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Het eenige geluid wat ik van dezen vogel gehoord heb, was ee.n zachtklagend pieoe. 
De Enbaloeh-Dajaks noemden den vogel aarzel end t è kt e r o r, maar dit is bij hen eigenlijk 

de naam voor Lyncornis temmincki. 

Pontianak. j. DUNSELMAN. 

Dr MAX BARTELS was zoo vriendelijk ons te berichten, dat de hier afgebeelde geitenmelk er 
C. rnacrurus rnacrurus HORSF. is, en wel een jong in overgangskleed. De kerving van den nagel van 
den middenteen is bij de jonge vogels veel minder opvallend dan bij de ouden. Deze soort heeft 
volgens onzen zegsman een bruine kin en borst, met lichtere teekening, terwijl de slagpenurn en 
pooten donkerbruin zijn. 

Red. 

MEDEDEELIN6 VAN HET HOOFDBESTUUR 

Jaarlijksche Algemeene Vergadering.- Deze is thans definitief vas tgesteld op Zondag 21 juni 
a.s. , des morgens te 10 uur, in het gebouw van de Koninklijke Natuurkundige Vereenigin g, Konin gs- · 
plein Z. 11, Batavia C 
Agenda: 

1. Opening door den Algemeen Voorzitter 
2. Verslag over den finantieelen toestand der Vereeniging ·, 
3. Verantwoording en verslagen der afzonderlijke afdeelingen 
4. Uitgaven der Vereeniging , _ 
5. Diverse voorstellen en propaganda 
6. Wat verder ter tafel zal worden gebracht. 

De Voorzitter en secretaresse van de Afd. Soerabaja, Dr J. H. CoERT en diens echtgenoote, ver
trokken eind Mei, via China en Japan, met verlof naar Europa. 

BOEKBESPREKINGEN 

L. COOI'IANS DE' RUITER.- Borneo~Orchideeën. joH. ENSCHEDÉ en Zonen, Haarlem, 
1935. - 78 blz. + index. Prijs mij onbekend.· 

Dit boekje, dat oorspronkelijk als artikelenreeks bedoeld was, is niet te vergelijken met "Uit 
Borneo's Wonderwereld" van denzelfden schrijver. Het wil trouwens slechts beschrijvingen geven van 
een 48-tal genummerde en afgebeelde soorten uit 18 orchideeën-geslachten (gerangschikt in alpha
betische volgorde), aan welke vaak korte gegevens t.o.v. de verspreiding en de cultuur verbonden 
worden. Het is wel een aardig boekje, dat het raadplegen· waard is. De gewild moderne uitvoering 
echter kan mijn bewondering niet hebben: de afbeeldingen zijn alle tegen den bovenrand aangedrukt 
en hebben daardoor bij het afsnijden noodeloos geleden, 

De opzet van het boekje . beoogt- de naam vàn dep sc.brijver zegt dit reeds- betere bekendheid 
te geven aan de orchideeën van Borneo, -"hetgeen weèr nieuwe strijders voor de beschermingsgedachte 
werven" kan. V. SL. 

W. ROEPKE.- Rhopalocera javanica. Geïllustreerd overzicht der dagvlinders 
van Java. Fam. Papilionidae en Pieridae. Publ. -12 der stichting"FondsLandbouwExportBureau 
1916-1918. Wageningen, 1935. 102 blz., 1 gekleurde en 11 zwarte platen naar phot(}'s. Prijs. f 2.50.
Naar een geïllustreerd, degelijk en tevens Nederlandsch werk, zooals dit, het eerste van een serie 


