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Január 1873.

Előfizeted
díj egy érre és ásol; számára kik az„Országos
Erdészeti-egyesületnek",
nem tagjai S frt; tagok számára
az éri 5 frt alapítványi
kamat, vagy énlij
beküldése mellett csak 3 frt.
Szerkesztőség skiadóhivatal
Budapesten, a várba?}, Fortiina-ntcza
129. sz. a. II. <m
Mérsékelt díjért mindennemű hirdetések
közöltetnek.

Hazai erdészetünk tisztelt közönségéhez.
Az Országos Erdészeti egyesület az általa képviselt erdő
gazdasági

érdekek

minél

sikeresebb

előmozdítása

végett

az

egyesület és a tagok érdekében állónak ismerő az , Erdészeti
Lapok"

czimü havi folyóirat tulajdoni jogának és kiadásának

a czélból való megszerzését,
szellemi

téren

való

hogy ennek utján a tagokkal a

találkozást

minél

eszközölhesse, s az

erdőgazdasági

sérc

mint

hivatott

lapot

fokozottabb mértékben

alapos ismeretek terjeszté

szakközlönyt

a tagoknak

a

tagdíj

mellett olcsó áron megszerezhetővé tegye.
Az e tárgyban

f. évi január-hó 5-én Pesten megtartott

egyleti közgyűlés egyhangú határozata alapján a tulajdoni jog
megszerzése foganatosíttatván, az „Erdészeti
évi január-hó

1-től

Lapok"

1873-ik

kezdve az Országos Erdészeti egyesület

kiadásában jelennek meg.
Midőn

ezt hazai erdészetünk tisztelt közönségének- szíves

tudomására hozzuk, egyszersmind, közölni kívánjuk azt is, hogy
i

az

„Erdészeti

8

Lapok -at

a folyó

1 8 7 3 . évtől kezdve meg

szüntetett egyleti évkönyv helyett az Országos Erdészeti egyesü
let valamennyi tagja az évi 5 frt alapítványi kamat vagy évdij
mellett 3 frtnyi előfizetési díjért kapja, mig azon alapító tagok
nak,

kik

2 0 0 forintot,

vagy ennél többet alapítottak, a lap

minden további dij fizetés nélkül küldetik meg. A nem
részére
Az

tagok

az egész évre egyszerre fizetendő előfizetési ár 8 frt.
Országos

Erdészeti

egyesület

ezen anyagi áldozatot,

melyet tagjainak s az általa szolgált ügynek érdekében

hozott

azon reményben is tevé, mert meg volt győződve, hogy tagjai,
kik

eddig az

5 frt tagsági díjon felül a lapért még G frtot

voltak kénytelenek fizetni, jövőre a, 8 frt összeget könnyebben
fedezik, s a lapot kétségkívül valamennyien megrendelik, valamint
erdészetünk

mindazon

ügybaráti

is, kik eddig a lapért külön

6 frtot fizettek, jövőre e helyett örömestebb adnak évi 8 frtot,
hogy ezen dijért egyszersmind az erdőbirtokosok és szaktársak
javát, s ebben közgazdaságunk egyik legkiválóbb ágát szolgáló
egyesületnek is tagjai lehessenek.
Tiszteletteljesen kérjük tehát az Országos Erdészeti egyesület
mindazon tagjait, kik az
szíveskedjenek

az

„Erdészeti Lapok"-at bírni kívánják,

1 8 7 3 . évre járó 5 frt alapítványi kamatot,

vagy illetőleg évdijat és a lap 3 frt előfizetési árát következő
czim alatt : „Az
vár, Fortuna-utcza

„Erdészeti Lapok" kiadóhivatalának Budán,
129. sz. II. em." postautalvány utján mif

élébb beküldeni, hogy a nyomatandó példányok

számában és

szétküldésében akadály ne legyen.
Azon ügybarátainkat, kik eddig az egyesületnek nem vol
tak

tagjai,

de jövőre azokká kívánnak lenni, s az „Erdészeti

Lapok "-at mint ilyenek óhajtják birni, szintén tisztelettel kérjük
szándékuk szíves nyilvánítására, s azon alkalommal az összesen
8

frtot

tevő tagsági díjnak

és előfizetési összegnek az előbb

megjelölt czim alatt való beküldésére.

Tisztelt közönségünk tájékozására megjegyezzük még, hogy
az

„Erdészeti

Lapok"

jövőre is megmarad

eddigi

szerkesztője

szerkesztőnek,

D i v a l d Adolf és W a g n e r

B e d ő Albert ur

s hogy az eddigi kiadók,

Károly urak jövőre a lap főmun

katársai lesznek és a tiszt, olvasó közönséggel az eddiginél még
szorosabb szellemi összeköttetésbe lépnek; az eddigi munkatár
sak ujak csatlakozásával jövőre is közreműködnek, s a lap irányá
ban és megjelenésében változás nem történvén, az egyleti tagok
és előfizetők havonként 3 nyomatott ivre terjedő és a szükség
hez képest rajzokkal is kiegészítendő szakközlönyt fognak kapni.
Az „Erdészeti Lapok "-at, mely ezután is kedves

felada

tának ismeri erdőbirtokosainknak, erdészeinknek és erdészetünk
összes ügybarátainak

hű erdészeti tanácsadója lenni a tisztelt

közönség és egyleti tagtársaink hivatásszerű meleg

pártolásába

hazafiúi bizalommal ajánljuk.
Az Országos Erdészeti egyesület nevében :
Keglevich

Béla,

elnök.

Szerkesztői nyilatkozat.
Midőn az „Erdészeti Lapok "-nak az Országos

'Erdészeti

Egyesület kiadásában megjelenő ezen első füzetét tisztelt szak
közönségünk kezei közé adjuk, részünkről sem mulaszthatjuk el,
hogy

ezen,

alkalommal

egyébiránt
néhány

általunk

szót

ne

is

benső

intézzünk

örömmel

lapunk

ügyünk azon tisztelt közönségéhez, melylyel

évek óta

csések vagyunk összeköttetésben állhatni, s mely
kitartó szellemi és anyagi támogatása folytán,
szerint

szintén

első

sorban

köszönhetjük

és

üdvözölt
erdészeti
szeren

közönségnek,

meggyőződésünk

hazai

erdészetünk

megindult üdvös fejlődését, s azon sikert, mely az erdészetnek
ugyszólva századok óta meggyökerezett mellőzését s alárendelt
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