
Medlemmarnas

TI LL SALU
Fyndortactitqrar m.m.

PA BruDd av mottagaa {ttrfregdngar
06 va.r tryckta flrdortsetiketter, upp-
klbtringslartotger och Ejuka iosamliDgs-
pircetter tinnas att L@a, katr j ag dreddela,
att Otto Michalh Ku-rt-Eisner-Str. 24,
IJipzig S. 3, till eoderata priser leverelar
sAdaoa och andra eotomologiska artiklar
av besta Lvalitet och utl6rande.

Thsc Palm

'rhlingrctilcttcr 
I(ir Nordens Coleo-

ptera 
-tvetr omlattande baltiska ln.fl. i

Fentroskandia trDtru eJ antrelfa.de arter -tillhaadahdLas mot kr. 25 r- pr kollektioD.
T.-E. Lciht

K@kdt. 29, StdlbdD C

TachaB 16r uppgilt oln lynd av se,U-
synt^ dyriscid2r @h hydroltilidct p|Sto.ra
Alvaret.

Nits Bfl.c
Gtdby

Notulac Entomologicac
utkomDer sedan a.r r92r. Pris per &9. Lr.
7: -. Aven sertryck av eosLilda uppsatser
kuooa erhelas. Rekvisitioaer stalhs till

E lomolog. F6/ei. i HelsinElors,
adr. Z@1. Bust, H.lsilsfoc

Agg av &piaarea aoskas H.a aUa dc-
ler av latrdet, i slmnerhet {ran d€ss 6vrc
deLr.

F6rvarad i uppbhst papFrspAse la8Ser
hoEaa tr88etr efter r-2 netter.

H. ltvand.r
T.liuatatr

Iradtoagd $, sridbtbag

Ertomol- T,c-,Arg-78- H.4, rg57

egen sida

II PPROP
lreddel,aodeo om fatrut ei publicerade

ljarillynd, dock ej av dadjerilar, tratt-
flyD och Datare, oottagas tacksamt.
Fynduppgiltema skola bte i lortsett-
,dngeo av rFjarilartras utbredning i Fen-
Doskatrdia, och atrvtndas Ull ftamstall-
nitrg av prickkartoraa.

Flitbiol Nord.stiirn
KunSsbolostorg r, StektrolE K

ON S KAS KOPA
Undertecknad btrskar ktipa iBtiu 50 ex.

av var och en av failjan de i\*hter A eschna
gTardis L. (t.ollslindal, EPhcn la wlgalL
L. (dagsleoda), Pielorrrcrts biAcns L. \blr-
fisl, G.nis naiqs DeG. (sLfaddare).

Exemplaleo skola vara prima, fullt oska-
dade, h€lsit stuckna pe inseltnllar nt 2 eI.

3, sleDdoma Eed utspf,nda viDSar, Grtris
Eed benen i 8{ngstlUniog. Aabud Eot-
tagas tacksamt av

Nils-An, l Ehudtt
Ento mologisk mateliel

I<radronEd 1, Li.lir86 ,

SveEsk Sphdellauaa, A/ar.ca., F^fr.
r-4. EveDtuellt samtidigt 6vriga delar
av Svetrsk Spindelfauna.

G{rna, D.g.r an
Fe6. strd.

osldin} rt, StdLld

C. G. ThoEsos, Skaodioavietrs llyDeno-
pteB, delaraa 4 och 5.

H6ns uon Rosan
Agrorod

Nd.l,.3oagd 5, Sota - r.J. 82 3t 93

Fdr att tillm6tesgi en allrnint uttalad dnskan reserveras hiidanefter
en sida i varje nummer it medlemmarua. Pi denna komma att vid behov
infiiras frigor och svar, dnskningar om dvers:hdning eller b)rte av material
o. d. samt anuonser angiende {drsiljning eller b}te av samlingar, litteratur
o. d. Annonserna inldras avgiftsfritt. Red.


