Příloha č. 1

ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA LIBERCE
1853 - 1939
datum udělení

jméno, příjmení, profese
důvod udělení
datum narození, datum úmrtí

17.2.1853

Christian Freiherr Kotz von Dobrsch, úředník státu
podporoval snahu libereckých občanů o vlastní samosprávu
* 1806, † 31.10.1883

13.12.1853

Carl Freiherr Czornig von Czernhausen, spisovatel
za zásluhy o zřízení okresního Soudu města Liberce a zásluhy
o město a stát
* 5.5.1804, † 5.10.1889

11.9.1857

Hieronymus Baron Zeidler prof., opat Strahovského kláštera
za mnohostranné zásluhy o Libereckou reálnou školu
* 5.11.1790, † …..

3.3.1861

Anton Ritter von Schmerling, ministr spravedlnosti
za zásluhy, vyhlásil únorovou ústavu
* 23.8.1805, † 23.5.1893

7.5.1861

Ignaz Matschego, výběrčí cla
uznání nestranického a lidského působení v dobách
úřednické svévole
* 3.10.1795, † 26.3.1871

12.3.1866

JUDr. Alois Brinz, univerzitní profesor, poslanec
za řeč proti zákonu rovného práva obou Zemských jazyků
v českém zemském sněmu
* 28.2.1820, † 1887
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12.3.1866

JUDr. Leopold Hafner Ritter von Artha, ministr školství a
kultury
za chrabré vystupování pro německé právo.
* 15.3.1818, † 5.6.1891

12.3.1866

JUDr. Eduard Herbst, poslanec
za práci poslance říšského a zemského sněmu
* 9.12.1820, † 25.6.1892

12.5.1866

JUDr. Constantin Ritter von Hoefler, dvorní rada a
univerzitní profesor
za hájení práva německého lidu
* 26.3.1811, † 29.12.1897

7.1.1868

Friedrich Ferdinand Freiher von Beust, říšský kancléř, ministr
pro zvláštní záležitosti
na žádost 103 občanů města pro podporu Rakouska
* 13.1.1809, † 24.10.1886

31.8.1869

Josef Gotschy, vrchní inženýr pro stavební služby
za zásluhy o město Liberec, regulaci Nisy, technické plány
ulic města a založení křížové cesty
* 17.8.1807, † ……

9.3.1871

Anton Wiede, profesor
za zásluhy o městské školy
* 9.3.1807, † 6.9.1897

7.5.1872

Alexander Freiherr von Koller, polní maršál
za zásluhy o říši
* 3.6.1813, † 29.5.1890

30.7.1872

Thaddäus Kotzura, řádový kněz
za dlouholeté záslužné působení v pozici učitele a ředitele
* 26.11.1816, † 25.5.1890
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19.9.1876

JUDr. Karl von Stremayer, ministr pro kulturu a vzdělávání
za zřízení státní Průmyslové školy a zavedení tříd vyššího
gymnázia
* 30.10.1823, † 22.6.1904

10.1.1882

Gustav Schirmer, obchodník a starosta
za zásluhy o město

31.5.1882

JUDr. Wilhelm Polaczek, ředitel Sparkasse a pojišťovny
Concordia, zastupitel
za mnoholeté, prospěšné služby obci
* 7.6.1807, † 12.4.1886

3.4.1885

Hrabě Eduard Clam – Gallas, generál rakouské armády
v Čechách
za dobrodiní pro město
* 14.3.1805, † 17.3.1891

30.8.1887

Theolog Dr. Adolf Würfel, duchovní
za dobročinné starostlivosti o školství

20.2.1894

Franz Ritter von Neumann, stavitel
za zásluhy o vystavění liberecké radnice
* 16.1.1844, † 1.2.1905

9.11.1897

Heinreich Prade, úředník
za zásluhy o domovské město
* 15.6.1853, † 23.4.1927

21.12.1902

MUDr. Franz Bayer, starosta
Ferdinand Felgenhauer, radní
Ludwig Hlasiwetz, radní
Theodor Thum, ředitel Sparkasse
u příležitosti otevření nového vodovodu jako uznání zásluh
pro zásobování vodou
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28.7.1914

Hrabě Franz Clam – Gallas, mecenáš umění a zemědělec
za podporu prospěšných zařízení, přenechání Zámků a
pozemků pro prázdninové domy a pozemků pro turistiku a
sport
* 26.7.1854, † 20.1.1930

6. dubna 1923 Vyhláškou prezidenta české zemské správy (68/1923) byla
Libereckému magistrátu odňata kompetence okresního úřadu. Byl ustanoven
Liberec – venkov. Přesto, že přestalo být statutárním městem, formálně jím
zůstalo. Přerušeno udělování Čestného občanství.
25.7.1929

JUDr. Heinrich Staden, právník
za zásluhy o obec, prosadil výstavbu dětského domova,
pojmenována po něm ulice Staden strasse
* 27.8.1862, † …..

30.6.1933

Ferdinand Gerhardt, učitel hudby, skladatel
za zásluhy o kulturní život města

31.1.1939

Konrad Henlein, učitel tělocviku
za sjednocení sudetských Němců a jejich přičlenění
k Velkoněmecké Říši
* 6.5.1898, † 1945

31.1.1939

Dr. Waltr Lierau, gen. konzul
za zhodnocení snah vést Liberec a stát v dobách těžké
hospodářské krize
* 13.8.1875, † 13.6.1945
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