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ERDÉSZETI LAPOK 
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T 
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K I A D J A : A Z O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

Szerkeszti: 
BUND KÁROLY 

Megjelenik minden hó 15-én. * Előfizetési dij egy évre 24 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapító tagjai, kik legalább 300 K alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok az esedékes alap. kamat, illetőleg 20 K évi tagsági díj, vala
mint az 1920. évre alapító és rendes tagokra nézve egyaránt kivetett 40 K pótdíj 
fejében kapják. Azok az alapító tagok, kik 300 K-nál kevesebbet alapítottak, ezen

felül 10 K-t fizetnek. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utcza 6. sz. II. em. 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 
£ (Telefon : 37—22.) s 

Beköszöntő. 
Több mint félévi szünetelés után jutnak az Erdészeti Lapok 

ismét olvasóik egy részének kezéhez, igen szerény terjedelemben, 
mintegy szemléltetve azokat a szűkös viszonyokat, melyekbe az 
ország s annak minden intézménye jutott. Reméljük, hogy ezentúl, 
bár megszorított terjedelemben, havonként egyszer ismét meg
fognak jelenhetni, de egyelőre a megjelenés idejére nézve hatá
rozott időponthoz nem köthetjük magunkat. 

Az Erdészeti Lapok utoljára f. évi márczius havában jelentek 
meg. Ekkor az Országos Erdészeti Egyesület mint kiadótulajdonos 
az u. n. tanácskormány által feloszlattatván, ezzel természetesen 
az Erdészeti Lapok is megszűntek. Amidőn pedig augusztus hó 
elején a kommunisztikus kormányzat szomorú korszaka véget ért, 
a román megszállás, a postai forgalom hiányossága, a papirhiány 
s végül az anyagi eszközök fogyatékossága voltak akadályai 
annak, hogy lapunk ismét rendesen megjelenjen. Ezen akadályok 
közül az első kettő részlegesen megszűnt s mi sietünk jelen szá
munkkal ismét életjelt adni, kénytelenek vagyunk azonban tisztelt 



olvasóink figyelmét felhívni arra a körülményre, hogy ugy a 
papirhiány, mint a nyomdai előállítás költségeinek óriási emel
kedése a lap rendes terjedelemben való megjelenésének még 
mindig s előreláthatóan még hosszabb ideig korlátokat szab s 
arra kényszerit, hogy az Országos Erdészeti Egyesület valamennyi 
tagjához és az Erdészeti Lapok előfizetőihez azzal a kérelemmel 
forduljunk, hogy a hátralékos alapítványi kamatokat, tag
dijakat és előfizetési dijakat sürgősen küldjék be. 

Az Erdészeti Lapok előfizetési dija az 1920. évben: 

egész évre ... ... ... 80 K, 
fél „ 40 K. 

Az Országos Erdészeti Egyesület t. alapító és rendes tagjai 
pedig felkéretnek, hogy a rendes (20 K) tagdíjon, illetőleg az 
alapítványi kamaton felül 40 K pótdijat szíveskedjenek 
beküldeni. Készpénz-alapítók csupán a 40 K pótdijat fizetik, 
kivéve a 200 K-ás régi alapitókat, akik ezenfelül az eddig is fize
tett 10 K lapdijat is fizetik. 

A rendes viszonyok beálltáig az Országos Erdészeti Egyesület 
kénytelen t. tagjaira ily átmeneti terheket róni, melyek nélkül az 
Erdészeti Lapokat be kellene szüntetni. 

Bizalommal számítunk arra, hogy az Országos Erdészeti 
Egyesület t. tagjai és lapunk t. előfizetői a szükségesség legszű
kebb határai közé szorított áldozatot a jobb jövőbe vetett hittel 
a mai súlyos viszonyok között is meg fogják hozni, mert az immár 
58 éves lapra és 53 éve fenálló Országos Erdészeti Egyesületre 
sohasem volt akkora szükség, mint a közelebbi jövőben, amidőn 
az ország erdeire igen nagy feladatok várnak s azok haszno
sítása és gondos ápolása, termőerőben való emelése egyaránt 
elsőrendű érdek lesz! 

Az Erdészeti Lapok szerkesztősége. 
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