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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.


