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Den Heer Ed. P. te Soemedang. 
De keurige foto van een orchideeënbloem in dank ontvangen. Deze bloem was van een aa rdochidee 

met smalle bladeren, welke op zonnige terreinen nog al eens kan worden aangetroffen . Zij heet: Arundina 
speciosa BL. 

De I oer oe s door U uit de Z. 0. Afdeeling van Borneo naar Soemedang middels stekken overgeb racht 
van wege de goede eigeAschappen van het hout' voor bouwdoeleinden, bleek volgens het gezonden 
herbarium-materiaal te zijn Peronema canescens jACK, uit de familie van den djati (Verbenaceae), gemak
kelijk te kennen aan de nogal groote gevinde bladeren, met een aan weerszijden gevleugelde bladspiL 
Deze boom is ook bekend van Malakka, Sumatra en West-java, en wordt door het. Boschwezen hier 
en daar aangeplant, in gebieden, welke veel lager gelegen zijn dan Soemedang. Het door U waargenomen 
verschil in groeisnelheid van de boomen in Borneo en van de in Soemedang uitgezette stekken, zou er 
op kunnen wijzen, dat de Peronema evenals de djati meer t~uis hoort in de laagvlakte. 

DERDE NEDERLANDSCH-INDISCH NATUURWETENSCHAPPELIJK CONGRES. 

De Vereeniging Nederlandsch-lndisch Natuurwetenschappelijk Congres zal volgens de onlangs 
verschenen eerste mededeeling haar derde bijeenkomst houden te Buitenzorg, van 25 tot 27 September 
1924, met een ontvangavond op Woensdag 24 en excursies op Zondag 28 September. 

Donderdagmorgen heeft de openingsvergadering plaats, waarop zeer waarschijnlijk twee algemeene 
voordrachten gehouden zullen worden. In den namiddag zullen de verschillende secties hunne vergaderin gen 
houden, evenals Vrijdag in den morgen en in den namiddag. Zaterdagmorgen staan weer twee algemeene 
voordrachten op het program, waarvan een bedoeld is als inleiding op de voor Zondag, 28 September 
uitgeschreven excursie naar de kalkbronnen van Koer i pan. Op Zaterdag zal tevens gehouden worden 
de huishoudelijke vergadering, terwijl in den vooravond wetenschappelijke films vertoond zullen worden. 
Enkele feestelijkheden en bezoeken aan enkele instellingen en musea zullen de vergaderingen afwisselen. 

Volgens bedoelde eerste mededeeling hebben de heeren C. D. DE LANGEN en Dr . VAN V ALKENBURG 
reeds toegezegd een algemeene voordracht te zullen houden. Eerstgenoemde heeft tot onderwerp gekozen: 
De verhouding tusschen voeding en ziekte van geographisclz standpunt gezien, en laatstgenoemde : Geogra
plzische beschouwingen over Australië. 

Evenals op het tweede congres, dat te Bandoeng in Mei 1922 werd gehouden, zullen er vijf 
secties gevormd worden , te weten: wis- en natuurkundige, scheikundige, geneeskundige en diergenees
kundige, biologische en geografisch-geologische sectie. 

leder, die belang stelt in eenig deel van de natuurwetenschap kan lid worden van de Vereeniging, 
en betaalt per Congres f 15.-, is daardoor gerechtigd het congres bij te wonen (sectie-vergaderingen 
naar keuze), en ontvangt alle mededeel.ingen en de handelingen gratis. Men geeft zich als lid op bij den 
1sten algemeenen secretaris, Dr. H. J. LAM, Herbarium, Buitenzorg, bij wien voor nieuwe leden de 
handelingen van de twee vorige congressen à f 2.50 verkrijgbaar zijn gesteld, alsmede de congresgids 
van het eerste congres (f 1.50). Uitvoeriger inlichtingen zijn ·eveneens te verkrijgen bij den 1sten algemeenen 
secretaris. 

RECTIFICATIE. 

Op bldz. 5 van dezen jaargang staat de ik a n set a n (fig . 3) onderst boven. 


