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ÉRTESÍTÉS. 

Külön nyomtatványként küldjük meg t. Olvasóinknak a 
következő hivatalos közleményeket: 
1. A m, kir. földmívelésügyi miniszter 199.199/1941. P. M. számú 

rendelete a legkisebb és legnagyobb erdőgazdasági munka
bérek megállapításának a kötelezővé tételéről. 

2. A m. kir. minisztérium 3940/1941. M. E. számú rendelete a vadá
szatnak a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 
erdélyi országrészen való szabályozása tárgyában. 

3. A m. kir. iparügyi miniszter 34.610/1940. Ip. M. számú rende
lete a belföldi tölgy- és fenyőkéreg, forgalmának a korlátozása 
tárgyában. 

4. Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 108.900/1941. A. K. 
számú rendelete a tűzifa legmagasabb árának a megállapí
tásáról. 

5. A m. kir. földmívelésügyi minisztérium új erdészeti ügybeosz
tása. 

I RODALOM 

Dr. Tuzson János: A Magyar Alföld. Gazdasági növéinyíöldrajzi 
tanulmány, telpítési és vízgazdálkodási tervezet. (Kókad Lajos kiadása, 
Budapest, 1941. A r a 5.— P. 

A mindössze 66 nyomtatott oldalra terjedő tanulmány igazán dióhéj
ban foglal ja össze évtizedes kísérletezés és tanulmányok eredményeit . A 
szöveget 21 jól sikerült fénykén és egy, az alföldi részeket feltüntető át
nézeti térkép teszi kézzelfoghatókká és könyebhen érthetőkké. 

Bennünket elsősorban a tanulmány erdőgazdasági résziéi érintenek. 
Természetes azonban, hogy a n a g y o n szűkreszabott terjedelem mellett az 
erdőgazdaság hivatásának és tennivalóinak i s csak néhány oldal juthatott. 

Amennyi re az i lyen kis terjedelem mellett csak lehetséges volt, a 
szerző nemcsak a feladatokat foglalta össze, de rámutatott sok olyan, rész
ben m é g kiísérletszierű, de részben már elintézettnek vehető telepítésre is, 
amelyek az áltállá felhozott a lapvető igazságokat minden hosszas magya
rázatnál kézzelfoghatóbban bizonyltjaik. 

Röviden és érthetően emeli k az erdő kettős hivatását, h o g y a túl-
nedves h e l y e k e n szárít, a száraz, széljárta helyeken pedig fokozza a levegő 
nedvességtartalmát. Rámutat emellett azonban arra a nagy közgazdasági 
előnyre is, amit a fokozottabb mértékű erdőtelepítés a szükségletek el
látása, a lakosság foglalkoztatása és a talajban rejlő mérhetetlen kincs 
jobb felhsználása tekintetében jelent. 

Vá l t ig sajnáljuk, h o g y a tanulmány szűk keretei mellett nem jutott 
hely azoknak a számbeli adatoknak az ismertetésére, amelyeket a szerző 
egy bosszú életen át gondosan gyűjtöt t össze. Pedig a. szakembert nagyon 
érdekelnék ezek is. 

Örömmel állapíthatjuk mag azonban, h o g y a kis kötet — bár ugyan
csak dióhéjban —, de összefoglalja azokat a munkákat is, amelyek az 




