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szórja a műtrágyákat, a gazdálkodásra ráfizet; a modern gazda
ismerve a talaját s a rendelkezésére álló és megvásárolható trágyák
hatóerejét, mérsékelt trágyázással nemcsak nagyobb területeket javit
meg, de nagyobb termést és magasabb tisztajövedelmet ér el.
ú£ ú£ ú%

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
JEGYZŐKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának Buda
pesten, 1906. évi június hó 16-án tartott üléséről.
Jelen voltak: Bánffy
Dezső báró elnök, Bedő Albert dr. és
Horváth Sándor alelnökök, Bittner Gusztáv, Hirsch István, Máday
Izidor, Pech Kálmán, Totncsányi
Gyula, Tuzson János dr. és
Vadászfy Jenő választmányi tagok, Bodor Gyula, a számadás
vizsgáló bizottság elnöke és az egyesület tiszti kara.
Távolmaradásukat kimentették: Csík Imre, Csupor István,
Oaul Károly, Havas József, Laitner Elek, Lászlóffy
Gábor, Nagy
Károly, Simon Gyula, Török Gábor és Vuk Gyula vál. tagok.
I. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesitésére
Bedő Albert dr. I. alelnököt és Hirsch István választmányi tagot
kéri fel.
II. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti elő:
F. é. január hó 1-től a mai napig befolyt . . . . . . 40.043 K 74 f,
ugyanezen idő alatt kiadatott
23.026 K 99 f.
Az utolsó választmányi ülés óta a következő rendkívüli
befizetések történtek: kötvényben tett alapítványok törlesztésére
befolyt 57 K, a titkári nyugdijalap javára 139 K 98 f és a Wagner
Károly alapítvány javára 1 K, állami segély czimén 4000 K.
Bejelenti a titkár továbbá, hogy a számadásvizsgáló bizottság
a pénztárt május hó 18-án rovancsolta és azt teljes rendben találta.
Végül a titkár, az előrelátható szükségletnek megfelelően, az
„egyéb kiadások" czimü X . rovaton 1000 K póthitelt kér.
Az igazgató-választmány a titkár jelentéseit tudomásul véve,
a kért póthitelt engedélyezi.
III. Az erdőőri szakoktatás ügyében kiküldött bizottság a
következő jelentést terjeszti b e :
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Tekintetes Igazgató Választmány!
Nyert megbízásunkhoz képest az alsó erdészeti szakoktatás
kérdését mult hó 31-én tartott bizottsági ülésen, az ez ügyben
f. évi márczius hó 3-án tartott értekezlet jegyzőkönyvében, a Vadas
Jenő választmányi tag által benyújtott ellenvéleményben és az
irodalomban foglalt becses anyag alapulvételével és Török Sándor
m. kir. erdőmester, erdőőri szakiskolai igazgató előadása mellett,
beható megvitatás és megfontolás tárgyává tettük, melynek ered
ményéről a következőkben van szerencsénk beszámolni.
A bizottság véleménye szerint azok a czélok, amelyeket a
f. év márczius hó 3-án tartott értekezlet az alsó erdészeti szak
oktatást illetőleg kijelölt, az alább javasolt módon elérhetők.
A bizottság mindenekelőtt az erdőőri szakiskolákba való fel
vétel feltételeit tartja a következő elvek alapján módosítandónak.
E feltételek legyenek a feddhetlen előéleten és az erős, ép test
alkaton kívül a következők:
