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De Bibliotheek der Nederlandsche Entomologische 

Vereeniging, Koloniaal Instituut, Mauritskade 62, 

Amsterdam, is geopend op werkdagen van 972—12 en 

van 1—4 y2 uur, des Zaterdags slechts van 9 72—12 uur. 

Inzenders gelieven het door hen gewenschte aantal 

extra-exemplaren der E. B. tegelijk met de inzending van 

hun manuscript aan te vragen. 

IVe Internationaal Entomologen-Congres* 

Het ÏVe Internationale Entomologen-Congres zal 

gehouden worden van 8-12 Augustus 1928 te Ithaca, in 

den staat New York, U. S. A. Aan het congres zijn excur¬ 

sies verbonden : behalve de kleinere excursies, dagelijks na 

de voordrachten in de interessante omgeving van Ithaca, 

ook eene naar het landbouwproefstation te Geneva, waar 

bestrijdingsmethoden op groote schaal van schadelijke insecten 

met vliegtuigen en andere machines zullen worden gede¬ 

monstreerd, en ten slotte eene naar de Niagara-watervallen. 

Daar voor de deelnemers aan het congres allerlei faci¬ 

liteiten getroffen zijn en nog voorbereid worden, zullen de 
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kosten ter plaatse gering zijn. Wij meenen, alle kosten, 

incl. alle normale persoonlijke uitgaven en extra’s, te mogen 

stellen op hoogstens 1500 Nederl. guldens, indien gebruik 

gemaakt wordt van de 3e klasse tourristen-accomodatie, 

waarvan verreweg de meeste deelnemers zich zullen bedienen, 

en op ± f 2000.—, indien men aan boord Ie klasse 

wenscht te reizen. 

In elk geval is het ieder, die van plan mocht zijn, er heen 

te gaan, ten sterkste aan te raden, zijne passage, Ie of 3e 

klasse, te bestellen door bemiddeling van het comité, waar¬ 

van Dr. K. Jordan te Tring permanent secretaris is, of van 

den secretaris der N. E. V. Het is van veel belang, zich 

zoo spoedig mogelijk aan te melden, daar het comité 

dan allicht voordeeliger voorwaarden voor passage, bespre¬ 

king van couchettes enz. zal kunnen bedingen. 

Indien iemand zijne vrouw, dochter(s) of zoon(s) wil 

medenemen, zoo kunnen die als „associate members” het 

congres medemaken, en mee profiteeren van de faciliteiten. 

Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door den 

Secretaris der N. E. V. 

J. B. CORPORAAL, 

Zoölogisch Museum, 

Plantage Middenlaan, 

Amsterdam C. 

ACHTSTE VERVOLG OP HET AANHANGSEL 

IN „COLEOPTERA NEERLANDICA III” 

(Nieuwe vondsten voor de NederSandsche 

Coieopteren-fauna XLVI). 

Op blz. 28. Pterostichus cris ta tu s Dufour. Deze 

soort is thans met zekerheid uit Nederland 

bekend geworden. 

De heer W. Hellinga ving bij Vaals (Zuid- 

Limburg), in het laatst van Mei, een Ç, dat 

welwillend voor mijne collectie werd afgestaan, 

waarvoor veel dank. No. 198bis van de 

Nieuwe Naamlijst. 


