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Földes J á n o s : Az  erdő,  annak  művelése,  hasznai,  védelme  és 
rendezése. Köztelek Olcsó Könyvtára III. évfolyam 9—10. füzet. 
28 ábrával. Ára 1 korona. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület könyvkiadóválla
latának ezt a legújabb termékét szívesen fogadjuk, mint egyikét 
ama nálunk igen gyéren piaczra kerülő irodalmi termékeknek, 
amelyek czélja az erdőt és a benne folyó gazdaságot szélesebb 
körökben megismertetni, iránta rokonszenvet kelteni, amire 
nálunk oly nagy szükség van. Földes János, mint a Köztelek 
erdészeti rovatának régi vezetője, amely minőségben igen nehéz 
küzdőtéren jelentékeny szolgálatot tett az erdészeti érdekek kép
viselése által, vállalta azt a nem könnyű feladatot, hogy a gazda
közönség részére irjon az erdőről, amely közönség, mint sajnosán 
tapasztaljuk, gyakran oly kevés érzékkel bir az erdőgazdaság iránt, 
hogy azt minél kisebb térre szorítani igyekszik birtokán s általában 
pusztító módon hasznosítja erdejét. Élénken illusztrálja e felfogást 
ugyanezen könyvkiadóvállalatnak egyik-másik kiadványa, amely a 
fenyőerdők vágásainak kecskékkel való legeltetését propagálja. Földes 
midenesetre hálára kötelez bennünket, hogy e nehéz feladatot vállalta, 
amely nézetünk szerint az volt, hogy igen szűk téren a gazdát 
necsak felvilágosítsa az erdőnek és művelésének mivoltáról, hanem 
a mezőgazdaság mellett erdővel is biró gazdát közvetlenül fel
használható tanácsokkal is ellássa. A rendelkezésére álló hely
szűke lehet az oka annak, hogy Földes füzete inkább csak az 
első követelménynek tesz eleget, a kisebb erdőbirtokok kezeléséről, 
termékeik mikénti értékesítéséről, a számvitelről és ellenőrzésről, 
a hatóságokkal való érintkezéséről stb. ellenben alig van szó benne. 

A füzet tartalma a következő fejezetekre terjed ki: 
Erdeink kiterjedése és eloszlása. Erdőt alkotó fanemek. Az erdő

alakok. Az erdők felújítása és ápolása. Az erdő használata. A mező
gazdaságot gyámolító mellékhasználati tárgyak. Leginkább ipari 
czélokra szolgáló mellékhasználati tárgyak. Egyéb mellékhasználatt 
tárgyak. Az erdő védelemé. Az erdő rendezése. Az erdő közvetett 
hasznai. 



Fodor Lipót : Fakereskedelmi  Czimtár.  A fakereskedelmi érde
keltség szempontjából igen fontos és figyelemreméltó mű jelent 
meg fenti czimmel Fodor  Lipót ismert szakiró összeállításában. 
Szerző ezen lelkiismeretes munkára valló művében a magyar 
erdőviszonyok, faárak s a kiviteli forgalom ismertetése után szak
szerű csoportosításban közli a magyar, horvát-szlavóniai fatermelők 
gőzfürészek, fanagykereskedők, detailfakereskedők, faügynökök, 
donga-, talpfa- és faszéntermelők, hordó-, bot-, parketta-, hajlitott-
fabutor-, fagyapot- és gyufagyárak czimeit. A 12 ívre terjedő, 
csinos kivitelben készült mű a szerzőnél (Budapest, VII., Jósika-
utcza 2.) rendelhető meg 8 koronáért. 

Mezőgazdasági Szemle. Ez az 1882-ben Cserháti Sándor és 
Kosutány Tamás által alapított havi folyóirat a folyó évvel enesei 
Dorner Béla kir. gazd. intéző és Röszler  Károly szakavatott szer
kesztésébe került. A lap munkatársai között örvendetes módon 
néhány erdőgazdát is találunk. Igy az első füzetben Craus  Géza 
Aladár és gegesi Kiss  Ernő neveivel találkozunk, kik közül első 
a közlegelők javításáról értekezik, mig utóbbi csiki levelet irt. 
A lapra egy évre 12 K-ért elő lehet fizetni ifj. Röszler Károlynál 
Arad, Gróf Apponyi-utcza 12. 
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FELHÍVÁS 

az erdészeti  államvizsga  tárgyában. 
A folyó év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 

felhivatnak, hogy az ehhez szükséges engedélyért benyújtandó kér

vényeiket kellően felszerelve legkésőbb folyó  évi  február  hó  végéig 
az erdészeti államvizsgáló bizottság elnökének czimére (Budapest, 
V., Zoltán-utcza 16. szám) bérmentve küldjék meg. 

Horváth Sándor  s. k. 
mint az államvizsgáló bizottság elnöke. 