1. Legalább is hat elemi iskolai osztály elvégzéséről szóló
bizonyítvány.
2. Felvételi vizsga, melynek tárgyai szabatosan megállapitandók.
3. Legalább a 16 éves, legfeljebb a 20 éves életkor betöltése.
4. Előzetes gyakorlati szolgálattal birok, ha arról magavise
letükre is kiterjedő, hiteles bizonyítványt hoznak, különben egyenlő
minősítés mellett előnyben részesülnek.
5. Egyenlő minősítés mellett erdészeti alkalmazottak, másod
sorban földmivesek és földmives-munkások gyermekei előnyben
részesülnek.
6. A felvételt a szakiskola igazgatója végzi.
Szükséges, hogy az erdőőri szakiskolák a kellő számú és
kellő gyakorlattal biró állandó személyzettel bírjanak, anélkül,
hogy az ottani alkalmaztatás állandósága a személyzet előmeneteli
viszonyaira hátrányos legyen. A szakiskola igazgatója a megfelelő
fegyelmi és szolgálati hatáskörrel ruházandó fel s a személyzet
minden olyan munkától, mely az oktatás hátrányára lehetne, fel
mentendő.
Az erdőőri szakiskolák tanfolyama 2 év. Az erdőőri oktatás
legfőbb kelléke, hogy teljesen gyakorlati alapon
nyugodjék.
Evégből szükséges, hogy kellő térfogatú, gazdasági egységet képező
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s a szakiskola által kezelt oly erdőbirtok álljon rendelkezésre,
melynek adminisztrácziója egyszerű, berendezése tanulságos, hogy
a növendékek az erdészeti és irodai segédszolgálatnál felmerülő
gazdasági és műszaki teendőket gyakorlatilag elsajátíthassák s a
vadászatban és vadtenyésztésben is kellő jártasságot szerezhessenek.
A szakiskola tananyagául mindaz szolgál, amit az erdőőrnek
belterjesen kezelt erdőbirtokon a maga munkakörében tudnia kell.
Miután pedig az erdőtörvény 22. §-a értelmében a 17. §. alá
tartozó kisebb erdőbirtokokon is előfordulhat, hogy az erdő őr
zését és kezelését egy és ugyanaz a személy teljesiti s a 17. §.
alá nem tartozó apró erdőbirtokokon tapasztalat szerint értelmesebb
erdőőrök elég gyakran bízatnak meg a birtok összes gazdasági
ügyeinek ellátásával, erre a körülményre a tananyag megválasz
tásánál bizonyos mértékig figyelemmel kell lenni.
A szakiskola végbizonyítványa egyúttal pótolja az erdőőri
szakvizsgát, szövege tehát ennek megfelelően állapítandó meg.
A szakiskolát nem végzett erdőőrök ezentúl is 3 évi szolgálat
után teszik le az erdőtörvényben megkívánt szakvizsgát, mely a
munkakörükbe vágó gyakorlati dolgokra terjed ki.
Kívánatos lévén, hogy a szakvizsgán közreműködő vizsga
biztosok a szakiskolát nem végzett erdőőrök szolgálati viszonyait
lehetőleg ismerjék és a kérdések feltevésénél ezekre bizonyos
mértékig figyelemmel legyenek, a bizottság jónak látná, ha az
erdőőri szakvizsga lehetőleg minden vármegye székhelyén lenne
letehető, az erdőfelügyelő elnöklete alatt az illető vármegye erdőtisztjeiből alakított bizottság előtt, mely előtt csakis az illető
megyében szolgáló erdőőrök jelenhetnének m e g ; kívánatos, hogy
az erdőőri szakvizsga csakis magyar nyelven legyen letehető.
Budapest, 1906. június hó 5-én.
Dr. Bedő

