathatatlan nyugalommal nézte az előtte hullámzó, tarka, teljesen idegen 
tömeget, a kiváncsi kérdezősködőket, a kik mindent kezükbe vettek, a mihöz 
hozzáfértek, és rendesen tovább álltak, anélkül, hogy vásároltak volna vala
mit. Nagyon szerencsés gondolatnak kell mondanunk a ducsánok bemutatását 
mert életteljes, eleven képpel egészítette ki a bosnyák kiállítás etnográfiai 
részét. Mig másutt az etnográfiai kiállítás pusztán élettelen tárgyakból és föl
öltöztetett bábukból áll, addig ez a ducsán-sorozat a bosnyák bazár-életet 
mutatta be a maga munkájával, erőteljes megjelenésű, festői öltözetű, érde
kesen keleties magaviseletű bosnyák és herczegovinai embereivel, Európa 
egyik legmodernebb fővárosának nyugoti jellegű keretében. Ezek a ducsánok 
a Keletet juttatták eszünkbe, és eképen a legjobb bevezetést képezték a bosnyák- 
herczegovinai kiállításhoz.

A bosnyák lakóház a bosnyák nemzeti építkezést mutatta be a kiállítás 
közönségének. A bosnyák bég kastélyának annyira hű másolata, akár csak a 
Szkopljéról varázsolták volna a Városligetbe. Az alaprajz ■ alakja, a fara
gott kerítéssel ellátott szabad lépcső, a nyitott folyosó, a rácsos sarokerkely, 
a messze kitámaszkodó födél, a szobák beosztása mind hamisítatlan bosnyák 
stylus, még a kis mellékajtó sem hiánj^zik, a hol a férjhez adandó leány 
szokott nagy titokban beszélgetni udvarlójával. Aki ezt a házat kivül-belül jól 
megnézte, az teljesen tisztában van azzal, miképen lakik a jómódú bosnyák 
földesur.

A kávéház és az erdészeti csarnok a könnyed bosnyák-keleti építkezés 
példái voltak. A kávéház különösen kecses benyomást gyakorolt formájával, 
szellos teraszszávai, verandájával, csobogó kútjával; ilyen egy kjöszk a Kelet 
virányain, a szép asszonyok kedvencz tartózkodó helye a susogó lombok 
kellemetes árnyékában. Összevéve mindent, a mit a bosnyák kiállítási épületek



külső megjelenéséről mondhatunk, meg kell állapitanunk, hogy ezek hivatá
sukat jól betöltötték, mert stylszerű keretül szolgáltak Bosnyákország és a 
Herczegovina bemutatásához.

Miután megvizsgáltuk az Ezredéves Országos Kiállítás bosnyák-hercze- 
govinai osztályának architektonikus külsejét, hogy mennyiben tolmácsolja 
Bosnyákország és a Herczegovina különleges egyediségét, most már át kell
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térnünk ennek az osztálynak a belső tartalmára, hogy megbíráljuk és meg
állapítsuk : a stylszerű kereten belül a tulajdonképen érdemleges rész betöl- 
tötte-e hivatását?

A bosnyák-herczegovinai kiállítás föladatát első sorban abban ismerjük 
föl, hogy megismertesse Magyarországgal és Európával Bosnyákországot és 
a Herczegovinát, fejlődésüket az uj kormányzat alatt, jelenlegi viszonyaikat,
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szükségleteiket, és a magyar s az európai piaczokon meghonosítható terményeiket 
és iparczikkeiket.

Be kell vallanunk, hogy a bosnyák-herczegovinai kiállítás mindebben a 
tekintetben mintaszerűen megfelelt hivatásának. Menten a haszontalan cziczo- 
mától, a közönséget zavaró túlságos részletezéstől, a kizárólagosan szak
emberek tanulmányozására alkalmatos bonyolódott összeállítástól, világos, 
könnyen megérthető, mindenkinek érdeklődését lekötni képes, hű és változa
tos képét tárta elénk a megszállott tartományoknak. A bosnyák-herczegovinai 
osztály a szó szoros értelmében népszerű kiállítás volt, a mely a nélkül, hogy 
fárasztott volna, szórakoztatva megismertetett Bosnyákországgal és a Her- 
czegovinával. Nagyképűsködéstől menten, de azért kimerítően, alaposan jelen
tek meg előttünk ezek az országok.

Kiterjeszkedett a mezőgazdaságnak, állattenyésztésnek, a háziiparnak, 
műiparnak, gyáriparnak, bányászatnak, köz- és magánépitészetnek, mind
azoknak az ágaira, a melyeknek terén Bosnyákország és a Herczegovina 
valami figyelemreméltót, tanulságosat tud fölmutatni. Felölelte ezenkívül a 
kormányzati tevékenységnek olyan ágait, a melyeknek eredményei kiállítá
son produkálhatok. Az állandó és az időleges kiállítások egymást kiegé
szítve szolgálták a kitűzött czélt; és igy a bosnyák-herczegovinai országos 
kormány rendszeres és czéltudatos igyekezete által az örvendetes fejlődés 
útjára terelt bosnyák-herczegovinai viszonyok felől tájékozást nyertünk ebben 
a keretben.

Tekintettel arra, hogy Bosnyákország és a Herczegovina leginkább föld
műveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik, a fősúlyt természetesen a mező- 
gazdaság és az állattenyésztés bemutatására kellett fektetni. Gondoskodni 
kellett továbbá arról, hogy a bosnyák iparművészeti czikkek, szőnyegek és 
szövetek megismertetésével ezek újabb vásárlókat találva emeljék a lakosság 
jövedelmét, valamint, hogy az ország etnográfiai, építkezési, közlekedési viszo
nyainak, természeti szépségeinek bemutatásával fokoztassék az érdeklődés a 
keleti Svájcz iránt, a mint Elisée Reclus, a nagy geográfus [elnevezte Bos- 
nyákországot és a Herczegovinát, s eképen minél nagyobb kiterjedést nyerjen 
az idegenforgalom, a lakosság ebben szintén jelentékeny jövedelmi forrást 
biztosíthatván magának.

Ezeknek az alapelveknek megfelelőleg első sorban a mezőgazdaságra 
fordítjuk figyelmünket, kapcsolatosan a mezőgazdasági iparágakkal. A bosnyák 
kormány itten nemcsak a jelenlegi állapottal, hanem a lehetőség határai kö
zött a múlttal is megismertetni igyekezett bennünket. Ezt az utóbbi czélt szol
gálta a megszállás idején használt kezdetleges földmívelési eszközök (faeke 
stb.), az iromba szekerek, a terményeknek állatokon történt beszállításának 
stb. bemutatása. Mindjárt a szerencsésen eltűnő régi emlékek mellett állottak 
az évről-évre jobban meghonosodó modern gazdasági eszközök és gépek, a 
mi egyszerű, szemléltető módon tárta a legcsekélyebb mértékben tájékozott 
néző elé is az óriási fejlődést, és teljes átalakulást, amelyen a bosnyák mező- 
gazdaság átmegy. A termelési viszonyok felől tisztán és pontosan készült 
kartogramok és grafikonok tájékoztattak; a terményeket üvegburákban álli-
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tották ki, külön gyűjteményben aképen, hogy elrendezésük rögtön tájékozta
tott az iránt is, hogy a búza, rozs, tengeri, árpa, zab, köles, hüvelyesek stb., 
micsoda magassági zónában képesek még teremni. Az országos mintagazda
ságok (kincstári mezőgazdasági állomások), gyümölcs- és szőlőművelő állomá
sok, faiskolák tervrajzokkal, épületrajzokkal, térképekkel, fényképekkel jelen
tek meg. Hasonlóképen történt a gyümölcs- és szőlőtermelés felől a tájékoz
tatás. A herczegovinai nagyszabású talajjavító munkálatokat megfelelő terv
rajzokon láthattuk.

Az állattenyésztés bemutatására szolgáltak a koponyák, gyapjuminták, 
bőrök, kitömött állatok, állatképek, a különböző állatfajok elterjedését föltün
tető kartogramok és grafikonok; a ménes-telepek (ilidzsei lóversenytér), a 
livnoi minta-gazdaság, a prjedori baromfitenyésztő intézet, az ilidzsei hal- 
tenvésztő-telep tervrajzai, épületrajzai és fényképei szintén helyet foglaltak a 
kiállításon. A bosnyák-herczegovinai állattenyésztés hathatós és eredménydús 
fejlesztéséről azonban az időleges (ló, tenyészmarha, tenyészjuh, baromfi, tej
termék) kiállítások szolgáltatták a legfényesebb, átalánosan meggyőző bizo
nyítékokat.

A mezőgazdasági ipar területén kétségtelenül még mindig első helyen 
áll a szilva-aszalás. Ezért úgy a szilvatermesztésre vonatkozó adatok kimerí
tően föl voltak találhatók a kiállított térképeken és grafikonokon, valamint az 
aszalt gyümölcs különböző fajainak, az aszalás módjának bemutatása is 
kielégítő módon megtörtént az állandó és az ideiglenes (gyümölcs, szőllő) 
kiállításon egyaránt. Gyümölcskonzerveket, gyümölcspálinkákat (szilva-pálinkát) 
a magánipar állított ki. Hasonlóképen két bosnyák sörfőző is megjelent a 
kiállításon.

A bor és a dohány a Herczegovinának úgyszólván egyedüli jövedelmi 
forrásai. Ezért a bosnyák-herczegovinai országos kormány súlyt helyezett 
mindkét terméknek részletes bemutatására. A herczegovinai bortermelő viszonyok 
felől lehetőleg alaposan tájékoztatni igyekezett a közönséget, a miben néhány 
nagytermelő hathatósan támogatta, kóstolóival sok barátot szerezve a hercze
govinai boroknak. Újítás volt ezen a téren, hogy a kiállított üvegek a szokásos 
festett viz helyett valódi bort tartalmaztak.

A dohány több szekrényt foglalt e l; az összes termesztett levélfajok 
bemutatásra kerültek, a vágott dohánynyal és a különböző minőségű kész 
cigarettekkel egyetemben. A cigarettek pakkolásánál, a dohány vágásnál és termesz
tésnél használatos eszközökkel szintén alkalmunk nyílott a megismerkedésre.

Az őstermelés további ága a bányászat, Bosnyákország gazdagságának 
egyik forrását rejti magában. Itt a bosnyák hegyekben található különböző 
fémek, ásványok, érczek lehetőleg teljes gyűjteményét mutatta be a szerajevói 
kormány; és ennek a kollekcziónak a gazdagságával és változatosságáxal 
sikerült elérnie, hogy a kiállítás látogatói immáron tudják, hogy Bosnyák
ország a föld méhében is a legdusabban megáldott országok közé taitozik. 
Hogy ez az áldás nem holt kincs, azt megmutatta a sziminhani sófőző, a 
zenicai és krekai szénbánya, a varesi vasbányák és kohók, a szinjákoi téz- 
művek, a csevljanovics-vogoscsái mangánbányák stb. kiállítása.



