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UITGEGEVEN   DOOR   HET   NATUURHISTORISCH   GENOOTSCHAP  IN   LIMBURG. 
• • 

De Maandelijksche Vergadering      | 
wordt,  met het oog op het Congres, | 

| in April niet gehouden. | 

VERSLAG  DER   MAANDELIJKSCHE 
VERGADERING, 

OP  WOENSDAG  7  MAART  L.L. 
Woensdag 7 Maart 1.1. hield het Natuurhisto- 

risch Genootschap zijn gewone maandelijksche 
vergadering in het Museum. Door ongesteldheid 
van den voorzitter, Rector Cremers, werd het 
voorzitterschap waargenomen door den secre- 
taris, de heer Funke. Deze opende te kwartier 
na zes. de goed bezochte bijeenkomst en gaf 
het woord aan den heer F. van Rummelen, 
die. naar aanleiding van een door hem ontwor- 
pen afgedekte schctskaarl van Zuid-Limburg en 
van een publicatie van zijn hand, getiteld: •De 
Geo-hydrologie van den Limburgschen Bodem"' 
een except gaf van de geologie van Limburg. 
Op zijn afgedekte kaart is het alluvium en dilu- 
vium weggelaten, maar in 't kort noemde hij 
de verschillende vormen op, waarin beide in 
ons gebied voorkomen en wees daarbij op de 
verschillen tusschen loss en kleefaarde. Loss 
kioml niet tot het uiterste Zuiden van onze 
provincie voor; maar precies is de grens nog 
niet vastgesteld. Bij het grinldiluvium kwamen 
natuurlijk de bekende terrassen ter sprake: lo 
dal van Margraten; 2o het hoog-; 3o het mid- 
den-; 4o hel laag-terras. Bij de behandeling 
van wal zijn schctskaart te zien gaf, begon hij 
met de oudste formatie, die daarop te vinden was: 
hel boven Carboon of productieve Carboon, dat 
bij Epen o.a. fn de Heimans-grot aangetroffen 
wordt en dat slechts enkele fossielen bevat. 
Daarna vindt men o,p de kaart eerst gronden 
uil de krij(formatie, zoodat er een hiaat is 
gedurende Perm, Trias en Jura, waarvan nog 
geen goede verklaring gegeven kan worden; er 
zijn aanwijzingen dat '1 rias en Jura zich waar- 
schijnlijk wel hier gevormd zullen hebben. Van 
't krijt is alleen maar Senoon aanwezig en wel: 
lo als witte fossiel-arme zanden, soms met klei- 
lagen, de z.g.n. Akensche zanden, een duinfor- 
matie aan den oever van de Krijtzee; 2o. glau- 
coniel-houdende ten deele kleiige zanden, ge- 
vormd in een ondiepe zee, het z.g.n. groen 
zand van Herve of van Vaaals. Deze zijn waar- 
schijnlijk met de Akensche zanden synchroon. 
Daarna  de eigenlijke krijt (kalk) afzettingen in 

den vorm van Gulpensch- en Maastrichtsch krijt, 
waarover niet verder werd uitgewijd. Nu was 
de beurt aan het tertiair, met zijn oligoceene 
kleien en zanden, soms zeer rijk aan fossielen, 
zijn mioceene spierwitte kwartszanden. soms 
tol zandsteen verhard, hier en daar met bruin- 
kool en ten slotte, de grove plioceene zanden, 
rijk aan grint met Jurassische fossielen, hout- 
resten en soms kleilagen met mooie planten- 
resten, welke op een toen heerschend warmer 
klimaat wijzen. Een opmerking over de uit-, 
gestrektheid van het onder-Garboon in veel 
Noordelijker richting dan men verwachten' kon, 
besloot dit stratigrafisch overzicht, waaropeeni- 
ge tectonische opmerkingen over storingen als 
die van Kunrade en die van de Heerlerheide 
en de bekende Feldbisz en Sandgewand volg- 
den. Nieuw was wel voor de meesten de mede- 
deeling, dat deze twee laalsten veel verder pa- 
rallel loopen dan men vermoedde. Aan de dis- 
cussie namen o.a. deel de heeren Keulier, 
Vürtheim en de waarnemende voorzitter, die 
daarna den spreker uit naam der vergadering 
dank zei. In de discussie had ir. Keulier erop 
gewezen dat de kerk van St. Picter waarschijn- 
lijk op een middenlerras staat. 

