
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

Közhírré teszem, hogy a Zala vármegyei Radomos községi szü
letésű Csancsár Gábor részére 1893. évi október hó 30-án 26—1893. 
szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított eredeti b izo
nyítvány elveszvén, a helyett nevezett részére az eredetivel egyenlő 
értékű hiteles másolat adatott ki. Győr, 1929. évi november 29-en. 
A m. kir. erdőigazgatóság megbízásából : Barrois Sándor s. k., m. 
kir. erdőtanácsos. 

I R O D A L O M 

Könyvismertetés. Gazdasági ásványtan és talajismeret. A m. 
kir. földmívelésügyi minisztérium megbízásából írta': Treitz Péter 
főgeológusi (29 szövegkóppel és 3 térképpel). Ára 12 P. „Pá t r ia" Rt. 
kiadása, Budapest, IX'., Üllői-út 25. 

A mai alacsony termésárak mellett a gazda boldogulásának 
alapja az, hogy fél tudja-e emelni szántóföldjének termékenységét a 
lehető legmagasabb fokra és ki tudja-e hozni azt a legnagyobb ter
mést, amelyet talaja megfelelő kezelés mellett nyújtani képes. E mun
kának egyedüli célja az volt, hogy e cél elérésére szükséges ismere
teket közölje. A könyv Csonka-Magtyarország mezőgazdasági tago
zódását és az uralkodó talajtípusoknak természetrajzát tárgyalja. 
Szerző a megszabott keretben osiak arra szorítkozhatott, hogy a leg
fontosabb tulajdonságok megértéséhez nélkülözhetetlen alapismere
teket magyarázza. A könyv két részből áll. A z első' rész (ásványtan, 
kőzettan, földtan) a termőtalaj elemeinek szerkezetét és származá
sát ismerteti. A második rész a „Talajismeret" talajtípusoknak 
összetételét és termékenységük fokozására szolgáló módozatokat 
tárgyalja. 

Tartalom. Ásványtan. A talaj ásványainak keletkezése és tulaj
donságai. A talaj ásványainak leírása. Kőzettan. A kőzetek tulajdon
ságai A magyarországi .talajok anyakőzetei. •(Felsorolás.) Földtan. 
A Föld keletkezése. A Föld erőit: Vulkánosság. A víz, a jég , a szél 
geológiai működése. IA föld története. A Föld őskora, ókora, közép
kora és újkora. A jelenkor. 

Talajismeret. I. fejezet. <A talaj alakulás módjai. A klimiatikai 
tényezőknek szerepe a talaj alakulásban'. / / . fejezet. A z ősi talajok és 
szelvényeinek szerkezete. Erdőségi régiók és mezőségi régiók talaj
típusai. / / / . fejezet. A termőtailaj alkatrészei és szerkezete. IV. feje
zet. A termőtalajnak tulajdonságai. Fizikai tulajdonságok. Kémiai 
tulajdonságok. Fizikai absorptió. Kémiai absorptio. Báziscsere. A 
talajnak kémiai reakciója. V. fejezet. A termékenység és tényezői. 
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A talajnak élő alkatrészei. Baktériumok, gombák, algák. A z edaphon-
nak kártevő tagjai. Természetes vagy kliimatikai termékenység. Mes
terséges termékenység és fokozására szolgáló eszközök (műtrágyák). 
A termékenység fokának meghatározására szolgáló módszerek. VI. 
fejezet. A termőtalaj' beosztása. 

Csonkamagyarország közigazgatási térképe 1:500.000 most je
lent meg az Állami Térképészet kiadásában. A !117x86 cm nagyságú 
térkép a csonka ország összes községeit, a járási és megyei határo
kat, a vasútvonalakat és főbb utakat tartalmazza. A közigazgatási 
beosztást a térkép sarkában elhelyezett táblázat is összefoglalja. 
A könnyű áttekintést megyénkénti színezés segíti elő oly hatásosan, 
hogy a térképet nemcsak gazdag tartalma teszi nélkülözhetetlenné, 
de pompás külsejével is odakívánkozik minden iroda falára. 

Hasonló térkép hiányát régen, érezzük. Nélkülöztünk egy oly 
térképet, amely jó l áttekinthető és könnyen kezelhető formáiban, 
tisztán, és világosan, gyorsan és pontosan, tájékoztasson minden oly 
adatról, amelyekre nap-nap után szükségünk van & melyeknek gyors 
felkutatása eddig szinte lehetetlen volt. Az új térkép a csonka haza 
legjobb, legtartalmasabb s kidolgozás tekintetében is legtökéletesebb 
áttekintő térképe s1 mint ilyen, kedvező fogadtatásra számíthat úgy 
a hatóságok, ipari és kereskedelmi vállalatok, irodák stb., mint pedig 
iskolák és magánosok részéről is. 

