alkalmaztassanak.*) Ámbár a megye önkormányzati jogánál fogva
saját belügyeiben önállóan rendelkezik is, mindamellett azonban
a felügyeleti jognál fogva, oly rendeletek határozott és pontos
végrehajtására is köteleztethetnék, melyek az ország közjavának
előmozdítására irányozvák. Mindenesetre azonban okvetlen szük
séges, hogy mindezeket azon intézkedés előzze meg,

miszerint

azon ministeriumnál, melynek felügyelete alá a községi erdők he
lyeztetnének, ha nem is több erdészeti szakember,
egy

önálló

erdészeti

nézve ugyan, hogy

melyik

előadó

legalább

alkalmaztassák.

ministeriumhoz,

vájjon

Arra

a belügyi,

vagy pedig a föídmivelés, ipar és kereskedelemügyihez soroztassanak-e
azon

az

erdők ? nem

erdészetileg

kiképzett

támad

nagy k é r d é s ; de igen is,

szakegyénre nézve, kit egyébiránt

a ministeriumnak az administratióban legjártasabb és az erdő
gazdaság
bizton
az ügy

és

erdészeti

mondhatjuk,

tudománynak jelen

ez időben

állapotát ismerő, s

alig néhány férfi közül kellene

élére állítani. A mi pedig az erdőknek hová leendő

beosztását illeti, ugy hisszük, ki sem kétkedik azon, hogy ezen
ügy legindokoltabban a földmivelési ministeriumhoz tartozhatik.

Erdészeti-naptár megrendelési felhívása.
Erdészeti
társaink

régen

szakközönségünk
érzik

annak

s különösen kezelő erdőtiszt

hiányát,

hogy

magyar

nyelven

„Erdészeti Naptár" nem jelenik meg.
Részünkről

is tudva

idő szerint a németnyelvű

azt,

hogy magyar

szaktársaink ez

naptárakra vannak utalva, s főleg

jól ismerve azt, hogy szakunk kezelési eljárásánál az erdőtiszt
*) A kormány
az erdőtörvényjavaslat
alatt a képviselőháznak
latban megfelelő számú

a közigénynek részéről is megfelelni óhajtván, jelenleg
elkészítésén dolgozik, s azt a jövő országgyülési-szak
előterjeszteni Ígérte. Mint biztosan tudjuk, e törvényjavas
crdőfeliigyelők alkalmazásáról gondoskodva lesz.
Szerk.

Ézakbeli jegyzeteinek megtehetése végett egy az erdészeti üzlet
igényeinek
mennyire

megfelelő beosztással biró zseb- vagy tárcza-naptár
nélkülözhetlek

elhatároztuk

egy

ily naptárnak

az

1874. évre leendő kiadását.
A kiadandó naptár szakbeli tartalmát illetőleg, csupán egyet
kívánunk szakközönségünk megnyugtatására itt megjegyezni, hogy
a

lehető

legczélszerübb

összeállításnak

eszközlésére

Bed ő

Albert főerdőmester ur számunkra szíves közreműködését ígérte,
s hogy a naptár természetszerű rendeltetéséből folyólag, abból
az annak használhatóságát biztosító segédtáblázatok, kimutatások
és tanácsok, s az évi feljegyzésekre szükséges rovatlapok biányzani nem fognak.
Jelen
létszámának
tisztelettel

vállakiunkkal
statistikai
felkérjük

a

összefüggőleg

összeállítását
magyar

a magyar

erdőtisztek

is előmozdítani óhajtván,

birodalomban

szolgáló

összes

szaktársainkat, miszerint ne terheltessenek nekünk tudomásunkra
hozni, hogy az általuk ismert és nagyságra nézve cat. holdak
ban

megjelölendő

erdőbirtokoknál

vagy

erdőtesteknél

hány

erdőtiszt, mely helységben és mily minőségben van alkalmazva,
s hogy jelenleg kik azon erdőtisztek. Ezen birtok, név cs lak
hely kimutatás naptárunknak egyik fejezetét képezendi, s meg
vagyunk győződve, hogy a szaktársakkal való könnyebb érint
kezés vagy

azok hollétének tudhatása végett naptárunk meg

rendelői annak szintén jó hasznát veendik.
A t. megrendelők részére a naptár bekötve és használatra
felszerelve

fog

az

árnak

postautánvételével

megküldetni,

egy példánynak 1 frt 80 k r ; előfizetést készpénzben

ára

nem ké

rünk, csupán a megrendelési ivet kérjük idei október-hó 15-ig
alulirtnak nevére czimezve beküldeni.
Budapest, 1 8 7 3 .
Hoffman

Sándor,

ministeri titkár és erdőügyi előadó a cultusministeriumban.

