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akik a kellő sikerrel való tanulhatásra elég előképzettséggel nem 
birnak és végül azok, akikről beigazolódik, hogy folyamodványukat 
nem sajátkezüleg irták, az intézetből azonnal elbocsáttatnak, illetve 
véglegesen fel nem vétetnek; 

b) minden véglegesen felvett növendéket az állam lát el 
ruházattal, az intézetbe való belépés alkalmával azonban minden 
növendék magával hozni tartozik: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zseb
kendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát és 1 pár erdőjárásra alkal
maz, erős bagariacsizmát, valamennyit teljesen uj állapotban; 

c) a saját költségükre felvett növendékek az intézetben való 
tartózkodás idejére kapott ruházatért és ellátásért évenként, félévi 
előleges részletekben 330 (háromszázharmincz) koronát tartoznak 
fizetni az államnak, ennek biztosítására tehát a saját költségükre 
felvett növendékek, illetve szülőik, gyámjuk vagy munkaadójuk 
kir. közjegyző előtt kiállított okmányban kötelezettséget tartoznak 
vállalni arra nézve, hogy az évi 330 korona eltartási költséget a 
kitűzött időre az intézet vezetőjének kezéhez pontosan lefizetik; 

d) az állami ellátás mellett felvett növendékek, illetve ezek szülői, 
gyámja vagy munkaadója abban az esetben, ha a növendék az 
iskolát a két évi tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyná 
vagy az intézetből a fennálló szabályok értelmében elbocsáttatnék, 
az intézetben való tartózkodás ideje alatt reáforditott költségeket 
(egy évre 330 koronát számítva) az államnak szintén megtéríteni 
kötelesek s hogy ezt az iskola vezetőjének felszólítása után leg
később hat hét alatt teljesitik, a végleges felvétel alkalmával 
bemutatandó közjegyzői okirattal szintén biztosítani tartoznak. 

Budapest, 1907. évi június hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése június 23-án 

Pécs szab. kir. város vendégszerető falai között közel 200 tag 
részvétele mellett folyt le és ugy azon valóban szives fogadtatás 
révén, amelyben a város részesített, mint a tárgysorozat tartalmas
sága és a vele kapcsolatosan Frigyes főherczeg belyei uradalmá
ban tett tanulságos és kellemes kirándulás révén a résztvevőknek 
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soká marad kedves emléke. A Outtmann bárók beliscei ipartelepeire 
tervezett kirándulás, az ott kitört munkás-sztrájk miatt általános 
sajnálkozásra elmaradt. 

Lapunk pontos megjelenése érdekében le kell mondanunk 
arról, hogy a szép lefolyású közgyűlésről már lapunk jelen szá
mában bővebben beszámoljunk, de nem is óhajtanánk ezzel elébe 
vágni a következő számban megjelenő teljesebb ismertetésnek. 
Meg kell tehát elégednünk azzal, hogy a napilapoknak, a nekik 
beküldött tudósítást ugyan csak igen csonkitottan visszaadó hír
adásra utaljunk. 

Borsod-, Gömör-, Heves megyék Erdészeti Egyesülete folyó 
évi rendes közgyűlését július hó 21 - és 22-én Miskolczon, Diós
győrön és Lillafüreden tartja meg a következő sorrendben: 

Július hó 21-én Miskolczon a vármegyeháza termében d. e. 
10 órakor közgyűlés, melynek tárgysorozata: 

1. Elnöki megnyitó. 
2. A mult évi rendes és rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvei

nek felolvasása és hitelesítése. 
3. Jelentés az egyesület működéséről. 
4. Pénztáros jelentése. Pénztárt vizsgáló bizottság kiküldése. 
5. A diósgyőri m. kir. erdőgondnokság ismertetése. Előadja: 

Enyedy János m. kir. erdész. 
6. Elnök, két alelnök, titkár, pénztáros és 10 választmányi 

tagnak 1908. évtől kezdődőleg három évre történő megválasztása. 
7. Az orvvadászat megfékezésének kérdése. 
8. A mészipar szervezése a Bükk- és Mátrahegységben. 
9. A legeltetés szabályozása. 
10. A megyei erdőstatisztikák. 
11. A jövő közgyűlés idejének és helyének megállapítása. 
12. Indítványok. 
Közgyűlés után a „Korona"-szálló külön termében közös 

ebéd, melynek végeztével megtekintése a borsod-miskolczi múzeum
nak és kirándulás Avasra". 