Nu was het woord aan den heer Vürtheim, 
voor een phyto-chemische mededeeling over 
•Blauwzuurvorming door bacteriën". In 1903 
trad er in Rotterdam bij havenarbeiders, die 
van Rangoonboontjes gegeten hadden, vergif- 
tiging op • waarbij een sterfgeval. Bij onder- 
zoek bleek, dat de schuld lag in de aanwezig- 
heid van blauwzuur in dat voedsel. Het onder- 
zoek, geleid door dr. Greshoff. bracht aan het 
licht, 'dal de boontjes van Phaseolus lunatus 
(dit is de wetenschappelijke naam) een glucoside 
bevatten, dal zich door de werking van een 
enzym splitst, waarbij blauwzuur vrijkomt. Wor- 
den de boontjes gekookt, dan wordt natuurlijk 
het enzym vernietigd en bij het afgieten wordt 
mei 't water hel blauwzuur verwijderd. Bij het 
vergiftigingsgeval waren ze wat •krap'' afge- 
kookt. Nu bleek bij nadere onderzoekingendoor 
spr., destijds aan het Landbouwproefstation te 
Hoorn, dal ook afgekookte en afgegoten boontjes 
nog vergiftiging bij een geit konden veroorzaken, 
nadat ze eenigen tijd open en bloot hadden ge- 
staan. Hel bleek bij bacteriologisch onderzoek, 
dal de oorzaak ervan bij een Diplococcus te 
zoeken was. Over deze zijn evenwel nog geen 
verdere onderzoekingen bekend. Ook hier was 
eenige discussie en werd den spreker de dank 
der   vergadering   overgebracht. 

Bij de rondvraag vroeg de heer W. de Backer 
of hel niet op den weg van hel Genootschap 
lag bij de 2e Kamer aan te dringen om de Jacht- 
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wet in zijn ingedienden vorm niet aan te ne- 
men; hierover ontstond eenige discussie en toe- 
gezegd werd in Bestuursvergadering daarover 
verder te spreken. De heer Edm. Nyst ver- 
rijkte de verzamelingen van het Museum met 
een collectie kevers, waarvoor hem dank werd 
gezegd en hij vroeg of er geen gelegenheid 
zou zijn om de collectie van het Museum onder 
deskundige leiding, aan de leden te doen ver- 
klaren. Bij de gedachtenwisseling merkte de 
waarnemende voorzitter op, dat dit niet gemak- 
kelijk was zonder dat eerst wat meer paleon- 
tologische kennis was bijgebracht. Algemeen 
was men van oordeel, dal het op den weg 
van het Genootschap lag deze bij te doen bren- 
gen. Hierover zal nader door het Bestuur over- 
legd worden (x). De heer H. Versterren wees 
nog op een vergissing in het laatste Maand- 
blad, waarvan nota genomen werd. Te onge- 
veer kwart na acht werd de zeer geanimeerde 
vergadering   gesloten. 

(!)   Zie   hierover 
het  Maandblad. 

elders   in   dit   nummer  van 

19de NEDERLANDSCH NATUUR- EN GE- 
NEESKUNDIG  CONGRES TE  MAASTRICHT. 

Op 5, 6 en 7 April as. vindt bovengenoemd 
Congres plaats in Maastricht. 

Waar we met gronden meenen te mogen ver- 
onderstellen, dat de leden van 't Naluurhist. 
Genootschap zich voor deze wetenschappelijke 
bijeenkomst in Limburg's hoofdstad interessee- 
ren, meenen we goed te doen enkele regels aan 
dit Congres te wijden. 

