
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni sziveskedjenek.) 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Tőrök  Sándor erdő
tanácsost főerdőtanácsossá kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1914. évi márczius hó 26 -án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

BÁRÓ QHILLÁNY IMRE s. k. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Szakmáry  Ferencz m. kir. főerdő-
rnérnököt m. kir. erdőtanácsossá nevezte ki. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Szabó  Endre m. kir. segéd

erdőmérnököt, főiskolai tanársegédi minőségének megszüntetése mellett, Selmecz-
bányáról Kolozsvárra az ottani m. kir. erdőigazgatósághoz, — Pászthory  Ödön 
m. kir. segéderdőmérnököt pedig kirendelte Zsarnóczáról Selmeczbányára a m. kir. 
bányászati és erdészeti főiskola erdészeti földméréstani tanszékéhez, a tanár
segédi teendők ideiglenes ellátása czéljából. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Ő cs. és Apostoli kir. Felségének leg
magasabb engedélye alapján Benkő  Rezső m. kir. főerdőtanácsost — saját kérel
mére — végleges nyugalomba helyezte. 

Ugyanezzel az alkalommal Illés  Vidor m. kir. főerdőmérnököt áthelyezte 
Vadászerdőről Lipótujvárra s igazgatói minőségben megbízta a liptóujvári 
m. kir. erdőőri szakiskola vezetésével, áthelyezte továbbá Katona  István m. kir. 
segéderdőmérnököt Görgényszentimréről a vadászerdői, Schorscher  János m. kir. 
erdőmérnökgyakornokot pedig Beszterczérőba görgényszentimrei m. kir. erdő
őri szakiskolához. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Hudák  Lajos m. kir. főerdőmérnököt 
saját kérelmére végleges nyugalomba helyezte. 

* 
Brassó városánál  Orlovszky  Gyula erdőtanácsossá, Gunesch  Gottfried és 

Main Gusztáv főerdőmérnökké, Albrich  Gyula és Király Dénes erdőmérnökökké 
léptek elő. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az erdészeti segédhivatali tiszti személy
zet létszámában Bartha  Árpád m. kir. irodasegédtisztet m. kir. irodatisztté, — 
Török Jenő m. kir. irodakezelési gyakornokot pedig m. kir. irodasegédtisztté 
nevezte ki. 
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KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI 
JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOK. 

I. 

Erdei termékeknek  idegen  területen  való  átszállítása  esetén, 
ha az  engedély  több  évre  adatott,  az  engedélyes  minden 
naptári év  végével  köteles  az  okozott  kárt  és  költséget  meg-
téríteni és  ha  e  kötelezettség  teljesítésére  a  letett  pénzbeli 
biztosítékot kellene  fordítani:  a  szállítási  engedély  mind-
addig szünetel,  mig  az  engedélyes  czég  a  biztosítékot  ki 

nem egészíti. 

6644M913. K. szám. O Felsége a király nevében a magyar királyi köz
igazgatási bíróság dr. K. Elek ügyvéd által képviselt D. Ignácz fia Lajos n.-i 
czégnek dr. T. Kálmán ügyvéd által képviselt V. Jakab n.-i lakos ellen erdei 
termékeknek magánúton való szállításának megengedése iránt folyamatba tett 
ügyében a bíróság 2905 1912. számú ítélete következtében B. vármegye köz
igazgatási erdészeti bizottságának az engedély feltételei és módozatai kérdésében 
1913. évi január hó 16-án 6402T912. szám alatt hozott ujabb véghatározat e'len 
V. Jakab által beadott panaszt 1913. évi szeptember hó 9. napján tartott nyil
vános ülésében az 1896. évi" XXVI. törvényczikk 73. szakasza alapján tárgyalás 
alá vévén, következőleg . 

A magyar királyi közigazgatási biróság a közigazgatási erdészeti bizottság 
megtámadott határozatát azzal egészíti ki, hogy a szállítás által netán okozott 
károkat, költségeket és a használt magánut és hidak előbbeni jókarba helye
zésére szükséges kiadásokat az engedélyes czég az engedély időtartamának lejárta 
élőit is, minden naptári év végével köteles az 1879. évi XXXI. törvényczikk 
180. §-ának megfelelő alkalmazása mellett a panaszlónak megtéríteni és ha e 
kötelezettség teljesítésére a letett pénzbeli biztosítékot kellene fordítani: a 
szállítási engedély mindaddig szünetel, mig az engedélyes czég a biztosítékot 
50C0 koronára ismét ki nem egészíti. 

