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30-án Szurdukon gyjtötték ; nevét Wertheimstein Sarolta után

nyerte ; az ábrák a lepkét felülrl és alulról mutatják be), *Pararge

Maera var. silymbria Frust. (Noszoly, V. 12, $), Hesperia crihrellum

Ev. (Búza IV. 30—V. 12, Noszoly V. 2, Melegföldvár V. 17, Szurduk

V. 20 ; a lepke legelkön Spiraea filipendidae-n ül ; a képek a lepkét

felülrl és alulról mutatják be), Tajnnostola Bondii Knaggs (Tóhát VI.

14), Acidalia incanata ab. seminigra Rebel (Búza V. 25; ábrával),

Ortholitha subvicinaria Stgr. (Melegföldvár IV. 29 ; összehasonlításul

ennek a fajnak és a közeli rokon 0. vicinaria Dup. képét közli a

szerz), *Sarroiliripus Révayana ab. ilicana F. (Melegföldvár, VII. 14),

Acalla lubricana Mn. (Noszoly), Cnepjliasia sinuana Stph. (Sámsond

VI. 20—23), Concliylis moribunda Stgr. (Katona, Feketelak, Zsombor,

Búza), *Prays Curtisellus Don. ab. rustica Hw. (Mezsámsond VI. 21),

Aristoielia ProliasJcaella Rbl. (Búza V. 7— 13, Tóhát VI. 12), Scythris

obscurella S. nov. ab. flavidorsella Rebel (Búza VI. 3, Szurduk V. 28),

*CoJeopliora cornuta Stt. (Büdatelke V. 29), *Wockeella Z. (Noszoly

VI. 3), *caelebipenella Z. (Tóhát VI. 13, Sámsond. VII. 25), Gracüaria

gradatella HS. (Mezsámsond VI. 24), *Orníx scoticella Stt. (Zsombor

V. 9), Bucculairix rhaniniella HS. (Mezsámsond VI. 21, 27), *Adela

fibulella F. ab. immaculata Wck. (Búza V. 7). — Rothschild gyjtje
a mint látjuk elég szép eredménynyel gyjtött a Mezségben, ámbár
gyjtésébl sok jellemz állat hiányzik. A czikk összeállítása nem
történt elég gonddal, sok a sajtó- és íráshiba, az egyes fajokhoz

ajkalmazott megjegyzések sem mindig megfelelek. így „Neu fr
Ungarn"-nal jeleztettek a következ, faunánkból már rég kimutatott

fajok : Salebria adelpliella F., Concliylis atricapiitana Stph , Olethreutes-

bifasciana Hw., Lita Moritzella Hb,, YpsolopJius limoseUiis Schlg. és

Phaulernis dentella Z., viszont a faunára tényleg újaknál ez a meg-

jegyzés hiányzik, ezeket fenti ismertetésben *-gal jelöltem meg.

Csrci.

Társulati ügyek.

A,„3Iagyar Entoniologiai Társaság" 17. ülése 1912 deczeni-

her Jió 21-én. — Mocsáry Sándor elnök üdvözölvén a megjelent

tagokat és vendégeket, majd „Bogarászati élményeim" czím eladá-

sát tartja meg, melyet a jelenlévk nagy érdekldéssel hallgattak,.

(Teljes terjedelmében közölni fogjuk). Utána Dr. Horváth Géza be-

mutatja ScHMiDT ÁNTAL-nak „Az Oxytrypia orbiculosa fejldéstörté-

nete" czím czikkéhez készült és kitnen sikerit színes táblát,

röviden ismertetvén a lepke fejldésének egyes részleteit. — Csíki

Ern titkár ennek kapcsán jelenti, hogy Dr. Horváth Géza szíves

volt a táblának reprodukálását a Rovartani Lapok részére is meg-
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engedni és így ez Schmidt folyóiratunkbán megjelenend czikkének

illusztrálására is fog szolgálni, a miért e helyen is köszönetét fejezi

ki. Az eladások befejeztével Diószeghy László festmvész tagtár-

sunk által adománj^ozott tájkép kisorsolása következett, A képet al-

elnökünk Jablonowski József nyerte meg, a sorsolás pedig társasá-

gunknak 112 koronát jövedelmezett. Végül az ülés hálás köszönetét

fejezte ki Diószeghy László nak a szép adományért.

Választmányi ülés 1912 deczemlter 21-én. — Új .tagokúi meg-

választattak : Boócz Irma (Budapest), Csíki Ernöné (Budapest), Deubel

Frigyes (Brassó), Dr. Horváth Gézáné (Budapest), Dr. Mihók Ern
(Budapest), Dr. Pasteiner Gyula (Budapest) és Taupert Alfréd

(Szabadka).

„A Magyar Entomologiai Társaság" 18. ülése 1913 januárius
18-án. — Mocsáry Sándor elnök megnyitván az ülést Csíki Ern
„Hazai vonatkozású újabb rovartani irodalom ismertetése" czira

eladásában Rebel Herkulesfürd és Orsova és Rothschild mez-
ségi lepkészeti közleményeit ismerteti (lásd jelen füzet irodalmi ro-

vatát). — Mihók Ottó „Az Anophthalmus Scopolii alakjairól" czím
eladásában ennek a fajnak horvátországi fajtáiról beszél és helja^e-

igazítja WiNKLER bécsi bogarásznak e tárgyról irott tanulmányának

némely állítását. — Dr. Szilády Zoltán „A bögöly-félékrl" tartott

eladást, melyben ezeknek a legyeknek rendszertani, morfológiai és

biológiai viszonj^ait ismerteti, majd néhány jellemz és új fajunknak

kitnen sikerült festett képiét mutatja be.

Yálasztmányi ülés 1913 januárius 18-án. — A választmány

a február 15-én tartandó közgylés elkészítésével foglalkozott. Az
alapszabályok értelmében a választmányi tagok közül kisorsoltattak

:

DiENER Hugó, Kuthy Dezs, Mihók Ottó és Dr. Vángel Jen. Tit-

kár jelenti, hogy Szépligeti Gyz alelnök hivatkozással betegségére,

tisztségérl lemondott, a mit a választmány sajnálattal tudomásul

vesz. Ezekután a választmány a közgylésen való megválasztásra a

lelép elnöki, 1 alelnöki és 5 választmányi tagsági helyre elvégzi a

jelölést.

Felkérjük azon tisztelt tagtársainkat a kik

tagöijukkal még tidtrálékban uannak, hogy
azt mielbb a pénztáros czímére bekülöjék.