De Vereeniging •het Nederl. Natuur- en Ge- 
neeskundig Congres'' stelt zich ten doel de be- 
vordering van de natuur- en geneeskundige we- 
tenschappen in Nederland. 

Dat  doel  tracht zij   te bereiken: 
a) door bel houden van Congressen, (om de 

2 jaar); 
b) door hel bevorderen en aanmoedigen van 

wetenschappelijk onderzoek in Nederland, Ne- 
derlandscb-lndië. Suriname en Curacao, en wel 
in 'l bijzonder door 't verkenen van geldelij- 
ken steun aan onderzoekers. 

De Vereeniging bestaat uit: 
a) leden voor het leven, die door storting 

van een som in eens alle rechten van leden ver- 
kregen hebben; 

b) leden; 
c) lijdelijke leden, die voor één Congres toe- 

treden. 
Voor 't lidmaatschap (lid of deelnemer) van 

het Congres wende men zich tot den 2den alge- 
meenen secretaris, Dr. B. K. Boom, Jan Luy- 
kenstraat 18. te Amsterdam. 

't Diploma en programme zal men dan ont- 
vangen aan 'l Congresbureau te Maastricht. Leo- 
sliciding, Breedestraat 17. D a a r w orden ook 
tijdens hel Congres nieuwe leden 
aangenomen legen storting der con- 
tributie. 

Leden betalen tot wederopzeggens en gedu- 
rende tenminste twee achtereenvolgende jaren 
drie gulden per jaar; zij ontvangen een exem- 
plaar (Ier Bandeli ngen, waarin o:a. de lijsl 
der besluurderen en leden, de voordrachten ge- 

houden in de algemeene vergaderingen, en de 
verslagen van wat er in de afdeelingen en de 
onderafdeelingen verhandeld is. 

Tegen storting van vier gulden kan men ook 
alle samenkomsten van dit Congres als deel- 
nemer bijwonen; desgewenscht kan men dan 
legen betaling van twee gulden een exemplaar 
der  ..Handelingen''  ontvangen. 

Dundardag, 5 April, des namiddags slipt half 
drie heeft de eerste algemeene vergadering 
plaats  in   tien   Schouwburg,   Breedestraat. 

De openingsrede wordt uitgesproken dooi- 
den algemeenen voorzitter Professor Spronck 
uil   Utrecht. 

Hierna boudl Prof van Iterson uit Heerlen 
eene rede: •de Slaalsmijnen in Limburg'' (met 
lichtbeelden). 

Alvorens dan de huishoudelijke vergadering 
te bonden, heeft er een pauze plaats, tijdens 
welke l b e e wordt aangeboden door de Stroom- 
verkoop-maalscbanpij in den Foyer en de be- 
nedenzalen   van   den   Schouwburg. 

Des avonds te acbt uur is ontvangst door 't 
Gemeentebestuur ten stadhuize, waarna te, 9 uur 
in de Bioscoop en Concertzaal van de Konink- 
lijke Zangvéreeniging •Maastreechter Staar"' Dr. 
.1. Comandon (Parijs) een film vertoont: ,.le 
cinématographe, instrument de recherches bio- 
logiques". 

Na afloop hiervan worden leden en deelne- 
mers van 't Congres officieel ontvangen door 
't Comité der Sociëteit Momus in Momus' 
tempel. 

Vrijdagniurg^ii, stip! 9 uur, beginnen de verga- 
deringen der afdeelingen en wel van de Wis- 
en Natuurkundige-, de Biologische-, de Genees- 
kundige- en de Gcologische-Geographische We- 
tenschappen. 

Uit den aard der zaak moeten we ons, voor 
wal hel Maandblad betreft, bepalen tot F a u n a. 
Flor a  en  C h e a. 

En zoo krijgen we dan Vrijdagmorgen: •Bio- 
logische Wetenschap p e n'\ in de boven- 
zaal   van   de.   Leo-Stichting. 

