
Medlemmarnas egen sida

TILL SALU
Fyndortsctik.ttd m. m.

PA grutrd av mottagtra ,6rfra8aingar
om var tryckta fyndortsetiketter, upp-
klistriagskartoEger och Eiuka insamlinSs-
pincetter linnas att ktipa, katr jag meddela,
att Otto Michalk, Kurt-Eisner-Str. 74,
Ijipzig S. 3, till moderata pris€I levererar
sAdana och aDdra entomologiska artiklar
av basta tvalitet och Dtforaade.

Thwc Palm

S.mling.ariLettct 16r Nordens Coleo-
ptera 

-aveD 
omJattande baltiska m. fl. i

Fentroskandia atrnu ej antrirffade arter -tillhardahauas mot k!. 25: pr kollektio!.
T.-E. L.il.,

Xal@ates. 29, Ste!}old C

Notulee Enromologicac
utkoEmer sedarl er r92r. his per trrg. kr.
7: -. Avea sartyck av eDskilda uppsatser
kunna erhlllas. Rekvisitioner sta[as till

Entorlolog. F 6r.n. i H ct s,ngl or s,
.&. Z@1. DuGt, Hdn!8tG

Tacl6am ,6r uppgift om I,'Ed av stll-
sy[ta dylis.id.r t*.h htdlophiliA.t pLsto'a
Alvaret.

Nils Brltcc
c&db,!

UPPROP
Meddelanden om l&ut ei publicerade

fjeriu,'trd, dock ej av dag{itrilai, natt-
flyn och Detare, mottagas tacksamt.
F,'Dduppgiftema skola inga i Iortsatt-
ningea av .FjerilarDas utbrednbg i Fen-
noslandia. och anvandas tiU framstall-
ning av priclkartoma.

Ftithiol Iiotdski;m
KuashotEtors r, Sto.ltolD li

6f - 573ror

Fdr att tillmdtesgi en almant uttalad dnskan reserveras hiidanefter
en sida i varje nummer at medlemmarna. Pi denna komma att vid behov
infdras Iri.gor och svar, 6nskningar om dversetrdning eller blte av material
o. d. samt annonser angiende {6rsd.ljning eller byte av samlingar, litteratur
o. d. Annonserna inl6ras avgiftsfritt. Red.

O}iS KAS KOPA
UndertecLnad onskar kdpa intill 50 ex.

av var och en av Iolian de insekleti A eschna
grardis L. (trolblendel, E?henerd udgala
L. (dagslii.nda) , Picrorncrus Ud.ns L. l&r-
Iis), Genis naias DeG. (skiiddare).

Exemplaren skola vara prirra, fulltoska-
dade, helst stuckna pA iasektnllat nr z el.
3, sltrDdoma rned utspenda vinSar, Geris
med beoen i gAngstellniEg. Arbud mot-
tagas tacLsamt av

Nils-Arfid Ehi'all
Entomologisk materiel

K@rnvd&^ 4 Lmin&,

Svetrsk Spindelfautra, Arancar, Fa,J).
r-4. Evetrtuellt samtidigt dwiga delar
av SveBsk Spi[deuautra.

Gunnar Drgdfian
F@. 3tud.

Ostqaisd ,t, Skztt fl.n

Tullgrer & Waugren, Sve6ka Insekt€r
Stockholm rg2o-22.

Gt t ror Henc-Non karrd
Fn

traler$a,6 a, So&td !

C. G. Thomsotr, Skanditraviens Hymeno-
ptera, delarna { och 5.

Hons von Rosan

lifcl,otot g6 j, Solv - T.l. E2 J593

Agg av e*splooateo 6nskas ,ran a[,a de-
lar av latrdet, i slEnerhet fran deas 6lte
delar.

Forvatad i uppblAst pappe6pAse EtSer
honatr eggetr elter r-2 Detter.

It. Alland.r
Tannlrr^,r

Irxkdt$ 4a, s.*lhrb t