A térkép ára hajtogatva, borítékban 2.50 P. A térkép az Állami 
Térképészetnél, bizományosainál, könyvkereskedőknél, valamint a 
postahivatalokban is kapható. 

Térképművek jegyzéké címen most adta ki az Állami Tér
képészet legújabb árjegyzékét. A jegyzék — a kiadványok száraz 
felsorolása helyett — tanulságos részletességgel tájékoztat a tér
képbeszerzéssel kapcsolatos, minden, tudnivalóval. Részletesen ismer
teti a hivatalos helyszínrajzi térképeket, közli1 ezek lapbeosztását, az 
egyes lapok helyszínelési és kiadási adatait, az eladási helyeket, 
árakat stb. Hasonló részletességgel tájékoztat az intézet kiadásá
ban megjelent turista-, Város^ stb. térképekről, iskolai atlaszokról, 
domborművű- és falitérképekről, s egyéb nyomtaványokról is. 
A jegyzéket a Jánoshegy pompás légi fényképe díszíti. 

A jegyzék a magyar térképészet iránt egyre nagyobb érdeklő
dést tanúsító külföld tájékoztatására, német nyelven- is (megjelent. 
Ebben a jegyzékben az intézet saját kiadványain kívül, minden 
egyéb, jelentős magyar térkép, sőt számos magyar vonatkozású, ak
tuális könyv is helyet talált. Ezt a füzetet Ép-Magyarország dom
borművű térképének fényképe díszíti, igen hatásosan. 

Érdeklődőknek, a jegyzéket az Állami Térképészet (Budapest, 
114., I I . , Retek-utca 43 . ) , valamint főbizományosai : az Eggenberger 
F. könyvkereskedés ós Kókai Lajos könyvkereskedése, ingyen meg
küldik. 



Megjelent Gustav Hempels Taschen-Kalender für den ÍForst-
wirt 1930. 268 oldal terjedelemben, féljegyzésekre alkalmas naptár
ral, a szokásos erdészeti vonatkozású tabelláknak és az erdei utak, 
valamint erdei vasutak építését tárgyaló szövegrésszel. Á r a 4.50 S. 
Megrendelhető Moritz Perles könyvkereskedésében, Wien:, I., Seiler-
gasse 4. 

K Ü L Ö N F É L E K 

Személyi hírek. A magyar királyi fö ldmívelésügyi miniszter 
előterjesztésére megengedem, h o g y Vermes Győző nyugalmazott m. 
kir. főerdőtanácsosnak, az erdészet érdekében teljesített buzgó szol
gálatáért, elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1929. évi 
november hó 7. napján. Horthy s. k., [Mayer János s. k. 

Kovács Zsigmond m. kir. segéderdőmérnököt, a makói m. kir. 
erdőhivatal vezetőjét, a szegedi Ferenc József-tudományegyetem 
jog- és államtudományi karán 1929. évi november hó 16-án az állam-
tudományok doktorává avatták. 

Halálozások. Vett értesülés szerint Hajts Géza oki. erdőmérnök 
és ifjú Scholtz Hugó, egyesületünk rendes tagjai meghaltak. Elhalá
lozásukról közelebbi adatok, sajnos, nem jutottak birtokunkba. 
Béke hamvaikra. 

Szigorlatok a soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki fő
iskolán. A soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolán a 
tanév elején az erdőmérnöki II . szigorlatok november 16-án és 18-án 
tartattak meg, amelyre a nagyméltóságú m. kir. földmívelésügyi 
minisztérium részéről kültagul Papp Béla miniszteri tanácsos úr 
küldetett ki. 

Ezzel az alkalommal a következő szigorfómérnökök nyertek 
erdőmérnöki oklevelet: Karner Ödön, Szentpétery Géza, Vendel 
Ferenc, Vermes Imre és Wazek Antal . 

Megjegyzés a „Milyen a tipikus kanadai nyár" című közle
ményre. A körülmények folytán csak most került kezembe az E. L. 
októberi: füzete, melyben Béky Alber t a kanadai nyár ismerfető-
jeleit közli. Miután véleményem szerint m á r neki is „hamis í to t t " 
kanadai került szemei elé, 'legyen szabad az E. L. közönségének 
figyelmét az 1E. iL.-bam 1914 augusztus 15 j én megjelent épp ezen 
megismerési szempontból közölt tanulmányomra felhívni. 

És ha már valamelyik Alföld-fásító kollé'ga fáradságot vesz 
magának, hogy a fenti füzetet kikeresse, f igyelmébe ajánlok egy más, 
az Alföld fásításánál szerintem nagyon jól felhasználható fanemet, 
az amerikai feketediót, mélyről ugyanazon évfolyam augusztus 1-i 
számában van ismertetés. Mujerszky István. 


