
canorus L. dont les oeufs out des cou* Trés intéressant est le cas de la soute au 
leurs et grandeurs differentes. Larus ridibundus L. O n trouvait dans le 
II fait connaitre de sa propre collection n id du Charadrius alexandrinus L. auprés 
le cas des deux oeufs egaux de coucou, de ses deux oeufs un oeuf du Glareola 
mises dans le n id d'Acrocephalus árun? pratincola L. 
dinaceus. 

HÍREK 
A Kócsag szerkesztősége szomorú kötelességének óhajt eleget tenni, amikor a magyar 
erdők, mezők, lápok és vizek madárvi lága nagy ismerőjének, az aranytollú vadász* 
írónak Bársony Istvánnak (meghalt 1928 március 12*én 73 éves korában) örök 
emlékét fogja lapja »nyárk< számában a vi lág ornithologusainál letétbe helyezni. 

Cerva Frigyes nagynevű magyar ornithologus, Hermán Ottó legkedvesebb tanít* 
ványa , mint örömmel értesültünk, súlyos betegségéből felépült. Igaz szívből kíván* 
juk mindnyá jan Cerva Frigyesnek, k i szeretett állatkerti madarainak gondozó atyja, 
hogy még sokáig gyönyörködtes se a madárkedvelő közönséget , a vi lágon párját 
ritkító madárgyüj teményével . 

Dr. Nagy Jenő tanár, a Magyar Ornithologusok Szövetsége ü. v. alelnöke, az 
Internacionális Madárvédelmi Committe tagja, e hó 20*án Genfben összeülő kon* 
ferencián résztvesz s ez alkalommal nyújt ja át a vi lág ornithologusainak a 
»Kócsag«tot. 

A Magyar Ornithologusok Szövetsége e hó első szombat ján tartotta első össze
jövetelét, amelyen az ornithologusok, erdészek, gazdászok és vadászok köréből 
rekrutálódott szépszámú illusztris tagok jelenlétében mutatta be dr. Nagy Jenő ü. v. 
alelnök az alapszabálytervezetet, amelyet a vi lág összes hasonló egyesületeinek 
alapszabályaiból állított össze. Hegymeghy és Pawlas tagok indítványára a jelen* 
levők egyhangúlag meleg baráti üdvözletüket küldöttek az elnökség útján a 
Madártani Intézet vezetőségének, kérve a magyar ornithologia érdekében az 
intenzív együttmunkálkodást . 

ö r ö m m e l értesülünk, hogy az »Aquila« a Földmívelésügyi Miniszter Ú r n a k az 
ornithologia iránt érzett meleg szeretete folytán, már a közel jövőben újból meg? 
jelenik. 


