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en de palpen ver van elkander lagen. — Ie. Boven coxae I 

bevindt zich precies zoo’n kort, staafvormig zintuig-haartje 

als boven de coxae palporum. Dit zintuigje is dus homoloog 

met het pseudostigmataalhaartje boven de coxae I der 

Detricicolae, Avicolae, &c. — 2e. Tusschen de vergroeide 

bases mandibulorum en de vergroeide maxillicoxae ligt een 

naar voren afgerond membraan. In den natuurlijken stand 

wordt dus deze membraan door de saam gegroeide tnandi- 

buli naar beneden, en gootvormig in de gootvormige, 

saamgegroeide maxillicoxae gedrukt. 

Viedebanttia nov. gen. — VlEDEBANTT, dierenarts, 

schreef 1790 en 1791 werkjes over de bestrijding der scabies 

bij Ovis en Équus\ hij wist, dat deze scabies door Acarus 
veroorzaakt wordt. 

In nesten van Talpa vond de heer H. Schmitz S. j. in 

1916 bij Sittard Acari en S actor ia. In dat materiaal vind ik eene 

zonderlinge Nympha II, die tot een nieuw genus behoort. 

Gnatho- en idiosoma ongeveer als die van Zschachia 
necrophori (Duj. 1849); idiosoma breeder, als bij Tyroglyphus. 
Ventraal ± als bij Tyroglyphus, maar zuignapplaat verder 

naar achteren. Vorm der pooten als bij Caloglyphus, maar 

zonder de mesvormige haren aan pooten I en II. 

Viedebanttia schmitzi nov. spec. Kleur lichtgeel, 

terwijl de Nymphae II van Caloglyphus roodbruin zijn. 

Gnathosoma 4 X langer dan breed. Propodosoma zeer 

kort, iets langer dan de proximale breedte der tarsi I en II; 

is dus een smalle dwarsband. Rugharen uiterst klein en fijn, 

moeilijk zichtbaar; 2 zichtbare aan den achterrand. Van 

pooten I en II zijn trochanter en femur ± even lang, terwijl 

de tarsi ± even lang als tibia + genu zijn. 

Arnhem. A. C. OUDEMANS. 

De Heer H. J. H. Latiers overleden. 
Op 9 April j.l. overleed te Steyl, gemeente Tegelen, de 

Heer H. J. H. LATIERS, oud leeraar aan de hoogere 

burgerschool te Rolduc, Kerkrade, lid onzer Vereeniging. 

De Heer Dr. J. C. C. Lomari overleden. 
Op 14 Juni j.l. overleed te Amsterdam ons medelid de 

Heer Dr. J. C. C. LOMAN, oud docent aan het stedelijk 

gymnasium aldaar. _ 


