
I R O D A L O M 
Erdészeti Kísérletek. Erdészeti kísérleti állomásunk folyó

iratának 1928. évi 1. és 2. füzete, testes kötet alakjában a közel
múltban jelent meg Roth Gyula és Fekete Zoltán főiskolai ren
des tanárok szerkesztésében. A füzet ára 6 P. 

A rendkívül tartalmas füzetből a következő eredeti közle
ményeket emeljük ki: 

Vitéz Bokor Rezső: A szikes talajok mikroflórája, tekintet
tel azok megjavítására. 

Magyar Pál: Adatok a Hortobágy növényszociológiai és 
geobotanikai viszonyaihoz. 

Roth Gyula: Az erdészeti kísérletügyről. A hazai erdészet 
történetére nézve is igen becses tanulmány és egyben válasz 
Bíró Zoltánnak a gyakorlati erdőgazdáknak a kísérletügybe 
való erősebb bekapcsolódását sürgető cikkeire. Egyben a tar
vágás és természetes felújítás kérdésének újból való igen tanul
ságos felvetése. 

Dr. Fehér Dániel: Észak-Európa erdőgazdasági viszonyai. 
Közel 100 oldalra terjedő,- számos gazdasági vontakozással tar
kított monográfiája Dánia, Svédország, Norvégia és Finnország 
erdeinek. Számos ábrával és térképpel. Első ily kimerítő ismer
tetése az északi országok erdőgazdaságának irodalmunkban! 

Az Erdészeti Növénytan II. kiadása dr. Fehér Dánieltől és 
Mágócsy-Dietz Sándortól 3 kötetben fog megjelenni. A sajtó 
alatt álló I. kötet előfizetési felhívására, amely jelen lapszá
munkhoz van mellékelve, külön is felhívjuk olvasóink fi
gyelmét. 

Üj segédkönyv az erdőaltisztek számára. Tomasovszky Imre 
nyug. miniszteri tanácsos az erdészeti altisztek számára „Az 
erdőgazdasági segédszolgálat tennivalói" címen kiváló kézi
könyvet írt, amely a „M. Erdészeti és Vadászati Műszaki Se
gédszemélyzet Orsz. Szövetsége" (Miskolc) kiadásában hagyta 
el a sajtót. 

Szerző egy hosszú élet gazdag tapasztalatai alapján írta 
meg művét, mely hasznos tanácsadója az erdésezti altisztnek, 
annál is inkább, mert ez minden munkájára vonatkozólag útba
igazítást talál a könyvben, s a folyékony, élvezetes stílus min
dent könnyen érthetővé tesz mindenki számára. A könyv alakja 
is nagyban emeli használhatóságát, mert zsebben hordható lé
vén, mindig kéznél lehet. 

A mű két főrészre oszlik: I. A külső szolgálat tennivalói. 
II. írásbeli tennivalók. Ez utóbbi fejezet érthetőségét több jól 
megválasztott példa is emeli. 

Ára kötve 5 pengő, fűzve 4 pengő, amely összeghez még a 
postai és szállítási díj is hozzájárul. (B. E.) 


