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val egészen idegenszer látván} t nyújt. Járása lomha, minden moz-
dulata lassú ; els lábait mereven elre nyújtva, gyakran órahosszakig

mozdulatlanul vesztegel.

Az elfogott példány, melyre egy bozótos helyen akadtam, a

fogságban semmit sem evett, de azért még néhány napig élve ma-
radt, st egy pár petét is tojt. A kendermag-idomú peték feketék,

fénytelenek, 2V2
mill. hosszúak és 2 mill. szélesek ; felül egy lapos

kerek fedt viselnek, a melynek sikján több parányi mikropyle

Dr. Horváth Géza.

KÜLÖNFÉLÉK.

Miniszteri körrendelet a phylloxeraügyben. — A fbldmívelés-,

ipar- és kereskedelemügyi m. k. miniszter 1884. június 12-én 24,632.

sz. alatt valamennyi törvényhatósághoz (kivéve Árva, Csík, Három-
szék, Liptó, Sáros, Szepes, Turócz, Udvarhely és Zólyommegyéket és

Selmecz és Bélabánya városokat) a következ körrendeletet intézte

:

A phylloxera terjedésének megállapítása végett az ország szli
megvizsgálandók levén, az ez iránt m. é. május 11-én 21,014. sz. a.

kelt rendeletem kapcsán, az alábbiakat újból elrendelem, felhíván a

törvényhatóságot, hogy ezen rendeletet haladék nélkül hirdettesse ki

s annak pontos végrehajtását szigorúan ellenrizze ; és pedig

:

1. A községek elöljáróságai szigorúan utasítandók, hogy július

hó l-jétl kezdve július hó végéig a községük határában lev összes

szlket és szltkékkel beültetett kerteket egy községi tanácstag, a

hegymester és a község egyik-másik értelmesebb szltulajdonosának

kíséretében bejárják, s a bejárás megtörténtérl, valamint arról, váj-

jon gyanús, beteges tkék, sárguló vagy satnya levólzettel és gyen-

gébb, elmaradt vegyigehajtásokkal találtattak- e, az illet szolgabírónak

legkésbb augusztus 10-ig jelentést tegyenek.

Hol községi phylloxera-bizottságok vannak, ott az elöljáróság

a határbejárásról a bizottságot értesíteni, s a bejárást a bizottság ki-

küldötteinek közbcnjöttével teljesíteni köteles.

2. Ha a szlk bejárása alkalmával talált beteg vagy gyanús

szltkék megvizsgálása alapján valamely a phylloxera felismerésé-

ben jártas szakember vagy más egyén oda nyilatkoznék, hogy azok a

phylloxera által vannak meglepve vagy annak kártétele folytán seny-

vednek, akkor errl a bejáró küldöttség vagy az illet szakért a

földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumhoz haladék nél-

kül távirati értesítést küldjön.

3. A szolgabíró köteles rködni a felett, hogy a bejárás a ki-

szabott idben minden községben megtörténjék. Az összes községekbl

beérkez jelentéseket összefoglalni ós legkésbb augusztus 25-ig az

alispánhoz beterjeszteni tartozik.
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4. A törvényhatóságok á szolgabiráknak a határjárásokról szóló

jelentéseit a közigazgatási bizottsággal közölni és legkésbb szeptem-

ber 20-ig a minisztériumhoz bemutatni tartoznak.

Cserebogár-irtáS. — A leginkább ajánlható eljárás a csere-

bogarak ellen tudvalevleg azoknak összeszedése és megsemmisítése.

Lcse sz. kir. városa, ennek az eljárásnak a czélezerségét belátva,

e tavaszon pénzbeli jutalmazással is buzdította erre a lakosságot, és,

mint egy szepességi lapban olvassuk, 186 írt költséggel 465 véka

cserebogarat váltott be. — Ennek kapcsán felemlítjük, hogy Német-

országban, a hol a cserebogarak az idén szintén tömegesen fordultak

el, egy heilbronni enyv- és trágyagyár május 12-ig 300 mázsa vagyis

mintegy 19 l

/2 millió darab cserebogarat váltott be. Az illet gyára
cserebogai-akból mesterséges trágyát készít, és minthogy a bogarak

megölésére forró viz helyett a szénkéneget alkalmasabbnak találta, a

gyjtésre vállalkozóknak ingyen adja ezt a szert.

Személyes hírek. — A magy. tud. Akadémia ez idei nagy-

gylésén Mocsár y Sándor urat, a magy. nemz. múzeum segéd-

rét levelez tagjává választotta. — E folyóirat szerkesztje, Dr. Hor-
váth Géza a pünkösdi ünnepeket a magyar tengerpartvidéken

töltötte és ott, nevezetesen Fiume környékén néhány napig rovartani

kutatásokkal foglalkozott.

IRODALOM.
Szaniszló Albert, Kártékony rovarok a mez- és kertgazdaságban.

Kolozsvár, 1884. (V és 74 lap.)

E kis könyv els sorban a gyakorlati élet embereinek, a gaz-

dáknak kivan gyakorlati útmutatóul szolgálni, hogy a kultivált nö-

vényeket károsító rovarokat könnyen felismerhessék és magukat az

alkalmazható ellenszerek és óvó eljárások tekintetében némileg tá-

jékozhassák. A munka jóformán csak rövidebb kivonatát képezi an-

nak a dolgozatnak, a mely néhány hónappal ez eltt ugyanettl a szer-

ztl megjelent, és melyrl már e folyóirat márcziusi füzetének iro-

dalmi rovatában megemlékeztünk ; magán viseli ennélfogva ennek

egész jellemét. A tárgyalás módszerére nézve egyébiránt egészen a

Künstler-féle ismert német munkácska nyomdokain halad.

0. M. Reuter, Ad cognitionem Aradidarum palaearcticarum. (Wien.

Ent. Zeitung. III. p. 129— 137.)

Szerz az Aradidák családjából több új vagy kevésbbó ismert

félfedel rovarfajt jellemezvén, azok között hazánkból (és Ausztriából)

az Aradus sordidus Horu. fajt is leírja.


