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Kiadó : Szerkesztő : 

Az Országos Erdészeti-Egyesület. Bedö Albert. 

Megjelenik minden hónap 28.-án. 
Harminczkettedik évfolyam. I I I . füzet. 1893. márczius hó. 
Előfizetési dij egy évre 8 frt. Az Országos Erdészeti Egyesület azon alapitó 
tagjai, kik legalább 150 frt alapítványt tettek, valamint a rendes tagok is a 8 frt 
évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Oly alapitó tagok, kik 150 írtnál keve

sebbet alapítottak, 3 frt kedvezményi árért járathatják. 
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A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

Fölhívás a közönséghez! 
A magyar állam megalapításának ezredik évfordulóját 

készül megünnepelni a nemzet. 
Hazánk törvényhozása elhatározta, hogy az ezredéves 

ünnepélyek keretében országos kiállítás tartassák. 
0 cs. és apostoli királyi Felsége, legkegyelmesebb 

Urunk és Királyunk ezen kiállítás védnökségét elfogadni 
kegyeskedett. 

A törvény e kiállításnak 1896-ban, Budapesten az ille
tékes ministerek és egyéb szakkörök közreműködésével 
leendő rendezését reám ruházta. 

Kettős czélja lesz ezen kiállításnak. 
Első sorban emlékeztetni a nemzetet az ezredéves mult 

nagy eseményeire és alkotásaira és megmutatni a külföld
nek is, hogy a magyar nemzet hasznos tagja volt az európai 
népcsaládnak a haladás együttes munkájában. 
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Második feladata a kiállításnak az lesz, hogy megis
merjük a magyar államot alkotó összes erőket; megismer
tessük önmagunkkal és az idegenekkel a szellemi, anyagi 
és erkölcsi téren való munkálkodásnak összes vívmányait. 

Felhívom az ország minden polgárát, hogy ezen feladat
ban a kormányt hazafiúi lelkesedéssel támogassa és hozzá
járuljon a nagy nemzeti mű sikeréhez. 

Része fog jutni az ország minden polgárának a mun
kában, valamint része lesz a sikerben is. 

A kiállítás sikere által növekedni fog hazánk tekintélye 
és fokozott lelkes bizalommal fogunk haladni a nemzeti 
megerősödés nagy munkájában. 

A kiállítás programmja felöleli a nemzeti munka min
den nyilvánulását; tervezete megadja a kereteket mindazok 
számára, a kiknek ősei, vagy a kik maguk bármely stéren 
tevékenykedtek. 

A törvényhatóságok, a városok és a osaládok, melyek
hez történelmi emlékek fűződnek, állítsák ki az okmányo
kat, műtárgyakat, ereklyéket, melyek nagy események, 
virágzási korszakok emlékét kelthetik fel; melyek jellemzik 
állami szervezetünk, ősi alkotmányunk és önkormányzati 
életünk fejlődésének menetét, a magánéletnek egyre gyara
podott igényeit és a nemzeti erő egyéb megnyilatkozásait. 

Az egyházak mutassák be működésük és tevékenysé
gük tanujeleit, történelmi emlékeiket, melyekre kegyelettel 
tekint a nemzet és a művészet remekeit, melyeknek meg
alkotása, gyűjtése és megőrzése az ő érdemük. 

A tudósok, a művészek, az irók, a tanférfiak, szóval 
a nemzet szellemi fejlődésének összes tényezői mutassák be 
az eszközöket, melyekkel egy évezreden át a felvilágosodást 
és a nemes izlést terjesztették, s a nemzet erkölcseit meg-
nemesiteni igyekeztek. 



Mutassuk be, hogy Európa éléstárának földjót hogyan 
munkáltuk a múltban, mint haladtunk mindig a korral és 
miképen érvényesítjük ma a tudomány vívmányait, hogy a 
nemzeti termelést fokozzuk. 

Tér jut a hazai ipar összes tényezőinek, melyek a múltban 
nem egyszer versenyeztek a nyugot legkitűnőbb szaktársaival. 

Tárják fel szorgalmuk és ügyességük műveit. Az elmúlt 
századok mestereinek remekeit, a napról-napra izmosodó és 
gyarapodó modern gyári ipar termékeit állítsuk sorba, ho gy 
tanúságot tegyenek a magyar munka, a magyar vállalkoz ó 
szellem erejéről és versenyképességéről 

A kormány gondoskodni fog, hogy a nemzeti munka 
méltó keretben legyen bemutatva, hogy a kiállítók erkölcsi 
sikerét előmozdítsa. 

Tárja ki mindenki szorgalma, ízlése, leleményessége 
eredményeit. 

Lépjünk mindnyájunk sorompóba, a kik dolgozunk ész-
szel, kézzel vagy géppel, egyért — a hazáért! 

í m lássa a mai nemzedék, miket teremtettek az apák 
az uttörés súlyos viszonyai között; ám érezzük át, hogy az 
ősök verítéke árán megtört sima uton milyen feladatok há
rulnak reánk és a jövendő nemzedékre! 

Nagy, ritka családi ünnep lesz az, melyet még nem 
sok nemzet ülhetett meg. 

Gyűljön a nemzet oda a felséges uralkodó köré, a ki 
hazánkat oly atyai gonddal és bölcseséggel vezette az áldá
sos béke utjain, a haladásnak magaslatára és a ki — egy 
dicső ezredéves mult hű letéteményese — oda vezeti a 
magyar népet egy szebb évezred küszöbére! 

Budapest, 1893. február havában. 
Lukács Béla s. k., 

kereskedelemügyi m. kir. minister. 