Egyébként a biróság a panasznak helyt nem ad. 

Indokok : 

A kért szállítási engedély megadása kérdésében a biróság 2905 1912. számú 
ítéletében már döntött, a feltételek és módozatok megállapítására azonban 
további eljárást és uj elsőfokú határozat hozását rendelte el. 

Az ennek következtében hozott uj elsőfokú határozat ellen él most V. 
Jakab, a szállítás tűrésére kötelezett fél, panaszszal. 



A közigazgatási erdészeti bizottság a szállítás időtartamát 1913. évi január 
hó 16-tól kezdve számított három évben állapította meg s ezt a rendelkezést a 
panaszló nem támadja meg. 

Midőn az 1879. évi XXXI . törvényczikk 180. §-a a károk és költségek meg
térítését a szállítás befejezésének idejére hagyta, a rendszerint előfordult, arány
lag rövid ideig tartó szállításokat tartotta szem előtt. Midőn azonban az erdő
gazdaság és erdei ipar fejlődésével olyan helyzetek alakulnak, hogy egyes esetek
ben, miként a jelen ügyben is, a szállítási engedély hosszabb évekre terjedő 
időn át szükséges: akkor a szállítás megengedésének tűrésére kötelezett fél 
vagyoni érdekét súlyosan sértené, ha kárainak és költségeinek megtérítését csakis 
a szállítás befejeztekor követelhetné. Súlyosan sértené nemcsak azért, hogy jogos 
követelésének kielégítésére hosszú időn át kellene várnia, hanem azért is, mert 
a hosszú idő elteltével a kár bizonyítása nehézzé is válik. 

A törvény idézett szakasza pedig azzal, hogy a szállítás befejeztével való 
kár és költség megtérítését szabályozza, nem szünteti meg az anyagi törvényen 
nyugvó azt a jogszabályt, hogy a kár és költség okoztával az ezek megtérítésével 
szóló kötelezettség rendszerint egyidejűleg esedékes. 

Ezért a törvény megengedi azt a jogfejlődést, melyet a közigazgatási bíró
ság állandó gyakorlata érvényre is juttatott, hogy több évre szóló szállítási en
gedély esetén az engedélyes minden naptári év végével köteles az okozott kárt 
és költséget megtéríteni és az ezáltal netán csökkent biztosítékot pótolni. 

Ugyanezért a közigazgatási erdészeti bizottság határozatát ezzel a rendel
kezéssel ki kellett egészíteni. 

II. 

Az 1898  :  XIX. törvényczikk  szerint  szervezett  közös  erdő-
birtokosok birtokrendezésével  felmerült  költségek  —  hacsak 
a birtokrendezésben  eljáró  bíróság  azoknak  viselését  nem teszi 
a közös  birtokosok  egyetemének  terhévé  —  nem  fedezhetők 
az idézett  törvény  32.  §-a  szerint  való  járulékkivetés  utján. 

6503/1913. K- szám. 0 Felsége a király nevében a magyar királyi közigaz
gatási bíróság a f.-i közbirtokosság osztatlan tulajdonában levő, közösen használt 
erdő birtokosainak 1911. évi június hó 30-án tartott gyűlése járulék kivetése 
tárgyában hozott határozat ügyében M. vármegye közigazgatási bizottságának 
1912. évi január hó 15-én 4483/1911. szám alatt hozott határozata ellen. S. 
Mózes és társai által beadott panaszt 1913. évi szeptember hó 9. napján tartott 
nyilvános ülésében az 1898. évi XIX. törvényczikk 54. szakasza alapján tárgyalás 
alá vévén, következőleg 

itélt : 

A magyar királyi közigazgatási bíróság a panasznak helyt ad és megsem-
misiti a közös birtokosok gyűlési határozatának megtámadott s a közigazgatási 



bizottság által érvényben tartott azt a részét, melylyel a birtokrendezési ügy költ
ségei az 1898. évi XIX. törvénycikk 32. §-a szerint járulékkivetéssel fedezhető 
közös költségek közé felvétettek. 

Indokok : 
A közös birtokosok elnökének 1913. évi április hó 25-én 86. szám alatt 

kelt jelentése szerint, a birtokrendezési ügyben eljáró rendes bíróságnak nincs 
olyan határozata, amelylyel a szóban levő birtokrendezési eljárási költségek meg
fizetésére vagy előlegezésére a közös birtokosok az 1898. évi XIX. törvényczikk 
szerint a gazdasági ügyek vitelére történt szervezettségükben köteleztettek. 