Albert,

Török

a bizottság elnöke.

Arató

Gyula,

Sándor,

a bizottság előadója.

Bittner Gusztáv,
Tomcsányl
Gyula.

Csupor

István,

Az igazgató-választmány a bizottság álláspontját magáévá
teszi és elrendeli, hogy ily értelemben intéztessék felterjesztés a
földmivelésügyi miniszter úrhoz, amelyben újból kifejezésre kell
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juttatni az egyesületnek azt az álláspontját, hogy az erdészeti közép
iskola létesítését károsnak tartja.
IV. Márton Sándor m. k. erdőmesternek az Erdészeti Lapok
kétheti megjelenése ügyében tett indítványára vonatkozólag az
állandó lapbizottság a következő jelentésben teszi meg javaslatát:
Jelentés az Erdészeti Lapok kéthetenkint
való megjelenése
ügyében
folytatott
bizottsági
tárgyalásokról.
Az állandó lapbizottság tárgyalás alá vette Márton Sándor
m. kir. erdőmester urnák a m. é. közgyűlés elé terjesztett ama
indítványát, hogy az Erdészeti Lapok 1907. évi január hó 1-től
kezdve havonkint kétszer jelenjenek meg, s az indítványt a maga
részéről elfogadhatónak tartja.
A havonkint kétszeri megjelenés esetén ugyanis az Erdészeti
Lapok valamivel bővített tartalommal jelenhetnének meg (évi kb.
75 iv helyett kb. 100 ív terjedelemben), tehát többet nyújthatnának
és belterjesebben szolgálhatnák czéljukat. A tagok és előfizetők
sűrűbben kapván kézhez a lapot, ez érdeklődésüket
minden
bizonynyal jobban felkeltené s a lap olvasottságát az is elő
mozdítaná, hogy egy-egy füzet nem bírna oly nagy terjedelemmel,
mint a mostani havi füzetek (6^—7 iv), anélkül, hogy e mellett
viszont oly csekély terjedelmet nyerne, hogy nagyobb értekezések
"csakis sok folytatásra szétaprózva jelenhetnének meg. Egy füzet
mintegy 4 nyomtatott ivre terjedhetne ki. Az egyesületi közlemények
és általában a szakhirek gyorsabban jutnának az olvasók tudomására
s a lap hirdetési rovata után, sőt az előfizetési dijakból is nagyobb
jövedelemre lehet számítani. Különösen a hirdetések utáni bevétel
nagyobb emelkedése várható.
Ezzel szemben hátrányként csakis azok az előreláthatólag
leküzdhető nehézségek jelentkeznek, amelyekkel a kellő színvonalon
álló szellemi anyag beszerzésénél a szerkesztőségnek számolnia
kell, mig anyagi tekintetben a változás aggályra nem ad okot s a
vele járó kiadási többlet teljes fedezetet talál az egyesület bevé
teleinél várható többletben.
Az irói dijaknak, a nyomtatási és szétküldési költségeknek
megfelelő emelésén kivül méltányosnak és teljesíthetőnek tartjuk
az Erdészeti Lapok szerkesztőjének abbeli kérelmét, hogy azon
munkatöbblet, nagyobb felelősség és lekötöttség fejében, mely reá
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nézve az Erdészeti Lapoknak nagyobb terjedelemben és sűrűbben
való megjelenéséből származnak, részére az egyesület 1907. évi
január hó 1-től kezdődőleg nyugdíjba nem számitó évi egyezer
(1000) K pótlékot és természetbeni lakásának az egyesület terhére
leendő fűtését és világítását engedélyezze, mely utóbbi kedvezmény
pénzbeli értéke mintegy 4 0 0 — 4 5 0 K.
A lap irányzatának és alaki berendezésének a bizottság nézete
szerint az eddiginek kellene lennie, mig a tartalom fejlesztésére a
szerkesztőségnek természetesen minden alkalmat fel kell használnia.
Budapesten, 1906. évi június hó.
Arató

Oyula,

Horváth

Sándor,

Dr. Bedő'

Albert.

Az igazgató-választmány a javaslatot egész terjedelmében
elfogadja s elrendeli, hogy az ügy a titkári jelentés keretében
a közgyűlés elé terjesztessék s az 1907. évi költségvetés a határozat
értelmében, illetőleg annak figyelembe vételével állittassék össze.
V. Az egyesület megalakulásának 40. évfordulóján, f. évi
deczember hó 9-én tartandó közgyűlés programmját az igazgató
választmány az erre a célra kiküldött bizottság javaslata alapján
a következőkben állapítja m e g :
a) A közgyűlés jubiláris jellegének kifejezésre juttatása végett
a választmány megbízza a titkárt, hogy az egyesület 40 évi
munkásságáról az alkalomhoz illő emlékiratot szerkeszszen s annak
tömör kivonatát a közgyűlésen előadja. Az emlékirat minden
egyes tagnak meg fog küldetni.
b) Indítványt tesz a választmány, hogy az egyesület az alapítása
körül szerzett érdemeknek hálás emlékezetéül első elnökének,
Keglevich Béla grófnak, továbbá Divald Adolfnak és Wagner
Károlynak arczképeit megfesteti.
c) Indítványozza, hogy az egyesület erdőtisztek fiainak közép
iskolai neveltetését megkönnyítendő, valamely létesítendő internatusban fentartandó ingyenes helyekre a jövő évtől kezdve
pénztári feleslegeiből fokozatosan 25.000 K-t alapítson.
d) Indítványt tesz a ' választmány, hogy az egyesület f. évi
egész pénztári feleslegét a Wagner Károly nevét viselő jótékony
alapítvány gyarapítására fordítsa.
e) Javasolja a választmány, hogy az egyesület a közgyűlés
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napján Keglevich Béla gróf, Divald Adolf és Wagner Károly
sírjaira kegyeletes megemlékezése jeléül koszorút helyezzen.
A közgyűlés egyéb programmpontjai:
f) jelentés a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett tevékenységről
g) tiz választmányi tag választása;
h) jelentés az 1905. évi számadások megvizsgálásáról és az
1907. évi költségvetésre vonatkozó javaslat;
i) jelentés a Deák Ferencz-alapitvány kamataiból kiirt pályá
zatok eredményéről;
kJ indítvány az 1907. évi közgyűlés helyére és tanácskozási
tárgyaira nézve;
l) esetleges egyéb indítványok.
VI. Pécs sz. kir. város tanácsától a következő átirat érkezett

