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Irodalom.

Csíki, E.: Zur Keiintnis eiiiiger OtiorrliYnchus. (Wiener Eiit.

Zeitg. XXXII, 1913, p. 16).

Fenti czim alatt megjelent küzleménvemben az Otiorrlnjnclius

geniculahts var. Ganglbaueri Apfb. 1895 nevét mirotomentosus-ra vál-

toztattam, mert Stierlin már 1888-ban elnevezett egy Oliorrliynchus

Ganglbaiieri-t. Továbbá leírtam két új fajváltozatot : az Ot. genículatus

var. szörényensis-i Német-Bogsán ^ádékérl és Szerbiából és az Ot.

jjerdix var. Garpathorum-oi a Déli-Kárpátokból, kimutatván, hogy az

Ot. perdix csak Tirolban, Karinthiában, Krajnában, Stájerországban,

lUjadában, Fiume Tádékén, Horvátországban, Dalmácziában, Boszniá-

ban, Herczego^miában és Albániában fordul el és a Kárpátokban

él alakja az új fajváltozathoz tartozik, melynek teste nagyobb, la-

]3Ítottabb, lábai mindig feketék, a szárnj^fedk érczfén^- pikkelyei

rö"^TÍdebbek, az ormányon élesen kiemelked élecske van, a csápostor

második íze sokl^al hosszabb mint az els iz, a többi íz pedig hosz-

szabb mint széles. Csíki.

Depoli, Guido: Neu Káferformen aus dem liburnischen
Karst. (Wiener Ent. Zeitg. XXXII, 1913, p. 22).

Szerz Fiume 'sddékérl a Coccinella conglohaia ab. multicovjuncta,

a Karszt rétjeirl a Selatosomus aeneus ab. hicolor és a Teng^ermeUék-

rl a Purpuriceniis Koelileri var. lüoralis új fajváltozatokat írja le.

Faunánkat gazdagítja azonkívül a megemlített Selatosomus aeneus ab.

viridinitens Vget (Risnják) és ab. cyaneiis ]SIrsh. (ObrucJ. Csíki.

Társulati ügyek.
A „Magyar Entotnologiai Társaság" közgylése 1913. feb-

ruárius hó 15-én. — Társaságunk 2. közgylését a Mag3"ar Nemzeti

Múzeum igazgatósági tanácstermében tartotta ; az ülést Mocsáry
Sándor elnök a következ beszéddel njdtott meg :

Tisztelt közgylés ! Mindenekeltt szerencsém van szívélyesen

üdvözölni a mai közgylésre oly széj) számmal megjelent tagtársain-

kat és vendégeinket. Megállapíthatom egyúttal, hogy tagtársaink az

alajjszabályok értelmében meglm'ánt számban jelentek meg és így a

közgylés határozatképes. A jegyzkönj'-v hitelesítésére Cserny La-

jos és SzLABEY Ern urakat kérem fel.

A Magj^ar Entomologiai Társaságnak alapszabályai, a kívánt

kiegészítésekkel, még mindeddig nem iwertek jóváhagyást a bel-

ügyminisztériumnál, a mely körülmény különben a Társaság ügyei-

nek vezetésére befolvással nincsen.
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Ivisded, de lelkes társaságiuik a szervezkedés és berendezke-

dés korszakán túlesvén, liogy a lefolyt második: év alatt memiráe
közelítette meg kitzött czélját s a választmány és a tisztikar meny-
nyire felelt meg' a reájok bizott feladatoknak, azokról a tiszti jelen-

tések fog'nak részletesebben beszámolni. De már itt is több örven-

detes tényrl kell, hogy örömmel emlékezzem meg\ felsége a király,

Dr. Horváth Gézá-í, Társaságunk els elnökét, az entomologiának

mindig lelkes hívét és büszkeségét, kiváló és buzgó mködésének
ehsmerésel a m. kir. udvari tanácsosi díszes czmimel tüntette ki.

S mi itt álljmik meg egy pillanati'a ! Dr. Horváth Géza kiváló és

buzgó mmikássága fleg' az entomologia mívelésében s annak elbbre-

"vitelében nyilvánul. Az magas kitüntetésének fényébl tehát né-

hány sugár, néhány szikra a mi kis társaságunkra is rávilágít

!

