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D E ST ERRENHEMEL IN DECEMBER
15 Dec., 21 u.

N

C.r. eecr"

NO

De sterrenkaartjes gelden op 1 Dece mber te 22 u., op 15 December te 21 u., op 31 December
te 20 u . en voorts op
15 Aug. 15 Sept. 15 Oct. 15 Nov. 1'5 Dec. 15 Jan .
23 u .
21 u. .
19 u.
5 u.
3 u.
1 u.
DE MAAN. - N . M. 7 Dec .; E.K. 13 Dec.; V.M . 21 D ec.; L.K. 29 Dec.
DE PLANETEN. - MERCURIUS is nog avondster, maar in ongunstige positie (bovenste conjunctie
op 31 Dec. ).
VENUS is avo ndster geworden, m aar gaat vroeg onder (op den 31-sten te 18 u. 47 m. ).
MARS (R. K . 14.8) is in den nanac ht zichtbaar (opkomst I u . 7m. op den !sten, 0 u . 3 m . op den 31-sten ).
J uP ITER (R. K. 14.8) komt op den 1-sten te 4 u., op den laats ten te 2 u. 23 m . op. De p laneet
is dicht bij a van de Weegschaal te vinden, die zij op den 16- den passeert.
SATURNUS (R . K. 21 .8), in den voornacht in de Waterman niet ver van r1. te zien, gaa t onder te
23 u . in het begin, te 21 u. 14 m , op het einde des jaars.
Met het boven afgedrukte kaartj e is de serie compleet. De 12 dubbele kaartjes geven nu niet
alleen een beeld van de jaarlijksche beweging van den sterrenhemel, maar tevens van de dagelijksche,
met stappen van twee uur verschil.
In den vervolge zu ll en bij de kaartjes de standen der p laneten en de maanphasen vermeld
worden, zooals het dit jaar geschied is. Schr. dezes hoopt, nu de kaartjes eens voo r a lgeteekend zijn,
aan dit deel van zijn taak iets m eer aandacht te kunnen schenken. Hij houdt gaarne met wenschen
der lezers rekening.
S. W. VISSER.

KORTE MEDEDEELIN6EN
Een Ne d.-Indische Entomologische Vereeniging. - In December zal worden opgt>richt de
Nederlandsch -Indische Entomologische Vereeniging, wier doel is de studie van de insecten in onze koloniën
aan te moedigen, inlichtingen op dit gebied te verstrekken en zoodoende de kenn is van de entomologie
in ruimer kring te verspreiden Een zoodanige vereeniging bestond reeds sedert 1929, doch was tot
dusverre als "Afdeeling N. 0 .-Jndië " alleen toegankelijk voor leden van de Nederlandsche Entomolog ische Vereeniging. Het is gebleken, dat de kosten van het lidmaatschap van deze laa1 s te ,·oor velen
een beletsel zijn geweest toe te treden, doch dit behoeft thans zeer zeker niet meer het geval te zijn.
De contributie bedraagt f 6.- per jaar voor gewone leden en f 3.- voor adspirant-led en . Be i de
groepen ontvangen een gratis abonnement op het 3-maandelijksch tijdschrift (waarvan de eerste
aflevering hopenlijk reeds in Januari 1935 het licht zal zien), hebben het recht de 3-maandelijksche
bijeenkomsten bij te wonen en aan de excursies deel te nemen, en kunnen boeken en tijdschriften
uit de vereenigings-bibliotheek in bruikleen krijgen.
Gewone leden, die mededeelingen op de vergaderingen wenschen te doen, hebben het recht
hunne bijdragen zonder kosten in het t~j dschrift te publiceeren, ook in het geval dat zij n iet ter
vergadering kunnen komen; voor adspi rant leden is deze bepaling echter niet van kracht.
Met het oog op den omvang van het tijdschrift, welke uiteraard geheel van het ledental
afha nkelijk zal zijn, hoopt het bestuur reeds in November een groot aantal nieuwe leden te boeken.
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Voor vele insecten liefhebbers moge deze oproep een aansporing zijn zich spoedig als lid van
eei;} van beide categorieën op te geven! Begin December zal de Vereeniging dan met haar definitief
programma gereed kunnen zijn Het Bestuur der N.I.E.V. wordt gevormd door Dr L.G.E KALSHOVE N,
voorzitter en M A. LIEFTINCK, secr.-penn ingmeester (Zoölog isch Museum te Buitenzorg), bij wien men
zich als lid kan laten inschrijven
M. A. L.