Törvényes jogszabály szerint pedig az ilyen birtokrendezési költségek nem 
tartoznak a közös birtokosokat, mint ilyeneket, terhelő közös költségek közé. 

Az 1908. évi XXXIX. törvényczikk 4. és 8. §-aiban nyert felhatalmazás 
alapján az igazságügyminiszter által 30/1909. szám alatt kibocsátott, a birtok
rendezési ügyekben követendő eljárásról szóló rendelet 188. és 189. §-ai, vala
mint a 60/1909. szám alatt kibocsátott, a birtokrendezések költségeinek kiveté
séről, beszedéséről, behajtásáról és kezeléséről szóló rendelet 3. §-a szerint, ará
nyosítás esetén a rendezés költségét mindegyik érdekelt fél a közösből neki 
jutott birtok- vagy illetményterülete arányában viseli, a költségek előleges fede
zése végett pedig az eljáró biró előirányzatot készít s a szükséges összeget az 
arányosítás által érdekelt birtokosoknak összes állami földadója arányában fel
osztva hajtják be. 

Ezek szerint a szóban levő birtokrendezési költség sem a birtokrendezési 
ügyben eljáró bíróságnak különleges határozata folytán, sem törvényes jogszabály 
alapján nem tartozik a közös birtokosokat az 1898. évi XIX törvényczikk szerint 
való szervezettségükben terhelő közös költségek közé. Következésképen ennek 
a költségnek fedezésére nincs helye az említett törvény 32. §-a szerint való 
járulékkivetésnek. 

Ezért a közös birtokosok határozatának ezt czélozó megtámadott részét meg 
kellett semmisíteni. 

III. 

Mezei közös  diiló'ut  költségeihez  haszonaránylag  hozzá-
járulni az  a  birtokos  is  tartozik,  akinek  erre  az  útra  fel-
tétlenül nincs  ugyan  szüksége,  de  birtokának  értékét  és 

használhatóságát az  ut  kétségtelenül  emeli. 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesitett befizetések 1914. évi márczius hóban. 

A rövidítések 
Az ákáczfa monográfiája = Am. 
Alapítványi kamat . = ak. 
Alapítványi tőketörlesztés — = att. 
Altiszti segélyalap = Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Báró Bánffy D. alapítvány = BBa. 
Bedő Albert alapítvány = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb.... — — — = Btr. 
Egyéb bevétel — = Egy. 
Erdei facsemeték nevelése = Ecs. 
Erdészeti Géptan = Egt. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = E L . 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. II. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár... = Npt. 
•Erdő* czimü lap = Eld. 
Erdőbecsléstan II. kiadás = Ebt. 
Erdőőr ... - = Eő. 
Erdőrendezéstan (Bel.) _ = Rz. 
Erdőrendezéstan (Fekete) = Rzf. 

rzsébet királyné alapítvány = E . a. 
rtékpapirok kamatai — = $k. 
r'ekezések az erdőrendezés köréből = Ee. 

Fából készült czukor és alkohol _ = Fcza. 

m a g y a r á z a t a : 

A fenyőfélék fájának összehasonlító 
szövettana — = Fösz. 

Hazánk házi faipara (Qaul Károly) = H. F . 
Hirdetési dij az E . L. _ = hd. 
Hirdetési dij az ,Erdő«-ben = Ehd. 
Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Kedvezményes lapdij — = kid. 
Készpénzalapitvány = k. a. 
Külföldi fanemek tenyésztése = Kft. 
Lakbér — = lb. 
Lapdij (Erd. Lapok) . _ = ld. 
LegelŐ-erdők berendezése — — = M. L. 
Magyar Erdészeti Oklevéltár = EOT. 
Népszerű növénytan — N. Nvt. 
Perköltség = Prk. 
Postaköltség = pk. 
Rendkívüli bevétel = rb. 
Rendszeres növénytan I. R. = Rnt. I. 
Szálaló Erdők Berendezése = Szeb. 
Tagsági dij— = td. 
Tangens-táblázatok = Tt. 
Gr. Tisza Lajos-alapitvány = T L a . 
Titkári nyugdijalap = t. ny. a. 
Tölgy és Tenyésztése . . . . = Töt. 
Wagner Károly alapítvány— .. _ — WKa. 

