
Xodosíoina ovulum ^\'sc. i'észére. Tiiiutrdia tunehrícosa Y. nuY. var.

cirrassica ( C'ircassiaj. Chrysomela sanguinoknia L. nov. var. epipleurica

('Spanyolország), Glir. dagJtestanica ii. sp. (Dag'hestan), Chr. circassi-

cola (Kaukázus), CJir. crassimargo (term. nov. ab. xúimíbeonigra (Er-

délvi havasok). Chr. coerulea Oliv. nov. ab. marmarosensis (^íárama-

ros), CJn\ coerulans Soriba nov. ab. Siarlioni (Morvaország), Timar-

cliicla Flecki n. sp. (Oláhország). Colaphomega nov. gen. Colaspiáema

rufifrons Oliv., Dufouri Perez és signalipenne (íukr. részére, Pliijto-

clecfa fiavícornis Süffr. nov. ab. nigrivesUsy^Spartómena nov. suhg. Pli.

fornicaia Brügom. részére, Belarima nov. gen. Adimonia violacea Luc.

részére, PropliyUis nov. gen. a szíjrös Diorhabda-iííy^k. részére. Ser-

mylüssa nov. iioni. Sermyla Chap. .1875 nec Adams 1S58, Galeruculla

favidula n. sp. (Transkaspiaj. Epiiliri:/: atropae Foudr. nov. ab. suiu-

rata Hktgr.. Cassida hurolinensis Suffr. nov. ab. pallidiveniris éS C^

sauguinosa Suffr. nov. ab. viridissimu. Ha még megemlítem, hogy a

Hulüdni nemzetséget tárgyaló rész, azok kiváló ismerje. Heikertix-

CER tollából származik és hogy emiek a kótetnek tálilái is nagyon

jól sikerültek, úgy ehnondtam nnndent. a mit errl a kötetrl el-

mondani akartam és melyet szaktársaimnak csak melegen ajánlhatok.

Csíki.

Krancher, Dr. OsTicir : PZntomologisehes Jahrl>ui;-h. 23. Jahr-

gang. Kalender füi' allé lusekten-Sammler auf das Jahr

1914. Verlag von Fraidvcnstein ^K: AYagner in Leipzíg

(Lange Strasze 14 1.
-- Pno-is Mark l.GO.

A rovarászok 1914. évi naptára mint rendesen, gazdag és vál-

tozatos tartalommal jelont meg. A havi teendk rovatjában Meixxer

és Meyer folytatják az aprólepkék gyjtésérl szóló oktató czildsü-

ket. mely ezúttal a Gracilarndae, Lyonetida és Nepüculidae családokra

vonatkozik. A sok apró közleményen Idvül ez a kötet a következ

eziklveket hozza: C. Schexklixg, A kedvtelés nemesít hatása; Fr.

HoFFMAXx, Téli örömek; Y. Wüsx, Rovartani tanulmányok télen; (J.

Meiszxer. Rovartani megfigyelések 1912-ben Potsdamban és környé-

kén : S. Beér, Egy rovarászó n els g\'iijtévébl : ^1. (t^lmer,

Anhalt szender-féléi : Fr. Bandermaxx, Lepidopterologica 1912;-. H.

Kiefer. Adatok á fels ]\íur-völgy lepkefaunájához ; M. Gillmer,

Sidemia ZoUikoferi Freyer Xémetorezágban : K. ^Iitterberger, Be-

váh módja a bábok áttételesének : Fr. Hoffmaxx, Híi^es lepkészek

arczképéiiek gyjtése ; F. Pillich, Répabogárg^'jtés ; W. Koester,

Jelentés 1911—13. évi blombergi. gyjtésérl : Gr. Wradatsch, Bogár-

gyjtés rostával kés sszel: K. Dorx, Bogáiiárvák nevelése ; G.

Scheiderer, Torzfejldés Chrysomela populi L. ; A. Reichert, Egy
Strcpsiptera-anya életébl: K. W. Daef.e Trre. Tirol Xeuroptcrái,
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Panorpatái, Trichopterái, Derniatoptcrái, Orthopterái és Psyllidái;

H. Haupt, Tíymenupterolügica : (\ Schenklixg, fjevéltetvekrl : G.

SciiEiDEREii. Ijiologiai dolgok Gargara genistac F.-ról ; 0. Kuaxchei?,

Foiitosablj rovartani irodalom. Végül pedig az 1912-ben tárgyalt Plu-

tellidák és Geleohiidák táblázatos összeállítása zárja be a kötetet,

melyet egy tábla és számos szövegközti kép is díszít. Gsiki.

Társulati ügyek.

A „Magyar Entoniologiai Társaság" 23. ülése 1913. szeptem-

ber 20-án — BiRú Lajos megnyitja az ülést, melyen mint vendég"

Dr. P. Speiser labesi (Németország) orvos, ki^'áló dipterologus és

neje is részt vett. Csíki Eax kegyeletes síjavakkal emlékezik meg a

napokban Temesvárott elhunyt keg^'^esrendi tanár : Dr. Pachixger

Ala.jos-fóI, a ki parazitológiai tanulmányain kivül 1891-ben két ro-

\'artaiii munkát is írt Kolozsvár lepkéirl és bogarairól, majd el-

adást tartott a keletafrikai magas hegységek nagy Carabidáiról, me-

lyek kivétel nélkül mind a báljrablókhoz {Calosomini] tartoznak és

semmi kapcsolatot nem mutatnak a környékez síkságok faunájához,

hanem legközelebbi rokonaikat a mexikói magas heg^^ségek egyik

nemében üdvöz/ilhetik. lígvé!) nemek viszont a palearktikus táj jel-

lemz nemeinek képviseli. Elad(j Ijemutat néhány fajt errl a vi-

dékrl, melyek kiizül Icett i'ijiRik bizonyult, ezek a CaraboiiiorpJuis

africanus Csíki a Kilimaiidsár(') lejtjén fekv ]\l(:)schi-l)ól és a dara-

bops Kovácsi Csíki, melyet tagtársunk Kovács ( )dox gyüjtíitt Al^esz-

sziniában.

Választmányi ülés 1913. szeptember 20-án. — Titkár jelenti,,

hogy a m. kir. Rovartani Állomás igazgatósága az intézet könyvtári

duplumaiból nagy tömeg könyvet ajándékozott társaságunknak, a

miért a választmány köszönetét fejezi ki. Új tagokúi ajánlottak és

megválasztattak a kíivetkezk :

Fekete Gyz íiúnevel-intézeti igazgató — Szaloncza (Tren-

csén vm.)

iFj. Kleisl Gyula köjiyvel — Hadad (Szilágy vm.)

Dr. Köxtzey (terö járási és törvényszéki orvos — Hátszeg-

(Hunyad a'ui.)

Titkár feloh'assa Mihók Ottó levelét, melyben választmányi

tagságáról lemond, a mit a választmány tudomásul vett.

A „3Iagyar Entomologiai Társaság- 24. ülése 1913. október

hó 18-án. — MocsÁRY Sáxdor ,,A British Museum fémdarázsai-'

czímü czildüét olvasta fel, mihez Dr. Horváth Géza és Dr. Kertész

K.\LMÁx fznek megjegyzéseket a múzeumnak négy kulcscsal is el-

zárt gyjteményeirl. — Dr. Kertész Kálmáx ríividen beszámol ez-