454

Az erdőgazdasági csoport fejezi be a kiállításnak az ország természeti 
viszonyainak megismertetésére törekvő részét. Itt első sorban áll a különböző 
fanemek bemutatása természetben (hosszmetszet, keresztmetszet stb.) és képek
ben, a fa szenesitésének eredménye, az erdőgazdaság különböző jeleneteinek 
képei, az erdészlakok tervei és képei, az erdőgazdálkodást és erdőállományt 
föltüntető térképek és kartogramok, cserzőszömörcze-zuzóművek, fűrészmalmok, 
gőzfűrészek stb. plasztikus mintái működésben, szénégető telepek, dongakészitő 
telepek plasztikus mintái, a különböző erdőtermékek kollekcziója, a melyek között 
első helyet foglal el a messze földön keresett bosnyák donga. Mindez össze
véve eleven, kimerítő képet nyújtott arról, hogy az erdő, az okszerű erdő
kezelés és értékesítés micsoda nagy gazdasági jelentőséggel bir Bosnyák- 
országra nézve.

Áttekintve a mezőgazdasági, bányászati és erdőgazdasági csoportot, 
mint a melyek az anyaföld kincseit és ezeknek értékesítését mutatják be,
el kell ismernünk, hogy szakszerű és áttetsző berendezésükkel, minden
szükségesnek felölelésével, minden fölöslegesnek mellőzésével, az anyag 
tervszerű összeállításával tényleg el tudták érni az eléjük kitűzött czélt.
Az, a ki figyelmesen megszemlélte a bosnyák kiállításnak ezt a három
csoportját, minden nagyobb fáradság nélkül gyorsan megtanulhatta, hogy 
a természet mit adott Bosnyákországnak és a Herczegovinának, mit 
tagadott meg azoktól, valamint hogy az emberek miképen és micsoda 
eredménynyel igyekeznek a természet adományait tökéletesíteni s értékesíteni. 
A mezőgazdaság, állattenyésztés, bányászat, erdőgazdaság az ő összes mellék
ágaival mint tükörkép állott előttünk, a melynek alapján a szakember ítéletet 
mondhatott a haladás mértékéről, módszeréről, eredményeiről; az üzletember 
tájékozást szerezhetett arról, hogy mit hozhat ezekből az országokból és mit 
vihet oda a haszonra kilátással. A bosnyák-herczegovinai kiállításnak ez a 
része gazdagságára és berendezésére nézve teljesen arányban állott a fon
tossággal, a melylyel ezek az őstermelési ágak Bosnyákországra és a Hercze- 
govinára nézve bírnak.

Kiegészítette ezt a képet a különböző gyárak és műhelyek kiállítása. 
A gyáripar Bosnyákországban egészen ifjú keletű ; mielőtt az osztrák-magyar 
monarchia megszállotta volna ezeket a tartományokat, szó sem volt ott gyár
iparról ; a mi emberileg lehetséges, az megtörténik különösen a természetes 
gyökérrel biró iparágak föllenditésére, még pedig nem közönséges sikerrel; 
a bosnyák-herczegovinai kiállítás gyáripari része most még egyátalán nem 
táplálhatta azt a becsvágyat, hogy versenyre keljen a modern technika magas
latán álló országokkal. Hanem azért az a mit láttunk, meggyőzött arról, 
hogy ebben az irányban is öntudatos, szorgalmas, kitartó munka folyik. Leg
több jövővel kecsegtetnek az őstermeléssel kapcsolatos iparágak; igy a vas 
kikészítése, a fa földolgozása, a dohánygyártás, likőr-, szappan-, gyertya-, 
gyümölcs-konzerv készítés, ammoniák-szodagyártás, sörfőzés, sajtkészités, 
czukorgyártás stb.

Az ipar terén, ' a kiállítás tanúsága szerint, az úgynevezett bosnyák 
műipar, szövet- és szönycgkészités, hímzés áll a fejlettségnek azon a fokán,
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hogy bárhol versenyképesen fölléphet. Ez a lakosság jövedelm ének nagy 
jövővel biró forrása, a  m elyet a  jelenlegi korm ány nyitott meg újból, m iután 
a századok folyam án m ajdnem  teljesen elapadt. Azt m ondhatjuk, hogy ez a 
keleti m űvészet virágzása E urópában  s mint ilyen specziálitása Bosnyák- 
országnak és a Herczegovinának. H a ezek az országok valahol egyátalán 
kiállítanak valamit, úgy  mindig első sorban műipari czikkeikkel kell jönniök, 
m ert ezzel E urópában  hors concours állanak.

Az országos korm ány a m ennyi buzgalm at, tanulm ányt, költséget for
dított az ősrégi bosnyák  m űipar föltám asztására, épen annyi helyes érzékkel 
ítélte meg, hogy m icsoda helyet kell adnia annak  az ezredéves kiállításon : a 
bosnyák-herczegovinai osztály fénypontja lett a  m űipari csoport. Mindenki 
kitett itt m a g á é r t: a  ki m egfogalm azta ennek a csoportnak a tervét, a m un
kások, a kik készítették a kiállított tárgyakat, a ki valóban keleti Ízléssel 
elrendezte a csoportot aképen, hogy az összeállítás és a  dekorálás a legm eg
felelőbben érvényre ju tta to tt m indent, a mit ott látni lehetett. Sőt még a 
közönség sem  m aradt adós a közrem űködésének a m aga részével, m ert 
m eglehetősen vásárolt.

A műipari (inkrusztálás, tausirozás, trébelés, vésés, filigrán) áruczikkek 
form ájuk és m intájuk keleti nem ességével, az anyag szolidságával, a rajz 
pontosságával és a m unka tisz ta ság áv a l; a  szőnyegek, a  szövetek (bez, 
bu rundzsuk  stb.), az arany- és selyem hím zések m eggyőztek arról, hogy a 
bosnyák  m unkások  és m unkásnők tényleg m űbecscsel biró, értékes és tartós 
tárgyakat állítanak elő, annyi ügyességgel és ízléssel, hogy azt vele szü letett 
képességnek kell tekintenünk, a  m elyet az iskola kifejlesztett és tökéletesített.

A m essze Keletről hozott és szintén kiállított m űipari tárgyak és sző
nyegek, a  m elyek a szerajevói m űhelyekben m intákul szolgálnak az oktatásnál, 
az összehasonlítás révén először arról győztek meg mindenkit, hogy valóságos 
keleti sty lusban  készült tárgyakat lát, m ásodszor arról, hogy B osnyákország 
ezen a téren  fölveheti a versenyt Kelet-Indiával és P e rs iáv a l; a  verseny pedig 
annál indokoltabb, m ert a  bosnyák  műipari czikkek és szőnyegek lényegesen 
olcsóbbak, mint azok, a m elyeket a  m essze Keletről kell E urópába hozni.

Szinte kiegészítette a  bosnyák  kiállításnak ezt a  részét a  háziipari csoport, 
a  mely egyszersm ind átvezet arra  a  térre, a  hol az ország kulturális m eg
ism ertetését ta lá lju k : az etnográfia, az iskola, a közlekedés, az építkezés, a 
term észet szépségei tartoznak  id e ; m indez tájékoztatja  a közönséget arról, 
vájjon olyan országok-e ezek, a hová akár turista, akár üzletem ber nyugodt 
lelkiismerettel beteheti a  lábát ?

A kiállítás egészen kielégítő feleletet adott erre a  kérdésre. Az etnográfiai 
rész érdekességével kecsegtetett, a  festm ények, rajzok, fotográfiák a szebbnél- 
szebb panorám ákat tárták  elénk, a  vasutak, u tak , hidak, hotelek képei és 
tervrajzai, valam int a  term észetben kiállított vasúti kocsik m eggyőzhettek 
m indenkit arról, hogy errefelé épen olyan kényelm esen és biztosan lehet 
utazni, m int E urópa bárm ely m ás vidékén.

Az iskolai kiállítás  szigorú tárgyilagosságával és szakszerű elrendezésével 
tűn t föl. Mindent a m aga helyén meg lehetett találni, a mi tájékozást nyújt-
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hatott a bosnyák-herczegovinai közoktatásügy fejlődése, mai helyzete és elért 
eredm ényei felől, de nem  akadt ott semmi fölösleges, a mi zavarta volna a  
könnyű átalános áttekintést. H ány iskola, micsoda iskola, hány  tanuló (nem 
és vallás szerint) van az országban, m icsoda rendszerrel és m icsoda sikerrel 
foly a tanítás, m icsoda állapotokat talált a m ostani korm ányzat, — ezt 
mind gyorsay m egtudhattuk  a kiállítás figyelmes m egtekintése révén, és nagy

elismeréssel kellett adóznunk annak a 
korm ányzati politikának, a mely föl
ismerve a közoktatásügy rendkívüli hord- 
erejét, annak fejlesztésére megfelelő súly t 
helyez és ennek folytán megfelelő sikert 
is tud  felmutatni.

Az építészeti csoport igen nagy  
terjedelm ű volt, m agában foglalva a 
m agas építést, út-, vasútépítést, vízépítést, 
m eteorologiát, városrendezést, talajjaví
tást stb. Ez a csoport tervszerű, öntuda
tos és nagyszabású  m űszaki tevékeny
ségről tett ta n ú sá g o t; tájékoztato tt az 
iránt, hogy az országos korm ány nem 
csak a közlekedési viszonyokat emelte 
európai színvonalra, nem csak vízveze
tékek, kórházak, iskolák, kaszárnyák, fog
házak, törvényszéki és egyéb hivatalos 
épületek, vásárcsarnokok stb. építéséről 
gondoskodott, hanem  arra is kiterjedt 
a figyelme, hogy m indennem ű egyéb 
középületek alternativ terveit elkészít

tette, a m elyek szerint községek és testületek czélszerű és szép épületeket 
em elhetnek. M egtaláltuk az út-, vasút-, hid- és vizépitészet köréből a szük
séges átnézeti térképeket, grafikonokat, hosszszelvényeket, terveket, fény
képeket stb. A plasztikus m inták szintén nem hiányoztak, szóval az országos 
korm ány fölhasznált m inden eszközt, összehordott minden adatot arra, hogy 
kellő fölvilágositással szolgáljon ezen a téren is.

Bosnyák műipari tárgy.

