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riemen afstand. De. leer van den dierlijken oorsprong zet de )nenschelijke ziel niet in een minder
licht, want heel vaik is in de Ntluur iels groats nit iels kleins, iets hoogs uitielaags ontstaan.
Wild-Life in the Falkland Islands is de titel van het met 00 duidelijke photo's voorziene
26ste deeltje van (ïoicaiis's Nature Books. Ze blijven mooi eu frisch deze deeltjes, (35 cent),
Pnlmen-Sludien von Rothe (Verslag Quidde Wieu) (3 Kr.) met '2 gekl. pi. en 33 ongekl.
is een heel aardige uitgave.
Dordrecht.

P. J. DOLLEMAN VAN DER VEEN.

CORRESPONDENTIE.
Mej. S. B. S. Het beste doet u met uw Geranium (pelargonium) Hink terug te snijden,
zoodat de takken stompjes worden die elk nog ecu paar knoopen hebben, waaruit nieuwe
takken eu bladeren voortkomen. U kunt daarbij naar eigen smaak fatsoeneereii. Weinig
begieten en nooit op de bladeren en stammen.
,/, i', C, Vraag eens bij R. Polak, verzorger van hel Inseclarinm van Artis (Noordstraal 5,
Amsterdam. Hij kan u misschien helpen.
II,
/•', II', /„ Uw zwam zal ecu Sterenm purpureum geweest zijn.

AANGEBODEN:
Wegens overcompleet, jaargang 1909/10 van het, tijdschrift «British Birds», Pi afleveringen
met vele foto's en andere afbeeldingen, in ruil legen een andere ornithologisrh vverk (event.
liuitenlaiidscli.)
Wageningen.

A, H. WIUMAN.

GEVRAAGD:
«Onze vlhiders.i van I). Ter Haar, Prijsopgave (en in welke toestand hel boek is) aan
Jan Carrière, Ant. Heinsiusslraal 92 Den Haag.
Kan iemand ondergeleekende ook een adres opgeven waar planleii zijn te vorkrijgen van
de gewone waterlelie (Nymphaea alba) en van de gele plomp (Nupliar iuleuin), teneinde In
een vijvertje te vviirdon geplant V Kvenlneele onkosten worden gaarne vergoed,
Ouddorp Z.-ll,
(i. Dus,
Determineercn van Indische Vlinders. — Eeu lezer van ons blad vraagt ons of iemand
desverlangd tegen belooning, bereid is Indische vlinders nauwgezet en juist te delermilieereii.
Aanliiedingen aan de redactie,

INGEKOMEN BOEKEN, AFLEVERINGEN EN OVERDRUKKEN.
«Sysleniatisches Verzeiehnis znin Herbar, Koorders... von l'ran A, Koorders Schumacher
Batavia, Selbsl verslag^der Verfassertn. All. 1 (a, b) en II (a. In Systematische volgorde
worden in dit werk opgegeven de 'iiKOOti Oost-Indische planten van hel Herbarium van
Dr. s. il. Koorders dal aan het Departement voor Landbouw te Uatavia aanwezig is. Behalve
naam en no, in hel Herbarium bevat het Verzeiehnis van vele planten bijzonderheden over
groeiplaats eu verspreiding,
J. van Daren; De Morpliologische bonvv van hel Diluvium ten Oosten van den l.lsel, met
kaart eu afbeelding, / u r Frage nneh der Kut w ieklung des Postglazialen Klimas iu den
Niedeiiamleii,
Dr. P. Teseh; Opmerkingen over de Geologische gesteldheid der omstreken van Venlo.
Over Pleisloreen en Plioreeu in den Ncderlandschen bodem, (Pil is een weteiischappelijk
onderzoek in De Kauter in Zeenwseh-Vlaaiideren, Zie de D. L. N,)
Dr. .1. borié : Hel llddeler-meer eu de bouw en wording der (leldersche Vallei,
Wie belangstell in de Geologie van ons land en de ons toegezonden overdrukken wensch.l
Ie lezen, moest mij eens eeu briefkaart schrijven, dan zou er misschien eeu middel te vinden
zijn om ze rond te zenden. Als b.v. een Amslei ilaininer ze bij mij aan huis afhaalt, kan
ik er een rooster bijdoen niet de adressen der retleeteerendeii. leder zendt dan door en de
laatste zorgt, dat ik ze terugkrijg.
K. HEIMANS.

