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I. Karsch, Verzeichniss fler im Laufe des Jahres 1884 als neu
beschriebeneii Aiten, Varietaten, Aberrationen euro-

paischer Insekten. II. Hynienoptera. I. (.Entomologische

Nachrichten. XII. p. 65-76.)

E folytatólagos közleményben szerz azokat a levélevö- és íür-

kéözö-darázsfajokat állítja össze, melyeket az 1884-ik év folyamán az

európai rovarfaimára nézve új fajokként írtak le. Magyarországból 3

fajt említ, u. m. Dolerus 4 notatus Bíró (Rov. lapok. I. p. 57.), Ne-
inat'us hypohatins Zaddach (Schrift. d. Physik. Oeconom. Gesellsch.

Königsberg. XXIV. p. 154.) és Tenthredopsis opacipleuris Stein

(Knt. Nachriclit. X. p. 301.), melyek eddig csupán hazánkból isme-

retesek.

W, G. Blatcli, Notes on the british species of the genus Euplec-

tus, including a description of E. nubigena, Reitter,

a species new to Britain. (The Entomologist's Monthly
Magasin. XXII. p. 203—209.)

Szerz az Angolországban tenyész Euplectus-fajok leírását kö-

zölvén, a 208-ik lapon felemlíti, hogy az ott mostanában felfedezett

EaplectiiR nubigena Beüt. ritka bogárfaj Magyarországban is él.

Gimde Henrik, Hazai selyemtenyésztésiiuk múltja és jelene, ki-

váló tekintettel Bácsmegyére. (Az újvidéki kir. kath.

magyar fgymnásium Értesítje az 1884 — 1885-diki

tanévrl. Üjvidék 1885. p. 1 22

)

Szerz ismerteti a selyemtenyésztésnek hazánkban, különösen

pedig Bácsmegyébeu való fejldése történetét és jelenlegi állapotát.

Kiváló gondot fordít az egyes selyemteuyésztésre vonatkozó törvényekre

és azok chronologiai sorrendjét adja. Végül az újvidéki selyemgombo-

lyító gyárról emlékszik meg, melynek bels berendezését i'észletesen

leirva, keletkezését is elmondja.

A földuiivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisíerium

jelentése a^ phylloxera-ügy állásáról az 1884. évben. (Köz-

gazdasági Értesít. V. évf. 7. sz. p. 219—230. 1 térképpel.

E hivatalos jelentés kimeríten ismerteti, bog}- mily elterjedést

vett a szölpusztító-phylloxera Magyarországon és a többi bortermel
európai országokban az 1884-ik év végéig, s elsorolja azon intézke-

déseket, melyeket ez év íolytáu a vész terjedésének gátlása, a meg-
támadott szlk megmentése és az elpusztultak újjáalakítása czéljából

tett. A jelentéshez mellékelve vannak a kerületi phylloxera-felügyelk

részletes jelentései a fertzött vidékek szlinek állapotáról, u kül-

földdel való érintkezés közben követend elvigyázati rendszabályok

és végre Magyarország térképe, mely a phylloxera elterjedését tünteti fel.


