
ÉRTESÍTÉS. 
Értesítjük t. Olvasóinkat, hogy különkiadványként küldjük 

meg a következő közleményeket. 
1. A m. kir. közellátási miniszter 57.900/1942. K. M. számú 

rendelete a tűzifa legmagasabb árának a megállapításáról szóló 
108.900/1942. Á. K. számú rendelet módosítása tárgyában. 

2. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 84.300/1942. számú 
rendelete az engedélyezett rendkívüli fahasználatok kötelező 
igénybevétele tárgyában. 

3. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 83.369/1942. számú 
rendelete az 1941/1942. évi fatermelési idény meghosszabbítása 
tárgyában. 

4. A m. kir. közellátási miniszter 130.437/1941. számú le
irata a 108.900/1941. A. K. számú rendelet 2. §. (1) bekezdésének 
magyarázata tárgyában. 

5. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 20.965'1942. számú 
leirata a frisstermelésű tűzifa helyi fogyasztásban történő felhasz
nálása tárgyában. 

6. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 291.795/1941. számú 
leirata a fatermelésre és ellátásra vonatkozó felterjesztésére. 
(Kivonat.) 

IRODALOM 
Dr. II. Eidmann: Rovartan. (Lehrbuch der Entomologie.) Paul 

Parey kiadása. Berlin, 1941. Ára kötve 18.— RM. 
A szerző az erdészeti állattan tanára a göttingeni egyetemen. 

Könyve, amely 500 oldalra terjed és jó papírra, latin betűkkel nyomva, 
366 egvöntetű, nagy gonddal készített, kitűnő áttekintést nyújtó, szép 
ábrával jelent meg, igen értékes munka. 

Legnagyobb részét (408 oldal) az általános rovartan foglalja el. 
amely a rovarok helyzetét, külső alaktanát, belső szervezetét, szaporo
dását, fejlődését és a környezethez való viszonyát (az utóbbit 46 olda
lon) tárgyalja bő részletességgel és sokszor különlegesen kiválasztott új 
példák alapján. A rovarok rendszerét csak röviden (70 oldalon), de igen 
áttekinthetően ismerteti az egyes csoportok világos, jól elkülöníthető 
jellegei alapján. Minden családból csak egy fontos fajt említ meg. 
A képek között sok szép eredeti ábrázolás van. 

Weber H. nemrég (1933. és 1938-ban) megjelent két rovartana 
mellett Eidmanné is teljes tudományos felkészültséggel megírt korszerű 
munka. 

Annak ellenére, hogy a könyvben nem sok erdészeti vonatkozás 
van, mégis melegen ajánljuk mindazoknak, akik akár elméletben, akár 
gyakorlatban érdeklődnek a korszerű rovartan tudománya iránt. H. L. 

HAZAI FOLYÓIRATOK. 
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. (LXXVI. kötet, 1942.; 

9—10. sz. — Ccrey L : Elszigetelt vidéki közhasználatú erőművek 
és az országos villamosítás. 

11—1?. sz. — Papv Sz. dr : Mész-szénsav esyensúlyban lévő vizek 
PH -értéke. — Sárkány I.: Irányított városfejlesztést. 




