
Hazánkban sok helyen fészkel az erdei szalonka. Fészkel már 
Horvátországban, a Dunántúlon is szórványosan, mig a Kárpátok 
övében mindenütt rendes, bár gyér fészkelőnek kell mondani. 
Ha évenként csak 50—100 darabot lehetne nálunk jelölni, akkor 
már számítani lehetne legalább 10—20 olyan példányra, a mely 
hozzáértő kezébe kerülve, egy adatot szolgáltatna az erdei szalonka 
vonulásához. 

A jelölésre szolgáló gyűrűket komoly  érdeklődőknek készséggel 
rendelkezésére bocsátja a M. kir. Ornithológiai Központ (Budapest, 
II., Debrői-ut 15.) azzal a kötelezettséggel, hogy felhasználásukról 
jelentést adnak, a fenmaradt gyűrűket pedig a szezon végeztével 
az intézetnek visszaküldik. A kérdésnek jelenleg a külföldön is 
nagyobb propagandát csinálnak, kétségtelenül sikerrel s igy kívá
natos lenne, hogy Magyarország, mely a madárvonulás kutatása 
terén vezető szerepet játszik, ebben az akczióban is méltóképen 
képviselve volna. Hermán  Ottó 

tb. igazgató. 

ó£ ú% 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 

SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló vál tozásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Cservenka  Márton, 
Heim Rajmund és Árovics  Antal főerdőőröknek saját kérelmükre történt nyuga-
lombahelyezésiik alkalmából sok évi hű és buzgó szolgálatuk elismeréséül a 
koronás ezüstérdemkeresztet adományozom. 

Kelt Bécsben, 1914. évi márczius hó 30-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

BÁRÓ BURIÁN ISTVÁN s. k. 
• 

Fülöp Szász-Coburg-Qothai herczeg Lux  János királyhegyaljai erdőhivatali 
főnök, főerdőmérnököt erdőmesterré, Csorna  Gusztáv központi főerdőmérnököt 
erdőmesterré nevezte ki. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Dercsényi  Kálmán m. kir 
erdőtanácsost Kolozsvárról Nagybányára ellenőrködőnek. 



A m. kir. földmivelésügyi miniszter Divald  Béla m. kir. erdőtanácsost sok 
éven át teljesitett hű és hasznos szolgálatainak elismerése mellett, saját kérelmére 
végleges nyugalomba helyezte. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszeter Vadas  Qyula m. kir. erdőtanácsost 

sok éven át teljesitett hű és hasznos szolgálatainak elismerése mellett, végleges 
nyugalomba helyezte. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Gyenge  István m. kir. főerdőmérnököt 

saját kérelmére ideiglenesen nyugalomba helyezte. 

C% ó£ ú£ 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V . 

Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap-
intéző bizottságának 1914. évi márczius hó 28-án tartott rendes évnegyedes ülésén. 

Jelen voltak:  Horváth Sándor miniszteri tanácsos, e lnök; Nagy Károly 
miniszteri tanácsos, előadó; Nagy Vincze miniszteri tanácsos, Gyöngyössy Béla, 
Kozma István, Kovács Gábor , Kaán Károly, Bokor Róbert, Ratkovszky Károly 
m. kir. főerdőtanácsosok, Nagy Elek m. kir. főerdőszámtanácsos, Doroszlay Gábor , 
Tichy Kálmán kir. eidőfelügyelők, bizottsági tagok; Geyer H. Viktor m. kir. 
erdőszámvizsgáló, az alap számvivője és Térfi Béla m. kir. erdőtanácsos, az alap 
jegyzője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat bejelenti, hogy Laitner Elek minisz
teri tanácsos és Kócsy János m. kir. főerdőtanácsos bizottsági tagok hivatalos 
elfoglaltságuk miat az ülésen meg nem jelenhettek. 

J e g y z ő felolvassa az alapnak 1913. évi deczember hó 31-én mutatkozott 
álladékára vonatkozó kimutatást lásd az 533. oldalon. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi. 
2. Jegyző bemutatja a földmivelésügyi miniszter ur 10912/914. sz. értesítését, 

mely szerint az Országos Erdészeti Egyesület az alapszabály szerint részére fenn
tartott bizottsági tagsági helyekre az 1914/16. évek tartamára Laitner Elek minisz
teri tanácsos és Kócsy János m. kir. főerdőtanácsos egyesületi tagokat küldötte 
ki, a miniszter ur őexczellencziája pedig Gyöngyösssy Béla és Bokor Róbert fő-
erdőtanácsosokat nevezte ki. 

