
I R O D A L O M 
Vilhjalmur Stefanson: Jager des hohen Nordens. F. A, 
Brockhaus, Leipzig, Querstrasse 16. szám. 160 oldal, sok képpel. 
Ára kötve 3;15 márka. 

A sarkvidék kemény küzdelmek, súlyos megpróbáltatások és alig 
elviselhető nélkülözések elé állítja a kutatót, kinek vasakarat mellett 
kifogástalan egészségűnek is kell lennie, hogy célhoz érhessen. Ennek 
a könyvnek aránylag elég fiatal szerzője igazi amerikai energiával 
és gyors elhatározással egymagában és hiányos felszereléssel vágott 
neki a sarkvidék jégvilágába, hol tudományos kutatásokat végzett 
s e téren szép sikerekkel dicsekedhetik. 

Jóízű humorral ecseteli élményeit az egyszerű eszkimókkal kötött 
ismeretségeit, az ott látott különleges viszonyokat és eredeti szoká
sokat. 

Megismerjük az eszkimók között bevezetett kommunizmust és 
az állatvilág kevés faját, a karibut, a fókát és a jegesmedvét. 

F. M. ' 

Martin Johnson: Mit dem Kurbelkasten bei den Menschen-
fressern. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig, Querstrasse 16. szám. 
158 oldal, sok fényképpel. Ára kötve 3.15 márka. 

Az afrikai kutatásairól és érdekes filmjéről ismert Johnson 
ebben a könyvében az Űj-Hebridák szigetcsoportjában végzett búvár
kodásairól számol be és pompás képekben tárja elénk ennek a külön
leges világnak bujanövényzetű tájait és az ott tanyázó, a szó szoros 
értelmében, még vadembereket, kik az emberhús fogyasztásától sem 
riadnak vissza. 

A szerző hét hónap alatt 8700 méter filmet világított meg és 
mintegy 1000 darab lemezen készített fényképfelvételeket, melyek 
között az emberevés lakomájáról készült ritka felvételek is szerepelnek. 

A szöveg gyakorlott író tollára val. F. M. 
Scheumann (Mümmelmann): Wild in Not. Verlag I. Neumann 

Neudamm. 66 oldal. Ára 0.60 márka. 
Most éppen jókor került a könyvpiacra ez a kis mű nemcsak 

azért, mert tél van és ebben az ínséges időben fokozottabb gondozásra 
szorul az erdő vadja, hanem abból az okból is, mivel a jelenlegi sú
lyos gazdasági viszonyok között édes-kevés költség fordítható a kín
lódó, szegény vad ápolására. Nem méltó a teremtés koronájához a 
szenvedő vadállománnyal való nemtörődés. Ha már megtelepítette az 
ember, vagy bizonyos mértékig kímélte, akkor kötelessége arról gon
doskodni, bármennyire nehezére esik. 

Erre nézve szolgál értékes és hasznos tanácsokkal ez a kis könyv, 
mely az erdő vadját szerető és féltő gondos vadász lelkéből fakadt és 
mely útmutatást ad, hogy a mai gazdasági világkrízisben is hogyan 



lehet szerény eszközökkel sokat tenni a szükséget szenvedő, bajba
került vadállományért. 

A szerző megemlékezik a mezőn tanyázó vadról is, hol a helyzet 
még kedvezőtlenebb, mint az erdőben, főként akkor, ha bérletről 
van szó. F. M. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Személyi hírek. 
Schmid László, a kegyestanítórerid uradalmának erdőmérnöke, 

vitéz Simándy néven a Vitézi Rendbe felvétetett. 

Halálozások. Nemesújfalusi Ujfalussy Mihály ny. kir. erdő
tanácsos, egyesületünk rendes tagja, 1932. évi december hó 5-én 
hosszú és kínos szenvedés után, életének 72-ik évében, Nagykanizsán 
elhunyt. 

A megboldogult 1883. évben, mint gyakornok, az esztergomi 
főkáptalannál kezdte meg szolgálatát. 1884-ben állami szolgálatba 
lépett és mint műszaki díjnok, a sóvári m. kir. erdőrendezőséghez 
került. Az államvizsga letétele után, 1886-ban, tanársegéddé nevezték 
ki a királyhalmi erdőőri szakiskolához. 1887-ben, mint erdészjelölt, a 
lugosi m. kir. erdőigazgatósághoz nyert beosztást, majd 1888-ban a 
sepsiszentgyörgyi m. kir. állami erdőhivatalhoz helyezték át. Ott ne
vezték ki 1893-ban főerdésszé. 1900-ban a soproni m. kir. erdőhiva
talhoz került, majd 1903-ban kinevezték a sátoraljaújhelyi m. kir. 
ál. erdőhivatal főnökévé. 1904-ben erdőmesterré, 1909-ben pedig erdő
tanácsossá lépett elő. 1915-ben az újvidéki m. kir. áll. erdőhivatal 
vezetésével bízatott meg, ahol az ország összeomlásáig maradt. 1920-
ban végleges nyugalomba vonult. A megboldogult az ország külön
böző vidékén teljesített kiváló szolgálatával úgy a szaktársadalomnak, 
mint hivatali felsőbbségének elismerését vívta ki magának. 

A megboldogult földi maradványait 1932. évi december hó 7-én 
Nagykanizsán, a róm. kat. temetőben helyezték örök nyugalomra 
nagy részvét mellett. 

Osztroluczky Tibor m. kir. főerdőmérnök, az esztergomi m. kir. 
erdőgazdasági szakiskola tanára, egyesületünk rendes tagja, 1932. 
évi december hó 19-én hosszas betegség után, 40 éves korában, Buda
pesten elhunyt. 

A megboldogult közvetlenül főiskolai tanulmányainak elvégzése 
után, a harctérre került, ahol orosz fogságba esett. A háború után 
a fogságból hazatérve, 1922-ben m. kir, segédmérnökké a székesfe
hérvári erdőfelügyelőséghez neveztetett ki. Innen még ugyanez év-




