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liet is duidelijk, dat dan ook alle andere numerische waarden, waardoor

grootten en afstanden in ons zonnestelsel worden uilgcdrukl, ccne evenredige

verandering zouden moeten ondergaan. (iCompt. rendus, 1802, LV, p. 601).

HG.

Verband tusschcn den warmtetoestand van een vast ligchajm en den daardoor

verrigten arbeid. — De heer EDLUND
,

een Zweedsch natuurkundige, heeft eene

reeks van proeven genomen, ten einde te onderzoeken, welken invloed de door

een veerkrachtig ligchaam verrigte arbeid op den warmtetoestand van dit

ligchaam heeft. Hij koos daartoe loodregt gespannen metaaldraden. Zijne

hoofduilkomsten zijn de volgende;

1°. Wanneer een metaal wordt uitgezet, zonder de grenzen van zijne veer-

kracht te overschrijden, verkoelt het zich. De verkoeling is evenredig aan de

mechanische kracht, die de uitzetting te weeg brengt.

Meting van de snelheid des lichts en van de parallaxis der zon. — LÉON

FOUCAULT, die vroeger op eene zinrijke wijze de verschillende snelheid des

lichts in middenstoffen van onderscheiden digtheid bepaalde, heeft thans den

toestel, die hem tot deze bepaling diende, zoo doen inrigten ,
dat hij daarmede

de werkelijke snelheid des lichts meten kan. Uit eene reeks van waarnemingen

besluit hij, dat, terwijl men vroeger aannam, dat die snelheid 308 millioenen

meters per seconde zoude bedragen, zij in werkelijkheid 298 millioenen be-

draagt. Volgens hem is deze bepaling zeker naauwkeurig tot op ± 500.000

meters na.

Is het genoemde cijfer juist, en brengt men het in verband met de constante

der aberratie 20",45, om er de parallaxis der zon uit af te leiden, dan ver-

krijgt men daarvoor 8",86, in plaats van 8",67
,

gelijk tot dusverre is aan-

genomen ,
en zoude derhalve de gemiddelde afstand van de aarde tot de zon

minder bedragen dan die, welke is afgeleid uit de waarnemingen tijdens de

overgangen van Venus over de zon.
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2°. Wanneer het metaal zijn oorspronkelijk volume herneemt en hij de

zamentrekking eencn arbeid verrigt gelijk aan dien, welke noodig is geweest

om het te doen uitzetten, dan ontstaat ecne verwarming, die gelijk is aan de

door de uitzetting te weeg gebragte verkoeling. Deze verwarming is dus ook

evenredig aan de kracht, die liet metaal zich heeft doen uitzetten.

5°. Wanneer het metaal zijn oorspronkelijk volume herneemt, zonder arbeid

te verrigten, is de verwarming grooter dan in hut eerste geval. Hel verschil

tusschcn de ontwikkelde warmtehoeveelheden is evenredig aan den in het eerste

geval verrigten arbeid.

4’. Hieruit blijkt, dat, wanneer een metaal van volume verandert, zonder

dat de grenzen zijner veerkracht overschreden worden, de wijziging in zijn

warmletoestand, welke er het gevolg van is, niet enkel afhangt van het

volume bij het begin en van dal bij hel einde, maar ook van de omstandighe-

den , waaronder de verandering heeft plaats gegrepen.

5°. Uit ecnige proeven leidt ook E. hot besluit af, dat, indien bij de uit-

zetting van een metaaldraad de grenzen zijner veerkracht overschreden zijn,

eene verwarming in plaats van eeno verkoeling wordt voortgebragt. (I’Institut,

1862, p. 324). Hg.

Bood lood.
—

WöHLER deelt mede, dat, indien men eencn clektrischen stroom

door eenc oplossing van salpeterzuur loodoxyd laat gaan, de kristalplaatjes,
die zich aan de negatieve pool vormen, na eenige uren cene roode kleur

aannemen, die hen volkomen op metallisch koper doen gelijken. Het gelukt

echter nimmer hij al de kristalplaatjes deze verandering te voorschijn te roe-

pen. De roode plaatjes, van de overige afgescheiden, veranderen in verdund

zoutzuur en salpeterzuur niet. In laatstgenoemd zuur lossen zij zich hij ver-

warming op, maar blijven tot het laatst toe koperrood. In alkaliën zijn zij

onveranderlijk. In luchtvrij waterstofgas verhit, blijven zij onveranderd lot op

omstreeks 200°; daarop smelten zij tot holletjes van gewoon lood. Met ijzer-
chlorid ovcrgolen, verd.vijnl do roode kleur dadelijk om voor de gewone

loodkleur plaats te maken. W. vermoedt, dat dit roode lood een allotropische

toestand of cene verbinding van waterstof met lood is. (Arm. cl. Chem. u.

Pharm., Supplem., II, S. 135). Hg.

Ademhalings-prceven. — Reeds sedert eenigen tijd was het bekend geworden
,

dal door rETTENKOFEU een toestel, op reusachtigc schaal, werd ingcrigt, die

dienen moest lot het doen van proeven over de ademhaling van mcnschen en

dieren. Thans is in de Arm. d. Chemie u. Pharmacie, Supplementbd. , II, p.

1, eene uitvoerige beschrijving van dien toestel verschenen
,

waaruit inderdaad
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blijkt, dat deze den roep, die er reeds van was uitgegaan, ten volle regl-

vaardigt. Koning hax II van lieijeren bad uit eigene middelen eenc som van

7000 gulden lot de vervaardiging daarvan toegestaan. Ten einde eenig denk-

beeld te geven van de schaal, waarop deze toestel is ingerigt, is bet voldoende

te vermelden, dat de ruimte, waarin de mensch of bet dier, dat aan de proef

wordt onderworpen, opgesloten wordt, eenc kamer is, zamengesteld uit ijzor-

platen en glas. Deze kamer heeft eene kubische gedaante, en elk der zijden is

8 voeten lang, zoodat de geheele inbond 512 kubiekvoeten of 12,7 kubiek-ellcn

bedraagt. In deze kamer wordt de lucht gestadig vernieuwd, door middel van

zuigpompen, die door een uurwerk bewogen worden en waarmede men den

luchtlocvocr volkomen regelen kan, terwijl de hoeveelheid daarvan door gas-

uurwerken (gazometers) gemeten wordt. He lucht wordt geanalyseerd vóór de

intreding in en na het uittreden uit de kamer. Hiervoor zijn een aantal zeer

vernuftige nevcnloeslcllen aangebragt, voor welker beschrijving, alsmede voor

die der analytische methoden, wij echter naar het oorspronkelijke moeten ver-

wijzen. Dat bij zulk eene inrigling ook alle andere uitscheidingen, die ge-

durende hel verblijf in de kamer plaats grijpen, naauwkeurig kunnen bepaald

en aan een analytisch onderzoek onderworpen worden, is duidelijk. En

zoo levert deze toestel een middel om met de grootste naauwkeurigheid al de

veranderingen na te sporen, die, gedurende een zeker tijdsverloop, in de stof-

wisseling on in do daarvan afhankelijke verschillende uitscheidingen ontstaan,

en hunne hoegrootheid met juistheid te bepalen. Hecds zijn door PETTENKOFER

in vereeniging met V01T een aantal onderzoekingen met dezen toestel gedaan,
waaruit gebleken is, dat deze geheel aan zijn oogmerk voldoet. De nu reeds

verkregen uitkomsten, welke echter minder vatbaar zijn voor eene korte mede-

deeling ter dezer plaatse, wettigen de hoop, dat voordgezet onderzoek daar-

mede veel licht zal verspreiden over verscheidene gewigtige physiologischc

vraagstukken. IlG.

Voetsporen van voorwereldlijke dieren. — In eene vergadering der Schles.

Gesells. ƒ. Vatcii. Cullur deelde GöPPERT mede, dat zijne onderzoekingen over

de Pcrmische Hora zoover gevorderd zijn, dat hij voornemens is deze in

hel licht te geven. Uij die gelegenheid maakte hij ook gewag van ccne ont-

dekking van voetsporen in dezelfde formatie door llr. bhineut. Deze voetsporen

schijnen afkomstig te zijn van replilicn. Men herkent daarin minstens G

soorten. Ecne soort, uit de permische formatie van liohcme, is reeds door

Professor GEIMTZ onder den naam van Saurichoites laccrtoidcs beschreven ge-

worden. {Bónplandla 18G2, p. 258.)
Hg.
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Terugkeer der hybriden tot de oorspronkelijke typen. — In 1854, bevruchtte

NAUDIN Datura tatula en Datura stramonium, de eene door de andere. De

uit de zaden ontstane bastaardvorm was in vele opzigten juist intermediair

tusschcn de beide oorspronkelijke planten, doch veel grooler dan een van bei-

den en bragl merkelijk later bloemen en vruchten voort, cn wel eerst op een

tijdstip ,
toen de beide eerste reeds lang uitgebloeid hadden. Dit laatste was

gunstig voor de proef, dewijl hierdoor geene bevruchting der bastaardplanlen

door pollen van eene der beide andere kon plaats grijpen. In 1801 zaaide

NAUDIN de van den hybriden vorm ,
Datura stramonio-tatula

, verkregen zaden

op nieuw. Hel resultaat was, dal de zich ontwikkelende planten in allen

deelo do kenmerken der eerste hybriden vertoonden; Doch toen hij de daar-

van geoogste zaden in 1862 wederom uitzaaide, was het resultaat anders. Van

dc 22 planten stemden 5 geheel met D. stramonium, 9 geheel met D. tatula

overeen. Alleen de 8 overige hadden nog ccnigc kenmerken van beide

soorten gemeen, doch in veel*geringere male dan de eerst gevormde bast-

aarden. (' Compt. rend., LV, p. 321). Hg.

Eene opstijging in een lucht-ballon. — In de tweeondertigsle jaarlijksche

bijeenkomst der British Association for the advancement of Science, dit jaar te

Cambridge gehouden, werd o. a. een verslag van den heer GLMSHER over

zijne luclitreizen gelezen. Het berigt aangaande zijne bij die gelegenheden

gedane waarnemingen, die van geen bijzonder belang zijn (welligl met uit-

zondering van de op zijne eerste reis, van den 17 Julij, ondervondeno ver-

meerdering der temperatuur met de hoogte, lot welke men steeg), ter zijde

latende, bepaal ik mij tot ecnc verkorte mcdedeeling van de physiologischc

inwerkingen van de koude en de luchlvcrdunning, die door GLAISHER en

zijn medgezel COXWELL op hunne reis van den 'ó September werden onder-

vonden. Zij rezen ’s namiddags te 1 uur o min. van Wolverhampton op. Te

1 uur 49 min. waren zij vijf mijlen gerezen en de temperatuur was —2°.

COXWELL, die ’tmeeste werk te doen had, begon voor dien tijd reeds

rnocijclijkhcid)bij het ademhalen te ondervinden, glaisiieu nog niet. C. klom

in den ring der ballon; G. begon verduistering van hel gezigt en belemmering

in zijne bewegingen te ontwaren en kon den stand der barometers (9J duim;

hoogte 29000 voet) niet opschrijven. Meer en meer het vermogen om zich

te bewegen beginnende te verliezen, trachtte hij C. te roepen, doch kon

niet meer spreken; het werd hem duister voor de oogen en hij viel als in

slaap. Tot zich zelven gekomen, hoorde hij C. spreken, doch kon niet ant-

woorden, noch zien, noch zich bewegen. Na eenige oogenblikken begon hij

weer, schoon duister te zien; zijn gezigt klaarde weldra op en het vermogen



5WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD.

tot spreken en zich te bewegen keerde terug. De temperatuur was nog be-

neden 0, de barometer op 11,53 duim; het was toen 2 uur 7 min. Coxwell

bad bet in den ring zeer koud gehad; om den hals van den ballon was alles

ijzel; toen bij den ring wilde verlaten , kon bij zijne banden niet gebruiken en

moest zijne armen op den ring plaatsen om er zich van af te laten zakken;

zijne handen waren genoegzaam zwart. Hij begon toen ook dergclijkc ver-

schijnselen als G. te ondervinden, werd ongerust, wilde de klep openen,

doch, zijne banden niet kunnende gebruiken, moest bij bet koord tusseben

zijne tanden nemen; op deze wijze opende bij de klop twee of drie malen,

totdat de ballon duidelijk naar beneden daalde. D. L.

Werking der haschish. — De LUCA heeft een verslag geleverd van ccne op zijn

eigen persoon genomen proefneming met haschish, bet extract, gelijk men

weet, van de toppen der blocijendc Cannabis indica. Van het eigenlijk extract

maakt men nog andere bereidingen, pastilles, eene tinctuur enz. De luca

nam op een morgen te 9 uur 2 of 3 gram. van eene bereiding in den vorm

van een gesuikerd deeg, dat bij uit bet oosten ontvangen had. Wat bij er

achtereenvolgens van ondervond, kwam nagenoeg op bet volgende neer. Na

i uurs ontwaarde bij eene zekere onbeschrijfbare beweging aan de uiteinden

des ligchaams, als of iets in de vingertoppen drong en zich van daar naar

do hersenen begaf; voorts onvermogen om zijn werk (hij werkte toen in bot

chemisch laboratorium van bet Collège de France) voort te zetten, omdat bij

zijne banden niet geheel stil houden of juiste bewegingen er mede uitvoe-

ren kon. Hij besloot dus naar buis te gaan. Op straat gekomen zag bij de

buizen cn personen zich van hem verwijderen, en de stemmen dezer laalsten

kwamen als uit de verte tot hem. Het kwam hem voor, alsof bij van den

bodem opgeligt in de lucht wandelde, terwijl de andere menseben op den grond
bleven loopen. Alle afstanden schenen al grooter en grootcr te worden en

’t scheen alsof bij nooit te buis zou kunnen komen. Evenwel te buis ge-

komen , vond bij er twee brieven, maar kon ze niet open krijgen; bij wierp

ze verachtelijk op den grond en ging te bed liggen. Het scheen hem toe alsof

de deken zich op een afstand van zijn ligchaam bevond, en bij bevond zich in

een cigenaardigen dampkring van tevredenheid en genoegen. De denkbeelden,

klaar en scherp, volgden elkander zoo snel op, dat bij ze niet vast kon houden

en elk op zich zelf overwegen. Vele hadden betrekking op zijn vorig leven en

vervulden hem met groote zelfvoldoening. Gedurende dezen tijd bleven de

zcnuwacbtige bewegingen bestaan, maar tevens bleef zijn geest volkomen

helder, zoo dal bij een oogenblikkelijken inval: dat alles wclligt illusie cn hij
zelf in bel laboratorium zijn kon, — op de meest juiste wijze wegredeneerde.
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Deze toestand duurde ongeveer vier uren; eindelijk werd de loop zijner denk-

beelden trager, de deken naderde zijn ligchaam, de afstanden verminderden,

de zenuwachtige beweging hield op, en alles keerde tot den gewonen toestand

terug, zonder dat er iets nabloef dan eene zekere droogheid der lippen.

(|Compt. rond., Tom LV, pag. 617). De werking der haschish heeft alzoo

weinig overeenkomst met die der alcoholica, der opiaten en der narcotica

in het algemeen, Tmeest wclligt met die der aetherisatie, waarbij althans

ccnigcn steeds die zelfde vermeerdering van afstanden, dat ver afwijken van

alles waarnemen, voor zij hun bewustzijn verliezen. D. L.

Misvormde schedels,
— Eenigcn tijd geleden vond men in Engeland, te

Wroxeter, zekere misvormde schedels, die tot allerlei gissingen aanleiding

gaven. Dr. HENRY JOHNSON, van Shrewsbury ,
heeft bevonden, dat de aarde,

waaruit zij waren opgfcdolven, zuur was, en deed eene proef door een versch

heen eene maand lang te bewaren in met koolzuur bezwangerd water, na

welken lijd hij bevond
,

dat het buigzaam was geworden. He misvorming dier

schedels was, zoo besluit hij, dus niet aangeboren ,
maar ontslaan na de be-

graving, ten gevolge van de verweeking der beenderen in do aarde, en onder

don invloed van de drukking van den hoven de beenderen gelegen bodem.

Had die drukking plaats gegrepen na het verdwijnen der dierlijke stof uit

de beenderen, dan zouden zij gebroken, niet verbogen zijn geworden. [The

Intelledml Ubserver
,

Nov. 1862, pag. 309). D. L.

Mikroskopisch schrift in druk gehragt, — Op pag. 92 van het bijblad des vori-

gen jaargangs spraken wij van het mikroskopisch schrift van den beer WEBB

te Londen. Het is dezen thans gelukt om niet slechts op glas, maar ook op

koperen plaatjes dit schrift voort te brengen en daarvan afdrukken te maken.

Hot vinden van een geschikte drukinkt daartoe was de voornaamste mocijelijk-

heid. Hij levert photographischc adreskaartjes, waarop met hel bloolc oog

niets en door eene loupe slechts een klein vlekje zigtbaar is. Onder het

mikroskoop l>ij geringe vergroeiing zijn echter naara en woonplaats duidelijk

daarop leesbaar. Webb verzekert, dat enkele letters daarop niet grooter zijn

dan een balfmillioenste van een (Eng.) duim. Is hiermede de oppervlakte, die

zij beslaan, en dus een vierkante duim bedoeld, dan is deze weinig meer dan

een achthonderdste van eene vierk. nederl. streep. Ln.

Cadmium-amalgama. £— De meeste amalgamen zijn broos, maar Dr. WOOD

vermeldt in Chemical News, dal een amalgama van gelijke deelen kwik en cad-

mium kneedbaar en als ’t ware deegachtig is. Zouden niet een aanlal andere
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metalen in behoorlijke verhouding met kwik verhouden
,

of zouden, wat mis-

schien juister is, niet de verbindingen van andere metalen, in behoorlijke ver-

houding met kwik gemengd , dergelijke amalgamen kunnen oplevercn?

Ln.

Meting van tie snelheid des geluids door proefnemingen op kleine afstanden.
—

De heer F aye heeft (Complcs rendus 13 Oclober 1802. LV, hl. 605) aan de

Académie des Sciences te Parijs een werktuig aangeboden, dal uitgevonden en

vervaardigd is door den bekenden instrumentmaker KOENIG aldaar, en dat

veroorlooft de snelheid des geluids te meten door proefnemingen, die des

noods geene grootere ruimte dan van een veertigtal ellen lengte vereischcn.

Dit werktuig bestaat voornamelijk uit een zelfwcrkcnden stroombreker, die zoo

geregeld is (op ccnc wijze, wier uiteenzetting ons hier te ver zou voeren, en

waaromtrent wij dus naar de aangegevene bron moeten verwijzen), dat hij

naauwkeurig tien malen in eenc seconde den stroom verbreekt en weder doorgaan
doet. Verbindt men met dezen en een gcschikten elektromotor twee kleine

elektromagneten, wier beweegbaar sluitstuk als het losgelaten wordt tegen

een metalen plaatje in eencn klankbodem tikt, dan zal men die tikken, als de

beide toestelletjes nevens elkaar geplaatst zijn, volkomen gelijktijdig hooren.

Dit zal evenwel niet meer het geval zijn, zoodra bet ccnc van beide verder dan

het andere van het oor des waarnemers is verwijderd, tenzij dit verschil in

afstand gelijk is aan of een veelvoud van dien, welke het geluid in 0,f seconde

doorloopt. Door het meten van den afstand of de afstanden dus, waarop men

dit zamentreffen weder hoort, kan de snelheid des geluids gemeten worden

op cene gemakkelijke en naar het schijnt voor grootc naauwkeurigheid vat-

bare wijze.

Faye deed hierbij opmerken , dat deze metingswijze van koenig niet dezelfde

is als die, welke hij voor korten tijd aan de akademie had medegedeeld en

waarbij hij voorstelde gebruik te maken van het periodisch zamentreffen der

slagen van twee niet gelijkgaande scconden-tellers.

’t Is opmerkelijk, dat beide methoden, èn die van faYE èn die van koenig,

reeds voor negen jaren (i’OGGENDORFPS Annalen, XCII, S. 483 u. f. ,
uit de

Algemeene Komst- en Letterbode IBïiS, no. öl), met grooto uitvoerigheid cn

volkomen naauwkeurig zijn beschreven dooi- onzen landgenoot Prof. BOSSCHA,

thans te Breda. Slechts KOENiGmag, indien hij, wat niet waarschijnlijk is, dit

opstel gekend heeft, gezegd worden bosscha’s methode — doch slechts in de

uitvoering en niet in beginsel — te hebben verbeterd door het invoeren van

zijnen zelfwerkendcn rheotoom op 0,1 seconde. Ln.
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Nieuwe maximum- en minimum thermometer,
— Le VERRIER heeft in dezelfde

zitting der akademie, waarin het bovenstaande is verhandeld geworden, eene

beschrijving medegedeeld van eene nieuwe inrigting des maximum- en mini-

mum thermometers, uitgevonden door den heer BARBIER. Deze inrigting is

gegrond op die van den gewonen minimum-thermometer, die, zooals men

weet, zich van een gewonen spiritus-lhermometer slechts onderscheidt door

eene horizontale positie van de huis hij het gebruik en de plaatsing in het

vocht van een kleinen index, een staafje van email met een klein knopje,

dat, als het vocht krimpt, door de capillair-aantrckking gedwongen wordt het

niet te verlaten, omdat het knopje naar de oppervlakte van het vocht toege-

keerd is. Men stelle zich nu zulk een thermometer voor, waarvan de vocht-

kolom door een luchtbelletje van 2 a 5 m.m. lang in twee doelen is geschei-

den en met twee indices van den gewonen vorm, de eene in de vochlkolom

zelve op de gewone wijze geplaatst, de andere in het door het luchtbelletje

daarvan gescheiden vochtkolorametje en met het knopje naar den eersten toe-

gekeerd. Daalt nu deze thermometer (de woorden: daim en rijzen, hoewel

bij eene horizontale buis niet meer in letterlijken zin bruikbaar, mogen bier toch

hetzelfde als bij eenen vertikalen thermometer heteckenen), dan wordt de

eerstgenoemde index in die daling als gewoonlijk medegevoerd, terwijl de tweede

liggen blijft, ook zelfs wanneer het vocht daarbij hem geheel verlaat. Bij het

rijzen daarentegen blijft de eerste als gewoonlijk liggen, terwijl de tweede,

met hel knopje sluitende tegen wat men de binnenste oppervlakte van liet korte

vochtkolommeljc zou kunnen noemen, daardoor medegevoerd wordt en dus in

de rijzing deelt. De eerste index is dus die der minima, de tweede die der

maxima.

Om de aanwijzingen van zulk eenen thermometer juist te doen zijn, komt

het blijkbaar slechts daarop aan, dat het luchtbelletje steeds dezelfde lengte

behoude. Referent gelooft, dat dit alleen dan het geval zal kunnen zijn als de

thermometer veel langer is dan anders zou behoeven of, beter , als de buis aan

het einde eene verwijding hoeft. Evenzeer meent hij, dat de door den uitvin-

der aangegeivcn wijze van den thermometer na eene waarneming weder tot

eene volgende geschikt te maken door het verplaatsen der indices met behulp

van verwarmen en vertikaal houden des thermometers, met voordeel zal kunnen

vervangen worden door eene met behulp van een klein magneetje, als men

de indices maakt van ijzer, met émail omkleed. Ln.
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Ouderdom der Egyptische pyramiden op astronomische gronden. —
MAHMOUD-

üey
,

directeur van het observatorium te Cairo, heeft op last van den onder-

koning van Egypte de rigting der pyramiden nader bepaald. Tevens heeft hij

daaraan nog andere metingen gedaan, en de verkregen uitkomsten hebben hem

aanleiding gegeven tol eene hypothese, welke
,

de pyramiden in verband bren-

gende met de eeredienst der oude Egyplenaren, kan strekken ter berekening

van den ouderdom dezer reusachtige gedenkleekenen.

Mij vond vooreerst hel reeds door anderen opgemerkte, dat namelijk twee

der zijden van elke pyramide in de rigting N.-Z., de twee andere, loodregt

daarop, O.-W. gelegen zijn, volkomen bevestigd. De grootste der pyramiden
is aan zijn grondvlak 251,1 meters breed en even zoo lang; hare hoogte be-

draagt 146,5 meter. Daaruit berekent M., dat de hellingshoek van elk zijvlak

op het grondvlak of op den horizon 51° 45' bedraagt. Dij de overige pyramiden

nu is deze hoek 53° 12', 52’ 15', 52° 13', 52° 15', 51° H', 52° 23'. Uit

deze overeenstemming besluit M., dat aan den bock opzettelijk eene bepaalde
waarde is gegeven van omstreeks 52i graad. Uit andere overwegingen, —

waarin wij hem echter niet kunnen volgen, — leidt M. het besluit af, dat de

Pyramiden gewijd waren aan den god Solhis, denzelfden, dien de Grieken

Sirius hebben genoemd, en die, volgens de godsdienstleer der Egyplenaren,
het regterambt over de dooden uitoefende. M. veronderstelt nu, dat de pyra-

miden. zoo gebouwd waren, dat, wanneer de ster, die-den naam van dien

god draagt, zijn culminatiepunt bereikte, zijne stralen juist loodregt vielen op

de zuidvlakle der pyramide. Met inachtneming der praecessie, van de eigene

beweging van Sirius en van de breedte der plaats, berekende M. nu het tijdstip,

waarop Sirius deze stelling aan den hemel innam, en vond daarvoor 5303

jaren vóór het begin der Christelijke tijdrekening. Hij doet opmerken, dat

dit resultaat overeenkomt mol dat, hetw'elk BUA'SF.N uit zijne geschied- en oud-

heidkundige onderzoekingen heeft afgeleid. Volgens dezen namelijk zouden de

pyramiden in de 34ste eeuw voor Christus gebouwd zijn. Het eene resultaat

1863. 2
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bevestigt derhalve het andere, en men mag aannemen, dat de pyramiden ruim

3000 jarcn oud zijn ( l'Inslllut
,

1802 , p. 377).

HO,

Snelheid der voortplanting van aardschuddingen. — Sedert eei ige jaren houdt

zich de lieer ROBERT MALLET
,

daartoe aangespoord door de Royal Society en

door de British Association , bezig met het bepalen der snelheid, waarmede

zich de beweging, voortgehragl door het ontploffen eener mijn, in den bodem

voortplant, vooral ook met het doel om de uitkomsten van dit onderzoek

dienstbaar te maken ter verklaring van sommige verschijnselen bij aardbevin-

gen. Hij bedient zich daarbij van eenen seismoskoo.p (een werktuig ,
waaraan

elke medegedeelde schudding door beweging eener kwikzilveroppervlakte zigt-

baar wordt), oenen chronograaph, waardoor de lijd lot
op eener seconde

gemeten wordt, en eenen galvanischen toestel, waardoor de ruim een E. mijl

van den waarnemer verwijderde mijn op een gegeven oogenblik door een

enkelen druk met de hand ontstoken wordt.

Uit zijne proeven blijkt, dat de snelheid, waarmede zich de schudding voort-

plaut, gewijzigd wordt door twee omstandigheden, namelijk 1° door den aard

van den bodem, en 2° door de hoegrootheid van don eersten schok, met

andere woorden: door de hoeveelheid buskruid, die tot het laten springen van

de mijn is aangewend.

Wat het eerste aanbelangt, zoo bevond hij, dal bij ladingen der mijn met

2000 lot 4000 E. ponden buskruid, de snelheid bedroeg in:

De gemiddelde snelheid in eenen gemengden bodem bedraagt dicnsvolgens

1220 v. per seconde, hetgeen ongeveer overeenstemt met de uitkomsten door

NöGGERAtii en door schmidt verkregen bij de aardbevingen aan den Rhijn en

in Hongarije,, alsmede bij de groote aardbeving in Napels van 1837.

