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soorten; terwijl van de Nyinhalidae vermelding verdienen Rhinopalpa elpinice (FEDR.) 1 ~. 
Eutlwlia anosia Yenadora (FRUHST.) 1 ó en Euthalia belfata-eion (N IC EV.) 1 ó, Cyrestis 
n~vea (ZINK) 1 ~ . Cyrestis Hor-sfieldil (MOO RE) 2 ó en Heslino mimelica (BTLR.) 1 ~ . Als 
een merkwaard igheid zij nog vermeld ee n -C. nivea van 32 mM . . vl euge lwijdte, de kleinste, 
di e ik oo it .ViJlg. · Maar de belangrijkste vangst va n de maand was ee n tot dusverre al leen 
van Oost-java · bekend e, zeer zeldzame v·linde1:, Laringa Horsfie/dii, (Bü iSD.) ó die bij 
Pelaboea n Ratoe gevangen werd . Een hagedis had blijkbaar in aanmerking ge nomen, dat 
de vlinder voor het eerst in di e streek voorkwam en besloten haar kans te wagen, doch 
zij slaagde er ge lukkig alleen in een gedeelte der beide ac hterv leugèts weg te hap pen. 

Een andere geva ngen _merkwaardi gheid was een Precis iphita (CR.), waarvan ik een 
schets bijvoeg ; • het insect trachtte blijkbaar een ni euw model achtervleugels in te voeren 
en slaagp~ . zooals .men ziet op verdienstelijke wijze. 

Soekaboemi, 10. April 1917. M. E. WALSH. 

KORTE MEDEDEELINGEN. 

De redac tie ontvin g de volgende vragen : 
1. " Herhaald elijk is mij door mijn leer lingen gevra;Jgd, hoe 't mogelijk i s, dat om één groote parel 

door bijvoegin g van rij stkorrels (zonder meer) kleine parels kunn en groeien. Hoewel ' t zeer dwaas lijkt, 
vind ik het toch merkwaardi g, dat het overal verteld wordt, Zou iemand daarvoor misschien een nadere 
verklaring kunnen geven?" 

Dezelfde vraag is in de te jaargang van dit blad ook reeds gesteld. Ook mij is herhaaldelij k de 
vraag gedaan. Onlangs werd mij nog één groote parel met kn obbeli ge uitwassen vertoond, beneven s een 
twintigtal kl ein e pareltjes, die door de groote zoud en zijn afgestooten, Een feit is ' t ook, dat de 
Ambonsche dam es hun pare len bewaren in ketan , Wat er van de geschiedenis aan is durf ik ni et uit 
te maken . Ik vind het vreemd, dat RUMPHI US in zijA Ambonsche Raritei tenkamer er met geen woord 
over spreekt. 

W eet een onzer geachte lezers (of leze ressen) meer van de zaak, dan zu ll en we het antwoord op 
Uw vraag gaarne opnemen . 

2. Onlangs vertoonde een mijner leerlin gen mij een rond stee ntje, een zoogenaa mde "moestika", 
die vele wonderlijke eigenschappen zou bezitten . Is hiervan iets naders bekend?" 

De Ambonsche Pliniu s schrijft hieromtrent het volgende: 
" Mesfica of Mosfica w ord in ' t Maleisch genaa md ieder stee ntj e, 't welk men buiten gewoonte der 

natuur in eenc plante, hout of andere steenen vind, voortgebragt in dezelve, ni et uit ee ne bedorve stofte 
en de dieren Jas ti g vallende maar uit zuiver overtolli gheid van goc t voetsel, daar in een stecnüchti g zap 
is aangetrokken uit het uitw endige voe tse l. Hieronder worden gee nzin s verstaan zoodani ge steenen , die 
bij geval in de dieren of planten komen of die ee ni g ge brek deze lve aanbrengen, gelijk alle sicenen in 
de maage, Urin, en galblaazen, nieren, darmen, en z.: Maar Mesfica moe t ee n hard stee ntje zijn , glad , 
ze lden of niet doorschijn end e. voortgebragt in plaatsen, daar ze de natuur ze lf niet maakt, als in ' t v leesch 
herzenen, vet, in ' t zuivere hout en in de vruchten van sommige planten. Deze steentjes worden bij alle 
Indian en in vrij g roo te waard e gehouden , hoe wel ze van geen biezondere mooji gheid zijn, omdat ze dezelve 
toeschrijven veele verborgeJije krachten, die meest in waangeloof en inbeeldinge bestaan. V. W. 

Van den Heer WI NCKEL (Tjidadap) ontvin gen wc de gewaard eerd e mcdedecling dat Spinifex litlorcu 
bij Tcgal "Titikocsan" wordt genoemd, een naam, waarschijnlijk doelende op het "voorwaarts rennen" der 
vrucht. Van den ze lfden ontv in gen wc een bij Tji Solok (Wijnkoopsbaai) geplukt takje van l scllaemum 
mutiçum. Wie volgt? B. 