Tudomásul szolgál. 
3. Jegyző bemutatja az alapnak 1912. évi zárószámadását. 
A zárószámadás az alapszabályzat 8. §-ának 2. pontja ételmében való 

megvizsgálás végett Kozma István és Kaán Károly bizottsági tagoknak és a? 
előadónak adatik ki. 



Az alap á l l adéka 1913. év IV. negyedének végén. 

s 
N 
c/) M e g n e v e z é s 

A in. k i r . 
posta

takarék-
p é n z t á r n á l 

A magyar földhitel intéze 
tek országos szövetségé

nél (Altruista banknál) Jegyzet 
készpénzben értékpapii 

Jegyzet 

UH K f K f K f 

1 Álladék a mult negyed végén 

Bevétel a  folyó évnegyedben  : 

4297 10 28062 38000C — 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Járulékok és adományok __. 
Gyümölcsöző tőkék kamatai 
Különféle bevételek 

Átutalások f a P ^ a t a . k ; P Í n z t r í ° Z 

, _ |az Altruista bankhoz 
Értékpapírok eladásából . . . ... 
Átfutó bevételek _.. 

20594 

6000 

45 
7615 

— 

— — 

8 Vásárolt értékpapírok ... __. 1. kiadás 6. tét. 

Összesen . . . 30891 55 35677 — 380000 — 

Kiadás a  folyó évnegyedben  : 
I 
2 

Kiadás az alaptőkéből._ 
Kifizetett segélydijak . 21240 

3 Kezelési kiadások . 38 
4 Különféle kiadások 36 
5 
6 
7 
8 

Á t u t a l á s o k j a P 0 / / (

a t a k ; P l n z t ; - h o z 

(az Altruista bankhoz 
Értékpapírok vásárlása... __. ... 
Átfutó kiadások... 
Eladott értékpapírok .. . __. 

— 6000 — — — 
1. bevétel 8. tét. 

Összesen ___ 21314 — 6000 — — — 

Levonva a bevételből a kiadást 
mutatkozik tiszta vagyon .. . 9577 55 29677 380000 

Ebből az összegből esik: 419254 55 
1. az alaptőkére 
2. folyó kezelésre 

— 301694 
117560 

55 — 

A folyó kezelésnél kimutatott 
összegből esik: 
a) az 1912/913. évre enged, 

segélyekre 
b) az 1913/914. évre kioszt

ható segélyekre . . . ... 
c) az 1913. évi tiszta jöve

delemre .__ ... 

— — 43060 

74500 

— — — 

Budapest, 1913. évi deczember hó 31-én. Geyer  H.  Viktor  s. k. 
m. kir. erdőszámvizsgáló, 

az alap számvivője. 



4. A jegyző bejelenti, hogy a földmivelésügyi miniszteri számvevőség 
erdészeti csoportja az alap számadását 1913. évi deczember hó 17-én váratlanul 
megrovancsolta, s azt teljesen rendben találta. 

A bizottság a váratlan rovancsolás megtörténtét és azt, hogy a számadások 
rendben találtattak, tudomásul veszi, de egyúttal elrendeli, hogy jövőben minden 
egyes rovoncsolás alkalmával felkérendő ugy a magyar földhitelintézetek országos 
szövetsége, mint a m. kir. postatakarékpénztár, hogy az alap letétállományának 
és folyószámlájának a rovancsolás napján mutatkozott álladékáí az intéző bizott
sággal írásban  közölje. 

5- Jegyző bemutatja Szalántzy László m. kir. erdőmérnök beadványát, 
melyben bejelenti, hogy az alapból 200 K-val segélyezett Ilona leánya f. év elejétől 
kezdve a tanintézetből kimaradt. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi és a szabályzat 23. §-a alapján 
a folyó évi január hó 1-től esedékes segély-részleteknek beszüntetését és az 
alaptőkéhez leendő csatolását határozza el. 

6. Jegyző bemutatja Pászthy Ferencz kir. aletdőfelügyelő beadványát, mely
ben bejelenti, hogy az alapból 200 K-val segélyezett Ferencz fia mult év szeptember 
havában súlyos betegsége miatt a tanintézetből kimaradt. 