Hel tweede resultaat, dat namelijk de snelheid der voortplanting toeneemt

met de hoegrootheid van den eersten schok, leidt M. af uit zijne laatstgeno-

men proeven in een terrein, welks rotsige bodem uil schiefer en kwarts be-

staat. Dij het gebruik van verschillende hoeveelheden buskruid vond hij name-

lijk de volgende snelheden:

nat zand . .
823 voet per seconde.

rotsen uit kwarts cn schiefer beslaande .
. . .

1089 9 9

onzamenhangenden graniet . .
1506 9 9 9

vasten graniet . .
1663 9 9 9

2100 1? buskruid 1089 voet per seconde.

2000 s )) 1199 y> » »

3200 » 1010 » »
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2*

Bij de beide laatste zeer sterke ontploffingen nam hij tevens waar, dat de

aankomst van de groote, zich zeer duidelijk in den seismoskoop openbarende

beweging voorafgegaan werd door snel toenemende sidderingen, even als die

welke ook bij natuurlijke aardbevingen aan den eigenlijken schok voorafgaan

( Philos. Magas. 1862, Sept. p. 250).

Hg.

Vormingswijze der koraaleilanden, — In oenen brief, voorgelezen door QUATRE-

FAGES in de vergadering der Fransche akademie van 16 Nov. j.1. komt do heer

v. de rochas op legen de theorie van dahwin ter verklaring der vormings-

wijze van de koraaleilanden. Volgens deze wordt de doven vloedhoogte ver-

heven wal gevormd door koraal, dat door de zee opgeworpen is, terwijl

onderwijl de gehecle bodem eene allengsche daling ondergaat. De heer R. nu

zegt, dat bij zijne onderzoekingen, (|i<r-zich uitgestrekt hebben over vele

koraaleilanden in de stille Zuidzee, Van den vPaumoutou-archipel lol aan dien

der Louisianen
,

bel hem gebleken is, dat de koralen, die den wal zamenslel-

lon, volstrekt geen blijken dragen van door de zee losgerukt en opgeworptfn
te zijn, daar zij nog zamenbangende massa’s vormen, die geen spoor van rolling

vertoonen. Hij besluit daaruit, dat, wel verre dat de bodem zoude dalen, de

vorming der koraaleilanden slechts verklaard kan worden door eene opheffing

boven bel waterpas der zee, derhalve door eene rijzing van den bodem. Ten

bewijze daarvan beroept hij zicli ook op de onderzeesebe koraalriffen, die zich

volgens hem nog in denzelfden toestand zouden bevinden, waarin zij door vroe-

gere zeevaarders gezien zijn, zonder dat zich ergens daarop een wal gevormd
heeft. •

Deze laatste grond is voorzeker zwak. Wal de eerste aangaat, zoo zal alleen

cen nader en meer in bijzonderheden tredend onderzoek kunnen beslissen,

in hoeverre deze regt geeft de theorie van DAUWEN
,

die overigens zoo volko-

men rekenschap van de verschijnselen geeft, te verwerpen.

Hg.

Groei der dicotyledone boomeu.
— Gelijk men weet, vormt zich in ons klimaat

jaarlijks een nieuwe boutring uit de teeltlaag
,

die het jongst gevormde hout

omgeeft. Ecnige in de warme luchtstreek groeijende hoornen vormen echter

jaarlijks meer dan eenen, door parenchymaleus weefsel gescheiden houtring.

Gp zulk eenen boom, Pircunia dioica:, bij welken in den loop van een jaar

4400 tE buskruid 1150 voet per seconde.

6200 » 1334 » s s

12000 » 1373 » s »
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niet minder dan tien tot dertien houtringen ontstaan, heeft de heer hétet

cenige proeven genomen. Hij nam een gedeelte der schors weg en deed

daarop eene insnijding tot op het merg, zoodat al de houtlagen lot op het

merg verwijderd waren. Toen omgaf hij den tak met een glazen buis, van

boven en van onderen geluleerd, om de uitdrooging te beletten. Na cenige

maanden had zich over de gehcele oppervlakte der wond een nieuwe schors

en daaronder houtbundels gevormd. II. besluit daaruit, dat bij dien boom de

vorming van nieuw weefsel derhalve niet beperkt is tot de buitenste teelllaag,

maar dat ook de binnenste lagen en zelfs het merg nog in staat zijn nieuw

houtwcefsel en schors voort te brengen. {Anti. d. Sc. nat., But., XVI, No. i,

p. 518). Hg.

Nymphaea grandiflora, — Van deze plant, uit oostolijk Nieuw-IIolland
,

welker

bloemen schoon hemelsblaauw en nog merkelijk groolcr dan die der Victoria

regia zijn , zijn onlangs eenige exemplaren naar Engeland overgehragt. Men

mag verwachten, dat zij nog grooler opzien zal maken ban de Victoria, en

daar zij uit een minder warm klimaat dan deze komt, zoo is het waarschijn-

lijk ,
dat zij althans in zuidelijk midden-Europa tol eene in de open lucht

groeijendc waterplant zal worden. ( Bonplandia 1802, p, 240 en 284).

Hg.

Voetafdruksels van Iguanodon. —
In de vergadering der Geological Society van

2 April 1862 gaf de lieer tyleu eene beschrijving van hel afdruksel van cenen

voet met drie vingers, lang 21 E. duimen (95 centim.) en breed 9j duim

(24. centim.) , hetwelk onlangs bij cenen waterval te Eastcliff is blootgelegd

geworden. Hij toonde tevens een daarvan vervaardigd afgietsel en deed op-

merken, hoezeer dit'geleek op de afbeelding van de beenderen van den voet

van den Iguanodon door OWEN gegeven. Hij herinnerde voorts, dat reeds in

1846 Hr. HARWOOD dergelijke afdruksels in de rots bij Hastings aan den

Iguanodon had toegeschreven, en wees aan, door een eerst onlangs verrigte

doorsnede der kust van Hastings, dat de voetafdruksels gevonden worden in

minstens twee lagen van hel Wealden-lerrein, waarvan de eene 100 voet

onder de andere gelegen is (Vlmlitut 1862, p. 565).

ÜD.

Bijzing van Schotland. — In de vergadering van 19 Maart derzelfde Society
,

deelde de heer arciiibald geikie eenige waarnemingen mede, waaruit hij be-

sluit
,

dat het middengedeelte van Schotland sedert de eerste eeuw onzer jaar-

telling eene rijzing van 25 voet boven het tegenwoordig zeevlak heeft onder-
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gaan. Zijne waarnemingen betreffen vooral het vinden van overblijfselen van

menschelijke kunstvlijt in lagen met zeeschelpen, die zich thans 20 tot 50

voet boven het peil der vlocdhoogte verheffen. Onder die overblijfselen komen

cr voor, die eenen duidelijk romeinschen oorsprong hebben (l'Institut 1862,

p. 363).

Hg.

Verre geographische verbreiding van wieren. — Uit een overzigt door MüN-

TAGNE en MILLARDET gegeven van de soorten van wieren
,

die groeijen op de

zuidwestkust van het eiland Bourbon, blijkt, dat daaronder ook behoort Fucus

serratus, eene soort, die langs de kust van Europa (ook van ons vaderland)

desgelijks groeit. Hetzelfde geldt van Cladophora ovoidea. Deze soorten heb-

ben derhalve een buitengewoon ver uilgestrekt gebied, dat zich uitstrek! van

de noordelijke gematigde luchtstreek tot in de keerkringen (iCompt. rendus,

LV, p. 653).

Hg.

Algemeene physiologische werking der emetine. — De heer G. PÉCIIOLIER heeft

daaromtrent meer dan vijftig proeven genomen op konijnen, (welke dieren

niet braken) en op kikvorschcn, die hij ’t zij ipecacuanha, ’t zij emetine (het

cenige werkzame beginsel der ipecacuanha) deed inzwelgen. De uitkomsten

zijner proefnemingen zijn de volgende. De emetine veroorzaakt 1“ eene aan-

merkelijke vermindering in het aantal en de energie der hart- en polsslagen;

2° eene even aanmerkelijke vermindering in het aantal der ademhalingen, ter-

wijl de longen dor gedoodc dieren (konijnen) bleek en bloedeloos waren; 3°

eene verlaging (van 1°—3°) van de temperatuur der mondholte, terwijl die

van het rectum dezelfde bleef of zelfs klom; 4’ gestadige pogingen lot braken,

hyperaemie der maag on van het bovenste gedeelte des darmkanaals, verdwijnen

van de glucose der lever; S" vermindering van de werkzaamheid der zenuw-

stelsels: collapsus, paralyse der gevoelszenuwen, terwijl de werking der be-

weegzenuwen en de zamenlrckbaarheid der spieren wel verminderden, maar

toch gedeeltelijk bleven bestaan. Deze feiten werden geconstateerd op door

emetine vergiftigde en dan onthoofde kikvorschcn. Knijpen der huid had geene

reflexbewegingen ten gevolge, maar een galvanische stroom, op de lendenzenu-

wen en de spieren inwerkende, veroorzaakte conlraclicn in de spieren der

achterste ledematen, die echter zwakker waren dan zij bij niet vergiftigde

dieren werden waargenomen.
— Uit dit alles besluit p.

,
dat de emetine eene

deprimerende en conlraslimulerende werking uitoefent en dat zij, zoo men

hier op de analogie bij den mensch kan afgaan, vooral bij vele pneumoniën
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zeer heilzaam wezen kan, waarbij men zich herinnere, welke de toestand

der longen bij de gcdoode konijnen was. [Compt. rend.
,

Tom. LV, pag, 771).

D. L.

Hersenen van apen en mikrocephalen. — Prof. n. WAGNER heeft dit jaar eenc

verhandeling liierover uitgegeven (Vorstudien zu einer wissenschafllichen Mor-

phologie und Physiologie des Gehirns als Seelen-Urgan. 2 Abhandlung: Ucber

den Hirnbau der Mikrocephalen vut verglekhender Rüchsicht auf dem Bau des

Gehirns der normalen Mensdien und der Quadrumanen. Gött. 1862, 4C
), waarin

liij aantoont, dat bij de schijnbaar den apenlypus aanbiedende mikrocephalon
do menschelijk e lypns der hersenen volkomen bewaard blijft en de voornaamste

hij hen aanwezige hcrsendcfecten (in de achterste kwabben der groote her-

senen) lijnregt in tegenspraak zijn met den typos der anthropoïde apen, bij wie

juist die achterste kwabben zeer sterk nilgedrnkt en bijzonder ontwikkeld

zijn. D. L.

De fijnere anatomie der nieren is onlangs door J. HENLE op nieuw onderzocht,

en hij is daardoor lot uitkomsten gebragl, welke met de thans heerschcnde en

algemeen aangenomen voorstellingen in tegenspraak zijn. Hetgeen men dien-

aangaande wist, komt hoofdzakelijk hierop neder, dat de kanaaltjes, die op

de nier-papillcn eindigen, in de lengte uitstralen, zich yaflelvormig verdoelen

en vervolgens in de bast-zelfslandigheid in gekronkelde buisjes overgaan. De

in do bast-zelfstandigheid liggende, kleine klompjes (glomeruli, s. corpora Mal-

pighiana), door bloedvaten, die vele slingeringen of lissen vormen, zamcnge-

stcld, hangen, volgens de ontdekkingen van bowman, in hulsels, welke de

hlaasvormige, blinde uiteinden der gekronkelde afscheidende huisjes zouden

zijn. Volgens de onderzoekingen van HENLK bestaan er echter nog blinde

buisjes in de nieren, die veel talrijker dan do andere, reeds bekende kanalen

zijn; zij onderscheiden zich van deze laatste door een dik, korrelig epithelium

en een zeer naauw linnen. Opspuilingen uit den ureter in varkens - cn paarden-
niercn drongen niet in de hulsels der glomeruü cn evenmin in deze fijne, met

korrelig epithelium beklcede buisjes. Henle besluit daaruit, dat dc hulsels

der glomeruü niet door de uiteinden der tiibuli urinarii.i, maai' door die van de,

door hem ontdekte, fijnere huisjes gevormd worden. Er zou dus tweeërlei

kliorwcefsel in de nieren aanwezig zijn. Bij maceratie van, op de vermelde

wijze geïnjiceerde, nieren, zag hij nu en dan de niet opgevulde kanalen, maar

nooit de opgespoten kanaaltjes zich in eene capsula van een’ glomendus uit-

zetten. Hij houdt de blinde buisjes, die hij ontdekte, voor deel en, die tot de

vvatcr-afscheiding dienen; van ben moet gelden, wat bowman van do pisbuis-
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jes in ’t algemeen aanneemt, dal zij uit de glomeruli met üloedserum worden

gevuld, welks eiwitachtige stoffen door het cpUhdium achtereenvolgens weder

opgenomen worden. De opene kanalen, d. i. die, welke men tot nu toe alleen

kende, beginnen in de hastzelfstandigheid met een net; zij zouden de wc-

zenllijke pisbeslanddeelen afscheiden; daarvoor pleit, dat zij de zitplaats van

infarclus van piszuur zijn. Men vindt deze waarnemingen, met vele afbeeldingen

opgeheldcrd, in het Xde deel van de Abhandlmgen der Kónigl. Gesellschaft der

Wissenschaften zu Göttingen, cn zij zijn ook voor eenige weken uitgegeven onder

don titel; Zur Anatomie der Niere. Hot is niet waarschijnlijk ,
rial zij zonder

ccnige bedenking aanstonds zullen worden aangenomen. Eenige tegenwerpingen

heeft HENLE zelf reeds aangeduid. Men weet, dat bij vele gewervelde dieren de

capsels der glomeruli zeer goed gevuld zijn geworden door inspuitingen van den

ureter
,

on dergelijke praeparaten van hyrtl en anderen zijn in veler handen.

Men moet dus aannemen
,

dat hel" weefsel der nieren bij zoogdieren van dal der

overige gewervelde dieren verschilt, liet ware daarom te wenschen geweest,

dat HENLE zelf zijn onderzoek ook tot andere dierklassen had uilgestrekt, waarin

hij zegt verhinderd te zijn geweest door hel uitgebreide handhoek over de men-

schelijke ontleedkunde, waaraan hij zijne werkzaamheid hoofdzakelijk moet

toewijden. In ieder geval is echter de ontdekking van vroeger voorbijgeziene

fijne buisjes in het nierenweefsel eene niet onbelangrijke bijzonderheid in de

kennis van deelen, waaromtrent men al ligtelijk mcenen zou, dat, na de

laatste nasporingen, gcene nieuwe ontdekkingen meer konden worden gemaakt.

Dies diem docet. J. v. d. H.

Glaishers luclitvaartoa. — Uecds boven, hl. 4-, was er sprake voornamelijk

van eenige physiologische uitwerkselen, door glaisher en zijn medgezel cox-

WELL daarbij ondervonden. Wij geven hier het overzigl van de voornaamste

algemeene uitkomsten zijner acht luchtreizen, zooals die vermeld zijn in het

Report of proceedings of the British associalion
,

Practical mechanics Journal
,

CLXXVII, bl. Ui en volgende. Eerst zij nog opgemerkt, dat de grootste

daarbij bereikte hoogte was die van 20,177 Eng. voelen of bijna 7938 meters.

1°. Do temperatuur van de lucht boven de oppervlakte der aarde neemt niet

gelijkmatig af naardat de hoogte toeneemt. Eene juistere kennis van de wet

dezer vermindering is dus noodig, voor men haren invloed op do straalbre-

king enz. genoegzaam zal kunnen bepalen.

2°. Een aneroïde barometer kan, als hij goed gemaakt is, de drukking der

lucht tot op omstreeks 5 Eng. duimen aangeven met eene juistheid, die zeker

in de eerste en waarschijnlijk ook in de tweede decimaal (van Eng. duimen)

vertrouwen verdient.
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5°. De waterdamp in de lucht neemt zeer snel af met het toenemen der

hoogte, zoodat op eene hoogte van 8 kilometers en daarboven de lucht bijna

volkomen droog is.

4°. Tot op eene hoogte van 4,8 kilometers kunnen alle waarnemingen door

iedereen met gemak worden gedaan. Op eene van omstreeks G,4 kilometers

worden zij, door den ongewonen toestand, waarin de waarnemer hij zoo ver-

minderde luchtdrukking geraakt, zeer moeijelijk, en op 8 kilometers is er

groote kracht van den wil noodig om eene enkele waarneming te doen. Ieder-

een, die gezond is en zich zelven meester, kan eene hoogte van 5 kilometers

bereiken in een luchthallon, zonder hinder. Niemand, die aan eene long- of

hartziekte lijdt, mag hooger gaan. Dit alles, het moet hierbij nadrukkelijk

worden opgemerkt, is alleen toepasselijk, wanneer men, zooals G.
,

door een

ervaren aëronaut wordt vergezeld, zoodat men zich met hel besturen van den

ballon, het rijzen en dalen enz. volstrekt niet bezig heeft te houden. Cox-

WELL had reeds meer dan 400 luchtreizen gedaan. Ln.

Nog eons de snelheid des geluids. —
Prof. liOSSCHA heeft in een brief, ge-

plaatst in de Cosmos van U Nov. 1.1., welk noinmei' ons bij het schrijven van

het hierover medegedeelde op hl. 7 van dit Bijblad nog niet ter hand geko-

men was, ook van zijne zijde doen opmerken, hoe volkomen de beide methoden

van FAYE en van KOENlü overeenkomen met de door hem voor vele jaren reeds

beschrevene. Bovendien loont hij hierbij aan, op welke wijze de eerste dier

heide methoden zou kunnen worden gebezigd om, de snelheid des geluids ge-

geven zijnde, de wetten der inductie-stroomen te bestuderen en zelfs hunne

sterkte op gegeven oogenblikken te bepalen. Tot ons leedwezen moeten wij

ons bier tot de vermelding van dit feit en eene verwijzing naar de aangegeven

bron bepalen, daar deze zaak ons te belangrijk voorkomt om door eene al te

korte beschrijving misschien onduidelijk te worden voorgcsteld.

Ln.

Zwavel-waterstofgas en bromium. —
Als eene tcurieuse expérience de cours’’

vermeldt de Cosmos van 5 December 1.1. bet in aanraking brengen van enkele

druppels bromium met zwavel-waterslofgas. Zoodra de waterstof de zwavel

beeft losgelaten om zich met bromium te verbinden, zal men zien, dat bet

gas het dubbel der ruimte inneemt-, die het vroeger besloeg. Ln.
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De planeet Mars. — Dat de oppervlakte der planeet Mars
,

evenals die onzer

aarde, uit vast land, zee en aan de poolstreken uit sneeuw of ijs beslaat,

is reeds lang, op grond van hetgeen de waarneming dier planeet leert,

door de sterrekundigen vermoed geworden. Dit vermoeden is bijna tot

zekerheid verheven door SECCHI, bij eene vergelijking van eono in 1858

met groote zorg vervaardigde teekening dezer planeet met het voorkomen, dat

dezelfde planeet thans aanbiedt. In 1858 had hij tamelijk groote verschillen

gevonden met vroegere afbeeldingen, door MilDLER en anderen vervaardigd.

Het voornaamste verschil bestond in de poolvlekken, die toen breed en zamen-

gesteld waren, terwijl thans die, welke zigtbaar is, tot het kleine kringetje

verminderd is, dat vroeger ook MilDLER waarnam. Sedert 1858 zijn de

groote witte vlekken verdwenen en hare plaats is ingenomen door roos-kleu-

rige vlakten, waarin blaauwc strepen of kanalen loopen. Men kan derhalve

moeijelijk twijfelen, of de poolvlekken zijn sneeuw-ophoopingen of.wolken, die

zich verdigten gedurende het winterseizoen van Mars en die thans, nu de

zuidpool der planeet zich in haren zomer bevindt, verdwenen of gesmolten

zijn. liet steeds op dezelfde plaats blijven der blaauwe strepen schijnt te be-

wijzen
,

dat deze zeeën en de rooskleurige vlakten vastelanden zijn. fGompt.

rendus, LV, p. 751).

Wij stippen hier nog aan, dat ook de hoogleeraar kaiser in de vergadering

der Kon. Akademie van den 27 Dec. j.l. een verslag heeft gegeven van eene

reeks van waarnemingen over dezelfde planeet en bij deze gelegenheid eenige

afbeeldingen daarvan, die op verschillende tijdstippen vervaardigd zijn, toonde,

welke wij hopen dat eerlang in de werken der Akademie zullen gepubliceerd

worden. IlG.

Zoutgehalte van de zee. — In den loop der laatste twintig jaren heeft FORC1I-

HAMMER meer dan tweehonderd volledige analyses van zeewater, verzameld op

allerlei punten van den oceaan, gedaan. Eenige zijner hoofdrcsullaten zijn de

volgende;

Het gemiddelde zoutgehalte van den oceaan is 34,304 op 100 deelen water.
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Door 34 per mille als liet normale cijfer te beschouwen, kan men de ver-

schillen héter doen uitkomen. Zoo bedroegen deze: voor het gemiddelde

zoutgehalte van den Atlantischen Oceaan+ 1,77, van de Stille zee op de hoogte

van Californiö 4- 1,52, van dezelfde bij Japan + 0,43, van de Indische zee

+ 0,13. De Atlantische zee, welker verdamping hel grootste aantal van ri-

vieren voedt, is dus ook het zoutst. Het maximum van zoutgehalte, 57,908

of + 2,9, werd gevonden in do Atlantische zee, tegenover de kust van de

Sahara. Do Atlantische zee kan voorts in vijf streken worden verdeeld, die elk

een verschillend zoutgehalte hebben, t. w.:

Het tropische gedeelte van den Allantischen oceaan is dus het zoulst en het

zoutgehalte neemt naar de polen toe allengs af. De noordelijke Atlantische zee

is echter rijker aan zout dan de zuidelijke. Slechts een gedeelte van het tus-

schen do keerkringen verdampte water keert naar het land en de zee als regen

terug; een grooter gedeelte wordt in de poolstreken tot sneeuw en ijs verdigt

en keert weder terug, hetzij als water- of als ijsstroomen.

Het zoutgehalte van hel water van den golfstroom is verschillend op ver-

schillende punten, liet wordt gewijzigd door de verdamping en door den in-

vloed der groote Zuid- en Noord-Amerikaansche rivieren, die zich in de zee

uitstorten. F. meent zelfs, dat het zeer waarschijnlijk is, dat deze rivieren

medewerken om den golfstroom zijne eigenaardige rigling te geven.

In eenige gevallen, bepaaldelijk in de Atlantische zee, vond F., dat hel zout-

gehalte met de diepte iets vermindert. Water, verkregen uit eene diepte van

11000 voet, op 12’ 36' N. B. en 25° 35' W. L., had 1 duizendste minder

zoutgehalte dan het warme water der oppervlakte. In de Indische en Stille

zee was daanWegen het diepere water iets rijker aan zout.

Vijfentwintig verschillende elementen, namelijk O, II, Cl, Br, I, Fl, S, P,

C, N, Si, Fe, Mn, Mg, Ca, Sr, Ba, Na, Ka, Ag, Cu, Pb, Zn, Co, Ni, zijn

in het zeewater of in de ligchamen van daarin levende dieren of planten ge-

vonden. De betrekkelijke hoeveelheid dezer stoffen, hoewel nagenoegstandvastig

dezelfde, ondergaat echter eenige kleine veranderingen, die het gevolg zijn van

het bij voorkeur opnemen van eenige daarvan door dieren, welke de zee bewo-

nen. (.Forhandl. v. cl. Skandinaviske Naturforsheres ,
VIII Mode. Kjöbenh. 1861).

Hg,

De Noord-poolstreek + 1,56.

» noordelijke gematigde streek . + 1,95.

» » keerkringsstreek .
+ 2,17.

» zuidelijke » + 2,47.

» » gematigde streek. 1,04.

* zuidelijke poolstreek , . . .
— 5,44.
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Snelheid van een kanonskogel. — Do grootste bereikte snelheid van eenen ka-

nonskogel in het begin zijner baan, geschoten uit een Armstrong’s kanon,

bedraagt 2010 voeten in eene seconde, d. i. ongeveer de dubbele snelheid van

het geluid. (Polyt. Journ., CLXVI, p. 154).

Hg.

Periodiciteit der vulkanische uitbarstingen. — Dr. E. KLUGE leidt uit eene ver-

gelijking der tijden, waarop 1297 uitbarstingen van vulkanen hebben plaats

gegrepen , af, dat bet jaargetijde daarop oenen groolen invloed heeft. Hij be-

vond namelijk, dat in bet Noordelijk halfrond gedurende het zomer-halfjaar

(Maart lot Augustus) 514. en in hel winter halfjaar 267 uitbarstingen hadden

plaats gehad. In het Zuidelijk halfrond bedroeg het aantal voor het zomer-

halfjaar (September tot' February) 129, voor hel winter-halfjaar 77. Deze ver-

schillen worden nog grooter, wanneer men zich lol de koude en gematigde
luchtstreken bepaalt. Do uitbarstingen tusscben 46° en 70° N. B. bedroegen

gedurende den zomer 05, gedurende den winter 2G. In Chili komen op 28

zomer-, slechts 2 winter-uilbarslingen.

Uit een en ander besluit K., dat de invloed der warmte op hel smelten van

sneeuw en ijs en op de vorming van regen, bij het ontstaan van vulkanische

uitbarstingen werkzaam is, hetgeen hij meent dat ook nog daardoor wordt

bevestigd, dat de sterkste uitbarstingen in den Indischen Archipel kort na

den regentijd of gedurende dezen plaats grijpen.

Het spreekt van zelf, dat deze beschouwingswijze dan verder den schrijver
leidt tot hel verwerpen dor hypothese, volgens welke de vulkanen slechts ope-

ningen zouden zijn voor eenen algemeeneu diep liggenden vuurhaard. Hij

meent integendeel, dat de meeste uitbarstingen geheel lokale verschijnselen

zijn. {Neue Jahrb. ƒ. Miner. etc,, 1862, II. 5, p. 582).

Hg.

Ozon-uitademing der planten. —
De heer C KOSMANN heeft eene reeks van

onderzoekingen verrigt over hel ozon-gehalle der lucht ip do al of niet nabij-

heid van planton, en besluit daaruit het volgende;

1*. De planten ontwikkelen uil hare bladeren en overige groene deelen

geozoniseerde zuurstof.

2°. De aldus gedurende den dag ontwikkelde hoeveelheid ozon is grooter

dan die aanwezig is in de omgevende lucht.

5“. Gedurende den nacht wordt dit verschil nu! voor het geval dat de plan-

ten ver uiteen staan, maar staan zij digt opeen gehoopt, dan bevat de lucht

in haren onmiddellijken omtrek meer ozon dan de dampkring, hetgeen de
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schrijver verklaart door aan te nemen, dat het gedurende den dag ontwikkelde

ozon des nachts nog de planten omringt, wanneer er geen wind is (?).

4°. De planten in het vrije veld ontwikkelen meer ozon dun die in de steden

gedurende den dag, hetgeen verklaard kan worden door den krachligen groei

der eersten, die ook meer koolzuur ontleden.

5’. Hieruit volgt, dat de buitenlucht in woningen te midden van tuinen,

weiden en bosschen meer levenwekkend dan in de steden is.

6°. Te midden van steden en eene digto bevolking is de hoeveelheid ozon

in de nachtlucht aanraerkelijker dan in de duglucht; in de nabijheid van plan-

ten vermindert het eerste en wel des te meer naar gelang de planten talrijker

dan de menschcn zijn, zoodat in het vrije veld de belrekkelijke hoeveelheid

van het ozon in de daglucht met het aantal planten toe en die in de nachtlucht

afneemt.

7°. Het binnenste der bloemkroonen ontwikkelt geen geozoniscerdc zuurstof.

