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Ezt az elismerést nyilvánító tekintélyt úpy hív-

ják, hogy: dr. Madarász Gyula; a forrás pedig:

«Rendszeres névsora a magyarországi mada-

raknak stb., közli: dr. Madakász Gyula, rseged

a Magyar Nemzeti Múzeum állattani osztályá-

nál, Budapest, 1881. 3. lap.»

Budapest, 18'JIJ augusztus.

A Maijjiar ünlltolu;iiai Közpotil.

len sciinnvn uml incrli'dílcii llnlcu.» Die Aucto-

rität, welche diese anerkennenden Worte sprach,

heisst Dr. Julius v. Madarász ; die Quelle ist :

«Systematische Aufzählung der Vögel Ungarns

etc. von Dr. Julius Madarász, Assistent an der

zool. Abth. des ung. Nat.-Museums, Budapest

1881 pag. 3.»

Budapest im August 189'J.

J)ic Uiiij. Urinili. Cfnivale.

KISEBB KOZLKSEK. KEEINEllK MITTEILUNGEN.

Pásztormadár. Délnyugoti Ázsiának s délkeleti

Európának e rendes lakója ebben az évben

Közép- és Nyugot-Eurúpa több országait s ezek

között hazánkat i.s megtisztelte látogatásával.

Hozzánk a következ helyekrl következk je-

lentették be :

Der Rosenstaar. Dieser ständige Bewohner des

südwestlichen Asien und südöstlichen Europa

besuchte heuer neben anderen Ländern Mittel-

und West-Europas auch unser Vaterland. Unser

Institut bekam von folgenden Orten und Herren

Berichte :

Mai 17. Pancsova .- „. ^

« 18. Mácsa (Com. Pest)

(I 22. Kéthely (Com. Somogy)

« 23. Guta (Com. Komárom)
« 23. Balaton-Fenék (Com. Zala)

« 24.. Béllye (Com. Baranya),.,

« 24. Vaál (Com. Fehér)

« 24. Duna-Pentele (Com. Fehér

i

(. 25. Kót (Com. Bihar)

« 26. Puszta-Pó (Com. Arad)

« 28. Csorvás (Com. Békés)

II 28. Tavarna (Com. Zemplén)

Jun. 1. Csenger (Com. Szatmár)

« 2. Ungvár

« 14. B.-Csaba (Com. Békés)

« 16. (I II (I

« 22. P.-Vizesda (Com. Torontáli

Bejelent neve.
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Sterna cantiaca Gm. A Kenti csér mindeddig

nem szerepelt hazánk madárvilágában. F. é.

április hóban azonban — mint Tsuhusi Viktor

lovag barátom szíves volt értesíteni — Fiume

vidékén lövetett. Tudakozódásomra vájjon a

madár kétségen kívül magyar területen került-e

meg ? TscHUsi lovag szíves volt a madár elejt-

jének, Barac urnák illet levelét elküldeni, mely

szerint ápr. 17-én e faj több példánya jelent

meg Fiume kikötje környékén s közülök Barac

Aquila. VI.

Sterna cantiaca Gm. Die Brandeeeschwalbe

fehlte bis heute in unserer Landesfauna. Nach

einer gütigen Mittbeilung Victor Ritter von

TsuHusi's wurde sie jedoch im April 1. J. bei

Fiume erlegt. Meine bezügliche Nachfrage, ob

der Vogel auf ung. Gebiet erlangt wurde? gab

Herrn Victor Ritter von Tschusi die Gelegen-

heit, den Brief Herrn Barao's — der den ge-

nannten Vogel schoss — zur Einsicht zu sen-

den. Daraus geht hervor, dass Herr Barac am
tó



úr ápr. 20-án 3 db-ot ltt, még pedig magyar

területen. Ezek közül 1 db ïschus: lovag gyj-
teményébe, 2 db pedig a zágrábi orsz. múzeumba
került. Ch.

17-ten April mehrere Brandseeschwalben aus-

serhalb des Hafens von Fiume sah und am
20-ten April auch 3 Stück u. zw. auf ung.

Gebiet — erlegte, von denen I Expl. an Herrn

ViCTOK lin-TEE VON TscHusi, 2 Expl-e dagegen

an das Landesmuseum in Agram gelangten. Cli.

Fehérszárnyú pacsirta Liptó-Újvár környékén.

Mint ritka jelenséget érdemesnek tartom közölni,

hogy a f. évi (1899). február 26-ikán a fehér-

szárnyú pacsirtának — Alauda sibirica Gm. —
melj'et eddig ezen a vidéken még soha sem lát-

tam, Hybbe ésVichodna községek között, az or-

szágúton egy harmincz darabos csapatjával ta-

lálkoztam, mely azonban olyan vad volt, hogy

nem lehetett kellleg megközelítenem. Miután

apró sréttel tett lövési kísérleteim eredményte-

lenek voltak, nyül-sréttel lttem rájuk s ezzel

sikerült is egy darabot közülök elejtenem, de ez

sajnos úgy összeroncsolódott, hogy csak a faj

megállapítására használhattam fel.

Liptó-Ujvártt, 1899. V. 24. Etil Gusztáv.