:

Nagyméltóságú valóságos belső titkos Tanácsos,
országos erdészeti egyesületi Elnök U r !
Pécs sz. kir. város törvényhatósági bizottságának f. évi;
154/11987. számú határozata alapján van szerencsénk a Nagy
méltóságod elnöklete alatt álló országos erdészeti egyesületet
tiszteletteljesen meghívni, miként jövő 1907. évi rendes közgyűlését
városunk falai közt megtartani méltóztassék.
Pécs város közönsége megtisztelve fogja magát érezni fent
tisztelt Egyesület ismételt látogatása által és törekedni fog arra,
hogy a szívesen látott vendégeink városunk falai között jól érezzék
magukat.
Szabadjon ezúttal kérnünk még azt, hogy még a folyó évben
értesítést nyerjünk arról, hogy mely időben várható az évi köz
gyűlés megtartása.
Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk nyilvánítását.
Kelt Pécsett, a sz. kir. város tanácsának 1906. évi június hó 7-én
tartott üléséből.
Az igazgató-választmány az átiratban foglalt meghívást köszö
nettel fogadja s azt a javaslatot fogja a f. évi közgyűlésnek tenni,
hogy a jövő évi közgyűlés helyéül Pécs városát jelölje ki, a köz
gyűlés idejét pedig jövő évi június hó közepére tegye.
VII. Az 1907. évben Pécsett tartandó kiállítás végrehajtó
bizottsága az Országos Erdészeti Egyesületet is felszólította a ki
állításban való részvételre.
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A választmány elhatározza, hogy az egyesület kiadványaival
részt vesz a kiállításban.
VIII. Az elnök bejelenti, hogy meghívó érkezvén Borsod,
Gömör, Heves vármegyék erdészeti egyesületének f. hó 6-án és
7-én tartott közgyűlésére, felkérte Lászlóffy Gábor vál. tagot hogy
azon az egyesület képviseletében a titkárral együtt jelenjen meg.
Miután a titkár röviden beszámolt a közgyűlés lefolyásáról,
a választmány az elnök bejelentését jóváhagyólag tudomásul veszi
és egyben a titkár javaslatára elhatározza, hogy a nevezett vidéki
egyesületnek könyvtára részére a rendelkezésre álló kiadványok
egy-egy példányát felajánlja.
IX. Az erdészeti encziklopaediára kiirt pályázatra a kitűzött
határidőben egy pályamű érkezett be. Kiadatik Lászlóffy Gábor
Téglás Károly és Vadas Jenő vál. tagoknak bírálat czéljából( 6 0 0 - 9 0 6 . sz.)
X . A Pátria nyomda a neki bizományba adott könyveket,
mivel azokból alig néhány példányt adott el, visszaszállította. Tudo
másul szolgál azzal, hogy a nyomda könyvárusitó osztálya a részéről
esetről-esetre eladott könyvek után a megállapított árkedvez
ményben ( 4 0 % ) ezután is részesül. (777—906. sz.)
XI. A különféle hagyatékokból származó, elárusitás végett
az egyesületnek átadott könyvekre és a hasonló czélból átvett
zenemüvekre nézve a választmány, a mennyiben másként nem
volnának értékesíthetők, az antiquarice vagy makulatúraként való
elárusitást engedélyezi. (804—906. sz.)
XII. Az Országos Állatvédő Egyesület a következő átirattal
fordult az egyesülethez:
Igen tisztelt Egyesület!
Az igen tisztelt Egyesületnek tudomása van arról, hogy a vallásés közoktatásügyi miniszter ur az Országos Állatvédő Egyesület
kérelmére 1906. április 27-én 26120. szám alatt kelt rendeletével
az illetékes hatóságokat utasította, hogy lehetőleg már a folyó 1906
évtől kezdve minden állami, községi társulati és magán elemi nép
iskolában egy külön nap szenteltessék kizárólag arra a célra, hogy
azon a napon a tanító a hasznos madarak természetével, jelentő
ségükkel, e madarak védelmének és szaporításának szükséges