8°. In de woonkamers is de zuurstof gewoonlijk in den niet geozoniseerden
toestand, (iCompt. rend., LV, p. 731).

Hg.

Bloedzuigers in warme bronnen. — DlESING beschrijft twee nieuwe soorten van

bloedzuigers, welke door prof, SMIDL in twee warme bronnen in Hongarije ge-

vonden zijn. De temperatuur van het water bedraagt in de eene 2G°,S G., in

de andere 26°. Beide soorten belmoren lot het geslacht Aulastomum
,

waarvan

tot hiertoe slechts twee soorten, de eene in Middel-Europa, de andere in

Noord-Amerika levende, bekend waren. Hij heeft de nieuwe soorten A. Schmidli

en A. Wedli genoemd. Opmerking verdient nog, dat in de bron, waar laatst-

genoemde gevonden is, ook de schoone Nymphaea thermalis groeit, die, naar

beweerd wordt, anders alleen in den Nijl voorkomt. (Sitzungsber. d. K. Wien.

Akad., Bd. XLV, 1ste Abth., p. 481).

Hg.

Ontwikkeling der Pycnogoniden of Zeespinnen. — IlODGE had gelegenheid deze

waar te nemen aan Phoxichilidiumcoccineum. De embryones vormen zjch in de eije-

ren ,
die bevestigd zijn aan de poolen der moeder. Zij komen er uit onder de

gedaante van kleine larven met twee bovenkaken en slechts vier poolen en gelijken

meer op onvolkomen Acari dan op dieren uil de groep der Pycnogoniden. De

larve begeeft zich vervolgens in de ligchaamsholle eencr Coryne en dringt door

in een der zijdelingsche knoppen. Daar houdt zij eenigen lijd haar verblijf,

om zich verder te ontwikkelen. Zij ondergaat daarin eene eerste vervelling,

waarbij zij hare poolen geheel verliest. Bij eene volgende vervelling komen
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echter wederom poolen en wel drie paren te voorschijn. Met de kaken baant

zij zich nu eenen uitweg uit het haar omgevend hulsel en vertoont zich dan

in allen deele als een volwassen Phoxichilidium, alleen met uitzondering van

het nog ontbrekende vierde paar poolen, die zonder twijfel bij eene volgende

en laatste vervelling te voorschijn komen. (Ann. a. Magaz. of nat. Hist., 1862,

Jan., p. 33).

Deze ontwikkelingswijze is merkwaardig, eensdeels omdat zij een nieuw

voorbeeld levert van tijdelijk parasitisme, anderdeels en vooral omdat de ont-

wikkeling, na eerst progressif geweest te zijn, regressif wordt, om later

weder progressif te worden, daardoor herinnerende aan de zoo opmerkelijke

ontwikkclings-geschicdcnis der Sitaris humeralis.

Hg.

De Eadiolariën. —
Van hel fraaije werk, door HAECKEL in het vorig jaar

te Berlijn in het licht gegeven, onder den titel van Monographie der Eadiolariën

(Ie deel, tekst en atlas van 35 platen
,

beiden in groot 4o), las milne edwards
,

in de zitting van den 22 Dec. 1862 der Académie des Sciences, een uittreksel,

dat ik hier met eenige bekorting overneem.

Het ligchaam der Radiolariën is zamengesleld uit eene (bij de andere Rbizo-

poden ontbrekende) centrale vliezige kapsel en daarom been liggende sarcode.

Hun vorm is bolrond of lensvormig zamengedrukt, minder vaak elliptisch; bij

de familie der Cyrliden is de beurs kegelvormig en aan het uiteinde in ver-

scheidene kwabben verdeeld. De beurs beval kleine, ronde, doorschijnende

cellen, gedompeld in eene geleiachlige, lijmerige, op de buitenom liggende

sarcode gelijkende stof, — vet in talrijke kleine korrels of in grootere ronde

massas, — verschillend gekleurd pigment, — in enkele gevallen concreliën,
die op amylum-korrels gelijken, — voorts kristallen, andere vreemde cellen

(des cellules singnlières) ,
cn bij zeer groote soorten eene centrale blaas.

De sarcode, die het uitwendig omhulsel dezer dieren uitmaakt, is, evenals

de sarcode in hot algemeen, eene homogenegeleiachtige, zamentrekbare stof,

zonder oogenschijnelijke organisatie, die zich uitstrekken kon in den vorm van

talrijke, straalvormige, steeds veranderlijke verlongsels (pseudopodiën), welke

zich weder terugtrekken, zoodat zij op nieuw met de overige sarcode ineen-

smelten. In de sarcode zijn beval: vele zeer kleine, soms rood of bruin ge-

kleurde korrels, die zich laten medevoeren door de bewegingen der veranderlijke

vertakte filamenten; — bovendien (behalve bij de familie der Acanthometriden)

vele groote, gele, ronde cellen, die men nooit vindt bij andere Rhizopoden,—
en eindelijk bij de grootste soorten korrelig pigment en zeer groote, door-

schijnende cellen.
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Dij de meeste Radiolariën is een uit kiezel beslaand skelet aanwezig, van

een zeer onderscheiden, soms bevalligen, soms zonderlingen vorm. Dij een

deel der Radiolariën (de afdeeling der Ectolithia) bevindt zich bet skelet buiten

de centrale kapsel, bij de overigen (de afdeeling der Entolithia) daar binnen.

Soms vormt dat skelet een doornenkrans om de kapsel, soms eene regelmatige
ster van twintig stralen, soms eene getraliede schelp met verschillendearchi-

tektonische versieringen. De typus dezer vormen is nu eens straalvormig,
dan eens symmetrisch bilateraal, soms asymmetrisch.

Even als hij de Polythalamiën dienen hij de Radiolariën dezelfde organen,

t. w, de zamentrekhare pseudopodiën, lot de vegetative en animale functiën.

De voortplanting geschiedt deels door ontwikkeling der in de kapsel bevatte

doorschijnende cellen, deels door inwendige knopvorming, deels door deeling.

De meeste Radiolariën zijn vrije zelfstandige individuen; maar er zijn ook

koloniën, zamengesteld uit een aantal individuën, die door anastomosen hunner

pseudopodiën met elkander zamenhangen.

De tweede afdceling van HAECKEL’S werk is gewijd aan de beschrijving van

de geslachten en soorten der Radiolariën. (iCompt. rend.
,

Tom. LV, pag. 909).

D. L.

Over de hoeveelheid lucht, die een slapende behoeft, deelde de heer J. DF.L-

imucK aan de Académie des Sciences eene nota mede, waarin hij beweert, dat

die hoeveelheid hij lange na niet zoo groot kan zijn als men doorgaans meent.

Hij beroept zich daarbij op de volgende feiten: dat wilde dieren (leeuwen,

tijgers, beercn) het binnenste hunner holen opzoeken om te gaan slapen; dat

onze honden zich te dien einde in een hoek neerleggen en de snuit onder de

buik verbergen; dal alle vogelen, ofschoon, gelijk bij proefnemingen blijkt,

zeer spoedig door asphyxie stervende bij gebrek aan lucht, toch om te slapen

niet slechts boslotene hoekjes opzoeken, maar ook den kop in het dons onder

de vleugels verbergen, dat de dieren, die een winterslaap houden, zich in

een hol volkomen van de buitenlucht afsluiten; dat eindelijk de mensch
,

aan

zijn instinkl ovcrgelalen, volkomen hetzelfde doet. Men denke bij dit laatste

aan de digt gesloten bedgordijnen van vroeger tijd, aan het kind, dat, goed

willende slapen, hel hoofd onder hel dek steekt of de nachtmuts over het

gelaat trekt, aan den soldaat in hel veld, die nooit goed slapen kan dan met

bedekt aangezigt enz. (Compt. rend.
,

Tom LV, pag. 892).

Ofschoon de door 1). aangevoerde feilen alles behalve beslissend zijn en niet

van dien aard, dat zij mogen verleiden tot zorgeloosheid ten aanzien van eene

zoo goed mogelijke ventilering der slaapvertrekken, zoo verdienen zij toch

eenige opmerking. Eene ventilatie der slaapkamers in bijzondere woningen,
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die beantwoordt aan de daarvoor lot dusver door do wetenschap gestelde

eischen, is eene hoogst moeijelijke en kostbare en daarom meestal onuitvoer-

bare zaak. Aan den anderen kant schijnt de ondervinding, gegrond op de

leefwijze van vele in primitiven toestand verboerende volken, aan te duiden,

dat die eischen dor wetenschap wel wat overdreven zijn, — daargelaten nog

de door L). aangevoerde feilen. Het zou daarom, geloof ik, nog wel der

moeite waard wezen, op nieuw te onderzoeken, of een slapend mensch,

of zoogdier in het algemeen, werkelijk zooveel kubieke ellen lucht noodig

hoeft, als men doorgaans — en tut dusver om goede redenen — aanneemt,

eene hoeveelheid, die, de omstandigheden in aanmerking genomen, gelijk I).

naar waarheid zegt, nest Mn d’être rassurante”.

D. L.

Eigenschappen, die de zwavel verkrijgt door bijvoeging van eene zeer kleine

hoeveelheid iodinm.
—

De heer DI15TENBACHER deelt mede, dat wanneer men

bij zwavel, verhit tol omstreeks 180°, iodium voegt, het mengsel, opeen

glasplaat of porceleinen schotel uitgegoten, eene laag vormt, die gemakkelijk

afgeligt kan worden en gedurende verscheiden uren en zelfs dagen eene op-

merkelijke elasticiteit behoudt. Dit mengsel heeft een metaalglans en is bevonden

zeer geschikt te zijn tot het maken van afdruksels, die lot de kleinste bijzonder-

heden weder geven. ( Compt. rend., Tom. LV, pag. 893).

D. L.

Scheiding van wol en zijde in weefsels, van elkaar en van plantenvczelcn. —

PAYEN heeft aan dc Académie des Sciences in hare zitting van 1 December 1862,

cene methode van PEUSOZ
,

den zoon, medegedeeld, die veroorlooft de ver-

houding der drie genoemde sloffen in een weefsel met vrij groote naauwkeu-

righeid te bepalen. Chloorzink, in eene op 60° C verzadigde oplossing met

zinkoxyd vermengd, lost zijde op met hetzelfde gemak, waarmede de cellulose

van katoen, vlas of hennip wordt opgelost doorkoperoxydammouiak. Wanneer

men dus een gemengd weefsel met de zooeven genoemde oplossing van chloor-

zink behandelt, hetgeen koud geschieden kan, maar bij verwarming zonder

dat de oplossing behoeft te koken, sneller gaat, dan lost deze alle zijde op,

die er in is. Als men daarna het overgeblevene, gedroogd, weegt, dan geeft
het gewigtsverschil do hoeveelheid zijde aan. Bijtende potasch of soda, opge-

lost in water in eene verhouding van 5 tot 10 procent, lossen nu alle wol

op uil dit overblijfsel. Of wat uu weder overblijft enkel planlcnvezel is, kan

men beproeven door het op te lossen in koperoxydamraoniak.

Ln.
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Schaal van bakbarometers. — Glaisher heeft aan de Brilish Association den

barometer vertoond, die bij zijne luehtreizen bad gediend. Het was een gewone

bakbarometer, door negretti en zambra vervaardigd met eene voor de nul-

punlsverandcring gecorrigeerde schaal, die zoo laag ging als tot het bovenge-

noemde doel noodig is. Om deze correctie te verkrijgen, hadden N. en Z.

aangewend ,
wat men een regtslrceks ijken van de buis met den bak zou kunnen

noemen. Zij hadden namelijk die buis eerst dubbel zoolang genomen als dit

zou noodig zijn en die aan het open einde van eene kraan voorzien. Na baar

nu gevuld en uitgekookt te hebben, werd zij in den te bezigen bak op de ge-

wone wijze in kwik geplaatst, de kraan een weinig geopend en toen weder

gesloten. Nu werd de hoogte van het kwik in de buis en in den bak naauw-

keurig gemeten, weder een weinig kwik uitgelaten en weder beide hoogten

gemeten, enz. Uit deze gegevens liet zich de correctie gemakkelijk bereke-

nen, die aan de schaal moest worden aangebragt, toen later de buis midden

doorgesneden en het bovendeel met denzellden bak tot een barometer was

zamengevoegd. Ln.

Afplatting van Mars. — Met den heliometer van het observatorium te Oxford

heeft MAIN achttien reeksen van metingen gedaan van de aequatoriaal- en pool-

middellijnen dezer planeet. Hij vindt de afplatting gemiddeld gelijk aan -j' s.

Bessel meende, dat die afplatting niet bestond, ARAGO vond haar gelijk -jVi

HERSCHEEL tV CU SCHROETTER SV- {Cosmos
,

XXII, p. 8).

Ln.
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Ligchamen nabij de zon. —
In de vergadering der Fransclio Akaderaie van den

12 Januarlj j.l. werd een brief voorgelezen van den lieer A. poey, directeur

van liet meteorologisch observatorium te Havana, waarin hij de aandacht

vestigt op cene mededeoling van prof. auber, aangaande eene waarneming door

dezen aldaar gedaan, gedurende de zon-eclips van den 15 Mei 1850. A. zag

namelijk, toen hij den kijker zoodanig rigtte, dat de zonneschijf door het dak

van een huis overdekt werd
, op korten afstand van den zonnerand een groot

aantal lichtende ligchaampjes, die uit de zon schenen te komen en zich in

verschillende rigtingen bewogen, somtijds elkander kruisten en dan in de

ruimte verdwenen. Andere ligchaampjes, na zich lot op eenen afstand van

drie of viermaal de middellijn der zon daarvan verwijderd te hebben, keerden

bijna langs denzelfden weg terug, alsof zij sterk werden aangetrokken door de

plaats, vanwaar zij waren uilgegaan. Andere eindelijk schenen cene elliptische

baan te beschrijven, zoodat men hen gedurende hunnen loop kon volgen, dan

eens lot de zon naderende, dan weder er zich van verwijderende. Hunne

bewegingen waren zeer snel en geen enkel was langer dan eene halve seconde

zigtbaar, Eenige dezer ligchaampjes hadden de grootte van een ster van de

zevende grootte; anderen waren slechts oven zigtbaar. Toen de zon weder

begon zigtbaar te worden, kon men hen nog waarnemen, ofschoon met meer

moeite, en toen hare schijf reeds meer dan half ontbloot was, kon een der

waarnemers, die den heer A. vergezelde, nog twee zwarte ligchaampjes zien,
die zeer zwak verlicht waren.

Wij teekenen hier deze waarneming op, zonder er echter voor het oogen-

blik veel gcwigl aan te hechten, daar hel vreemd zoude zijn, dal bij de vele

waarnemingen, die tijdens totale zon-eclipscn in den loop der laatste jaren

gedaan zijn, niemand van iels dergelijks gewag hoeft gemaakt. Doch de zon-

eclipsen leveren nog zoo vele raadsclachtigc verschijnselen op , dat het geenszins

onmogelijk is, dat daaronder zijn, die alleen onder begunstiging van eenen

tropischcn bemel kunnen worden waargenomen. Hg.

Eegenhoeveelheid
op Java.

—
In het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch
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Jndië, Dl. XXIII, bl. 518, komt een bcrigt voor van den heer N. A. t.

ARRlëNS, dat wel in slaat is om ecnig denkbeeld Ie geven van de geweldige

hoeveelheid regen, die in sommige lijden, vooral in de maanden November tot

Maart, op Java valt. Volgens waarnemingen aan den regenmeter te Pamabasan
,

valt bij zware regenbuijen één millimeter water in 35 lol 22 seconden, bij

gewone slagregens in 20 tot 16 seconden, terwijl de hoogste waargenomen

snelheid 1 millim. in 13 seconden bedroeg. Blijkens de bijgevoegde tabel over

bet jaar 1859 vielen toen alleen in de maand Maart 405 millimeters regen.

(Wij herinneren hierbij ter vergelijking, dat de gebeele hoeveelheid regen,

welke gemiddeld in den loop van een jaar in Nederland valt, omstreeks 730

millim. bedraagt).

Be beer Aiuuë.NS berekent, dal, indien bot gedurende zes uren bard geregend

beeft, op bet regen-gebied van den Serajoe (de rivier in de residentie Banjoe-

Mas, welke in 1861 zulke zware overstroomingen heeft te weeg gebragt),

cene oppervlakte hebbende van omstreeks 1200 vierkante palen, eenc hoeveel-

heid van niet minder dan 1961 millioenen kubieke meters gevallen is, dat is

ruim twee en een half maal zoo veel als noodig zoude zijn om de gebeele

Haarlemmermeer te vullen. Hg.

Generatio spontanea. — POUCHET
,

de bekende verdediger der generatio spon-

tanea
,

welke hij heterogenesis noemt, — een naam, dien wij liever voor dien

van autogenesis verwisselen, — heeft wederom in eene verhandeling, geplaatst

in de Annales des Sciences naturelles, 4me. Ser. Zool. XVI11, p, 277, de door

pasteur uit zijne onderzoekingen afgeleide resultaten uitvoerig beslreden, en,

indien het hem ook al niet mogt gelukt zijn deze volkomen te weerleggen,

dan heeft hij toch ouzes inziens duidelijk genoeg aangetoond, dat do quaestie

nog verre is van met afdoendo zekerheid te zijn opgclosl. Wij kunnen hem

hier echter niet in zijne bewijsvoering volgen, welke zich voornamelijk steunt

op de onmogelijkheid om in de lucht hel beslaan van zoovele kiemen van

organisdhe wezens aan te wijzen, als de panspermisten (dit isdenaam, waar-

mede l'QUCHET zijne tegenstanders, en in de eerste plaats pasteur, betitelt)
daarin veronderstellen aanwezig te zijn. Maar uil de door hem medegedeelde

proeven komt ons eene der vermelding waardig voor, omdat zij in elk geval

het bewijs levert, dat het ontslaan van bepaalde soorten van Infusorien af-

hankelijk is van schijnbaar zeer geringe nevenomstandigbeden. Wanneer van

eene infusie de eene helft gegoten wordt in een boog en naauw, de andere

in een wijd vat, dan onstaan in het eerste millioenen van groote, met cilien

bezette infusorien (Paramecium enz.), terwijl in het andere alleen Monaden on

Vibrionen te voorschijn komen. POUCHET schrijft dit toe aan de omstandigheid,



27WETENSCHAPPELIJK lil.lltLAD.

(lat in liet eerste geval wel aanvankelijk Monaden en Vibrionen ontstaan, doch

die gestorven zijnde weldra eene dikke laag, een stroma, aan de oppervlakte

van liet vocht vormen, waarin nu de grootere infusoricn ontslaan kunnen,

terwijl daarentegen dit stroma in het tweede geval te dun blijft, dan dat

daarin dc vorming van groolere infusorien zoude hunnen plaats grijpen. Hij

heeft deze proef nog eenigzins gewijzigd, door de infusie te gieten in een hoog

glas, halverwege van een kraan voorzien, cn dan, nadat het slroma met de

infusorien zich gevormd had, het onderstaande vocht voorziglig in een wijd
vat af te tappen. Ook dan vormden zich in het laatste alleen Monaden en

Vibrionen, in weerwil dat de lucht, waaraan de heide vaten zijn blootgesteld,

in beide gevallen dezelfde was. Hg.

Gogen van Pholaden, — WlLL had reeds voor vele jaren (FROmtiP’s Neue

Notizen
, 18M, No. 622 en 623) gezegd, dat de pigmentylekken, welke bij de

Pholaden aan het einde van de sipho voorkomen, oogen zijn. Later was echter

door DESHAMES, op grond van genomen proeven, aan deze organen de he-

teekenis van geziglszintnigen ontzegd. Hij oordeelde, dal zij alleen als last-

werktuigen konden beschouwd worden. Onlangs nu ontving de Socictd philo-

malique to Parijs cone mededeeling van den hoer L. vaillant, waarin deze

aankondigde, dat hij zich overtuigd had, dat de Pholaden zeer gevoelig voor

kunstlicht zijn. Hij ontdekte dit bij Pholas Candida, Ph. dactylus en Ph. crispata,

inzonderheid hij de laatste. Hij nam steeds waar, dat, indien hij eerst alle licht

had builen gesloten, door over hel glas, dal de dieren bevatte, een van binnen

zwart gemaakt hulsel Ie plaatsen, zoodra dit hulsel werd weggenomen, de

sipho’s zich intrekken en de openingen daarvan zich sloten, doch dal zij dan

na cenigc oogenblikken zich weder uitbreidden en openden. Zot men hel licht

op grooter afstand, zoodat de waarnemer nog even de dieren en hunne be-

wegingen zien kan, en verwijdert men nu hel hulsel, dan blijven de dieren

rustig, hetgeen bewijst, dat hel niet de door het wegnemen van het hulsel te

weeg gebragte schudding is, die de bewegingen te voorschijn roept.
I*at de zitplaats der gewaarwording van het licht in dc pigmentvlekken is,

bewees V. door het gedeelte der sipho, waaraan deze zich bevinden, af te

snijden, De sipho behoudt dan wel hare gevoeligheid, doch de toenadering
van een kunstlicht brengt geene bewegingen meer voort.

Een zonderling verschijnsel is het echter, dat V., evenmin als vroeger

Deshaijes, de Pholaden gevoelig voor zonlicht heeft gevonden. Hij vermoedt

echter, dat de reden daarvan hierin te zoeken is, dat het moeijelijk is de dieren

gedurende den dag in het volkomen duister te brengen. Dit punt verdient

derhalve
nog nader onderzoek. (Vlnslilul 1802, p. 419). Hg.
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Genealogische tarwe,
— Op de algemeene tentoonstelling te Londen, in den

loop van hel vorige jaar gehouden, bevondt zich ook, onder den naam van

Pedigree Nursenj Wheat, eene soort van tarwe door HALLETT gekweekt, volgens

hetzelfde beginsel van keuze, dat in Engeland zoo uitstekende resultaten heeft

opgeleverd, ter verbetering van het vee. De oorspronkelijke variëteit was die,

welke den naam van «roodc Mersery-tarwc” draagt. De twee eerste aren,

waarvan de korrels gezaaid werden, hadden eene lengte van 4, E. duim en

bevatten te zamen 87 korrels. Een dezer korrels bragt in 1858 10 aren voort,

waarvan de langste 6J- duim lang was. Deze 10 aren bevatten van 55 tot 79

en te zamen G88 korrels. Een korrel van de aar met 79 korrels leverde in

het volgende jaar 17 aren, waaronder er van 7i d. lang waren, van 55 tol 91

en gezamenlijk 1190 korrels bevattende. Een korrel van de aar van 91 korrels

bragt in 1800 59 aren voort met 2145 korrels, hoewel de grootste aar, ten

gevolge der ongunstige weersgesteldheid, er slechts 74- telde. Een korrel

dezer laatste aar leverde 52 aren , waarvan de langste in 1801 eene lengte van

8| duim had. Een korrel van eene het vorige jaar geteelde aar, die 125

korrels telde, en den 18 Sept. 18G1 geplant werd, had in .lunij 1862 80 aren

voortgeplant. Eene plant daarvan was 5 voel en 8 duim hoog. (Bonplandia

1862, p. 552).

Hg.

Het Thallium.
—

In de zitting van den 15 December 1862 van de Académie

des Sciences Ie Parijs, hoeft dühas aangaande dit metaal een rapport voorge-

lezen
,

waaraan wij, ter aanvulling van hetgeen wij vroeger in dit liijblad

dienaangaande hebben medegedeeld, hel volgende onllcenen.

De ontdekking van het thallium is vooral belangrijk door de verwonderlijke

tegenstelling tusschen de chemische en physische eigenschappen van dit metaal.

Men overdrijft volstrekt niet door te zeggen ,
dal het in de op de gewone wijze

geklassificeerdo rij der metalen cene vereeniging van de meest tegengestelde

eigenschappen vertoont, die regt zou kunnen geven om het met den naam van

paradoxaal, met dien van ürnithorynchus onder de metalen te bestempelen.

Het heeft bijna dezelfde kleur, volkomen dezelfde weekheid en juist dezelfde

specifieke warmte als het lood, waarop het bovendien nog gelijkt doordat het,

op hel papier gewreven, sporen nalaai en doordat het, evenals het lood, met

iodium- en chroomverbindingen een geel en met chloorverbindingen een wit

praecipilaal geeft. Maar geconcentreerd en zelfs kokend chloorwalerslofzuur

lost het slechts zeer langzaam op, terwijl daarentegen zwavelzuur in dienzelf-

den toestand het met groote snelheid oplost; — genoegzaam verhit in zuurstof

geplaatst, brandt het met aanmerkelijken glans, en kokend water werkt erop
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als een verdund zuur. Het is dus een alkalimetaal, dat met hel caesium en

rubidium naast hel kalium, natrium en lithium moet plaats nemen.

De aequivalent-getallen dier alkalimetalen zijn, 11 = 1:

De specifieke warmte van het thallium is door regnaijlt bepaald op 0,03385.

Om dus aan de wet van DULONG en PEUT te voldoen
,

zal zijn aequivalenl-

gctal, evenals dat van alle andere alkalimetalen, op de helft moeten vermin-

derd, dus op 102 worden gebragt. Zijn atoom-volume is 8,5, zijn teeken Fl.

Ln.

Malaptcrurus Electricus, stroomrigting bij zijne ontladingen. — DUBOIS REY-

MOUD (,Monatsbe.richle der Akad. d. Wiss. zu Derlin en daaruit Archives des

Sciences Naturelles, XV, p. 379), heeft met een dezer visschen te Berlijn eenige

proefnemingen gedaan. Reeds vroeger was met behulp van den rlieoslsoop

gevonden, dal bij zijne ontladingen in eenen geleider, die den kop met den

staart verbindt, de positieve stroom van den eersten naar den laalsten is

gerigt. I).B. R heeft dit op nieuw onderzocht en wel met behulp van de ont-

leding van iodkalium. Twee geleiders, wier eene uiteinde in verbinding was,

elk met een van twee platinaplaten, die de een met den kop en de andere

met den staart van den visch in aanraking waren, werden met de andere uit-

einden in aanraking gebragl, op cenigen afstand van elkaar, met een stuk

fillreerpapicr, dat met eene oplossing van iodkalium was doortrokken. De

vroeger verkregen uitkomsten deden verwachten, dal nu door den elektrischen

stroom van het dier, onder één dier uiteinden, en wel onder dat van den

draad, die met den staart in verbinding was, eene vlek van vrij geworden Jo-

dium zou ontstaan. Maar in plaats daarvan zag D.b. R. steeds twee vlekken,

een onder hel uiteinde van eiken geleider ontstaan, waarvan die, welke met

het slaarleindc overeenkwam, slechts iets grootcr was dan de andere.

Waaraan moest dit worden toegeschreven? Moest men'er uit opmaken, dat

de Malaplcrurus steeds twee ontladingen geeft, de eene wat sterker dan de

andere, zoodat door dit overwigt de naald des rheoskoops toch eene afwijking
in bepaalde rigling verkrijgen kan? Dit zou kunnen zijn; maar door eene

reeks van proefnemingen, waarin wij hem hier niet kunnen volgen, heeft

D.B. R, aangeloond, dat dit niet zoo is, dat de ontladingen van den visch be-

paaldelijk in eene enkele rigling en wel in de boven aangegevene geschieden,

en dat hel ontstaan der tweede vlek aan eene secondaire oorzaak moet worden

toegeschreven. Immers, hoe snel men ook de platinaplaten van den visch af-

Lithium
.

. .
.

7. Rubidium
. . 00 as

Natrium
. . . .

23. Caesium.
.

.
.

.
125.

Kalium
. . . .

