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L. Oldenherg: Beitrag zur Kenntniss der europaischeii Dro-
sophiliden (Dipt.) — fArchív f. Xaturg. 80. Jahrg. Abt.

A.. 2. Heft. p. 1-42. 1014).

A Drosoi)hilidák — köznyelven musliczák — a ke^-éssé ismert

és nehezen meg-határozó legyek közé tartoznak. Szerz behatóan fog-

lalkozik ezikkében ezen család egyes nemeivel és fajaival és a tár-

gyalt nemeket a dolgozat végén meghatározó táblázatban is össze-

foglalja. Minket azért is érdekel ez a dolgozat, mert több magyar-
országi adatot is találunk benne és mert a szerzrj Herkulesfürdt a

legjobb termhelyek egyikének mondja.

Hazánkból egy új nemet : Mycodrosojjhila
{
poeciloc/astra Lw.

részére) és a következ két új fajt írja le: Chimornyza cundahila és

PJwrtica ruftiscens (valamennyi Herkulesfürdrl való). Magyarország-

ból még a következ érdekes és ritka fajokat emHti : Drosophila iri-

vittaia Stróbl. D. unimacidata Stróbl. D. histrio Schix. (? ]\Ieig.),

D. 7'ufífrons Lw , Leiicojjhengü maciihda Duf., PJwriica alhoguttata

Wahlbg., Pli variegata Fall.. Siegaiia Stroblí Mik, St. coleoptrala

Scop. (Herkulesí'ürd), Scapioviyza flava Meig. (Pöstyén. Zernest). Aula-

cogaskr leucopeza (Magyarország). Cyrtonoium amis Meig. (Pöstyén).^

Dr. K. K.

Társulati ügyek.

A „Magyar Entomologiai Társaság'' ülései.

Választmányi ülés 1913. december 29-én. — A Bíró La.jos

elnöklete alatt tartott választmányi ülés az 1914. évi januárius 17-én

tartandó közgylés elkészületeivel foglalkozott, megállapította annak

tárgysorozatát, valamint a tisztikar és választmány kiegészítésére

megállapította a közgylés elé terjesztend névjegyzéket. Titkár

jelenti, hogy alapszabályszeren bejelentette kilépését 4 tag. törölte-

tett 1 tag. Pénztáros jelentést tett a pénztárról és felhatalmazást kért

400 K érték értékpapiros vásárlására, amit a választmány megadott.

Közgylés 1914. januárius 17-én — Társaságunk 3. közgy-

lését íi ]Síagyar Xemzeti ^Múzeum igazgatósági tanácstermében tartotta.

Az ülést Bíró Lajos elnök, miután a határozatképességet megállapí-

totta, a jegyzkönyv hitelesítésére dalxokfalvi Bartha Viktor és

Tömösváry La.jos urakat felkérte és gróf Teleki Sándor kiment

levelét bemutatta, a következ beszéddel nyitotta meg

:

Tisztelt Közgylés ! A Magyar Entomologiai Társaság harmadik

közgylése hozott össze itt bennünket, a kik a természetrajz egyik

szép ágának vagyunk tudományból és kedvtelésbl raíveli és ked-

veli. Ifjú még Társaságunk, még gyermekkorát éh, még csak az

éleüiek örül. nem hívatkozhatik még nagy eredményekre, inkább


