
Molcsány Gábor: A minisztérium nevében azt már is kijelentheti, hogy 
feltétlenül szükségesnek tartják a zsebnaptár kiadását és mindent el fog
nak követni, hogy ebben a kérdésben az egyesületet támogassák. 

Elnök; Köszönettel tudomásul veszi Molcsány Gábor nyilatkozatát 
és az igazgató választmány egyhangú határozataként kimondja Orosz A n t a l 
indítványának elfogadását, amelynek értelmében a Zsebnaptár kiadása, 
illetőleg a szükséges anyagi támogatás iránt a megfelelő lépések mielőbb 
megteendők. 

Több tárgy nem lévén. Elnök az ülést berekeszti. 

K . m. f. 

Munkatársaink szíves figyelmébe! 
(írói tiszteletdíjak, kivonat, különlenyomatok stb.) 

Az Országos Erdészeti Egyesület az Erdészeti Lapokban 
megjelenő tanulmányokért írói tiszteletdíjat fizet. És pedig: a 
szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő munkáért 16 oldalas 
ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást igénylő cik
kekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 
16 oldalas ívenként 24 pengőt. 

A külföldi szaklapokkal létesített csereviszonyra való tekin
tettel kérjük igen tisztelt munkatársainkat, hogy tanulmányuk
kal egyidejűleg mindenkor egy rövid magyarnyelvű kivonatot 
is szíveskedjenek beküldeni, amelynek terjedelme a teljes magyar 
szövegnek kb. 3%-a lehet és a szerző által legmegfelelőbbnek tar
tott összefoglalást tartalmazza. Az esetleges változtatásokat a 
szerkesztőség fenntartja magának. 

A nyomtatás és javítás megkönnyítése céljából igen kérjük 
t. munkatársainkat, hogy tanulmányukat félíves papíron és lehe
tőleg géppel (és sohasem sűrített sorokkal!) írva. küldjék be 
hozzánk. 

A dűlt (cursiv) betűkkel szedendő szövegrész (pl. idézett 
Szerzők neve, idegen nyelvű címek, vagy idézetek, hangsiílyozni 
kívánt mondatok, stb.) a kéziratban egyszeri, esetleges kövér 
(fett) betűs szavak (pl. fejezet-címek) kétszeres aláhúzással 
jelzendők. 

Az áttekinthetőség és könnyebb érthetőség érdekében (külö
nösen elvont tárgynál, tudómányos fejtegetéseknél) kerüljük a 
fúlhosszú mondatokat és emeljünk ki minden fontosabb gondola
tot új bekezdéssel. 

A nyomdai nyers levonatnak a szerző által végzett kijavítá
sánál ajánlatos az egyezményes korrektúra-jeleket alkalmazni. 
(L. pl. Révai Lexikon, 12. kötet, 58. old.) 

A további figyelembeveendő szempontok érvényesíthetése 
céljából utalunk „Műszaki magyar nyelvünk" című közlemé
nyünkre. (199. old.) 



A különlenypmatokat az alábbi díjtételek szerint szám
lázzuk: 

16 oldal 50 példány P 18.— 
további 50 példány „ 2.80 

8 oldal 50 példány , 10.— 
további 50 példány , 1-60 

4 oldal 50 példány : . „ 6.— 
további 50 példány , —.90 

zöld borítólap 50 példány ,< 5-— 
további 50 példány . <•-.'". . . • „ 1 — 

Az „Erdészeti Lapok" szerkesztősége. 
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