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KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
Felelős szerkesztő 

BIRÓ ZOLTÁN 

Megjelenik minden hó 15-én. 

Előfizetési díj 1929. évre 24 P, erdészeti altiszteknek 12 P. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai a tagjárulékok fejében kapják. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utca 6. sz. II. emelet. 

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

Kérelem 
a tagdíjak és előfizetési díjak beküldésére. 

Tisztelettel felkérjük az Országos Erdészeti Egyesület 
t. alapító- és rendes tagjait, valamint az Erdészeti Lapok t. 
előfizetőit is, hogy az Erdészeti Lapok függelékeként megje
lent új erdőtörvénytervezetnek minél szélesebb szakkörökben 
való tárgyalása érdekében szükséges propaganda megszerve
zése és egyéb felmerült egyesületi rendkívüli kiadások fedez-
hetése céljából az 1930. évre esedékes tag-, illetőleg előfizetési 
díjakat, valamint a hátralékos tagdíjakat a jelen számhoz csa
tolt postatakarékpénztári csekklap felhasználásával (23.602.) 
mielőbb beküldeni szíveskedjenek. 

Tagjaink a lapot tagilletményként kapják, a lapért külön 
előfizetési díjat nem fizetnek. 

Az Erdészeti Lapok előfizetési díja a nemtagoknak egész; 
évre 24 pengő, erdészeti altiszteknek 12 pengő. 

Budapest, 1929. évi december hó. 

Titkári hivatal. 



Hirdetmény 

Értesítjük az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjait, 
hogy az általános erdőgazdasági és törvényelőkészítő-bizottság 
folyó 1929. évi december hó 6-án Budapesten, az egyesület szék
házában tartott rendes ülésén „ A z erdőkről" szóló áj törvény
tervezet tárgyalására a folyó 1929. évi december hó 19., 20., 
21-ik és folytatólagosan 1930. évi január hó 7., 8., 9. és 10-ik 
napját tűzte ki. 

A bizottsági ülések a jelzett napokon az egyesület szék
házában, délelőtt fél 9 órától fél l-ig és délután 4—7 óráig 
tartatnak. 

Felkérjük elsősorban az általános erdőgazdasági és tör
vényelőkészítő-bizottság t. tagjait, továbbá mindazokat, akik a 
tervezetre vonatkozóan írásbeli észrevételeket tettek, avagy 
még tenni óhajtanak, végül az összes érdeklődő egyesületi t. 
tagokat, hogy a törvényelőkészítő-bizottságnak a fent megje
lölt napokon tartandó ülésein minél nagyobb számban vegye
nek részt, hogy a törvénytervezet az összes felmerülhető észre
vételek és kívánságok figyelembevétele mellett a köz és a hazai 
erdőgazdaság jövőjének biztosítása érdekében minél sikereseb
ben letárgyalható legyen. 

Megjegyezzük, hogy a bizottsági üléseken a tárgyalás 
megkönnyítése érdekében az indítványt tevők módosító javas
lataikat az általuk kifogásolt rész pontos megszövegezésével 
írásban kell hogy benyújtsák. 

Budapest, 1929. évi december hó 7-én. 

A titkári hivatal. 



Miniszteri jubileum 

Mayer János miniszterségének ötéves jubileuma csendes 
keretek között volt e hó 15-én, amelyen a minisztérium fő- és 
ügyosztályvezetői jö t tek össze a miniszter üdvözlésére. Báró 
Prónay György államtitkár szép beszédben méltatta Mayer 
János érdemeit és beszéde végén művészi emlékplakettet nyúj 
tott át az ünnepeltnek. Mayer János (miniszter meghatva mon
dott köszönetet az üdvözlésért, majd rámutatott arra, hogy a 
magyar mezőgazdaság az általános gazdasági helyzet következ
tében a lehető legrosszabb viszonyok közé került és ebből a vál
ságos helyzetből való kivezetés teszi igazán nehézzé a földmíve
lésügyi miniszter munkáját. Kérte a tisztviselői kart, hogy az 
ország j o b b jövőjéér t folytassák működésüket s legyenek nehéz 
munkájában támogatására. 

A mezőgazdaságra vonatkoztatott kijelentést teljes mér
tékben értelmezhetjük a magyar erdőgazdaságra is, amely 
szintén igen válságos időket él át. 

A miniszter úr jóindulatának számos tanújelét láttuk már az 
erdőgazdasággal szemben, így az értékesítési, vám-, tarifa- stb. 
ügyekben sokszor támogatta már az érdekeltség mozgalmát, 
az Alföld fásítására irányuló akció gyakorlati keresztülvitele 
az Ö minisztersége alatt nyert lendületet, végül az ő nevéhez 
fűződik a régóta sürgetett erdőtörvénytervezet elkészülte, 
amely — ha az érdekeltség kívánalmai méltánylásra találnak 
— hivatva lesz nyugodt, biztos alapot teremteni az erdőgazda
ság további fejlődéséhez. 


