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Megjelenik minden hónapban.
Tizenötödik évfolyam.
X I I . füzet.
Deczember 1876.
Előfizetési
díj egy évre : azok számára kik az „Országos
nem tagjai 8 frt;
tagok számára
az évi 5 frt alapítványi
beküldése mellett csak 3 frt.
Szerkesztőség
és kiadóhivatal
Budapesten,
II. em. — A lap irányával
nem ellenkező

Erdészeti-Egyesületnek"
kamat, vagy évdij

Pest, Hold- és Gyapju-utcza
sarkán
hirdetések mérsékelt díjért
közöltetnek.

Elő fizetési

felhívás

„ERDÉSZETI L A P O K "
1877.

évi, v a g y i s

tizenhatodik

Lapunk
Az

elmúlt

hazai

jelen
másfél

szaklajrjaink

ez nekünk

füzete

évfolyair\ára.

annak

15-ik

évfolyamát

zárja be.

évtized kétségkívül oly hosszú idő, melyet
közül igen

is lehetségessé

kevés mutathat

fel,

s

hogy

vált, azt a szerkesztők és kiadok

kitartása mellett erdészeti szakunk híveinek és erdőbirtosaink
azon ügybuzgó tagjainak köszönhetjük, kik honfiúi
ből is kifolyólag Magyarországra nézve hasznosnak

érzelmeik
és

szük-

ségségesnek ismerek, a meglévő szakközlöny fenntartását szel
lemileg és anyagilag támogatni.
Az

eddigiek

és

a folyó

évben

is nyilvánult tömegcsb

pártolás alapján teljes bizalommal nézünk a jövő elébe, és jó
reménnyel hisszük, hogy nem csak eddigi híveinkkel találkozunk
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az uj évben, hanem sikerül
szaktéren

közlönyünk olvasóiul az erdészeti

működő férfiakat

és

erdőbirtokosokat

és annál biztosabban megnyerni, mert
hogy
a

nem

egyátalában

kétkedünk abban,

közlönyünk béltartalma ezután is olyan lesz, mely ugy

szaktudomány,

mint

a gazdasági kezelés és az értékesítés

szempontjából teendő igényeket kielégitendi.
A

„Erdészeti

Egyesület"

által

az

marad,

eddigi

erdőbirtokosok
azt,

sem

felett

Lapok"

iránya

az

„Országos

Erdészeti

is kitűzött czéloknak megfelelőleg jövőre is
s midőn

elfogulatlan

mulasztandja

egyfelől

a hazai erdőtisztek és

tanácsadója

el,

hogy

kivan lenni, másfelől

erdőségeink

összes

érdekei

őrködjék.
A faüzlet forgalmáról és a faárak állásáról, mint eddig,

ugy ezután is, rendes tudósításokat fogunk adni.
Az

„Erdészeti

Lapok"

havi

füzetekben

jelennek

meg

legalább 3 — 4 nyomatott iven, szakbeli hirdetéseket is tartal
mazó külön szines boríték

alatt, rajzokkal és szükség szerint

külön mellékletekkel. Előfizetési ár
kik

az

„Országos

Erdészeti

egy

évre

8 frt. Azok,

Egyesület" tagjai, vagy azokká

lesznek, az évi 5 frt tagsági dijon, vagy alapítványi kamaton
kivül a lap egész évi folyamáért külön csak 3 frtot
A

ki

mint

eddig
olyan

nem

volt

az

kívánná j á r a t n i ,

egyesületnek

tagja,

fizetnek.

de a lapokat

kéretik e szándékát az összesen

8 frtot tevő tagsági- és lapdijnak befizetése mellett, az egyesü
lethez intézendő levél utján kijelenteni.
Az
„A\

előfizetések

Országos

legczélszerübben

Erdészeti

Egyesület

postautalvány

pénztárához

által
Bnpapestre"

(Pest, Lipótváros, hold-utcza, 0. szám. II. em.) íntézendők.
Budapest,

1 8 7 6 . deczember-hó

l-jén.

Az „Országos Erdészeti Egyesület",
mint kiadó

Bedö Albert,
szerkesztő.

