
gának október 6-káig benyújtandók, később érkezettek tekin
tetbe nem vétetvén. 

Ö s z t ö n d í j van ezen akadémián 44, évenkénti 300 
forinttal, még pedig 20 bányászati és 18 erdészeti, 4 bánya
számvevőségi és 2 erdőszámvevőségi. Ezek azon r e n d e s hall
gatóknak adományoztatnak, kik vagyoiitalanságuk mellett ezen 
akadémián legalább egy féléven át jeles tanulmányi előmenetelt, 
kitartó szorgalmat, és feddhetetlen magaviseletet tanúsítottak. 

Van ezenkívül végzett jogászok számára 2 bányahatósági 
ösztöndíj 315, esetlegesen 520 forinttal. 

Végre az erdészetet jelesen végzett egyéneknek valamely 
külföldi tanintézeten való magasb kiképeztetésére évenként 
1000 frt áll rendelkezésre. 

Selmeczen, 1872. évi junius-hó 12-én. 
M. k. bánya- és erdőakademia igazgatóságától. 

Az „Erdészeti Lapok" tisztelt közönségéhez. 
Midőn lapunk 1862-ben megindult, annak előfizetési diját, 

remélve, hogy nem lesz oly magyar erdőbirtokos és erdőtiszt, 
ki előfizetőink sorába ne lépne, évi 5 forintban állapítottuk 
meg. Tiz évet meghaladó időn át maradtunk ez előfizetési 
összeg mellett, egész a mai napig, noha a papiros ára és a 
nyomdaköltségek a lefolyt időben több alkalommal emelkedtek, 
s ügybarátaink részéről is nem egy jó-akaró figyelmeztetést 
vettünk a szaporodott költségek számbavételére. 

Tiszta öntudattal mondhatjuk el, s ezt a kik irodalmi 
viszonyainkat ismerik jól is tudják, hogy e lapokat nem 
a számunkra jöhető anyagi hyeremény eszközléséért tartjuk 
fenn és adjuk k i , hanem azon önként magunk elé tűzött 
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feladatból folyólag, melylyel hazafiúi kötelességünknek ismerjük 
erdészeti ügyünket édes anyanyelvünk irodalmi terén is szolgálni 
s ennek utján juttatni el az erdőbirtokosok és erdészeti 
ügyekkel foglalkozók körébe azon ismereteket és egészséges 
gazdasági elveket, melyeket hazánk erdészetének előmozdítására 
üdvösöknek és viszonyaink közt czélravezetőknek ismerünk. 

E czéiunk elérésében t* előfizetőink anyagi támogatását 
annál elismerőhb köszönettel fogadjuk, minél inkább érezzük, 
hogy szerény anyagi viszonyainkhoz képest lapunk javára, 
netaláni tömegesebb pártolás hiányában, az# eddigieknél nagyobb 
anyagi áldozatot nem hozhatunk. Addig, mig képesek valánk 
szellemi munkásságunk mellett az előfizetések összegéből és 
erőnktől megbírható pénzbeli áldozattal lapunk kiadásait fedezni, 
nem tehettük, hogy az 1862-ben megállapított előfizetési dijat 
felemeljük; most azonban, midőn a papirosnak közelebbről lett 
uj és jelentékeny megdrágulása s 'a nyomdai árszabálynak 
folyó évi julius-hótól kezdve 25°/ 0 -a l történt emelése folytán 
az eddig is nehezen viselhetett kiadási költségek még épen egy 
negyedrésznyivel szaporodnak : lapunk fenntarthatásának érde
kében kénytelenek vagyunk annak előfizetési diját habár cse
kélyebb mértékben is felemelni, s tisztelt közönségünk szives 
tudomására hozni, hogy az „ E r d é s z e t i L a p o k " előfizetési 
dija f. évi julius-hótól kezdve egy évre 6 frt. 

A jelen félévre k i v é t e l e s e n külön előfizetést nyitunk 
3 írtjával, s lapunkat azon tisztelt hazánkfiainak, kik erdészeti 
irodalmunk s ebben erdőgazdaságunknak is emelését szivökön 
hordják, jóakaró pártfogásába ajánljuk, kérvén arra is, hogy 
ismerőseik közt annak híveket szerezni ne terheltessenek. 

Budán, junius-hó 30-án 1872. 

Divald Adolf és Wagner Károly, Bedő Albert, 
laptulajdonosok és kiadók- szerkesztő. 


