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kifejtett sikeres munkálkodásáért és biztosítja, hogy Társaságunk

örökké büszke lesz, hogy els elnöke a világszerte ismert kiváló

tudós, Dr. Horváth Géza volt. Majd üdvözli a lelép nesztort az

elnökségben követ másik nesztort és igéri, hogy mindnyájan h
munkatársai leszünk ezentúl is.

Az újonnan megválasztott elnök, Mocsáry Sándor, hálás köszö-

netét fejezi ki a bizalomért és igéri, hogy tle telheten igyekezni

fog Társaságunk felvirágoziüatását és sikeres mködését elmozdítani.

Több tárgy nem lévén, elnök berekeszti a közgylést,

A „Magyar Entomolóyiai Társaság" 10. ülése februárius

24-én. — Mocsáry Sándor elnök megnyitja az ülést és felkéri

ScHMiDT ANTAL-t, hogy „Az Oxytrypia orbiculosa fejldési
viszonyai" czímen hirdetett eladását tartsa meg. Elad röviden

elmondja ennek a jellemz mag^^ar bagolypillének történetét, meg-

említi, hogy felfedezése 1797— 1798-ra tehet és nem a mint Aigner

írta 1815 körire, hiszen Esper nagy munkájának az a füzete, mely-

ben a lepkét leírta, 1799-ben jelent meg. Kimutatja, hogy azok a

közlések, a melj'^ek a lepke életviszonyairól eddig megjelentek, nem
megbízhatók, nem felelnek meg a valóságnak. Epígy teljesen rossz

az Aigner közölte pete-leírás. Ezután áttér a pete, a hernyó és a

báb jellemzésére és elmondja a lepke biológiai viszonyairól szóló

megfigyeléseit, A nagy figyelemmel kisért eladást számos rajz és

festmény, preparált peték, hernyók, bábok és lepkék bemutatásával

élénkítette.

A „Magyar Entoniologia Társaság" tagjainak névsora az

1912. év elején.

Bakó Gábor, a m. kir. Rovartani Állomás adjunktusa — Buda-
pest, II. Intézet-utcza 1. {Ent. oec)

Dr. Bálint Síndor, a m, kir. központi szlészeti kísérleti állomás

és ampelológiai intézet osztályvezetje — Budapest, II.

Debri út 15. {E^it. oec, Hist. Ins.)

Benczúr Elek, a m. kir. Rovartani Állomás adjunktusa — Buda-
pest, II. Intézet-utcza 1. {Ent. oec.)

Bíró Lajos, tb. nemzeti múzeumi r — Szigetszent miklós,
Pestmegye. {Chalcididae, Formicidae).

Bodnár Bertalan, fgimnáziumi tanár — Hódmezvásár-
hely, Oroszlán utcza. (Coleopt)

Boga Lajos, múzeumi rseged — Kolozsvár, Egyetemi állattani

intézet. (Ent.)

Bokor Elemér, cs. és kir. hadnagy — Esztergom. (Coleopt.)

Bokor Imre, cs. és kir. fhadnagy — Komárom. (Coleopt.)

Dr. Bolkay István, egyéves önkéntes — Ragusa, Dalmáczia.

(Coleopt. : Brenihidae.)