Asbóth István td. 16.—. Qróf Andrássy A. örök. ak. 20.—. Antal Miklós 
td. 16.—, pk. —.35. Qróf Apponyi Albert ak. 20.—, pk. —.35. Aradi adóhiv. 
hd. 18.05. Qróf Andrássy Sándor ld. 8.—. Ács Dezső npt. 2.—, pk. —.45. 
Athenaeum Eő. 6.—, Ecs. 3.—. Boros László npt. 3.—. Bodenlosz József npt. 
2.—, pk. —.45. Bánó Árpád ld. 16.—. Békeffy Miklós ak. 16.—. Beszterczei 
erdőig, npt. 44.—, pk. 1.14 és npt. 6.—, pk. —.78, hd. 17.75. Bodnár Richárd 
att. 40.—, ak. 5.—. Borczun Péter td. 16.—, pk. —.35. Boros László Eő. 6.—. 
Dr. Böck Hugó td. 16.—, pk. —.35. Bohuniczky Endre td. 16.—, pk. —.35. 
Bálás Béla td. 16.—, pk. —.35. Qróf Batthányi Elemérj ak. 20.—, pk. —.16. 
Beszterczebányai erdőig, hd. 18.65. Id. Briestyánszky Endre ak. 6.—. Bustya
házai erdőhiv. hd. 9.85. Özv. Böhm Ferenczné ak. 1.—, pk. —.35. Barkóczay 
Ferencz npt. 4.—, pk. —.12. Budisavijevié Tódor td. 8.—. Bernát István npt. 
2.—, pk. —.45. Boros Marcell td. 8.—. Bund Károly td. 8.—. Béky Albert td. 
4.—. Bencze Gergely ak. 3.—. Besztercze város td. 16.—, pk. —.55. Baumann 
Béla td. 8.—. Boitner Qyula td. 16.—. Bugly Pál npt. 2.—, pk. —.15. Bóna 
Andor td. 4.—. Cervicek Béla hd. 2.—. Csuka János Eő. 6. —, pk. —.55. 
Chalupeczky János td. 16.—, pk. —.35. Cseleji József td. 8.—. Csonka Dezső 
Eő. 12.—, pk. —.40. Cotteli Honorat td. 5.—. Cservenka Antal td. 31.—, pk. 
—.67. Czeiszberger Ernő td. 24.—. Comaniciu János ak. 16.—. Cseke Kálmán 
Eő. 6.—, pk. —.55. Darvas Béla npt. 2.—, pk. —.45, hd. 3.75. Dietl Ágost npt. 
2.—. Dudutz Károly td. 16.—. Devecseri erdőhiv. ld. 16.—. Dóczi István npt. 
2.—. Deutsch Adolf lb. 1.—. Dobsina város npt. 2.—, pk. —.45. Eisler J . 
testvére td. 16.—. Erdészeti Vadászati Altisztek Orsz. Szöv. td. 16.—. Egry 



