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ket az üveglappal együtt óvatosan kiemeltem s a darazsak né-

hányát ki is praeparáltam. Hogy azok mennyire jól érezték magu-
kat a lámpában, bizonyítja a fészek nagysága (átmérje 12 em.)

Hajóss József.

Az állatok világa. Ily czím alatt jelenik meg a Légrády test-

vérek kiadásában Brehm Alfréd „Tierleben"-czím korszakos nagy
mvének magyar kiadása. Ezt a mvet, mely Németországon kí-

vül is óriási téltünést keltett, a magyar kiadóczég nem egyszer
fordításban adja a közönségnek. A magyaros átültetés eszközli a

tudomány mai színvonalához s a hazai viszonyokhoz alkalmazzák,

a mi azt jelenti, hogy a most megindult magyar kiadás a Brehm-
íéle m összes eddig megjelent kiadásoknál értékesebb lesz, mert az

évek folyama alatt az eredeti munka némely része elavult. Az újabb
megfigyelésekkel s a hazai adatok felhasználásával bvített magyar
Brehm olyan teljes m lesz, a melyhez hasonló egy mvelt nemzet
nyelvén sem jelent meg. Ez a vállalat mind arányaira, mind eszkö-

zeire nézve a legnagyobb természettudományi m, a mely magyar
kiadásban napvilágot látott. Illusztrálja ezt nemcsak az, hogy tíz

vaskos kötetbl fog állani, de az is, hogy a rendkívül becses szö-

veget 1800 mvészi kép magyarázza, hogy 80 fekete nyomatú
mlap és 100 színes nyomatú mmelléklet járul hozzá. A m
szerkesztje Méhely Lajos, a magyar tudományos akadémia és

több külföldi tudományos társulat levelez tagja. Munkatársai

:

Chernél István, Csíki Ern, Kohaut Rezs és dr. Rátz István,

a kik a szakirodalom legkiválóbb mveli. — A m tervezete

a következ: I., II., és III. kötet: Emlsök. írja Méhely
Lajos; IV., V. és VI kötet: Madarak. írja Chernél István:

VII. kötet : Csúszómászók és Kétéltek. Írja Méhely
Lajos; VIII. kötet: Halak. írja Rohant Rezs; IX. kötet:

Rovarok. írja Csíki Ern és X. kötet : Alsóbbrend álla-

tok, írja Dr. Rátz István. A nagy munka 200 füzetbl, illetve

10 kötetbl fog állani és öt év lefolyása alatt meg fog jelenni.

Eddig megjelent az I. kötet két füzete, melyekben Méhely Lajos
szakavatott tollából a majomvilág rendkívül érdekes leírása kezd-
dik. A „Rovarok" kötetét, melyet társszerkesztnk Csíki Ern ír

meg, annak idején részletesen fogjuk ismertetni.

Helyreigazítás. Lapunk ezidei szeptemberi számában Csíki

Ernnek „Magyarország Endomychidái" czím dolgozatában néhány
értelmetzavaró sajtóhiba szíves kijavítását kérjük és pedig a 145.

laoon a meghatározási táblázatban kimaradt egy sor, mely felülrl

számítva a 12. sori enne, tehát : 7. Pleganophorns Hampe után

beigtatandó :
— A csápok 11, ritkán 8— 10 ízbl állanak . . 3.

A 147. lapon felülrl a 19. sorban pilijernm Reitt. helyett pilife-

rum Mull., a 25. sorban pedig pilossima helyett pilosissima

olvasandó.


