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ismertetvén. Szerz 14 évi gyjtésének eredménye az a 4005 faj,

157 faj változat és 225 fajeltérés, melyet Simontonwa vidékérl

kimutatni tud. Összegezve a fajokat, fajváltozatokat és faj eltéréseket,

ez a szám következleg oszlik meg az egyes rendek és csoportok

között: Lepidoptera 7S2, Coleoptera 1931, Apierygogenea 1, Pseudoneu-

roptera 46. Neuroplera 47, Thysanopiera 3, Hemiptera 468, Fonnicidae

37, Chrysididae 23, OrÜioptera 30, Dipiera 742, Myriopoda 27, Pseudo-

scoipiones 10, Opiliones 4, Araneae 233, Acarina 3. Az egyes csopor-

tok meghatározásában a legkiválóbb szakemberek segédkeztek a

szerznelí. (Jrömmel üdvözöljük szerzt, hogy költséget nem kiméivé

ily szép kiállítás könyvecskében adta közre a Simontornyára vonat-

kozó ismereteinkot. A könyvecske szerznél rendelhet meg, ki

2 K. 40 f. beküldése után azt l)érmentvo küldi meo\ Csíki.

Társulati ügyek.

Kirándulás a Csepelszigetre 1914. június 11-én. — Társasá-

gunk rnapján a Csepelszigeten lév Szigetszentmiklós környékére

rendezett kii^ándulást, hogy tagtársaink a homokbuczkák rovarvilágát

tanulmányozhassák. A gyjt tagtársak Qgj része ebbl a czélból a

Szigetszentmiklóson túl fekv Szilágyitelepre igyekezett az els kora

reggeli vonattal, a honnan a buczkákon keresztül gyjtve ment Szi-

getszentmiklósra, a hol a késbbi vonatokkal érkez résztvevkkel

találkoztak. A dél felé megindult zivatar megakasztotta a gyjtést,

úgy hogy délután csak az elzárt Dnnaág mentén vált lehetvé rövid

gyjtés. Kirándulásunk daczára a rossz idjárásnak jól sikerült, a

mit különösen Szigetszentmiklóson lakó rovarásztársunknak, Vágó

Aladár fv. tanárnak és családjának köszönhetünk, kik kirándulá-

sunkat kellen elkészítve, társaságunknak Qgj felejthetetlen kelle-

mes napot szereztek. A mint résztvev tagtársainktól értesülünk a

gyjtött anyag több érdekes rovart szolgáltatott, st akadt egy való-

színleg a tudományra is új kabócza, melj^et Dr. Horváth Géza

volt szerencsés több példáiyban gyjteni. — i.

32. rendes ülés 1914. október 16-án. — Dr. Kertész Aba

elnök üdvözölvén a megjelenteket, kéri rovarásztársait, liog}^ a meny-

nyire ezekben a nehéz idkben csa.k lehet, ne feledkezzenek meg*

kedvencz foglalkozásukról és ezentúl is ismertessék megfigyeléseiket,

tanulmányaikat társaságunk ülésein. Majd bemutatja elnök a Lycaena

Bellarcjus egy nagyon érdekes példányát, melyet Praszky fogott Bncla-

pesten. Ennek a példánynak egyik féloldala typikus Bellargits, a

másik oldal pedig az ab. ceronus jellemz tulajdonságait tünteti fel.

Az érdekes példányt a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.
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Választmányi illés 1914. novemher 20-án. — Titkár bejelenti.

hogy iitolsé választmányi ülésünk óta Gítützelmanx Tivadae?. Metzgeií

Ede és Bokor I.xoíe tagtársaink elhunytáról értesült. Kilépését beje-

lentette Kuthy Dezs nemzeti múzeumi igazgató-r. a ki nyugdíjaz-

tatván, teljesen visszavonult és entomologiával sem foglalkozik már.

Dr. Kertész Kálmán pénztáros jelenti, hogy a tagokat toborzó körlevelet

kinyomatta, ele kéri a választmány beleegyezését, hogy annak szétkül-

désétl e kedveztlen idben egyelre álljunk el. Végül 200 K névérték-

ben hadikülcsün jegyzését ajánlja, a mihez a választmány hozzájárul.

33. rendes ülés 7914. noveniher 20-án. — C?iki Ern kegye-

letes szavakkal megemlékezik társaságunk halottairól, Uí^tzeeaiaxx

TiVAiíAR-ról, Metzger EDÉ-rl és a hsi halált halt Bokor I>uu-: szá-

zadosról. — Dr. Poxgrácz Sándor „Magyarország Neuroptera-fauná-

járól" czímü eladásaiban ismerteti a Xeuropteroideákra vonatkozó

iijabl) rendszerezési kísérleteket és áttekintést nyújt Jaunánk enenu'i

rovarairól. — Dr. Horváth (tézx „A háború entomologiai vonatko-

zásai" czím eladásában rámutat arra, hogy. mennyi vonatkozása

van a háljorúnak az entomologiára. A magyar rovarászok közül

számosan vonultak hadba, st a mint hallottuk, veszteségünk is \íxn

már. Xagy Ijefolyása va]i a háborús munkálatoknak a ro'^'arvilágra

is, így az árkok ásása, erdk kipusztítása, nagy területek elárasztása

stb. mind befolyással van a rovarokra. De a rovarok szerepe viszont

befolyással lehet a háborúra is és erre nézve felemjíti a molyok.

Anihr<mus-ok stb. kártételét a katonai raktáraklmn ; vagy a poloskák.

tetvek okozta kellemetlenségeket a katonák között. Végül néhány

példát ismertet a régi háborúkból. A tetszéssel fogadott eladáshoz

hozzászóltak Tomala Xándor és Dr. Scmui/r Axtal. — Szlahev

Erxö Dr. Kerté-z IvÁL.MÁx-nak a házilégyrl áprilisban tartott el-

adására vonatkozólag eml ti, hogy egy amerikai újság1)an olvasta,

hogy ottan az iskolákat is bevonták a légy elleni küzdelembe. A
gyermekeket kioktatták a legyek természetrajzából, majd díjakat tz-

tek ki a beszolgáltatandó legyekért. Ennek azután az lett a vége,

hog3" még leánytanulók is egész légytenyésztést folytattak titokban

és így nagymennyiség leg\'et szállítottak be beváltásra.

Választmányi ülés 1914. decetnher 18-án. — Uj tagnak meg-

választatott HoRvÁTU Károlv (Budapest) Titkár jelenti, hogy MocsÁi;v

Sáxdiir lemondott A'álasztmányi tagságáról. Boócz Irma pedig beje-

lentette kilépését.

34. rendes ülés 1914. decemher 18-án. — Jabloxowski József

alelnök ismerteti a Slizus terminális ]:ev ásódarázs életmódját, a mint

azt a vízaknai sós területen volt alkalma tanulmányozni. A tetszéssel

fogadott eladáshoz hozzászólt Csn<i Erxö, Bíró Lajos és Kertész

Kálmán.