A második örvendetes tény, mely Társaságinikra szintén tiszteletet-

becsületet hozott, az, hogy az oxfordi entomologiai kongresszuson

nem kevesebb mint négy tagtársunk : Dr. Horváth Géza és leánya

Paula, most Györfft jExö-né, Jabloxowski József és Dr. Kertész

Kálmáx volt ielen, kik közül Dr. Horváth Géza és Jablono^'Ski

József érdekes és taniüság'os eladásokat tartottak : aldvor, midn a

bécsi udvari múzeumot s általáljan egész Ausztiiát csupán egy ki-

kiküldöttje, Handlirch A>rTAi. képviselte. Az meghívására határozta

el a kongresszus, hogy legközelebbi összejövetelét 1915-ben Bécsben
tartja meg. Igen valószhi, hogy az entomologia miveli közül ekkor

többen, talán nagyobb számmal is fognak Budapestre leránduhii,

hogy az itt lakó rovarászokkal megismerkedve, gyjteményeiket s

fleg a Xemzeíi Múzeum nagyszer rovargjüjteményét megtekint-

hessék. A nem nagyon távol lev id tehát komolyan int bemiünket,

hogy ekkorra gyjteményeinket lehetleg rendbehozzuk s megmu-
tassuk nekik, hogy az entomologiának nn magyarok is lelkes miveli
vagyunk. A harmadik szintén örvendetes tény az, hogy hazánk állat-

világának a kutatása és megismertetése ez évben is örvendetes sikert

mutathat fel. Különösen áll ez barlangjahik bogárfaunájának .s álta-

lában vak bogaraüik felkutatásában, a miben fleg Bokor Elemér
tagtársunk nem mindennapi eredménpiyel buzgólkodott.

Pénztámokunk jelentésébl megnyugvással fogmik értesülni,

hogyha bár gazdagok nem is vagj'unk, de azért a Társaság pénz-

ügyei rendezettek s a második évet is deficit nélkiü zárhattuk be.

A titkári jelentés pedig h képét fogja adni amiak a munkásságnak,
meh^et társulatunlc a maga elé kitzött czélok érdekében kifejtett.

Megelégedéssel tapasztaltuk, hogy rendes ha-\i iUéseüilí. melye-
ken sok érdekes eladás és tanulságos bemutatás került napü-endre.

eléggé, st többször örvendetesen látogatottak voltak.

Megemlítenem kell itt véoiil. ho^v hazáirk rovarvilágának a
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kutatása tagtársaink részérl ez évben is sikeresen folytattatott s

egyesek nem egy érdekes megfigyelésnek és föKedezésnek jutottak

birtokába, melyekrl alkalomadtán lesznek szívesek bennünket is

értesíteni s ha tagtársaink a jövben is hasonló igyekezettel fogják

hazánk rovarvilágának ismeretét gyarapítani : akkor fiatal társulatunk

méltóan foghat egykor a többi szép és tekintélyes külföldi entomo-

logiai társulatok mellé sorakozni.

Ama reményben, hogy ez szinte óhajtásunk egykor teljesedni

fog, a mai közgylést ezennel megnjátottnak njálvánítom.

A tetszéssel fogadott elnöld megnyitó után Csíki Ern titkár

következ jelentését olvasta fel

:

Titkári jelentés. — Tisztelt közgylés ! Az 1912. év, társaságunk

mködésének második esztendeje, mint méltóztatnak tudni két irány-

ban volt kedveztlen. Els sorban a rossz idjárásra gondolok, mely

nemcsak nekünk rovarászolaiak számítását, tervezgetését húzta ke-

resztül, hanem nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a másik kedvezt-

len faktor, a gazdasági válság is még nag^^obb legyen. Az els ok

megakadályozta gyjtinket kutatásaikban, utóbbi pedig társaságunk

életében is annyiban hagyott mélyreható emléket, hogy a tagdíjak

még az 1911. éviiéi is rosszabban folytak be, a mi viszont társasá-

g-unk mködésére volt Mhatással, mert kitzött czéljainkat épjDen a

jíénzhiáiw miatt nem valósíthattuk meg.