A  bosnyák-herczegovinai kiállítás ismertetése.

A )  Állandó kiállítás.
A bosnyák-herczegovinai osztály tizennégy csoportra [oszlott és pedig 

ezekre :
I. Bányászat.

II. D ohányegyedárúság.
III. M ezőgazdaság.
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IV. Műipar.
V. Sokszorosító ipar, rajzok, festm ények.

VI. Háziipar, öltözetek, fegyverek, ékszerek.
VII. T anügy.

VIII. Építészet (vasúti kiállítással).
IX. Fegyenczipar.
X. Iparos magánkiállitók.

XI. D ucsánok (bazár-boltok).
XII. E rdészet, vadászat, halászat.

XIII. B osnyák lakóház (etnográfia).
XIV. B osnyák kávéház.
Az egyes csoportok vázlatos áttekintését a  következőkben adjuk.

I. c s o p o r t : Bányászat.

E z a csoport bem utatta  az üzem ben lévő bányák  berendezéseit fény
képekben, rajzokban, tervrajzokban, szelvényrajzokban és term ékeit term észetben, 
m indenütt lehetőleg tekintettel a  régi és az új bányam űvelés összehasonlí
tására. É s pedig k iállíto ttak :

D oln ja -T uzla  és Szim irihán  (sóbánya és tég laégető ): a sófőzők, a 
sórétegek, sóaknák, fúrólyukak ábrázolásait, a  különböző sónem eket és sóviz- 
elem zéseket; a téglaégető körkem encze képeit, az előállított különböző tégla
nem eket.

Csevljanovics-vogoscsai m a n g á n b á n ya :  bányam unkások  és bányatisztek 
lakóhelyeinek, az aknaházaknak, a  m angánércz leihelyeinek áb rázo lása it; 
különböző m angán- és krom -érczeket és kőzeteket.

A szin jdkoi rézb á n ya : a réztelérek főszelvényét, a  bányák és kohók 
k é p e it; a  bánya- és kohóterm ékeket (réz, rézkovand, ólomfényle, fakóércz, 
higany stb.)

A dubosticai kró m b á n y a : az érez leihelyeinek, a  bányam eneteknek és az 
érezfejtésnek k é p e it; érczeket.

A zenicai és a krekai (D oljna-Tuzla mellett) szénbányák: a  szénrétegek 
szelvényeit, a  bányatelep térképeit és képeit, a m unkáslakások, az aknák és 
bányam enetek, vízm űvek terveit és áb rázo lása it; bányaterm ékeket (széntöm bök, 
diószén, darabszén, szénhulladék, briquette stb.).

A szrebrenicai o kker-bánya: a  telep képét és termékeit.
A varesi vasbánya és vaskohó : a  telep és kohó berendezéseinek képeit 

és terveit, valam int különböző termékeit.
Itt foglalt helyet a B osnyákországban és a Herczegovinában található 

kőzetek, kövületek és ásványok szakszerűen rendezett, rendkívülien gazdag 
kollekcziója; ezeknek az országoknak ásvány-statisztikáját és a  különböző 
ásványok lelhelyeit föltüntető térképek és táblázatok.

Végül a  G uber-forrás  (a levikói és roncegnói vízzel vetekedő arzenes- 
vasas viz) és a kizeJjaki fo r r á s  (Giesshübli) kiállítása.
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A Bosnyákországban és a Herczegovinában termesztett különböző dohány
leveleket (minőség és termelőhely szerint csoportosítva), a különböző vágott 
dohányokat (szabadon és csomagolva), a különböző cigarette-gyártmányokat 
(csomagolva) állította ki. Nagyon sok nézője akadt a cigarette-hüvelyekből 
összerakott mecsetnek. (Három szekrény.)

II. c s o p o r t : A  b o s n y á k -h e rc z e g o v in a i  d o h á n y e g y e d á rú s á g .

III. c s o p o r t : M ezőgazdaság.

A mezőgazdasági csoport négy szakaszból állott: 1. grafikus ábrázolások 
(képek, tervek, térképek, fényképek, kartogramok, táblázatok stb.); 2. ter
mények ; 3. állati termékek; 4. gazdasági eszközök.

1. Grafikus ábrázolások.
A gackói, ilidzsei (butmiri), livnói, modricsi országos kincstári mező- 

gazdasági állomások (mintagazdaságok), a derventi, lasztvai, mosztári gyümölcs
ös szőlőművelő országos kincstári állomások, az országos és községi faiskolák, 
a szerajevói és a mosztári méntelepek, az ilidzsei lóversenytér, a prjedori 
országos kincstári baromfitenyésztő intézet, az ilidzsei haltenyésztő telep, a 
visegrádi, ilidzsei és hrasznicai bika-állások helyzetrajzai, építési tervei, fény
képei ; állatképek (borjuk, tehenek, bikák, lovak, kosok, juhok, bárányok, 
csoportképek); a gackopoljei és a livanszkopoljei talajjavító munkálatok tervei.

A kartogramok a különböző állatfajok (ló, marha, öszvér, szamár, juh, 
kecske, disznó, méhkas) és termények (búza, rozs, árpa, repcze, zab, tengeri, 
hüvelyes, köles, burgonya, dohány, czukorrépa, szőlő, szilva) elterjedéséről 
nyújtottak fölvilágositást külön-külön lapokon. Igen érdekesek voltak a grafikonok, 
a melyek a különböző terményfajok elterjedéséről, a szőlőmívelés emelkedésé
ről 1878-tól 1894-ig, a szilva- és szőlő- (bor) termelésről, a gabonatermelés
ről, a fontosabb kultúrnövények termelési területének szaporodásáról 1882-től 
1894-ig, a marhaállomány növekedéséről 1879-től 1895-ig tájékoztattak. Átalános 
figyelemben részesült Bosnyákország és a Herczegovina nagyméretű térképe 
az összes mezőgazdasági állomások (mintagazdaságok), méntelepek, bika
állások, faiskolák, szóval a mezőgazdaság és állattenyésztés emelésére szolgáló 
intézetek föltüntetésével, mert ezen a térképen úgyszólván egy pillantásra át 
lehetett tekinteni, hogy mi történt eddig ebben az irányban.

2. Termények.
A termények gyűjteményes kiállítása a következő szakaszokra oszlott:
a) különböző gabonanemek (búza, rozs, tönköly, zab, árpa) kalá

szokban ;
b) különböző gabonanemek magokban ;
c) a kincstári'mintagazdaságok (mezőgazdasági állomások) gabona, tengeri, 

lóhere, czukorrépa, kender stb. kollekcziója;
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d) a főbb gabonanemek szemes gyűjteménye származó helyüknek tenger- 
színe fölötti magassága (100 m.-től 1500 m.-ig) szerint rendezve;

é) sörárpa-minták;
f )  hüvelyesek 69 üvegben ;
g) gyümölcsfa-vadóczok és dugványok a kincstári gyümölcsfaiskolákból;
h) egyéves gyümölcsfanemesitvények (mogyoró-, cseresnye-, alma-, körte-, 

mandula-, szilva-, füge-, olaj-, gránátalma-, eperfa stb.) a kincstári gyümölcsfa- 
iskolákból ;

i) a kincstári gyümölcsfaiskolákban nevelt gyümölcsfák kollekcziója ;
k) gyümölcs (narancs, gesztenye, gránátalma, mog3Toró, mandula, szent 

János-kenyér stb.) ;
/) aszalt gyümölcs (főképen szilva, továbbá körte, meggy, cseresznye, 

szárított füge stb.) ;
ni) lekvár (szilva, körte, alma) ;
n) gyümölcspálinka (slivovicza, borovicska stb.) ;
6) szőlőtőkék ;
p) borok.

3. Allati termékek.
Ebben az osztályban különösen érdekes volt a különböző állatfajok 

koponyáinak gyűjteménye, a melyek határozott támpontokat nyújtanak annak 
az átalakulásnak a megitéléséhöz, a melyen a bosnyák állatok átmennek a 
keresztezés folytán ; ezenkívül láthatók voltak a különböző (belföldi tiszta, 
valamint keresztezett) juhfajták gyapjúi bundákban és táblákban, és birka
bőrök. A méhészeti termékek (méz és viasz) szintén itt foglaltak helyet. 
A selyemtenyésztési termékek (gubók, selyemfonalak) gazdag és változatos 
kollekcziója végül tanúságot tett arról, hogy a gazdasági tevékenységnek ez 
az ága is megfelelő fölkarolásra talál Bosnyákországban és a Herczegovinában.

4. Gazdasági eszközök.

Ezt az osztályt az tette leginkább tanulságossá, hogy a régi bosnyák 
és az újabban meghonosított európai gazdasági eszközök egymás mellé állítása 
tájékozást szolgáltatott az iránt, hogy az elmaradottság micsoda stádiumából 
kellett kiemelni a bosnyák földművelést. Ez a csoport magában foglalta a 
földmívelés, tejgazdaság, gyümölcstermesztés, szőlőmívelés és pinczészet, vala
mint a méhészet különböző eszközeit.

IV. csop ort: Bosnyák-herczegovinai műipar.

Itten természetesen halvány képet sem nyújthatunk arról a ragyogó 
gyűjteményről, a mely a bosnyák-herczegovinai iparcsarnok jobboldali sarok- 
pavillonját elfoglalta. A szakértő és szerető kézzel uj életre támasztott bosnyák 
művészet szebbnél-szebb dísztárgyai, hímzései, szövetei, szőnyegei csábították 
vásárlásra a látogatót. Vésett, vert és aranynyal vagy ezüsttel fára vagy
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fémre berakott munkák, aranyozott vagy ezüstözött vörösrézből, gyönyörű 
rajzaikkal, pontos, tiszta kivitelükkel, a filigránmunkák finom kecsességükkel 
hódítottak, annyival könnyebben, mert az árak aránylag mérsékeltek voltak, 
s azonfölül mindenféle praktikus czikkeket (legyezők, kefék, inggombok, tükrök, 
dohánytárczák, bot- és esernyőfogantyuk, melltűk, nyakkendőtűk, kés- és villa
nyelek, kávékészletek, tálczák, ékszerek, czukorszelenczék, fényképkeretek stb.) 
lehetett találni a pompás keleti díszedények mellett. Különös föltünést keltett 
egy nagy, fából és bronzból készült faliszekrény (dolaf), a mely egészen be 
volt rakva ezüst- és aranyfonallal; valóságos remeke a tausirozásnak és az 
inkrusztálásnak; nagyon tetszett egy ugyancsak ezüsttel inkrusztrált sakkozó 
asztal pávákkal stb.