1. E. Wassmann S. J. (Valkenburg), •Das An- 
passungsproblem  in der  Biologie"; 

2. A. C. .1. van Goor (Helder), •Een en ander 
uit  tie  biologie  der  Nederlandsche  zeewieren." 

3. W. E. De Mol (Amsterdam), •Nieuwe ge- 
zichlspunten betreffende het ontstaan van de 
paracovalla tier Narcissen en de veredeling van 
tlil bloem-orgaan, gegrondvest op teratologische 
en cvtologisch-erfelijke onderzoekingen." 

4. C. E. B. Bremekamp (Delft), •De z.g. hy- 
drotopische krommingen der wortels." 

5. .1. Smit (Voorst), •De desinfecteerencle wer- 
king van kalkwaler." 

* * =i: 

Terwijl Vrijdagmorgen de af deeling Biolo- 
gische Weienschappen bijeenkomt in 
de bovenzaal van de Leo-stichring, vergade- 
ren tie •Geo logisch-geografisch e We- 
ten s c h a p pen" in het Natuurhistorisch Mu- 
seum. 

De agenda aldaar luidt als volgt: • 
1. B. G. Escher (Leiden), •Een tweede Neder- 

landsche diepzee-expeditie." 
2. 11.   .1.   Beckers  (Beek  L),   •Over  diluviale 
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en alluviale kalkafzetting in Zuid-Limburg", (met 
demonstratie). 

3. L. A. J. Keulier (Maastricht), •Over breu- 
ken in het krijt te Maastricht." 

4. C. H. Oostingh (Wageningen), •Lenige 
waarnemingen in het diluvium langs de Maas 
in België en Noord-Frankrijk." 

5. Mejuffrouw J. B. J. Hol (Utrecht), •Lenige 
opmerkingen omtrent de morphologic van Zuid- 
Limburg." 

(i. G. L. L. Kemmerling (Hendrik klo Am- 
bacht, •Gloedwolken" 

• *    • 
Vrijdagnamiddag, heeft er eene excursie plaats 

naai- Valkenburg, Heerlen, Treebeek enz., ter 
bezichtiging van Catacomben, geïmiteerde kolen- 
mijn, vroedvrouwenschool, tuindorp en boven- 
grondsche werken op Staatsmijn Emma en Hen- 
drik. 

Maar.... tegelijkertijd is er eene Geologiseh- 
geografische excursi e, en wel naar Bel- 
védère  en den St.  Pietersberg (Westzijde). 

Deze excursie staat hoofdzakelijk in 't teeken 
van loss, ofschoon ook 'l krijt niet verwaarloosd 
zal worden. 

De  tocht   wordt  gemaakt  per   autobussen. 
Te 1.30 uur komen de deelnemers aan deze 

excursie bijeen in 'l Natuurhist. Museum. 
Dr. Th, Beinhold zal dan, aan de hand van 

demonstraties eene korte inleiding houden en 
verder met den heer .1. .1. Pannekoek van Rhe- 
den de excursie leiden. 

Vrijdagavond, te half negen, is er Concert 
van de Koninkl. Zangvereeniging •Maaslreechter 
Staar', in t feeslgebouw dier Vereeniging op 't 
Klooster. (Toegang voor leden en deelnemers en 
hunne   dames  a   f 1.50  per   persoon). 

V        •        • 

Zatt'rdagmiürgtn, te slipt kwart over negen, 
vergaderen de Biologische Wetenschap- 
pen in 't Natuurhistorisch Museum. 

Sprekers zijn: 
1. (i. Romijn (Haarlem), •Een misvorming 

van beekmijten in Limburg." 
2. G. Sliasny (Leiden), •Vergiftigingsver- 

schijnselen  veroorzaakt door kwallen." 
3. A. B. Drooglever Fortuyn (Oegslgeest), 

•Histologische veranderingen in de groote herT 
senschors bij knaagdieren." 

4. .1. Versluys (Hilversum), •Over permanente 
larvale-toeslanden bij salamanders." 

5. .1. F. van Bemmelen (Groningen), •Familie- 
onderzoek op biologischen grondslag." 