voltával az iskolás ifjúságot megismertesse és ugyanezt a napot
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felhasználja arra is, hogy a fáknak és cserjéknek a hasznos madarak
fészkelésére és szaporodására való befolyását megvilágosítván, a
fák és befásítás nagy jelentőségét is megmagyarázza.
Az Országos Állatvédő Egyesület a madarak napjának meg
honosításához a maga részéről is erejéhez képest járulni óhajtván,
arra vállalkozott, hogy pályázatot fog hirdetni oly mintaelőadások
szerkesztésére, melyek a néptanítóknak útmutatásul szolgáljanak.
Egyesületünk vállalkozott továbbá arra is, hogy a pályadijat nyert
munkálatokat több ezer példányban kinyomatja és a néptanítóknak
dij nélkül rendelkezésre állítja és ezt az eljárást évről-évre folytatja
Egyesületünket ebben a vállalkozásában a Magyar Ornithologiai Központ támogatandja, mely a beérkezendő pályamüvek
elbírálását fogja eszközölni.
Tekintettel arra, hogy ezek szerint csakis a „Madarak napja"
tárgyában történt gondoskodás CS 3. ti Fák napja" kérdésében teendők
még tisztázva nincsenek, bátrak vagyunk a mélyen tisztelt Országos
Erdészeti Egyesületet felkérni, hogy a „Fák napjának" intézményét
nem csak a madárvédelem, de általában a befásitás nagy jelentő
ségének érdekében a maga részéről is támogatni szíveskedjék.
A „Madarak napja" érdekében a néptanítóknak Hermán
Ottónak a „Madarak hasznáról és káráról" czimü munkája lett
mintegy kézikönyvül ajánlva.
Abból a czélból, hogy egy ilyen kézikönyv a fák napjára
nézve is a néptanítóknak rendelkezésére állítható legyen, felkérjük
a mélyen tisztelt Országos Erdészeti Egyesületet, hogy a maga
részéről szíveskedjék akár pályázat, akár megbízás utján intézkedni
az iránt, hogy egy a fák és befásitás jelentőségét ismertető rövid
és népies modorban tartott munka Írassék. Szerény véleményünk
szerint ennek a munkának a különböző fanemek és cserjék rövid
leírása mellett fősúlyt kellene fektetnie a fák és befásitás jelentő
ségének és fontosságának kidomboritására, hogy abból a népta
nítók előadásaik számára megfelelő anyagot meríthessenek. Rövidnek
és népszerűnek már azért is vélnők e munkát szerkesztetni, hogy
annak tömeges példányszámban való kiadása a mélyen tisztelt
Egyesületnek ne okozzon oly nagy költséget, mely akadályul
szolgálna arra nézve, hogy a munka a néptanitók között díjtalanul
kiosztható legyen.
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Jól tudjuk, hogy itt mindenképpen egy a t. Országos Erdészeti
Egyesületet terhelő anyagi áldozatról van szó. De ha számbaveszszük, hogy a hasznos madarak védelme nemcsak a mezőgazda
ságnak, hanem az erdőgazdaságnak is kiváló érdeke és ha számbaveszszük, hogy a fáknak szeretete és megbecsülése hazánk
népénél még egyáltalán nem mondható általánosnak, akkor a t.
Országos Erdészeti Egyesület a hozandó anyagi áldozatot nem fogja
túlságosnak találni szemben avval az erkölcsi eredménynyel, hogy
oly munkát ad a néptanítók kezébe, mely alkalmas arra, hogy
a befásitás nagy horderejű eszméinek propagandát csináljon már
a népiskolában és igy hozzájáruljon ahhoz, hogy a fát szerető és
megbecsülő nemzedékek neveltessenek.
Abban a reményben, hogy az Országos Erdészeti Egyesület
tiszteletteljes indítványunkat és kérelmünket becses figyelmére
méltatni szíves leend, arra kérjük, hogy nagybecsű elhatározását
velünk közölni szíveskedjék.
Kiváló tisztelettel maradtunk
Budapest, 1906 május 19.
Máday

Izidor,

ny. min. tanácsos, elnök.