A szövetek, csomózott és szövött szőnyegek (csupa kézimunka), a hímzések 
az anyag tartósságával és finomságával, a színek diszkrecziójával, a minták 
szépségével hatottak.

Kiegészítette ezt a csoportot a bosnyák-herczegovinai kincstári műipari 
és szövészeti műhelyek becses és érdekes minta-gyűjteménye; kis múzeuma 
a ritka ópersa szőnyegeknek, szöveteknek, vázáknak, korsóknak stb.

Különösen is ki kell emelnünk azt a finom Ízlést, a mely a bosnyák 
műipari csoport elrendezésében mindenkinek tetszését méltán kiérdemelte. 
Pálmák, szőnyegek, színes, pókháló könnyűségű szövetek díszítették meg
nyerő harmóniával a tágas helyiséget, a melynek fölékitésére ügyesen föl
használták magukat a kiállított tárgyakat is.

V. csop ort: Sokszorosító ipar, rajzok és festmények.

A sokszorosító ipart hat magánnyomda mellett főképen a bosnyák- 
herczegovinai országos nyomda képviselte, könyv- és ujságnyomtatványokkal, 
térképekkel, falragaszokkal, olaj nyomatokkal stb. Leginkább kiváltak itten a 
görög-keleti evangelium-könyvek, úgy jelentőségüknél, mint kiállításuk minta
szerűségénél fogva. Ezek a Szerajevóban készült egyházi könyvek az egész 
orthodox világban föltünést keltenek és hivatással bírnak arra, hogy sikeres 
versenyre keljenek az eddig kizárólag Oroszországból származott eféle nyomdai 
termékekkel. Továbbá a Nada czímű Sze'rajevóban kéthetenként megjelenő 
bosnyák képes újság, a mely úgy nyomdai kiállításánál, mint illusztráczióinak 
tisztaságánál és díszénél fogva méltóan odasorakozhatik a nyugoteurópai nagy 
képes újságok mellé és tanúságot tesz a bosnyák nyomdaipar magas szín
vonaláról.

Ebben a csoportban egész képkiállitás lepte meg a látogatót, összesen 
146 képpel: tanulmányok, olajfestmények (többi között Bruck Miksától), 
akvarellek, kréta-, tus- és tollrajzok (a Nada kiállítása), kizárólagosan mind
annyi bosnyák-herczegovinai tájkép és etnográfiai motívumokkal. A szép 
képek és rajzok ékesszóló hirdetői és megismertetői valának Bosnyákország 
és a Herczegovina természeti pompájának.
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VI. csop ort: Háziipar, fegyverek, ékszerek, öltözetek.

Ebben a csoportban a régi bosnyák hímzés, szőnyeg- és kelmeszövés, 
fegyverekre, ékszerekre, edényekre alkalmazott tausirozás, inkrusztálás, trébelés, 
vésés, filigrán munka drága kincset érő remekei kápráztatták a látogató szemét, 
tiszta kivitelükkel, gyönyörű mintáikkal, elpusztíthatatlan színeikkel meg
lepve a hozzáértő szakembert. Nagyrészt Bosnyákország történetével össze

forrott bég-csalá
dok hordották 

össze ezt az ér
dekes keleti gyűj
teményt (333 ma- 
gánkiállitó).

A fafaragá
sok sorában fu
volák, csészék, 
serlegek, csuto
rák, tükrök, gu- 
zsalyok, guzlák, 

sulykolok stb. 
voltak láthatók a 
Krajinából és a 
Ráma völgyéből.

A ruhanemüek 
és hímzések sorá
ban : antériják 

(muzulmán asz- 
szonyok ünneplő 
ruhája), kopará- 
nok (férfi kabát), 
csurdiják, ferme- 
nek (mellény), 

jaglukok (hímzett 
kendők), csura- 
kok, bársonyból, 
brokátból, se

lyemből, gazda- 
‘gon kivarrva 

arany és ezüst 
sujtással; női in
gek, fürdőkendők, 
mahramék (fej

kendők), arany, 
ezüst és selvem

Bosnyák függöny,
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hímzések bezre, vászonra stb., nyeregtakarók és lószerszámok, mellpánczél 
ezüstből stb.

Az ékszerek és fegyverek sorában : turbán-boglárok (cselenka), csibukok, 
órák, karkötők, női fejdíszek (tepeluk), talizmán-tokok, övcsattok, czukortartók,

Bosnyák szőnyeg.

füstölők, hímzett és berakott övék, tölténytáskák, csatabárdok (nadzsak), 
fegyverövek (benzila), pisztolyok, kengyelek, irószerszámok, korántokok, 
handzsárok, kardok, nyergek, vészdobók (Jaulbasz), puskák, buzogányok, óra- 
ián czok stb.
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VII. c s o p o r t :  T a n ü g y .

Ennél a csoportnál első sorban szólanunk kell két olyan kiállítási tárgy
ról, a mellek tulajdonképen nem tartoznak ide, és csakis azon a réven jutottak 
erre a helyre, hogy a szerajevoi főgimnázium állította ki, mint történelmi taní
tásának segédesz
közeit. Az egyik 
a fojnicai hires 

czímerleveles 
könyv hű máso
lata, a középkori 
bosnyák nemes
ségnek vagy száz 
czímerével. A má
sik a Bosnyák- 
országban és a 
Herczegovinába n 
talált ó- és közép

kori régiségek 
képei (két hatal
mas kötet). A fő
gimnázium kiállí

totta továbbá 
épületének fény
képeit, természet
rajzi, archeológiái 

gyűjteményét, 
tankönyveit, tan
terveit, évi jelen
téseit, a tanulók 
rajz (szabadkézi, 
mértani, térkép), 
nyelvtani, szám
tani gyakorlati fü
zeteit.

Külön fölemli- 
tést érdemel a 

műszaki középis
kola (Szerajevo) 
és az országos 
kézműves-iskola 

(Szerajevo) kiállí
tása is. Az előbbi a
tanulók rajzaival, Bosnyák szőnyeg.

30*
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plasztikai modeljeivel, botanikai gyűjteményével, valamint a bosnyák-hercze- 
govinai összes fanemeket, fák és bokrok rügyeit magában foglaló, kiváló szak
értelemmel összegyűjtött és rendezett kollekcziójával; az utóbbi asztalos-, 
kerékgyártó-, kovács- és lakatos-munkáival aratott jól megszolgált elismerést.

Nagyon gazdag és változatos volt a leáíiyiskolák kézimunka (hímzés, var
rás, szabás, horgolás, porczellánfestés, lombfürészelés stb.) kiállítása.

Az elemi leány- és fiúiskolák, a felsőbb leányiskolák, a kereskedelmi 
iskolák, a tanítóképző intézetek az iskolaépületek képeit és rajzait; irás-, rajz-, 
számtani-, nyelvtani gyakorlatokat, tanterveket, tankönyveket, statisztikai kimu
tatásokat, (grafikonokkal), évi jelentéseket stb. állítottak ki.

Az országos kormány a tanügy terén is arra törekedett kiállításával, hogy 
átalános áttekintést n3mjtson a bosnyák-herczegovinai közoktatásügy állapotáról. 
Erre a czélra szolgáltak többi között a következők: Bosnyákország és a Her- 
czegovina iskolai térképe az összes iskolák föltüntetésével. Bosnyákország és 
a Herczegovina térképe külön a középiskolák, és külön az elemi iskolák föl
tüntetésével. Végül hét diagram : 1. a muzulmán és keresztény elemi iskolák 
1882/3-ig; 2. a tanulók megoszlása felekezet szerint a muzulmán és keresz
tény elemi iskolákon 1882/3-ig; 3. az elemi iskolák fokozatos szaporodása 
1882/3-tól 1895/6-ig; 4. a tanulók megoszlása felekezet szerint a felekezeti 
elemi iskolákon; 5. a tanulók megoszlása felekezet szerint az állami elemi 
iskolákon ; 6. a tanulók megoszlása nem szerint a felekezeti és az állami elemi 
iskolákon; 7. a tanulók megoszlása felekezet szerint az 1890/1-ben fölállított 
szerajevoi, banjalukai, bihácsi, travniki községi elemi iskolákon.

Vili. csoport: Építészet (vasúti kiállítással).

A bosnyák-herczegovinai országos kormány építészeti osztályának kiállí
tása minden túlterhelés nélkül, és könnyű tájékozást nyújtó rendezéssel 
lehetőleg kimerítően összeállította mindazt a magas építés, út- és vasútépítés, 
városrendezés, vizépités köréből, a mi fölvilágositást nyújt az országos kormány 
tevékenységéről, törekvéseiről és létrehozott műveiről. Domborművű minták és 
térképek, fényképek, rajzok, tervrajzok, építőanyagok, lokomotivok és vasúti 
kocsik képezték ennek a csoportnak a tanulságos anyagát.

Leginkább rászolgáltak itten az érdeklődésre a modern kényelem minden 
kellékével ellátott, hatásos gyógyforrásokkal rendelkező Ilidzse fürdőhely át
nézeti térképe, a fürdőházak, hotelek és egyéb épületek, a lóversenytér, galamb
lövő csarnok, a villatelep stb. tervrajzai, helyrajzai és képei; a szerajevoi 
városház domborművű gypsz-mintája, tervrajzai, fényképei és színes képei, a 
melyek híven tüntették elénk a keleti építészetnek ezt a gyönyörű példányát; 
Szerajevo térképe, a városrendezés tervével, a melyen a régi épületek fekete, 
az újak vörös színnel voltak megjelölve, a mi azonnal tájékozást nyújt a 
bosnyák főváros rohamos fejlődéséről; az út- és vasútépítésre vonatkozó tér
képek (Bosnyákország és a Herczegovina fa li  térképe az út és vasutiigy f e j 
lődésének föltüntetésével), tervrajzok, szelvények, közúti és vasúti hidak rajzai
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és tervei, képek és fényképek, valamint a kényelmes és elegáns vasúti sze
mély szállító kocsik, a czélszerü teherszállító kocsik, lokomotivok (fogaskerékkel, 
a nélkül és vegyest), elektromos motorkocsik és személykocsik (a szerajevoi

Bosnyák szőnyeg.

elektromos városi vasútról), a melyek révén teljes képet nyertünk a bosnyák- 
herczegovinai vasutak fejlődéséről, a mi annyiban különösen érdekes, mert 
azok tudvalevőleg elsőrangú helyet foglalnak el a keskenyvágányu vasutak 
között.



