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tatása' mellett el is adott. Szépligeti Gyz a palaeark-

tikus Bracon- és Sigalphus-féléket felölel munkáját löviden is-

mertette és néhány új állatot be is mutatott. Szilády Zoldán
a „Formaldehyd-praeparatumokról" tartott eladást, röviden vázol-

ván úgy a saját mint mások kutatásainak eredményét. A május

1 1-iki ülésen Dr. Horváth Gézaa szakosztály nevében

meleg szavakkal üdvözölte Mocsár y Sándort abból az al-

kalomból, hogy t felsége „a tudomány terén szerzett érdemeiért"

a királyi tanácsosi czímmel kitüntette. Ezután az ünnepelt eladást

tartott „A legszebb méhfélékrl" és bemutatta ennek kapcsán a

M. Nemz. Múzeum páratlan Eugl^tssa- és Centris-gyjteményét.

Utána Dr. Kertész Kálmán ismertette Ficalbi: Venti specie

di zanzare (Culicidae) italiane classate stb. czímü munkáját.

Érdekes Carabus-torz. A Szolnok-Doboka megyei Deés hatá-

rában a Carabus Hampei Küst. egy oly példányát gyjtöttem,

melynek hátulsó balczombja a rendesnél

^C^^^^^*^*"*^ háromszorta vastagabb és vége eltt két
mr ^^°>?«*a^ > ágacskára oszlik. A czomb mindegyik ágá-

ból egy-egy rendes lábszár indul ki, a

fels lábszárhoz a rendes öt lábfejíz (tarsus)

sorakozik, az alsóhoz azonban csak kett,

ezek közül a második lábfejíz lapított,

végefelé csúcsosodó. A mellékelt ábra a. alatt a torzláb rajzát

mutatja oldalról nézve, b. alatt pedig alulról nézve. Józsa János.

A „Természetrajzi Füzetek" újabban megjelent kötetei és

füzetei ismételt tanúbizonyságai annak a nagy gondnak, melylyel

kiváló tudósunk Mocsáry Sándor ezt a folyóiratot szerkeszti.

A XXII. köt. négy füzetének gazdag entomologiai tartalmából megem-
lítjük els helyen Dr. Horváth Géza közleményeit, me-

lyekben az Aphelocheirus-genus monographiáját, új madagaskari

Notonectidák, japáni Hemipterák és új Heteropterák leírását adja.

Mocsáry Sándor új Centris- és Chrysida-fajokat ír le
;

Szépligeti Gyz hazai fürkész darazsakat ismertet ;

C s i k i E r n új Coleopterákat. Külföldi tudósok közül F r i e s e

H. az Englossa-genusról, K 1 a p á 1 e k F. pedig a magyar Trichop-

terák- és Neuropterákról ír. Különösen érdekes az a czikk, melyben

Bíró Lajosa legyek asztalközösségét tárgyalja ; az külde-

ményeivel pedig többen is foglalkoznak, így Dr. Horváth Géza
és Mocsáry Sándor leírnak egy új Troides-fajt, melynek

gyönyör ábrája a legújabb füzeiben jelent meg; Dr. Kertész
Kálmán néhány új légyfajt, C s i k 1 E r n új bogarat, S i 1-

V e s t r i F. pedig új Diplopodákat ír le. A legújabb ketts füzet

tartalmának jó része szintén Bíró Lajos gyjtéseivel foglal-

kozik; így Szépligeti Gyz Braconidák, C s i k i Ern
új Coleopterákat (3 közleményben), Förster F. Odonatákat,

S t e i n P. Anthomyidákat ír le, Dr. Horváth Géza és

Mocsáry Sándor pedig a N. Múzeum Troideseit ismertetve

új fajváltozatot Biró után neveznek el. Ezeken kívül írnak Dr.


