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INHOUD: Hollandsche Maatschappij der Weten-
schappen, Bate uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon-

Fonds. — C. A. L. Smits van Bürgst, Pseudoplatylabus

caudatus n. gen. et n. sp (Ichn.). — C. A. L. Smits van Bürgst,

Acanthocryptus limnophilus n. sp. (Ichn.). — Dr. J. Th.

Oüdemans, Lepidoptera, 13 Juni 1920 op de excursie der

Ned. Ent. Ver. te Bergen op Zoom gevonden. — Jhr. Dr.

Ed. J. G. Everts, Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche

Coleopteren-fauna XXXI. — Dr. J. C. H. DE Meijere,

Bibliotheek.

Bate uit het

Pieter Langerhuizen Lambertuszoon=Fonds. *)

Het Dagelijksch Bestuur van de Hollandsche Maatschappij

der Wetenschappen heeft besloten, de bate van vermoedelijk

ƒ4500, die in 1921 door de Maatschappij uit het Pieter

Langerhuizen Lambertuszoon-Fonds zal worden verleend, te

besteden tot bevordering van de studie der dierkunde.
Tot het ontvangen der bate komen in aanmerking leden

der Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, zoo voor

zichzelf, als ten behoeve van derden, zoo personen, als instel-

lingen (al of niet rechtspersoon).

Aanvragen tot het verkrijgen der bate moeten vóór 1

a
)

Onderstaande bekendmaking werd door mij van den Secretaris

der Hollandsche Maatschappij dér Wetenschappen te Haarlem ontvangen,

met verzoek, haar in de Entomologische Berichten op te nemen, waar-

aan ik gaarne voldoe. J. Th. Oüdemans.
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Januari 1921 aan den Secretaris der Maatschappij worden

gezonden, met inachtneming van het volgende:

De aanvrage geschiedt schriftelijk en moet behelzen:

a. den naam, voornamen, woonplaats en werkkring van

den aanvrager, en, zoo de aanvrage niet ten behoeve

van den aanvrager zelf is, wanneer deze geschiedt ten

behoeve van een physiek persoon, dezelfde opgave om-

trent deze; wanneer het betreft eene instelling, eene

duidelijke aanduiding dier instelling;

b. het doel, waartoe de bate zal worden besteed
;

c. een zoo nauwkeurig mogelijke begrooting of berekening

der kosten
;

d. al datgene, wat de reden van de aanvrage, zoowel als

de omstandigheden, waaronder de aanvrage geschiedt,

nader kan in het licht stellen of aannemelijk maken
;

e. eene verklaring door den aanvrager, respectievelijk van

dengene, te wiens behoeve de aanvrage geschiedt, dat

bij toekenning der bate de resultaten van het onderzoek,

waartoe de bate strekt, aan de Maatschappij ter opname

in hare werken worden aangeboden en in geen geval

binnen zes maanden na de aanbieding zonder toestem-

ming der Maatschappij zullen worden in het licht gegeven
;

een en ander ten ware de bate zij verstrekt in samen-

werking met eenig ander lichaam of genootschap en

omtrent die uitgave met zulk lichaam of genootschap

eenige andere regeling is getroffen.

De Secretaris van de Hollandsche Maatschappij

der Wetenschappen,

H. A. Lorentz.

Pseudoplatylabus caudatus n. gen. et n. sp. (Ichn.).

Onlangs ontving ik eene in de maand Augustus van het

jaar 1915 onder de gemeente Laren (Gooi) gevangen Ichneu-

nionide, welke ik nergens beschreven vind. Het dier, dat tot

de groep der Ichneumoninae behoort, doet door zijn gedepri-

meerden petiolus en zijn aan weerszijden tot aan het midden

gerande schildje aan het geslacht Platylabus denken
;
verder

is het in het bezit van eene uitstekende legboor, wat bij de


