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identified by her. I express herewith my gratitude to Mrs. Bankowska, who 

sent this material from the Zoological Institute at Warsaw. 

It appeared that most Dutch specimens of S. picta Mg. did not agree fully 

with specimens, received from Bankowska, or with specimens from Central 

Europe in my own collection. The long apical tooth of surstyli present on each 

side in the Central European specimens was much shorter in most Dutch $ <$. 

Bankowska saw such a specimen and expressed as her opinion it could be a 

variety of picta Mg. I included these specimens in picta for the time being. It 

seems more suitable to wait until more is known about these species in other 

parts of Europe. 

Females were not included, because I was not sure I could recognize these 

with sufficient certainty. Of the males the totals were for menthastri, picta, sar- 

matica and dubia respectively 93, 75, 46 and 18. 
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W. S. Fisher f 

Dezer dagen bereikte ons het bericht van het overlijden van een oud-collega 

van de afdeling voor Entomologie van het Smithsonian Institution, United States 

National Museum in Washington, D.C. (U.S. Bureau of Entomology). 

Vele jaren heeft Fisher aan dit Instituut gewerkt en een aantal publicaties zijn 

van zijn hand verschenen, voornamelijk over Cerambycidae en Buprestidae. Hij 

beschreef vele nieuwe soorten, o.a. uit het Indo-Australische gebied. 

In april 1948 werd hij, na ruim 35 jaar dienst bij het Instituut, op bijna 70- 

jarige leeftijd gepensioneerd.Aanvankelijk kwam hij nog regelmatig op het mu¬ 

seum, waar hij zijn kamer had behouden, maar allengs verminderden zijn bezoeken 

tot éénmaal per maand en later stopte hij zijn werkzaamheden toen het museum, 

althans het entomologisch museum, geruime tijd gesloten werd wegens tijdelijke 

verhuizing in verband met verbouwing. Ook werd hij toen door ziekte van zijn 

vrouw sterk aan huis gebonden. Zij ontviel hem in november 1953. 

Sedert dien heeft hij zijn wetenschappelijk werk geheel gestopt. Al zijn vrije 

tijd heeft hij verder aan zijn liefhebberij, zijn tuin, besteed. 

Een paar jaar geleden is hij verhuisd uit Virginia naar Florida, samen met zijn 

dochter en schoonzoon, die intussen bij hem waren komen inwonen. Uit de cor¬ 

respondentie, die ik sedert 1937 met hem heb onderhouden, is mij gebleken, dat 

Fisher, ondanks zijn optimisme, deze overgang van milieu en klimaat niet geheel 

heeft kunnen verwerken. 

Op 2 juni 1.1. is deze mens, een bescheiden, vriendelijk en behulpzaam museum- 

man van de oude stempel, op 93-jarige leeftijd uit de familiekring weggenomen 

ten gevolge van een hartaanval enige tijd na een overigens niet gevaarlijke operatie. 

Zijn vrienden zullen hem missen. 

C. de Jong, Bilthoven. 