('). .1. Bouckaert (Leuven;, •Temperatuurcoëf- 
ficiënten en ionen bij het kikvorschhart." 

7. K. Tjebbes (Huizen), •Kruisingsproeven 
mei Siameesche katten." 

8. II. Schmitz S. J. (Valkenburg), •Fauna van 
de  I.imburgsche mergelgrotten." 

* *    * 

Ondertusschen komt de afdeeling Gcolo- 
gisch-geografische Wetenschappen" 
bijeen (op dienzelfden Zaterdagmorgen) in de 
bovenzaal van de Leo-stichting. 

Hier  spreken: 
1. J. van Baren (Wageningen), •Het voorko- 

men als mineraal van in silu gevormde calciet 
en gips in den Nederlandschen bodem." 

2. P. Tesch (Haarlem), •Over ontstaansmoge- 
lijkheden van loss." 

3. W. C. Klein (den Haag), •Argumenten voor 
't ontstaan van loss van het Maasdal als een 
waterafzetting." 

4. Th. Reinhold (Haarlem), •Lenige opmer- 
kingen over Limburgsche loss." 

5. L A. ,1. Keulier (Maastricht), •Waarnemin- 
gen omtrent loss en omtrent vuurstécn te Maas- 
tricht" 

(i. K. Oeslreich (Utrecht), •Over de loss in 
het leisteenplateau van den Rijn." 

In de a I g e m e e n e v e r g ii d e r i n g. welke 
Zirkrnamiddag Ie drie uur plaats vindt in den 
Schouwburg, houdt Prof. Dr. Eug. Dubois eene 
rede: •Limburgs bodem als getuige van kli- 
maatsveranderingen." 

*    •    * 
Ziedaar in 't kort de onderwerpen en dezer 

besprekers op 't Maastrichtsen Congres. 
Wij hopen van harte dat de leden van 't Na- 

tuurhistorisch Genootschap gebruik zullen ma- 
ken van deze eenig mooie gelegenheid om ,.vak- 
menschen" te leeren kennen en te hooren en we 
eindigen met te verwijzen naar de tentoon- 
stelling van instrumenten, op het ge- 
bied van Natuurkundige en Technische Welen- 
schappen, alsmede van toestellen en modellen 
op hygiënisch- en mijnbouwkundig gebied, on- 
der de auspiciën van hel Congres georgani- 
seerd door bekende fabrieken van instrumenten, 
de Glas- en Aardewerkfabrieken •de Sphinx", 
de Staatsmijnen in Limburg en de Mijnschool 
te   Heerlen. 

Deze tentoonstelling wordt gehouden in de 
voormalige Dominicanenkerk, Groote Staat. 

Leden hebben op vertoon hunner Congres- 
kaapt vrijen toegang. 

Sleyl.   den  21.   II.   1923. 
Sehr  geehiier   Herr   Vorsitzender! 

Durch die Diskussion in der letzten Versamm- 
lung der N. H. G. am 7. Februar im Museums- 
gebaude zu Maastricht, bestimint. erlaube ich 
mir Innen, ILrr Vorsilzender. folgende Anreg- 
ung zur Förderung der Mitarbeit an dei- Er- 
forschung der Brovinz Limburg auf naturhist^- 
rischem Gebiete vorzulegen: 

1     Organisatiuinsf ragam: 
1. Ileranzkhung möglichst vieler Mitarbeiter 

aus dem Vereine selbst. 
Dazu ware eine möglichst vollkommene Liste 

sammtlichej' Mitglieder aufzustellen mit Angabe 
der Gebiete in welchem das betreffende Mitglied 
besonders  arbeilet  und  Fachkenntnisse   besitzt. 

z. B. X. Y. Ornithologie. • A. B. Entomolo- 
gie.  • I.  K.  Botanik. u. s. w. 