Crocodilus porosus Sc i·IN. - Wat eet een stompneus-krokodil? Bij de opening van de maag
van een ca. 3.50 m lang exemplaar van deze soort (een wijfje), werden o.a. de beenderen en groote
lappen huid aangetroffen van twee groo te pe n jo e's (Chelonia mydas L.) Bovendien werden beenderen
van vogels (kippen of eenden?) gevonden, welke echter n iet nader gedetermineerd werden .
Felis pardus L. - Korten tijd geleden vond de houtvester Ir E. J. ScHREUDER in de Kawah
Saät, in het natuurmonument Te lagabodas, het vrij versche kadaver van een manlijken toetoe I,
van ca. 1.90 m lengte. Uit de omstandigheden viel op te maken, dat het dier hoogstwaarschijnlijk aa n
stikgassen ten offer was gevallen .
Terwijl de heer S. op den rand van de kawah zijn boterham zat te eten, zwierf een andere
panter - mi~schien het wijfje - a l dien t ijd om hem heen . Hij kreeg het dier echter niet te zien,
hoewel de door dezen panter uitgestooten rauwe · klanken hem gedurende ongeveer een half uur, van
dicht bij, in de ooren k lonken.
Garoet, September 1934.
F. ] . A.

BOEKAANKONDIGING.
D. SEPP. - Repertorium op de literatuur beC reiiende de Nederlandsche Koloniën,
voor zoover zij verspreid is in t ijdschriften, periodieken, serie- en mengelwerken. Achtste vervolg
(1931-1932) . Met naamregi~ter. XX + 193 b lz. gr. 8vo. - M. NIJHOFF, 's Hage, 1934. - f 6.40.
Zooals de titel reeds aangeeft, beoogt de samenstell er een zoo volledig mogelijk beeld te geven
van de literatuur welke in een bepaald tijdvak over de Ned. Indische Koloniën verschijnt. De eerste
Repertoria, die van HOOYKAAS en HARTMANN, behelzen de literatuur tot 1893, terwijl met het z. g.
"Eerste Vervolg" (1894-1900) een begin werd gemaakt met een geregelde voortzetting. Onder de verschillende rubrieken van de zeer gevarieerde inhoud vindt men een opsomming van de betreffende
li teratuur met nauwkeurige opgave van auteursnaam, titel en plaats van publicatie. Ons interesseert
uiteraard het deel waarin de natuurwetenschappen een beurt krijgen en de keurige verzorging hiervan
verdient allen lof. Ongeveer 650 tijdschriften in binnen- en buitenland (w.o. ook het onze) werden
in dit 8ste Vervolg bewerkt en, h oewel er van vo ll edigheid geen sprake kon zijn, zal ieder die zich
deze voortreffe lijke uitgave aanschaft, de bruikbaarheid onmiddellijk inzien . De literatuur over geologie
en verwante takken is geografisch geordend, p lanten- en dierenrijk zijn afzonderlijk behandeld , terwijl de
zoölogische publicaties bovendien nog naar de voornaamste groepen zijn gerangschikt. Het nadeel van
de w illekeurige volgorde der auteursnamen wordt door het naamregister aan het slot van dit. deel
geheel ondervangen . De vroeger verschenen "Vervolgen" (1894-1925) zijn samen voor f 30.- verkrijgbaar
gesteld; deel 7 (1926-1930) zal in het begin van 1935 het licht zien.
M . A.L.

TER OVERNAME AANGEBODEN
Voor den meest biedende (porti voor kooper): Recueil des Travaux Botaniques Néerlandais, dl.
XIV (1917) tot en met XIX (1922); alleen gebonden en in goeden staat.- MIQUEL, Flora lndiae
Batavae, 3 deelen in 4 banden . - C. L. BLUME, Orchideeën-atlas met text (Iatijn), 66 octavo, gekleurde
p laten met map (Eenige platen zijn licht beschadigd).
Gelimiteerd op f 10.-: TER HAAR, Onze Vlinders. geb. (Heeft alleen betrekking op Europeesche
vlinders).
Te bevragen bij Dr J. H. CüERT. HBS-straat 21a, Soerabaia.

