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keztem rábeszélni barátomat, hogy most már a jeg3'^zvel engem
hagyjon beszélni, mert , amilyen „temperamentumos", még bajba

kever bennünket.

Aztán jött a hivatalos kihallgatás. Kik vagyunk ? Csak boga-

rakat fogunk és nem tördeljük a cseppköveket ? Nem keresünk el-

rejtett kincseket s nem forgatjuk fel a barlangokat ? Tudományos
czélból kutatnak ? Akkor legyen szerencsém egy kis vacsorára, ha

már nem akartak hozzám jönni másképen !

Kinyílt a szomszéd ajtó, látszott a terített asztal s mellette a

mosolygó háziasszony.

És most mindenki azt gondolja, hogy ez a kaland mulatságo-

san végzdött és nincs benne tragikum. Dehogy nincs. Oda lett az

én hazafiúi mártíromságom és vele kiérdemelt dicsséges hírnevem !

Nincs a teremtésben vesztes, csak én !

Különfélék.

3Iennyi bogarat írnak le éveiiként ? — Érdekes tudni, hogy
az egész földkerekségen milyen munkát végeznek a bogarászok, a

mirl az újabb évi jelentésekbl, az angol „Zoological Record" és a

német „Archív für Naturgeschichte"-bl elég tiszta képet nyerhe-

tünk. A német jelentésben, melybl legutoljára az 1909-rl szóló

jelent meg, Seidlitz egy kis statisztikával is szolgál. Ebbl a sta-

tisztikából megtudjuk, hogy 1909-ben 37 önállóan megjelent munká-
ban és 176 folyóiratban (ezekbl 42 rovartani és 4 tisztán bogará-

szati folyóirat) 516 szerztl 1106 dolgozat jelent meg, melyekben

173 új nemet, 74 új alnémet, 2716 új fajt és 474 új fajváltozatot

írtak le. A legtöbb új fajt az ormányos bogarak szolgáltatták,

ugyanis 542 fajt, utánuk következnek a Scarabaeidák 344, a Cantha-

ridák 270, a Chrysomelidák 256, a Buprestidák 174, a Staphylini-

dák 148, a Coccinellidák 107 és a Tenebrionidák 104 új fajjal, míg
a többi családok mind száz fajon alul maradtak. Csíki.

mövénygazdasági Lapok. — Ezzel a czímmel új szaklap in-

dult meg Liptai Albert, a „Borászati Lapok" és a „Gazdasági

Tanácsadó" társszerkesztjének vezetésével. Ez a lap, a mely

munkatársai közé az ország els mezgazdasági tudományos inté-

zeteit és szaktekintélyeit számítja, fként a növényvédelmet
és a növénykísérleteket öleli fel. Tartalmas és megbízható

voltának legfbb garancziája az, hogy csak szaktudósok és gyakor-

lati szakemberek közleményeit adja, laikus e lapban szóhoz nem
juthat, így a gazdák mindenképen megállapodott, bátran követhet
tanácsokat kapnak a szlészet, gyümölcsészet, mez- és erdgazda-
ság, konyha- és díszkertészet kérdéseiben. A lap egész évi elfize-
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tési díja 8 korona, megjelenik egyelre kéthetenkint. Szerkeszt-
sége és kiadóhivatala: Budapest, X., Delej-utcza 25. szám
alatt van.

Irodalom.

Dr. Max Bernhaiier ;Neue Staphyliniden derpaláark-
tischen Fauna. (Entom. Zeitschrift. Frankfurt. XXV,
1912, p. 262-264).

Szerz czikkében több új Staphylinidát ír le, azonkívül kimu-

tatja, hogy az Erdélybl leírt Quedius decorus Petri azonos a

Qu. auricomus KiEsw.-el. Csíki.
*

A. Schweitzer : Zwei neue Lokál rassen aus der Gat-
tung Parnassius. (Entom. Zeitschrift. Frankfurt

a. M. XXV, 1912, p. 249-250).

A leírt fajváltozatok egyike a csíkmegyei Kárpátokból való és

a Parnassnls Apolló var. transsylvanicus nevet kapta. A szerz Tiltscher

gyergyószentmiklósi lepkésztl kapott 20 cT $-t, melyek az Északi-

Kárpátokban honos var. carpathicus Reb. & RoGUFR.-tl eltéreknek

bizonyultak. Az erdélyi példányok ugyanis átlag véve nagyobbak és

különösen a nstények rajzolata sötétebb és kirívóbb. Szerz úgy a

hímek mint a nstényekrl részletes leírást ad. Csíki.

*

Sági János : A poloskaveszedelem. — A poloska és
irtása. — Népszer tanulmány. 96 1., 23 képpel.

Budapest, 1912. — Ara 1 korona.

Szerz a lakások legkellemetlenebb férgét, a házi poloskát

tárgyalja ebben a most megjelent munkájában, tanácsadót nyújtván

az ellene való védekezésre. Miután szerz nemcsak a poloskát ma-

gá.t, hanem annak petéit is ismerteti, állatunkat több képben is be-

mutatván, tárgyalja a reávonatkozó irodalmat, melybl azt a szo-

morú tényt állapítja meg, hogy az ellene való védekezéssel alig

foglalkoztak, pedig ez az emberi testre egészségi szempontból is

ártalmas állat megérdemelte volna, hogy vele bvebben foglalkoz-

zanak. Miután a lakást, a czélszer és czélszertlen bútort, a poloska

ellen alkalmazott szereket és azok alkalmazását ismerteti, bven tár-

gyalja mindazokat az eljárásokat, melyekkel a lakást a poloskától

sikerrel megtisztíthatjuk, valamint az ellene való védekezést, a la-

kásba való behurczolás megakadályozását stb. Szerz munkája meg-
írásával nagy szolgálatot tett a köznek. Megérdemli, hogy elolvassuk.

. .

*
. . Csíki.


