
akar a kormánynak azzal, hogy az igazi helyes utat az országos 
dolgokban megtalálja. Kijelentem, hogy nem, vállalhatok felelős
séget akciónk sikeréért, de legyenek meggyőződve arról, hogy a 
legnagyobb eréllyel fogunk küzdeni, hogy ezeket az országos érde
keket megvédhessük. (Lelkes éljenzés és taps.) 

K. m. f. 

írói tiszteletdíjak. Az Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi 
május hó 30-án tartott igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta, 
hogy az egyesület 1S30. évi július 1-től kezdődően az Erdészeti 
Lapokban megjelenő cikkekért írói tiszteletdíjat fizessen. És 
pedig: a szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért, 
16 oldalas ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást 
igénylő cikkekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közle
ményekért 16 oldalas ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel 
végett közl i : a kiadóhivatal. 

Adó és könyvelés. Értesítjük t. tagjainkat, hogy adó- és köny
velési ügyekben szerkesztőségünk díjmentesen ad felvilágosítást. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

KÖZLEMÉNY. 

A m. kir. erdőőri és vadőri iskoláknál (Esztergom és Szeged— 
Királyhalom) az 1931 szeptember havában megnyíló tanfolyamra 
való felvételi kérvényeket ezévi június hó l-ig kell benyújtani. 

A részletes pályázati feltételéket 40 fillér előzetes beküldése 
ellenében a m. kir. erdőőri és vadőri iskola küldi meg az érdeklő
dőknek, amely iskolába a pályázó magát felvétetni kívánja. 

Budapest, 1931. évi március hó. 
Mayer János s. k., 

m. kir. földmívelésügyi miniszter. 



I R O D A L O M 

Mehrhardt—Ihlow: Auf Bűmmel und Birsch in Canada. Kari 
Wagner rajzaival . 208 oldal . Ver lag Paul Parey, Berl in S. W. 11. 
Hedemannstrasse 28. Ára egész vászonkötésben 6 márka. 

A szerző könyvének bevezető részében leírja, h o g y éppen 
hazatérőben vol t Amer ikából , hol farmerek és t rapperek társa
ságában hosszabb időt töltött, mikor New-Yorkban összetévesz
tették őt egy hírhedt ópiumesempésszel és letartóztatták. 

Csakhamar kiderült ártat lansága, addigra azonban Európába 
visszatérő hajója már az Óceánon jár t . Időközben megtudja , h o g y 
hazatérése nem feltétlenül szükséges s ezért újból nekivág az 
északi tájaknak, hol hét hónapot tölt . 

Ideálisnak és romantikusnak látja az ember a vadász és vad
fogé életet ott fenn a magas Északon, de nem gondol arra a sok 
küzdelemre és veszedelmekre, melyek ott reá várnak. 

Szinte hátborzongatóan érdekes a szerzőnek az a leírása, 
mely mindkét kézét ért balesetről számol be, rámutatva arra, 
mily keserves az egyedülvalóság, mennyire lehetetlen a beteg és 
mily kiszámíthatatlan veszedelmeknek van kitéve a sebesült. 
abban a vadonban. 

Azonban bármi éri is őt, humorát nem veszti el s kitűnő meg
figyelő képességével nemcsak embertársainak minden titkos gyen
géjét fedezi fel és írja le találóan sok gúnnyal és éles csipkelő
déssel, hanem az állatvilág, a vad életének rej te lmeit is kutatja 
és azok életmódjáról eddig ismeretlen mozzanatokat tár fel . 

Olvasva ezt az érdekes könyvet , csodálattal kell adózni annak 
a forrongó, leküzdhetetlen vadászszenvedélynek, mely annak író
ját betölti, ki az igazi szűzi kanadai ősvadon rej telmes hangjaira, 
az ember nem jár ta őserdő láttára, a belőle kiáradó lenyűgöző 
hangulatra kezébe temeti arcát és a meghatot tságtól sír, mint 
egy gyermek. 

A hosszú téli évszak hét hónapjá t töltötte fenn a Churchi l l -
river mentén kemény küzdelmek között , a sok nélkülözéssel jár* 
trapper egyszerű életmódját folytatva, A lbe r t nevű honfitársával 
és az öreg, e lkorcsosodot t Nach-en-Popee kiérdemesül t indiánü» 
törzsfőnök társaságában. 

Erről a nehéz munkával já ró , lemondásokban gazdag vadása-
életről mélabúsan állapítja meg a szerző, h o g y a minden serdülő 
fiú által mohón falt May Károly-fé le romantikának vége . (F. M.) . 


