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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-
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idei árvainegyoi kirándulásáról, mely alatt a sziihahorai tzeglápon

4 nagyon érdekes legyet fogott, köztük van az Ectomics alpinus Hal..

melyet eddig' csak Angolországból ismertmilí. — Dr. Schmidt Axtal

bemutat néhány érdekes lepkét Diószeghy László aradmegyei gyrij-

tésébl. köztük a Zethes munddus-i^ mely faj eddig csak az Amur
vidékérl és a Kaukázusból volt ismeretes. Az eladáshoz Diószeghy

László tett néhány kiegészít meg'jegyzést.

A ,,Magyar Entomologiai Társaság" 25. ülése 1913. novem-
ber hó 15-én. — A látog^atott ülésen Dr. Szabó József tartott el-
adást ,,A hangyák nstén,yeinek önálló államalapításáról", melyhez

érdekes megjegyzéseket fztek Bíró Lajos elnök, Dr. Kertész Aba
és Dr. Schmidt Antal. (Az eladás szövege jelen füzetiuikben teljes,

terjedelmeiben jelent meg).


