
Megjelenik az Erdészeti Zsebnaptár. 
Húsz évi vajúdás után végre eljutottunk odáig, hogy 

rövidesen ismét a magyar erdőgazdaság rendelkezésére bo
csáthatjuk azt a segédkönyvet, amely évtizedeken át a leg
hasznosabb támasza volt a gyakorlatnak és éppen ezért fáj
dalmasan érzett hiányt jelentett Trianon óta. 

Tagtársaink jó l ismerik az Erdészeti Zsebnaptár új
ból való kiadása érdekében 2 év előtt megindított munkánk 
minden részletét, mert hiszen ezekről a választmányi és 
közgyűléseken is beszámoltunk. Feleslegesnek tartjuk tehát 
újból elősorolni azokat a nehézségeket, amelyekkel meg kel
lett küzdenünk, míg végre kibocsáthattuk az előfizetési fel
hívást. 

A m. kir. földmívelésügyi minisztérium erdészeti 
főosztályának segítségéve] sikerült az utolsó akadályokat 
is elhárítanunk és most már csak munkatársaink szorgal
mán és a magyar szakközönség érdeklődésé)! múlik egyedül, 
hogy a Zsebnaptár mikor lát napvilágot. 

T g y éreztük, hogy a hosszú várakozás után csak egé
szen korszerű, minden kívánalomnak megfelelő kiadvánnyal 
léphetünk a nyilvánosság elé. 

A z erdőgazdaság tudományos eredményekbea és gya
korlati tapasztalatokban két évtized alatt annyit haladt, 
hogy a régi Zsebnaptár kereteinek és tartalmának gyökeres 
megváltoztatására volt szükség. 

A z új kötet terjedelme, számításunk szerint kb. 700 
oldal lesz. H o g y ennek az anyagnak az összeállítása és ki
nyomtatása tetemes időt és költséget igényel, nem szorul 
bővebb magyarázat ra. 

A tervezésnél a,zt a, célt tűztük magunk elé, hogy 
az új Zsebnaptár éppen olyan nélkülözhetetlen segítőtársa 
legyen a szakközönségnek, mint régente. 

Számítunk tehát arra, hogy ezt a segédkönyvet min
denki megveszi, akinek az erdővel valamilyen kapcsolata 
van, akár erdőbirtokos, vagy erdőmérnök, akár fatermelő, 
fa kereskedő v a g y erdőaltiszt a foglalkozása. 

Ezt azért kell hangsúlyoznunk, mert a mai nagy 



nyomdaköltségek mellett Zsebnaptárunkat csak úgy adhat
juk méltányosabb áron, ha legalább 2000 példányban tudjuk 
megrendelni. 

A mellékelt tájékoztató az anyag körülbelüli beosztá
sáról és terjedelméről is felvilágosítást nyújt . 

A mi kérésünk a hazai szakközönséghez most már 
csak az, hogy hárulja fel vállalkozásunkat azzal a komoly-
sággál. amellyel a kitűzött cél megvalósítására mi magunk 
is törekszünk. 

Kér jük összes tagtársainkat és olvasóinkat, segítse
nek bennünket a saját megrendelésükkel, de gyűjtsenek 
minél több előfizetőt is, hogy minél a lacsonyabb lehessen az 
egységár. 

Igen fontosnak tartjuk, hogy az érdőaltiszti kar tagjai 
is hozzájuthassanak a Zsebnaptárhoz és ebben a tekintetben 
számítunk feletteseik támogatására is. 

Nagyon kérjük az előfizetési határidő f igyelemben tar
tását, mert a nem csekély gondot okozó kiadási munka lebo
nyolítását kellő időben és pontos adatok alapján kell elkez
denünk. 

H a minden fennakadás nélkül dolgozhatunk, újévre 
megjelenik a Zsebna]>tár! M. 

Meglii vó. 
A Magyar Mérnök- és Épí tész-Egylet erdömérnöki 

szakosztálya f. évi május hó 10-én délután 18.30 órakor az 
Egylet székházában (IV. , Reáltanoda-u. 13—15.) ülést tart. 

T á r g y s o r o z a t : 

1. Elnöki megnyi tó . 
2. Molcsány Gábor miniszteri tanácsos előadása H a 

gy aror szág erdőgazdaságáról. 
3. Működő bizottság választása, esetleges indí tványok. 
A z ülés után az Egy le t helyiségében közös vacsora. 

A teríték ára 1.60 P. Vendégeket szívesen látunk. (A va
csorára legkésőbb az ülést megelőző napon déli 12 óráig az 
Egylet irodájában lehet jelentkezni.) 

Czillinger János 
s z a k o s z t á l y - e l n ö k . 
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