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Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapesten, a várban, Dísz-tér 12. sz. a. I. em. 

A lap irányával nem ellenkező hirdetésele mérsékelt díjért közöltetnek. 

Egyleti e lő ter jesz tés az országgyűlés képviselőházához 
az erdőtörvény ügyében. *) 

Mélyen tisztelt képviselőház! A hazai erdők czélszerü 
megóvásának halaszthatlan szükségessége, az Országos Erdészeti-
Egyesület kötelességévé teszi, a mélyen tisztelt képviselőházat 
arra kérni, hogy Magyarország erdőségeinek fenntartása és 
helyes gazdasági kezelése érdekében kegyeskednék bölcs figyel
mét az erdőtörvény mielébbi megalkotására irányozni. 

A mélyen tisztelt képviselőház bölcsesége előtt szintén 
ismeretes, hogy az erdők kezelésére és fenntarthatására irány
zott s jelenleg hatályban lévő régi törvényeink, a közgazdaság 
terén azok meghozása óta történt nagymérvű haladás, s a 
változott jogviszonyok következtében, ma már egyátalán nem 

*) Ez előterjesztés másolata a m. k. ministerelnök és a földmivelési minister 
araknak külön kérelem kíséretében szintén bemntattatott. Szerk. 
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elégségesek arra, hogy az erdőgazdaság egészséges fejlődését 
és az ország jólléte érdekében feltétlenül szükséges erdők 
állandó fenntartását biztosítsák. 

Az Országos Erdészeti-Egyesület nem tartja jelen tisztelet
teljes kérelme keretébe illőnek, azon jól ismert okok és szomorú 
példák részletezésébe bocsátkozni, melyek az erdők okszerű 
kezelésének ellenőrzését, és az ezen alapuló behatóbb törvény-, 
hozási intézkedést nálunk is elkeriilhetlenül szükségessé teszik. 

Az erdők közgazdászati jelentősége és azon befolyás, 
melylyel azok a természet háztartásában bírnak, Magyarországra 
kiváló mértékben állván fenn : elegendőnek véljük itt csupán 
arra hivatkozni, hogy hazánk kiviteli kereskedelmének egyik 
jelentékeny és továbbra is fokozódó jövedelmet igérő czikkét a 
faanyagok képezik, s hogy Magyarország földlerülete Kelet-
Európa száraz vidékéhez tartozván, mezőgazdasági földmivolé-
sünk sikeres fennállásának egyik biztositéka szintén erdeink 
okszerű gazdasági kezelésében leli zálogát. 

Az előadottak alapján tehát tiszteletteljesen bátorkodunk 
a mélyen tisztelt képviselőházat kérni : miszerint a királyi 
kormányt felhívni méltóztatnék arra, hogy az a m. kir. föld
mivelési ministeriumnál már 7 év óta készen álló erdőtörvény-
javaslatot a sürgősen szükségelt erdőtörvény megalkotása végett 
mielőbb a törvényhozás elé terjcszsze. 

Budapesten, október-hó 30-án 1875. 

A franczia donga é s a bodnárfa üzlet-mozgalmáról. 

A mi a franczia dongatermést az 187*/ 5-iki munkaidény
ben illeti, mindenekelőtt jeleznem kell, hogy ezen áruezikk 
össztermelése az e lapok folyó évi januári füzetében közzétett 
összeállitásomban foglalt mennyiségnél nemcsak, hogy kevesebb 