;Ferencz td. 16.—, pk. —.35. Egly József td. 14.—. Esztegár Bálint td. 5.—. 
„Erdőre" 2305.90. Farkas József Eő. 6.—, npt 2.—, pk. —.78, Eő. 12.—, pk. 
—.72. Fazekas Sándor rb. —.35. Fülöp István npt. 2.—, pk. —.50. Fülöp János 
npt. 2 .—, pk. —.50. Fűzy Zoltán ak. 15.—, pk. —.35. Dr. Fráter László hd. 
27.85. Fischer és Társai td. 16.—, pk. —.35. Früstök László td. 16.—, Füstös 
Zoltán td. 10.—. Földmiv. min. hd. 246.60, hozj. 3000.—, ld. 2864.—. Farkas 
Pál npt. 2.—, pk. —.45. Fazekas Sándor ld. 4.—. Faragó Béla hd. 4.80. Faul-
vetter Ignácz td. 16.—, pk. —.35. Gruber Gyula npt. 3.—. Grossinger Sándor 
Eő. 6.—, pk. —.55. Gyöngyössy Béla ak. 16.—, pk. —.35. Ifj. Garlathy Oszkár 
td. 16.—, pk. —.35. Gontkó Ignácz npt. 2.—, pk. —.45. Graef Károly npt. 
2.—, pk. —.45. Gruber Rezső td. 40.—. Dr. Günther Antal td. 16.—, pk. —.16. 
Gergye Gyula Eő. 6.—, pk. —.55. Gázsy Willibald npt. 2.— és npt. 2.—, pk. 
—.45. Dr. Gallasy István lb. 1.—. Horváthy Ferencz td. 16.—, pk. —.35 
Hreblay László td. 32.—, pk. —.35. Dr. Hammersberg Géza td. 16.—. Hammer 
Károly ak. 15.—, pk. —.35. Hosszú János td. 16.—. Özv. Heim J.-né áb. 16.55 
és 16.35. Lovag Hahn urad. hd. 12.55. Hochreiter Terike hd. 1.20. Heine János 
td. 16.—, pk. —.35. Huszár Pál td. 24.—, pk. —.35. Hodóssy L^jos lb. 2.—. 
Halmi László td. 16. — . Hernádfői v. urb. hd. 33.25. Gróf Hunyady-urad. npt. 
3.—, pk. —.45. Özv. Janthó Jánosné ak. 14.—, pk. —.35. Jenikovszky Leo npt. 
2.—, pk. —.45. Jikeli János hd. 25.15. Jmreh Ferencz ak. 11.—, pk. —.35. Justh 
Ferencz td. 16.—. Jakubek József npt. 3.—, pk. —.45. Kecskemét város npt. 
17.—, pk. —.12. Kellner Viktor td. 16.—. Kolozsi István Eő. 6.—, pk. —.55. 
Kolozsvári Andor td. 16.—, pk. —.35. Kovács Tivadar td. 16.—, pk. —.35. 
Kubányi Endre ak. 16.—, pk. —.35. Dr. Kircz Vilmos td. 16.—, pk. —.35. 
Kudsiri elöljáróság hd. 35.15. Klein Náthán ak. 16.—, pk. —.36. Krause Dezső 
td. 16.—. Kárpáti József Eő. 6.—, pk. —.55. Kőfalussi Győző td. 14. — . Kovács 
Aladár att. 10.—. Kolozs József td. 16.—. Kauker János npt. 3.—. Kászoni 
József Eő. 6.—, pk. —.55. Klein Miksa és Társa ld. 16.—. Dr. Kovács István 
hd. 28.75. Kolossy Imre td. 16.—. Kreiter Rezső npt. 9.—. pk. —.78. Kolecsányi 
László td. 16.—. Kurjeha Kálmán Eő. 6.—, pk. —.55. Lehoczky János lb. 60.—. 
Lugosi erdőig, npt. 48.—, pk. 1.36. Lahner Károly td. 8.—. Lakatos Béláné 
2.—. Lászlóffy Gábor ak. 4.—, pk. —.16. Liptóujvári főerdőhiv. hd. 16.—, pk. 
—.15. Lukácska József npt. 2.—, pk. —.45. Lehoczky György td. 16.—, pk. 
.—.35. Linszky Antal örök. td. 16.—. Lippai főerdőhiv. hd. 14.75. Lőfi Jenő 
4d. 16.—. Lipcsey László td. 2.—. Lénárt János Eő. 6—, pk. —.60. Lange 
erdész npt. 3.—, pk. —.45. Minich Márton Eő. 6.—, pk. —.55. Miskolczy János 
ak. 6.—, pk. —.35. Molnár Imre td. 16.—, pk. —.35. Gróf Mirbach O. npt. 
• 6 . - , pk. —.12. Maninek Ferencz npt. 3.—, pk. —.45. Majerszky István td. 5.—. 
Martin János npt. 2.—, pk. —.45. Mahler Antal td. 18.—. Mózs Ferencz td. 
16.—. Németh János Eő. 6.—, pk. —.55. Nagy Sándor td. 16.—, pk. —.16. 
Nadhera Pál ak. 16.—, pk. —.35. Nagy Vincze td. 16.—. Nagy László att. 
120.—, ak. 16.—. Neuschwentner Ágost Eő. 6.—, pk. —.55. Neuhöfer & Sohn 
hd. 10.50. Osterlamm Ernő td. 10.—. Ormay Kálmán td. 16.—, pk. —.16. 
Osferer Károly npt. 12.—, pk. —.45. Osztroluczky Miklós hd. 6.40. Ondrus 
Gyula td. 8.—. Persián Iván lb. 53.—. Pöschl Ferencz td. 16.—, pk. —.35. 