a. Auf Grond dieser Angaben könnten dann 
bestimmte Grappen zu wissenschaftlichen Fach- 
abteihingen vereinigl werden, welche dann die 
wissenschaftliche Erforschung der Provinz auf 
einer besonderen Gebiete unternahmen. Je nach 
der Verteilung des Wohnsitzes oder besonderer 
\'orliebe könnten dann bestimmte Landesteile 
einem Mitgliede oder Mitarbeiter überwiesen 
werden. 

b. Ferner wird man auf Grand dieser Liste 
ein  klareres   Bild   gewinnen   können.   auf  wel- 
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chcn wissenschaftlichen Gebieten schcm gear- 
be i tel worden ist, und aut' welchen aber aucb 
noch besonders gearbeitet werden muss. • 
Dieses festzustellen ware dann Sache des Vor- 
standes der N. II. G. und sein Sorge müsste 
es dann auch sein, die notwendigen Anregun- 
gen zu geben, um neue Arbeiten zu beginnen 
und alte Arbeiten zu fördern. 

e. GestülM auf diese Liste wird man leichter 
imslande zu sein, wertvolle Nauurfunde zu si- 
chern und zu retten. Wird namlich irgendwo in 
der Provinz ein wertvolles Naturobjekt gefun- 
den, dann wird. wenn man weiss, wo ein Fach- 
interessenl wohnt, sich an denselben wenden 
können, dass er sich der Fundes annimmt. un- 
lersuchl und wenn möglich und tunlich für 
die Wissenschaft und das Museum rettel. Die 
Adresse soldier Fachinteressenten der N. H. G. 
müssten dann wohl von Zeit zu Zeit auch in 
der Tagespresse bekannt gegeben werden, mit 
der Aufforderung an Alle den Fund soldier 
werlvoüer Objekte an die angegebenen Adressen 
mitzuteilen oder auch gleich einzusenden. 

d. Endlich könnte man aul' Grund dieser 
Lisle leichter eine Liste Mitarbeiter aufstellen, 
die man zur Mitarbeit am .lahrbuch und an den 
Monatsblattern heranzichen würde. Die Gedie- 
genheil in der Bearbeitung des Stoffes selbsl 
als auch die Mannigfaltigkeil würden wohl ge- 
winnen und die Zeilschriften inhaltsreicher und 
wissenschaftlicher gestalten. Das ware naturge- 
mass eine besondere Aufgabe für das Redak- 
tionskomitee. 

II.    Werbeairheit! 
Talsache ist der Bestand der N. II. G. und 

auch dass dieselbe vide Milglieder zahll. Und 
doch meine ich müsste noch mehr geschehen 
üm: 

1. Die Ziele der N. II. G. noch mehr be- 
kannt  zu machen. 

2. Neue Milglieder, besonders Fachgelehr- 
ten, nicht bloss aus Limburg sondern 
auch aus ganz Niederland und andere, 
zu   werben. 

3. Weitestes Interesse für die N. H. G. 
überall zu  wecken. 

Diesen Zwecken dient ja wohl die Heraus- 
gabe des Jahrbuches und der Monatsblatlers. 
• Nota: Um die letzteren und damit auch die 
N. H. G. financiell zu slützen, könnte man 
vielleicht durch Annoncen und Anzeigen natur- 
vVissènschaftlicher Art mitaufnehmen. Ferner 
auch Anzeige nalurwissenschafllicher Bücher 
ünd Instrumenle u. s. w. Den Hunderten von 
Mitgliederen. die gerote dieses oder jenes auf 
diesen Gebieten anschaffen mochten würde man 
gewiss   einen  grossen   Dienst   erweisen. 

Ebenso dient demselben Zwecke die Monats- 
versammlungen im Museumsgebaude von Maas- 
tricht Ich möchte jedoch diese Versammlungen 
mehr F"amilienzusammenkünfte nernen, wo Mil- 
glieder der N. II. G. in grösserer und klcinerer 
Anzahl zur wissenschaftlicher Aussprache sich 
zusammenf inden. 