Különben örömmel jelenthetem, hogy az 1911. els évi mkö-
désnkkel szemben a lefolyt évben már némi haladásról számolhatok

be. A míg' ugyanis 1911-ben 8 ülésünk volt 12 eladással, addig

1912-ben 9 ülésünk napirendjén 19 eladás szerepelt. A t. közgy-
lést talán érdekelni fogja, ha egy kis statisztikával szólok gj-liléseink-

rl. A 19 eladást 10 tagtársunk tartotta, kik közül els helyen tisz-

telt ehiökünk buzgalmát akarom különösen Idemelni, ki ehiökségének

nagyon szép emléket állított azzal, hogy 5 eladást tartott, melyek

közül kett mint nem szigorúan szakeladás, általános érdekldést

keltett. Elnökünkön Idvl Csíki ErnÖ, Dr. Horváth Géza, Jablo-

NowsKi József, Dr. Kertész Aba és Schmidt Antal 2—2, Bíró Lajos,

Dr. Kertész Kálmán, Poxgrácz Sándor és Dr. Szabó József 1—1
eladással szerejDeltek. A mi pedig az egyes eladások szakmasze-

rinti feloszlását iUeti, általános érdek volt 5, lepkészeti 5, Irvmen-

opterologiai 4, bogarászati 2, gazdasági entomologiai, hemipterolo-

giai és neuropterologiai tárgjai 1—1 eladás.

A rendes üléseken kivül megtartottuk a múlt évben els köz-

g"yülésünket és hat választmánjd ülést.

Elég szépen haladtunk tagok szerzésében is, mert a míg 1911

végén 80 tagunk volt, a múlt év végét 97 taggal zártuk be, leszá-
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mítván az év folyamán elhunj^t egyik buzgó lepkésztársunkat Nia-

jsiESSNY Imre 113^ posta- és tá^^rdafelügyelt.

Társaságunk hivatalos folyóiratáról nincs sok mondani valóm,

hiszen t. tagtársaink eléggé ismerik, legfeljebb azt említhetném meg,

hogy az 1912. éri XIX. kötetben 20 szerztl 26 nagyobb és 13

kisebb közlemény jelent meg.

Kirándulást 1912-ben tekintettel az állandó rossz idjárásra,

csak egyet rendezhettünk és pedig május hó 16-án Kovácspatakra.

Ez a kirándulás is nagyon látogatott volt és daczára az elmaradha-

tatlan esnek elég szép eredménynyel is járt.

Üléseinlí közül egyet, a mikor Dr. Kertész Aba az Ortler vi-

dékére tett lepkészeti kirándulásáról számolt be, a „Budapesti Kamera

Klub-' helj-'iségében, egy másikat, mikor Jablonowski József a gzl-
molyokról beszélt, a Rovartani Állomás helyiségeiben tartottuk

;

mindkét eladás képek vetítésével járván, hozta magával, hog}- ne a

rendes hel3'en tartsuk meg azokat Xem mulaszthatom el, hogy e

heh'en is ne fejezzem ki köszönetemet mindkét intézménynek heh'i-

ségeik szíves áteng-edéseért, de köszönettel tartozunk a Magj^ar Nem-
zeti Múzeimi igazg-atójának, báró Szalay Imre úr méltóságának is,

ki mint ez alkalommal is, közgj^ilésünk megtartására ezt a termet

volt szíves átengedni.

A társaság' pénzügjá helyzetét, a mint a jDénztáros úr jelenté-

sébl hallani fogják, nem volt teljesen kielégít — értem ezalatt azt

a szomorú tém^t, hogj^ tagtársaink még az 1911. é^^lél is rosszabb

aránj'ban fizették be tag'díjaikat, úgy hogy tagdíjhátralék czímen már
óriási összeget kell szerejDeltessünk számadásainkban. Ennek tulaj-

donítható azután, hogy Társaságunk még mindig nem foglalkozhatott

egyik fontos czélja megvalósításának kérdésével, t. i. a rovartani

segédmunkák kiadásának kérdésével.' Reméljük, hog^^ a folj^ó év meg
fogja hozni a \-iszonyok változásával, pénztári bevételeink javulását