A bizottság a bejelentést sajnálattal tudomásul veszi és a szabályzat 23. §-a 
alapján az 1913. évi október hó 1-től esedékessé vált segélyrészleteknek beszünte
tését és az alaptőkéhez leendő csatolását határozza el. 

7. Jegyző bemutatja Érsek Árpád m. kir. erdőmérnök kérvényét, melyben 
annak bejelentése mellett, hogy az alapból 200 K-val segélyezett Tibor fia a 
szászvárosi Kun-kollégiumban féldijas alapítványi helyet nyert, kéri a segély 
változatlan meghagyását. 

A bizottság arra való tekintettel, hogy a gyermek neveltetése és taníttatása 
a jelentékeny összegre rugó mellékkiadások miatt még a fenti kedvezmény mellett 
is nagy összeget emészt fel, a folyamodó anyagi helyzetének mérlegelésével a 
segély meghagyását határozta el. 

8. Jegyző bemutatja Biró Lajos m. kir. főerdőmérnök kérvényét, melyben 
annak bejelentése mellett, hogy az alapból 200 K-val segélyezett László fia a 
szászvárosi Kun kollégiumban féldijas alapítványi helyet nyert, kéri a segély 
változatlan meghagyását. 

A bizottság a 7. pont alatti indokoknál fogva a segély meghagyását hatá
rozta el. 

9. Jegyző bemutatja dr. Schundt Imre kincstári erdészeti orvos kérvényét, 
melyben annak bejelentése mellett, hogy az alapból 200 K-val segélyezett József 
fia a máramarosszigeti ev. ref. főgimnázium internátusában ingyenes alapítványi 
helyet nyert, kéri a segély változatlan meghagyását. 

A bizottság a 7. pontok alatti indokoknál fogva a segély meghagyását 
határozta el. 

10. Jegyző bemutatja Bárdos József m. kir. erdőtanácsos kérvényét, mely
ben annak bejelentése mellett, hogy az alapból Judit nővérével együttesen 
300 K-val segélyezett Márta leányát magánúton taníttatni kénytelen, kéri, 



hogy a fenii segélyösszegből Márta leányára eső 100 K segély Andor fiára 
ruháztassák át. 

Minthogy a folyamodónak Andor fia már az eredeti segélykiosztáskor az 
alapszabály szerint megengedett maximális segélyösszegben (200 K) részesült, a 
bizottság a kérelmet teljesíthetőnek nem találta és az alapszabályzat 25. §-ának 
alkalmazásával a 100 K segélyösszeg beszüntetését és ujabb segélyezésre leendő 
fordítását határozta e'. 

11. Jegyző bejelenti, hogy Garic János nyug. főerdész, ki a Vladimír fiának 
adományozott 200 K segélyt Szvetozár fiára kérte átruházni, ismételt felszólításra 
sem mutatta be Szvetozár fiának mult tanévi bizonyítványát s egyúttal javasolja, 
hogy nevezettnek segélyátruházási kérvénye most már véglegesen és pedig tagadó-
dólag intéztessék el, annyival is inkább, mert folyamodó kérvényében maga is 
jelzi, hogy Szvetozár fiának bizonyítványa a követelményeknek meg nem felel s 
a bizottság csak fölös óvatosságot kivánt gyakorolni akkor, mikor a bizonyítvány 
bekivánása utján ő maga is meggyőződést kivánt erről szerezni. 

A bizottság a javaslatnak és megokolásának elfogadásával a folyamodó 
Vladimír fiának adományozott 200 K segély beszüntetését és a szabályzat 25. § a 
alkalmazásával ujabb segélyezésre lee::dő fordítását határozta el. 

12. Jegyző bemutatja özv. Ludmann Miksáné kérvényét, melyben a szülői 
háznál az elemi iskola IV. osztályába járó Margit leányának pótló segélyezéseért 
folyamodik. 

Minthogy a szabályzat 18. §-a értelmében az elemi, iskolák I—IV. osztá
lyaiba járó gyermekek segélyben csak akkor részesülhetnek, ha megfelelő hely
beli tanintézet hiányában másutt tanulni kénytelenek, a bizottság a különben is 
elkésve benyújtott kérelmet teljesíthetőnek nem találta. 