Bosnyák szőnyeg.
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Az építészeti kiállítás különben a következő szakaszokra oszlott:
a) magas építés,
b) építő anyag,
c) útépítés,
d) ciszternák,
e) meteorologiai észleletek,
f )  vízépítés,
g) vasútépítés (járművekkel).
a) Magas építés. A magas építés kiállítása sajátságos jelleget nyert az 

által, hogy erősen észrevehető rajta a bosnyák-herczegovinai kormányzás 
szükségszerű egyik irányelve, mely abból áll, hogy mindent élőiről kellvén

Bosnyák szőnyegszövés.

kezdeni, mindenben szükséges útmutatást ad a hátramaradt, teljesen tájékozat
lan lakosságnak. így megtaláltuk a mecset, a reform-mekteb (muzulmán elemi 
iskola) népiskola, a községház, a járási hivatalok, katonai és csendőr-kaszár
nyák, a római katholikus és a görög-keleti falusi templom, vakuf-házak, a 
községi kórház, a falusi lelkészlak stb. minta (szabvány) tervezeteit, a melyek
nek segélyével az ország bármely vidékén könnyen lehet olcsó, czélszerű és 
csinos épületeket emelni. Miután a felsorolt épületek mindegyike részére több
féle tervezet készült, ez elejét veszi annak, hogy az építkezés országszerte 
sablonos jelleget öltsön.

A szerajevói országos kórház (240 ágygyal) gypszmintája megközelítő 
fogalmat nyújtott ennek a valósággal mintaszerű intézetnek a külső elrende-
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zéséről; kiegészítették az igy nyert benyomást a fényképek, valamint a részlet
tervek, helyszinrajzok stb. Az országos közkórházhoz csatlakoztak a járási 
(kincstári) kórházak szabvány tervezete, a banjaiukai községi kórház, az 1892-iki 
járvány alkalmával megszerkesztett szállítható kolera-barakkok (10, 20 vagy 
30 betegre), és a szerajevói szegényház (16 férfi, 32 női szegényre) alap-, 
helyszín- és tervrajzai.

A turisztika emelése végett az országos kormány alkalmas pontokon 
vendégfogadókat is épit; igy Mosztárban, Jablanicában, Jajcában, a melyeknek 
keletiesen stylszerü voltáról és berendezéséről a kiállított fotográfiák és tervek 
adtak tájékozást.

Ki voltak állítva továbbá a szerajevói vásárcsarnok; a zenicai központi 
fegyintézet, a mosztári kerületi törvényszéki fogház ; a szerajevói seriat biró 
iskola; a szerajevói főgymnázium, fiúnépiskola, tanítóképző intézet (konviktus- 
sal); a travniki, dolnja-tuzlai, bihácsi medressze (muzulmán iskola konvik- 
tussal); a szerajevói Ferenczrendű kolostor; az ilidzsei átalános (kincstári) 
elemi iskola, a travniki kereskedelmi iskola, a mosztári nép- és kereskedelmi 
iskola, a mosztári főtörvényszék és kerületi törvényszék, a brcskai városház, 
a szerajevói fővámház, a szerajevói vám- és pénzügyőri laktanya, a szerajevói 
méntelep, az ilidzsei országos mezőgazdasági állomás (mintagazdaság), a ban
jaiukai dohánygyár, a b.-h. állami hivatalnokok nyugdíjalapjának épületei, az 
1891. évi zágrábi kiállítási pavilion, a szerajevói kormány épület, a szerajevói 
székesegyház fotográfiái, alap-, helyszín-, tervrajzai, keresztszelvényei stb.

Ezeken kívül látható volt még egy csomó, eddig meg nem valósított 
terv (banjaiukai vakuf-fürdő, szerajevói leányiskola, szerajevói gimnáziumi 
konviktus, szerajevói tanitóképzőintézet konviktussal és gyakorló iskolával, 
tanitó-képzőintézet gyakorló iskolával konviktus nélkül, szerajevói országos 
kézműves iskola, palota az országos kormány építészeti osztálya és az orszá
gos bank részére, a szerajevói kerületi hivatal, kerületi törvényszék és kerü
leti törvényszéki fogház, az országos múzeum, a dolnja-tuzlai városház stb.), 
a melyek arról tanúskodnak, hogy a b.-h. országos kormány nem elégszik 
meg azzal, a mit eddig alkotott, hanem fáradhatatlanul törekszik előre a meg
kezdett utón.

Az országos kormány építészeti osztályának tanulmányai, magánépitészek 
tervei magánépületek részére, egészítették ki az érdekes és tanulságos csoportot.

b) Az épitő-anyagok kiállítása magába foglalta a Bosnyákországban és 
a Hercegovinában található építőkő, homok, kavics, murva különböző fajtáit 
és az épitőtéglákat az ország különböző részeiből.

e) Az útépítés osztályában érdekes volt Balif és Patsch könyve a bosnyák- 
országi és a herczegovinai római utakról; a bosnyák-herczegovinai utak és 
vasutak átnézeti térképe; az 1880 óta épült utaknak és költségeiknek grafikonjai; 
a török időkből származó hidak képei. Ezeken kívül láthatók voltak az utak 
hossz- és szabványszelvényei; a vasból készült közúti hidak szerkezeti tervei; 
a fából készült közúti hidak szabványai; a különböző hidak képei, valamint 
tájképek a banjaluka-jajcai, a jajca-jablanicai és a szerajevo-mosztari utakról.

d) A ciszternák a Herczegovina vizszegény vidékein a viznyerésnek majd-
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nem egyedüli forrásai. Az országos kormány azért nagy súlyt helyez a cisz
ternák épitésére, kapcsolatban a Karsztvidék talajjavító munkálataival. Ebben 
az osztályban kiállították Ballif könyvét a talajjavító munkálatokról és ciszterna- 
építésről; egy ciszterna képét, egy ciszterna és egy itató terveit; a ciszter
nákat, Hatókat és fölfogott forrásokat feltüntető térképet.

e) A  meteorologiai észleletek tudományos szervezésére és értékesítésére 
szintén gondot fordít az országos kormány. A Bjelasnicán teljesen fölszerelt 
obszervatóriumot rendezett be, s azonkívül 79 megfigyelő állomást tart fönn; 
az észleletek évkönyvekben rendszeresen földolgoztatnak. Ebben az osztályban 
kiállították az összes meteorologiai állomásokat föltiintető térképet', a bjelas-

Bosnyák-herczegovinai államvasutak csarnoka.

nicai obszervatórium képeit; Szerajevo és Mosztár időjárási grafikonjait; a 
meteorologiai évkönyveket.

f )  A  vizépitészeti osztályban látható volt Bosnyákország és a Herczegovina 
hydrográfiai térképe; a nevezetesebb herczegovinai ponorok (víznyelő karszt- 
szakadások), a Jezero tó, a jajcai vízesés, a Komadina-forrás, a Buna forrása, 
a brekavicei forgatag az Unnán, a Bosnya forrása, a Trebinjcsica forrása, a 
Bosnya folyó részletei képeken; a különböző bosnyák-herczegovinai folyók 
(Száva, Unna, Szana, Vrbász, Bosnya, Drina, Narenta, Trebinjcsica) vizállási 
grafikonjai 1888— 1894; a Drina medre Zvorniktól a Szávába torkolásáig; 
a klinei völgyzár átnézeti térképe, helyrajza, részlettervei, fényképei, a tartók
ban összegyűjtött vízmennyiségek, a megfelelő csapadék-terület és a vízhasználat
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grafikai föltűntetése; a szerajevói, mosztári és travniki városi vízvezetékek 
térképei, tervei és képei.

g) Vasutak. A bosnyák-herczegovinai vasúti kiállítás a szakemberre 
nézve fokozott érdekességgel birt, mert a bosnyák-herczegovinai államvasutaknak 
744'2 kmnyi hálózata teljes bizonyságot szolgáltat arra nézve, hogy a kes- 
kenyvágányu (0’76 m.) rendszer első rangú pályákon is sikerrel alkalmazható. 
Az országos kormán}'- ennek tudatában súlyt helyezett arra, hogy a kiállítás 
révén lehetőleg kimerítő tájékozást nyújtson ennek a vasúti hálózatnak a 
viszonyai felől.

Erre a czélra szolgáltak az egyes vonalak átnézeti hossz-szelvényei; a 
sínek keresztszelvényei, a sinösszekötések szerkezeti rajzai; a vasúti hálózat 
fejlődésének táblázata; az alépítmények, kocsiméretek, rakodó méretek szab
ványos szelvényei; a bród-szerajevói, a szerajevó-metkovicsi, a lasva-bugojnoi, 
a d.-vakuf-jajcai vonalak főbb állomásai fejlődésének föltüntetése; az állomási 
épületek és berendezések rajzai és tervei; a különböző vonalak vashidainak 
szerkezeti tervei és képei; végül a forgalmi statisztika (tömegmozgás, a vona
tok átlagos megterhelése és tengelyszáma, az áruforgalom, a személyforgalom, 
a kiadások és a bevételek) táblázatos kimutatásai. 47 fénykép egészítette ki 
a vasúti kiállítást, a vonalak mentén látható szebb tájakról, az érdekesebb 
műépitményekről, hidakról, alagutakról, állomásokról stb.

Külön csarnokban állottak a vasúti járművek és pedig: 1. egy régi 
vonat (1878-ból); 2. egy jelenlegi vonat: radial lokomotív, I—II. osztályú 
személykocsi két tengelylyel, I—If. osztályú személykocsi három tengelylyel,
III. osztályú személykocsi három tengelylyel; 3. egy jelenlegi vonat: gyors- 
vonat-lokomotiv, I. osztályú kocsi, ilidzsei (Szerajevó és Ilidzse fürdőhely 
között közlekedő tornáczos) kocsi; 4. fogasrudas pályára való vonat: új 
typusu hegyi lokomotív (kombinált adhéziós és fogasrudas rendszer), három- 
tengelyű és négvtengelyü teherkocsi; 5. a szerajevói elektromos városi vasút 
motor-kocsija, valamint a szerajevói villamossági telep tervrajzai, helyszinrajzai 
és az elektromos városi vasútról készített fényképfölvételek.

IX. csoport: A zenicai központi fegyintézet.

A zenicai központi országos fegyintézet a czipészség, az asztalosság és 
fafaragás, a bognárság és kovácsmesterség, a kádárság, a kötélverés, a könyv
kötés, a kosárfonás és a szövés köréből fegyenczmunkákat állított ki.

X. csop ort: Iparos magánkiállitók.

Az országos kormány ezen csoport részére eredetileg külön csarnokot 
tervezett, de néhány nagy czég visszavonulása folytán a bosnyák-herczegovinai 
iparcsarnokban kellett azt elhelyezni. Kiállítottak :

1. Az első bosnyák-herczegovinai szab. papirosgyár, Musil Ede, Zenica 
(termel évenként 12—14.000 q. mindenféle papirost 3—400.000 frt értékben), föl-
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dolgozásra kei ülő nyers anyagokat, az összes ott készített papirnemeket, a 
gyár átalános látképét, a műhelyek képeit.

