
Végre a meredek kopár hegyoldalok és a hasonló fekvésű 
erdőirtványok felszántását és művelését is szigorúan be kellene 
tiltani, hogy az ezen eljárást okvetlen követő és nem csupán 
az illető földbirtokosnak, de további következményeiben tágabb 
kiterjedésben is káros és egész vidékeket sújtó fennebb felsorolt 
következményeknek eleje vétessék. Ha pedig az ilykép már is 
mivelt hegylejtőkön tetemesebb vízmosások, szakadások és föld
omlások már beállottak, hogy ezen károk kiterjedésének 
gátat vessünk, törvényes uton oda kell szorítani az illető bir
tokosokat, miszerint a bajt czélszerü építmények vagy beülte
tések utján mellőzzék, s az omló földréteget visszatartani töre
kedjenek. Ha azonban a baj már oly mérvet öltött, hogy annak 
mellőzésére az egyes birtokos ereje nyilván elégségtclennek 
tűnik fel, ez esetben már a közérdekekre való köteles figye
lemmel ismét a kormánynak kellend segélyével közbenjárulni. 

A szerző által a fennebbieken kivül javaslatba hozott óvin
tézkedések a tavak s posványok túlságos s gyakran egészen 
indokolatlan lecsapolásának meggátlására, a fölös eső vagy ára-
dási vizeknek a földbe való mikénti visszavezetésére s azok 
közvetlen káros hatásának patak- és folyó-szabályozások által 
való elhárítására vagy legalább mérséklésére vonatkozván, mint 
már fennebb említők, azokat e helyen részletesen felsorolni nem 
kívánjuk. H. 

Az erdő-adó kérdése a főrendiházban. 
A képviselőház által elfogadott földadó törvényjavaslatnak 

a főrendiház által f. hó 28. és 29. napjain történt tárgyalásáról 
az erdőadót illetőleg következőket jegyezzük fel : 

Márcz. 28-án. A föld tiszta jövedelmének kiszámításáról 
s.:ólló 1G. §. f) pontjában az erdők fatermésének meghatáro
zása akként állapíttatott meg, hogy az erdőjövedelem kiszámi-



tásánál , a faanyagot illetőleg, a tar tós fatcrmés határai között 
előállítható és a helybeli viszonyok szerint állandóan értékesí t
hető fatömcg vétessék számba. 

A jövedelem pénzbeli kifejezésének kiszámítására pedig 
az fogadtatott cl, hogy az 1 8 G 7 — 1 8 7 2 . évek hat évi időtar
tama alatt fennállott árak átlaga vétessék alapul. 

Márcz. 29-én. A törvényjavaslat felett való tanácskozás 
befejezése után K e g l e v i c h István gróf, azon nézetből indulva 
ki, hogy a termés értékének kiszámítására felvett azon 6 esz
tendő, mely a gabona becslésének alapja, véletlenül igen olcsó 
idő volt a gabonára és ép oly véletlenül felette drága az 
erdőterményekre nézve, s ennek következtében, miután az adó
kivetés alapját a jövedelem képezi, az erdők jövedelme pedig 
az utolsó években sokkal magasabb volt, mint a szántóföldeké, 
az erdő aránylag sokkal nagyobb adóval lenne sújtva, mint a 
szántóföld, kifogást emelt a törvényjavaslat ellen, s csak azon 
esetre nem kivánt ellene szavazni, vagy a névszerinti szavazás 
kérésétől elállani, ha Ghyczy pénzügyminister kijelenti azon 
véleményét, hogy a képviselőházhoz visszaküldendő törvényjavas
latnak az általa kifejezett kifogás értelmének megfelelő módo
sítását a képviselőházi tárgyalás alkalmával eszközölni fogja. 

G h y c z y Kálmán pénzügyminister erre a ház helyeslése 
között akként válaszolt, hogy a te t t kérdés feletti véleményét 
a maga helyén, t. i. a képviselőházban fogja megmondani. 

E r r e K e g l e v i c h István gróf 10 tag nevében névszerinti 
szavazást kért , mivel azonban a ház nem volt határozatképes, 
a szavazás a húsvéti ünnepek után fog megtartatni . 

Az ügy további fejlődéséről t. olvasóinkat jövő füzetünk
ben fogjuk értesíteni. B. 



(B.) Törvényjavaslat az Országos statistika szervezésé
ről. A földmivelés- ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister 
a képviselőház elé törvényjavaslatot terjesztett az országos 
statistika szervezéséről. E javaslat szerint a központi statistikai 
hivatal mellett, mint tanácskozó testület egy országos statisti
kai tanács álland, mely az egyes szakministeriumok képviselői
ből, valamint a földmívelési ipar- és kereskedelemügyi minis
terium által kinevezett szakférfiakból alakul; a statistikai anyag 
hivatalos gyűjtésére pedig minden törvényhatóságban állandó sta
tistikai bizottság szerveztetik. 

Hisszük, hogy a képviselőház elfogadja az üdvös javaslatot, mely 
esetre mi erdészek is a sajnosán nélkülözött szakszerű országos 
erdőstatistika megnyeréséhez nevezetes haladással közeledünk. 

Uj faraktár Budapesten. A vallás- és közoktatási mini
sterium az alapítványi erdőkben termelt faanyagok biztosabb 
és előnyösebb értékesithetése végett Budapesten a Józsefváros
ban uj faraktárt szándékozik nyittatni, és pedig olyképen, hogy 
abban a tűzifán kivül lehetőleg mindennemű épület-, mű- és 
szerszámfa-anyagok is álljanak a venni szándékozók rendel
kezésére. A városi hatósággal most foly a tárgyalás az iránt, 
hogy a kiszemelt raktár-helyiségnek a megjelölt czélra való 
használhatása a ministerium számára 10 évre biztosittassék. 

Erdészeti-kinevezések. A m. k. pénzügyministerium veze
tésével megbízott ministereinők által a beszterczebányai m. k. 
jószág-igazgatósághoz K l e i n Ödön m. kir. erdész, erdőrende
zővé, B i e l e k István m. k. erdész, főerdésszé, S z a b a t o w i t s 
Adolf és P 1 e c h József raktártisztek, erdészekké, és P u 1 v e r-
m a c h e r Gusztáv erdőhivatali számvivő, a temesvár-karansebesi 
jószág-igazgatósághoz főerdészszé neveztettek ki. 

Az Országos Erdészeti-Egyesület. 
K i a d ó : 

Bedő Albert. 
Szerkesz tő : 


