
A n n a k pedig, hogy ez a szívbőlfakadó jóság, csendes 
odaadó munkásság, s megértő' jóindulat és emberszeretet 
nem maradtak méltánylás és viszonzás nélkül, legfényesebb 
tanúbizonysága volt a mélységes és őszinte igaz részvét, 
amely utolsó útjára kísérte. 

Higgadt , nyugodt, békés természete csak olyankor 
lobbant lángra, ha meggyőződése mellett kellett sikraszáll-
nia, amikor is teljes nyíltsággal és őszinteséggel sorakoztatta 
fel mind ig komoly és megfontolt érveit. 

M i a magunk részéről ezenkívül még a magyar erdők 
és a magyar erdőgazdaság egy őszinte, megértő barátját és 
az erdőgazdaság érdekeinek áldozatkész harcosát siratjuk 
Benne, s emlékét kegyelettel fogjuk őrizni. 

Béke hamvaira! 

Báró Waldbott Kelemen kitüntetése. 
A Kormányzó Ür Őfőméltósága Egyesületünk elnö

kének, báró Waldbott Kelemennek a Magyar Érdemrend 
középkeresztjét a csil laggal adományozta a magyar mező
gazdaság fejlesztése érdekében kifejtett munkásságáért. 

Ügy véljük, hogy a kitüntetés őszinte örömet kelt 
mindazokban, akik Egyesületünk elnökének munkásságát 
ismerik. 

E g y i k e azoknak a ritka egyéniségeknek, akik a tár
sadalmi egyesülésekben elfoglalt kitüntető pozíciót nemcsak 
kitüntetésnek, de kötelezettségnek is tekintik és az elérhető 
eredményekre, vagy elismerésre való tekintet nélkül szív
vel és lélekkel szolgálják azt az ügyet, amelynek képviselő
jéül szegődtek. 

Igen jól ismerjük azokat az igazán bokros érdemeket, 
amelyeket elnökünk, mint a Magyar Szőllősgazdák Orszá
gos Egyesületének elnöke a magyar mezőgazdaság fejlesz
tése körül szerzett. 

Igen jól esik tudnunk azt, hogy az ő odaadó munkás
sága ezen a téren elismerést és méltánylást talált. 

Bár jól tudjuk, hogy önzetlen munkálkodásában nem 
a feltűnési vágy, nem az elismerésre való törekvés, hanem 
tisztán a közérdek és az ügyszeretete vezeti, mégis sajná
lattal kell megállapítanunk azt, hogy az a másfél évtizedes 



eredményes, kitartó és önzetlen munkásság, amelyet elnö
künk az erdőgazdaság érdekében kifejtett, ezideig még néni 
találta meg ugyanezt az utat. 

Nem akarunk visszatérni azokra az időkre, amikor 
még, mint a Tisszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egye
sületének elnöke szállott síkra a magyar ' erdőgazdaság és 
fatermelés életbevágó érdekeiért, de szükségesnek tartjuk 
kiemelni azt a rendkívüli munkásságot, amit, mint Egyesü
letünk elnöke, nemcsak a felsőházban az új erdőtörvény tör
vényhozási tárgyalásánál és az erdőgazdaság érdekeinek 
védelmében kifejtett, hanem amit az erdőtörvény két ízben 
történt egyesületi tárgyalása, a végrehajtási utasítás letár
gyalása körül, továbbá mint a TT. Nemzetközi Erdőgazda
sági Kongresszus elnöke és végül, mint az Országos Fagaz
dasági Tanács elnöke az ország, a köz- és az erdőgazdaság 
érdekében teljesített. 

Bizton reméljük, hogy ezek az érdemek is meg fog
ják találni az utat a legfelsőbb elismerésig. 

Add ig is melegen üdvözöljük Öt a legfelsőbb kitünte-
lés alkalmából és arra kérjük, hogy azt az önzetlen oda
adást, azt a fáradságot nem ismerő munkakészséget, amit az 
erdőgazdaság érdekeivel szemben ezideig tanúsított, továbbra 
is tartsa meg az erdőgazdaság és a szerencsétlen országunk 
jól felfogott érdekében. 

Krónika. 
1. A kedvezményes tűzifa-díjszabás. 

Lapunk legutolsó számában már foglalkoztunk ezzel 
(i kérdéssel és rámutattunk azoknak a hátrányoknak egy 
fészere, amelyek a magyar erdőgazdaságot az Államvas
utak ez évi szeptember hó 1-vel életbeléptetett fuvardíj eme
lése révén érték. 

Rá kívánunk azonban mutatni ezenkívül még néhány 
olyan körülményi-e is, amelyek napnál világosabban iga
zolják azt, hogy a fuvardíj emelésből származó megterhelés 
még sok igazságtalanságot is rejt magában. 