is. Hogy pénztári Idmutatásunk mindazonáltal végeredmémdDen va-

gyoni gyarapodásunkat mutatja, azt részben új alapító tagjainknak,

részben jóakaróinknak tulajdoníthatjuk. így társaságunk mlíödésé-

nek különösen nemzeti szempontból való fontosságát feHsmervén,

egyik buzgó tagiársunk, Diószeghy László festmvész, társaság-uiik-

nak felajánlotta egyik festmém^ét, méhének kisorsolás útján való érté-

kesítése készpénzkészletünket 112 koronával gyarapította. Fogadja

ezért a nagjdelk adománj'áért e helyen is szinte köszönetünket és

hálánkat.

Miután ezzel társaságunk ügj^eirl beszámoltam, legyen szabad

még néháu}^ más eseménjTl is megemlékezni.

Így els helyen a II. Nemzetközi Entomologiai Kongresszust

kell említsem, mely augusztus hó 5— 10. ülésezett Oxfordban és
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melynek lefolyásáról társaságunk egyik ülésén Jablonowski József

és Dr. Kertész Kálmán számoltak be. Megemlítendnek tartom azon-

kívül, hogy az elmúlt évben néhány fontos munka gazdagította ha-

zánk entomologiaí irodalmát. így eltekintve a folyóiratunkban meg-

jelent tanulmányokról, külön meg akarom említem, hogy nap^^ilágot

látott ScHMiDT AxTAL szé]3 tauulmánj^a faunánk egyik büszkeségérl,

az Oxyirypia orbicidosa-TÓl. Dr. Petri Károly összeállította az Erdély-

ben elforduló bogarak jegyzékét ; munkája egy hatalmas kötet, el,

tekintve az úgylátszík 23ohtíkaí okokból ered botlások- és hiám^jk-

tól, nagyban hozzájárult bogárfaunánlffól való ismereteink gyarapí-

tásához, mert szerz és Deübel Frigyes tagtársunk évtizedeinké ter-

jed gyüjtéseüiek eredményét ez a munka közli els ízben össze-

foglalóan. Lepkészeti irodalmunkat Dr. H. Rebel tanulmánya Her-

kulesfürd és körnj^éke lepkefaunájáról gazdagította. Kiváló esemény-

számba megy Pongrácz Sándor fiatal tagtársunk szép tanulmánya a

hazai Clnysopákról, mely az Állattani Közleményekben jelent meg
és mely munka a reczésszárnyúak nálunk eddig elhanyagolt érdekes

rendjére is fel fogja hívni rovarászaink figyelmét.

Fiatal társaságunkl?:al ugyan nem áhottak semmiféle összeköt-

tetésben, de munlválkodásukkal a hazánkra vonatkozó rovartani iro-

dalombali nyomot hag3'tak a múlt év halottai közül a következ kül-

földi búvárok, mint Ganglbauer Lajos, a bécsi udvari múzeum állat-

tani osztályának igazgatója, a kit nemcsak magyarországi kirándu-

lásairól írott czildvei, de befejezetlenül maradt nagy munlcája révén

is hazánkban általánosan ismertek. Ugyancsak Bécsben húiyt el

BoHATSCH Ottó lej^kész, a ki mint kereskedelmi utazó gyakran for-

dult meg Alagyarországon és így szoros összeköttetést tartott fenn

lepkészeiidvkel. különösen az Eujjítheciákról írott czikkeivel szer-

zett magának jó nevet. Berlinben halt meg J. Schilsky tanár, a ki

mint az európai bogarakról szóló munka utolsó 20 kötetének szer-

zje szerzett nagy érdemeket; sok magyarországi bogarat is írt le

és ismertetett els ízben. Az aj^rólepkékkel foglalkozó lejokészeink

Dr. Th. Götschmann boroszlói tanárban veszítettek egy buzgó kolle-

gát, a ki tanulmányaikban önzetlen támogatójuk és segíttársuk volt.

