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1. A czinkék, minthogy állandó madarak" s számuk őszszel-
tavaszszal északvidékiekkel is szaporodik: egész évre • kiterjedő 
állandó munkásságot fejtenek ki. 

2. Nemcsak roppant sok petét, férget és rovart elpusztítanak, 
de éhségen kívül szenvedélyből is üldözik az erdő és kert káros 
rongálóit. 

3. Kielégíthetetlen étküek lévén, ez a körülmény csak hat-
ványozólag hat pusztító tevékenységükre. 

4. Azon körülménynél fogva, hogy rendkívül könnyű testüket 
a leggyengébb ágacska is megbírja: rovar stb. irtó munkásságukat 
a legvégsőbb, felette vékony ágszálak, rügyek és bimbók tiszto
gatására is kiterjeszthetik. 

5. A bő eleséget kináló helyeket csapatosan s naponként 
többször is meglátogatják alapos tisztogatás végett. 

6. Rendkívül szaporák, a mi élettevékenységükre rendkívül 
hatványozólag hat a fiókák miatt, melyek felneveléséhez tömérdek 
hernyót és kártékony rovart szükségeinek. 

7. Egyik legfőbb érdemük, hogy különösen sok rovar- és 
lepkepetét emésztenek el s igy már csirájában elölik azokat a 
lényeket, melyek kifejlődés esetében egész életükön át az erdő 
romlására szolgálnának. Hozzá tehetem ehhez, hogy hozzávetőleges 
számítás szerint bátran milliókra tehető azoknak a bogaraknak a 
száma, melyeket egyetlen czinke egy éven át fölemészt és megöl. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos-", a „Wagner Károly-", az „Erzsébet királyné-" 
és a „Luczenbacher Pál-alapitvány-"ból kiosztandó segélyekügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett négy 
jótékony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember 
hóban osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon 
kívül szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti 
altisztek nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti 
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Egyesületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven 
át tagjai voltak s mint ilyenek tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erd.-
altíszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férjük, 
illetőleg atyjuk az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagjai voltak és tagsági kötelezett
ségeiket teljesítették. A harmadik alapítvány segélyeért olyan 
elhalt magyar erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az 
egyesületnek halálukig s szintén legalább 5 évig tagjai voltak és 
tagsági kötelezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítvány 
hivatása azonos a Wagner Károly alapítványéval, de csupán 
erdőtisztek özvegyei és árvái nyerhetnek belőle segélyt. 

A segélyek mind a négy alapból a segélyre szorultság mértéke 
szerint szabatnak meg. Egy folyamodónak azonban a gróf Tisza 
Lajos-alapítványból 40 koronánál kisebb és 200 koronánál nagyobb, 
a másik három alapítványból pedig 40 koronánál kisebb és 100 koro
nánál nagyobb összeg nem adatik s csak kivételesen nyerhetnek 400, 
200, illetve 160 koronáig terjedhető segélyt az olyan erdőtisztek 
és erdészeti altisztek, kik állomásukat elveszítvén, vagyon és 
kereset nélkül maradtak, vagy kik betegség és munkaképtelenség 
miatt önfentartásukról nem gondoskodhatnak, illetőleg az olyan 
özvegyek, kik férjüket ez évben veszítették el és vagyon vagy 
másnemű segély nélkül, legalább két kiskorú gyermekkel maradtak 
vissza, vagy végül az olyan árvák, kik atyjukat és anyjukat elve
szítvén, minden vagyon és segély nélkül maradtak hátra. 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, 
hogy hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat 
legkésőbb folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti 
Egyesület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz. 
II. emelet) nyújtsák be. A titkári hivatal. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

HIRDETMÉNY 
az 1904. év őszén megtartandó erdészeti államvizsga tárgyában. 

64636/904. sz. Az erdészeti államvizsga folyó évi október 
hó 24-én és az erre következő napokon a fennálló szabályzat 
értelmében Budapesten az országos erdészeti egyesület székházában 
(V. ker. Alkotmány utcza 6. szám) d. e. 9 órakor fog megkezdetni 
és folytatólag megtartatni. 

A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga letehetésére 
nyert engedélyt e vizsga megkezdése előtt a bizottság elnökének 
bemutassák. 

Budapest, 1904. évi augusztus hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

HIRDETMÉNY 
az 1904. évben megtartandó erdőőri és vadőri szakvizsgák ügyében. 

64637/904. sz. Az erdőőri szakvizsgák folyó évi október 
hó 19-én és az erre következő napokon Budapesten, Pozsonyban, 
Beszterczebányán, Miskolczon, Kassán, Máramarosszigeten, Kolozs
váron, Brassóban, Nagyszebenben, Temesváron, Pécsett és Szombat
helyen, a vadőri vizsgák pedig az erdőőri szakvizsgákkal kapcsolatosan 
Budapesten, Pozsonyban, Szombathelyen és Kolozsváron a vármegye 
székházában délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és folytatólag 
megtartatni. 

Felhivatnak mindazok, a kik az erdőőri szakvizsgát, vagy a 
vadőri vizsgát letenni óhajtják, hogy hiteles bizonyitványokkal 
felszerelt folyamodványaikat a vizsgák székhelyére nézve illetékes 
kir. erdőfelügyelőhöz folyó évi október hó l-ig nyújtsák be. 

Budapest, 1904. évi augusztus hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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