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Olvasóinkhoz.

A »Piovartnni Lapoknak* két évfolyama fekszik olvasóink eltt.

Dús és válogatott tartalma bizonyságot tesz arról, hogy e folyóirat

kitzött czéljának megfelelt, utat tört, irányt mutatott és az e téren

mköd szakembereket fokozott tevékenységre serkentette. Össze-

gyjtötte közös czélra a magyar entomologusokat, kik búvárlataik

eredményét magyar szaklapban közölhették és nem kellett ezekkel,

mint eddig, külföldi folyóiratokat keresni fel. Alkalmat nyújtott ere-

deti, szorgalmas kutatásokon alapuló tanulmányok és kisebb-nagyobb

értezéseknek magyar nyelven való közzétételére, melyek azért nem

maradtak a külföld eltt ismeretlenek, mert a franczia nyelv

melléklet módot nyújtott arra, hogy tartalmukat külföldi szakem-

berek is megismerhessék és méltányolhassák. A mellett gondos

figyelemmel munkálkodott e folyóirat a rovartani ismeretek nép-

szersítésén, különös gonddal ápolta a hasznos és káros rovarok

fontos ügyét és így jó szolgálatot tett a kártékony rovarok ellen

védekezni kívánó gazdaközönségnek is. Egy szóval, hiányt pótolt

a magyar irodalomban.

Sikeres mködését csak fokozta az, hogy mindenütt teljes

elismeréssel és méltánylással találkozott. A nagyméltóságú föld-

mívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium e folyóiratot

a rovarkárok bejelentésére ajánlkozott valamennyi állandó gaz-

dasági tudósító, valamint az összes gazdasági tanintézetek és vin-

czellériskolák, továbbá a kerületi phylloxera- felügyelk és borászati

vándortanítók számára megrendelte és valamennyi ra. k. erdhiva-

talnak megrendelésre ajánlotta; a nagyméltóságú vallás- és köz-

oktatásügyi m. k. miniszter úr pedig az elmúlt évben valamennyi

tankerületi figazgatósághoz és kir. tanfelügyelséghez intézett kör-

levélben volt kegyes a felügyelete alatt álló intézetek figyelmébe

ajánlani.

És most megsznjék e szépen indult vállalat, melyet más

hasoniráuyú nem helyettesit, hogy a hézagot, melyet betöltött, annál

1



inkább erezhessük V miután legyzte a kezdet nehézségeit, biztos

alapra helyezkedett és az összes magyar szakemberek által lelkesen

támogatva hasznos téren mködhetett, megsznjék?

Fiatal ernkben eleinte még nem bíztunk, de buzdított az

eddigi közremködk szíves Ígérete, hogy nem vonják meg tlünk

jóakaratú tanácsaikat és közremködésüket és bizalommal vettük

át a »Rovartani Lapok« szerkesztését.

Az eredeti programmot nem változtatjuk meg, mert immár

két éves tapasztalat tanúskodik annak czélszer és hasznos voltáról,

azért követjük azt és iparkodunk megfelelni minden pontjának.

Czélunk hasznára válni a magyar közönségnek és szolgálatot tenni

a tudománynak. Felkaroljuk az összes izeit -lábú állatokra vonatkozó

érdekes biológiai és faunistikai adatokat, épugy mint azoknak nép-

szer nyelven tárgyalt boncztanát, fejldés- és élettanát ; hozunk

eredeti nagyobb értekezéseket és kisebb közleményeket és módot

nyújtunk különösen a hasznos és káros rovaroknak és az ellenük

alkalmazható védekezésmódoknak szélesebb körben való ismerteté-

sére. Szóval, terjesztjük és népszersítjük a tudományt, miáltal a

gyakorlati, különösen a gazdászati czélokat mozdítjuk elre. A
mennyire e folyóirat kerete engedi, a rovartan egyes alkalmazott

ágaira, a méhészetre és selyemtenyésztésre szintén kiterjeszkedünk.

Ha sikert aratunk, azt leginkább t. munkatársainknak fogjuk

köszönni, kik között Dr. Chyzer Kornél, Dr. Entz Géza, Frivaldszhj

János, Dr. Horváth Géza, Kohaut Rezs, Kriesch János, Mocsári/

Sándor és Paszlavszkij József urakkal dicsekedhetünk. Nagybecs
támogatásuk, melyben részesíteni fognak, elegend biztosítékot nyújt

arra, hogy a »Rovartani Lapok « továbbra is fenntartják jó hír-

nevüket.

Nagy feladatot tztünk ki magunknak és hogy ezt teljesít-

hessük, szükségünk van, nemcsak a szorosabb értelemben vett szak-

emberek, hanem a természet minden barátjának támogatására. Biza-

lommal felkérjük ennélfogva a rovartannak valamennyi míveljét és

kedveljét, hogy vállalatunkat szellemi ós anyagi támogatásban része-

síteni szíveskedjenek.

A szerkesztk.


