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Előfizetési dij egy évre 8 frt Az Országos Erdészeti-Egyesület azon alapitó tagjai,
kik legalább 150 frt alapítványt tettek, valamint a rendes tagok is a 8 frt évi
tagsági dij fejében, ingyen kapják. Oly alapitó tagok, kik 150 írtnál kevesebbet
alapítottak 3 frt kedvezményi árért járathatják.
S£53=T° Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapesten, Lipótváros, Hold-utcza, 21. szám, II. emelet.

A lap irányával

nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért

°^33

közöltetnek.

A képviselőház az erdötörvényjavaslatot letárgyalta.
Budapest,

május

16-án.

Ugy hisszük, hogy lapunk jelen füzetének homlokzatán
t. olvasóinknak, kik az erdők minden igaz barátjával együtt
óhajtva várják egy korszerű erdőtörvény meghozását, örvendetesebb közleményt nem adhatunk, mint ezt, melylyel öröm
mel jelentjük, hogy a képviselőház az erdőtörvényt mai nap
letárgyalta.
Tisztelettel kell meghajolnunk mindenekelőtt a képviselő
ház többségének azon bölcs belátása előtt is, mely szemben
az ellenkező pártok részéről számos esetben és indítvány alak
jában is kifejezett azon törekvéssel, hogy a törvényjavaslat
egyik vagy másik képviselőházi bizottsághoz visszautasitassék.
ez által a napirendről levétessék, s életbeléptetése hazai köz
gazdaságunk nagy kárára elodáztassék, ezt tenni nem engedte,
hanem annak letárgj'alását befejezte. *)
*) Az erdőbirtokosok és szakemberek megnyugvására szükséges
ERDÉSZETI LAPOK.
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A 12 évre terjedő, és nem csak a sürgetésben nem tar
tózkodó, türelemből ki nem fogyó, de a szorgalmas munkás
ságban sem lankadó kitartás után s az ország jelen kormá
nyának bölcsessége által elértük azt, mit számos más kormány
igéret után sem adhatott meg, elértük azt, hogy az erdőtör
vény meghozása testté váljék.
A mi lapunk politikával soha sem foglalkozott, de most
az egyszer bízvást elmondhatja a politikusok minden pártjá
nak, hogy ha valaha hangsúlyozták és kérték azt, hogy a
jelen kormány a belreformok terén és földmivelés érdekében
foganatosítson hasznos intézményeket, ugy e kívánatnak ma
egy igen hatalmas és üdvös felelet lett adva.
Az erdőtörvény, mely az ország földbirtoka egy negyed
részének érdekeit veszi üdvös védelme alá, alkotmányos kor
szakunk legfontosabb munkássága között elsőrendű helyet foglal
s a kormány, mely elég körültekintő volt, a földmivelő Ma
gyarország számára c törvény megalkotását lehetővé tenni,
örök időkön át érdemes az ország hálájára.
Hogy a képviselőház által letárgyalt törvényjavaslat
mielőbb törvénynyé lehessen, ehez a főrendek hozzájárulása is
szükséges. Mi nem kétkedünk abban, hogy a főrendiház, mely
nek tagjai legnagyobb részben erdőbirtokosok is, kétségkívül

itt megjegyeznünk azt, hogy a törvényjavaslat azon szövegén, melyet
a mult országgyűlés képviselőházának bizottsága állapított meg, s
melyet lapunk mult évi II., III. és V. füzeteiben közölt szövegből t.
olvasóink ismernek, miként a jelen országgyűlés erdőügyi bizottságá
nak lapunk 2-dik czikkében ismertetett jelentéséből is láthatni, a
képviselőházi bizottság lényeges elvi változtatást nemi tett, s hogy
ilyen a ház tárgyalása alatt sem történt.
A szerk.

felismerendi c törvényjavaslatnak Európa-szerte elfogadott észszerit alapelveit, az erdő-conservatio érdekében kiszabott józan
határait, egyesítve ezeket a magán erdőbirtok használatának
engedett oly szabad rendelkezéssel, minőnek párját csakis a legszabadelvübb erdőtörvény engedheti meg, de melyet a magyar
erdőbirtokosoknak a törvényben foglalt több más kedvezmény
nyel együtt, minők például a községi pótadólioz való mérsékelt
járulék s a kezelő személyzet vadászati jegyadójának megszün
tetése a magyar erdőtörvény tervezete kétségtelenül azon he
lyes feltevésben enged meg, mert a magyar erdőbirtokosok
legnagyobb részben n a g y erdőbirtokosok, s mint ilyenek kü
lönben is a conservativ erdőkezelésre vannak utalva, melyet ne
kik jól felfogott egyéni érdekeik is tanácsolnak.
Ugy hiszsziik tehát, hogy a főrendiház okos tapintattal
fogja felismerni a törvényjavaslat előnyeit, s megtalálhatva ab
ban mindazt, mit a helyes erdőgazdaság mai álláspontjának
igényeihez mérten az erdők fenntartása és szakszerű kezeltetése
érdekében tenni szükséges, csak sietni fog ahoz való csatla
kozását kijelenteni, hogy cz által a közóhajnak is megfelelő
és minden részről kiválóan sürgősnek ismert törvényjavaslat
mielébb törvénnyé válhassék.
Bedő Albert.

Az erdőügyi bizottság jelentése, a 107. számú
erdőtörvényjavaslatról.
A bizottság beható tárgyalás alá vévén a ezimben meg
jelölt törvényjavaslatot, azt általánosságban, valamint részle
teiben is, a bizottság által tett és alább felsorolt módosítá
sokkal, a képviselőháznak elfogadásra ajánlja.

