
T I LL SALU
FlrndorGctikcttq m. m.

Pe grund av mottegna f6rftagni[ga.r
om var txyckta $'ndortsetiketter, upp-
Lliskiagskertonger och mjuka insamliDgs-
pincetter fioaas att kopa, kall iag meddela,
att Otto Michalk, Kud-Eisner-Sk. 74,
Leiprg S- 3, Ell Eoderata priser levererat
sldana och analra entomologisk4 artiklar
av besta kvalitct och utfotande.

Tht /. Palrrl

Sam-lingsctikcncr Idr NordeBs Col€o-
ptera-Aven omfattatrde baltisla m. fl. i
Fetrnoskandia aDAu ej aDtraffade art€r -tillhandahellas mot k. 25:- pr kollehion.

T.-8. Leilcl
K.nh,r,rs. ?0. St@ldpto C

Notulac Entomologicac
rrtkommer s€dan & r92r. Pris p€r erg. kr.
7: -. Avea sartryckavetrskilda uppsatser
kutrDa €rhalas. Rekvisitioner st:las till

Enlornotog. Fdrcn. i Hctsingtors,
a&. Zol. Bll*t, H€lsintlG

Tacksam 16r upptift olrr tdd av sall-
synta dytiscidzr q,h hydro?hilidtr pisto.ra
AlYaret.

Nils Br*ce
G&dbY

Agt av ekapituBrc,r itDskas ften alla de-
lar av landet, i s,'nnerhet fra.n dess 6vre
delar.

F&varad i uppblast pappeEpese Egger
honatr a8gen elter r-2 netter.

H. Allond.l
TdiUak&

Ia,.Lsoagd $, Sudblbaa

Medlemmarnas egen sida
FOr att tilkntitesge en alment uttalad 6nskan reserveras hedanefter

en sida i varje nummer lt medlemmama. Pl denaa komma att vid behov
inftiras frigor och svar, dnskningar om tiversiindning eller byte av material
o. d. samt annonser angiende forsiljning eller b]'te av sar intar, litteratur
o. d. Annonserna inf6ras avgiftsfritt. Red.

UPPROP
Meddelafldetr om I6rut ej publicerade

Ijar lyad, dock ej av dagfjarilar, natt-
flytr och Eataie, EottaSas tacksamt.
FyDduppgifterna skola inga i fortsatt-
ningen av rFjarilamas utbredtring i Fen-
Doskatrdiar och atrvl.rdas till framstall-
ning av pricklartoma.

Filhiol Nordsrri;1l
(uoFLolEstorg r, StetbolD K

ONS KAS KOPA
Underteckaad titrsLar LOpa intill 50 ex.

av var och etr av fiiljan de ;.n*klel: A eschna
g/ardis L. (trollsltnde), Elhcrnero oulgalo
L. (d,agsldnda), Picronerus Udens L. (be,r-
lis\, Ceffis naias DeG. (skraddare).

ExeDplar€n skola vara prima, fulltoska-
dade, helst stuck[a pe iose].tDabr nr 2 el.
3, shDdoma med utspaoda vingar, GrTris
med benen i ggngsteldDg- Anbud mot-
tagas tacksamt ev

Nils-Amid Ehuall
Eltomologisk Eateriel

Kedodt^LLdangdr

SveEsk Spindellauna, Araneae, Eatu.
r-+- Eveotuelt saEtidigt it\Tiga delar
av Svensk Spindelfauoa.

Gwnar Degetrnan
F.@. ctud.

Otbttdgd ,t, Sk lLfl?l

C- G. Ttomsoo, SkaodioavieDs Hymero-
ptera, delartra 4 och 5.

Hdns tort Roscn
Ag'u@

Ndcl.o.lrdt j, SolB - T.t. 8. j593


