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liol(.)tt ('zo]vl)l egyik-másik érdo-

kesebh di^logTóI vagy újai)!)

fciredczésér(31 már elbl) sze-

rezlietett volna tudomást. így
már ]002-l:)Oiii újból jellemez-

tem az Aiiophthahiitis anuibíh's-\.,

egy a múzeumi gyiijteményiiiik-

hen talált dalmáeziai példány

alapján, kimutattam, hogy az A.

-Apfelbecki ÍIanolb. nem Apltae-

vojis. l'.)07-be]i pedig az -1. Budae

var. Jn-rcrgoviiirnsis ivRAUss-t

a Speiseri mellé helyeztem

-

és ott tárgyalom, miután szisz-

tematikai hovátartozand('is;ig;!l

mái' az l!)()í). é\'i európai kata-

log'usban is megálla|)ítottam. stlj.

Ennyit nagy általánosságban :

tárgyi meg'jegyzéseiraet más al-

kalomra tartom fenn magamnak.

nieine Arbeiten vollkonnnen igno-

rierte. olJ^^ohl cr dureh dieselljen

über einige interessantere Angaben
und einige seiuer neueren Ent-

(lecknngen belehrt worden wáre.

S«) haljo ieh seh(.)n 11)02 Aiwphthul-

iirus aiiiah/lis naeh einem dalmati-

insehen Exemplar unserer Samm-
lung' neu l.)eschriel)en und í'estg'e-

stellt, (láss .1. Apfelbecki (taxglb.

kein Apliaeiiops ist, im Jahre 1907

aJ:)er stelltc ieh ^-1. Budae var. he)--

ciyoi-iiiritsis Krauss neben Speiseri

ads bi'snndere Art und Ijehandelte

diese dórt. nachdom ieh dercn

systematische Stelhnig im Catah)-

gus C(.)le(_)pt. Enropae 190() sehon

Ijekannt machte. ete.

Dies vorláuJig' : eine eingehen-

dere líecension werde ieh anderen

( trtes N'eröll'entliehen.

Különfélék.

ÚJ Anophfhalinns-név. — Az ,. Annales hist.-nat. íslusei Xati-

onalis Hungariei" f. évi XI. kötetének 5S4. lapján leírtam az új

Anoplülidímus insiguis-t^ melynek neve azonban nem maradhat meg,
mert Mcllkr már elbb (1912) alkalmazta ezt a nevet az A. ScJnnidli

eg;\' N'aiietásának jelölésére. Ezért az én fajom nevét .-1. Dryops-ra.'^

\aItoztat(_)m meg. Bokor Iílemér.

^1 3Iagyar Nemzeti Qlúzeiun hogárgyüjteményéneU gyara-
podcisa. — A Nemzeti ]\Iúzenm l^ogárgyüjteménye a közelmúltban
egy felette gazdag és szép gyiijteménynyel gyarapodott. Báró Hza-

LAY Iauíe, a N"emzeti Múzeum igazgatója. Dr. Horváth Giíza osztály-

igazgató ajánlatára ugyanis megvásárolta a múzeum részére Apfelbegk
A'iKTOR sarajevoi múzeumi r palaarktikus Ijogárgyiijteményét, mely-
iken különösen a Balkán-félsziget fainiája van gazdagon képviseb'e.

A gyjteményt, melyet Apfelbeck sok typusa tesz nag3a)n becsessé,

töbli nnnt SO' ezer p'éldányból áll. Csn^i Erx\ü.
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