T. közgylés ! Ezekben voltam bátor társaságunk 1912. évi

mködésérl, valamint a fontosabb és minket is közelebbrl érdekl

külföldi eseményekrl beszámolni. Hátra van még, hogy mindazok-

nak, a Idk mködésemben segítségemre voltak, kik társaságunk ér-

dekében munlíáUvodtak, e helyen is köszönetemet fejezzem ki, kérvén

hogy támogatásukkal a folyó évben is megtiszteljenek.

Utána Dr. Szabó József könyvtáros következ jelentését ol-

vasta fel

:
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EönyvtárnoM jelentés. — Tisztolt küzgyülés ! Könyvtárunk ör-

vendetes gyarapodásáról számolhatok be. Könyvtárunk a tavalyi ki-

mutatás szerint ugyanis mindössze 12 darabból állott, ma pedig,

ezeket is hozzászámítva, 239 darabból áll. Tehát 227 darabbal gyara-

podott.

A munkák legnagyobb része különböz folyóiratok különlen^^o-

matai. Ezeken kivül Dr. Kertész Kálmán „Katalógus Dipterorum"-á-

nak 7 kötete, a „Kísérleti Közlemények" 6, a „Rovartani Lapok" 7

és a „Deutsche Entomologische Zeitsohrift" 3 teljes évfolyama jutott

könyvtárunk birtokába.

Az összes 227 darab munka ajándékozás útján lett könyvtárunk

tulajdonává. Az ajándékozók — a kiknek ezúton is köszönetet mon-
dunk — a következk voltak : Csíki Ern, Györffy Jen, Dr. Hor-
váth Géza, Dr. Kertész Kálmán, Mocsáry Sándor, Niamesny Imre

özvegye, Pongrácz Sándor, Dr. Szombathy Kálmán.

Könyvtárunk ideiglenesen a Nemzeti Múzeum állattárának

könyvtárában nyert elhelyezést.

Utána Dr. Kertész Kálmán pénztáros a következ jelentését

terjeszti el :

.PénztárnoJii jelentés. — Tisztelt közgylés ! A M. E. T. 1912. évi

j)énztári eredménye nem olyan kedvez, mint azt az elirányzat után

várni lehetett volna. Ennek oka s ezt sajnálattal kell konstatálnom,

az, hogy tagjaink jórésze még 1911. évi tagdíjával is hátralékban

van. Ennek daczára kiadásainlvat teljesen fedezhettük, de alaptkén-

ket csak kis összeggel gyarapíthattuk.

Alapítványt következ tagjaink tettek : Gurányi István, Kertész

KÁLMÁN-né és Kertész Emma. Fogadják ezért köszönetünket.

Ha az 1912. évi elirányzatot a zárószámadással összehason-

lítjuk, azt találjuk, hogy az alapítványok tételénél 200 K, az oklevél-

díjalaiál 22 K s a kamatoknál 16 K 56 f többletet értünk el, viszont

tagdíjakból 328 koronával kevesebbet vettünk be.

A rendkívüli bevételek tételének nagyságát annak köszönhet-

jük, hogy DiószEGHY László festmvész tagtársunk egy olajfest-

ményt ajándékozott Társaságunknak, melyet sorsolás útján értékesí-

tettünk ; e réven 112 K bevételnk volt. Nem mulaszthatom el, hogy
DiószEGHY László tagtársunlniak nagybecs adományáért e helyen

is köszönetet ne mondjak.

A kiadásokat véve sorba : értékpapírt 200 K-val kevesebbet

vásárolhattunk, a tagsági díjaknál elért kedveztlen eredmény követ-

keztében. A Rovartani Lapok-iiál 35 K, a postadíjaknál 46 K 12 f,

a kis nyomtatványoknál 4 K s a könyvtárnál 76 K megtakarítást

értünk el.
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Múlt évi zárószámadásunk és vagyonmérlegiüilí a következ

A „Magyar Entomologiai Társaság" zárószámádása az 1912. évrl.

BEVÉTEL

Maradék az 1911. évrl

Alapítványok . . . .

Oklevéldíjak . . . .

Tagdíjak

Rendkívüli bevételek .