Július hó 22-én indulás reggel 8 órakor a miskolcz-diósgyőri 
villamos vasúton a diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyárba, melynek 
megszemlélése után villamoson Diósgyőr községébe, onnan kocsikon 
a Kolbai M. és fiai czég papirgába,A"ái folytatólag a királykút 
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erdőrészlet, a kies fekvésű hámori tó és Lilla nyaralótelep meg
tekintése. 

Délután 2 órakor közös ebéd Lillafüreden. 
Visszatérés este ugyanazon kocsik felhasználásával a diósgyőri 

villamosállomásra. 

A pásztormadár vagy rózsaszinü seregély — Pastor roseus 
(L.) — hosszabb szünet után ismét nagyobb számban mutatkozik 
Magyarországon. A Hortobágyról érkezett hírek szerint ott 100-as 
csapatokban jelent meg. Az utolsó nagyobbfoku beözönlés 1899-ben 
május és június hónapokban történt, amikor nemcsak hazánkban, 
hanem egész Európában nagyobb mennyiségben fordult elő. 
Lehetséges, hogy az idei invázió is ilyen nagyobb méreteket fog 
ölteni s ezért nekünk magyaroknak nemcsak a ritka tünemény 
érdekességére és tudományos fontosságára való tekintettel kell 
résen állanunk annak minél szélesebb körű megfigyelésére, hanem 
már azért is, mert e délkeleti faj beözönlési útjában Magyarország 
az első terület, melynek kulturális fejlettsége olyan fokú, hogy 
ily jelenség megfigyelése nemcsak a szigorúan vett szakemberre 
hárul, hanem részt vehet abban madártani képzettsége folytán a 
nagyközönségnek egy számottevő része is. 

A magyar tudománynak ezt a nagy érdekét szem előtt tartva 
kérünk mindenkit, akinek alkalma van e ritka és érdekes vendégek 
megfigyelésére, szíveskedjék idevágó adatait az alóirt intézettel 
közölni. Nevezetesen a következő kérdésekre kérünk szives választ. 

/. Mikor jelentkeztek és meddig maradtak a megfigyelési 
területen a rózsaszinü seregélyek? 

2. Mekkora számban mutatkoztak? 
3. Mivel táplálkoztak, nevezetesen nem-e valami nagyobb fokú 

rovar-kárral esetleg sáskajárással hozható összefüggésbe ez a 
beözönlés? 

Némi tájékoztatás czéljából ide iktatjuk a rózsaszinü seregély 
rövid leírását, bár megjegyezzük, hogy alig téveszthető össze más 
madárfajjal. Melle, hasa, háta, válla szép rózsaszinü, feje, nyaka, 
begye, szárnya farka és czombja kékes fekete, bíboros zöldes ércz-
fényü, lába és csőre rózsaszinü, utóbbi tövén fekete; az öregek 
bóbitások. Nagyobb biztonság okából esetleg 1 példányt „minta 
érték nélkül" csomagolva be lehet küldeni hozzánk. 
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Miután még az idén megjelenő folyóiratunkban akarunk erről 
a madártanilag annyira érdekes tüneményről hirt adni a tudomá
nyos világnak, azért kérjük a közléseket lehetőleg azonnal a ritka 
vendégek elvonulása után. 

