
foto's, betrekking hebbend; op· natuurmonumenten, ,wildreservaten en beschermde dieren in-Ned.-Indjë, 
uit te geven. . , 

Gezien het goede doel van deze Vereeniging ; re.serve.ering van landstreken met .haar karakte
ristieke flora en fauna voor behoud van de wetenschap, voor natuurvrienden en het ~;~ageslacht, zou 
het Hoofdbestuur .het ten zeerste op prijs stellen, wanneer leden van de Ned. Ind. Nat. Hist. Ver. (·ook 
lezers van · dit tijdschrift, die nog geen lid zijn) ons behulpzaam zouden willen zijn bij het' verzamelen 
van mooie foto 's van documentaire waarde, zoowel. betrekking hebbend op speciale objecten als op 
land>chappelijk schoon in het a lgemeen. De foto's zouden !Iet liefst gewenscht. zijn op formaat 13 X 18, 
doch kleinere formaten, zooals 9 X 12 zijn- mits goed scherp- evenzeer bruikbaar. · De kleine formaten 
moeten voor ons doel vergroot woTden. Dit kan eventueel op kosten van de Vereenigi.ng geschieden; 
het beste ware, dat de inzenders ons de negatieven voor korten tijq in br\.likleen zouden willen afstaan. 
Een korte beschrijving van het object is volstrekt noodzakelijk; .bij reproductie wmdt, zooals vanzelf 
spreekt, de naam van. den inzender voluit vermeld. 

·Met het oog op het goede doel zouden wij de medewerking van de lezers van De Tropische 
Natuur buitengewoon op prijs stellen. Men wordt beleefd verzpcht foto's, die voor het doel in aan• 
!Derking komen aan mij als archivaris der Vereeniging te willen opzenden. 

Buitenzorg, Pierlang 3. P. F. FRANCK. 

BOEKBESPREKING 

Dr K. B. Boedijn en J, R. Kuperus.- Plantkunde voor de Indische Middelbare Scho
len. Tweede deel. J. B. WOLTERS, Scottweg 5, Batavia, 1935. - lug. f 1.90, geb. f 2.10. 

Dit tweede deel behoeft m.i. geen speciale aanbeveling, want de'el I (Vgl. De Trcip . Nat. 23, 
1934, p. 1DO) heeft zijn weg reeds gevonden, hetgeen trouwens te voorzien wàs. Zoo zal het· ook gaan 
met het nieuwe deeltje. Voortplanting, variabiliteit en erfelijkheid worden overzichtelijk en duidelijk 
behandeld: Het grootste deel van het werkje is gewijd aan de systematiek, d . i . de rangschikking der 
planten: de voornaamste vertegenwoordigers der belangrijkste families worden er kort in beschreven . 
Weldadig doen de vele nieuwe, zeer geslaagde afbeeldingen aan . Het lijkt mij goed gezien, dat ee~ 
afzonderlijk woord is gewijd aan de rubber-, thee~, tabaks-, koffie-, rijst- en suikerrietcultuur. Het 
plant.engeographisch hoofdstuk geeft ten slotte een beknopt överzicht der vetschillende vegetatietypen, 
waaronder ook die der koude gebieden .lijn opgenomen. Uiterlijk en inhoud vormen een waardig geheel . 

V. SL . 

AANGEBODEN 

De Tropische N~tuur, jrg. 1918, f 6·-; jrg. 1921, geb. f 7.50; jrg. 1922, afl. 2; j~g. 1.925, J926 i en 
1927, ieder voor f 5.__:; jrg. 1927, afl. 2-3; jrg. 1929, 1930, 1931 en 1932, ieder voor f 4.-; jrg. 1930 
afl. 11 en 12: jrg. 1931, afl. 1, 2, 3, 6, 7 en 12; jrg. 1933, f 3.50. 

De losse afleveringen à f 0.35 . 
BACKER. Schoolflora voor Java, f 15.
Porti voÓr rekening van den kooper. 

Adres: Palmenlaan West 11, Semara:ng. · 

* ** 

W. H . DE KRAMER . 

PIPERS en SNELLEN, The Rhopalocera of J ava, Fam. Piericlae. 1909 (met 4 gekleurde platen), f10.
Tijdschrift voor Entomologie, dl. 68 (1925) 69 (1926) en 72 (1929), gebonden, à f 6. -
Tijdschr. Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, dl. 45 afl. 1-4 en 6 (1928), 46, afl. 1-4 (1929), 

samen voor f 1.50. 

Aanvraag bij de Redactie. 


