
Medlemmarnas egen sida
Ftir att tillmdtesgi en allmdnt uttalad dnskan reserveras hddanefter

en sida i varje nummer it medlemmarna. Pi denna komma att vid behov
inltiras frlgor och svar, dnskningar om dversdndning eller byte av material
o. d. samt annonser angiende fdrsiiljning eller bvte av samlingar, litteratur
o. d. Annonsema infdras avgiftsfritt. Red-

TI LL SALU
FyndortactiLcner 0. D,

Pe grutrd av Eottagna fttrfrlg inSar
om var tryckta {yndortsetiLetter, upp-
klistrhgsLartonger och mjuka insamlings-
pincetter linnas att k6pa, kan j ag meddela,
att Otto MichalL, Kurt-Eistrer-Str:. 74,
Iiipzig S. 3, till Doderata priser levererar
sedaDa och andra entomologiska artiklar
av basta kvalitet och utfdtande.

Thtarc Palm

Srnling.ctiLeftff fair Nordens Coleo-
ptela 

-even 
omrattande baltiska m.fl. i

Fenooskafldia ennu ej antreffade arter -tillhardahallas Eot kr. 2 5:- pr kolektion.
T.-8. Lril.,

X"mh,'<2r8. 29, Srdllold C

NotuLe E omologicae
utkommer sedatr ar r92!. Pris per fug. ki.
7:-. Aven sertryck av enskilda uppGatser
kutrtra erh,.llas. RekvisitioDer stelhs till

Entomolog, Fitret. i H.lsinglors,
adr. zdl. Elrgt, Hclsiqtc

r*pplop till lepidopterologer

Meddelanden om Iynd av oattflyn (Noc-
tu;dae) mottagas tacksamt. Slrskilt Iran
Halland, Vesterg6tland och Varmland lro
sMana uppgilter behdylita. De skola inga
i del III av .Frlrilaroas utbredning i Feo-
troskatrdia. och anveadas {6r prickkat-

For att slippa den laBga upprepaitrgen
av Iramtr ar det t lracLlitt om man ioga
lolier numreriDger (20{-572) i undertecL-
Dads .F6rt€c&dng over SveriSes storfja-
rilar. (Op. Ent. 1943).

Fitttiol Nordslrdn
Kunsiboldtorg r, Stdktrolm K

ONSKAS KOPA
Undertecknad 6DsLar kopa irtill 50 ex.

av var och etr av vanliga insekter, t. ex.
dag- och nattfjarilar, skalbagSar, flu8or,
sl:tndor m. fl.

ExeDplaren skolavaiaprima, fulltoska-
dade, helst stucha pe iDs€ktErlar. -{nbud
mottagas taclsamt av

Nils-Attid Ehuall
EntomoloSisk materiel

Ks odg6 1, Lillin|a,

Ta.Lsaa f6. uppgift oa fytrd av sdl-
synla. dytiscidrr @b hydloPhitidzl l,Lstoft
Atvaret.

Nils Brncc
G&dbY

C. G. ThomsoD, Skandinaviens llymeno-
ptera, delarna 4 och 5.
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