59. Thallium
. . .

. 204.
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nemen en uit het water verwijderen moge, toch kan men onmogelijk beletten,

dat de slroomverbinding door liet papier, de geleiddraden, de plalinaplaten en

het ligchaam van den visch of het water, een oogenhlik gesloten blijve. Uit

het geval zijnde, ontstaat er daarin, door de polarisatie van de platina uit-

einden, van de reophoren, die met de oplossing van iodkalium in aanraking

zijn, in rigting aan de eerste tegenovergesteld, en deze is het die

de tweede, kleinere vlek doet ontstaan.

Ln.

Snelheid der beweging van vloeistoffen door naauwe huizen. — GRAHAM heeft

hierover, na de uitkomst van POISEDILLE te hebben bevestigd gevonden, dat

alcohol zich door haarhuizen liet langzaamst beweegt, als hij zes aequivalenten

water bevat, vele nieuwe proefnemingen gedaan (Journal of the Chemical Society,

XV, 11 en daaruit in Cosmos, XXII, 154). Hij heeft gevonden, dat salpeter-

zuur het langzaamst gaat, als het drie aequivalenten water bevat, behalve dat,

wat liet bevatten moet om als vloeistof te bestaan, als dus zijne zamenstelling
beantwoordt aan de formule N II O6

+ 3 11 0. Zwavelzuur gaat 24 maal

langzamer dan water en toch gaat een mengsel van deze beide vochten, vooral

dat, hetwelk overeenkomt met de formule S II O 4
+ 3 11 O, nog langzamer

dan zwavelzuur alleen. Azijnzuur gaat het langzaamst als bel met water is

gemengd tol C4 lll O* + 2 II O, boterzuur als het gemengd is tot C 8 II8 Ü 1
-+-

3 II 0. Graham beeft deze onderzoekingen nog niet geheel geëindigd.

Ln.

Endosmose van gassen en ontbinding van water. —
Wanneer men, zegt H.

SAIMTK CLAHIE DEV1LLK in eeiie mededeeling aan de Académie des Sciences te

Parijs, zitting van den 2 Fcbr. 1.1., waterstof leidt door ecne buis van onver-

glaasd en dus poreus aardewerk (boe lang en wijd de buis is, wordt in onze

bron niet opgegeven, evenmin als de hoeveelheid gas, die in gegeven tijd daar-

door goay, dan verzamelt men aan bet andere einde, waar de buis met behulp
van een verlengstuk onder water uitkomt, geen waterstof, maar enkel damp-

kringslucht, waarvan de zamenstelling in drie proefnemingen gevonden werd:

De waterstof verspreidt zich dus in de lucht, terwijl deze laatste in de buis

als ’tware opgezogen wordt, en dit, niettegenstaande de drukking van het gas

I. 11. III.

Zuurstof 21 20,9 20,8

Stikstof 79 78,1 78,2

100 100 100.
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in de buis, die aan het einde steeds cenigc duimen water moet verplaatsen,

steeds grooler is dan die daar buiten.

Wanneer men de poreuse buis nog door eene tweede, wijdere, die verglaasd

en dus voor gassen ondoordringbaar is, omringt en deze rondom behoorlijk

afsluit, dan kan men de binnenste buis omgeven met een gasmengsel van

willekeurige zamenstelling. Kiest men daartoe koolzuur, dat aan bet eene eind

van de wijdere buis in-, en aan het andere uitstroomt, dan neemt men, zoodra

door do binnenhuis een stroom waterstof wordt geleid, bet verrassende ver-

schijnsel waar, dal de beide gassen door den poreusen wand heen als ’t ware

van plaats verwisselen. Uit de buitenste buis stroomt dati namelijk bijna

zuivere waterstof, die daar ontstoken kan worden, terwijl uit de binnenste

buis bijna niets dan koolzuur komt, dat brandende ligchamen dadelijk mtdooft.

Deze zelfde toestel vertoont, als hij in een fornuis wordt gebragt, dat in staal

is hem tot 1100° a 1500° C. Ie verhitten , wal DF.ville noemt de ontbinding

(dissociation) van het water (die GROVE reeds door gloeijend platina had te

weeg gebragt, Reft.) Leidt men namelijk, zoodra de heide buizen de ver-

langde temperatuur hebben bereikt, waterdamp door de binnenste en koolzuur

door de buitenste, en vangt men het uit heide slroomend gasmengsel boven

potaschloog op, die het koolzuur opneeml, dan houdt men zuiver knalgas over.

Rij dien warmtegraad zijn dus de waterstof en de zuurstof van het water van

elkaar losgemaakl, onthouden geworden
,

en de eerste is door den poreusen

wand naar buiten getreden, terwijl een gelijk volume koolzuur hare plaats bij
de zuurstof innam. Waterdamp wordt dus ontbonden bij eene temperatuur,
die zijn volume vertienvoudigt. Ln.

Werking op het hart van den nervns vagus en den nervus sympathicus. —

Wij hebben de kweslie over de genoemde zenuwen als zoogenaamde opheffmgs-

zenuwen (Hemmungsnerven ) reeds nu en dan (b. v. 1858, bladz. 58, 1861,

bladz. 63) aangeroerd. Ten aanzien van de barlbewegingen staat tegenwoordig
de zaak ongeveer aldus. Prof, SCHIFF vernietigde bij geilen en katten den

ncrms accessoritis aan beide zijden , zonder dal er versnelling'der hartbewegingen

ontslond. Na twaalf dagen waren, terwijl de pols altijd normaal bleef, de

takken, die de accessorius aan den vogus geeft, ontaard en dus niet meer prikkel-
baar. INu kon de galvanisalie der beide vagi ,

’t zij door zwakke, ’l zij door

sterke stroomen, de harlbewegingon niet doen ophouden. Echter volgde op

de doorsnijding dier zenuwen als altijd ccne groote versnelling der hartslagen.

Schiff hesluit, dat bij de vertraging der harthewegingen alleen de accessorius

cene rol speelt, maar dat zijne verlamming die bewegingen niet versnelt,

terwijl de prikkeling der vagi alleen de harlbewegingen niet uitdooft, maar
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hunne doorsnijding die inderdaad doet versnellen. Maar cene zenuw, wier

prikkeling de beweging van het orgaan niet doet afnemen, en wier doorsnijding

die beweging niet versnelt, kan geen opheffings-zenuw worden genoemd; noch

de accessorii
,

noch de vagi zijn dus zoodanige zenuwen. — Molesciiott heeft

bevonden, dat eene zwakke, schoon niet al te zwakke prikkeling van den vagus

de menigvuldigheid der hartslagen doet toenemen, dat eene sterkere prikkeling

ze doet afnemen cn eene nog sterkere ze geheel onderdrukt. Ditzelfde resul-

taat verkregen moleschott en NAüWERCK bij de prikkeling van den n. sym-

pathicus , waarbij opmerking verdient, dat bij dwarse doorsnijding van het

balsgedeelte van deze zenuw, liet de prikkeling van bet periphcriscb gedeelte

is
,

die de versnelling der harlbewegingen vóórtbreng!, zoodat bier van geene

reflexwerking sprake is. Andere proeven van M. en UUFSCHMIDT op den sym-

pathicus leiden lot dezelfde gevolgtrekkingen : eene zwakke maar aanhoudende

prikkeling van den sympathicus veroorzaakt eerst versnelling van don pols,

die echter trapsgewijs voor eenc vertraging plaats maakt; ccne middelmatig

sterke doet hetzelfde, maar eindigt met een gchcelen stilstand der bewegingen

te veroorzaken ; eene sterke prikkeling heft deze laatste terstond op. — liet

ophouden der hartbewegingen bij ’t zij sterke, ’t zij langdurige prikkeling der

vagi of der sympatlüci is blijkbaar het gevolg van overprikkeling cn daaruit

ontstaande uitputting. Hierbij wordt de op éénc zenuw aangebragte prikkeling

op de drie overige overgedragen, liet feit, dat de bartbeweging zich later

herstelt, niet slechts wanneer de prikkeling heeft opgehouden, maar ook

wanneer zij is blijven voortwerken, laat zich zóó verklaren, dat de overprikke-

ling van de regtslreeks geprikkelde zenuw het zenuwgedeelle, waarop zij

inwerkt, zóó verlamt, dat do zenuw niet meer in staat is die prikkeling op de

drie overige over te dragen, waardoor deze zich herstellen en haren normalen

invloed op het hart weder beginnen uit Ie oefenen.

Aan den anderen kant verzekert VON bezold de proeven van S. en M. her-

haald te hebben en tot de conclusie gekomen te zijn, dat de prikkeling der

vagi, ook door de zwakste stroomen, nooit versnelling der harlbcwegingen te

voorschijn roepl, en dat prikkeling van den slam van den sympathicus de hart-

bewcgingen noch versnelt nocli vertraagt, liet pleit blijft dus nog onbeslist.

[Biblioth. univ. de Genève, Archiv. des Sciences phys., 20 Janv. 1863, pag. 81).

D. L.
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Verandering van den brekingsindex door menging van zoutoplossingen. —

PiEgnault deelde aan do Société philomathique, in Imre zitting van den 14- Febr.

j. I., de uitkomsten mede van eenige door hem in het werk gestelde waar-

nemingen, ter beantwoording dor vraag: welken invloed heeft de vermenging

van twee zoutoplossingen op haren brekingsindex ?

Hij bezigde daartoe den bekenden toestel van K1RCHH0FF en BUNSEN voor de

spectraal-analyse, daarin hel flinlglas-prisma vervangende door een hol glazen

prisma , dat met de te onderzoeken vochten gevuld werd. De streep I) van

het Sodium-licht diende hem als vast uitgangspunt. Eerst werden do heide

te onderzoeken oplossingen door gepaste verdunning tot volkomen gelijken

brekings-index gebragt, dan vermengd en nu onderzocht, hoe ver zich de streep

II naar de zijde van hel rood of naar die van het violet verplaatst had.

De gemengde zoutoplossingen waren alle zoodanige, dal er geene ziglhare

dubbele ontleding daardoor ontstond.

Als algemeen resultaat leidt R. uil zijn onderzoek af, dat, indien eene der

oplossingen een sterk zuur gebonden aan eene zwakke basis, do andere oen

zwak zuur gehouden aan eene sterke basis beval (h. v. acelas sodae en sulpit as

sine/), de brekingsindex van het mengsel steeds geringer is dan die van elk

der afzonderlijke oplossingen.
Hoor de proef om te keeren

,
dal is door menging der zoutoplossingen

,
welke

kunnen ontslaan ten gevolge der ontleding (b. v. acelas zinci met sulphas sodae) ,

Hint daarentegen de brekingsindex eenigzins.

Daaruit besluit 11., dat er werkelijk eene gedeeltelijke uitwisseling van zuren

en liases in het vocht plaats grijpt, en dat daarmede de meening van BER-

thOllet omtrent don slaat der zuren en bases in gemengde oplossingen

proefondervindelijk bevestigd is. (VInstitut, 1865, p. 54).

Hg.

Invloed van drukking on de oplosbaarheid van
stoffen. -—- Inzonderheid ter ver-

klaring van eenige geologische verschijnselen, wais het van gewigt te onder-

zoeken
,

in hoeverre verandering van drukking invloed uitoefent op de oplos-

1865. 5
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baarheid van stoffen. De heer karl möller heeft zulks getracht te doen en

den uitslag zijner bevindingen in zijne inaugurale dissertatie medegedeeld.

(Z. POGGE.ND. Ann.
,

1862, CXVII, S. 386).

De wijze, waarop hij do drukking allengs vermeerderde, is vernuftig. Hij

bezigde daartoe namelijk eene ontwikkeling van knalgas aan de polen ecner

batterij, die eindigde in het waterig vocht, waarvan hel oplossingsvennogen

moest bepaald worden. Dit was bevat in eenen goed gesloten toestel, waar-

mede een manometer in verband stond, waarop de hoegrootheid der drukking

kon worden afgelezen. Deze bedroeg in deze proeven van 1 tot 40 atmospheren.

Voor de bepaling van de temperatuur diende- een in het vocht gedompelde

thermometer.

De op hare oplosbaarheid in water onderzochte stoffen waren: chlorsodium,

zwavelzure soda, zwavelzure potasch en zwavelzure kalk.

In het algemeen vond K. M., dal het oplossingsvennogen van water voor

genoemde stoffen, bij vermeerderde drukking,*onafhankelijk van eene warmte-

verhooging, klimt. Echter niet in hooge mate; nog het meest bij zwavelzuren

kalk. Voor deze slof slaat de oplosbaarheid bij 1 atmospheer lot die bij 20

atmospheren als 10: H. ilG.

Herstellingsvermogen bij dieren. —
Bert deelde aan de Société phllomathique

te Parijs de uitkomsten eener reeks van proefnemingen over dit onderwerp

mede, daarbij herinnerende aan de vroegere van RÉAUMUR, BROUSSONET,

HEIN1KEN en anderen.

De afgesneden staart der larven van vorschen en watersalamanders herstelt

zich met des te grooter zekerheid, naar gelang het dier jonger is. Wanneer

de vier poolen reeds begonnen zijn zich te vormen, herstelt zich de staart

niet meer.

De afgesneden kieuwen van watersalamanders groeijen niet meer aan, maar

de slomp gaat voort zich te vergrooten.

De ifgesneden vinnen van goudvisschen herstellen zich
,

met al hare deden,

ook met de in tweeën gesplitste stralen. De staartvin groeit hel snelst weder

aan. B. zag deze zich in den loop van vijf maanden (van Augustus lot Decem-

ber) vier malen weder herstellen. Daarop volgen in snelheid van herstelling:

de borstvinnen, dan de buikvinnen, vervolgens de aarsvin en eindelijk de

rugvin, welker weder-aangroei het langzaamst geschiedt.

Bij insekten gaat de herstelling van afgesneden ligchaamaanhangsels: poolen,

sprieten, slaartaanhangsels, slechts zoo lang voort als het dier voorlgaat zich

te vervellen, derhalve alleen in den larventoestand. B. nam zijne proeven op

larven van Agrion en van Ephemera. Hij zag die herstelling lot drie of vier
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malen plaats grijpen, liet nieuw gevormde deel groeit uit juist ter plaatse

waar het oude is afgesneden, maar blijft onder de huid verborgen en vertoont

zich eerst nadat deze is afgeworpen. Niet dadelijk echter heeft het de vorige
grootte bereikt. Dit geschiedt eerst na moer dan ééne vervelling.

Bekend is de waarneming van réaumur
, volgens welke kreeften en krabben,

aan welke een gedeelte van een poot is afgesneden, het overig gebleven gedeelte
door een soort van vrijwillige amputatie verwijderen. B. beschrijft de plaats

waar dit geschiedt. Aan hel tweede lid van do poot bevindt zich een naad,

waar de beide aanoenliggende stukken slechts door een vlies verbonden zijn.
Daar heeft de afscheiding plaats, hetzij met medehulp der overige poolen of

door eene krachtige zamontrekking der antagonistische spieren, ter weerszijde
van don naad, aan hel lid zelf.

Niet altijd echter geschiedt deze vrijwillige verwijdering, nadat een gedeelte
van een poot weggenomen is. Daartoe moeten minstens twee der loden van

een poot verwijderd zijn; anders gaat de herstelling eenvoudig uit van het

punt waar de operatie heeft plaats gehad. Bij Cancer moenas zag B., dal de

nieuwe vorming plaats grijpt onder het vlies, hetwelk het likleeken bedekt.

Daar onder blijft echter de poot toegevouwen, tot op het oogenblik der ver-

velling, Eerst dan treedt het nieuwe deel naar buiten en ontplooit zich. De

verdeeling in leden van den zich nieuw vormenden pool is reeds met de loupe

ziglbaar, wanneer deze nog slechts 1 millim. lengte heeft. ( l’Jnstitut
,

1805,

P- 28). Hg.

Beweging van deeltjes in plantencellen, — G. C. SC1IAEFFER te Washington

beschrijft eene eigendommelijke beweging van kleine deeltjes, die hij waarnam

m jeugdige cellen, welke de luchtkanalen in het merg van Saururus cernuus

begrenzen. Zij verschilt, volgens hem, van alle dergelijke bewegingen of do

zoogenaamde cyclose, in do cellen van andere phanerogame planten waarge-

nomen. De bewegende deeltjes nemen het midden der cel in. Hij vergelijkt
het verschijnsel bij dat, hetwelk waargenomen wordt in de zoogenaamde blazen,

aan de einden van Closterium. (Amer. Journ. ƒ. Sc. a. Arts, 1862, p. 400).

Hg.

Koperkleurig lood. — Bij de elektrolyse van eene oplossing van salpeterzuur
loodoxyde zag wöHLER somwijlen de zich vormende kristalblaadjes van lood,
na eenige uren aanhoudend werken des strooms, volkomen de roode kleur

van zuiver koper aannemen. Steeds blijft een dan cens grooler, dan eens

kleiner deel van het afgescheiden lood zijne gewone kleur daarbij behouden en

bij aanwending van allerlei slroomsterklen en van de meest verschillende lood-
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zouten, in koude of lieete, in neutrale of zure oplossing kan men nooit vooraf

zeker zijn hel verschijnsel te zullen waarnemen. Dit hangt dus van hel toeval,

dat wil zeggen van ccne omstandigheid af, die zich lot nog toe aan de waar-

neming heeft onttrokken.

Als de koperkleurige blaadjes, met zorg van de nog wit geblevone afge-

zonderd, eerst met water en dan met alkohol worden gewasschcn en gedroogd,
dan vertoonen zij zich in alle opzigten als koper en behouden ook in de lucht

kleur en glans. In verdund zoutzuur of salpeterzuur blijven zij onveranderd.

Wordt bet laatste verwarmd, dan lossen zij zich daarin op en blijven daarbij

tot bet laatste deeltje rood. Toch gelooft vvöHLER niet, dat de geheelemassa

gekleurd is, maar wel, dat de kleur te wijten is aan eene dunne oppervlakkige

laag, die do werking van het zuur langer weerstaat dan het daaronder liggend

wit lood. In geheel zuiver waterstofgas verhit, blijven de roode blaadjes nog

tot ongeveer 200° C. onveranderd ; bij sterkere verwarming smelten zij lol kleine

bolletjes gewoon lood. Zoolang het niet gelukt om deze stof met zekerheid

en dus in genoegzame hoeveelheid te doen ontslaan, moet men zich wat haar

wezen aangaat tot gissingen bepalen. Wohler schijnt niet afkeerig van het

denkbeeld, dat bet eene verbinding is van lood met waterstof. (Annalen der

Chemie und Pharmacie
,

Supplb. 11, S. 155, en Dinglers Polyt. Journ., CLXV1I,

S, 154). Ln.

Overbrenging van brieven en kleine pakjes door den elektrischen stroom.
—

Eene spiraal van gelciddraad met behoorlijk van elkaar geïsoleerde windingen

vertoont, gelijk bekend is, zoodra een El. stroom daardoor heen wordt geleid,

hel verschijnsel der aantrekking, intrekking zoo men wil, van eene ijzerstaaf,

die, als de stroom sterk genoeg is en terwijl hare as en die der spiraal verti-

kaal gehouden worden, in laatstgenoemde hangen blijft.

liet elektromagnetisch bowegingswerkluig van PAGE was op deze intrekking

gegrond. Ongeveer te gelijker lijd met deze toepassing is ook de voorslag

(van als Rcfnls geheugen hem niet bedriegt) bekend geworden, om

daardoor eene soort elektromagnetisch werpgeschut te verkrijgen.

Een viertal of meer spiralen werden daartoe, met eenige tusschenruimte,

achter elkaar zoo geplaatst, dat hare assen in elkanders verlengde lagen. Een

ijzeren staaf kon zich door die spiralen over een leider met rollen gemakkelijk

bewegen en door eene geschikte inrigting werd te weeg gebragt, dal zoodra

die staaf vóór de eerste spiraal geplaatst werd, deze in verbinding trad met

eene galvanische batterij. De staaf werd daardoor voortgetrokken en op het

geschikte oogenblik werd door deze beweging dc eerste spiraal buiten werking

gesteld, terwijl de tweede met de batterij verbonden werd om op bare beurt
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op dezelfde wijze door de derde vervangen Ie worden, en zoo vervolgens. l!e

snelheid, die de staaf door de eerste spiraal verkregen had, werd nu door de

tweede verdubbeld en in het algemeen, tot zekere grens althans, dooi) de

n° nvoudig vermeerderd , waardoor eindelijk de staaf deze laatste met eene

aanmerkelijke snelheid kon verlaten.

Zoo als bekend is, zijn de genoemde toepassingen niet in het werkelijk leven

overgegaan. Voor eenigen tijd is door bonelli
,

den welbekenden uitvinder van

het elektromagnetisch weefgetouw, een voorslag gedaan om hetzelfde beginsel

op eene andere wijze, althans met een ander doel, in toepassing te brengen.

Een wagentje beweegt zich over een miniatuur-spoorweg en is bijna geheel

met eene ijzeren buis omkleed. Het draagt eene galvanische batterij van 8

Grove-elemenlen. Op geschikte afstanden van elkaar zijn om den spoorweg

heen spiralen geplaatst, die telkens, als de ijzeren huis daarvóór komt, met

de batterij in verbinding gebragt worden en den hollen ijzereylinder aantrekken.

Het wagentje verkrijgt daardoor dus spoedig eene groote snelheid en behoudt

die, hoe lang de weg ook is, zoo lang het slechts spiralen vindt, die er door

bare aantrekking telkens zooveel op nieuw aan mededeelenals het door wrijving

en andere wederstanden verloren heeft. Zulk een «spiraalspoor” kan dus het

wagentje en daarmede allerlei ligto pakjes en brieven in zeer korten tijd een

aanmerkelijken afstand doen doorloopen.

Denkt men nu aan hel proole aanlal spiralen, alligt een tweeduizendtal

voor elke kilometer, dat hiertoe henoodigd moet zijn, dan schijnt deze voor-

slag eenigzins avontuurlijk. Toch heeft men te Manchester de zaak op vrij

groolo schaal beproefd, met aanvankelijk goeden uitslag. (Zie Dinglcrs Volgt.

Journ.
,

Bd. CLXVII, S. 316). Ln.

Catalogus van wetenschappelijke verhandelingen, — In zijne aanspraak hij do

jaarlijksche algemeene vergadering der Itoyal Society te Londen (Proceedings of

the Uoyal Society, XII, bl. 28(3), heeft de president, generaal SABINE, ook

berigt gegeven van den voortgang der onderneming om vanalle wetenschappe-

lijke verhandelingen, in alle talen, die sedert het begin -dezer eeuw tot het

jaar 1860 het licht hebben gezien, de titels niet plaatsaanwijzing te vereenigen
in één catalogus. Dit werk is reeds aanmerkelijk gevorderd; het meeste is

gereed van hel eerste gedeelte, waarin die titels naar chronologische volgorde

zijn geplaatst. Dit vormt reeds zesentwintig doelen in handschrift, liet tweede

gedeelte, dat die titels naar alphabetische volgorde van de namen der schrijvers

bevatten zal, is mede zijne vollooijing nabij. Alleen het derde gedeelte,

waarin die titels, naar hunne onderwerpen geklassiflceerd, zullen opgenomen

worden, is nog weinig gevorderd. De onkosten van dezen arbeid hebben nu
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reeds ccne som van 980 ponden sterling of nabij de twaalfduizend Ncd. guldens

bedragen. Binnen kort zal bepaald worden, of men dezen catalogus in hand-

schrift zal plaatsen in de bibliotheek ten gebruike voor de leden alleen, dan

of men dien zal doen drukken en algemeen verkrijgbaar stellen.

Ln.

Nog eens ontbinding van het water. — II. ST. CLA1RE DEVILLE beeft aan de

Académie des Sciences tc Parijs, in liare zitling van den 23 Februari] 1.1., op

nieuw aangaande dit verschijnsel eene incdedeeling gedaan. Ter aanvulling

van hetgeen wij hiervoor, bl. 30, dienaangaande, naar aanleiding van D’s.

mededeeling in de zitting van den 2 February, herigtten, nemen wij hier nog

het volgende over:

Om de ontbinding van waterdamp door een gloeijend ligchaam blijvend en

dus zigtbaar te doen zijn, komt het er slechts op aan te beletten, dat de beide

gassen ,
die daarbij ontslaan

,
zich een oogenblik na hun vrijworden weder ver-

eenigen. In de vorige proeven van I). geschiedde dit, voor een deel althans,

door do scheiding, welke de poreuse lusschcnwand lusschcn beide gassen
tc

weeg bragt. Men kan zonder zulk een tusschenwand hot verschijnsel dan alleen

waarnemen, wanneer men, óf de gevormde gassen plotseling en sterk afkoelt,

gelijk dit bij de proef van GttOVE geschiedde, die door DEVILLE en DEliRAY

met grooto massa’s gesmolten platina is herhaald, óf mot den waterdamp eene

zeer groole hoeveelheid van een ander, hier werkeloos, gas vermengt.

Wanneer men b. v. een stroom koolzuur leidt door water, dat bijna lot het

kookpunt is verhit en het daaruit komend mengsel van koolzuur en waterdamp

door eene gloeijende met stukjes porselein los aangcvulde huis voert, dan ook

verkrijgt men knalgas na opslorping van het koolzuur door eene alkalische

oplossing; maar men verkrijgt alleen waterdamp uit de gloeijende buis, als

men deze onvermengd daarin voert. Ln.

Oudste atmospheer der aarde.
—

ln een aan de Académie des Sciences ingele-

verd stuk van den heer DUPONCHEL, getiteld: Cyclc du déecloppement de la

vie organique & la surface du globe, gaat de schrijver van hel volgende denk-

beeld uit. Gedurende dien eersten tijd, waarin de aarde nog in gloeijend

heeten toestand verkeerde, heeft de zuurstof zich moeten verbinden met alle

aanwezige koolstof en waterstof, en, toen deze ontbraken, met de alkalische

en aardachtige metalen, lot eindelijk de gansche bestaande hoeveelheid zuur-

stof uitgeput was. Het daaruit ontstane koolzuur moet zich in zijn geheel in

den dampkring hebben bevonden, daar de hooge temperatuur der aarde het

ontstaan van carbonaten niet toeliet. Daarentegen kon in dien dampkring ook
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geen enkel atoom vrije zuurstof aanwezig zijn. Twee oorzaken beroofden ver-

volgens, eerst de eenc na de andere, daarna gelijktijdig, de primitive at-

mospheer van die groote overmaat van koolzuur. Zoodra de aarde afgekoeld
was beneden bet natuurlijke onlledingspunt der carbonalen, moesten zich deze

laatste vormen door verbinding van koolzuur met de oxydcn
,

die voortgebragt
werden door de langzame ontleding der primitive silicaten. En toen er veel

later een plantengroei ontstaan was, werden groole massa’s koolstof vastge-

legd ,
ten gevolge der opeenhooping van de uit koolstof boofdzakelijk bestaande

overblijfselen van planten, liet verschijnen van zuurstof in den dampkring

gedurende de eerste eeuwen der aarde schrijft Ü. geheel aan de planten loc.

sliet gewigt,” zegt hij, »van de in de aardkorst bevatte uit kool beslaande

brandstoffen; anlhraciet, steenkool, ligniet, turf, humus, — moeten, als zuivere

koolstof berekend, afgezien van de vreemde zelfstandigheden , die zij kunnen

bevatten, juist gelijk zijn aan de hoeveelheid, die de zuurstof der lucht zou

kunnen verbranden ; stellen wij dit op 750 kilogr. op elke vierk. el van de

aard-oppervlakle, dan vertegenwoordigt dit, voor hel geheel van al die brand-

stoffen, een totaal gewigt van 575 trillioenen tonnen koolstof, of eene gemid-
delde steenkoollaag van 0,00 el dikte op de geheele oppervlakte der aarde.

0Compt. rend., Tom. LVI, pag. 20f). lf. L.

