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Aconiira paJlifrons, A. margaritacea, ThamnoteUix Latiri, Th. pia-

cidus, Deltocephahis Pliragmiiis v. higen'<, D. formosus v. gutti-

collis, D. fugax^ D. pi/gmacus, D ornaticeps, D. Chyzcri, Typhlocyba

Jicaria, Zyginella albifrons, Z. ochroletica, Z. dorsalis, Z. discolor..

Aplialara Kochiac^ Psylla síUuralis, Trieza frandatvix és T.

Greisigeri ; — Mocsáry Sándor 5 új Hywienopterát ír le:

tíckizocera Syrmiensis, Ephialtes longicaiida, Chrysis inillennaris,

Ch Fáveli, és Nomada elegáns ; — T h a 1 h a m m e r János Ela-

chiptera pnbescens új légyfajt ír le ; — Dr. Kertész Kálmán
Asphondylia Rilbsaameni névvel új Gecidomyiát ; — Szépligeti
Gyözö pedig- 7 új Chelonus-ÍSiit u. m. Ch. pulchricornis, a Sesia

stelidiformis bábjából, Cli. sculptiiratus, Ch. síUuratiis, Ch eion-

galus, Ch. Schmiedeknechti, Cl>. inimitus és Ch compressiscapus,

továbbá Cephaloplites Mocsáryi név alatt új genust állít fel és új

speciest ír le. — Ugyanott ismerteti Friese H. a Megachile genus

s az Kulema inéb-genus új fajait; Van der Wulp az Asilis

Herculest; Kertész K. a Diplocentra Amist s a Loxoneura

faciaUs új fajt, a Psilocephala laticovnis leírását pedig helyesbíti;

Schulze A. két új Ceutorrhynchust ; Gestro R. pedig három
új Hispidát ír le; Konow F. W. az Oryssini tribus kritikai fel-

dolgozását adja; Sehmiedeknecht 0. pedig a Hemiteies nem
ismertetését fejezi be.

IxcVélszekréay.

Kelecsényl Károly úrnak. Bunyitay Vincze, kanonok Nagyváradon lakik.

A biológiai csoportokra alkalmas növényeket Cerva Frigyes gyönyören

praeparalja, nemrég a Termt. Társ. állatani szakosztályon be lnek mutatva

s általános tetszésben részesültek. — Dr. Czekelius Dániel úrnak. A Nonagria

nettricd Hb , melyet Ön Nagyszeben környéki-n talált, Anker Lajox jegyzetei

szerint Budapest környékén is elfordul. Szerinte a hernyót j unius hó elején

kell oly nádszálakban keresni, a melyek hegye elszáradt ; az ilyent mélyen
alul kell levágni ; tenyésztése nagyon fáradságos. Levél közelebb megy. —
Bordán István úrnak. Újabb hírt vára várok. A „Lepkészet története

Magyarországon" sajtó alatt van és legnagyobb része már ki is van szedve
;

remélhetleg pár hét múlva meg fog jelenni. — Kaberhauer József úrnak.

A szlivnoi lepke -fauna folytatását kérjük ; elbb a közlést meg nem
kezdhetjük.