Polák Ferencz td. 16.—, pk. —.35. Püspökladányi telitőtelep fősz. 25.—. Pető 
János Ám. 6.—, pk. 12.—. Pászthory Ödön td. 16.—, pk. —.35. Pozsony-
szentgyörgy város td. 32.—. Pokorny Károly td. 16.—. Pausinger Károly td. 
10.— és 8.—. Prázsmár község hd. 23.65. Puksa Endre td. 16.—, pk. —.35. 
Pál János td. 8.—. Rózsay Rezső ak. 8.—, pk. —.35. Rényi Dezső npt. 3.—. 
Báró Radvánszky Antal td. 16.—. Réssel István td. 16.—, pk. —.35. Rozáry 
Árpád td. 16.—. Répászky István hd. 12.75. Ráner Sándor td. 40.—. Rima-
brezói erdőhiv. hd. 14.95. Rudnay Egyed td. 32.—. Riffer Sándor td. 32.—, pk. 
—.35. Reisinger Rezső hd. 3.—. Roszkopf János Eő. 6.—, npt. 3.—, Ecs. 3.—, 
pk. —.45. Rényi Károly npt. 3.—, Eő. 6.— és Eő. 6.—. Reisinger Rezső hd. 3.—. 
Rohorka Soma hd. 10.—. Reitter Oszkár hd. 20.—. Romándi Géza lb. 1.—. 
Szabó Adolf kid. 6.—. Sárkányi erdőgond. Eő. 6.—, pk. —.55. Szántó Mihály 
td. 16.—, pk. —.35. Szászsebesi erdőhiv. npt. 54.—, pk. 1.86. Schenkengel László 
td. 16.—, pk. —.35. Segesd község hd. 37.45. Sobó Jenő td. 16.—. Szigeti 
Rezső td. 16.—, pk. —.35. Szilágyi József td. 16.—. Schwanzer Gusztáv td. 
16.—. Szabó Ferencz td. 16.—, pk. —.35. Sztripszky Ágost td. 2.—, pk. —.35. 
Strompf Pál td. 16.—. Simon Ignácz Eő. 6.—, pk. —.55. Schebor Ferencz td. 
16.—. Skultéty Győző npt. 2.—. Schöpflin Alajos npt. 2.—, pk. —.45. Schulcz 
és Pollák Ecs. 4.—. Saenger Nándor td. 16.—, pk. —.35. Sáfár Pál npt. 3.— t 

pk. —.20. Szabó Lajos td. 32.—, pk. —.35. Szullik István npt. 3.—, pk. —.45. 
Szakmáry Ferencz td. 16.—. Seidner Bernát örök. td. 16.—. Szporny Gyula td. 
16.—, npt. 2.—, pk. —.45. Schwarcz Rezső Eő. 6.—. Szepesolaszi r. k. lelkészi 
hiv. hd. 45.85. Somogyi Lajos npt. 3.—, pk. —.45. Dr. Szíjgyártó Jó/.sef td. 
16.—. Schultz és Pollák Ecs. 4.—. Tótsóvári erdőhiv. hd. 23.25. Gróf Teleki 
Arvéd td. 16.—, pk. —.35. Traum János td. 16.—, pk. —.55 Toldi Lajos Eő. 
12.—. Tamás Antal Eő. 6.—, pk. —.55. Tripammer Károly npt. 2.—, pk. —.45. 
Tomasovszky Imre td. 6.—. Tar József td. 16.—, npt. 2.—, pk. —.45. Tomcsala 
János ld. 8.—. Tenczer G. hd. 4.—. Ulreich Gyula td. 16.—, Ungvári főerdőhiv. 
npt. 64.—, pk. 1.74, hd. 36.71. Urbáncsek István npt. 3.—, pk. —.45. Vass 
György npt. 2.—. Véssey Mihály td. 16.—, pk. —.35. Valics János ak. 16.—, 
pk. —.35. Ifj. Véssey Ferencz td. 16.—, pk. —.35. Vinkovczei főerdőhiv. hd. 
36.40. Vaszil László npt. 2.—, pk. —.45. Viski közbirt. hd. 36.85. Várnai Sándor 
ak. 6.—. Verbicz község hd. 15.85. Várnai és fia npt. 3.—. Warinszky József 
td. 16.—, pk. —.35. Zuskin Ferencz att. 25.—. Zsarnóczai erdőhiv. npt. 39.—, 
pk. —.76, hd. 18.85. Zenta város hd. 22.25. Zareczky Pál ak. 16.—, kfn. 3.—,. 
pk. —.45. Zágrábi erdőig, hd. 24.55. 
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