Ausser diesen Monatsversammlungen müsste 
aber dpch jedes Jahr auch mindeslens eine 
grosse Yersammlung abgehallen werden, bald 
in diesem bald in jenem Landesleile <ler Pro- 
vinz. Diese Versammlungen müsslen auf einen 
grossen Massslab.1 eingeslelll sein. gründlieh und 

gid vorbereitet werden. Tüchlige Werberedner, 
die der Ziele der N. IL (i. darlegen und für die 
N. H. (i. begeistern: luchtige Fachredner. die 
wissenschaftlich und volkstümlich die For- 
schungsergebnisse darbieten; Kinematografische 
oder einfache Lichtbild-Vorführungen u. dgl. w. 
müssten dieser Versammlung das Geprage geben 
und dem Volke sympatisch machen. Neben ge- 
schlossenen kleineren Fachconferenzen müss- 
ten grössere Volksversammlungen gehalten wer- 
den. In der Tagespresse müsste eine geschickte 
Propaganda auf die Versammlung hinweisen 
und vorbereiten. 

Endlich müsste denn auch in die Tagespresse 
hier und wieder eine Notiz die N. IL G. be- 
treffend gebracht werden. Oder zuweilen ein 
volkstümlich geschriebener Artikel Naturwissen- 
schafRicher Art im Sinnne der N. H. G. oder 
auch wohl eine mehr wissenschaftliche Arbeit 
in der Zeilung, sei es im Hauptblatle oder in 
der wissenschaftlicher Beilage erschienen. Die 
Verfasser dieser Artikel müssten sich dann aber 
auch stets als Mitglieder der N. H. G. unter- 
zeichnen, damit eben die N. H. G. bekannt wür- 
de und sie als die quelle wissenschaftlichen Le- 
bens in der Provinz anerkannl und gewürdigt 
würde. 

Das sind, sehr verehrter Herr Vorsitzender 
in allgemeinen Umrissen die (iedanken, die ich 
Ihnen als Anregung und Aufforderung für die 
N. H. (i. vorzulegen mir erlaube. Betrachten Sie 
dieselben als Kleine Samenkörner die sich aus 
den FVüchten der Diskussion bei der letzten 
Versamml\ing ausgelöst haben. Ich stelle es 
Ihnen anheim dieselben zu verwerten und ihnen 
zur weiteren Fruchbarkeit zu verhelfen. auf 
dass unsere N. H. G. weiter wachse und er- 
starke   ad  majorem   Dei   gloriam. 

P. Karl RIOTTE, S. V. D.. Steyl, Missionsliaus. 

PALAEONTOLOGISCHE CURSUS. 
Op de laatste Maandelijksche bijeenkomst 

werd de noodzakelijkheid betoogd om den le- 
den van hel Natuurhist. Genootschap wat meer 
palaeontologische kennis bij te brengen. 

Het Bestuur heeft sindsdien geconfereerd met 
den heere H. C. Funke, die zich bereid ver- 
klaarde tot het geven van eenn palaeonlologi- 
stfhen  cursus. 

Denkelijk zal deze cursus, beginnende met 
October as., verdeeld worden over twee win- 
ters en om  de  14 dagen gegeven worden. 

Ook  niet-leden  kunnen er aan  deelnemen. 
Gymnasiasten en H. Burgerscholieren, leeilin- 

gett vali Kweek- en Normaalscholen zullen har- 
lelijk   welkom  zijn. 

De heer Funke geeft den cursus gansch be- 
langeloos. 

Alèvel, deelname aan den cursus zal ietwat 
kosten. En wel.... voor niet-leden vijf gul- 
den per jaar-cursus. Leden betalen één gul- 
den  vijftig  centen. 

Als hel hoofd des gezins lid is van het Na- 
tuurhist Genootschap, betalen de niet-leden 
huisgenooten, zoolang ze minderjarig zijn. even- 
eens één gulden v ij f tig centen. 

Wal   of er  met  deze  gelden gebeurt?.... 
Ze worden besteed tot aankoop eener p r o- 

jectielamp, projectielamp waaraan het Ge- 
noolschap groote behoefte heeft. 