Kamatok

K

162

400

26

472

134

56

1251

08

KIADÁS

Értékpapírok vásárlása

Rovartani Lapok .

Postadíjak . . .

Könyvtár

Kis nyomtatványol

Kisebb kiadások .

Maradék 1912-re .

K

397

425

13

24

50

4

336

1251

52

26

A
'
Magyar Entomologiai Társaság'' vagyonmérlege 1911 deczemljer 31 -én.

ACTIVUM K f PASSIVUM K f

1.

2

3

4.

5,

Készpénz

Értékpapír az Els Pesti

Hazai Takarékpénz-
tárban

Tagdíjhátralék ....
a) Alapítvány 100 K
b) Tagdíj 510 K
c) Oklevéldíj 34 K

Könyvtár

Leltári felszerelés . .

336

1100

644

500

3

52

60

88

1. Tiszta vagj'on .... 2585

\
2585 — 2585 —

A pénztárnoM jelentés kapcsán felszólaltak

:

Jablonowski József köszönetet mond Kertész KÁLMÁN-nak,

hogy a „Magyar Entomologiai Társaság" pénzügyeit oly nagyon

szivén viselte s a pénztárnoki jelentés ama pontjára vonatkozólag,

mely szerint a tagok jelentékeny része tagdíját nem fizette be, kéri

a közgylést, bizza meg a pénztárnokot, liogy a nem fizet tagokat

levél útján szólítsa fel a hátralékos tagdíj befizetésére.

Db. Horváth Géza megjegyzi, hogy mintán az eziráityban való
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intézkedés nem a közgylés feladata, a tagdíjak behajtásának mód-

ját bízzuk a választmány megvitatására.

Dr. Kertész Kálmán megjegyzi, hogy a terve az, hogy június

hó els felében levélben szólítja fel a hátralékos tagokat s ha ez

nem vezet sikerre, úgy postai megbízás vagy ügyvédi levél útján

kísérli meg a tagdíjak behajtását.

A közgjmlés ezek után a választmányra bízza ezen ügj elin-

tézését.

Titkár jelenti, hogy a múlt évi közgylés megbízásából Dr.

Soós Lajos és- Gyrffy Jen megvizsgálták a pénztárt és a követ-

kez jelentést nyújtották be :

Tisztelt küzgjáilés ! Aluhrottak mint az 1912-ik évi közgylés

által kiküldött pénztárvizsgálók mind a számadási könyveket, mind

az értékpapírokról szóló elismervényt és a pénztári készletet meg-

vizsgáltuk és a számadást minden tekintetben rendben találtuk.

Budapest, 1913 januárius 18-án. — Dr. Soós Lajos s. k., Gyrffy
Jen s. k.

Pénztáros az ezidei évre a következ költségvetési elirányza-

tot ajánlja elfogadásra

:

A „Magyar Entomologiai Társaság" 1913. évi költségvetése.

BEVÉTEL

Maradék az 1912. évrl

Alapítvány

Tagdíjak

Oklevéldíjak . . . .

Hátralékos tagdíjak . .

Kamatok

K

336

100

500

10

200

50

1196

52

KIADÁS

Értékpapírok vásárlása

Rovartani Lapok . . .

Postadíjak

Kis nyomtatványok . .

Könyvtár

Fölösleg

K

400

480

60

60

100

96

1196

52

52

Elnök ajánlja, hogy a közgylés az 1913. évi zárószámadások

megvizsgálására újból Dr. Soós Lajos és Gyrffy Jen tagokat

küldje Id.

Elnök elterjesztését a közgylés elfogadta.

A tiszti jelentések elhangzása után Dr. Horváth Géza a köz-

gylés nevében mond köszönetet a tisztikarnak eredményes mun-

kásságáért.
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Titkár jelenti, hogy alapszabályaink értelmében új választás alá

kerül az elnök és a választmány egyharmada, azonkivül részben a

kanclidáczió, részben Éhmann Ferencz választmányi tagnak a napok-

ban történt elhunyta folytán még két választmányi tag választandó.

