
324 DE LEVENDE NATUUR. 

Indische Cultuurplanten. — Wij krijgen dikwijls vragen naar titels van popuia ir-weten-
schappelijken werkjes over Indische cultuurplanten. Ziehier een lijstje van uitgaven van het 
Koloniaal Museum te Haarlem. 

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar aan bel Koloniaal Museum te llaaiiem, en aan de Museum-
afdeeling in het Bureau voor llandelsinrichtingen te Amsterdam (Damrak, hoek Oudebrugsteeg, 
bij de Beurs) alsmede bij de Erven Loosjes te llaaiiem, bij de lirma J. H. de Bussy te 
Amsterdam, bij »boeatan«, Henlstraat 19 te 's-Gravenhage, bij G. C. T. van Dorp eu Co. te 
Semarang en Soeraliaja, en voorts bij alle boekhandelaren in Nederland en de Koloniën. In 
Nederland zijn al deze uitgaven in de boekwinkels Ie leveren legen de hier genoemde prijzen, 
in Indië worden deze prijzen verhoogd met de vracht. 

.1. Beaehrgvende Catalogus, 
tevens handleiding tot de kennis der voortbrengselen van de Nederiandsche overzeesche 

gewesten. 

1. Koffie 2e dr '. door Dr. K. \V. van Corkom. ƒ (UO 
II, Thee te Ar „ „ „0,40 

III. Cin-ito ra Viiiiirljr lic ilr „ „ „0.30 
IV. Kina 2e dr „ „ „ ' •--
V. SM iker 2e dr „ „ ,» l — 

VL N/K.rW/V» 2e dr ,, „ „0.50 
Vil. Tabak te dr „ „ „0.40 

Vlll. Rt js taedr „ „ „0.60 
IX. Vetten en Oliën 2e dr „ Dr. ,1. ,1. A. Wijs. „ l — 
X. Vriiclilcn, Geneesmiddelen, ent Nieuwe uitgave in bewerking. 

XI. Caoutchoue, Getah-pertia en Balata, e n z . . . . „ A. Slingervoet Ramondt. „ 0.60 
XH. Houtsoorten aan .\cil. Uast-JndU 3e dr „ .1. Dnvfjes. „ 2,50 

XHI. Vezelstoffen van Ned OosMndii Uitverkocht, (Verg, Buil, 42), 
XIV, Voortbrengelen can Ned. West-Indiê „ Dr. D, de Loos. „ 0.60 
XV. Tin ' „ „ „0.40 

XVI, liiiniuiiii enedele metalen „ „ „0.30 
XVH. Steenkolen „ „ „0.30 

XVIII. Petroleum Te di „ „ „0.40 

Knooflookpad In Hei leven der dieren door A. K. Brohm, door S. S. llnizinga voor 
Nederland bewerkt, vind ik het volgende over de knollookpad (Pelobates fuscus : »\olkomen 
zekere berichten omtrent het voorkomen van deze soort in ons land ontbreken lot dusver«. 
Nu dunkt mij, heb ik eenige larven dezer soort gevonden, een zestal, waaronder eenige 
exemplaren van ruim 7 cM, met dé Staart. Ik vond ze nabij Ittersum en daar spraken mij de 
menschen ook van een knollookpad. Ik kan mij niet herinneren, er ooit iels van in uwe 
werki'n gelezen te hebben; misschien spreekt u er wel van in één der vroegere alleveringen 
van I). /.. .V, Gaarne had ik u eenige exemplaren toegezonden, maar op een morgen waren 
allen dooit. Ik had ze een nacht iu een emmer gezet, doch hoop het bij een volgende gelegen
heid waar te nemen. Mijn verder zoeken is tot nog toe vruchteloos geweest. 

ZwoUe. .1. .1. VKIUIIEI,. 

Kr komt een stuk van Dr. Oudemans over onze amphibifin en reptielen. K. H, 

Abnormale Cichorei. Aan een cichorciplant met verscheidene idiloemeno merkte ik 
begin Juli al eenige op, waarbij lussen de gewone tweo-armige slompels verscheidene drie-
armige voorkwamen. De plant bloeil nog en nog komen drie-arinige slempels voor. Bij een 
merkte ik zelfs op, dat de slijl zich eerst g.nvoon in tweeën deelde en dat een van de armen 
zich een weinig hoger nogmaals deelde. De drie armen zijn blijkbaar dunner dan de twee 
van hel andere bloempje. Ze zijn ook vruchtbaar. 

Vlaardingen. W. II. PADMOS. 

Wat voor vogeltje? Zooeven zag ik een vogeltje, dal mij onbekend is: vorm en grootte 
als van een vink. Kleur van kop en lijf blauwgrijs. Vleugels bruin, met donkere randen, 
(lp de borst twee groole, slecnrooile vlekken, die elkaar bijna raken. Ook een tweede zag ik 
nog, tegen een boom opkruipende, steeds aan de tegenovergestelde kant vanwaar ik stond, 
Kleur blauw. Scherpe snavel. Zeer korle Staart. Buik geel-bruin. Zoudt n mij ook kunnen 
zeggen, welk diertje dil is? 

'/.rlhi-iii. M. W. VAN LEEUWEN. 

Ongetwijfeld de Bomnhlever. E. 11. 


