
Erdötermenyek árjegyzéke. 
A beszterczebányai piaczon. 

Egy öl 4 ' h. bükk uszafa 9 frt — kr. 
7 5) — 71 

— 11 82 11 

Sellyén (Pozsonymegyében.) 

Egy öl szil hasábfa 19 frt — kr 
» tölgy „ 17 » — ii 
» » puha „ 12 » — a 

Szegszárdon (Tolnamegyében.) 

15 frt 40 kr 
„ » bükk „ 14 •.» 90 » 

» „ tölgy „ 13 » 20 
» » puha „ 8 » 50 

Egy köbláh kemény épületfa — 34 n 

Pécsváradon (Baranyamegyében.) 

13 frt 80 kr. 

„ „ puha „ • • • • • • 10 80 n 
— 28 » 

Koloson (Nyitramegyében.) 

Egy öl bükk hasábfa 8 frt —• kr. 
» tölgy „ 7 „ — „ 

„ köbláb tölgy épületfa — „ 1 8 — 2 4 kr. 
„ „ bükk „ — „ 16 kr. 



Az „Erdészeti Lapok" tisztelt közönségéhez. 
Midőn lapunk ez évi folyamának utolsó füzetét t. olvasóink

nak ezennel átadjuk, nem mulaszthatjuk cl, hogy mindenikét 
mint erdészeti irodalmunknak és ügyünknek tettel működő 
barátját és pártolóját , az eddigiekért való elismerő kö
szönet nyilvánítása mellett, a további szives támogatásra fel 
ne kérjük. 

A jövő évvel tizenegyedik évfolyamába lépő lapunknak 
eddigi tartalma és iránya t, olvasóink előtt jól ismert lévén, 
biztató reménnyel vagyunk az iránt, hogy az ezutáni támoga
tásra is érdemesnek fogják tartani. Közelebbi tájékozás végett 
azonban nem véljük feleslegesnek megemlíteni, miszerint az 
„Erdészeti Lapok"-nak nem csak az a feladata, hogy szak
társaink kezében legyen méltó és nélkülözhetlen szakközlöny, 
hanem az is, hogy erdőbirtokosainkkal a részükre oly igen 
szükséges erdészeti szaktanokat fokozatosan megismertesse, 
hogy nekik, erdőgazdaságaik körében megoldandó kérdéseknek 
elintézésére, alkalmas irányelveket s tapasztalatból merített 
tanácsokat adjon, s hogy mindezekkel összefüggően a fahasz-
nálat, faértékesités és faeladás terén is az általános hazai 
viszonyokból folyó s anyagi érdekeikben is élénken szükségelt 
felvilágosítással és tájékozással szolgáljon. 

A szakbeli kérdések elméleti és gyakorlati tárgyalása mel
lett az erdőhasználatra és erdészeti üzletekre vonatkozó tudni
valóknak közlésére is kellő gondot fordítván, lapunkat ebez 
képest nem csak a szakember és az erdészet iránt érdekkel 
viseltető ügybarátok, hanem az erdőbirtokosok és fakereskedők 
is egyenlő előnnyel használhatják. 

Lapunknak terjedelme és előfizetése ára az eddigi marad
ván, az egész évre já ró és aránylag csekély 5 frt díjért, 



a rajzokkal és szükség szerint térképekkel is kiegészített és 
havonként kiadott 12 füzettel, oly közlönyt juttatunk előfize
tőink birtokába, mely a mellett, hogy az erdészeti ismeretek 
szinvonalán tartja, egyszersmind állandó becscsel bir, s évek 
múlva is hasznos útmutatásokká^ s tapasztalati adatokkal 
szolgálhát. 

Tisztelettel kérjük azért mindazon ügybarátainkat, kik az 
„Erdészeti Lapok" ügyének támogatását figyelmükre méltatják, 
hogy részükről előfizetni s lapunkat barátaik és ismerőseik 
körében megismertetni, s ha terhükre nincsen a lap béltar
talmának minél előnyösebb emelése végett előfizetőket is gyűj
teni szíveskedjenek. 

Budán, deczember-hó 31-én 1 8 7 1 . 
Divald Adolf és Wagner Károly, Bedő Albert, 

lapvezetők cs kiadók. szerkesztő. 

K ü l ö n f é l é k . 

Uj enquéte az erdőtörvényjavaslat ügyében. Miként t. 

olvasóink is tudják, a földművelési minister ur a mult évben 
az erdészeti-egyesületet és az összes gazdasági egyleteket felhívta, 
hogy az erdőtörvényjavaslatra vonatkozó észrevételeiket nyilvá
nítsák. Ez észrevételek az illetők részéről megtétetvén, most a 
minister ur, miként az erdészeti-egyesülethez intézett leiratából 
értesülünk, azok tárgyalására jövő évi január-hó első felében 
egy szűkebb körű uj enquétet tart. 

Mezőgazdasági szaklap. Sporzon Pál ur a keszthelyi 
gazdasági felsőbb tanintézet és földműves iskola igazgatója, s a 
mezőgazdasági szakirodalom kitűnő munkása, minden rendű 
gazdák és gazdaságkedvelők számára „A gyakorlati mezőgazda" 
czim alatt jövő évi január 1-től kezdve népszerű szaklapot 