2. Zenicai vas- es aczelvallalat (evenként 40.000 q. hengerelt vas) 
vaspróbákat, hengerelt vasnem eket stb.

3. Pollák József likőr-  és szappangyár, Szerajevó (3000 q. szappan, 
600 hektoliter likőr évenként, összesen 84.000 frt értékben), különféle likőrö
ket (szilva- és gyüm ölcspálinkák), mosó- és toilette-szappanokat, illatszere
ket stb.

4. Jellacsics G. és R. bornagykereskedés, Mosztár (termelés évenként 
2000 hl.), ötféle vörös és háromféle fehér bort. Itt külön kóstoló is volt.

5. Első bosnyák ammoniak-szódagyár r. t. Lukavac, Dolnja-Tuzla mellett 
(évenként 120.000 q. ammoniak-szóda), nyers anyagokat, gyártmányokat 
(ammoniak-szóda, jegeczes szóda, marószóda stb.) és a gyártelep gypsz- 
mintáját.

6. Weiss testvérek első szilva-konzervgyár, Brcska (évenként 25.000 láda,
120.000 frt értékben), különböző készítményeket.

7. Wahrniann József első bosnyák gyiimölcsértékesitö vállalat Cselics, 
Brcska mellett, szilva és egyéb gyümölcs-pálinkát, borovicskát, czukorba 
rakott gyümölcsöt és aszalt gyümölcsöt (szilva, cseresnye, alma, körte stb).

8. Bilics testvérek sörfőző, Blagaj, Mosztár mellett, különböző fajta sörö
ket. Itt is volt kóstoló.

9. Kohn és Taussig első gőz-sör főző, Dolnja-Tuzla (1895-ben eladott 
6000 hl. palaczk és 4000 hl. hordó sört), nyers anyagokat: malátát, árpát, 
komlót stb., különböző fajta söröket és a gyártelep képeit. Itt is volt kóstoló.

10. Bnttazzoni és Venturini építő- és bútorasztalos, Mosztár és Szera
jevó, ebédlőszoba berendezést.

11. Vekics testvérek építő- és bútorasztalos, Szerajevó, dohányzószoba 
berendezést.

12. Bosnyák-herczegovinai zsinórgyár, Riszio Gy. Bezarovics, Szerajevó 
(előállít évenként 10.000 köteg zsinórt), különféle pamut- és selyem-zsinórt.

13. Első bosnyák faggyúgyertya-gyár Prcsics Mehemed fiai, Dolnja- 
Tuzla (előállít évenként 400 q. faggyúgyertyát 10.000 frt értékben), faggyú
mintákat és gyertyákat.

14. Matjicsics Stjepan órás, Travnik, különböző órákat.
15. Kasikovics testvérek czipészek, Mosztár, a herczegovinai opánka min

tájára készült nyári czipőket.
16. Stockhammer József czipész, Szerajevó, egy darab bőrből készült 

czipőt, varrat nélkül.

XI. csoport: Bosnyák ducsánok (bazár-boltok).

A bosnyák-herczegovinai iparcsarnok homlokzatán tizenhál om nyitott 
bolt (ducsán) nyert elhelyezést, a melyeknek hivatása volt, hogy bemutassák 
a kiállítás közönségének a keleti bazár-életet. A bosnyák mesterembei ezekben 
a ducsánokban nemcsak árulja, hanem csinálja is az áruczikkeit, igy volt ez
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az ezredéves kiállításon is. Ezeknek a ducsánoknak a révén megismertük 
tehát egyszersmind a bosnyák kereskedés és iparűzés ősi formáit. Az egyes 
ducsánok a következő üzletek helyéül szolgáltak:

1. A kincstári műipari műhelyek elárusító boltja.
A 2. és 3. ducsánban a kincstári inkrusztáló, tausirozó, czizelirozó és 

vésőműhelyek növendékei dolgoztak.
A 4. ducsánban Mulaga Muszakadics Telal-basa (Szerajevóból) ruhát, 

szőnyeget, hímzést, fegyvert, ékszert, régiséget árult.
5. Bicsakcsics Omer szerajevói és Kadribegovics Lutfi focsai késesek 

boltja.
6. Ramies testvérek szerajevói rézötvösök boltja.
7. Tupics Ahmed bugojnói sárgaréz-ötvös boltja, a hol az eredeti bos

nyák kávéőrlők is kaphatók voltak.
8. Mitricsevics Iván szerajevói kujundzsija (ezüstötvös) boltja.
9. Szahacsics Mehetned aga szerajevói szaracs (tímár) boltja (bőripar).

10. Csolovics Simon mosztári szabó és aranyhimző boltja.
11. Agyagáruk boltja (tajtékpipák, korsók stb.).
12. Arapovics Illés konjiezai fafaragó boltja.
13. Bosnyák-herczegovinai fényképek.

XII. csoport: Erdészet, vadászat, halászat.

A) Erdészet.

Az erdészeti kiállítás részint az erdőgazdaság állományának, részint az 
erdőgazdaság üzemének, részint az erdőgazdaság ipari termékeinek bemuta
tására szolgált, mindhárom föladatát olyan szemléltető módon oldva meg, hogy 
az egészen laikus látogató is könnyen tájékozást szerezhetett magának a bos
nyák-herczegovinai kormány közgazdasági tevékenységéről ezen a téren is.

Először is láttuk 48 fanemnél a pontos kitüntetését annak, hogy a meg- 
szenesedés micsoda csökkenést idéz elő hosszúságban, vastagságban, köb
tartalomban és súlyban. Ezután megtaláltuk a Bosnyákországban és a Her- 
czegovinában tömegesen előforduló fáknak és cserjéknek (115) a boneztani 
fejlődés szerint rendezett gyűjteményét. Majd a bosnyák őserdők átlagtörzsei
nek (30 nagyrészt fenyőtábla) bemutatása következett.

Az igman-planinai erdőben folyó munkát (csúsztató, erdei vasút, favágó 
kunyhó, erdészlak stb.) a hadzsicsii gőzfürészszel képeken figyelhettük meg. 
A kincstári erdészlakok közül háromnak (erdőőr lakóháza Dobravinán, erdő
kerülő lakóháza Pijérákon, erdőigazgatósági épület Varesben) képei és tervei 
állíttattak ki. Ezekhez a képekhez sorolandók még a Crna-Gora (kljucsi járás) 
őserdő, valamint az ott folyó erdei munka fotográfiái.

Egy nagy fali térkép (1 : 150.000) egész Bosnyákország és a Herczego- 
vina összes erdeinek (2,709.039 hektár) faállományát, faszállitó eszközeit, 
fűrésztelepeit és erdészlakait tüntette fö l ;  egy másik térkép (1 : 25.000) a 
varesi erdőterületről nyújtott tájékozást, mig egy domborművű térkép az
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igtnan-bjelasniczai erdőt, az ilidzsei fürdőt és a butmiri kincstári mezőgazda- 
sági állomást mutatta be.

Különösen érdekesek és tanulságosak voltak az erdei munkálatokhoz 
szükséges berendezéseknek természethűen plasztikus mintái. És pedig:

1. tölgykéreg-termelés és értékesítés (1 : 10) a banjalukai erdőkben,
2. viszokoi bosnyák cserzőszömörcze-zúzó (1 : 10), cserzőszömörcze- 

(sumach) és gubacs-mintákkal;
3. újabban alkalmazott expanziós zuzó-mű;
4. szénégető-telep;
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5. a bosnyák donga készítése és fölhasználása;
6. a doberlini gőzfürész (1 : 40);
7. közönséges bosnyák vízi fürészmalom (travniki járásból) ;
8. bosnyák esztergapad (sztruganica), esztergályos készítményekkel (1 :5 ) 

a kljucsi járásból;
9. erdei vasút két faszállitó kocsival (1 : 10) az igman-bjelasniczai erdőből:

10. régi bosnyák faszállitó eszközök (kézi szánok, fával megrakott ki
tömött ló);

11. bosnyák favágó-eszközök.
Az erdőgazdaság ipari termékeinek bemutatására szolgáltak:
1. faragott tárgyak előállítására előkészített fenyőtőkék;
2. fűrészáruk különféle fenyőfából;
3. bükkfából készült keretfák, különböző méretekkel;
4. bükkfadongák a banjalukai kerületből;
5. alkatrészek bosnyák faczipőkhöz bükk- és juharfából;
6. hangfenék- (Resonanzboden) és billentyűfa a kotor-varosi luczfenyő 

őserdőből;
7. sétabotok a derventi botgyárból;
8. bosnyák zsindely és egyéb hasított puhafaáru ;
9. lucz- és jegenyefenyőből fűrészelt deszkák ;

10. tavoletti, testoni és morali bükkfából (Bradina, Herczegovina);
11. franczia donga a tesanji járásból (Morpurgo et Parente);
12. impregnált és impregnálatlan vasúti talpfa bükkfából (travniki járás).

B) Vadászat és halászat.
Az ügyesen összeállított, a bosnyák vadászéletre jellemző csoportok 

megérdemelten rászolgáltak mindenkinek a figyelmére és tetszésére. Ilyen 
csoportozatok voltak: herczegovinai kőszáli fogolyvadászat; medvevadászat, 
egy anyamedvével és két medvebocscsal; vaddisznóvadászat; őzcsoport (bak 
és nőstény) ; keselyű-csoport (négy fajta); sas-csoport (öt fajta).

Ezeken kívül láthatók voltak a Bosnyákországban és a Herczegovinában 
előforduló vadak, szárnyasok (zerge, farkas, medve, őz, vaddisznó, keselyű, 
sas, fogoly, róka, vadmacska, közönséges és nemes nyest, fajdkakas, császár- 
madár, szalonka, vadrucza stb.), halak, a halászat ellenségei (vidra, halászsas, 
szürke halászgém, pelikán stb.), halász hálók, halas kosarak, vadfogó tőrök, 
régi vadászfegyverek, lőporszaruk, őzagancsok, zergeszarvak stb.

XIII. csop ort: Bosnyák lakóház.

A  bosnyák lakóházban az etnográfiai kiállítás, valamint a lenszövő és 
szőnyegkészitő műhelyek találtak elhelyezést. A  földszinten ugyanis három 
szobában az egész kiállítás alatt folytonosan dolgoztak szöveteken és szőnye
geken a szerajevói kincstári műhelyek munkásnői, ekképen bemutatva a 
közönségnek, hogy miképen készülnek ezek a szép és tartós textilárúk.
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A földszint negyedik helyiségét a bosnyák konyha foglalta el, teljes 
népies fölszereléssel és egy bosnyák szakácsnővel, Banjaluka vidékéről való 
parasztruhában.

