
Medlemmarnas egen sida

TILL SALLl
f'IEdorlsetlhetler D.E,

Pl grund av mottaglla fiirfrAgningar
om tar tr-\-rkta f)'ndortsetiketter, upp-
klistringskarlonger och mjuka insam-
lingspiDcelter finns att ktipa, kan jag
meddela. att Olto ]lichalk, Iiurt-liisner-
Str. 71, Leipzig S. 3, till moderala priser
lever€rar sadana och andar entonrolo-
giska srliklar av basla kvalitet och ut-
fdrande.

Thute Palm

SrEllngsetllctlet ftir Nordens Coleo-
ptera - even omfallande baltiska D.fl.
i Fennoskandia inllu ej antrAffade ar-
tcr - tillhandahallas mot kr. 25:- pr
kollektion.

T.-E. Leiler
Kanrmakare8. 29, Stockholm C

Notuloe EntomoloSlc.e
utkomnrer sedan Ar 1921. Pris pr lrg.
kr. 7:-. ,{ven sirtayck aY enskilda
uppsatser kunna erhAllas. Rekyisioner
slAllas till

Enlomolog. Fdren. i Helsinglors
adr. Zool. museet. Helsingfors

Tacksem 16r uppSift om fynd av sall-
synta .rvriscidc. och ,rgd.oprflidcr pl
Slora.{haret.

NiIs B.uce
Glrdbl'

UPPROP TII,L LEPIDOPTEROLOGER

Ileddelanden onr fynd ai' nallflyn
(Noctuidae) mottagas tacksamt. Ser-
skilt fran Halland, \restergattlatrd och
Vermhnd ato sAdana uppgifter beh6!-
liga. De slola ing{ i del lll av,Fjeri-
larnss utbredning i Fennoskandia, och
anvendas f6r prickkarlorna.

Fdr att slippa den llnga upprepning-
en av namn iir det tillrackligt, om man
noga fdljcr numrenngen r20{- 572i i
underteckneds,Fdrteckning iiver Sve-
riges storfjArilar' (Op. Ent. 1913).

Ftithiol llotdstr6rn
Xungsholmstorg 1, Stockholm K.

oNsx.{s IiOPA
Underlecknad 6nskar k6pa intill 50

ex. av var och en ay l.anuga insekter
t.ex. dag- och natlfja.ilar, skalbaggar.
slandor, flugor m.m.

Eremplaren skola Yara prima, fullt
oskadade, helst sluckna pil insektnAlar.
Anbud Eottagas lqcksamt aY

Nils-Aruid Ekwall
Entomologisk maleriel

Kvarnvagen .1, Lidingti I

C. G. Thomson, Skenditraviens Hy-
Eenoplera, delama { och 5.

Hans oon Rosen
Agronom

Nackrosvegen 5, Solna - Tel. 823593
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Fttr att tillmittesga en allmdnt uttalad iinskan reserreras hidanefter en

sida i rarje nummer it medlemmarna. Pi denna komma atl vid behov
inftiras frigor och svar, 6nskningar om 6versiindning eller bl'te aY material
o.d. samt annonser angiende ftirsitjning eller b)'te av samlingar, litteralur
o.d. Annonserna infttras aygiftsfritt Red.


