
baktériumokkal, itt is abból a feltevésből indulva ki, hoay 
a szándékosan megbetegített hernyókról átterjed a betegség 
az egészségesekre is. Ezek a kísérletek azonban tucfómásom 
szerint kielégítő eredménynyel nem jártak. — A baktériumok 
segélyével való irtásnak legelső feltétele természetesen az, hogy 
az a bizonyos baktérium csak a kiirtandó állatokra legyen 
veszélyes, vagyis az általa okozott fertőző betegség iránt csak 
a kiirtandó allatok bírjanak fogékonysággal. Ha tehát a rókákat 
akarnók baktériumokkal irtani, úgy olyan fertőző anyagra lenne 
szükségünk, a mely csak a rókákat, vagy legalább is csak a 
vadon élő Canidákat betegítí meg, mert ellenkező esetben 
veszélyes lehetne az a vadászebekre is. Ilyen baktériumot azon
ban nem ismerünk. — A kutyabetegség, vagy szopornyicza, 
melyet a kérdéstevő említ, tényleg ragályos természetű beteg
sége a kutyáknak, a mely iránt főleg a fiatal állatok fogékonyak. 
Lehetséges, hogy e betegséget a vadon élő kutyafélék is meg
kapják, ez azonban biztosan megállapítva, vagy kísérleti úton 
eldöntve még nem lett De ha a róka tényleg fogékony is a 
kutyabetegség iránt, akkor sem lehetne annak mesterséges ter
jesztésével czélt érni, miután a kutyabetegség iránt, mint már 
említettem, leginkább csak a fiatal állatok fogékonyak, amellett 
a betegség nem feltétlenül halálos; ennélfogva még a fertőzött 
rókák sem betegednének meg feltétlenül és még a betegek 
sem mind pusztulnának el, a mellett átterjedhetne az esetleg a 
fertőzött területeken vadászó kutyákra is. Azonkívül, a mit első 
helyen kellett volna említenem, a kulyabetegséget okozó fertőző 
anyagot, a mi valószínűleg baktérium, nem is ismerjük biztosan, 
úgy hogy annak tisztán való kitenyésztése és szándékos fer
tőzésre való felhasználása ma még 
úgyszólván lehetetlen. Egész sorozat 
ugyan azoknak a különféle baktériu
moknak a száma, a melyeket mint a 
kutyabetegség okozóit leírtak, anélkül 
azonban, hogy a későbbi vizsgálatok 
folyamán csak egyről is beigazolódott 
volna, hogy tényleg az a betegség 
előidézője. De nem ismerünk ez idő
szerűit más olyan baktériumot sem, a 
mely a rókairtás czéljára alkalmasnak 
Ígérkeznék és így egyelőre alig marad 
más módszer, mint a régi irtási eljárá
sok alkalmazása. < 

Több szépen kinőtt, eleven nagy uhu eladó. Bővebbet a 
kiadóhivatalban. 

MÉHELY LAJOS KÖNYVÉT a magyarországi 
denevérekről a Magy. Nemz. Múzeum intézetünknek 
adta bizományba és csakis nálunk rendelhető meg. 
Ára 10 korona. Melegen ajánljuk lapunk t. olvasóinak, 
különösen pedig az iskolai és tanári könyvtáraknak. 

Tógazdaságaimból ajánlok őszi és koratavaszi szállításra 
egy- és kétnyaras, gyorsnövésfl csehponty-. süllő-, csuka- és 
czompó-ivadékot, továbbá megtermékenyített fogas-süllő-ikrát. 
Corchus Béla, Budapest, IV. ker., Molnár-utcza 17. 

IRODALOM. 

KRENEDITS FERENCZ, lapunk széptehetségű, jótollú mun
katársától nemsokára egy pompás, valóban hézagpótoló mű 

fogja elhagyni a sajtót az »AUatok regevilágai, czím alatt, 
mely az állatokra vonatkozó szájhagyományokat, regéket, mon
dákat, adomákat, történeti adatokat s több eféléket fogja tar
talmazni az egész világról összegyűjtve, de különös tekintettel a 
magyar állatmithológiára. — Az adatokat ehhez a munkához 
Krenedits évek óta nagy és fáradhatatlan szorgalommal gyűjti, 
a többek közt nincs nagyobb hazai könyvtár, melyet adatbúvár
kodás végett tel ne keresett volna — s íme, ma már nagy 
adathalmazzá szaporodott fel munkájának gyümölcse s mint a 
megjelent első mutatvány-
ívből látjuk, egy pompás, 
nagy és valódi írói vervvei 
megírt műre van kilátásunk 
e könyvben, a mely, bizony
nyal mondhatjuk, nem csak 
hogy becsületére váland író
jának, de hazai irodalmunkra 
nézve is nyereség leend. A 
műhöz az ajánlást Lakatos 
Károly lapunk társszerkesz
tője fogja írni; míg a munka 
kiadását Wesselényi Géza
féle előkelő nyomda- és mű-
intézet vállalta magára. 

Már most szivesen fel
hívjuk e műre, mely bi
zonynyal meglepetés számba 
fog menni, olvasóink figyel
mét. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K . 

M. B. tanár úrnak. Akváriumot kaphat a mi intézetünk
ben. Már most sok iskolában használnak akváriumokat. Barlangi 
gőtét ilyenkor nem lehet elevenen kapni; nyár elején hozzák 
forgalomba, különben már nagyon ritka. 

V. S. gt. úrnak. Előfizetését most kell megújítania. Köszön
jük a czímeket. A halászati czikket szivesen fogadjuk. 

R . úrnak. Ilyen hosszú verseket nem közölhetünk. 
V. B. tanár úrnak. Mikroszkópokról 

szóló árjegyzékünkből kiválaszthatja a 
kívánt készüléket. A Reichert-félék igen 
jő mikroszkópok. Nálunk meg is tekint
heti ezeket. 

V. úrnak, Cs. G. Nincs kifogásunk 
ellene. *A mikroszkópi gyakorlat ele
mei* czímű könyvünk első része meg
jelent ; négy korona az ára ; kezdőknek 
való és dilettánsoknak; gyakorlati út
mutatásokat tartalmaz és könnyen ért
hető. Megtanulhatja belőle azt, amit 
kíván. 

Kérjük í. olvasóinkat, hogy 
a most esedékes előfize
tési díjakat mielőbb küldjék 
intézetünk czímére. •vywww 

3ltétoéSZST9 S0KS20K0S3TÓS0K. 
Clickék folyóiratok, könyvek, árjegyzékek éa iudományoa müvek számára. 

Kitűnő kivitelben, legjobb módszerek szerint előállitva. 
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