
.úgysem sikerül a selejtes példányok elejtése, mert rendszerint nem 
szán elég időt megkeresésükre, mert a vad, hála Szent Hubertus
nak, nincsen — vagy még nincsen — kötőfékkel a fákhoz kötve; 
bár lehet, hogy megérjük még azt az időt, amikor az üzleti érdek 
a nagy agancs növesztésére mesterségesen táplált szarvasbikákat 
az erdőben fákhoz köti és a kiállítási aranyérmet majd az „nyer i 
el", aki a bika kivégzéséért a legnagyobb árat tudja fizetni. A k k o r 
aztán vége szakad mindennek, ami a vadászatban eddig szép és 
j ó r.olt. 

* 
Zeitgemasse Fragen. Von H. Nadler. 
Anlasslich der bevorstehenden, durch den Nationalen Jagdschutz-

verein alljahrlich veranstalteten Trophaenschau betont Verf., — dem die 
Jagerschaft die bekannten „Nadlerpunkte" verdankt — dass der Hege 
mit der Büchse nicht die Zahlen der Geweihbewertung, sondern nur 
•die Gesichtspunkte der Veredelung zu Grundé gelegt werden dürfen, 
uzw. ohne Rücksicht auf materielle Belange. 

Der Forstmann ist — schon von amtswegen — der berufene Be-
treuer des Hochwildstandes, er soll daher durch bereitwilligst gebotene 
Jagdmöglichkeiten zum begeisterten Jager erzogen werden. 

* 
Questions d'actualité. Par H. Nadler. 
l/esprit commercial ne dóit jamais tenir une place dominante á 

l'égard du gibier et le sylviculteur ne peut devenir un bon chasseur que 
•s'il a lui-méme l'occasion de chasser. 

TJp To Date Questions. By H. Nadler. 
Game-management is to be defended from commercial undeavours 

and the forester can become a well-trained huntsman only, when not 
excluded from shooting. 

É R T E S Í T É S . 

ÉrtesítjUk t Olvasóinkat, hogy különkiadványként küldjük meg 
a kövekező hivatalos közleményeket: 

1. A m. kir. közellátásügyi miniszter 13.500/1943 K. M. sz rende
lete a belföldi termelésű fenyőszerfa és az ebből készült egyes erdei 
fél- és készgyártmányok legmagasabb árának megállapítása tárgyában 

2. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 211.000/1943. F. 'M. számú 
rendelete a gazdasági munkabérmegállapításra általánosan kötelező új 
irányelvek jóváhagyása tárgyában. (Kivonat) 

3. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 36.305/1943. F. M. számú 
rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi 
országrészen a vadászat szabályozása tárgyában kibocsátott 3.940/1941 
M. E számú rendelet végrehajtásáról szóló 158.120/1941. F. M. számú 
rendelet egyes rendelkezéseinek kiegészítése tárgyában 

4. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 36.724/1943. F, M. számú 
rendelete a vadászati tilalmi idők megállapításáról szóló 160.000/1941 
F M. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában. 




