
A roimán fa részére fenntartott területre szóló szállítási 
igazolványokat szétosztó bizottság határozatai. A román fa r é 
szére fenntar tot t terüle t re szóló szállítási igazolványokat szétosztó bi
zottság legutóbbi ülésén a következő határozatokat hozta: 

1. A bizottság az egyes üléseken csak azokat az igényléseket tár
gyalja, amelyek az ülést megelőző napon déli 12 óráig futottak be az 
Országos Erdészeti Egyesülethez. A később beérkező igénylések csak 
a következő ülésen kerülhetnek tárgyalás alá. '. 

2. A bizottság csak a termelők igényléseit, vagy olyan kereske
dők igényléseit veszi tárgyalás alá, akik a fá t tő mellett vásárolták 
s így az állomásra való kiszállítást és feladást maguk végzik, vagy 
pedig egy termelőtől legalább 50 vasúti kocsirakomány tűzifát vá
sároltak azzal a kötelezettséggel, hogy a szállítási igazolványokat ők 
kötelesek beszerezni és ezt hiteltérdemlően igazolják. Az ilyen szállí
tási igazolványok is a termelő nevére lesznek — mint feladóéra •— 
kiállítva és a termelőnek ju tó igazolványokba beszámítanak. 

3. Uradalmak, vagy termelő vállalatok különböző intézményeinek 
(erdőgondnokság, üzem, faraktár , rakodó, stb.) külön-külön beadott 
igényléseit a bizottság összesíti és egy tételben tárgyal ja . 

I R O D A L O M 
Fors t l i che R u n d s c h a u . Ber ich te über die gesamte fors t l i che 

Li te ra tur des In- und Auslandes. Herausgegeben von Professor dr. 
Heinrich Weber, F re iburg in Breisgau, Band 5. Heft 3—4. Verlag 
von I. Neumann, Neudamm. 

Ezzel a kettős füzettel lezárul az 1932. évi kötet, amely immár 
az ötödik. 

Az egész föld azon erdészeti irodalmának hosszabb-rövidebb 
ismertetését találjuk ebben a kötetben, mely irodalom az 1932. év 
folyamán akár külön könyvben, akár valamely szakfolyóiratban nap
világot látott . 

A következő országok erdészeti irodalma szerepel ebben a munká
b a n : Dánia, Nagybr i tannia és gyarmatai , Franciaország, Belgium,' 
Jugoszlávia, Észak-Amerika, Norvégia, Lengyelország, Románia* 
Oroszország, Csehország, Magyarország. 

Az irodalom ismertetése az alábbi csoportokra oszlik: 
Általános erdészeti irodalom, talaj ismeret, éghajlat, vegetáció

ismeret, erdőmívelés, védelem és használat, mechanikai é s kémiai 
technológia, fakereskedelem,. erdőrendezés, erdészeti jövedelemszámí-



t á s és erdőértékszámítás, erdőgazdasági politika, erdészeti igazgatás 
és történelem. 

A magyar irodalmat Mayer Zoltán ismerteti . 
F. M. 

Bánya- és kohóbalesetek elhárítása. A bányász és kohász biz* 
fymságának kiskátéja. A magyar királyi pénzügyminisztérium és a 
„Magyar Bánya- és Kohóvátlalatok Egyesületé"-nek kiadása. í r t ák : 
Alliquander Ödön miniszteri tanácsos és Tassonyi Ernő bányaható
sági főtanácsos; 232 oldal, 108 képpel. A képeket rajzolta Börtsök 
László. M. Kir. Állami nyomda, Budapest, 1933. 

Ez a régóta vár t és igen nagy hézagot pótló Kiskáté, mely — mi
ként a Bevezetésben olvassuk — a balesetek és az azok nyomán fakadt 
könny, szenvedés és nyomorúság megszüntetése ellen aka r küzdeni, s 
a gyakoribb balesetek példáinak felsorolásával igyekszik a balesetek 
elleni védekezés módjára a munkás t megtaní tani , egyes vonatkozásai
ban igen közelről érinti az erdőgazdaságokat is. 

A három részből álló Kiskáté I. részéből az erdőgazdaságokat 
főleg az I—V. (külszíni munkák, — a kézi-szerszámok, létrák, állvá
nyok, — erőműtelepek, — emelőszerkezetek és felvonók), továbbá a 
VI I . és IX. (szállítás, — rakodás és a faterén előfordulható), a II. 
részből a XXIV. (a villamos-áramütési) balesetek, s végül a III. 
részből pedig az „Elsősegély-nyújtás, men tés" c. fejezetek érdeklik. 

