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voor zes des avonds ·geschoten. Vóór · dat moment werd geen enkel exemplaar waargenomen. Bij het 
oprapen verweerde het zich heftig onder het uitstoaten van een nijdig geblaas. De maag bleek slechts 
plantaardig voedsel te bevatten. · 

De afstand tusschen twee hoornen , in een vlucht door dit dier doorvlogen (beter doorzw.eefd}, we.rd 
geschat op 75 M; de vlucht, die geheel geluidloos geschiedde, was bijna horizontaal. Ofschoon het di en 
avond · bijzonder stil was en ik niet meer dan 30 M. van den boomstam stond, waartegen het dier belandde, 
werd van een . hoorbare klap hiertegen, zooals vermeld wordt door MüLLER (zie VAN BALEN, bldz. 307), 
niets gehoord . . Dien avond werden door mij nog drie exemplaren van deze diersoo rt waargenomen, doch 
ofschoon verschillende vluchten werden gez ien kon ook bij deze exemplaren de "hoorbare· klap" niet 
opgemerkt worden . Wel werd later op den avond een luidklinkend scherp uitges tooien ka-ka-ka-ka-ka 
gehoord, dat door de Batakkers als afkomstig van dit dier werd vermeld. Dit moet echter zijn stemgeluid 

· zijn en heeft met die hoorbare klap niets te maken. 

Medan. E. B. KIEL. 

Vlindertrek.- Op Zondag, 24 Januari 1926 werd ik aangenaam verrast door 'n vlindertrek. 't Werd 
door mij eerst waargenomen circa half twaalf in den middag, maar 'n collega beweerde, dat hem 's morgens 
om 8 uur reeds opgevallen was, dat er zooveel vlinders waren. 

Wat ik zelf gedurende meer dan 'n half uur zag, was, dat duizenden vlinders voortdurend trokken 
van het Menoreh-gebergte in de richtin g van den Merapi, bijna zuiver van west naar oost. De trek bestond 
uitsluitend uit exemplaren, die bijna sprekend lijken op onze Hollandsche koolwitjes. Slechts nu en dan 
waren duidelijk gele te onderscheiden. ·Het zullen dus wel Cassia-witjcs (Callidryas pomona F.) geweest 
zijn, wel~e in de Maart-aflevering 1924 ook reeds ter sprake kwamen. 

Ik heb nog enkele dagen gewacht, of ik misschien van boeren nog iets naders zou vernemen. Daar 
dit niet geschied is, deel ik slechts mijn persoonlijke waarneming mee. 

P. J. VAN 0TTEN . 

MEDEDEELINGEN VAN DE VEREENIGING. 

Afdeling Soerabaja.- De op 25 Januarie gehouden jaarvergadering trok door het min gunstige weer 
slechts matig bezoek. 

Na het uitbrengen van het jaarverslag en de rekening en verantwoording van de penningmeester 
was aan de orde de benoeming van drie bestuursleden vanwege het vertrek in 1926, van de Heer en 
Mevrouw GEERTS en van de Heer DE JONGE . 

Tot voorzitter, vice-voorzitter, sekretaris, 2e sekretaris en penningmeester werden resp. gekozen de 
Heren J. VAN OOSTEN, Tä NZER, A. NETER, SCHULTZ en Mevr. E QUINTUS BOSZ. 

Daarna hield de Heer A. WEGNER ee11 causerie met demonstratie over het vangen en prepareren 
van vlinders. 

De in verband hiermede voorgenomen excursie naar Simo op 31 Januarie moest door ziekte 'van de 
secretaresse voorlopig worden uitgesteld. 

Het is hier de plaats om de afgetreden voorzitter en sekretaresse, de Heer en Mevrouw GEERTS, 
die zich vanaf de oprichting met hart en ziel aan de afdeling hebben gewijd, en onder wier leiding deze 
tot grote bloei is gekomen, de hartelike dank der leden te brengen . Hun en de kinderen zij een goede reis, 
een prettig verlof en een behouden terugkomst toegewenst. 

Afdeellog Batavia.- Als penningmeesteres van deze afdeeling is opgetreden Mej. L.S. D. MERKUS. 
Van Heutzboulevard 12 te Weltevreden, nadat de Heer MAI'l1IMO te kennen had gegeven, zijn functie te 
willen neerleggen. 

RECTIFICATIE. 

In het artikel van den Heer VAN DER MEER MOHR over de python in de januari-aflevering van dit 
jaar werd de Heer RUPERT Hoofdadministrateur van de Deli Maatschappij genoemd, die inderdaad dezelfde 
functie bekleedde bij de Deli Batavia Maatschappij. 

Door een misverstand werd het artikel van den Heer L. COOMANS DE RuiTER over vogelgeschreeuw 
in de Tropische Natuur opgenomen. Het verscheen reeds 25 November 1925 .in het weekblad Indië. 


