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Mauouvillei
La.ids,

l>áró u'Hamonville János
Káboly
Doiuévrc canton régi f'ötanáiKOsa, Manonvillc
várában 1899 deccmb. 17-én, rövid

luaire-jc lioucq

lietegség iitáu,

üO éves korában meghalt.

Al. Jean Chaules Louis d'Hamonville baron de
Manonville, ancien conseiller général du canton de

Doiiicvre, maire de Manonville, est décédé au châ-

teau de Boueq,

Décembre 1899, après une

17

le

courte maladie, à l'âge de 69 ans.

Az ö személyében Francziaországnak egyik lán>;oló lelk Lazatia, buzgó hivatalnoka és szenve-

plus ardents, des administrateurs les plus assidus,

délyes, tudós oruithologusa

des savants ornithologists passionnés de France.

hunyt

el.

Dans

A Franczia

Zoológiai Társulat benne egyik kiváló
Nemzetközi állandó Ornithologiai Bizottság buzgó pénztárosát és a Magyar Ornithologiai
tagját, a

Központ tekintélyes

tiszteletbeli

tagját veszíté

el.

sa personne est disparu

I^a Société

un des

patriots les

Zoologique de France a perdu en

un membre eminent,

le

lui

Comité International Pertrésorier, et le Bureau

manent Ornithologique son

Central Ornithologique de Hongrie un

membre

ho-

noraire considérable.

Báró d'Hamün VILLE nemzete egész szeretetreméltóságának inkarnácziója volt

;

élénk

szellem ós

csupa finomság másokkal való érintkezésben mer
készség és elzékenység; ezenkívül hséges társ.
;

Már gyermek
a

madarakat,

s

kora óta szerette

s

lati

életben,

össze

;

tojás-

mint az irodalom terén. Mint tertekintélyes gyjteményeket hozott
és madárgyüjteménye pedig egyike a

baron d'Hamonville

le

plein de délicatesse

Il

aimait et

il

;

il

;

prêt toujours à rendre service
fidèle et sincère.

étudiait les oiseaux depuis son en-

était

vie pratique

gique.

comme

Comme

dans

naturaliste

vraiment imposantes
tes et les

;

la littérature

il

que

gique et Suisse»

czím fmvét

említ-

De

ses

l'n

ornitholo-

a réuni des collections

la collection

des œufs et des

les plus

complè-

mieux entretenues.
nombreux ouvrages nous ne mentionnons

tehát népszeríísít «Atlas de poche des Oiseaux de

France, Belgiipie et Suisse» czímfí két kötetes mun-

une incarnation
un esprit vif et

un ami enthousiastique de ces gracieuses volatiles depuis un demisiècle, ainsi dans la
fance

Számos munkái közül csak a kellÖ elismeretekkel nem biro olvasók nagy számának részére írt,

Atlas de poche des Oiseaux de France, Bel-

nombre des
aux études

"2

séries,

pour le grand
peu ou mal préparés

écrites

lecteurs qui sont

d'histoire naturelle des oiseaux

;

et

son

chcf-d'œvre «La vie des Oiseaux.»

jük meg.

Épen

;

un camarade

et surtout

oiseaux compte aujourdhui parmi

legteljesebbeknek és legrcndezettebbeknek.

káját és «La vie des Oiseaux»

était

de toute amabilité de sa nation

tanulmányozta

egy félszázadon keresztül lelkesült

barátja volt a kedves tollasvilágnak úgy a gyakor-

mészetbúvár

M.

a halálát

megelz napon

lyOO-iki III. Nemzetközi

Hazánkat

IS'.l

La veille même de sa mort,

neveztetett ki az

Ornithologiai Kongres-

il

nommé

venait d'être

président du Congrès International Ornithologique

de 1900.

szus elnökévé.

l-ben a második nemzetközi orni-

thologiai kougresszus alkalmával látogatta

meg

s

Il

était

en Hongrie en 1891 pendant

grès International Ornithologique,

i)rit

le

H. Con-

part à l'ex-

részt vett a Velencze-Kis-Balatonra intézett kirán-

cursion aux

Nagyon megszerettük s a midn távozott,
hséges barátot nyert benne,
blinden óhajtásunkat, melynek embere volt. azonteljesítette.
Innen
van az, hogy halála a Magyar
nal
veszteségét
Ornithologiai Központnak érzékeny

un vrai
bon ami de Hongrie et de notre Institut.
Pour le Bureau Central Ornithologique sa mort
est une très grande perte il a obligé notre Institut
beaucoup de fois avec ses services prévenantes.
Nous lui garderons un souvenir fidèle et recon-

dulásban.

hazánk

és intézetünk

jelenti.

Híven

ájioljuk emlékezetét.

lacs

de Velencze et de Balaton.

11

con-

quit le coeur de nous tous et nous quitta

et

;

naissant.
//.

