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Carabus (Morphocarabus) Scheidleri Panz. var. pulchellus

Csíki (Magy. Bogárf. I, 1905—8 (1906), p. 156; Ann. hist.-nat.

Mus. Nat. Hung. IV. 1906, p. 250, 257) [nec Brüggemann,
1874] = Feketéi n. n.

Carabus (Morphocarabus) Hampei Küst. var. validus Csíki

(Magy. Bogárf. I, 1905—8 (1906), p. 158; Ann. hist.-nat. Mus.
Nat. Hung. IV, 1906, p. 252, 261) [nec Kraatz, 1884] = hu-
nyadensis n. n. Csíki E.

Résumé. — E. Csíki : Über die Namen einiger
Laufkáfer. — Qegen 3000 Namen erschweren eine leichte

Übersicht in der Qattung Carabus, alsó ist es leicht erklárlich,

dass 3 Formen unserer Fauna seinerzeit schon vergebene Namen
von mir erhielten, welche nun umgeándert werden.

Irodalom.

Jickeli, Dr. Carl F. : CarI Henri eh. (Verh. u. Mitt.

Siebenbürg. Ver. f. Naturw. Hermannstadt. LXXI, 1921 [1922],

p. 47—57, mit Biidniss).

Megemlékezés Henrich Károly nagyszebeni gyógyszerészrl,

aki 1920 július 24.-én elhunyt. Nagy érdemei vannak Nagyszeben
vidékének állattani kikutatásában. Rovarokról több tanulmánya

jelent meg, igy az erdélyi antophil-méhekrl (1880, 1881, 1882),

a levéltetvekrl (1910) és gubacsokról (1916). Tevékenyen részt

vett a nagyszebeni múzeum fejlesztésében, melynek gyüjteményó'ri

és könyvtárnoki állását sok éven át töltötte be. — i.

X-

Jicheli, Dr. med. Carl : M o r i t z v. K i m a k o w i c z.

(Verh. u. Mitt. Siebenbürg. Ver. f. Naturw. Hermannstadt. LXXI,
1921 [1922], p. 58—62, mit Biidniss).

A nagyszebeni természettudományi múzeum volt igazgatója

és a Bruckenthal-múzeum re 1921 március 5.-én 72 éves korá-

ban elhunyt. Ó volt a múzeumnak modern intézménnyé való fej-

lesztje, Erdély és Bosznia állatvilágának, különösen madár- és

csigafaunájának egyik legalaposabb ismerje. Kutatásai alkalmával

a rovarokra is kiterjesztette figyelmét és különösen bogarak és

egyenesszárnyúakból teremtett magának nagy gyjteményt, melyek

közül a bogárgyjteményt a szebeni múzeumnak ajándékozta.

Két bogár (Trechus Kimakowiczi Ganglb. és Dichotrachelus

Kiniakowiczi Ganglb.) és sok más állat viseli mint felfedezjének

nevét. — Az elhunytnak fiatal barátja szép szavakkal méltatja

érdemeit, de az erdélyi zoológusok feladata marad, hogy minden
személyi ellentét félretevésével Kimakowicz érdemeit és munkál-

kodását az utókor számára méltóan megörökítsék. —i.


