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országi faunára új Erehia-i {EpipTwon var. Cassiope F. a Snijcznik-

rl és Pronoe lísr. a Risiijak-ról) említ meg és végül a Vanessa

xanthomelas Esp. egy példányáról tesz említést, melyet Jarek-nél

(Podsused mellett) fogott és rámutat ennek a fajnak Horvát- és

Szlavonországokban való nagv ritkaságára. Csíki.

llébel. Prof. H.: Besclireibung neuer lieimisclier Mikrole-

pidopteren. [Verli. zool.-bot. Ges. Wien. LXVI, 1910,

p. flO)-(Í7)].

A leírt három új faj közül az egyik (Arislotelia remisella Z.

subsp. rufobasella) Ausztrián kívül Magyarországon (Nagy-Nyír, 1914

YII. 4 és VIII. 9, Predota gyjtése) is elfordul. A tcirzsfaj a Fíild-

közi-tenger tájában fordul el, nálunk Fiume körnj'ékén. Csíki.

Hí -

Zerny, D7\ H.: Formenkreis von Lythria purpuraria L.

[Verh. zool.-bot. Ges. Wien. LXVI, 1916, p. (18) -(25), fig.]

Szerz a hímivarszervek alkata alapján megersíti Prout azon

nézetét, hogy Közép- és Észak-Európában két Lylliria-isi] fordul el.

Ezelc a Lyihria purpuraria L. és L. purpuraia L., melyeknek faj vál-

tozatait is tárgyalja. A Lytliria purpuraria-i a következ magj^arországi

termhelyekrl látta :' ^Slorvamez, Pozsony, Fert-tó vidéke, Kis-Pse,

Almádi, Fen3'f,T3udapest, Kun-Szent-Miklós, Mezberén3^ Nagyha-

lomzug, Ferenczfalva, Orsova, Ilerkulesfiírd, Szent-Gothárd ; a pur-

piurata L.-t pedig : í^Iorvamez, Lajtahegység, Fenyf, Budapest,

Eperjes, Sárospatak, Mehádia. Csrci.

Társulati ügyek.
A Magyar JEntoinologiai Társaság ülései.

Választmányi ülés 1916 januáritis 28-án. — l j tagokul aj ánl-

tattak és megválasztattak : if.i. Hrabák Viktor mszaki hivatalnok

(Budapest, VIII., Losy Imre-u. 3) ésÜR. Lendl Adolf állatkerti igaz-

gató (VI., Városliget, Állatkert). Titkár jelentést tesz a Rovartani La-

])ok-ról, majd elterjesztést tesz a fcbruáriusban tartandó közgylésre

vonatkozólag. A választmáu}^ a közgylés napjául február 19-ét tzi

ki, megállapítja az ala})szabályok által elíii tárg3^sorozatot és meg-
ejti a mcgih^esed elnöki, jeg\'zi és választmányi tagsági helyekre

íi jelölést. — Pénztáros elterjeszti pénztári jelentését, mel}^ elég ked-

vez. — Dk. HoRVÁTh Géza indítványozza, hogy a tagok tájékozta-

tása ezé] iából helves volna az ülések tárgvsorozatában az eladások
<,'zíméiick közlése, a mihez ;i választmány hozzájárul.

5. közgyüléa líPlG februárius 10-én.— A Magyar Entomologiai

Társaság 5. közgylését a m. kir. Rovartani Állomás helyiségében