Magvar Ornithologiai Központ Bpest, VIII.,József-körut 65., I-

Pécs i o r s z á g o s m é h é s z e t i k o n g r e s s z u s é s i d ő l e g e s k iá l l í tás . 
Az „Országos Magyar Méhészeti Egyesület" a pécsi országos 
kiállítás keretében augusztus 21—23-án méhészeti kongresszust és 
vele kapcsolatban méhtermékek, felszerelések és élő méhekből, 
időleges kiállítást rendez, melynek napirendje a következő: 

Augusztus 21-én szerdán a délutáni vonatokkal megérkezés; 
elszállásolás után ismerkedési estély a kiállítás területén; 22-én 
délelőtt a kongresszus és az időleges méhészeti kiállítás megnyitása, 
délben közös ebéd a kiállítás területén s a kiállítás megtekintése. 
Másnap, 23-án csütörtökön délelőtt a kongresszus tárgyalásainak 
folytatása és a kongresszus berekesztése; délután, esetleg 24-én 
Pécsett és környékén a nevezetesebb látnivalók megtekintése. 

Midőn ezeket tagjainkkal és az összes méhészet iránt érdek
lődőkkel közöljük, tudatjuk egyben azt is, hogy a kongresszuson 
megjelenni kívánóknak egyesületünk pénztárához 3 korona kong
resszusi dijat kell beküldeni, melynek ellenében két nap a kiállítás 
területére a tagoknak szabad bemenetele lesz s mindenki kedvez
ményes féláru vasúti jegy váltására jogosító igazolványt kap. 
Résztvevők tiszta kényelmes magánlakásokban való elszállásolásáról 
a kongresszus rendező-bizottsága gondoskodik. A szobaárak 2—5 
korona között váltakoznak. 

A kongresszuson s az időleges kiállításon való résztvételre a 
bejelentkezés végső határideje augusztus 10, mely időponton tul 
bejelentéseket el nem fogadunk. Összes jelentkezések és tudakozó
dások Iwánkovich Béla kongresszusi főtitkár czimére, a pénzkülde
mények pedig az egyesülethez, IX., Imre-utcza 4. küldendők. 

Halálozás. Az Országos Erdészeti Egyesület ismét számos 
tagjának elhunytát gyászolja. Legutóbbi számunk megjelenése óta 
a következő halálesetekről értesültünk: Pick Henrik (Győr) és 
ifj. Stolcz József (Feketehalom község erdőgondnoka) alapitó 
tagok, továbbá Latinak Vilmos urad. erdőmester (Nagyvisnyó) és 
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Szifft Gyula, Coburg hgi főerdész (Helpa) rendes tagok elhuny
tak. Ifj. Stolcz Józsefben az Erdészeti Lapok is egyik ujabb idő
ben megnyert szorgalmas munkatársukat gyászolják. 38 évet élt. 
Szifft Gyula, kinek elhunytáról Szász Coburg Fülöp herczeg 
garamszécsi erdő hivatalának tisztikara külön gyászjelentést adott 
ki, a f. évi közgyűlésre is jelentkezett, a résztvevők kinyomatott 
jegyzékében is bennvolt; a közgyűlés megilletődéssel vett tudo
mást jelentkezett tagjának közvetlenül az elutazás előtt bekövet
kezett hirtelen elhunytáról. 

Nyugodjanak békében! 

A e s i k s z e r e d a i á r v e r é s . Szakkörökben nagy feltűnést kelt 
a Csíkszeredán június 24-én megtartott árverés eredménye. 
Eladásra került a csikmegyei magánjavakhoz tartozó erdőségek 
mintegy 467.000 ms luczfenyőfára és 250.000 mz bükkfára becsült 
faállománya, amelyért a budapesti Steinherz B. fatermelő czég a 
2,820.000 korona becsárral szemben 5,397.653 koronát, vagyis a 
luczfenyőfa köbmétereért tövön az erdőben körülbelül 11 koronát 
ajánlott. Oly magas ár ez, amely az erdélyi fenyőfaárverések 
történetében egyedül áll. 
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