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ERDÉSZETI LAPOK 
LXIV. ÉVF. 

A Z O R S Z Á G O S ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T 

K Ö Z L Ö N Y E 
12. FÜZET 

KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
Felelős szerkesztő 

CZILLINGER JÁNOS 
Megjelenik minden hó 15-én. 

Előfizetési díj 1925 évre általában 240.000 K., erdőtiszteknek 120.000 K., 
erdészeti altiszteknek 80.000 K. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai a iagjárulékok (alap. kamat vagy tagdíj) és az időn

kint közzétett pótdíj fejében kapják. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utca 6. sz . II. emelet 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

(Telefon: 37—22.) 

Kérelem 
a tagdíjak és előfizetési díjak beküldésére 

Felkérjük az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjait és 
az „Erdészeti Lapok" t. előfizetőit, hogy tagdíjaikat, illetőleg 
az előfizetési díjakat a jelen számunkhoz csatolt postatakarék
pénztári csekk felhasználásával mielőbb beküldeni szíves
kedjenek. 

Az 1926. évre a tagdíj (pótdíjjal) 
1. erdőbirtokosok, uradalmak, jogi személyek és cégek 

részérő], 
a) ha alapító tagok: 250.000 K (20 pengő), 
b) ha rendes tagok: 300.000 K (24 pengő); 

2. erdészeti tisztviselők és alkalmazottak részéről, 
a) ha alapító tagok: 100.000 K (8 pengő), 
b) ha rendes tagok: 150.000 K (12^ pengő). 

3. Nyugdíjas tisztviselők, főiskolai hallgatók 75.000 K-át 
(6 pengőt), illetőleg 100.000 K-át (8 pengőt) fizetnek, kérjük 



azonban, hogy akinek viszonyai megengedik, a 2. alatti tag
díjakat fizesse. 

Az „Erdészeti Lapok" előfizetési díja egész évre 250.000 
kor. (20 pengő), erdészeti altiszteknek 125.000 K (10 pengő). 

Az O. E. E. tagjai az „Erdészeti Lapok"-at a fenti tag
díjak ellenében kapják, külön előfizetési díjat tehát nem 
fizetnek. 

A titkári hivatal. 

Hadik János gróf 
Az Országos Erdészeti Egyesület Elnöke 

Egyesületünk életében jelentős esemény volt 
a december 7-ki közgyűlés osztatlan bizalmának 
megnyilvánulása, amellyel a közgyűlés a hosszú 
Időn át üresedésben volt elnöki tisztséget H a d i k 
János gróf őexcellenciájára ruházta. 

Üj elnökünk megválasztása után mindjárt át
vette az elnöklést s bár ez alkalommal még nem 
volt módjában részletes prograinmoi adnia, lapunk 
máshelyen olvasható székfoglaló beszédjében élénk • 
hangsúlyozással tanújelét adta annak, hogy ideális 
törekvéseinkben minden erejével mellettünk kíván 
küzdeni. 

Erőteljes tapsvihar jelezte új elnökünk sokat
mondó bemutatkozóját, igazolva azt, hogy a ke
ményen hangsúlyozott szavak közönségünk köré
ben teljes megértésre találtak. 

Őszinte örömmel és bizalommal köszöntjük 
Őexcellenciáját elnöki minőségében és a mi mun
katerületünkön hatványozott mértékben megkez
dett közgazdasági tevékenységéhez sok sikert 
kívánunk! 