Az erdőgazdasági munkák igen nagy része veszélyes és balese
tekkel j á r . A Kiskátéban- közölt különféle balesetek ismertetése és a 
kapcsolatos példák leírása az erdőgazdasági munkák végzésénél rend
kívül tanulságos. Szükséges és kívánatos tehát, hogy üzemvezető erdő-
mérnökeink e Kiskátét mielőbb megismerjék, s annak ú tmuta tása i t 
az erdőgazdasági munkákra is alkalmazzák. • Hisszük és reméljük, 
hogy ebbéli eljárásukkal az erdőgazdasági üzemeknél is előfordulható 
balesetek száma évről-évre csökkenni fog. 

Megjegyezzük, hogy e könyvecskét a pénzügyminisztérium a 
bányászat- és kohászatnál kötelezőleg elrendelt munkásoktatás vezér
fonalául adta ki. E Kiskátéban minden egyes munkás megtalálja a 
munkakörét illető és őt munkája közben érhető esetleges balesetekre 
vonatkozó tudnivalókat. Ügy tudjuk, hogy a bánya- és kohóvállalat 
köteles minden egyes munkását e Kiskátéval ellátni; a munkás pedig 
köteles a reá vonatkozó részeket szorgalmasan olvasgatni, és ismere
teiről időnként az üzemvezetőnek s a bányahatósági kiküldöttnek 
beszámolni. A munkást az illető bánya- és kohóüzem vezetője, illetve 
a megbízott főaknászok, aknászok tar toznak kioktatni a szükségesekre. 

íme, ilyen hasznos, gondos és sokatérő rendelkezések a munkások 
egészsége és életbiztonsága érdekében! 

A kiváló tudással és ügyszeretettel megír t Kiskáté szerzőit szí-



vélyesen üdvözöljük, s fáradságos munkájukért elismerésünket fe
jezzük ki. 

A tetszetősen kiállí tott Kiskátét a M. Kir . Állami Nyomdában 
(Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.) példányonként 40 fillér áron 
lehet beszerezni. 

Dr. Tomasovszky Imre. 

Wald und Holz. E in Nachsch lagebuch für die P r a x i s d e r 
Fors twir te , Holzhándler und Holzindustriellen. Herausgegeben von 
dr. Lorenz Wappes. 15. Lieferung. Verlag von I. Neumann 
Neudamm. 1933. 

A nagy műnek most megjelent 15. füzete a második kötet negye
dik füzete, amelyben zárul a faipar ismertetése. Ez a fának szeníté-
sét tárgyalja, ismerteti a cellulózé gyár tásá t s megemlékezik cukor
nak fából való készítéséről. Majd á t t é r egy újabb fejezetre: az erdő
gazdasági politika tárgyalására . Inkább táblázatokban kimutat ja az 
erdészeti statisztika részletes adatait , az erdők területi megoszlását 
Németországban és Ausztriában tulajdonjogi minőségük szer int s kü
lönféle erdőrendezési, faipari és fakereskedelmi táblázatokat hoz. 
Azután az egész Föld erdészeti statisztikáját tárgyal ja főbb voná
sokban. Legvégül Németország és Ausztr ia nagyobb magánerdő
birtokosairól és közbirtokosságairól közöl stat iszt ikai adatokat. F. M. 

Útmutatás az Alföld fásításának munkájához. É r t e s í t j ük t . 
tagjainkat, hogy Béky Albert „Útmuta tás az Alföld fásításának mun
kájához" című munkájának I l - ik kiadása is megjelent. A könyvet a 
debreceni m. kir. erdőigazgatóság az érdeklődőknek egyszerű levelező
lapon történő kérésére is ingyen megküldi. 

K Ü L Ö N F É L É K 

SZEMÉLYI H Í R E K . 
A Budapesti Közlöny ezévi augusztus hó 25-iki lapszámából 

vettük a következő h í r t : 
„A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére dr. 

Fehér Dániel magyar királyi bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai 
rendes tanárnak az V. fizetési osztály jellegét adományozom. 

Keit Budapesten, 1983. évi július hó 26. napján. 
Hor thy s. k. 
Dr. Kállay Miklós s. k ." 

A Ikülföldön is elismert nevű főiskolai tanár-kollégánk ki tünte
téséhez a magunk részéről is őszinte örömmel gratulálunk. 




