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example was submitted to him by the director of the local telephone service at 

Hollandia and was kindly forwarded to my address. It consists of (1) a section 

of the core of a damaged cable contained in its leaden sheath and (2) a piece of 

tarred paper which had enveloped the core, the outer wrappings and spiral armature 

having been removed. Both the leaden tube and the paper show a slit-like curved 

(reniform) hole which is typical of the mark left behind when Coptetermes pier¬ 

ces such materials (see illustration). The trouble had become apparent by the 

blurring and mixing of telephone conversations over the cable. Specimens of the 

termite found at the place where the cable had been penetrated proved to belong 

to C. hyaloapex. It was not reported how the termites had managed to pass the 

outer layers of the cable including the iron bandage made of spirally wound and 

closely fitting staves. Most probably, however, a gap between the staves must 

have been made by the torsion of the cable or a too strong bending at the time 

when it was laid and this had enabled the termites to reach the relatively soft 

core. 
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Vacature. Op 1 juni 1963 zal de heer D. Piet het Zoölogisch Museum, afd. Entomologie, 

met pensioen verlaten. 

Voor deze functie wordt gezocht naar iemand met eindexamen H.B.S. 5-j. c. of daar¬ 

mede gelijk te stellen opleiding, dan wel in het bezit van analistendiploma’s. Wenselijk is 

een uitgebreide kennis van de diverse insectenorden. 

Het werk zal bestaan uit het sorteren tot op de familie van de ingekomen insecten, het 

ordenen en opstellen van de collecties, zomede het leiding geven aan en het toezicht houden 

op het technische personeel. 

De salariëring gescheidt volgens groep VII ambtenaren, d.i. bruto ƒ 6.728,83—ƒ 8.970,— 

per jaar (salarisherziening in 1963 in voorbereiding). 

Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de Directeur van het Zoölogisch Museum, Plan¬ 

tage Middenlaan 53, Amsterdam-C. 

Persoonlijk bezoek alleen na oproep. 

Pararge aegeria op Overflakkee. (Lep., Satyridae). Naar aanleiding van de vermelding 

door de heer P. Vroegindeweij (Ent. Ber. 22 : 228, 1962) geef ik hierbij de volgende 

waarnemingen: Melissant, één exemplaar op 14.VII.1945, één op 4.IX.1959 en één op 

15.VI.1960; Herkingen, 4.X.1962, samen met enige exemplaren van Gonepteryx rhamni L. 

Wel een aanwijzing, dat het dier nogal over het eiland zwerft! 

K. J. Huisman, Melissant. 


