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A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 
(Telefon 237—22.) 

Meghívó 

az Országos Erdészeti Egyesületnek az 1929. évi november hó 
25-én d. u. V26 órakor az Egyesület székházában tartandó 

igazgató-választmányi ülésére. 

Tárgysorozat: 

1. Elnöki bejelentések. 

2. ügyvezető jelentése. 

3. Az új erdőtörvényjavaslat tárgyalási módjának meg
állapítása. 

4. Esetleges indítványok. 

Az elnökség megbízásából: 

Biró Zoltán. 

Az ülés az egyesületi tagok részére nyilvános. 



Az uj erdőtörvény tervezete 
Lapunk mai számához mellékélve kapják olvasóink az új 

erdőtörvény tervezetét. 
Hálával kell megemlékeznünk elsősorban azokról, akik 

lehetővé tették azt, hogy az egyesület minden tagja megismer
hesse a törvénytervezetet és véleményét kifejezésre juttat
hassa, még mielőtt arra (vonatkozólag a legilletékesebb hiva
talos tényező állást foglalna. 

Ezek pedig egyrészről Mayer János földmívelésügyi mi
niszter úr és ez ügyben érdekelt tanácsadói, elsősorban dr. 
Mayer Károly illetékes államtitkár úr, akik a tervezet meg
küldésével lehetővé tették annak idejében való publikálását és 
megfelelő tárgyalását. 

Másrészről egyesületünk Elnöke, gróf Hadik János 
Őexcellenciája, aki bőkezű adományával lehetővé tette azt, 
hogy a javaslatot már most megismertessük lapunk minden 
olvasójával. 

Fogadják mindnyájan ehelyütt az egész erdésztársadalom 
hálás köszönetét. 

A nehéz feladat tehát előttünk áll! 
Hasson át mindnyájunkat a feladat fontosságának tudata 

és a felelősség érzete. 
Ne sajnáljuk a fáradságot sem a tervezet gondos áttanul

mányozásától, sem az észrevételek papírravetésétől. 
Fontoljuk meg jól , amit kívánunk, mert ez a törvény év

tizedeken át lesz hivatott irányt szabni a magyar erdőgazdaság 
fejlődésének. 

Ne feledjük el, h o g y míg egyrészről a tudatlanság, a hozzá 
nem értés, sőt néha rosszakarat ellen indokolt a védekezés 
drákói eszközökkel is, másrészről ma erdőbirtokosainknak túl
nyomó nagy része szereti, ápolja, gondozza az erdőt s túlságos 
beavatkozással, a tulajdonos rendelkezési jogának felesleges 
korlátozásával éppen ezt a szeretetet ölhetjük ki, ami pedig 
— véleményem szerint — a fejlődés legbiztosabb alapja. 

Keressük a megértést, hogy megépíthessük a megbízható, 
megnyugtató alapot ahhoz, ami mindnyájunk legfőbb célja: 
a magyar erdőgazdaság felvirágoztatásához. 



A parádi közgyűlés határozatához képest módot kívánunk 
nyújtani ahhoz, hogy észrevételeit a tervezetre mindenki meg
tehesse. 

Mivel azonban a tervezet letárgyalása időhöz van kötve, 
arra kérjük tagjainkat, hogy a tervezetre vonatkozó észrevéte
leiket megfelelően indokolva, a javasolt módosítások pontos 
szövegével együtt legkésőbb december hó 12-éig küldjék be a 
titkári hivatal címére. 

Utóhangok 
Három derült, hangulatos őszi nap, amelyek nem az őszi 

elmúlás, de a tavaszi megújulás emlékét hagyták maguk után. 

Az első délután bizottsági ülései, amelyeknek jóformán 
minden aktuális kérdést felölelő tárgyalásain kitartó érdeklő
déssel vettek részt nemcsak a bizottságok megjelent tagjai, de 
az összes jelenvolt egyesületi tagok, bizonyosságot tettek arról, 
hogy igenis megvan az érdeklődés a szakkérdések iránt a leg
szélesebb körökben. S ha néha felkérésre is, Ide minden mun
kára akadt vállalkozó a tagok közül. 

A közgyűlés élénk hangulata és megfontolt, komoly, kivé
tel nélkül egyhangú határozatai, fényesen igazolták azt, hogy 
lehetnek véleményeltérések, nézetkülönbségek, azonban ott, 
ahol az erdőgazdaság érdekeinek támogatásáról vagy védel
méről van szó, csak megértés, csak összetartás, csak egyér
telmű akarat nyilvánul fcneg. 

Az erdőtörvény délutáni vitáján a konciliáns, megértő 
hang, a csak árnyalatokban eltérő állásfoglalások biztosítékai 
annak, h o g y a legfontosabb kérdésekben megtaláljuk a meg
egyezés útját. 

A vezetők homlokáról eltűnik a gond felhője, rmert amíg 
egyrészről a legfontosabb kérdés, az erdőtörvény kérdésének 
megfelelő megoldása elé tornyosuló akadályt az egyesület 
Elnöke, aki pedig igazán minimális erdőterülettel van érde-