Hoeveelheid lucht, noodig voor de ademhaling gedurende den slaap. De heer

itussoN
, apotheker te Toul, is tegen de beweringen van delbruck (zie

Bijblad, bladz. 51) opgekomen. Wat voor 1)., bij de door hem aangevoerde
feiten, ontvlugten van den invloed der lucht is, beteekent bij hem zich in vei-

ligheid ter rust begeven, of zich voor de koude beschuiten. De gewoonte van

kinderen, om liet hoofd onder de dekens te steken, geldt niet algemeen en

is eene kwade gewoonte, waaraan men ze ontwennen moet, »En zou,” zegt
Dij, »niet do vogel, die met den kop onder de vleugels slaapt, zijn bek zoo

plaatsen, dat hij toegankelijk is voor de lucht?” — De heer DESCI1AMFS
, van

Avallon, heeft daarentegen eene nota ingezonden ter ondersteuning van het

gevoelen van delbruck
,

— en door den heer SAUREL is' een opstel ingele-

verd, waarin hij schijnt te beweren, dat de huiduitwaseming, gedurende den

slaap, eene hulpfunctie der ademhaling is. Alles, de opstellen van DELBRUCK,

iiusson, DUSCIIAMI’S, SAUREL, is in handen gesteld van eene commissie ad

hoe, bestaande uit de leden der Akademie PAYEN en longet. Wij hopen, dat

die beide heercn den hun opgedragen last niet zullen vergeten, wat bij der-

gelijke commission niet zonder voorbeeld is. (Compt. rend., Tom. LVI, pag, 12,

220, 203).
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Hetzelfde hopen wij van de commissie voor de kwestie der familie-huwe-

lijkcn, zamengesteld uit de heeren ANDRAL, haver
,

bernard en bienAymÉ.

D. L.

Invloed van den betrekkelijken leeftijd der ouders op het geslacht van het

kroost. — Boudin heeft hierover een opstel aan de Académie des Sciences in-

geleverd
,

waaruit de volgende, trouwens ook reeds door anderen gevonden

resultaten af te leiden zijn. t°. Is de vader ouder dan de moeder, dan pre-

domineert hij het kroost het mannelijk geslacht; 2Ü
.

het omgekeerde heeft

plaats, waar de moeder ouder is dan de vader;’3°. hij gelijken ouderdom der

ouders staan de sexen nagenoeg gelijk, maar toch nog met een gering over-

wigt van de vrouwelijke, (iCnmpt. rend., Tom. LVI, pag. 553). — Hel laalsle

is zeer good le begrijpen, wanneer men slechts bedenkt, dal bij jeugdige

mensebon van verschillende sexe, maar van gelijken ouderdom, de vrouw den

man steeds in ligcharnelijke ontwikkeling een weinig vooruit is,

H. L.
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Satellietten van Sirius.
— Voor ecnigen tijd [Wet. Bijblad 18G2, p. 49) gaven

wij berigt van de ontdekking van CLARK, dat Sirius eene dubbelster is. In

de zitting der Fransche Akadcraie van 9 Maart j.l. werd nu een brief van

Goldschmidt gelezen, waarin deze meldt, dat Sirius vergezeld wordt niet

door een enkel, maar door een half dozijn satellieten en derhalve bet mid-

delpunt van een geheel stelsel zoude zijn. Hij beeft deze ontdekking gedaan

met oenen kijker, waarvan bet objectief eene middellijn van slechts zesenveertig

lijnen beeft. Hoewel bet nu waar moge zijn, dat een scherp oog, gewoon,

gelijk dat van GOLDSCHMIDT, die reeds zoovele kleine planeten ontdekt heeft,

aan bet waarnemen van zeer kleine lichtstippen aan den hemel, voorzeker door

eenon kleinen kijker meer ziet dan een minder geoefende door eenen veel

grooteren, zoo schijnt hel echter raadzaam de bevestiging dezer ontdekking
ook door andere waarnemers af te wachten, alvorens haar voor goed aan te

nemen. HG.

Oorzaak der stratificatie van het elektrisch licht, — Van dit raadselachtig ver-

schijnsel geeft UE1TL1NGER ccne verklaring, die zich in de eerste plaats grondt

op eene vroegere waarneming van v. ETTINGHAUSEN, dal namelijk de verschil-

lend lichtende gedeelten ook een geheel verschillend spectrum geven. R. heeft

dit punt nader onderzocht en leidt uit zijne waarnemingen af, dal, zoodra in

eene GElSSLERsche buis het geslratificeerde licht ontslaat, dit een gevolg is van

eene ontleding en laagsgewijze scheiding in twee gassen, die elk voor zich

bij den doorgang der elektriciteit lichtend worden, maar op eene verschillende

'vijze. De proefnemingen, waaruit R. tot deze gevolgtrekking besluit, vindt

men in de Sitzungsber. d. Kais. Akad. XL1H, p. 15.

Hg.

Temperatuur van de Middellandsohe zee. — Kapitein T. SPRATT deelt in het

Naulical Magazine de uitkomsten cener reeks van waarnemingen mede aangaande

de temperatuur van het water der Middcllandscho zee op verschillende diepten,

waaruit blijkt, dat op 100 tot 500 vademen cene standvastige temperatuur



42 ALBUM DER NATUUR.

hecrscht, die ook met grootere diepten, lot op 2000 vademen, niet meer

afneomt. In den Griekschen archipel vond hij deze minimum-temperatuur reeds

op 100 vademen. Zij bedraagt aldaar SA 0
tol ö5° F. In het meer oostelijk en

westelijk gelegen gedeelte der Middollandsche zee, namelijk bij Egypte, bij

Greta, tusschen Malta en Tripoli enz., is dc minimum-temperatuur in ver-

schillende jaargetijden, dus geheel onafhankelijk van de warmte van hot zee-

water nabij de oppervlakte, 59° tol 62’. In de Atlantische en andere oceanen

wordt de minimum-temperatuur eerst op veel grootcre diepten bereikt en

bedraagt daar tot 59°, doch dit heeft geen invloed op het water der Middel-

landschc zee, daar de straat van Gibraltar eene diepte van slechts 200 vade-

men heeft, en het koudere, diepere water van den Atlanlischcn oceaan daardoor

wordt buitengesloten. ( Peterm. Geogr. Miltlteil. 1862, XI, p. 451).

Hg.

Omzetting van cinchonine in eene met chiniue isomerisclie basis. — SlRKCKEU

bewerkstelligt dit door cinchonine eerst met bromium te behandelen cn ver-

volgens de verkregen verbinding met eene alkoholischc oplossing van potasch

te koken. Er scheidden zich kristallen af, die volkomen de zamenstelling van

chininc hadden, maar er in scheikundige reaction van verschilden. Ook is

de oplossing in zuren niet fluorescerend. Wet chinidine stemt de verkregen

basis mede niet overeen. S. noemt haar oxycinchonine. (Ann. d. Chem. u.

Pharm. CXXII1, p. 579). Ha.

Ontwikkeling van het organische leven in Australië. — In den laalsten tijd is

van meer dan eene zijde de meening uitgesproken , dat Australië hel oudste land

der aarde zoude zijn. Men grondde zich hierbij vooral daarop, dat de tegenwoor-

dige fauna van dit werelddeel in vele punten overeenstemt met die tijdens dc

jura-periode in Europa. M’COY, thans hoogleeraar aan dc univcrsitcit te Wcl-

bourne en directeur van het nationale museum van Victoria, heeft onlangs hel

onhoudbare dezer stelling aangetoond en bewezen, dat in dit werelddeel alle

perioden van do oudste tot de jongste evenzeer vertegenwoordigd zijn als in

Europa en Amerika.

Opmerking verdient de door hem aangewezen overeenkomst tusschen een

aantal fossilen uit het palaeozoische tijdperk met dergelijke in Europa. Zoo

geldt dit van een aantal ondersilurische Graplolilhen, behoorendc tol de ge-

slachten Diplograpsus
,

Cladograpsus
,

Didymograpsus cn Monogropsus. Hymeno-

caris Salteri komt evenzeer bij Melbourne, als in Wales in Engeland voor;

Phacops longicaudatus van llroadhurst-Greek in Victoria is dezelfde als de soort

in de Wenlock-platen van Engeland, en Orthoceras bullatum wordt evenzeer te

Melbourne als in de Ludlow-rotsen van Wales gevonden.
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De zcefauna van hel oudste palaeozoische tijdperk was derhalve, — zoo be-

sluit de schrijver, wolligt ietwat voorbarig, — specifiek idenlisch over de

geheele aardoppervlakte.

De jongere palaeozoische vormingen worden mede in Australië vertegen-

woordigd ,
zoowel door zeevorraen, zooals verscheidene Productus-soorten,

als door ecnc Lepidodendron- soort
,

welke niet alleen in Victoria, maar ook in

ccnigc der stecnkolcnlagen van New-South-Wales voorkomt.

Andere slcenkolenlagcn van New-Soulh-Wales cn desgelijks van van Dic-

mens-land hchooren tot de mesozoische periode. Daarin worden alle planten,

die, zooals Calamites, Lepidodendron, Sigillaria enz., de oudste stcenkolenflora

kenmerken, gemist, maar treden daarentegen verschillende soorten van Cyca-

deën (,Zamites) op. Ook de in de nabijheid daarvan voorkomende Belemniten,

Penlacriniten cn andere overblijfselen van zee-dicren belmoren lot hetzelfde

tijdperk.

Ook do lagen van liet tertiaire tijdvak zijn door M’COY als ver over Australië

verbreid aangewezen. Zij zijn gekenmerkt door eenc dicolyledonen-flora, die

geheel verschilt van de mesozoische, en door reusachtige diervormen, welke,

even als elders, de voorloopers geweest zijn van de nu nog in Australië levende

vormen, bovendien is dat werelddeel, evenals de overige, gedurende het

tertiaire tijdperk, voor een groot deel door de zee overdekt geweest, gelijk de

talrijke in zee afgezelte lagen getuigen, die, blijkens de daarin bevatte

fossilen, tot dat tijdperk belmoren. {/hm. and Magaz. of Nat. Hist. 1862, p.

137). Hg.

Heg iets over Archaeopteryx. — Reeds herhaaldelijk (z. Wet. Bijblad 18G2, bl.

33 cn 83) hebben wij gewag gemaakt van de merkwaardige vondst van een

fossil, dat een waren middelvorm tusschen vogels en replilien daarstelt,

zoodat hel al naar gelang men aan dit of dat kenmerk een grootcr gewigt

toekent, onder een dezer beide klassen kan gerangschikt worden. Uit verkon-

digt zich reeds in de nomen, welke dit zonderlinge schepsel ontvangen heeft.

V. MEIJER noemde het Archaeopteryx lithographicus , WAGNER Gryphosaurus,

welken geslachtsnaam OWEN aanvankelijk verwisselde met Griphornis j later

echter nam hij dien door v. MEIJER gegeven weder aan, alleen met verande-

ring van de soortbenaming in macrurus. Owen heeft namelijk gelegenheid

gehad dit fossil aan een nader onderzoek te onderwerpen ,
nadat het was aan-

gekocht voor de paleontologische verzameling van het Britsche museum en

hij hoeft daarvan verslag gegeven in eene Vergadering der Royal Society (z.

Ann. a. Magaz. of Nat. Hist. 18G3, February, p. 122). Door dit verslag wordt de

vroeger gegeven beschrijving in de hoofdpunten geheel bevestigd, doch OWEN
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voegt er eene opmerking bij, die wel de aandacht verdient. Het meest in

het oog loopend verschil lusschcn Archaeopteryx en de vogels van het tertiaire

en van het hcdendaagsche tijdperk is het aanzienlijk getal (20) van vrije

slaartwervels, terwijl daarentegen het hekken en heiligbeen weinig ontwik-

keld zijn. Dit nu herinnert den embryonalen toestand der tegenwoordig levende

vogels. Een jonge struisvogel heeft 18 tot 20 staartw'ervels. Eerst gedurende

de verdere ontwikkeling worden eenige der voorste slaartwervels tol bestand-

delen van hel bekken-heiligbeen. Zoo zoude derhalve Archaeoptcryx den

embryonalen vorm van latere vogels voorstellen, evenals dit reeds opgemerkt
is ten aanzien van vele andere, in vroegere tijdperken geleefd hebbende dieren,

waarin men vormen terug vindt, welke bij hedendaagsche dieren slechts voor-

bijgaande gedurende het vrucbllevcn bestaan.

ÜwtiN vergelijkt de verandering in bet maaksel van den staart, die hier wordt

waargenomen, met eene dergelijke verandering in den staart der visseben , die,

aanvankelijk alle helcroccrk, later ook bomocerk zijn geworden.

Nog stippen wij bier aan, dat in The Inlellcclml Observer, December 18G2, ccnc

afbeelding van dit fossiel door woodward is gegeven. lie.

Een nieuwe Chlamydophorus. — Van dit merkwaardige zoogdicrengcslacht,

waarvan lot dusverre slechts eene enkele, in Chili te huis hehoorendc soort

bekend was, heeft onlangs burmeister
,

thans Directeur van hel museum te

liuenos Aires, eene tweede soort beschreven, die leeft aan den voet der Cor-

dillcra’s in Bolivia, maar ook aldaar uiterst zeldzaam is, zoodal het zelfs aan

de inwoners onbekend was, ofschoon deze het geluid, dal het dier in zijn

onderaardsche verblijf maakt en dal gelijkt op het geschreeuw van een pas

geboren kind, dikwijls gehoord hadden. In uitwendige gedaante gelijkt de

nieuwe soort, die burmeister Ch. retusus noemt, zeer op den reeds bekenden

Ch. truncatus, doch zij is ongeveer de helft groolcr dan deze, en verschilt

er voorts van door de beharing, die uil kort, ecnigzins kroes wolkaar be-

staal, hebvelk aan de buitenzijde der voorpoolen gciiccl ontbreekt. Een gewig-

lig verschil is vooral, dat bel pantser, hetwelk bij Ch. truncatus vrij langs de

zijden des ligchaams afhangt, bij Ch. retusus vast aan de huid zit, zonder

spoor van vrijen rand. Ook gaan de pantsers van den kop en van den romp

niet, zooals bij Ch. truncatus, onafgebroken in elkander over, maar hel eerste

is van liet laatste duidelijk gescheiden en eenigzins anders van maaksel. Voor

ccnc nadere beschrijving van dit zonderlinge dier verwijzen wij naar bet oor-

spronkelijke geschrift, dal onlangs in de Abhandlunycn der Nalurforschcnde Gc-

sellschafl zu Halte, Bd. Vil, verschenen is.

Hg.
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Opslorping van zuurstof door kool. — In ecne mededecling aan de Boijal

Society te Londen, in hare zitting van 2d Jan. 18G3, komt de heer ANGUS

SMITH aangaande dit onderwerp tot de volgende uitkomsten:

1°. De kool slorpt bij gewonen warmtegraad zuurstof op uit mengsels van

deze met stikstof en met waterstof. 2°. Deze opslorping duurt gedurende ten

minste eeno maand voort, hoewel de grootste hoeveelheid gas opgenomen wordt

in weinige uren of zelfs in eenige seconden, al naar de hoedanigheid der kool.

5°. Waterstof, stikstof of koolzuur worden in dienzelfden tijd niet opgeslorpt. ')

K". De hoeveelheid van het opgenomen gas schijnt ook van de diglheid van dit

laatste afhankelijk te zijn, maar niet daarvan alleen, en zonder op eenige een-

voudige wijze daarmede zamon te hangen. 5°. Als men de opgcslorpte zuurstof

door verwarming uit de kool tracht te verwijderen, dan vormt deze reeds

koolzuur op cene temperatuur van 100° C. of daar heneden. 0° De verschillende

koolsoorten hebben een zeer onderscheiden opslorpings-vermogen, voor zuur-

stof is dal van dierlijke kool veel grooter dan van houtskool. 7”. Kool, die

stikstof of waterstof heeft opgeslorpt, met een ander gas in eene afgesloten
ruimte in aanraking gebragl, laat het opgeslorple gas vrij worden, maar

neemt daarentegen van het andere gas zooveel meer op, dat de spankracht van

het gasmengsel daardoor spoedig om 20 m. m. kwik verminderd wordt. 8”.

Water verjaagt kwikzilver uil de poriën van kool met eene verbazende snelheid.

Ln.

Een nieuwe en zeer gevoelige differentiaal-thermometer.— JOULE {Proccedings

of the Lilterary and philosophical Society of Manchester, Maart 1863, en daaruit

Philosophical Magazine, April 1863, bl. 520) zegt hieromtrent het volgende:
Voor cenige jaren merkte ik de storende werking op van lucblstroomen op

de rigting van zeer bewegelijk opgehangen magneetnaalden en uille ik daarbij
hel denkbeeld, dat deze misschien ecns een zeer gevoelig herkenningsmiddel

voor temperaluur-verschillcn zou kunnen opleveren. Ik heb dezer dagen dit

denkbeeld in praktijk gebragt en daarbij uitkomsten verkregen, die mijne ver-

wachting overtroffen. Een glazen buis van twee voel (61 centimeters) lang

en i duim (ruim 10 c. m.) in middellijn was in de lengte in twee helften

verdeeld door een zwart gemaakt middenschol van karton, dat boven en be-

neden cene ruimte van een duim (2,5 c. m.) openliet. In de bovenruimlc is

een klein stukje van cene gemagnetiseerde naainaald zeer bewegelijk opgehan-

1) Dit zal hier waarschijnlijk moeten beteekenen, dat, wanneer men kool in aan-

raking brengt met mengsels van oen deze gassen en zuurstof, zij alleen do laatste

opslorpt. Ln.
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gen, en met een glazen wijzer voorzien. Nu is het duidelijk, dat het gering-

ste temperatuurverschil tusschen de lucht aan de eene en aan de andere zijde

van het middenschol eene opstijging van de meest verwarmde lucht en dus

eene circulatie van de gcheele massa zal te weeg brengen, waarbij een deel

daarvan langs den glaswijzer strijken en dezen in beweging brengen zal. Do

gevoeligheid van het werktuig kan zooveel men wil vergroot worden door

vermindering der riglkracht van het kleine magneetnaaldjc. Ik stel mij voor

dit werktuig nog op velerlei wijzen te verbeteren; maar reeds in zijn tegen-

woordigen toestand is het gevoelig genoeg om b. v. warmtestralen duidelijk

aan Ie loonen van een (metalen?) bus, die ongeveer 1 pint (5 liter) water

bevat, dat 30° (Fahrenheit?) warmer is dan de omringende lucht, en die op

omstreeks drie ellen afstands van bet werktuig is geplaatst. Ja zelfs dat de

maan warmte afstraalt, kan men er reeds nu mede aantoonen. Toen ik name-

lijk bot licht van de bijna volle maan, door eene reet in een luik vallend, op

de eene zijde van het werktuig deed schijnen, week de wijzer een aantal

graden af om later, toen door de beweging van het hemelligchaam de stralen

op de andere zijde van het werktuig vielen, evenveel naar do andere zijde

af te wijken. Ln.

Spectraal-analysD bij cle staalbereiding. — Bij do in de laatste jaren al meer

in gebruik komende wijze van Bessemer om staal uit gietijzer te bereiden door

de verbranding van bet grootste deel van de in bet laatste bevatte koolstof met

behulp van een stroom dampkringluebt, welke men door eene gesmolten massa

gietijzer heenperst, doet die verbranding eene vlam ontstaan, die op ver-

schillende tijdstippen der bereiding verschilt in kleur en andere kenmerken.

Daar deze een voornaam middel ter bcoordceling van den gang der bewer-

king opleveren, is Prof. ROSCOE op bet denkbeeld gekomen baar licht aan

de spectraal-analyse te onderwerpen. De uitkomsten daarvan bij de eerste

proefnemingen verkregen geven hem regt om te hopen, dal deze eerste

industriële toepassing der ontdekking van BESSEMER en KIRCHHOFF voor de

staalbereiding van groot belang zal worden (Procccdings als boven en daaruit:

Philosophical Magazine, bl. 319). Ln.

Iets over eene nieuwe methode ter bepaling van den schedelvorm van menschen

en zoogdieren. — Dr. CU. AEBY le Bazel heeft in een geschrift, getiteld: Eine

nenc Methode zur Destimmung der Schddelfonn von Menschen und Saugelhieren
,

Braunschweig 1862, 4°, getracht de meting des schedels op vastere en meer

natuurlijke beginselen te vestigen dan lot dusver het geval was. De grond-

ideën, waarvan hij uitgaat, zijn deze. Het is de taak der wetenschap, voor
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elke diersoort of voor elk ras den lypischen grondvorm der schedels — de

ideale grondtype, die als ’t ware de evenwigtstoestand is, waarom de werkelijk
bestaande vormen oscilleren, — uit de individuele oscillatiën uil te vindon,
en zoo uit de concrete verschijning der individuen het idee der soort of van

hot ras te abstraheren. Men moet er dus naar streven om in eenc reeks van

schedel-individuen het standvastig plaats vindende op te vallen, en daarnaar

een idealen of middenvorm des schedels te construeren, die het middenhoudt

tusschen de individuele vormen, maar vrij is van bloot individuele eigen-
aardigheden.

Ten einde nu twee schedels volstrekt en regtslreeks met elkander te kunnen

vergelijken, moeten wij in staat zijn hunne afmetingen (c herleiden lot cene

grondmaat, die in den schedel zelven ligt, bij dezelfde schedelsoort steeds

standvastig is, en bij alle schedelsoorten zich op dezelfde wijze verhoudt tot

den geiteden schedelvorm. Die grondmaat of grondlijn moet zich aan een

ongeschonden schedel ligt en zeker laten bepalen.
De lijn nu, die aan deze vereischlen het naast voldoet (volkomen zal er wel

Scene aan beantwoorden), is, volgens aeby, eene midden door den schedel

gaande regte lijn, wier achterste uiteinde is de voorrand van het achterhoofds-

gat, en wier voorste uiteinde is de voorrand der lamina cribrosa van het

zeefbeen, uitwendig aan den schedel overeenkomende met de plaats, waar

cene dooi de foramina ethmoidalia getrokken regte lijn in hare verlenging den

naad tusschen den processus frontalis des bovenkaakbeens en het traanbeen

snijdt, of, meer in bet algemeen en in het ruwe, de plaats waar zich het

genoemde uitsteeksel met do pars nasalis van het voorhoofdsbeen verbindt.

Deze lijn komt overeen met het tot eene enkelvoudige regie lijn teruggcbraglc
grondstuk des schedels, waarvan ontspringen: naar boven de eigenlijke schc-

delbeenderen (de neuraalbogcn, beenderen van den hcrschcnschcdcl, bogen
der hersenwervels), — maar beneden de aangezigtsbeenderen (de visceraal-

bogen, beenderen van den aangezigtsschedel, aangezigts-ribben). Zij dient

tot grondslag aan daarop regthoekig getrokken lijnen en plakken, welke do

afmetingen van den schedel (het hoofd behalve de onderkaak) bepalen.
lief. behoudt zich voor hier of elders nader op bet geschrift van aeby terug

te komen. Hier zij slechts aangemerkt, dat bet voorop gezette doel: hel con-

strueren van een idealen grondtype (van een volkstam b. v., waar bel elhno-

logische onderzoekingen geldt,) uit de werkelijk bestaande individuele vor-

men
,

—' inderdaad het ware en eigenlijke doel der craniographie zijn moot, —

een doel, dat echter bij do armoede van zelfs de rijkste schcdclverzamelingcn
aan schedels van één en hetzelfde volk zeer moeijelijk te bereiken is.

D. L.
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Proeven over het gescheiden zijn van gevoel en opwekbaarheid in de verschil-

lende deelen van het zenuwstelsel der insekten. — De heer E. FAIVRE heeft de

nog onbesliste vraag aangaande de gevoeligheid en opwekbaarheid in het

zenuwstelsel der ongewervelde dieren getracht tot hare oplossing te brengen

door talrijke proeven op het zenuwstelsel van Dytiscus marginalis. Wet voor-

bijgaan van hetgeen hij van zijne proeven zelve herigt, zullen wij de algemeene

resultaten daaruit hier mededeelen.

1°. De gevoeligheid en opwekbaarheid zijn in de zenuw-centra van Dytiscus

van elkander onderscheiden, evenals zij dit zijn in het ruggemerg der hoogere

dieren; men kan ze isoleren door hetzij eene bewegings-, hetzij eenc gevoels-

paralyse te weeg te brengen.

2’. Om de vernietiging der gevoeligheid te veroorzaken moet men opper-

vlakkig inwerken op de onderste oppervlakte van den zenuwknoop; deze opper-

vlakte is gevoelig. Om de beweging te vernietigen moet men diep inwerken

op de bovenste oppervlakte; deze is opwekbaar.

5’. Men kan de beide soorten van paralyse verwekken zonder de geleidende

eigenschap van den zenuwknoop te vernietigen. (Wanneer men door inwerking

op het ganglion prothoracicum deze dubbele paralyse verwekt heeft, en dan de

sprieten van het insekt knijpt, zal het zijne achlerpoolen bewegen ; knijpt men

de acblerpooten, dan zal het zijne sprieten bewegen.)

4°. Het ganglion supra-æsophageum [gewoonlijk met de hersenen der hoogere

dieren vergeleken] is zeer weinig gevoelig; het gevoel is evenwel goed te

bespeuren aan de ondervlakte, op de hoogte van het begin der pedunculaire

verbindingsdraden. Het gevoel is zeer sterk aan de ondervlakte van het

ganglion sub æsophageum.

fi°. De zenuwknoopen van het stomalo-gaslrische zenuwstelsel zijn ongevoe-

lig, maar opwekbaar.

C°. De verbindingsdraden der zenuwknoopen zijn gevoelig en opwekbaar.

7°. De zenuwen der poolen ,
die van hunne uittrede uit de zenuwknoopen

,

waaruit zij zonder duidelijk afgezonderde wortels ontstaan, gemengde zenuwen

zijn , zijn evenzeer gevoelig en opwekbaar levens.

Deze proeven bewijzen de groote pbysiologische analogie tusschen de zenuw-

knoopstreng der ongewervelde cn bet ruggemerg der hoogere dieren, en die

analogie loont aan, hoe logisch het is om eerst de eenvoudigste wezens te be-

studeren, indien men de organisatie der hoogere beter wil loeren begrijpen.

(iCompt. rend., Tom. LV1, pag. 472). 1). L.
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Overblijfselen van een menscli gevonden in het diluvium. Wij hebben aan

onze lezers berbaaldelijk berigt gegeven van liet vinden van stccnen voorwer-

pen, produkten van rnenschelijke kunstvlijt, in lagen, beboorende tot bet dilu-

vium, en vergezeld van de overblijfselen van uitgestorven diersoorten. Tegen

de daaruit afgeleide gevolgtrekking ,
dat de menseb in Europa reeds gelijktijdig

met die diersoorten zoude geleefd hebben, kon nog steeds de bedenking wor-

den gemaakt, dat men nog gcene overblijfselen gevonden had van de menseben

zelve, van wie die eerste ruwe voortbrengselen van kunstvaardigheid afkom-

stig waren. Deze laatste bedenking is thans gevallen. Boucher deperthes,

aan wiens volhardenden ijver de wetenschap reeds eene groote reeks van feiten

in die rigting verschuldigd is, heeft bij Moulin-Quignon-lez Abbeville, in de-

zelfde diluviale bedding, waarin reeds vele steenen bijlen en anderedergelijke

voorwerpen gevonden zijn, en wel in eene laag gelegen nog onder die, waarin

deze voorwerpen en stukken van tanden van Elephas primigenius bevat zijn,

de onderkaak van een menseb gevonden. Quatrefac.es beeft de zaak op de

plaats zelve onderzocht en bet feit volkomen bewaarheid gevonden. Hij beeft

in de vergadering der Franscbe Akademie van 20 April j.I. verslag van zijne

bevinding gegeven en is er in de volgende vergadering nog cens op terugge-

komen, ter wederlegging van bedenkingen, die bij sommigen (bepaaldelijk bij

falconer) waren opgerezen, als zoude bier bedrog zijn gepleegd. Hij doet

inzien, dat daaraan hier niet kan gedacht worden. Voorts heeft bij de ge-

vonden onderkaak aan eene naauwkeurige vergelijking met die van beden ten

dage levende mensebenrassen onderworpen. Wij kunnen hem daarin bier

niet volgen, maar slippen slechts aan, dal die vergelijking geenerlei zeer in

bet oog vallende afwijkingen van nog levende typen beeft doen kennen, dat do

rigting der tandkassen niet een prognaliscb, maar een ortbognaliscb ras aan-

wijst, en dat derhalve de menseb, waarvan dit overblijfsel afkomstig is, niet

tot bet negerras beeft behoord.