Qrimm

Oasztáv,

ügyv. alelnök.

Háusler

Károly,

jegyző.

Az igazgató-választmány méltányolva az Állatvédő Egyesület
átiratában emiitett czélokat, felkéri az elnökséget, hogy az egyesület
kívánságának megfelelő, népszerű nyelven tartott füzetke megirása
és kiadása iránt intézkedjék.
XIII. A titkár bejelenti, hogy Darányi Ignácz dr. földmivelés
ügyi miniszter ur tárczájának átvételéről az egyesületet meleg
hangú átiratban értesítette, melyre az elnökség, a választmány
összeülését be nem várva, az egyesület nevében hasonló meleg
hangú üdvözlő irattal válaszolt, amely az Erdészeti Lapok-ban
is közöltetett.
Jóváhagyólag tudomásul vétetik.
X I V . A titkár bejelenti, hogy az újonnan szervezett vámügyi
tanácsba az egyesület képviseletében Bedő Albert dr. I. alelnök
hivatott meg. Tudomásul szolgál.
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X V . Az egyesület az 1907. évben Bécsben tartandó nemzet
közi gazdasági kongresszusnak a magyar erdészetet illető elő
készítő munkálatait magára vállalta. Tudomásul szolgál azzal,
hogy az egyesületnek ezen a kongresszuson való képviseltetéséről
később fog intézkedés történni.
X V I . Felmerülvén az az eszme, hogy az egyesület rendezzen
a bukaresti kiállítás erdészeti részének, valamint a galaczi fakikötőnek megtekintésére társaskirándulást Romániába, a titkár
érintkezésbe lépett az idegenforgalmi és utazási
vállalattal.
Az igazgató-választmány az előterjesztett adatokból azt látván,
hogy a kirándulás meglehetősen költséges volna s hogy az
említett vállalat egyes feltételeinek az adott viszonyok között alig
lehetne megfelelni, a kirándulás eszméjét leveszi a napirendről.
XVII. Tuba András házmesternek és egyesületi szolgának
fizetésemelés iránti kérelmét a választmány teljesíthetőnek nem
találta.
XVIII. Uj rendes tagoknak felvétetnek:
Bakos
Vilmos és Berísik] Andor m. k. erdőgyakornokok,
aj. Sümegh Ignácz; Budisavljevic
Tódor k. erdőgyakornok és
Doleschall
Aladár urad. főerdész, aj. a titkár; Egly József m. k.
erdőgyakornok, aj. Laitner Elek; báró Ghillány Imre földbirtokos,
aj. a titkár; Gohn Emil m. k. erdőgyakornok, aj. Fás Gyula;
Gulyás Jenő m. k. erdész, aj. Karácsonyi Sándor; Hager
Gyula
m. k. erdőgyakornok, aj. Simon Gyula; Harry László erdőőr,
aj. a titkár; Kacsó András m. k. erdészjelölt, aj. Béky Albert;
Kálmán
Viktor Eszterházy hg. erdésze, aj. Vidor Ignácz; Kis
István m. kir. erdőgyakornok, aj. Török Sándor; Linhart
Ödön
m. k. erdészjelölt, aj. Intzédy Géza és Vidos Miklós; Netsch
József osztr.-m. államvasuttárs. főerdész, aj. Tamás Gyula;
Pascu
Viktor m. k. erdőgyakornok, aj. Pékh József; Prunyi Albert m. k.
erdőgyakornok, aj. Fás Gyula; Teszár Vilmos urad. főerdész,
aj. a titkár; Török János m. k. erdőgyakornok, aj. Szojka Gyula.
K. m. f.
Bund

Károly

Bánffy

s. k.,

Dezső' báró s. k.,
elnök.

titkár.

Hitelesítésül:
Hirsch

István s. k.,
vál. tag.

Bedő

Albert

dr. s. k.,

I. alelnök.