A választmány határozatából a közgylésnek a következket ajánlja

megválasztásra : elnökivé Bíró La-tos-I alelnökké Dr. Kertész AsÁ-t,

választmányi tagokká Cerva Frigyes, Diexer Hugó, Dr. Horváth

Géza,- Kuthy Dezs, Mihók Ottó és Dr. Vángel jENo-t.

A szavazólapok Idosztása után elnök a szavazás idejére a köz-

gylést felfüggeszti.

A szavazás megtörténvén, elnök az ülést újból megnyitja és

titkár jelenti, hogy összesen 27 szavazólapot adtak be, a választás

erodménj^e pedig a következ :

Elnökké megválasztatott Bíró Lajos 26 szavazattal, alelnökké

Dr. Kertész Aba 26, választmányi tagokká Diener Hugó 26, Dr.

Horváth Géza 26, Cerva Frigyes 24, Kuthy Dezs 24, Mihók Ottó

21, Dr. Vángel Jen 21 szavazattal. Szavazatot kaptak még az el-

nöki állásra Mihók Ottó 1, az alelnöldre Cerva Frigyes 1, választ-

mányi tagságra Bokor Elemér 7, Schmidt Antal 3, Dr. Pongrácz

Sándor 3, Mocsáry Sándor 2, Bíró Lajos 1, Kovács Ödön 1.

Mocsáry Sándor elnök megköszönvén a lefolyt évben iránta

tanúsított bizalmat, üdvözli az újonnan megválasztottakat és a köz-

gylést berekeszti.

A „Magyar Entomologiai Társasága' 19. ülése 1913. febriiá-

rius 15-én. — Bíró Lajos ehiök megnyitja az ülést, köszönetet mond

azért a bizalomért, mely az ehiöki székbe juttatta és igéri, hogy

igyekezni fog ezt a bizalmat Id is érdemelni. Üdvözli Dr. Horváth

Géza tagtársunkat abból az alkalomból, hogy a franczia entomolo-

giai társaság tiszteleti tagjává választotta. ]\Iajd „A mikrohymeno-

pterák vizsgálásáról" czim eladásában ismerteti azokat a módsze-

reket, a melyek segítségével az apró gubacsdarázsokat megvizsgál-

ható állapotba hozhatjuk. Ismerteti továbbá azokat az európai köz-

és magángyjteményeket, a melyekben fontosabb anyag (fleg ty-

pusok) van.

A „Magyar Entomologiai Társaság" 20. ülése 1913. rnár-

czius 15-én. — Bíró Lajos elnök megnyitja az ülést a m. kir. Ro-

vartani Állomás helyiségében és felkéri Dr. Kertész Abá-I, hogy

„Erebia Christi" czímeii bejelentett eladását tartsa meg. Eladó rö-

viden ismertetvén ezt a kevéssé ismert alpesi lepkét és annak el-

fordulási viszoiwait, rátér amiak az útnak ismertetésére, melyen át

a lepke alpesi termhelyiéhez juthatunk. Eladását számos eredeti

fénj^képfelvétel vetítése mellett élénken illusztrálja. A nagy tetszéssel

oo-adott és érdekldéssel hallgatott eladás után Jablonowski József
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,,A szlillonczák" czímcii tartott eladást, ismertetvén a Torlrix

Pilleriana kártételét és az ellene való védekezést, eladását számos

vetített képivel illusztrálván. Csíki Ern bemutatott néhány hazai

gyártású czélszerü hálókeretet.

Választmányi ülés 1913 inárcsius 13-én. — Titkár jelenti,

hogy Ehmaxx Ferencz választmányunk tagja f. évi januárius 25-én

elhunyt. Új tagokúi bejelenti ifj. Friedrich AxTAL-t (Alaglód) és

PiLLicH FERENCz-et (Simontomj^a), a kik megválasztattak. Pénztáros

indítványozza, hogy a választmányi üléseket lehetleg negyedéven-

ként tartsuk és ez alkalommal a tisztikar terjessze el negyedévi

jelentését. A választmány ezt czélszernek találván az els ilyen vá-

lasztmánya ülést április 19-re tzi ki.