Hg.
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Flora van Spitsbergen. — Aan een berigt van MALMGREN over de bij de

Zweedsche expeditie in 1861 aan do westkust (76i°—79|° N, 15.) en noord-

kust (79i°—80° 40' N. B.) van Spitsbergen gevonden planten onlleenen wij
het volgende. — Het getal der kryptogamen bedraagt minstens 250 soorten.

Daaronder zijn 70—80 mossen
,

30 wieren, 130 korstmossen en 10 tol 15

zwammen. Dat der door de expeditie medegebragte soorten van phanerogamen

bedraagt 87, waarbij nog C komen, die van vroegere expeditiën bekend zijn,

zoodat dus bet geheele getal 93 is. Deze belmoren tot de volgende familiën,

waarbij wij het aantal soorten voegen:

Ranunculaceae 6 Polemoniaceae 1.

Papaveraceae 1. Personatae 1.

Cruciferae 17. Ericineae 1.

Silenaceae 3. Empetreae 1.

Alsinaceae 9. Polygoneae 2.

Dryadeae 5. Salicineae 2.

Saxifrageae 11. luncaceae 3.

Synanthereae 5. Cyperaceae 6.

Boragineae 1. Gramineae 18.

Al deze soorten zijn perennerende planten, — Vergelijkt men do aan de

west- en aan de noordkust bestaande florae onderling en met die van andere

arctische landen, dan verkrijgt men de volgende uitkomsten:

1". De flora van Spitsbergen is in verhouding lot de noordelijke breedte

rijker aan soorten dan die van eenig ander arctisch land. De oorzaak hiervan

is bet belrekkelijk gematigd klimaat, dat teweeg wordt gebragl door den golf-

stroom, waarvan de invloed zich zelfs nog aan de noordkust gevoelen laat. Nog 29

soorten van phanerogamen zijn gevonden op hoogten tusscheu 600 en 1000 voet.

Ook moet men de grenzen van de eeuwige sneeuw op 80’ breedte ten minste

op 800, zoo niet op 1000 voet stellen.

2°. Dopr het groote aantal (81) van gemeenschappelijke soorten sluit zich

de plantengroei op Spitsbergen bet naast aan die van Groenland.

S". De flora aan de noordkust van Spitsbergen onder 80° N. B. onderscheidt

zich duidelijk van die der westkust. Van de 75 aan de noordkust gevonden

soorten komen 00 ook aan de westkust voor. Deze telt in het geheel 80

soorten, waarvan 20 daar alleen voorkomen.

■4°. De flora der noordkust heeft de meeste overeenkomst met die der lan-

den om de Lancaster-sund, Barrow-straat en Melville-sund onder 74“, zoowel

door een bijna gelijk getal phanerogamen als door 58 (ongeveer 70 proc.) ge-

meenschappelijke soorten.

3". De flora der westkust is daarentegen gekenmerkt door verscheidene

ïianunculaceae G Polemoniaceae 1

Papaveraceae 1. Personatae 1.

Cruci/erae 17. Ericineae 1.

Silenaceae 3. Empdreae 1.

Alsinaceae 9. Polygoneae 2.

Dryadeae S. Salicineae 2.

Saxifrageae 11. luncaceae o.

Synanthereae 5. Cyperaceae 6.

Doragineae 1. Gramineae 18.
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meer lot een zuidelijk gebied behoorende soorten; zij draagt over het geheel

een noord-Europeescli karakter en nadert bet meest tol de arctische flora ten

noorden van de Witte zee. (.1’clermann’s Gcogr. Mittheil. 18G5, II, p. il.)

llG.

Kurkvorming. — Tot het verkrijgen van kurk voor technische doeleinden

worden twee soorten van kurkeiken gebezigd, namelijk: Quercus suber in zuid-

oostelijk Frankrijk, Italië, Algiers en op de Middellandsche zee-eilanden en

Q. occidentalis in het zuidwesten van Frankrijk en in Portugal. De Candolle

heeft, gedurende een verblijf in Algiers, de wijze, waarop de kurk zich bij

eerstgenoemde soort vormt, onderzocht en van zijne bevinding verslag gegeven

in de Memoires de la Socièté. de Physique de Genève. Vier lagen volgen elkander

van buiten naar binnen op, namelijk: de opperhuid, de kurklaag, de schors-

cellcnlaag en de bast, welke het nog weeke en jeugdige hout omgeeft. Deze

vier lagen groeijen onafhankelijk van elkander. In het derde of vierde jaar

bereikt de opperhuid de grenzen barer elasticiteit; zij springt overlangs open

en de daaronder liggende kurk komt bloot. Deze verdikt zich nu door inwen-

dige aanvoeging van nieuwe lagen. Doch de aldus langs den natuurlijken weg

ontstane kurk heeft geene handelswaarde. Zij draagt den naam van mnanne-

lijken kurk” en het eerste werk tol verkrijging van een heter produkt bestaat

in hare verwijdering door het afschillen van den boom tot op de hastlaag,

die men de «moeder” noemt. Wordt dan de boom aan zichzelven overgela-

len , dan groeit de kurk verder, terwijl, ten gevolge van het blootleggen van

de bast, het sap vloeit. Indien men eenige maanden later den boom velt, dan

vindt men op de dwarssnede eenen kurkring binnen de «moeder”, op oenen

onbepaaldcn afstand van de buitenvlakte, liet geheele buitenste deel der «moe-

der” is afgestorven en springt af bij verderen groei des booms, terwijl zich

de inwendige kurk, «vrouwelijke kurk” genaamd, ontwikkelt. Deze groeit nu

op dezelfde wijze als de «mannelijke”, d. i. door jaarlijksche aanvoeging van

ringen aan de binnenzijde; doch zij is veel teederder en veerkrachtiger dan

deze en de eigenlijke handolskurk. (Polyt, down. 18G3, CLXV11, S. 520.)

Hg.

Marmer door smelting verkregen. — liet is aan G. ROSE, in vcreeniging met

Siemens, gelukt door gloeijing van arragoniet, van lithographischen kalksteen

en van krijt, in een porseleinen val met ingeslepen stop, marmer te verkrijgen.

Bijzonder duidelijk en geheel gelijk aan hel karrarisch marmer was dat, hetwelk

op die wijze uit arragoniet bereid was. ( Monatsber. d. Berl. Akad. 1862,

Dec.) HG.
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ZamonsteUing der schelp en des deksels van Helix pomatia. — De heer li.

WICKK te Gottingen heeft in de Ann. d. Chem. u. Pharm. CXXV, p. 78 de uit-

komsten bekend gemaakt van eenige door hem verrigte analysen van vischbeen-

dcren, eijerschalcn en van de schelp en den deksel van de wijnbergslak.

Wij deden hier alleen die betreffende laatstgenoemde mede om hel in bel

oogvallend verschil in zamenstelling der beide doelen, niet alleen , wat de

hoeveelheid organische, maar vooral wat de hoeveelheid der phosphorzure

zouten betreft.

Nieuwe phase in de geschiedenis van het ozon. — Onder den titel Unter-

suchungen iiber den Sauerstnff' (Hannover) is door den hoogleeraar G. MEISSNER

to Gottingen zeer onlangs een hoogstmerkwaardig bock uitgegeven, liet bevat

ecne reeks van onderzoekingen over het ozon, waarvan de hoofdresultalen de

volgende zijn.

1°. Ozon en antozon (de beide reeds vroeger door SCHönbein onderscheidene

vormen, waaronder de actieve zuurstof optreden kan) ontstaan uit de gewone

zuurstof door elektrische injluenlie en zijn niet anders dan de van elkander

afgescheiden moleculen der gewone neutrale zuurstof, het ozon met eene

negatieve, het anlozon met eene positieve elektrische lading voorzien.

2a

.
Dd overheerschende eigenschap van het ozon is die van zicii met ecu

groot aantal oxydeerbare ligchamen te kunnen verbinden, ten gevolge waarvan

het in de natuur in den regel even snel weder verdwijnt als liet ontstaat.

Het anlozon is gekenmerkt door de eigenschap van zich met water chemisch

te kunnen verbinden tot HO 3

.
Het bezit die eigenschap echter slechts dan

wanneer het met het maximum van positieve elektriciteit geladen is. Is die

lading door geleiding enz. verminderd, dan openbaart zich die verwantschap
in het vermogen om waterdamp lot blaasjes te condenseren en wolken of

nevels te vormen.

3°. Het vermogen om water onder den vorm van nevels of wolken te con-

Schelp Deksel

Koolzure kalk 96,07' 86,75

Koolzure magnesia 0,98 0,96

Phosphorzure aarden 5,56

I’hosphorzure ijzeroxyd j U,oü 0,16

Kiezelzuur 1,15 0.55

Organische stof 0,95 6.42

100,00 100,00

Hu
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dcnsercn komt (onder de meer bekende gassen) uitsluitend aan- de zuurstof (in

den toestand van antozon) toe.

4°. Elke oxydatie wordt voorafgegaan door eene splitsing der neutrale zuur-

stof in ozon en antozon. Hel antozon wordt daarbij gewoonlijk vrij en kan

onder gunstige omstandigheden erkend worden aan zijn vermogen om HO 3 of

nevels te vormen.

5°. De nevel bij de langzame oxydatie van phosphorus ontstaande, de rook

van smeulende vuren, tabaksrook, kruiddamp enz. zijn antozonncvels, d. i.

waterdamp door antozon tot blaasjes gecondenseerd.

6". De wolkenvorming in de atmospheer beeft baren oorsprong in de aan-

houdende oxydatiën, welke aan de aardoppervlakte plaats grijpen en waardoor

eene evenredige hoeveelheid antozon in de lucht wordt gebragt, welks nevcl-

vormend vermogen zich onder gunstige omstandigheden (verdunning of afkoe-

ling) in het ontstaan van wolken openbaart.

Gg.

Photographische doorschijnendheid van verschillende ligchamen. — Prof, MlLLGR

te Cambridge beeft aan de Royal Society te Londen {Phil. Magazine, vol. 25,

pag. 304) voor eenigen tijd de uitkomsten medegedeeld van ecno uilgebreide

reeks van onderzoekingen over dit onderwerp en over de spectra van de

elektrische vonk bij gebruik van rheophoren van verschillend metaal Hij heeft

deze spectra alle gepholographieerd en daar vroegere onderzoekingen hem reeds

hadden bewezen, dat een groot deel der meest chemisch werkende stralen door

vele doorschijnende ligchamen worden opgeslorpt, was zijne eerste zorg om de

meest gebruikelijke daarvan in dit opzigt te onderzoeken , ten einde zoo mogc-

lijk voor de prisma’s en lenzen eene te vinden, evenzoo diaclinisch — dat is

voor chemisch werkende stralen doordringbaar — als kwarts, maar niet zoo-

als dit dubbel brekend, en tegelijk van grootcr brekend vermogen.

Daartoe liet hij het licht der vonk van een krachtig Ruhmkorff-apparaat

gaan, eerst door eene laag van de te onderzoeken zelfstandigheid en vervolgens

door eene spleet en een prisma cn lens; beide van kwarts.' Hel zoo gevormde

spectrum werd opgevangen op eene met iodzilver voor ’t licht gevoelig ge-

maakte collodionlaag en na gewoonlijk vijf minuten werkens werd bet daar-

door verkregen beeld op de gewone wijze ontwikkeld en gefixeerd. Uit de

kracht en de lengte der zoo gepholographieerde spectra werd nu besloten tol

den meerderen of minderen graad van diaclinisme der lusseben geplaatste

zelfstandigheden. Als algemccne uitkomsten verkreeg miller hierdoor;

1°. Zelfstandigheden, die in doorschijnendheid voor de ziglbare stralen

overeenstemmen, verschillen grootelijks in diaclinisme.
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2°. Vaste-ligchamen vertoonen denzelfden graad van diaclinisme, ook als

zij door warmte vloeibaar gemaakt of in water opgelosl zijn of ook als zij in

gasvormigen toestand zijn overgegaan. Dit gaat door én voor zeer en voor

weinig diactinische zelfstandigheden.
Als stoffen, die na dampkringslucht en eenige andere gassen het meest

diactinisch zijn, mogen genoemd worden: kwarts, ijs zoowel als zuiver

water, witte vloeispaath en, hoewel misschien iets minder, klipzout. Dan volgen

verschillende zwavelzure zouten, die van haryt, van kalk en magnesia zoowel

als van de alkaliën. De carhonaten der alkaliën en van de alkalische aarden,

alsmede de phosphaten, arseniaten en horaten daarvan, zijn alle vrij diacti-

nisch
, terwijl verzadigde oplossingen van phosphor- en arsenigzuur niet te

min eene merkbare opslorping vertoonden. De chloor- en hroomverbindingen
der alkali-raetalen en aardmetalen zijn vrij diactinisch, minder de iodver-

hindingen.

At de organische zuren en hunne verbindingen, die MILLER beproefde, ver-

toonden eene zeer merkbare opslorping. Hel is echter moeijelijk ze geheel

zuiver te verkrijgen.

Onder de anorganische zouten zijn het die van salpeterzuur, welke de duide-

lijkste opslorping vertoonen. In alle proefnemingen daarmede werden de meest

breekbare stralen zoo volkomen door eene oplossing van het een of ander

nitraat opgeslorpt, dat het spectrum daardoor tot minder dan een zesde der

gewone lengte werd leruggehragt.

Van een achttiental vloeistoffen, die MILLER beproefde, zijn er slechts twee

vrij wel (itolerably] diactinisch, namelijk water en absolute alkohol, welke

laatste evenwel toch reeds duidelijk opslorpt, ’t Minst diactinisch zijn tcrchlo-

ride en oxychloride van phosphorus, die, hoewel volkomen doorschijnend en

kleurloos, toch alle chemisch werkende stralen opslorpen.

Onder de gassen vertoonden zuurstof, waterstof, stikstof, koolzuur en

kooloxydgas geene merkbare opslorping. Die van oliemakend gas, stikslof-

oxyde, cyan- en chloorwaterstof is gering, maar toch duidelijk. Veel sterker

is die van koolgas, misschien door de dampen van benzol en andere zware

koolwaterstoffen, die het bevat, deze toch, met dampkringlucht in eene buis

van ongeveer zes palmen lang gemengd, vertoonden eene nog sterkere opslor-

ping dan koolgas, dat in diezelfde buis toch'reeds in slaat was om de breek-

baarste helft van het spectrum geheel » af te snijden.”

De tweede helft van milleu’S verhandeling, waarin de elektrische spectra

van verschillende metalen besproken worden, is nog minder geschikt om in

een kort uittreksel te worden zamengedrongen, dan de eerste. Wij moeten

hiervoor dus naar de aangegeven bron verwijzen en stippen alleen hier nog
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aan, dat miller bij bet gebruik van twee rheopboren, elk van een ver-

schillend metaal, steeds de spectra van die beide metalen gepbotographiecrd

verkreeg. Dit bevestigt ten volle de uitkomsten, voor eenige jarcn langs ge-
heel verschillenden weg verkregen door den boogleeraar VAN Breda te Haar-

lem, die aantoonden, dat overbrenging van stof in den elcklrischcn licbtboog

niet, zoo als men tot dien tijd geloofde, geschiedde van de posilive naar de

negatieve pool alleen, maar ook van de laatste naar de eerste.

Ln.

Perspomp zonder hennippakking. — JOULE heeft in eene verhandeling, bij de

Lilleranj and philosophical society te Manchester gehouden ( Mechanics magazine

en daaruit D1NGLERS Polytechn. Journal CLXV1II, S. 99), do gunstige uitkomsten

beschreven, die hij verkregen heeft met eene perspomp, waarin de zuiger in

plaats van zooals gewoonlijk bij de pompen met dompelaar door eene pakkingbus
boven aan den pompcylinder te gaan, daarin slechts zoo naauwsluilendals met

eene genoegzame bewegelijkheid bestaanbaar is op en neder kan bewogen wor-

den
,

zonder eenig smeermiddel. De beide cylinders van die pomp zijn S palmen

lang en daarin beweegt zich een zuiger van de halve lengte en S centimeters

middellijn. Deze groote lengte maakt, dat slechs zeer weinig lucht tusschen

deze en den binnenwand der cylinders kan ontsnappen ,
ook zelfs wanneer men

met dit werktuig lucht tol op zestien dampkringen verdigt. Vooral voor

heete lucht en overhitte sloom is nu zulk eene pomp, daar olie en vet spoedig

daarbij ontleed worden
, zeker zeer aanbevelingswaard. Ln.

Uitsterven van inboorlingen in Europeescbe koloniën. ~ Wederom een voor-

beeld hiervan leveren de inboorlingen van de kolonie Victoria op Nieuw-Hollaml.

In een daarover officieel openbaar gemaakt berigt, werd bet tegenwoordige
aantal der daar nog overige oorspronkelijke bewoners als niet meer dan 2105

personen opgegeven. Deze trekken van plaats lot plaats en slenteren rond

bij de steden en goudgraverijen, de zucbt tot drinken neemt bij ben de over-

beid , en er schijnt weinig boop te bestaan om den toestand van dit ras in eenig

opzigt te verbeteren. Men verzorgt hen van kleedercn en voedsel, en zij zijn
daarvoor dankbaar; waarschijnlijk zouden zij echter dal alles liever missen dan

er voor werken. Intusscbcn arbeiden enkelen gedurende een gedeelte des jaars.
Daar men hun gehcelc uitsterven voorziet, doet men moeite om wapenen en

gereedschappen van hun stam te verzamelen, opdat eenige authentieke getuigen
van hunne levenswijze bewaard mogen blijven. Ook is men begonnen een

woordenboek van hunne taal op te maken. (PeteRMANN’S Geogr. Mitth. 18C5,
•11,8.110.) 1). L.
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Oprigting van een anthropologist genootschap te Londen. — Heb ik vroeger

hier de oprigting der Société anlhropologique de Paris vermeld, zoo moei ik

van de oprigting van een dergelijk genootschap le Londen: The Anthropological

Society of London, berigt geven. Dit genootschap heeft op den 24 Februari]

j.l. zijne eerste vergadering gehouden, die door den president, den heer JAMES

hunt, geopend is met eenc rede over de studie der anthropologic, waarin ik

tot mijn genoegen ideen over den inhoud der anthropologic en over hare ver-

houding tot andere wetenschappen heb terug gevonden, die bijna geheel over-

eenkomen met hetgeen ik zelf daarover elders heb gezegd. Thans is het eerste

nummer van het tijdschrift der Society verschenen onder den titel van The

Anthropological Review and Journal of the Anthropological Society of London.

Zoude er geenc mogelijkheid bestaan
,

dat de weinigen, die in ons Vader-

land in Anthropologie en Ethnologie belang stellen, zich, zoo men wil met

dergelijken in llelgie, vereenigden tol een Nederlandse!) genootschap voor

anthropologie? ü. L.

Kleine mensehelijke hersenen.
— In de zitting der boven aangekondigde Society

las de heer R. T. gore een opstel over de »microcephalische hersenen

van cene vrouwelijke idioot.” Deze vrouw was, toen zij stierf, twee en

veertig jareu oud, vijf voet lang, wel geevenredigd, behalve hel hoofd, en

gezond, maar hare verstandelijke vermogens stonden gelijk met die van een

kind van drie jaren, dal begint te spreken. Hare hersenen wogen (versch

zonder de vliezen) 285,75 grammen. De lengte er van is nu, na lange mace-

ratie in alkohol, 77 mill., de grootste breedlc van elk hemisphaerium 50 mill.

Andere merkwaardigheden hij deze hersenen, de kleinste, die ooit bij een

volwassen mensch gevonden zijn, moeten wij hier met stilzwijgen voorbijgaan

en daaromtrent verwijzen op het opstel zelf van gore, Anthrop. Review, Pag-

1G8 en de bespreking er van door OWEN en anderen (Ibid., pag, 187).

D. L.
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Welwitschia,
— In den jaargang 1861, Wetens, Bijbl., lil. 78, hebben wij

reeds berigt gegeven van de ontdekking eener allerzonderlingste plant in de

zandige streken van zuid-weslelijk Afrika door dr. Wellwjtsch. Ten einde

in geenc noodelooze herhaling te vervallen, verwijzen wij onze lezers naar de

toen gegeven beschrijving van hare algemeene gedaante. Thans is over dit

zelfde gewas cene uitvoerige verhandeling verschenen, door hooker, inde

Transactions of the Linnean Society, XXXIV, 1. Zijn onderzoek heeft hem in

deze plant, waaraan hij ter cere des ontdekkers den naam van Welwitschia heeft

gegeven, eene menigte van bijzonderheden doen kennen, waardoor dit gewas

inderdaad lot een morphologisch raadsel wordt, daar het als het ware trekken

in zich vereenigt, welke aan geheel verschillende typen toebehooren, en in

dit opzigt den Lepidoseren en den Amphioxus onder de dieren op zijde komt.

Wij kunnen hier HOOKER niet in de vele merkwaardige, door hem medege-

deelde bijzonderheden volgen, maar stippen alleen het volgende aan. Hoorde

infloresccntie is Welwitschia het naast verwant met de Gnetaceae, doch er zijn

tweederlei soort van bloeikegcls, waarvan de eene vrouwelijke en de andere

hermaphroditische bloemen dragen. Dit laatste is tot hiertoe bij geene enkele

andere gymnosperme plant waargenomen. Bovendien geeft bet centrale, d. i.

vrouwelijke deel in de hermaphroditische bloem aanleiding tot verschillende

opvattingen. Het gelijkt op een pistillum, eindigende met een stigma, doch

het wordt niet bevrucht. De vraag ontslaat nu: is hier een carpellum aan-

wezig zooals bij de angiospermc planten, of is, in weerwil van de schijnbare

gelijkenis op een waar pistillum, bier toch een naakt ovulum, zooals bij alle ware

gymnospermen. HOOKER meent, dat inderdaad het laatste bet geval is. Echter

is eene toenadering tol de angiospermen onmiskenbaar. Maar ook het maaksel

van den zeer korten, bovenwaarts in eene zeer breede schijf uitloopenden stam

is van dien aard, dal men, alleen daarop afgaande, in twijfel zoude staan, of

bet gewas niet veeleer tot de Monocolyledonen moet gebragt worden. Een

groot deel der vaatbundels is namelijk gesloten en staat verspreid in het paren-

1863. 8
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ehym, evenals in monocolylcdone stammen. Bovendien is hel elementaire

maaksel der vaalbundels zeer verschillend van dat der ware coniferen. Einde-

lijk stempelt het eenige paar groote bladeren , welke niet anders dan de per-

sisterende colyledonen zijn, dit gewas tot een wezen geheel sul generis.

Hg.

Afwisselend verschijnen van verschillende soorten van Fungi. — l)r. THÉLÈPHE

DESMARTIS te Bordeaux maakte reeds in 1835 de opmerking, dat, sedert hel

verschijnen van de Oidium Tuckeri, het schimmelplantje, dat de wijnstokken

verwoest, dc Botrytis Solanii, welke liet aardappelloof aantast, en de Ustilago

carbo op de maïsvelden, het getal der groolere Fungi, Agaricus, Boletus enz.,

zeer was afgenomen. Volgens hem is deze vermindering van 'laatslgenncmden

in den loop der laatste jaren, gedurende welke de eerstgenoemde kleine

schimmelplantjes voortgegaan zijn zich sterk te vermenigvuldigen, blijven voort-

bestaan. Daarentegen zijn in den herfst van het vorige jaar de groolere pad-

denstoel-soorlen weder veel overvloediger geworden, blijkens de hoeveelheid,

die er dagelijks van op de markt te Bordeaux werd gebragt. Hij meent daaruit

te kunnen vóórspellen, dat de kleinere schimmelplantjes, die zooveel schade

hebben aangerigt, bun verdwijnen nabij zijn (Les Mondes, 1865, p. 170).

Zal die voorspelling bewaarheid worden? Ho.

Hybriden. — In den tuin van de Zoological Society, to Londen
, zijn door

SALTER proeven genomen over het vóórtbrengen van hybriden door onderlinge

paring van Gallus Bankiva, G. Sonnerattii en G. furcatus. Het algemeene

resultaat dezer proeven is: dat, hoewel de paring niet zelden vruchtbaar was,

en zelfs eenigc hybriden der eerste generatie weder vruchtbaar met elkander

paarden, toch reeds hij de tweede generatie de ontwikkeling der kuikens in

de eijeren onvolkomen was, zoodat langs dien weg gcene blijvende tusschen-

soorten of rassen konden ontstaan. (.Nalur. Bist. Beview i860, April, p. 276).

1IG.

De neutra onder de mieren. — Ch. LESPÈS deelt in de Ann. d. Scienc. nalur..

Zool., 4me sér. XIX, p. 241, de uitkomsten mede van onderzoekingen over

de neutra of arbeiders van een groot aantal soorten van mieren. Zij zijn, kort

zamengevat, de volgende.

1°. Alle de neutra der mieren zijn onontwikkelde vvijljes. Dij allen vond L.

meer of minder duidelijke sporen van ovarien, en Dij sommige soorten nam Dij

zelfs Det eijcrleggen waar, doch Dij zag daaruit nimmer larven komen.

2". Het meerendeel dor Europésche soorten heeft slechts óenen vorm van
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neutra. L. zag zulks bij Formica cunicularia, fusca, flava, truncata, Myrmica

ruginodis, laevinodis, scutellaris, caespitum. Echter kunnen die van onderschei-

dene maatschappijen derzelfde soort in grootte verschillen. Van daar dat onder

de neutra van F. fusca en cunicularia, die als arbeiders of slaven in de koloniën

van Polyergus rufescens dienen, individu’s van verschillende grootte voorkomen.

5". Andere soorten, l. w. Formica rufa, congerens, exsecta en sanguine a,

Myrmica (Atta) subterranea en structor hebben tweederlei vorm van neutra,

kleinere en grootere, welke laatste de soldaten der termieten herinneren en

ook een belrekkelijk grootcren kop hebben. Zij arbeiden echter evenals de

kleinere, en beiden verdedigen ook de kolonie.

■i". De neutra van nog andere soorten: Formica marginata, fallax, pubes-

cens, van Myrmica pallidula, verschillen onderling zeer in grootte, zoodat

sommige individu’s viermaal grootcr dan andere zijn, doch met vele tusschen-

grootten, die onmerkbaar in elkander overgaan. De ovarien zijn bij de groot-

slen het meest ontwikkeld. Hg.

Een nieuwe Inclri.
— Van bet merkwaardige tot de halfapen beboerende ge-

slacht Lichanotus ILL. of Indris GEOFFK, waarvan lot hiertoe slechts ééne soort

bekend was, namelijk Lich. brevicaudatus of I. niger, is door vinson eone

tweede soort ontdekt, die zich door zijne gedachtig witte vacht, naakte ooren

en iels langoren staart onderscheidt en daarom door hem Indris albus genoemd

is. Zij bewoont met de eerste de bosschen van Madagascar. (Am. d. Scienc.

nat. Zool., 4me sér. XIX, p. 2bo). Hg.