13. Jegyző bemutatja a királybánya-tepliczai m. kir. állami elemi iskola 
igazgatója által kiállított és özv. Klaudinyi Kálmánná által az intéző bizottság
nak beküldött bizonyítványt, mely szerint Klaudinyi Blanka a f. 1913/1914. tan
évre az ottani állami elemi iskola II. osztályában „mint rendes tanuló felvétetett 
s azt rendesen is látogatja". 

Minthogy pedig Klaudinyi Kálmánnénak segélykérvénye a mult ülési 
határozattal főként azzal a megokolással lett elutasítva, hogy „a folyamodó azt 
az állítást, mely szerint leánya nem magánúton tanul, semmivel sem igazolta", 
jegyző azt a javaslatot terjeszti elő, hogy a pótló igazolás elfogadásával folya
modónak Blanka leánya, mint aki megfelelő tanintézet hiányában házon kivül 
tanulni kénytelen, megfelelő segélyben részesittessék. 

A bizottság a tett javaslat elfogadásával, a 10. és 11. sz. határozatok alapján 
beszüntetett 100-J-200 összesen 300 K segélyösszeget folymodó Blanka leányának 
adományozza, illetve az adományozás iránt őexczellencziájához előterjesztést tesz. 

14. Jegyző bemutatja a magyar földhitelintézetek országos szövetségének 
beadványát, melyben az intézet által kibocsátott, tőzsdén jegyzett, a pénzügy
minisztérium által adómenteseknek, óvadékképeseknek és alapok befektetési 
czéljaira alkalmasoknak minősített, 5°/o-os párisi visszafizetendő kötvényeit kivéte
lesen 96% árfolyamú megvételre ajánlja. 



A bizottság arra való tekintettel, hogy ezek a kötvények az alapnak 
nagyobb jövedelmezőséget biztosítanak, mint az állampapírok, másrészt pedig 
tekintettel az intézet sikeres működéséhez fűződő nagyfontosságú közgazdasági 
érdekekre, a kérelem teljesítéséhez a maga részéről hozzájárul és felterjesztést 
intéz a földmivelésügyi miniszter ur Őnagyméltóságához, az alapszabályzat 
16. §-ának oly irányú módosítását kérelmezve, hogy az alap vagyonának az a 
része, mely a folyó kiadások fedezésére visszatartandó összeg levonása után 
fenmarad, necsak magyar állampapírokba, hanem a magyar földhitelintézetek 
országos szövetségének kötvényeibe is legyen fektethető. 

Kimondja továbbá a bizottság, hogy az alapszabályzat ily irányú módo
sítása esetén a rendelkezésre álló pénzkészletből 20.000 (húszezer) K névértékű 
kötvényt vásárol. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

Kmft. 
Nagy Károly  s. k. 

i miniszteri tanácsos, előadó. 
Horváth s. k. 

miniszteri tanc'csos, elnök. 
Térfi Béla  s. k. 

m. kir. erdőtanácsos, az alap jegyzője. 

c 3 £ ú£ á£ 



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

A rövidítések 
Az ákáczfa monográfiája . . . = Am. 
Alapítványi kamat = ak. 

lapitványi tőketörlesztés _ == att. 
ltiszti segélyalap = Asa. 

Átfutó bevétel = áb. 
Báró Bánffy D. alapítvány = BBa. 
Bedő Albert alapítvány = BAa. 
Bfikktűzifa 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. 
Erdőbecslés tan II. kiadás _ = Ebt. 
Erdőőr ... = Eő. 
Erdőrendezéstari (Bel.) . . . _ = Rz. 
Erdőrend^zéstan (Fekete) .. . = Rzf. 
Erzsébet királyné alapítvány = E. a. 
értékpapírok kamatai _ — — - - ifk. 
Értekezések 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 díj 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 d i j . - = td. 
Tangens-táblázatok = Tt. 
Qr. Tisza Lajos-alapítvány = T L a . 
Titkári nyugdijalap = t. ny. i 
Tölgy és Tenyésztése . . . = Töt. 
Wagner Károly alapítvány... . . . = WKa. 