O.

0.

//.
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Elhaltak

Verstorben

:

Bbooi Zsigmond lovag, az «Avicula» szerkesztje
Sienában, július 17-én, életének 48. évében.
tje, intézetünk levelez tagja, Berlinben szívszél-

hfidésben

f.

év szeptember

Í2í)-én,

den

in Siena,

Dr. Euss Károly, a «Gefiederte Welt» szerkesz-

66 éves korában.

17. Juli

1.

J.

im

48. Lebensjahre.

Dr. Karl Russ, Rédacteur der .Gefiedertc Welt»,
correspond. Mitglied der Ung. Orn. Centrale, zu
Berlin,

am

September

29.

Kérelem.

1. .].

im

66. Lebensjahre.

Bitte.

érdekldket, a kik gyjteményeinknek szánt küldeményeket adnak postára,
tisztelettel kérjük, kegyeskedjenek a csomago-

Mindazon

kat igy czímezni

:

Cav. Sigismondo Brogi, Rédacteur der «Avicula»

Jedermann,

der

für

unsere

Sammhingen

Postsendungen aufgiebt, wird böHiclist ersucht,
die Sendung folgendermassen zu adressieren
:

:

An

A Magyar Ornithologiai Központitnk
Herman Ottó fnök úr kezeli m
Nemzeti Múzeum, Budapest.

die

Ungarische Ornitholoyinrlie Centrale,

zu Händen des Hei-rn Chefs Otto Herman.

National-Museum,

Jhidape.it.

Ezt különösen olyan küldeményeknél ajánljuk

Diese Adresse können wir besonders bei sol-

nyomósán, a melyek nyers madarakat vagy
könnyen rothadó anyagokat tartalmaznak s ez

chen Sendungen wärmstens anempfehlen, wel-

;

esetben a csomagra, a tartalom
mellett

színes

czeruzával

:

aláhúzva

diesem Falle

hogy «'romlékony», vagy «rothadékony». Olyan
csomagok, a melyek csak az intézetnek és nem
késve jutnak
személynévre vannak czímezve,

—

M. 0. K.

hozzánk.

che todte Vogelkörper, oder sonstige, leicht in
Verwesung gerathende Sachen enthalten in
sollte selbst

lich« geschrieben

auf das Paket «verwes-

und mit farbigem Bleistifte un-

terzogen werden. Solche Sendungen, welche nur

an das
sind,

Institut,

kommen

und

nicht an Person adressiert

gewöhnlich spät an.

U. 0. C.

Zur Beachtung.
Mindazokkal,
ország madarai»
ték vagy

meg

kik

a

czim

Chernel-féle

«Magyar-

nagy munkát megszerez-

óhajtják szerezni s a második, túl-

ságos vastag kötetet két külön darabba akarják

<i

Werk

v.

Chernel's

Ungarns Vögel» schon erworben haben, oder

erwerben woUen, und den allzuumfangreichen
zweiten

Band

in zwei Theile binden lassen wol-

szakaszához külön czímlappal szolgálhatunk.

beehren wir uns mitzutheilen, dass wir
ihnen ein Titelblatt zum zweiten Theile des

megren-

zweiten Bandes abgeben können. Dieses Titel-

magyar
megkap-

blatt

köttetni, tisztelettel tudatjuk,
2.

Allen denen, welche das

Ezt a czimlapot különben a

hogy a
tisztelt

delk, kifejezett kívánságukra, a
Természettudományi Társulattól

kir.
is

11.

kötet

len,

können

die geehrten Besteller

ausdrücklichen

Wunsch hin

—

— auf ihren

auch von der

Königl. ung. Naturwiss. Gesellschaft erhalten.

hatják.

M

0. K.

LI.

0. C.

INDEX ALPHABETICUS AVIUM.
Acanthi^ li.mn.i

Biidytes flavvis

fîmberiza schoenicli

422
HieroCalco sacei-

423
Wilvus

atei-

Pusztai tyúk

425
Sylvia cinerea Ü5, 68,

1

U

ERRATA.
Tom. VI.
Pg.

A

1.

• Aquila»
im deutschen Texte, 8. Zeile von unten soll
oder das Vorrücken in hreiter Front statt oder
.

125. lapon, alulról a 3. sorban
7.

ilas in

Vorrücken breiter Front stehen.

:

Aegialites hiaticula helyett Squatarola lielrrticn olvasandó.

Pg. 125, in der ersten Zeile von unten soll

Squatarola helvetica statt 7. Aegialites liiaticula stehen.
im deutsehen T. 14. Zeile von oben soll
Hausrntlischwanz statt (lartenrolhschwaiiz stehen.
á74. lap magyar szöveg, 23. sor felürl:
7.

Pg. 234,

Emberisa schreniclus helyett Emberiza schoenicins olvasandó.

