Tudósítás az „Erdészeti Zsebnaptár" ügyében.
E

lapok

Országos
határozata,
folyamán

megelőző

két füzetében

Erdészeti-Egyesület
hogy
egy

igazgató

az erdészeti

„Erdészeti

már közölve lett az
választmányának azon

közönség

számára még ez év

Zsebnaptár"-t

szándékozik

kiadni.

Ezen előleges közleményt most azon tudósítással egészíthetjük
ki, hogy a munka teljesen összeállítva, már szedés alatt van,
s remélhetőleg

szeptember

hóban

a sajtót is elhagyja. Tisz

telettel kérjük tehát azon tisztelt szaktársakat, kik az „Erdé
szeti Z s e b n a p t á r á r a
seiket
21.

egyesületünk

előfizetni
titkári

óhajtanak,

hivatalához

hogy

megrendelé

czimezve (Hold-utcza

sz.), ha csak lehetséges, még a következő hóban bekül

deni

szíveskedjenek,

mivel

az Országos

Erdészeti-Egyesület

választmánya által meghatározott mennyiségen felül feles számú
példányokat nem nyomathatunk s ennélfogva

a későn érkező

megrendeléseknek esetleg eleget sem tehetünk.
A

magyar

rendelkezésére

erdészeti

szakközönségnek

oly magyar

eddig nem

nyelven irt segédkönyv,

állott

mely a

gyakorlati életben lépten-nyomon szükséges számítási táblákat,
segédjegyzeteket és tapasztalati adatokat a zseb-naptárak könynyen

kezelhető

alakjában

Erdészeti-Egyesület

tehát

tartalmazta
valódi

volna. A z

hiányon

midőn az „Erdészeti Zsebnaptár" kiadását
ez

mennyiben

fog

az

igényeknek

kívánt

Országos
segíteni,

elhatározta.

megfelelni,

ítélje

Hogy
meg a

tisztelt közönség a tartalom itt következő rövid ismertetéséből.
A

szokásos naptári

részen

kivül, mely hónapok szerint

külön lapon nem csak a katholikus és protestáns, de a görög és
izraelita naptárt
szeti Zsebnaptár"

is tartalmazni fogja, közölni fog az „ E r d é 
egy átnézetesen összeállított vadász-naptárt

és egy részletes rovar-naptárt s azután egy egész sor hasznos
jegyzetet és táblázatot, a bélyegilletékekről, posta- és távirdai

szabályokról,

a

törvényes

és a régi

mértékrendszerről,

az

erdei termékek és az erdészet terén gyakran előforduló anya
gok faj- és általános súlyáról, a fák és más tüzelő
tüzerejéről,

anyagok

a fák szilárdságáról, a/, erdei magvak, olaj, és a

cserző anyagok csersavtartalmáról stb.
A második, tisztán erdészeti jegyzeteket tartalmazó rész
ben közölve lesznek:

a szálfák, rönkök, rudak s más apróbb

választékok köbözésére és a faragott és fürészelt

fák köbtar

talmának kiszámítására szolgáló táblázatok; továbbá kimutatá
sok a szokásos tűzifa méretek tömör tartalmáról, a megfaragott
gerendákhoz
fanemek

szükséges

alakszámairól

gömbölyű
stb.,

méretekről,

közölni

fogunk

álló fák köbtartalmának meghatározására,

a

különböző

táblázatokat

az

s ha a tér engedni

fogja, termési táblákat a főbb fanemek fatömegének felvételére
s más becslési czélokra;
tokat

a csemete

azután részletes és megbízható

nevelésnél

és ültetésnél

szükséges

ada

munka,

mag- és csemetemennyiségről; kisebb jegyzeteket az erdészeti
ipar és az erdei

mellékhaszonvételek

a fa feldolgozásánál
más

közönséges

kimutatásokat

és szállításánál, a csúsztató, vontató és

erdei utak

anyagszükségletről;

köréből;

építésénél

felmerülő

munka- és

végül táblázatokat és utasító

jegyzeteket

az erdőértékszámitási munkálatok köréből.
Az

elősorolt

táblázatokon

kivül

ismertetni

fogjuk

az

Erdészeti Zsebnaptárban az összes állami erdészeti hatóságokat
s közöljük teljes szórerinti szövegben az e r d ő t ö r v é n y t ,
vadászati

törvényt

vonatkozó főbb

és az

erdőtörvény

a

végrehajtására

rendeleteket.

Mindezekhez végül csatolni fogunk

egy füzet tiszta vo

natozott papirt és irónt a feljegyzésekre.
E

tartalomjegyzék,

ugy hisszük, mindenkit

meggyőzhet

arról, hogy az Orsz. Erdészeti-Egyesület zsebnaptára, mely a
m. kir. államnyomda ismert tiszta nyomásával külsőleg is izlé-

ses kiállítással

jelenik meg, a hasonfaju külföldi

termékekkel

minden tekintetben k i fogja állani a versenyt. Nem kétkedünk
tebát, hogy t. szaktársaink szívesen fognak előnyt adni ennek
amazok felett, annyival is inkább, mert egyesületünk áldozat
készsége folytán az előfizetési
sékeltebben
Az

feltételek

is a lehető legmér-

vannak megállapítva.

Országos

Erdészeti-Egyesület

nyonként 1 forintért,

tagjai

nem tagok a kiállítási

ugyanis

példá

árért szerezhetik

meg az „Erdészeti Z s e b n a p t á r t . "
Miután
csak később

az

utóbb

fogjuk

egyesületünknek

emiitett

közölhetni,

nem tagjai,

kiállítási

á r t e lapok utján

azon tisztelt előfizetők,

kik

megrendeléseiket egyszerű leve

lező lapon tehetik meg, azon felhatalmazással, hogy a naptárt
annak

idejében

posta-utánvét

mellett

küldhessük

meg, mig

ellenben az Országos Erdészeti-Egyesület t. tagjai legczélszerübben 1 forintos postautalványnyal fizethetnek elő.
Budapesten, 1881. évi július 25.
Horváth

Sándor,

egyleti titkár.

Vidéki

levelek.
i.
G ö d ö l l ő n , 1881. június 24.-én.

Tekintetes Szerkesztő Ur! A vidéki levelezők sorába lépve,
legyen szabad t. szaktársaimnak becses figyelmébe és utánzásra
ajánlanom a gödöllői erdőhivata! kerületében K a l l i n a Károly
erdőmester ur által behozott és évek óta divó azon szokást,
mely szerint az erdőgondnokságok működéséről meggyőző
dést szerzendő, nemcsak
maga járja be az egyes erdőgondnokságok kerületeit, de ezen évenkint egyszer eszközölt
bejárást összes tiszti személyzetének jelenlétében teszi meg.
A résztvevőkre nemcsak hogy tanulságos az egyes erdőrészek
ilyen bejárása, hol az eszmék kölcsönös kicserélésére legtöbb,