Állami vasgyárak hd. 21.13. Aulinger Zsigmond td. 32.—, pk. —.56. Apatini 
erdőhiv. hd. 20.95 és 18.05. Apácza község hd. 24.55. Albrich Gyula npt. 2.—, 
pk. —.45. Gróf Ambrózy István Fösz. 16.—, pk. —.12. Athenaeum Hf. 14.—. 
Gróf Almássy urad. hd. 6.95. Alsóaklósi g. kel. egyház hd. 38.65. Bradofka 
Károly td. 8.—. Borbély Sámuel td. 16.—. Barsy Richárd td. 16.—. Benczkó 
József td. 8.—, npt. 2.—, pk. —.45. Bene József Eő. 6.—, pk. —-55. Borbáth 
Gerő ak. 16.—. Bosnyák kormány hd. 49.39 és 40.19. Boór Károly td. 16.—. 
Branich Kálmán td. 16.—. Bán Károly td. 8.—, hd. 3.75. Blum Mátyás Ecs. 3.—, 
pk. —.45. Bóna Andor Ecs. 3.—, pk. —.45. Balogh Kálmán td. 16.—. Csermák 
Sándor WKa. 21.—. Cellulóze-gyár Ruttka npt. 3.—, pk. —-12. Csorna Gusztáv 
td. 8.—. Csikszentmártoni erdőgond. npt. 2.—, pk. —.45. Gróf Degenfeld Pál 
att. 100.—, ak. 20.—. Déznai körjegyző hd. 21.55. Esztegár Bálint td. 11.—. 
Erőss Gyula td. 4.—. Enyedi János td. 16.—. „Az Erdő "-re 737.27. Gróf Festetits 
Pál ka. kieg. 400.—. Furmann Antal td. 20.—. Földhitelintézet ék. 8408.—. Frits 
Gyula td. 8.—. Fábián Béla td. 16.—. Dr. Fráter László hd. 34.75. Fogassy Géza 
td. 16.—. Földmiv. min. npt. 153.—, hd. 96.40, npt. 12.—. Fülöp József td. 
16.—. Faragó Béla hd. 48.—. Felsőrákosi v. urb. hd. 65.35. Győrkefalvi v. urb. 
hd. 31.75. Gruber Gyula td. 4.—. Gohn Emil td. 20.—. Guarry Kálmán td. 
16.—. Gyenge István td. 16.—. Gerhard Ármin eb. 1.—. Garda János td. 16.—. 
Glózer László td. 16.—. Hornyánszky Ede npt. 2.—. Héjas Kálmán td. 4.—. 
Haring Vilmos td. 16.—. Holmany Jenő János td. 8.—. Horváth Károly npt. 
3.—. pk. —.45. Hrivnyák János hd. 28.75. Hauser Margit lb. 200.—, üb. 1.—. 
Intzédy Géza td. 16.—. Igló város hd. 39.25. Izaszaczal község hd. 23.05. Ilosvai 
erdőgond. hd. 24.85. Jancsó Gyula td. 16.—. Járos Ferencz td. 16.—. Jónásch 



