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Излази сваког месеца — Чланови Савеза добивају лист бесплатно 
Претплатаза нечланове 70 дин. годишње. Поједини 6poj 6 динара. 
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Пред новом годином рада 
Дух данашњег доба, са убрзаним, механизованим и упрош-

''ћеним радом, са жудњом за материјалном коришћу, прешао je 
увелико и у наше ловарство. Губе се — на жалост — старе пре-
красне традиције, у ово доба машинских пушака и послератне 
нервозе нестаје оног особеног духа који je ловарством провејавао 
вековима, ишчезавају она неписана али укорењена правила којима 
je вршење правог лова некада управљано и која су још нашим 
дедовима^била у крви, Данас лов тек што није спао на степен 
једне просте забаве, без икакве идеалности, у целој окрутноети и 
бездушности модерног човека, срачунате на голо нервно узбу-
ђење за време и на друштвену пијанку после лова. 

Државна заједница и државна управа, узимајући у обзир 
народно-економски значај ловарства, дале су вршењу ловадодуше 
извесне законске границе, негде шире негде уже. Али оне још 
ниеу и не могу бити довољне да без увиђавне сарадње самих ин-
тересаната сачувају лов од пропасти, a камо ли да га подигну. У 
другим народно-господарским гранама законодавство јеврационал-
није. Тако н. пр. за газдинство са најскромнијом шумицом важе 
законски прописи који забрањују нерационалну сечу, док je дивљач 
сопственику односно закупцу ловишта предата на милост и неми-
лост. Још се код нас често сматра за сасвим природно да се 
закупац ловишта, при истеку закупног доба, брижљиво постара да 
утамани и последњи комад преостале дивљачи, заслучај даловиште 
нанареднојлицитацији допадне другоме. Исто тако не траже се ea-
коном никакви предуслови за личност која се ловом бави. Док на 
пр. законодавац за управљање аутомобилом, као превозним сред-
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