De voortleiding der elektriciteit in zeer verdunde gassen. — Twee maanden

geleden heeft de beroemde booglceraar A. de la iuve, te Gcnèvc, aan de

Académie des Sciences Ie Parijs eene verhandeling aangeboden over dit onder-

werp. Hij geeft daarvan een uittreksel in de Archives des Sciences naturelles,

XVII, bl. 53. liet volgende is een overzigt van liet belangrijkste, dat daarin

wordt medegedeeld.

De spanning der gassen werd gemeten door een kwikmanometer, die met

veel zorg is vervaardigd en waarmede men, met behulp van een cathetometer,

verschillen lol van 0,02 millimeters kan waarnemen. De slroomsterkte werd

gemeten door eene zeer fraai gevondene wijziging der methode, die poggen-

DOKKF beeft aangegeven lot bel ontwerpen van eene tabel der stroomsterkteu

voor eenen galvanometer. In een bakje met gedestilleerd water, waardoor de

stroom, dien men melen wil, steeds wordt heengeleid , worden twee elektroden

van wollasto.n gedompeld. De afstand tusschen beide kan door een micro-

mcterschroef worden veranderd en tegelijk gemeten tol op 0,1 m.m. Dij elke
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proef wordt nu die afstand zoo gekozen
,

dat de afwijking van het naaldsystecm

in een met de elektroden verbonden galvanometer telkens even groot, b. v.

50’ zij. Uit dien afstand laat zich dan de stroorasterkte door eene eenvoudige

rekening vinden.

De gassen, waardoor de stroom van een RUUMKORFE-apparaat van middel-

bare grootte werd geleid, waren waterstof, stikstof en dampkringlucht op

verschillende graden van verdunning.

In overeenstemming met andere onderzoekers vond ook D. L. R.
,

dat die

gassen, vooral waterstof, toenemen in geleidingsvermogcn naarmate hunne

spanning afneemt, totdat dit voor eene bepaalde, spanning, die voor laatstge-

noemd gas met een manometerstand van 2 m.m. overeenkomt, zijn maximum

bereikt. De vermindering van bet geleidingsvermogcn in dit gas door eene

nog sterkere verdunning, die door anderen was waargenomen, heeft D. i„ r.

evenwel niet bevestigd gevonden. Bij de spanning, welke met het maximum

van zijn geleidingsvcrmogen overeen komt, is de wederstand van elke gaskolom

met zijne lengte evenredig. De invloed dor doorsneden is ook zeer merkbaar,

zonder dat het mogelijk is geweest daarvoor eene bepaalde wet Ie vinden.

Wanneer men in eene buis, waarin het gas zoo verdund is, dat het de bekende

slratifikatien in het elektrisch licht zeer breed vertoont, en terwijl dit plaats

heeft, een weinig van hetzelfde gas inlaat, zooveel, dat de spanning van b. v.

1 tot i| of H m.m. daardoor aangroeit, dan ziet men dit nieuwe gas aanleiding

geven lot eene voorbijgaande en zich van de eene laag tot de andere voortplan-

londc verandering van het verschijnsel, voor wier nadere bijzonderheden wij

naar de bovengenoemde bron moeten verwijzen en die, volgens DE la rive,

zeer spreekt ten voordecle van de verklaring, welke riess van de slratifikatien

beeft gegeven. Volgens dezen geleerde zonde dit verschijnsel ontstaan uil eene

reeks van door de opvolgende ontladingen voortgebragte verdiglingen en verdun-

ningen der lucblvormige middenstof, waardoor de elektriciteit zich beweegt.

De verdigto en daardoor meer geleidende lagen zouden donker blijven, terwijl

do verdunde en dus minder geleidende lichtend worden
,

evenals van een keten

van zilver en platinadraad de schakels van dit laatste metaal gloeijend worden

en de zilveren niet, door een en denzelfden stroom, die door de kelen wordt

geleid.

Twee andere reeksen van proefnemingen hebben uitkomsten opgeleverd, die

deze verklaring van riess ten volle bevestigen. Twee kleine plalinaplaaljcs

van 7 m.m. middellijn op steeds denzelfden afstand van elkaar gedompeld óf

in de donkere ruimte rondom het positivo, óf in de helder lichtende aurcole

rondom het negativo pooleindc, doen het naaldsystecm eens galvanometers,

waarmede zij verbonden zijn, bij waterstof op eene spanning van 2 m.m., in
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het eerste geval bijna niet en in bet tweede 35” afwijken. Ue wederstand in

liet eerste gedeelte der middenstof is dus veelmalen geringer dan die in hel

tweede.

In stikstof, bij eene spanning van 5 m.m., rees een thermometer in de

donkere ruimte bij de positive elektrode van 18 tot 52’ in 6 minuten en te

gelijkcr tijd rees een andere thermometer in den lichtkrans rondom de negative

van 18 tot 40’. Ln.

Poreusheid van platina. — II. St. CLA1RE DEV1LLE en TROOST hebben aan de

Académie des Sciences in hare zitting vnn 25 Mei j.l. eenc nota ingclevenl over

liet melen van liooge warmtegraden. In het voornaamste onderwerp, dal zij

daarbij behandelen
,

kunnen wij bier niet treden, daar bet betrekking beeft op

eenen arbeid van EDMOND BECQUEREL, die minder voor een uittreksel geschikt

is. Maar I). en T. deelen daarbij proefnemingen mede, die op zich zelve en af-

gescheiden van haar verband met pyromelrie te belangrijk zijn om ze bier met

stilzwijgen voorbij te gaan.

Eene plalinabuis, zonder soldeersel uit een massief stuk gedreven en getrok-

ken
,

werd in eenc wijdere van porselein geplaatst en de ringvormige ruimte

daar rondom zoo goed mogelijk luebtdigt gemaakt. Men ziet, bet is de toestel

van DEV1LLE voor de dissociatie, waarin de binnenste huis, van poreus aarde-

werk
,

door eene van platina is vervangen (zie hiervoor blz. 50 en 38). Om

de platinabuis, dus dóór de porseleinen, wordt een stroom zuiver en droog

waterstofgas geleid, en dóór de platinabuis dampkringslucht. Dij gewonen

warmtegraad blijft deze onveranderd; maar wanneer men den toestel in een

fornuis verhit, dan vermindert de zuurstof in die lucht al meer en meer en

er komt waterdamp voor in de plaats, zoodat eindelijk hij eene temperatuur ,
die

op 1100’ 0. geschal werd, de platinabuis, terwijl daar aan hel eene einde

slechts droogc dampkringlucht inslroomt, aan het andere niets dan stikstof en

waterdamp levert. Tegelijk bemerkt men, dal er aan ditzelfde uiteinde van

den toestel veel minder waterstof uil de porseleinen buis uitstroomt, dan er

aan hel andere einde wordt ingevoerd. Waterstof wordt dus door gloeijend

platina doorgelaten, alsof dit poreus aardewerk ware. En er is meer. Als de

temperatuur nog hooger wordt, dan bevat het uitstroomend mengsel van

waterdamp en s;ikstof bovendien nog eene merkbare hoeveelheid vrije

waterstof, en als men nu de in de buitenruimte toeslroomende waterstof

plotseling afsluit en do afvoerbuis in kwik dompelt, dan stijgt dit daarin tol

eene hoogte van 602 m. m., terwijl de barometerstand 753 bedraagt, en dit

niettegenstaande deze buitenruimte niet volkomen luchtdigi is.

Als men in plaats van dampkringslucht zuiver en droog koolzuur door de
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plntinahuis en daarom lieen steeds waterstof voert, dan verkrijgt men aan liet

andere einde een mengsel van koolzuur, kooloxydgas en waterstof (met water-

damp? Rcft).

1). en T. stellen zich voor deze proefnemingen te herhalen met cene huis,

vervaardigd uit platina, dat volgens deville’s manier gesmolten is. liet nu

gebruikte was slechts op de vroegere wijze zamongesmeed.

Ln.

Afstamming der zoogenaamde Heidens. — In de zitting der Ethnohgical Society

van 17 Febr. j.1. sprak de heer J. crawfurd hierover. De eerste verschijning

der heidens in Europa was, zegt hij, gelijktijdig met de ontdekking van

Amerika en van de nieuwe vaart op Indie, maar niemand dacht er toen aan

hun cene Hindoesche afkomst toe te schrijven; dit geschiedde eerst in

den nieuworen tijd. De gronden hiervoor bestaan in het uiterlijk voorkomen

des volks, in hunne taal en in de geschiedenis hunner verhuizingen. De slot-

som, waartoe C. kwam, is deze, dat de heidens, toen zij voor vier eeuwen

eerst in het westen van Europa verschenen, reeds een zeer gemengd ras

waren, en dat de tegenwoordige heidens nog voel meer gemengd zijn. In het

Aziatische gedeelte van hun stam is waarschijnlijk een klein deel Hindoesch

bloed. Strikt genomen zijn zij niet meer Hindoes van afkomst, dan zfj 1’cr-

ziers, Turken, Wallachen of Europeers zijn, daar zij een mengsel van al deze

volken zijn, en dat in verhoudingen, die niet bepaald kunnen worden.

D. L.

Do fossilc onderkaak van Monlin-Qnignon (zie bladz. 4-9) liecft tot veel be-

spreking en geschrijf aanleiding gegeven Falconer bad die kaak voor niet

fossiel, maar door de arbeiders in de grindpaden ondergeschoven verklaard, op

grond dat bij onderzoek een aanlal kaken uit den historische!) tijd de eigen-

schappen van de gevondene kaak vertoonden, dal de bij die kaak gevonden
steenen bijlen, naar hel getuigenis van EVANS en PRESTWICH, bepaald nage-

maakt waren, en eene menschenkies, alsmede ter zelfder plaatse gevonden,

cene nog versche kies bleek te zijn. Ook a. tylur verklaarde de kaak voor

ondergestoken (Anlhrop. Rniew, No. 1, pag. 177 en 160). In dc Gompies

rendus van 18 Mei tot I Junij vindt men deze kwestie, in verband met de

daaruit te trekken gevolgen, uitvoerig besproken door elie de Beaumont,

M1LNE-EDWARDS, QUATHEFAGES, PRUNER-HEY, HEBERT, CllZ. Wij willen van

al deze besprekingen geen verslag geven, en maken bier alleen melding van

de resultaten, die Pruneu-BEY getrokken heelt uit de vergelijking der gevon-
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done onderkaak, met andere uit de steen-, brons- en oude ijzerperiode. Die

resultaten komen hierop neder:

1. De onderkaak van Moulin-Quignon behoorde aan een korthoofdigen

persoon van kleine statuur uil de steenperiode;

2. Men kan de aanwezigheid van dit zelfde menschenras door verschillende

opeenvolgende perioden heen volgen;

5. Dat ras heeft herkenbare afstammelingen nagelaten onder de thans levende

bewoners van Europa, van hel noorden af, en, wanneer wij den westelijken

boord van ons vasteland volgen, tot in Sicilië. (Compt. rend., Tom. LVT

pag. 1001.)

Oudheid van het menschelijk geslacht. —
Reeds vroeger heeft de lieer

E. UOBEUT zich verzet legen de gevolgtrekking, die men trok uil het vinden

van vuursteenen bijlen, in gezelschap van overblijfselen van dieren uil het

diluvium, in de grindpultcn van Abbeville, enz., dat namelijk de primitive

mcnsch gelijktijdig zou geleefd hebben met de uitgestorvene groote dikhuidige

dieren van het diluvium. In de vorige maand heeft hij aan de Académie

des Sciences eene nota gezonden, waarin hij wijst op de omstandigheid, dat

men onder de voortbrengselen van kunstvlijt uit den primitiven lijd nooit

cf nimmer voorwerpen van ivoor heeft gevonden. Nu is het bekend, dat

overal, waar clefanlen gevonden worden, de inboorlingen, hoe ruw en

onbeschaafd zij zijn mogen, voorwerpen uit ivoor vervaardigen. De menschen

uit de oude steenperioden hebben wél voorwerpen uit been en hartshoorn,

maar niet uit ivoor vervaardigd. De oplossing van dit feit is, volgens R.,

dat die menschen niet ten tijde van den Elephas primigenius enz. geleefd hebben.

{Compt. rend., Tom. XVI, pag. 955.)

ü. L.

Verrigting dor vaten in de planten. — ADR. DE JUSS1EU
, RICHARD, AD. DRONG-

A'

NIART, en, onder do planten-physiologcn van den laatsten tijd, DECAISNE en

naudin , en in ’t algemeen dc Fransche planlen-physiologen beweren, dat dn

vaten der planten sapvocrend zijn, althans gedurende zekere lijden des jaars.

De meeste Duitschc planten-physiologcn daarentegen houden het er voor, dal

de vaten der planten, nadat zij eenmaal gevormd zijn, geen vocht, maar lucht

voeren. De heer gris heeft getracht dit punt op te helderen en wel door

gebruik Ie maken van het vocht van FËHLTKG. Dit vocht, waarvan veel ge-

bruik gemaakt wordt ter ontdekking van glycose, blijft helder wanneer het

gekookt wmrdt, maar zoo men bij het kokende vocht ecne zeer kleine hoc-
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veelheid glycose voegt, vormt er zich een rood praecipitaat van koperoxydule ,

dat, onder liet mikroskoop beschouwd, beslaat uit kleine korreltjes, die don-

ker-
, bijna zwartbruin gekleurd zijn. Laat men nu in plaats van glycose eenige

droppels plantensap daarin vallen, dan verkrijgt men hetzelfde praecipitaat.

Dompelt men in hetzelfde vocht gedurende een oogenblik dikke stukken versch

kastanje-, berken-, populierhout, gelijk G. dit in dit voorjaar gedaan heeft, en

onderzoekt men dan dunne doorsneden van dit hout onder het mikroskoop,

dan ziet men don inwendigen wand der groote vaten bedekt met een praecipi-

taat van koperoxydule, zoodat hun loop in de dikte der houtlagen zelfs voor

het bloote of enkel met eene loup gewapende oog aangeduid wordt door zeer

zigtbare roodachlige strepen. Dit zelfde praecipitaat is ook zeer overvloedig

in do cellen van de mergstralen, en G. meent uil dit alles te mogen beslui-

ten, dat de vaten der planten, althans in het voorjaar, vocht bevatten, dat

analoog met, of denkelijk hetzelfde is als het sap, dat zich in de plantencel-

len bevindt. (Compl. rend., Tom. LV1, pag. 10i8).

D. L.
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Sporen van het bestaan van menschen in het pliocene tijdvak. —In den omtrek

van Chartrcs, in liet dal en aan den linkeroever van de Eure, beslaat cene

laag, bij de geologen wel bekend als de vindplaats van zeer talrijke over-

blijfselen van Elephas meridionalis , Rhinoceros leptorhinus, Hippopotamus major,

verscheidene groole soorten van Herten, van eene groote en eene kleinere

soort van Bos
,

van paarden en andere zoogdieren. Eenigen brengen deze

laag tot bet pliocene tijdvak, derhalve tot het laatste gedeelte der tertiaire

periode. In elk geval is zij ouder dan de gronden van het eigenlijke diluvium,

waarin de beenderen van Elephas primigenius en van andere gelijktijdig met

dezen geleefd hebbende zoogdieren worden aangelroffen, en dagteekent ver-

moedelijk van voor den zoogenaamden ijstijd.

DeSNOYENS nu deelde in de zitting van 8 Junij j.1. der Fransche akademie

mede, dat hij, bij het onderzoek van eenige door hem zelven daar gevonden

beenderen, alsmede van vele andere, die in verschillende verzamelingen be-

waard worden, daaraan overlangs en overdwars loopende groeven ontdekt

heeft], die hem toeschenen op geene. andere wijze te kunnen ontslaan zijn dan

door snijdende werktuigen, zooals de vuursteenen beitels en messen, die bij

bel afschrappen der beenderen gebruikt werden. Hij staaft de juistheid dezer

gevolgtrekking door een aantal bijzonderheden, waarin wij hem hier niet

kunnen volgen, en leidt ten slotte uit deze waarnemingen het besluit af,

dat de mensch reeds tijdgenoot van Elephas meridionalis enz., zoude ge-

weest zijn. Hg.

Stikstof-kringloop in het dierlijk organisme. —
BlSCHOFF en VOIï hadden uit

hunne reeds voor eenigen tijd genomen proeven het besluit afgeleid, dat al de

in het voedsel bevatte stikstof, die niet in het organisme tot opbouw der

weefsels wordt verbruikt, weder in de faeces en de urine wordt terugge-

vonden. Van verschillende zijden is men tegen dit besluit opgekomen, hetwelk

in strijd scheen met andere uitkomsten, van REGNAULT en REISET, BOUSSIN-

guaült enz. De volgende proef, door voit genomen, schijnt nu inderdaad
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dit besluit te wettigen. Hij voederde gedurende 124 dogen een duif met

erwten, waarvan het slikstofgehalte naauwkeurig bepaald werd. Dit bedroeg

iu liet geheel 149,4 gram. In de verzamelde urine en faeces werden 14!),9

gr. stikstof teruggevonden; doch de duif was intusschen 70 gr. zwaarder ge-

worden. Aangenomen zijnde, dat deze gewiglsvermeerdering in eiwitachtige
stoffen bestond, dan zijn daarin 2.4 gr. stikstof bevat, zoodat derhalve de

geheele hoeveelheid daarvan 148,5 gr. bedroeg. (Ann. d. Chem. u. Pharm,,

1863, II Suppl. ,
II. 2, p. 238). Ilr,.

Eene vermoedelijke phosphorescence. — Een photograaph, de heer M. GAUME,

heeft herhaaldelijk opgemerkt, dat, wanneer hij des namiddags eene photo-

graphic maakte van een gebouw of ander voorwerp, dat gedeelte, hetwelk

des morgens door de zon beschenen was, maar op het oogenblik zelf in do

schaduw was, een merkelijk sterkeren indruk maakte dan andere gedeelten,

welke voortdurend in de schaduw waren geweest, in weerwil dat de verlich-

ting van beiden tijdens het maken der photographic even sterk was. Hij ver-

moedt, dat de oorzaak van dit verschil moet gezocht worden in de nog

voortgaande phosphorescenlie van vroeger door de zon beschenen ligchamen en

beroept zich daarbij op de bekende proeven van Niepce de saint-victor (Les

Mandes, 1863, p. 200). IIc.

Koolstof en koolwaterstof in een aërolith. — Voor eenigen tijd ontdekte WöHLER

sporen van beiden in twee aërolithen, waarvan de eene gevallen was te Kaba

in Hongarije, de andere in Zuid-Afrika. Een nieuw dergelijk feit wordt thans

medegedeeld door BOSCOë
,

die eene naauwkeurige analyse heeft gemaakt van een

stukje van den beroemden aërolith van Alais. Hij vond daarin, behalve eene

aanmerkelijke hoeveelheid koolstof, vermoedelijk in den toestand van graphit,

i procent van een hydrocarburetum, dat zich als naaldvormige kristalletjes

afzet, wanneer de massa met ether wordt behandeld, en ruim 1 proc. vrijen

zwavel, dat bij verdamping van den ether als octaëdrische kristalletjes achter-

blijft. Te oordeelen naar het smeltingspunt, zoude bet hydrocarburetum

overeenstemmen met de zoogenaamde minerale was, die KRAUS in den bruin-

kool van Uznach heeft ontdekt, waaraan hij den naam van Konfilè heeft gegeven,

en welke uit gelijke aeqnivalenten koolstof en waterstof beslaat en bij \\i°

smelt. Op onze aarde ontslaan de koolwaterstofverbindingen alleen onder den

onmiddellijken of verwijderden invloed van het leven. liestonden er dus ook

levende wezens op de ligchamen, waarvan de aërolithen een deel hebben

nitgeraaakt ? (Les Mondes
, p. 121).

Hg.
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Verandering; der toonhoogte door geleiding. — I)c heer SIDNEY RINGER, vroe-

ger assistent aan het Universüy College Ic Londen , had waargenomen,
dal de

toonhoogte van het hartgeruisch verschilt al naar gelang van den aard van

hot den toon geleidende ligchaam. Dit gaf hem aanleiding tot het doen van

eenige onderzoekingen daaromtrent met verschillende stoffen. De wijze,

waarop de proef in het werk werd gesteld, was in het algemeen de vol-

gende. Een stemvork werd eerst, zonder in aanraking met een resonerend

ligchaam te zijn, digt aan het oor gehouden, daarop geplaatst op en eindelijk

achter de te onderzoeken stof, zoodat het geluid daardoor heen gehoord werd.

Al naar gelang van den aard der stof, d. i. al naar gelang deze vast, vloei-

baar of gasvormig was, werden kleine wijzigingen in de proef gemaakt,

welke wij hier kortheidshalve voorbijgaan. Dij verscheidene der proeven was

Dr. WIJLDE, directeur van het philharmonisch gezelschap, tegenwoordig.

De uitkomsten dezer proefnemingen, kort zamengeval, waren de volgende.

Alle soorten van hout verlagen den toon, dennenhout hel meest. Ook door

ivoor wordt de toon verlaagd. Glas en ijzer verhoogen daarentegen den toon.

Door de spierzelfstandigheid van het hart wordt de loon verlaagd, door huid-

en bindweefsel verhoogd.

Alle vloeistoffen verhoogen den toon, doch in verschillenden graad: water

minder dan alkohol en ether; eene oplossing van koolzure soda in water

verhoogt den loon des te meer naar mate de hoeveelheid opgeloste koolzure

soda grooter is; zwavelzure baryt, in water zwevende, vehoogde den loon

meer dan eenig ander vocht.

In de lucht klimt de toonhoogte in verhouding met den afstand. De echo van

een musikalen loon is hooger dan deze.

Ter verklaring der bovengenoemde verschijnselen doet S. 11. opmerken, dal

alle zelfstandigheden, die den loon verlagen, poreus zijn, zoodat er daarin

vermoedelijk herhaalde terugkaatsingen plaats grijpen, waardoor interferentiën

ontslaan, die hel aantal der trillingen verminderen. Wat de verhooging van

den toon betreft, zoo gaat deze, waar zij plaats grijpt, steeds gepaard met

eene vermindering der toonsterkte, of, met andere woorden, hoe slechter

geleider eene stof voor het geluid is, des te meer verhoogt zij den toon.

Zwakke loonen worden meer verhoogd dan sterke. (Froc. of the Rog. Soc.,

X
, p. 276 ; Arm. cl. Phys, u. Chem.

, 1863, CXVIII, p. 636).

Hg.

Bestijging van het Camerun-gehergte in westelijk Afrika,
— Onlangs is dit

gebergte, dat in de nabijheid van de linie gelegen is, voor het eerst beste-

gen door den bekenden Engelschen reiziger u. BUHTON en den Duitschen
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botanicus G. m.ann. Het hoogste punt wordt gevormd door twee in elkanders

nabijheid gelegen spitsen, die bij de inlanders den gezamenlijken naam van

Mongo Lobah, d. i. Godenberg, dragen, doch die burton met de namen

Victoria en Albert onderscheidde. De eerste is 15.270, de laatste 15.553 E.

voeten boog. Bij bet verblijf op don top daalde de thermometer gedurende den

nacht tot 27° Fahr., zoodat het zeer wel mogelijk is, dat ook op dezen berg,

even als op den bijna even ver bezuiden de linie in oostelijk Afrika gelegen

Kilimandscharo, soms de sneeuw een tijdlang blijft liggen. Hel gebeele

Camerungebergte bestaat uit cene reeks van vulkanen, gelijk talrijke uitge-

brande kraters en oude lavastroomen getuigen. Iels beneden den Albert-

krater vonden de reizigers nog cene rookende solfatara, zoodat derhalve de

vulkanische werkzaamheid aldaar nog niet geheel heeft opgebouden. (Peterm.

Geograph. Mitth., 1863, p. 179.). Hg.

Nog iets over de fossile onderkaak van Moulin-Quignon. —
De heer SCIPION

GRAS is opgekomen legen de verzekering van den lieer hébert, dat allen,

die Saint-Achenl bezocht hadden, hel daaromlrent eens waren, dat de aldaar in

het diluvium gevonden overblijfselen van menschclijke kunstvlijt Ier zelfder tijd

onder dat diluvium bedolven zijn geraakt als die der verlorene diersoorten.

Die eenstemmigheid bestaat niet. Wat hern aangaat, na eene zorgvuldige

studie van dat diluvium is hij overtuigd, dat het doorgegraven kan zijn geweest

in zeer oude tijden om den wil der daarin bevatte vuursteenen, en dal de

sporen dier doorgravingen, als zijnde zij van kleine afmetingen en sedert

lang ingestort, volkomen kunnen zijn verloren gegaan. Het terrein van

Moulin-Quignon kan evenzeer geremanieerd zijn. liet gemis aan leekenen van

afslijting bij de daar te midden van zeer harde en allen min of meer gerolde

keisteenen gevonden onderkaak is een feit, waarover men te los heeft heen

geloopcn. Het is voldoende om te doen betwijfelen, dat dat been met de

genoemde steenen door eene diluviale strooming daar heen is gevoerd, waar

het ontdekt is. (Compt. rend., Tom. LVI, pag. 1097).

D. L.

Vaten der planten. ■— Naar aanleiding van bet aan de Académie des Sciences

medegedeelde van den heer gris, over bet bevat zijn van voedingsvoebt inde

planten-vaten (Bijblad, bladz. 63), maakt de heer p. DAUMIER opmerkzaam op

zijne sedert vier jaren genomen proeven. Na een geheel ongeschonden tak

eener plant te hebben afgesneden, werd aan het afgesneden einde eene

caoutschouk-buis bevestigd, die gemeenschap had met een réservoir met zamen-

geperste lucht. Werd nu de kraan geopend en de punt van den tak of de
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punten van een of meer zijtakken afgesneden, dan drong de lucht met gemak

door de vaten der plant heen. Een droppel water, gelegd op de doorsnede

waar de lucht uitstroomde, deed duidelijk zien, dat de lucht alleen uit de

openingen der vaten van het hout gewordene deel der stengels trad.

Deze proeven werden in Maart 1860 genomen op verschillende planten, wier

knoppen nog niet ontvouwd waren, en het resultaat bleef standvastig tot het

laatst van April, wanneer het niet meer mogelijk werd de lucht op die wijze

door de vaten te drijven. D. had dit feit voorzien en daaromtrent vooraf eene

beslissende proef genomen; hij had in de vaten eene kleine hoeveelheid vocht

geïnjicieerd, en opgemerkl, dat het drijven van lucht door de vaten daarna

onmogelijk werd. Op het laatst van Mei kon hij daarentegen bij dezelfde plan-

tensoorten de lucht weder door de vaten doen slroomen en dit bleef zoo ge-

durende den geheelen zomer.

Wat de planten met blijvende bladeren aangaat, zoo kan men bij de coni-

feren, die geene vaten bezitten, de lucht ook niet door de plant heen

drijven. Maar bij andere, b. v. Lauras nobilis
,

Camellia japonica enz., kan de

luchtstroom het geheele 'jaar door verwekt worden.

De slotsom is dus deze. De nog in den staat van wording verkeerende

vaten in jonge weefsels geleiden vocht; maar wanneer de vaten geheel ge-

vormd zijn, dan bevatten zij verreweg den meesten tijd des jaars gas, en

slechts bij planten met afvallendc bladeren (die, waarop proeven zijn geno-

men, waren de wijnstok, ahorn, acacia, persikboom, lindeboom) voeren zij

gedurende een zeer korten tijd (in het voorjaar) vocht.