Kornél fd. 16.—. Jávonzky Zoltán td. 16.—. Jákóreczei v. urb. hd. 28.75. Konok 
Tamás td. 16.—. Kacsanovszky 1. A. td. 8.—. Kovács Pál td. 16.—. Karánsebesi 
vagyonközség hd. 100.10. Kessler Ödön td. 16.—. Kovássy Kálmán td. 4.—. Kraj-
nyák János td. 16.—. Kriska Samu td. 20.—. Kádár János Eő. 6.—, pk. —.50. 
Keleti Lajos td. 16.—. Krausz János td. 16.—. Kilián Eő 6.—. Kőműves András 
npt. 3.—, pk. —.45. Kralovánszky János td. 16.—. Ksod vasút hd. 72.15. Kapor-
naki apátság hd. 21.25. Kozma István td. 16.—. Kossányi Béla npt. 2.—, pk-
—.45. Kalocsai érs. erdőhiv. hd. 3.35. Lehoczky János lb. 60.—. Levitzky Albert 
npt. 2.—. Lampel Róbert npt. 3.—, Eő. 6.—. Lányi Aladár td. 16.—. Liptó-
szentmiklósi főszolg. hd. 23.05. Lukács Károly Eő. 6.—, pk. —.55. Liptószent-
péteii körjegy. hd. 26.05. Lonéár Illess td. 16.—. Mersing és Lessel czég ka. 
300.—. Marinovic Milán td. 12.—. Méhes Péter Pál td. 16.—. Müller Ármin hd. 
37.50. Melki apátság hd. 43.15. Marosvásárhelyi erdőhiv. hd. 14.55. Máriatölgyesi 
erdőbirt. hd. 10.55. Máté János npt. 2.—, pk. —.45. Motorov Lyubomir Eő. 
6.—, pk. —.55. Nitroperdenol labor. npt. 3.—, pk. —.45. Nagel Oltó npt. 3.—. 
Nagybányai főerdőhiv. npt. 45.—, pk. 1.02. Nemetz János td. 16.—. Nagyócsa 
község hd. 8.95. Nechay Oszwald td. 16.—. Neuhöfer & Sohn hd. 10.50 
Naláczy Ákos hd. 20.—. Nettschwentner Ágost Eő. 6.—, pk. —.55. Nagy Sándor 
hd. 64.80. Orencsák Károly td. 20.—. Ornyik József Eő. 6.—, pk. 55.—. Onica 
Tódor hd. 24.25. Omischl Mihály td. 8.—. Papp Béla td. 16.—, npt. 2.—. 
Persián Iván lb. 54.—. Papp András td. 4.—. Pozsony város td. 16.—. Petényi 
Keresztély td. 16.—. Paczner Károly td. 48.—, Prk. 12.—. Petrus József td. 
32.—, pk. 35.—. Pirkner Ernő kid. 6 . - . Pátria Hfi. 2.80. Pompe Hugó td. 
16.—. Piátsek János td. 16.—, pk. —.55. Pop István hd. 49.15. Pancsova város 
npt. 2.—, pk. —.45. Ráth Mór Eő. 6.—. Riffer Sándor npt. 2.—, pk. —.45. 
Rutényi Károly td. 16.—. Rigán Sámuel td. 16.—. Rényi K. Eő. 6.—, 6.—, 
6.—. Rinaldi Ottó td. 16.—. Rafajnaujfalui körj. hd. 22.45. Ruszniák Péter hd. 
20.35. Tóthi Szabó Sándor td. 16.—. Szilvay József td. 4.—. Schlosser [István 
td. 8.—. Schmuck Hugó td. 8.—. Steller Ede td. 4.—. Stettner József npt. 3.—. 
Székelyudvarhelyi erdőgond. hd. 23.10. Stepán János Eő. 6.—, pk. —.55. Szepesi 
Gusztáv Eő. 6.—, Ttny. 4.—, Ám. 6.—, Ecs. 3.—. Szattai közbirt. hd. 8.05. 
Sulkovszky urad. hd. 27.55. Sümegh Ignácz td. 16.—. Schwarcz Béla td. 16.—. 
Sándor István td. 16.—. Soproni erdőhiv. npt. 3.—, pk. 12.—. Schmidt Ignácz 
td. 16.— Sándor Imre hd. 98.40. Szakolcza város hd. 17.35. Tordai cellulóze-
gyár r.-t. Nagyszeben ka. 300.—. Térfi Béla td. 4.—. Takács Miklós td. 16.—. 
Tótsóvári erdőhiv. hd. 54.75.—. Thaisz Lajos td. 16.—. Tornyos Ferencz Eő. 
6.—, pk. —.55. Terray Gyula ka. 320.—. Turdosini erdőgond. hd. 59.20. Uitz 
Mátyás td. 16.—. Urbánszky István td. 16.—. Ungurcán Gábor Eő. 6.—, pk. 
—.55. Vidos Miklós td. 10.—. Vaitzik Emil td. 16.—. Vancsura Antal npt. 2.—, 
pk. —.45. Völfinau Gyula td. 16.—. Vaitzik Ede td. 16.—. Visnjic Milán td. 
16.—. Verbici közbirt. hd. 15.55. Veszprémi püsp. urad. npt. 2.—, pk. —.45. 
Witting Ottó td. 16.—. Wagner József td. 4.—. Wolframm Sándor Fösz. 16.—, 
pk. —.12, td. 16.—. Wény János td. 6.—. Gróf Wenckheim urad. hd. 28.95. 
Zeffer Georg npt. 3.—, pk. —.45. Zágrábi erdőig, hd. 14.95. Zuskin Ferencz att. 
25.—. Zsarnóczai erdőhiv. hd. 19.95 és 18.35. Gróf Zichy József erdészele ld. 16.—. 


