
Keresek jobb faj Coleopterákat, fajonkint 4—16 példánj't. Cserébe
ajánlok európai és exota bograrakat és lepkéket. Doubletta-lfeta küldését

kérem. Tavarnok u. p. N.-Tanolcsánv

Kelecsényi Károly.

Coleoptera-kereskedés. Mint honunkban a leerégibb és legnagyobb
rovarkereskedés tulajdonosa, ajánlom magángyjtöknek, iskoláknak, gazdá-

szoknak és erdészekuek 8(;00 hibátlanul meghatározott honi és külföldi fajból

álló rovar-készletemet. Honi faunánk közönséges és 1 eg ri t ká b b fajai nagy

számban, továbbá több száz exotikus faj. Iskolák részére g5rjteményeket

olcsón állítok össze. Honi gyjtökkel szívesen lépek csereviszonyba.

Megkeresésre nyomatott árjegyzéket ingyen és bérmentve küldök.

Néraet-Bogsán. (Krassó-Szörénymegye.)
Merkl Ede

Magyarország madarai. A hazai madárvilág megismerésének vezér-

fonala. Irta: V)r. Madarász Gyula. Ezen munkából megjelent az

1—3. füzet: az els füzet a szisztematikai részszel kezddik s az Éneklk
rendjének nég)' családját, úgymint : v. varjii-, sárga-rigó-, seregély, és pinty-

jeleket'^ a második füzet a pacsirta-, billegtetö- és poszátaféléket; a har-

madik a vizirigó; ökörszem- és rigóféléket; a negyedik pedig a pipöke-,

czinege-, külln-, famásió-, gébics-, selyetnf<n-k-. fecske- és légykapóféléket

tartalmazza.

A munka díszes kiállításban, a szcizö eredeti rajzaival, és színes táb-

lákkal, quart formátumban 10— 12 füzetben fog befejezést nyeiri. Az álta-

lános ismeretekre vonatkozó bevezet rész az utolsó füzetben a tárgymu-

tatóval egyetemben jelenik meg.

Elfizetési ára 1—1 füzetnek l írt 50 kr, az egész munkának 15 frt-

Az elfizetési pénzek Dr. Madarász Gyulá-hoT., (Magyar Nemzeti Múzeum)

vagy a Rovartani Lapok szerkesztségéhez czímzendök.

Rovar-gyjtemények tuUjdonosait (magánosokat úgy mint intézete-

ket) felkérjük, szíveskedjenek velünk közölni, hogy azok min rovarrendekei

ölelnek fel, körülbelül hány fajt és példányt foglalnak magukban, ki gyj-

tötte, mely években? A ^Rovartani Lapoké szerkesztsége.

Aeherontia Atropos. Felkérem t. rovarászainkat, hogy a halálfpillét

és bábjai lehet nagy számban hozzám beküldeni szíveskedjenek: Készséggel

szolgálok cserében más lepkékkel. Szívesen fogadnék el cserében Saturnia

pyrit, l^anessa C-albuinot és egyéb közönségesebb fajokat is, s e czélra

kérem a iölös példányok jegyzékét.
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