Die Spiegellerche in der Umgebung von Liptó-

Ujvár. Am 26. Feber 1. J. (1899) traf ich auf der

Landstrasse zwischen den Gemeinden Hybbe

und Vichodna eine hier nie gesehene seltene

Erscheinung, einen Flug von 30 Stück Spiegel-

lerchen — Alauda sibirica — welche jedoch

so scheu waren, dass ich mich Ihnen nicht ge-

nügend nähern konnte. Da meine Versuche mit

Vogeldunst erfolglos blieben, schoss ich mit

Hasenschrot nach ihnen, mit welchem ich auch

ein Stück erlegte. Dieses war jedoch derart

zerschossen, dass ich es eben nur zur Bestim-

mung der Art benützen konnte.

Liptó-Ujvár 1899 V. 24.

Gmlav Erll.

PERSONALIA.

HeemjVN Ottó, a Magy. Ornithologiai Köz-

pont fnöke, a Müncheni Ornithologiai Egyesü-

letnek tiszteletbeli tagjává neveztetett ki.

(). Hekman, Chef der Ungarischen Ornitholo-

gischen Centrale, wurde zum Ehrenmitgliede des

ürnithologischen Vereins München ernannt.

Kitüntetés. Köhlek Fk. Jen, gera-unterm-

hausi könyvkiadó és kereskednek elismerésül

a Közép-Európa madarait tárgyaló Naumann-

féle természetrajz új kiadásáért, a tudomány és

mvészetnek szóló Anhalt herczegségi érdem-

rend adományoztatott.

Auszeichnung. Der herzogl. Anhaltische Ver-

dienst-Orden für Wissenschaft und Kunst ist

dem Verlagsbuchhändler Fb. Eugen Köhlek in

Gera-Untermhaüs als Anerkennung für seine

neue Ausgabe von «Naumann's Naturgeschichte

der Vögel Mitteleuropas» verliehen worden.
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Ornithologusok gylése Sarajevóban.

Zur Ornithologen-Versammlung in Sarajevo.

A Sarajevóba 1899 szeptember Í25—á9-re

tervezett gylés határideje nagy lépésekkel kö-

zeledvén, van szerencsénk a résztvevket tisz-

telettel értesíteni, hogy Magyarország terüle-

tére és befolyási körére a következ vonalakra

kedvezmények biztosíttattak :

1. L. m. Brück, ill. Marchegg—Budapest,
Bród vasúton oda vissza.

2. Metkovic—Fiume gzhajón-

3. Fiume—Budapest, Brück, ill. Marchegg.

4. Bosznia és Herczegovina területére külön

gondoskodás történik.

Gondoskodunk, hogy a résztvevk idejekorán

kaphassák meg igazolványaikat.

Budapest 1S99 augusztus 15.

M O. K.

Der Termin für die geplante Versammlung
in Sarajevo — vom 25. bis 29. September —
naht mit Riesenschritten und haben wir die

Ehre die Theilnehmer hier zu benachrichtigen,

dass für das Gebiet Ungarns und jener Sphaere,

welche beinflusst werden kann, folgende Ko-

stenerleichterungen gesichert sind.

1. Brück a L., resp. Marchegg incl. Budapest

bis Brod — per Bahn — hin und zurück.

2. Metkovic—Fiume per Dampfschiff.

3. Fiume, Budapest—Brück a L. Marchegg.

4. Für das bosnisch -herzegowinische Gebie.

wird besonders vorgesorgt.

Es wird Sorge getragen, dass die Theilnehmer

die Legitimationen rechtzeitig erhalten.

Budapest den 15. Aug. 1899. U. 0. C.

NEKROLOG.

JOHN CORDEAUX.

A madártan nemes tudományát nagy veszte-

ség érte. A szeret fiú f. é. augusztus 2-ika alatt

Great Cotes House E. S. 0. Lincolnból tudatja

velünk, hogy atyja, John Cordeaux meghalt.

A Magyar Ornitliologiai Központ Cordeauxban

tiszteleti tagját s az "On the migration of Birds

as observed on the East Coast of Great Britain»

czím értekezés szerzjét gyászolja, mely érte-

kezés a U-dik nemzetközi ornithologiai Con-

gressus irataiban jelent meg.

John Cordeaux barátja volt intézetünknek,

megbízhatósága és hsége vetekedett a termés-

aranyéval. Azok a közös megfigyelések, a me-

lyeket Helgoland madárörével,Gietkevel végzett,

a legvonzóbbak közé tartoznak. Az avipha?no-

logia terén szerzett érdemei hervadhatatlanok.

M. 0. K.

JOHN CORDEAUX.

Die edle Ornithologie hat einen schweren

Verlust zu betrauern. Laut einer Nachricht des

liebenden Sohnes ddto Great Cotes House R.

S. 0. Lincoln 2. August 1899, ist John Cordeaux

todt. Die Ungarische Ornithologische Centrale

betrauert in Cordeaux ihr Ehrenmitglied, den

Verfasser der Abhandlung «On the migration

of Birds as observed on the east Coast of Great

Britain», welche in den Schriften der II. interna-

tionalen ornithoiogischen Congresses erschien.

John Cordeaux war ein Freund unserer An-

stalt, verlässlich und treu wie gediegenes Gold.

Die correspondierenden Beobachtungen, welche

er mit Gietke, dem Vogelwart von Helgoland

vollzog, gehören zu den anziehendsten. Seine

Verdienste auf dem Gebiete der Aviphänologie

sind unvergänglicli. U. 0. C.




