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egyúttal nagy titkolódzók is voltak. Langerth fleg a Microle-

pidopterákat gvjtötte. Legkedvesebb gyjttársam volt a bécsi

származású Hacker Mór, lottó-igazgatósági számvev, a ki engem

az entomologia titkaiba beavatott. Macro- és Microlepidopterát gyj-
tött és tenyésztett. Utóbb egészen a Coleopterákra adta magát és

a Gregersen-féle faraktárban Horváihországból érkezett fákon

felfedezte az Anthaxia Hackeri nev bogarat. 1895. jun. 8 án halt

meg Budapesten. l
)

Trendi Vidor.

Vidéki gyjtemények sorsa. A lévai fgymnasiumban lev
Szepessy-féle lepkegyjtemény 15— 16 üvegfedel dobozban van

elhelyezve. Inkább csak anyagi értéke lehet, mert összevásárolt fa-

jokból volt összeállítva, még exoták is vannak benne, szóval nem
helyi gyjtés. Mikor utolszor vagy tíz esztend eltt végig szem-

léltem a mindenesetre mintaszeren praeparált alakokkal bíró gyj-
teményt, már ersen ott szaladgáltak a dobozok alján az Anternusok

a Microlepidopterák pedig, melyekben, ha jól emlékszem a gyj-
temény különösen gazdag volt, alaposan megvoltak rágva.. Léván

különben a 20 év eltt elhunyt evangélikus lelkész M assányi
Mihály, ki mint selmeczi tanár került ide, Coleopterákkal fog-

lalkozott és tapasztalatait a lévai tanítóképz intézet egyik értesí-

tjében közre is adta. Krick Jen.

„Sirius" a neve egy új szerkezet „lepke- és molypille-fogó

lámpának," melyet Kovalik J. S. Szolnokon két nagyságban

(5 kor. és 7 kor.) áiúba bocsát. A leírás után Ítélve, ez a lámpa a

gazdának, kivált a szl-gazdának nagy hasznot tehet.

Magyar Entomologusok külföldön. Bordán István sok

kellemetlenség után máj. 2-án szerencsésen Cyprus-szigetére érke-

zett, a hol két évig nem lévén nagyobb es, nagy szárasság

uralkodik. Mindazonáltal már számos rovart stb. gyjtött. —
Kelecsényi Károly az idén újra Boszniába és a Her-

czegovinába utazott. Máj. lö-én Metkoviczán volt, onnan Jakha

szigetére ment, a honnan Gravosán át Montenegróba szándékozik

utazni. — M e r k 1 Ede kisázsiai útja abban maradt. — Dr.

Kertész Kálmán 3 hétre Berlinbe utazott, az ottani Dip-

tera-gyjteményeket tanulmányozandó.

!) Budapesten a 80-as évek végén gyjtött még lepkét az ismerteken

kívül: N ikol 1 t s Albert, az osztrák-magyar állami-vasút társaság hiva-

talnoka, ki 1890-^en Pozso íyba helyeztetett át; valamint A nton Ármin,
távirdai ellenr, ki 1891—1893-ig Budán lepkéket, utóbb bogarakat gyjtött

és késörb L^itm-ritzbe költözködött. A. L.