Az emeleten két oldalt egy-egy parasztszobát rendeztek be ; egyikben 
életnagyságu alakok csoportja krajinai keresztény parasztmenyasszony öltöz

tetését ábrázolta; a másik parasztszobábcn pozavmai nyolcz paraszt csopoitja 
volt látható.

A három középső úri (bég) szobának (háremük, divanhana, szelamlik) 
fődíszét a művészi, régi minták (szrebrenicai konak, szerajevói ruzsdija) nyo
mán készült famozaik képezte, a mely a falakat és a plafondokat borította.
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. III.
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A bútorzatot a falak mellett végig futó kerevet (minder), a faragott és be
rakott faliszekrények (dolaf), imitt-amott egy tűkör, egy óra török számokkal, 
faragott ruhás ládák, alacsonj^ asztalkák, azokon rézedények, taburettek 
(peskun) stb. képezték. A padlót drága keleti szőnyegek boritották, a férfi 
szobában (szelamlik) a falakon fegyverek pompáztak, a női szobában (hárem
ük) szépen festett ablakok tették lehetetlenné a belátást. Az erkélyt (csosak) 
sűrű farostély (musebak) rekesztette el a külvilágtól, a folyosón egy szek
rényben drága hímzett muzulmán női ruhák voltak láthatók. A szobák beren
dezése az utolsó szögig hű képét nyújtotta egy bosnyák bég lakásának.

Épen úgy, mint a parasztszobában, az úri szobákban is életnagyságu 
alakokon tanulmányozhattuk Bosnyákország és a Herczegovina különböző 
vidékein és különböző vallásfelekezeteinél dívó férfi és női viseleteket. Összesen 
43 ilyen figurina állott ebben az épületben.

XIV. csoport: Bosnyák kávéház.

A bosnyák kávéházban érdekes látni való volt a szigorúan a bosnyák 
szokáshoz híven berendezett és fölszerelt kávé-konyha a kávéfőző tűzhelylyel 
(nyitott faszén-parázs), bádogból készült kisebb-nagyobb kávéskannáival, apró 
kávés csészéivel, sajátságos kávéőrlőivel, kávétörő mozsaraival, nargiléjeivel 
és csibukjaival. Egy szerajevói, egy zenicai és egy brcskai kávés kitűnő török 
kávét főzött itt, a melyet gyakran szürcsölt érdekes keleti társaság is.

XV. A bosnyák kiállítási katalógus.

A bosnyák-herczegovinai országos kormány kiállítási irodája Bosnyák
ország és a Herczegovina az 1896. évi Ezredéves Országos Kiállításon czím- 
mel adta ki a bosnyák-herczegovinai kiállítás katalógusát (312 negyedrét 
oldal). Jelentésünk tökéletlen maradna, ha meg nem emlékeznénk a Hörmann 
Konstantin udvari tanácsos által épen annyi szorgalommal, mint hozzáértéssel 
összeállított erről a könyvről, a melyet bátran mondhatunk a kiállítási kata
lógusok mintájának. Az első, átalános rész Bosnyákország és a Herczegovina 
geográfiai, történeti, etnográfiai, kormányzati, bányászati, erdő- és mezőgazda- 
sági, közoktatásügyi, ipari, közlekedési, építészeti stb. viszonyait és intézmé
nyeit ismerteti a kiállítás keretében. A részleges katalógus a helyett, hogy a 
kiállított tárgyak száraz fölsorolására szorítkoznék, szintén telve van érdekes 
és hasznos tájékoztató adatokkal. A ki figyelmesen elolvassa ezt a könyvet, 
az tiszta képet alkothat magának a nálunk meglehetősen ismeretlen Bosnyák- 
országról és a Herczegovináról. A katalógus magyar, német és bosnyák (cyrill 
és latin betűkkel) nyelven jelent meg s díszes kiállítása a Pesti Könyvnyomda- 
Részvénytársaságot dicséri.
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B )  Időleges kiállítások.
Bosnyákország és a Herczegovina, az állandó kiállítás kiegészítéséül élénk 

részt vett az időleges kiállításokban is. És pedig 
a) az őszi kertészeti kiállításon ;

b) a tenyészlovak kiállításán;
c) a tenyészmarhák és bivalyok kiállításán ;
d) a tenyészjuhok kiállításán;
c) a baromfikiállitáson;
f )  az időleges tejtermékek kiállításán.

3b
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egyenesen a franczia aszaltszilva mellé sorozták a bosnyák gyümölcsöt. 
A szortírozás és a pakolás is megfelelő volt.

A tejtermékek kiállításán Bosnyákország és a Herczegovina juh-tejszint, 
különféle juhturót, Brie, Romadour, Camembert, Roquefort, trappista, vasár
napi és különböző svájczi sajtokat állítottak ki. Különös feltűnést keltett és 
átalános elismerésben részesült a livnoi mezőgazdasági állomás Roquefort- 
sajtja (évenkint 5.000 kg.), a mely erősen megközelíti a franczia Roquefortot.

A kertészeti kiállításon az aszalt szilva képezte a kiállítás főtárgyát, mint 
a megszállott tartományok kereskedésének egyik jelentékeny czikke (jó esz
tendőben közel 200.000 kg. szilva terem). Az országos kormány tekintettel a 
szilvatermelés közgazdasági fontosságára, nemcsak a szilvafa megnemesitésén 
fáradozik, hanem különös súlyt helyez az aszalás tökéletesítésére is. Az ered
mény kedvezően meglátszott a kiállított árú nagyságán, húsosságán, czukor- 
tartalmán, valamint az aszalás kifogástalan voltán, úgy, hogy a szakemberek

Bosnyák lakóház: fegyverek a férfiszobában.
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A juh- és marhatenyésztés emelésére irányuló tevékenység átalában kedvezően 
meglátszott a kiállított tejgazdasági termékeken.

A baromfikiállitáson bosnyák-herczegovinai fehér, sárga és fekete kho- 
hinokat, kendermagos és fehér Plymouthokat, fehér és fekete Lang-Shanokat, 
kék Andaluzokat, Minorkákat, világos és sötét Bráhmákat, ezüst Bantámokat, 
törpe tyúkokat, fehér gyöngytyúk.okat, bronzszinü és fehér pulykákat, pekingi 
s roueni kacsákat, emdeni ludakat stb. láttunk. A szebbnél-szebb példányok 
erősen elárulták az ezen téren mutatkozó óriási haladást, a mi jórészt a prje- 
dori kincstári baromfitenyésztő-intézet üdvös hatásának köszönhető. A bosnyák 
baromfitenyésztés olyan színvonalon áll immáron, hogy a kivitel a külföldre 
évről-évre nagyobb mérveket ölt.

A tenyészmarhák és bivalyok kiállításán 78 kiállítótól 147 db. bosnyák- 
herczegovinai szarvasmarhát láttunk. Az országos kormány itt ugyanazt az 
elvet követte, a melyet az egész kiállításon nagyon helyesen alkalmazott: az 
eredeti állapot mellé helyezte az elért eredményt olyan módon, hogy a tenyész- 
anyag nemesítésének rendszere szintén fölismerhető legyen. Bemutatásra került 
tehát a belföldi eredeti marha különböző faja (a pozavinai, zsemlyeszinü 
szprecsavölgyi, szürke bosnyák, barna bosnyavölgyi, fekete imljanii, tarka 
herczegovinai), az alkalmazott tenyészanyag (magyar, möllthali, wippthali) és 
a keresztezés eredménye (magyar bika és belföldi tehén, möllthali bika és 
belföldi tehén, wippthali bika és belföldi tehén). Az eredmény teljesen kielé
gítő, a mi részint a gondosan kiválasztott tenyészanyagnak, részint annak az 
eljárásnak tulajdonítandó, hogy a helyszíni viszonyok szerint három kerületre 
osztották az országot és a Pozavinába magyar, az ország keleti részébe 
wippthali, a nyugoti részébe möllthali bikát adnak tenyésztési czélra.

A tény észjah-kiállitáson 145 állatot állítottak ki részint magántenyésztők, 
részint a kincstári mezőgazdasági állomások (Livno, Gacko, Ilidzse). A kiállí
tási rendszer ugyanaz, a melyre a tenyészmarha-kiállitásnál utaltunk; a bel
földi anyag mellett látható a tenyészanyag és a keresztezés eredménye, min
denütt a kos az anyajuhokkal. A belföldi fajták közül kiállították a kupresit, 
a podvelesit (a mosztári járásból), a vlazikoit (a travniki járásból), a privorit 
(a bugojnoi járásból); az importált fajták közül: telivér ostfriesit, telivér elek
torait, telivér hájasfarkú persiait, mind gondosan kiválasztott első minőségű 
állatok. A keresztezések közül láttuk ostfriesi és belföldi, elektorai és belföldi 
(félvér), elektorai és belföldi (3yh vér), Hampshire és cigaja, ostfriesi kereszte
zett kosok és belföldi juhok ivadékait. Nagyság, súly, tejelőképesség, gyapjú- 
hozadék tekintetében a keresztezések egészen kielégítően sikerültek, sőt a 
magántenyésztők által bemutatott másodivadék (keresztezett ostfriesi kostól 
és belföldi juhból) szintén megnyerte a szakemberek tetszését. Az egész 
kiállítás azt a meggyőződést keltette, hogy a bosnyák-herczegovinai országos 
kormány okszerű, buzgó tevékenységet fejt ki nem mindennapi sikerrel a 
juhtenyésztés fejlesztésére.

A tenyészlovak kiállításán a bosnyák-herczegovinai országos kormány 
szintén szakértőén összeállított gyűjteményes kiállítással jelent meg. És pedig 
kiállított 72 lovat 12 csikóval; a Herczegovinára nézve kiválóan fontos öszvér-
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tenyésztést 4 szamármén és egy kancza képviselte. A kiállított tenyészanyag 
tanúságot tett arról, hogy a kormány következetesen körösztülviszi azt az 
alapelvet, hogy a teljes elsatnyulásnak induló lóanyag arabs ménekkel 
regenerálandó, mert a bosnyák ló az arabs faj ismertető jeleit viseli magán 
még mostani szomorú állapotában is. A kiállított tenyészanyag (állami födöző

Bosnyák nő fejdíszszel.

mének) a bábolnai ménesből szereztetett be ; vannak azonban használatban 
eredeti arabs csődörök is. Mindjárt az állami födöző mének mellett láttuk a 
bosnyák-herczegovinai méneket és kanczákat a különböző vidékekről, majd 
az állami mének után nevelt lovak következtek, hogy nyomban megtehessük 
a tanulságos összehasonlítást. A sorozatot a javított második nemzedék egy 
csoportja rekesztette be. Az észlelhető eredmény teljesen igazolta a bosnyák
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lóan\ &g megjavításánál követett eljárást, mert a bemutatott származékok 
nagyság, alak és izomzat tekintetében messze fölötte állanak az eredeti bos- 
nyák lovaknak. Kzzel a változással arányos az áralakulás is. A Ferencz

Részlet a Szutjeszka völgyéből.

