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vitéz báró Waldbott Kelemen — m. kir. titkos tanácsos. 
Magyarország Főméltósága Kormányzója az alábbi legfel

sőbb elhatározást, illetőleg legfelsőbb kéziratot kegyeskedett ki
bocsátani. 

A magyar királyi miniszterelnöknek a minisztérium nevé
ben tett előterjesztésére vitéz báró Waldbott Kelemen császári 
és királyi kamarás, a Felsőház tagjának a magyar királyi titkos 
tanácsosi méltóságot adományozom. 

A vonatkozó kéziratomat idezárom. 
Kelt Budapesten, 1942. évi november hó 25. napján. 

Horthy s. k. 
Kállay Miklós s. k. 

Kedves vitéz báró Waldbott! A magyar királyi miniszter
elnöknek a minisztérium nevében tett előterjesztésére Önnek a 
haza szolgálatában szerzett kiváló érdemei elismeréséül a magyar 
királyi titkos tanácsosi méltóságot adományozom. 

Kelt Budapesten, 1942. évi november hó 25. napján. 
Horthy s. k. 

. Kállay Miklós s. k. 
• 

Szó szerint iktatjuk ide a „Budapesti Közlöny" ez évi novem
ber 27-i, 270. számában megjelent két legfelsőbb kézirat szövegét. 

Ezzel is kifejezést akarunk adni annak az osztatlan örömnek, 
amit elnökünk kitüntetése az erdőgazdaság minden igaz barátjá
ban keltett. 
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Bármilyen sokoldalú is az & közéleti tevékenysége" — hiszen 
még sok más területen is fejt ki igen érdemes és eredményes 
munkát — mégis úgy érezzük, hogy hozzánk áll legközelebb. 

Neve az utolsó két évtized erdőgazdasági munkájában úgy
szólván mindenütt ott szerepel. 

Előbb mint a Tiszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesüle
tének elnöke, azután mint egyesületünk alelnöke és egy évtized óta 
egyesületünk elnöki székében dolgozott szeretettel, hozzáértéssel és> 
odaadással az erdőgazdaság ügyeiért. 

Mindnyájan emlékszünk rá, milyen tevékeny részt vett az 
új erdőtörvény megalkotásában, amelynek felsőházi előadója is volt. 

Nincs az erdőgazdaságnak olyan területe, amelyikkel ne fog
lalkozott volna és ne foglalkoznék ma is rendkívüli megértéssel, 
buzgalommal, lelkesedéssel, s kitartó, szívós és eredményes munká
jáért joggal veszi őt körül nemcsak az erdőgazdasági érdekeltség, 
de a magyar erdőmérnöki kar osztatlan tisztelete és nagyrabecsü
lése is. 

Amikor ezen a helyen kifejezést adunk örömünknek s válto
zatlan, őszinte ragaszkodásunknak, egyúttal arra kérjük őt, legyen 
továbbra is a magyar erdőgazdaság érdekeinek az az odaadó és 
bátor szószólója, aki eddig volt; a Mindenhatót pedig arra kérjük, 
hogy áldja meg őt hosszú, boldog élettel, s adja meg munkásságára 
a minden munkák legszebb koronáját, a sikert! 

MEGHÍVÖ 
az Országos Erdészeti Egyesületnek 1942. évi december hó 18-án 
pénteken, délelőtt 11 órai kezdettel Budapesten, az egyesület 

székházában tartandó 
RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. A titkár jelentése. 
3. Az 50 éves egyesületi tagság tiszteletére kiadott dísz

oklevelek átnyújtása. 
4. Az 1941. évi zárószámadás és az 1943. évi költségvetés. 
5. Az 1943. évi közgyűlés kitűzése. 
6. Az igazgató-választmány kiegészítése: 1 elhunyt és 15 

kilépő választmányi tag helyének a betöltésével. 
7. Esetleges indítványok. 
Budapest, 1942 november hó 12-én. 

Az elnök megbízásából: 
Biró Zoltán 

ügyveze tő . 
* 

Ebéd 14 órakor a Pannónia szállóban! 