A „3Iagyav Entomologiai Társaság" 21. ülése 191S április

19-én. — ]\íiután Bíró Lajos elnök a nagy számban megjelent tago-

kat és vendégeket üdvözölte, megnyitotta az ülést, melyen Dr. Hor-

váth Géza ismertette a PA^Ü/owior^^za- csoportba tartozó Hemipterákat,

melyeknek kétoldalt karimásán kiszélesedett teste mélyen bemetszett

karélyoki^a van osztva s a melyek e miatt valami száraz falevelekliez

vagy növénymagvakhoz hasonlítanak. Többnjdre a forró földvi tája-

kon, részben Dél-Európában éhiek, de egy fajt az eladó Orsovánál

is feKedezett. — Dr. Kertész Kálmán két Formoza-szigetérl szár-

mazó óriási rablóleg.yet mutatott be és ismertette azoknak rendszer-

tani helyét. — Schmidt Antal egy apró kék lepkét mutatott be, a

Lycaena Bavius-t, mely eddig csak Dél-Oroszországból és Örmény-
országból volt ismeretes és tavaly Erdélybl is elkerült. Az erdélyi

alak új fajváltozatnak bizonyult. Ugyancsak bemutatta az Argijnnis

Lathonia nev gyöngyházpillének egj melanisztikus példányát, melyet

Ulbrich Ede gyjtött. — Dr. Pongrácz Sándor egj új reczésszánwú

rovart mutatott be, meh'et Dr. Kertész Kálmán és Csíki Ern gyj-
töttek Aláramaros meg3'ében. Ez az új faj a Stenophyinx millenii, egy

a millenáris évben felfedezett faj legközelebbi rokona. — Csíki Ei;nü

a bogarak néprajzi alkalmazásáról beszélt, ismertetvén egyes díszes

Ijogaraknak az mdiánusok, négerek stb. által való alkalmazását külön-

féle ruházati tárgyaik díszítésére. Majd bemutatott egy abesziniai

gyermeksípot, melyet Kovács Ödön hazánkfia hozott múlt évi utazá-

sából ; ezt a sípot a gurági-gyermekek egy rózsabogár-féle (Conipso-

ceplialus KaclioícsMi) hlaszín vagy zödes-kék YÍÜás szarvacskájával

mozaikszeren díszítik. — Végül Dr. Horváth Géza ismertette Bér-

lése turini tanár legújabb légyírtó eljárását és bejelentette, hogy a

következ nemzetközi zoológiai kongresszus 1916-ban Budapesten

fog megtartatni.

Választmányi ülés 1913. április 19-én. — ]\Iiután Bíró Lajos

ehiök az ülést megnyitotta, Csíki Ern titkár új tagnak ajánlja ne-
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mesdécli Király KIl.máx máv. forgalmi hivatalnokot (Biidaj)est. VIII.

Luther-utcza 3), a kit a választmány megválaszt. Titkár jelenti, hogy

Budapest székesfváros tanácsa megkiildötte a Magyar Entomologiai

Társaságnak a Belügj'miiiiszter által jóváhagyott alapszaljályait.

A választmány erre elhatározta, hogy az alapszabátyok a Rovartani

Lapokban és külön füzet alakjában is kinyomandók. — Dr. Kertész

Kálmán az I. negyedévibl a következ pénztári jelentést terjeszti el :

Bevétel volt 1476 K 82 f.. kiadás 805 K 80 f. (legnagj'obbrészt érték-

papirosok vásárlására forchttatott). emiélfog'va a készpénz 671 K 02 f.

Felhatalmazást kér arra, hogy 300 K-ért Hazai Bank-részvényeket

vásárolhasson, valamint arra is, hogy a hátralékosokat levélben fel-

szóhthassa a tagdíjak befizetésére. A választmány ezekre a felhatal-

mazást megadja. — Végül a választmány elhatározza, hogy úrnaijján,

május 22-én gA'-üjtMrándulás rendezend Tata-Tóvárosra és elhatá-

rozza, hogy budapesti és Budapest-vidéki tagtársaink, a Idkre egye-

dül lehet számítani, hogy a kiránduláson részt vesznek, idejében ér-

tesítendk. iUetleg mes^vandók.

Felkérjük azon tisztelt tagtársainkat a kik

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