József-telep földművelői szintén állítottak ki négy darab lovat. Az öszvér
tenyésztésnél czyprusi szamárcsődöröket használnak teljesen kielégítő ered
ménynyel.
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T  urísztíka.

Az Ezredéves Országos Kiállítás bosnyák-herczegovinai osztálya gsokak 
érdeklődését fölköltötte ezen szép országok iránt; kívánatos volna nemcsak a 
személyes élvezet és a bosnyák-herczegovinai érdek, hanem a magyar érdek 
szempontjából is, hogy ez az érdeklődés arra bírna többeket, hogy megláto
gassák Bosnyákországot és a Herczegovinát, s megnézzék a helyszinén 
mindazt, a minek a hű képében az 1896. évi kiállításon szívesen gyö
nyörködtek s ekkép előmozdítsák a sűrűbb érintkezést Magyarország és a 
megszállott tartományok között. A legkellemesebb utazó idény a megszállott 
tartományokba a szeptember és október első fele ; enyhe hőmérsék, derült kék 
ég, még zöldelő és viruló növényzet csábítják ilyenkor az utazót nagyobb kirán
dulásokra, olyan vidékeknek is a fölkeresésére, a hol sértetlenül találja Bosnyák- 
ország és Herczegovina keleti zománczát, a hol még nem zakatol a lokomotív.

Húsz és fél óra alatt Budapestről Szerajevoba érünk; valóban csekély 
idő ahhoz képest, hogy ezalatt Európából az ismeretlen Keletre jutunk. Útköz
ben B.-Bródban el kell hagynunk a m. kir. államvasutak vonatát, hogy átszáll- 
junk a bosnyák-herczegovinai államvasutak kocsijaiba. Alkalmasint sokan 
összecsapták már kezüket, a mikor meglátták a bosnyák vonatot. Igaz, a 
pálya keskenyvágányú, hanem a kocsik a legkényesebb igényeket is kielégítik; 
kívül tiszták, ízlésesek, belül kényelmesek és elegánsak, éppen olyanok, a mint 
a kiállításon láttuk. A hálókocsi intézménye sem ismeretlen errefelé ; ha tetszik 
sleeping car-ban alhatjuk végig az utat Bródtól Szerajevóig; annál könnyebben 
megtehetjük ezt, mert a kitűnő szerkezetű kocsik nem ráznak.

A mint a vasút kényelmével, menetrendszerű pontosságával, személy
zetének figyelmességével és iskolázottságával meglepi az erre el nem készült 
nyugati embert, épen úgy kellemetes csalódásban részesítenek a bosnyák- 
herczegovinai hotelek. A fővárosban és több nagyobb forgalmú góczponton a 
magánvállalkozás állított és tart fönn európai színvonalon álló vendégfogadókat; 
a hol pedig az idegenforgalom nem elég élénk, de azért mégis szükséges az 
utazó kényelméről gondoskodni, ott az állam épített díszes szállókat, a melyek 
több helyütt, például Mosztárban a Narenta-hotel, már keleti épitésmodorukkal 
felköltik az idegen érdeklődését. Az árak mérsékeltek, a tisztaság, kiszolgálás 
kifogástalan, annyival inkább, mert a hatóság szigorúan ellenőrzi a vendég- 
fogadókat. A gyomor jólétéről a rendes középeurópai konyha gondoskodik; 
a ki azonban nemzeti eledelekre vágyik, kap azt is. Az utas egészen kis helyen 
sem marad hajlék nélkül, mert a hol nincsen vendégfogadó, ott a csendőr
kaszárnyában talál tiszta, csinos vendégszobát.

A bosnyák-herczegovinai csendőrség átalában teljes elismerést érdemel; 
szigorú, de emberséges; pontosan teljesiti kötelességét, de mindig udvarias. 
Az egészen katonailag szervezett testület a parancsnoktól le az utolsó legényig 
buzgalommal, sokszor önfeláldozással felel meg a szolgálat nehéz kötelességé
nek. Meglátszik ez a közbiztonság mintaszerű voltán ; akárhányszor utaztam 
kocsin egyedül, elhagyott vidéken éjszakákon át, de soha a legkisebb kelle-
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metlenségem sem akadt, pedig alig láttam csendőrt. A bosnyák haramia a 
mese országába vonult vissza és ha valahol mégis előkerülne, maga a lakosság 
szolgáltatná azonnal a csendőr kezébe, a minthogy ez már akárhányszor meg
történt. A bosnyák az idegen iránt barátságos; készségesen kezére jár, ha 
ugyan megérti. A hatóságoknál és hotelekben jól el lehet igazodni német vagy 
franczia, sokszor a magyar nyelvvel is ; a hivatalnokok különösen szivesen 
segítségükre vannak az idegeneknek, mert a bosnyák-herczegovinai országos 
kormány nagy súlyt helyez a tnrista -forga lom  emelésére.

Teljes joggal.
Rosnyákország és Herczegovina bőven bírják mindazokat az előnyöket,

Ilidzse : a zenepavillon előtt.

a melyek ellenállhatatlan vonzerőt gyakorolnak az utazóra. Bearanyozza ezeket 
az országokat a Kelet varázsa, a melyet fokoz és érdekesebbé tesz, hogy a 
Nyűgöt kultúrájával harmonikusan összeolvad; az egyszerű fekete kabát és 
a ragyogó egyenruha mellett találkozunk a bosnyák aranyhimzéses öltönyével, 
a czilinder mellett a turbánnal és piros fezzel; a feredzsés és jazsmakos mu
zulmán nők, a festői nemzeti viseletbe öltözött keresztény lányok és asszo
nyok társaságában a legújabb párisi divat szerint öltözött európai hölgyekkel ! 
A rácsos ablakaival regényes gondolatokat ébresztő bosnyák ház tőszomszéd
ságában két-háromemeletes díszes palota emelkedik ; a dzsámia karcsú mina
retjéről, amikor a müezzin imára hívja a próféta híveit, ugyanakkor a kérész" 
tény templom tornyából halljuk a harangoknak ájtatosságra buzdító zenéjét.
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Alighogy kitalálunk a csarsija (bazár) útvesztőjéből, a hol a kalmár a Kelet 
kincseit kínálja a tolongó tömegnek, már szembenállunk az európai boltok 
ragyogó kirakataival.

Hanem ez a keleti érdekesség csak egy részlete Bosnyákország vonzó 
erejének. A ki szereti a határtalan őserdő zúgását, a fenyves örökzöldjét, a 
tovarohanó hegyipatak csobogását és pisztrángjait, a tündéri tavakat, a mo
solygó mezőt, a festői és imponáló hegyeket, a zordon, kietlen kőszikla
tengert, az üde, tiszta levegőt, vagy a délvidék perzselő melegét, az jöjjön 
ide, s nem fog betelni az élvezettel, a kéjjel, a melyet a természet fönsége, 
bája, kimeríthetetlen változatossága fog nyújtani neki. A Vrbasz, a Ráma, a 
Narenta, a Bosnya völgye, a jajcai vízesés, a jezeroi tavak, a Dinári Alpesek 
több ezer méter magas csúcsaikkal hasonlíthatatlanul szépek és elragadóak. 
Reclus, a világhírű franczia geográfus keleti Svájcznak nevezte Bosnyák- 
országot; valóban igaza van, mert Bosznia pittoreszk panorámájával egye
nesen Svájcz mellé állítható. Az Európából és Amerikából évenként ott meg
forduló ezer meg ezer turista tényleg mind az elragadtatás hangján beszél 
tapasztalatairól. A Kelet változatlan bűbája, a Nyugat kulturális munkájának 
nagy sikere, a természet pazar bőkezűsége egyaránt gyönyörködteti és meg
lepi az idegent, a ki lábát ennek az érdekes országnak a földjére teszi.

A Keletnek és Nyugotnak ez a meglepő, elragadó ölelkezése különösen 
szembeötlő Ilidzsén. Az ilidzsei kénes hőforrásokat már a rómaiak ismerték 
és használták; később, a török uralom idején szintén sokan fölkeresték, gyak
ran találva ott gyógyulást. Most a hygiene legszigorúbb törvényei szerint 
berendezett kénes, elektromos és lápfürdők, valamint uszodák a Zseljeznica 
hűs habjaiban ; az elegáns, teljes komfortot nyújtó hotelek, a díszes társalgó-, 
játszó-, olvasó- és étkező-termek, az épületeket összekötő födött folyosók, a 
színgazdag virágszőnyegek és gyönyörű ültetvények, a 16 hektárra terjedő 
park, az elragadó vidéken fekvő nagyszámú sétáló és kiránduló helyek jó
karban tartott gyalogos és kocsiútjaikkal nemcsak Szerajevo lakosságára nézve 
teszik nélkülözhetetlen, sűrűén fölkeresett üdülőhelylyé Ilidzsét, hanem oda
emelik, hogy az európaiakat meglepő és vonzó oázissá, a betegeknek egész
séget adó gyógyhelylyé, a balkánfélszigeti utazó közönség részére nyári gyü
lekező ponttá lehessen. A bosnyák kormány röviden szólva egészen modern, 
európai fürdőnek rendezte be Ilidzsét, a hol minden szükségeset megtalál akár 
az, aki gyógyulást, akár az, aki üdülést és szórakozást keres.

A lóversenyek és galamblövő versenyek tekintélyes dijaikkal fényes 
nemzetközi vendégsereget csalnak ide évenként. Ilidzsén találkozik a Kelet 
és a Nyugat verőfényes délután a katonazene ritmikus hangjai mellett és az, 
a kinek van érzéke az ilyesmi iránt, elragadtatással gyönyörködhetik az épen 
olyan sajátságos, mint örvendetes jelenségben, hogy kellő vezetés mellett 
még a Kelet és Nyugat is összeszokhatnak és jó barátságban élhetnek egy
mással, a nélkül, hogy amaz elveszítené zománczát s emez hűtlenné válnék 
kulturális hivatásához.
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