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mazandú, melynek raegúllnpíttirtúiiál, 2 írtig 12 órai elzárás, 10 l'rtiir

egy nap, azontúl minden 10 írt után egy-egy napi elzárás mon-
dandó ki.

21. A íelmerülö kihágási esetekben mint el.sibkii liat(')ság:

a) megyékben a szolgnbirák ; b) törvényliatósági joggal íelruliázott

és rendezett tanácsú városukban a kapitány vagy a tanács által e

részben megbízott tisztvisel; c) Budapest mindenik kerületében az

illet kerületi kapitány (1880: XXXVII. t. ez. 42. iJ.) járnak el.

Másodfokú batóságok : a) megyékben és rendezett tanácsú vá-

rosokban az alispán ; b) törvényliatósági joggal felruházott városokban

a tanács-; c) Budapesten a fkapitány. Mint barmadlokú hatóság a

m. kir, belügyminiszter biráskodik.

22. A birsiígpénzek esetrl-esetre az illet kir. adóhivatalnak

kiszolgáltntandók. g,. s^^,^^i p,ii

IRODALOM.

Dr. Franz Löw, Beitráge zur Naturgeschichte der gallenerzeugeiulen

Cecidoiliyiden. (Verhandl. der k. k. zoolog.-botan.

Gesellschaft in Wien. XXXV. p. 483-510, egy

táblával.)

A szerz által itt leírt új gubacsiegyek közöl a Cecidoniyia

ericina, mely az Erica carnea csúcshajtásain idéz el gubacs-

forma eltorzulásokat, a horvát Velebiten is elfordul ; ugyanott te-

nyészik még a Cecidomyia Hieracii F. Löw nev gubacslégy is.

Léon Becker, Diagnoses de quelques Arachnides nouveaux. (Annales

de la Société entomologique de Belgique. XXX. Compt.

rend. p. 23— 27.)

Négy amerikai és egy magyarországi új pókfaj leírása ; a ma-

gyarországi faj a Halinia Chyzeri, melyet Dr. C h y z e r Kornél úr

Zemplénmegyében a Szinnaikön több példányban fedezett fel.

August Schletterer, Ueber die Hymenopteren-Gattung Evania Fabr.

(Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in

Wien. XXXVI. p. 1—46, egy táblával.)

A esótánokban élsköd Evania-darázsoknak eme magánrajzi

vázlatában hazánkból csak a ko^^raopolita Eiiania oppendigaster Fabr.
van felemlítve, moly gazdájával, a keleti csótánnal (Periplaneta orien-

tális) már az egész földkerekségén elterjedt.

Dr. Hermann Krauss, Beitráge zur Orthopteren Kundé. (Verhandl.

der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien.

XXXVI. p. 137—148, egy táblával.)
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A szerz a többi között a, Stenohothrus bif/uitidus L. és hicolor

Charp. között tídúlhato különbségeket fejtegetvén, felemlíti, hogy az

elbbi faj magasabban hatol fel a hegyekre, mintáz utóbbi, és hogy
péld. míg Fiume körül csak a St. hicolor tenyészik, addig a mehádiai
Domogled csúcsán csak a St. hiyiittulus fordul el.

Dr. Franz Löw, Neue Beitrage zur Kenntniss der Psylliden. (Ver-

handl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien.
XXXVI. p. 149— 170, egy táblával.)

Az itt leírt új Psyllida-fajok közöl az Amhlyrhina inaculata,

melyet Dr. Horváth Géza úr Rákos-Palota mellett fedezett fel,

kizárólag hazánkban tenyészik. A Trioza Centranthi Vall. ugyancsak

Dr, Horvát h úr felfedezése szerint a magyarországi Kárpátokban
is honos.

KosinsM Viktor, A phylloxera és phylloxera elleni védekezés.
9 ábrával. Pozsony. Ara postai szétküldéssel együtt

.

50 kr.

Szerz tapasztalva azt, hogy szölömívelésünknek e legveszedel-

mesebb ellenségével szemben még a leginkább megtámadott vidékek

lakói sem birnak elég tájékozottsággal, rövid ismertetést irt a phyllo-

xeráról és az ellene foganatosítható védekezési módokról, melyben
röviden kiterjeszkedik a phylloxera ellen való védekezés legsikeresebb

módjaira, különösen pedig az amerikai szlk szaporítására és keze-

lésére.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdések.
(4.) Mellékelve küldök néhány rovarálczát, melyek egyik, körül-

bcll 25 holdas, szi búzával bevetett táblámból, mintegy 4 holdat

már tökéletesen elpusztítottak.

Mint a mellékelt búzacsemetéken látható, az álczák nem a

gyökeret, de a szárat bántják, össze-vissza rágják, úgy hogy a növény

tökéletesen elszárad ; néhol kezd ugyan a búzacsemete újra fakadni,

de éz oly kivételes jelenség, hogy tekintetbe sem vehet.

Az álczák szétszórva, kisebb-nagyobb foltokban vannak a búza-

táblán, mely foltok níipról-napra terjednek.

Az álczákat nappal csakis a föld alatt 1— 3 hüvelyknyi mély-

ségben lehet találni, néhol egy kapavágással 3— 6-ot is, pusztításukat

tehát éjjel végzik ; nappalra pedig testök terjedelmének megfelel hen-

geres lyukakat vájnak.

A táblában, melyen a kárt észleltem, tavaly és harmadéve ló-

here volt.

Ezek után bátorkodom kérdeni, miféle rovar álczái a küldöttek


