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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.