Dit gevoelen strookt overigens geheel met dat van vele Duitsche plantkun-

digen, b. v. van SCIILEIDEN
,

die in zijne Grundzügc der wissenschafllichen

Bolmlik verzekert, dal de vaten van eenige dicolyledonen gedurende eenige

weken van de lente vocht voeren. (iCowpt. rend., Tom. LV1, pag. 1097).

ü. L.

Fossile bijlen en beenderen.
—

ROBERT (zie Bijblad, bladz. 65) wijst op het

volkomen gemis aan afslijting van ongetwijfeld oude vuursleenen bijlen, te Amiens

en Abbeville te midden van gerolde elefantenbeenderen gevonden. Hij heeft

te Saint-Acheul beenderen gevonden, diep in de grindpulten ,
die ontwijfelbaar

afkomstig waren uit de bovenste lagen, waarin zich de gallo-romeinschc be-

graafplaatsen bevinden. [Cowpt. rend., Tom. LV1, pag. 1121).

Ü. L.

Telegraafkabels onder zee. — De liooglceraar THOMSON heeft voorleden maand,
in de Royal Imtilution te Londen, drie voordraglen gehouden over den Icgen-
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woordigen toestand der elektrische telegrafie. Het meest algemeen belangrijk

is, wat hij in de derde voordragt heeft medegedeeld over de geleiders;

enkele feiten daarvan nemen wij hier over, voor het overige verwijzende

naar Cosmos, XXII, pag. 758 en v.

Bij de door de lucht over palen loopende draden is de isolatie somwijlen

zoo slecht, dat men aan een der uiteinden der geleiding van Londen naar

Edinburg of Liverpool slechts 4 ten honderd of minder kan opzamelen der

hoeveelheid elektriciteit, die aan het andere uiteinde daaraan is medegedeeld.

Bij een goed vervaardigden (! Reft.) transatlantischen telegraafkabel zou men

op Newfoundland 90 ten honderd kunnen verkrijgen van den stroom, die te

Valencia daarin was gezonden.

De oorzaak der mislukking van den transatlantischen telegraaf is alleen ge-

legen in gebreken van den kabel, die ten tijde van zijne vervaardiging door

de fabriekanten niet konden vermeden worden, omdat zij er toen nog geen

denkbeeld van hadden. Thans behoeft men daarvoor geone vrees meer te

koesteren. De fabrieken zijn van alle toestellen voorzien en in het bezit van

een genoegzaam geoefend personeel, om den arbeid slap voor stap te kunnen

nagaan en bewaken, en om alle materialen vooraf naauwkeurig te kunnen be-

proeven. Om te loonen van hoeveel belang zulk eene beproeving is, herinnert

T. aan de uitkomsten, vroeger door hem aangaande bet geleidingsvermogen

van verschillende soorten roodkoper verkregen, en waaruit blijkt, dat van do

eene soort tot de andere er daarin een verschil van 42 ten honderd kan

bestaan.

Alles in aanmerking genomen, houdt T. nog steeds de gutta pereba voor

de boste der tot isolerende omkleeding der telegraafkabels voorgeslagen stoffen.

Wat de snelheid van overbrenging der signalen aangaat, gelooft bij, dat

men die van Valencia tot Newfoundland gemakkelijk op 4 woorden per minuut

zal kunnen brengen, zonder eene overmatige toepassing van hel feit, dat men

die snelheid naar willekeur kan vergrooten door vermeerdering van de door-

snede dés geleiders en van de dikte der omkleeding. Ln.

Het kookpunt van luchtvrij water. — GROVE heeft over dit onderwerp eene

voordragt gehouden in de Chemical Society, op den 22 Mei 1.1. Eenige bij-

zonderheden dienaangaande kunnen wij hier mededeelen, naar aanleiding van

een referaat van PMPSON in Cosmos, XXII, pag. 698, en van Tegetheier in

the Intelleclual Observer, 1863, p. 460.

Water, dat aan het koken wordt gebragt in eene buis of kolf met naauwe

opening, vertoont daarbij, vooral nadat dit koken eenigen tijd heeft geduurd,

geheel andere verschijnselen dan wanneer het kookt in eene schaal of in eenig
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ander vat met wijde opening. Terwijl het in het laatste geval aanhoudendmet

meer of minder hevigheid opbruischt, al naar de snelheid waarmede de warmte

er aan loegevoerd wordt, ziet men in het eerste het koken slechts bij tusschen-

pozen, en dan met heftige stooten geschieden, Heeds vroeger, vooral door

donny te Gend, is dit verschijnsel bekend gemaakt en verklaard geworden

door de aanwezigheid in het eene en de afwezigheid in hel andere geval van

eene hoeveelheid in hel water opgeloste lucht. Grove vond deze verklaring

bevestigd door de volgende proefneming. Hij plaatste onder de klok eener

goede luchtpomp een kolfje met water, dat verhit kon worden met behulp van

eenen platinadraad, waardoor heen een elektrische stroom werd geleid. Na-

dat de lucht in de klok genoegzaam verdund was, zag men een in het water

geplaatsten thermometer tot ver boven het kookpunt rijzen, zonder dat er

eenige beweging in het water was te bespeuren ,
totdat plotseling eene heftige

dampontwikkeling, als met eene ontploffing volgde, waarbij de thermometer

tot het kookpunt daalde en waarna het vocht weder rustig werd, om na

eenigen lijd, dikwijls na eene minuut en langer, weder te ontploffen.
Dat men iets dergelijks waarneemt bij elke toereikende verhitting van water

in een genoegzaam hoog vat, of zoodra het kookvat slechts eene naauwe

opening heeft, en niet in een gewoon val, dat minder hoog is en eene wijde

opening heeft, ligt volgens GROVE daarin, dat het water voortdurend weder

lucht oplost, terwijl het kookt (? Heft.).

Het kookpunt van water is dus niet standvastig, hel hangt niet enkel van

de drukking af, maar ook van de hoeveelheid lucht, die in het water op-

gelost is.

liet kookpunt van zuiver water is, volgens GROVE , nog nooit door iemand

waargenomen, want water zonder lucht is niet te verkrijgen. Hoe lang men

ook water gekookt heeft, terwijl men het met eene laag olie bedekt houdt

om het van de lucht af te sluiten, altijd zal eene hoeveelheid stoom daarvan

na bekoeling een luchtbelletje overlaten. Als men belgas, dat door verhitting

uit het water wordt ontwikkeld, onderzoekt en daarbij het op verschillende

tijdstippen ontwikkelde van elkaar afgezonderd houdt, dan vindt men, dat bij

het begin der verwarming de zuurstof daarin ver de overhand heeft, dat ver-

volgens deze vermindert en de stikstof vermeerdert, tot dat eindelijk alleen

kleine hoeveelheden stikstof afgescheiden worden. Tusschen deze en het water

schijnt er dus eene tot nog
toe onbekende betrekking te bestaan en het zou

dus wel kunnen zijn, dat zij niet zoo onwerkzaam een ligchaam was, als velen

gelooven. Ln.

Brillen. — Arthur chevalier heeft aan de Académie des Sciences te Parijs,
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in hare zitting van 29 Junij 1.1., eene reeks van toestellen aangeboden, be-

stemd om den optikus te leiden in de keuze van eenen bril, die bij met

gerustheid en in alle opzigten aan eenen kort of verziglige kan aanbevelen. De

eerste en de laatste van deze, een optometer en een bril legen het scheelzien,

hebben niets nieuws, ja zijn in sommige opzigten minder goed dan de in ons land

tot dezelfde doeleinden gebruikelijke. De drie andere, al belet ons ook de

beperktheid van het doel, waartoe zij bestemd zijn, om er uitvoerig over te

berigten, verdienen hier eene vermelding, om de belangrijkheid van het be-

ginsel
, waarop zij berusten. Het is reeds sedert lang bekend

,
maar wordt

veel te weinig erkend en nog minder in praktijk gebragt, dat de waarde van

een bril voor den gebruiker niet alleen van de glazen ,
maar daarnevens ook

afhangt van de juiste keuze der gedaante en grootte van de montering, naar

den aangezigtsvorm van hem, die haar gebruiken moet. Dit nu wordt door

de bedoelde drie toestellen van CHEVALIER mogelijk en gemakkelijk gemaakt;

de eerste daarvan doet den afstand van het midden der pupillae kennen, de

tweede geeft de hoogte aan, waarop het midden der brug van de bril moet

geplaatst zijn boven de lijn, die de genoemde punten verbindt, terwijl de

derde eindelijk de breedte van het aangezigt meet.

Ln.
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Jaarlijksche parallaxis der dubbelster p
uit het sterrebeeld Ophiuchus, — Uit 4-7

plaatsbepalingen gedurende de jaren 1858 tot 1862 leidt KRüGER af, dat deze

parallaxis 0",1C2 bedraagt, met eene waarschijnlijke fout van 0",0071. De

afstand van deze dubbelster van onze zon bedraagt derhalve 1.271.700 halve

middellijnen der aardbaan en wordt door bet licht in ruim. 20 jaren afgelegd.

De kleinste der sterren staal op ongeveer 50,0 halve middellijnen der aardbaan

van de grootste. Daaruit en uit den duur van den omloopstijd der eerste om

de tweede berekent K., dat hare gezamenlijke massa 5,1 maal die van onze

zon bedraagt. [Bibliolh. univ. Arch. géner., 1865, p. 511).

liG.

Invloed van aardbevingen op het water van artesische putten. — IlERVÉ

MANGON meent gevonden Ie bobben, dat er een verband bestaat tusschen de

aardbevingen in Europa en de lijdelijk sterkere troebelheid van het water in

den artesischen pnl van Passy, bij Parijs. Hij leidt zulks af uit zijne van 28

Oclober 1861 tol 51 Maart 1862 dagelijks vorrigte bepalingen van de hoeveel-

heid vaste slof, die in bet water bevat was, vergeleken met de lijst der aard-

bevingen , opgemaakt door perrey.

Het voor bet oogenblik in hei midden latende, of bel waarschijnlijk is

dat, — zooals in verscheidene der medegedeelde gevallen verondersteld wordt, —

aardbevingen in Griekenland en in zuidelijk Italië bunnen invloed zoo ver zou-

den uitstrekken, is bet echter ligt mogelijk, dat ei*" aan de bewering van

IlERVÉ MANGON conigc waarheid ten grondslag ligt. (tlnslilut
,

1865, p. 206).

Hg.

Voetsporen in den lithographischen schiefer van Solenhofen.
— In een ten

vorigen jare verschenen geschrift van prof. dr. albert oppel, Palaconlologische

MiWieilungen aus dein Museum des kun. Bayer. Staates, wordt, onder den

naain van Ichnites lithographicus 0it.
, gewag gemaakt van voetsporen in den

lilhographischen schiefer van Solenhofen, beslaande uit twee evenwijdig

loopendo rijen van voetindruksels, die steeds twee aan twee nevens elkander
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staan. Deze indruksels wijzen op eenen voet met drie tecnen, waarvan de

middelste de langste was. Op eenen grooten afstand achter elk voetspoor,

en wel in schuinsche rigting ten opzigte van de middellijn der plaat, bemerkt

men nog een spoor, waarvan het moeijelijk te bepalen is, door welk ligchaams-

deel hot is voortgehragt. Uit de omstandigheid dat de voctindruksels naast

elkander slaan, mag men besluiten, dat het dier op beide voeten te gelijk

voortgehuppold is, op de wijze zooals vele vogels dit doen, en zoowel de

grootte als de gedaante van de voetindruksels wettigen het vermoeden, dat

zij afkomstig zijn van den langstaartigen Archaeopteryx lithographicus (zie bij-

blad 18C2, hl. 33 en 85), in welk geval echter'do kleine, vierde leen, welke

aan den voet van dezen beslaat, geen afdruk zoude hebben achtergelaten.

Hg.

Vroeger bestaan van den Afrikaanschen olifant op Sicilië. —
Hieromtrent zijn

cenige mededeelingen gedaan door baron d’anca. Behalve eenige brokstukken

van kiezen op verschillende plaatsen gevonden, onldektc hij hij Palermo, in

hel bed cener vroegere rivier, welke door de stad vloeide, een regter

onderkaak met een volkomen bewaarde kies van Elephas africanus. üp een

ander punt in Palermo, dal merkelijk lager gelegen is, werden kiezen van

Elephas antiquus gevonden. D’ANCA besluit daaruit, welligt iets voorbarig, dat

laatstgenoemde soort vroeger dan de eerste geleefd heeft. (N. Jahrb. d. Miner.

etc., 18G5, p. 546). Hg.

Scbarniersgewrichten aan den rug en aan het borstbeen bij Glyptodon. —
Sf.RRFS

deelde den M Mei j.1. aan de Fransche akademie het opmerkelijke feit mede

van het bestaan van twee scharniersgewrichlen hij Glyptodon, die bij alle

thans levende zoogdieren ontbreken. Het eene bevindt zich lusschcn den

tweeden en den derden rugwervel, het andere lusschcn het tweede en hel

derde stuk van hel borstbeen. Men mag aannemen, dat hel eerste gewricht

het in staat stelt zijn kop en hals onder hel rugschild terug te trekken,

terwijl het tweede ccne daaraan beantwoordende buiging van hel borstbeen ver-

oorloofde, waardoor de door de eerste beweging voortgehragte vernaau-

wing der borstkas weder opgeheven werd. Hg.

Hebben de peorenboomen één of meer stamsoortenl —
Twee rigtingen staan

tegenwoordig legen elkander over. Zij, die zich in de eene bewegen, nemen

de veranderlijkheid, zij, die de andere volgen, de bestendigheid der soort

aan. Voor zoover die bestendigheid zich openbaart in den zich telkens door

de generatie hcrhalendcn vorm, worden zij, die haar aannemen, er toe gc-
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drongen om, wat anderen voor variëteiten of rassen houden, voor oorspron-

kelijke soorten te verklaren. Sommige zodologen en botanici, zich op dit

standpunt plaatsende, zijn dan ook met volkomen consequentie zoo ver gegaan

van in alle de rassen onzer huisdieren cn onzer gekweekte gewassen even

zoo vele oorspronkelijk geschapen vormen te zien. Onlangs (in de zitting van

f> .1 u 1ij 1865) deed DECAISNE aan de Franscho akademie eene medcdeeling,

welke lot dit onderwerp in betrekking staat. Zij betrof de variabiliteit der

verschillende rassen of soorten van pecrenboomen. Men kent daarvan tegen-

woordig een SOO-tal. Jourdan had beweerd, dat deze even zoo vele soor-

ten zouden zijn. Df.GAISNE komt tot een geheel ander resultaat. Uit proef-

nemingen, in 1853 aangevangen, loont hij aan, dat peerenboomen, verkregen

door zaaijing van hel zaad van eene en dezelfde variëteit, aan zoo groote

veranderingen onderhevig zijn, dal, indien men niet met hunne afkomst bekend

was, men niet aarzelen zoude daarin verschillende soorten te zien. Die

veranderingen betreffen allo dc deden der plant, den stam, de bladeren, do

bloemen, de grootte cn gedaante der vruchten, alsmede den lijd harer rijp-
heid. Hij besluit daaruit te regt, dat er geen enkele grond bestaat om niet

alle rassen van peerenboomen, hoe verschillend ook sommige van elkander

zijn, als eene en dezelfde soort te beschouwen. Nog doel hij opmerken, dat

deze proeven, zoowel als de vroegere dergelijke door hem in het werk ge-

steld met soorten van Cucurbita
,

het bewijs geleverd hebben van de onge-

grondheid der bewering, dat de gekweekte planten door zaaijing altijd weder

tot den oorspronkelijken vorm der stamsoort zouden terugkeeren. ( Institut
,

1865, p. 211). ' HG.

Uitriten en nitraten in planten, — SciIöNBEIN, uit het feit, dat er
, bij

elke verdamping van water aan de lucht, nitris ammoniae gevormd wordt,

de gevolgtrekking afleidende, dat er dan ook uitriten of nitraten in de plan-

ten moeten worden gevormd, heeft zulks werkelijk door de proef bevestigd

gevonden. Hij gebruikte, om dit uit te maken, zijn bekend reactief: geiodu-
reerde stijfsel, aangezuurd met zwavelzuur, en vermengde dit met hel waterig

extract der plant. De sterkste blaauwe verkleuring verkreeg bij met do

bladeren van Leontodon taraxacum. Eene geringere gaven die van Lactuca

sativa, Senecio vulgaris en crucaefolius , Laprona communis, Dactylis conglo-

merata, Plantago major, Mentha piperita, Thymus serpillus. Hladeren van

andere planten, namelijk Spinacea oleracea, Datura strammonium, Hyoscyamus

niger, Nicotiana tabacum, Helianthus anuns, Papaver somniferum bragten

eerst nu 12 of 2i uren eene verkleuring te weeg. In cenige gevallen, zooals

hij Lactuca sativa, Urtica dioica cn anderen, nam hij waar, dat de hladeren
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aanvankelijk hel reactief kleurden, maar daarmede spoedig ophielden, om

daarmede op nieuw voort te gaan na in water geweckt te zijn. Hij schrijft

dit toe aan het bestaan van nitraten, welke eerst door de werking van

reducerende stoffen in dc plant in nilriten worden omgezet. ( VInstilvt
, 1865,

p. 231). Hg,

Over liet oponthoud van den mensch in zamengeperste lucht.
—

Dr. A. E. FO-

fcEY, aan wien door den heer A. CASTOR, aannemer van de nieuwe hrug te

Argenteuil, de zorg voor de gezondheid zijner werklieden loevertrouwd was,

heeft over dit onderwerp een werkje uitgegeven', dat den 20 Julij j 1. aan de

Académie des Sciences is aangeboden. (Compt. rend.
,

Tom. LV11, pag. 156). —

Om de steunpilaren der bruggen in den grond te bevestigen, had TRIGER eene

methode uitgedacht, die met het beste gevolg vele malen is bewerkstelligd. In

het bed der rivier worden wijde metalen buizen neergelaten; bet water wordt

daaruit gedreven en gehouden door gesladigen aanvoer van zaamgcpersle lucht,

en de werklieden kunnen nu geheel op het drooge in den bodem der rivier graven.

Welke zijn nu voor deze de gevolgen van dat oponthoud in zamengcpersle lucht?

In hel begin ontstaat er sterke oorpijn , door den schrijver daaraan tocgeschre-

ven, dat de buis van Eustachius de lucht slechts langzaam doorlaat, en dus

het trommelvlies sterk ingedrukt wordt voor het evenwigt hersteld is: eene

verklaring, waarmede lief. zich niet vereenigen kan. Hij eene tol drie

atmospheren zamengeperste lucht hebben alle geluiden een metaalklank, en,

wanneer men spreekt, trilt de basis des schedels. Fluiten kan men niet

meer; cenige personen stamelen, andere kunnen sommige syllaben niet

uitsproken. Men vermoeit zich minder, heeft minder dorst, maar de eetlust

komt spoediger terug; de overmaat van zuurstof, die de weefsels doordringt,

brengt eene snellere stofwisseling te weeg. Bij het verlaten der buizen komen

de oorpijnen terug en men wordt ligt verkouden , daar de zamenpersing der lucht

de temperatuur verhoogt. Soms blijft de werkman na het verlaten der buizen

gezond, soms doen zich ziekelijke verschijnselen op, die echter dadelijk

wijken, wanneer hij in de zamengeperste lucht terugkeert. Onder die aan-

doeningen noemt F. bloedvloeiingen en eene ondragelijk brandende jeukte.

Maar hetgeen opmerkelijk is, is de localisalie van ziekelijke verschijnselen,

bepaaldelijk van pijn, in bet orgaan, dat het meest gewerkt heeft. De

graver, die met zijn voet op do spade drukt, zal hevige pijn in de strek-

spieren van het been ontwaren; bij hem, die met het houweel werkt, zullen

de spieren van den schouder worden aangedaan, enz. enz. De ingenieurs

en opzigters lijden aan zenuwaandoeningen, bepaaldelijk der hersenen. De

bloedsomloop in de hersenen wordt versneld, men wordt onwederslaanbaar
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gedrongen om zijne gedachten mede te deelen on te praten. Voorts maakt

het werken in zamengepersle lucht mager, dikwijls binnen een zeer korten

tijd. Dat overigens de zakuurwerken in zamengepersle lucht langzamer loopen

wegens de oxydalic en verdikking der olie, is te verwachten.

Foley deelt eenige bedenkingen mede over het nut van de zwemblaas der

visschen en van de luchlzakken der vogels. De visschen en de vogelen, die

zich gedurig uit de meer digtere naar de meer ijle lagen van de hen omrin-

gende middenstof, en omgekeerd, begeven, zijn aan zeer afwisselende drukking

onderworpen. Zij lijden daar echter niet onder, en wel daarom niet, omdat

zij het vermogen bezitten om de drukking op hunne ingewanden en bloed-

vaten te regelen. Wanneer een visch nederdaalt, drukt hij zich zamen en

zijn volume vermindert; tegelijk plat zich zijne zwemblaas af en drukt minder

op de bloedvaten. Rijst hij naar boven, dan zet hij zich uit; dit doet ook

zijne zwemblaas en deze drukt nu meer op de bloedvaten. Dus blijft de

drukking op ingewanden en bloedvaten steeds dezelfde. Bij de vogelen zetten

zich evenzoo en met hetzelfde gevolg de luchlzakken uit of vallen te zamen.

De visschen, die geene zwemblaas hebben, zooals de makreelen, tonijnen,

honiten, zwemmen in horizontale rigting of dalen slechts zeer langzaam naar

beneden. De visschen zonder zwemblazen, die op den bodem des waters

leven, sterven spoedig, wanneer zij zich in booger gelegene wateringen be-

vinden. {Du Iravail dans Vair comprimé. Paris, Baillière, 1863).

D. L.

Vegetatie der schimmels.
—

Ref. had gelegenheid om in de zitting der Aca-

démie des Sciences van den 27 Julij j.l. pasteur eene analyse te hooren

voorlezen van de onderzoekingen van den heer RAULIN te Brest, over het

ontstaan van schimmelplanten in kunstmatig daargestelde middenstoffen
,
en over

den invloed van zekere delfstoffelijke grondstoffen op hare ontwikkeling. Hij

had zijne proeven tot dusver op slechts ééne schimmelplant, Ascophora nigrans,

genomen, maar hield het er voor, dat zijne resultaten ten minste gedeeltelijk

gegeneraliseerd konden worden. In dergelijkc kunstmatig bereide midden-

stoffen ging de ontwikkeling der schimmelplanten even goed voorwaarts als

in de natuurlijke, en werd niet gestoord dan wanneer een der meest benoo-

digde elementen begon te ontbreken. Behalve koolstof, waterstof en zuurstof

waren de ter ontwikkeling der plant meest nuttige grondstoffen: phosphorus,

potassium, magnesium, zwavel, manganium; R. had die gebezigd in de

volgende verbindingen: phosphas ammoniac, carbonas polassae, carbonas

magncsiae, sulphas potassae, carbonas manganii. Wanneer een vocht al deze

bestanddeelen onthoudt, zal hel b. v. 20 grammen Ascophora voortbrengen;
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is er geen mangaan in, dan zullen er in clenzelfden tijd slechts 5 grammen

ontstaan, is er geen zwavel in, 2 grammen, terwijl gebrek aan magnesium of

potassium den oogst tot 1 gr., van phosphorus tot 0,5 gr. zal doen dalen.

In het algemeen wordt tot eene behoorlijke en overvloedige ontwikkeling van

deze schimmelplant de aanwezigheid van een vrij groot aantal enkelvoudige

ligchamen vcreischt, en wat aanbelangt de koolstof, waterstof en zuurstof,

vrij groote hoeveelheden daarvan, van de overige daarentegen kleine, naau-

welijks berekenbare, ofschoon zeer nuttige, ja onmisbare hoeveelheden. R.

heeft ook op dezelfde schimmelplant proeven genomen omtrent de opslorping
van vrije stikstof. Het, ofschoon voorloopig, resultaat was, dat in geen ge-

val de vrije stikstof geabsorbeerd kon worden. I). L.

Kookpunt en vriespunt van vloeistoffen in den spheroïdaalstaat. —
Heeds eeni-

gen tijd geleden had prof. DUFOUli te Lausanne aangetoond, dat men druppels

water van 18, 12, (5 en 5 m.m. middellijn, in een oliemengsel van gelijk

soorlelijk gewigl zwevend, tot ver hoven hel kookpunt en wel naar volgorde

tot 150°, 140’, 1G5°, 178’ C. kon verhitten, zonder ze te doen koken. Ook

kon het water in dien toestand lot ver beneden het vriespunt, zeer kleine

holletjes lol 20° C. onder 0, verkoeld worden, zonder dat het vast werd.

Van het eerste dier beide verschijnselen heeft de heer J. F. ABTUR (Cosmos

XX11I, pag. 118) getracht eene verklaring te geven. Hij zoekt die in de span-

ning van de buitenste laag der waterdeeltjes van elk bolletje, welke de bin-

nenste zamendrukt en den damp belet zich te vormen. Hij toont aan, dat,

indien dit zoo is, de overmaat van spanning boven de dampkringdrukking,

overeenkomende met het maximum der temperatuur, waarop de bolletjes

kunnen worden verhit zonder te koken, met de middellijn dier bolletjes om-

gekeerd evenredig moet wezen. Voor de bovengenoemde middellijnen en

warmtegraden bevestigt zich deze regel zoo goed ,
als men het bij eene uit

den aard onvolkomone bepaling van beide gegevens verwachten kan.

\ Ln.

Het stormglas. — Zoo noemt men in Engeland, naar het schijnt, veelal het

ook bij ons vrij algemeen, maar niet onder één bepaalden naam bekende instru-

ment, bestaande uil eene aan beide einden gesloten glazen buis, die met een

doorschijnend vocht en eene niet geheel daarin opgeloste zoutmassa gevuld)

in de open lucht vertikaal wordt opgehangen en dan door de veranderingen

in plaats en uitwendig aanzien, welke de zoutkristallen ondergaan, de weers-

veranderingen vooraf moet aanduiden.

Dat het dit niet doet en niet doen kan, werd wel door iedereen geloofd,
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die rael de noodige kermis toegerust en zonder vooroordeel zich met die zaak

had bezig gehouden. Maar in het voor weinige maanden uitgekomen in vele

opzigten verdienstelijke »Wealher Book" van den admiraal FITZ HOY wordt

dit instrument onder de meteorologische toestellen naast den barometer en

thermometer genoemd en beschreven en aan zijne aanduidingen groote waarde

gehecht. Daarin heeft CH. TOMLINSON (Plülosophical magazine, XXVI, pag 93)

aanleiding gevonden orn het stonnglas nogmaals naauwleltend te onderzoeken.

Hoewel de voorschriften, welke men dienaangaande in oudere boeken vindt,

van elkaar in bijzonderheden afwijken, komen zij toch alle hierin overeen,

dat kamfer, salpeter en salammoniak/mel water en alkohol worden vermengd

in zulk eene verhouding, dat zij bij gewone temperatuur daarin niet geheel

oplossen. Voor een dat in grootere afmeting dan gewoonlijk werd vervaar-

digd, gebruikte TOMUNSON 20 drachmen kamfer, 304 grein salpeter, even

zooveel salammoniak, 72 drachmen (in maat) gedestilleerd water, 96 idem

wijngeest en 8 droppels kamferolic. Dit alles werd gemengd, in eene uit-

dampschaal tot 98° F. verwarmd en toen in eene passende flesch gegoten,

waarvan de slop nog met een blaas werd overbonden.

Een gedeelte der vaste zelfstandigheden blijft nu bij gewone temperatuur

onopgelost. Een deel van wat bij de warmte van den dag nog opgelost bleef,

scheidt zich des nachts in vasten toestand af. Naarmate bet temperatuur-ver-

scliil grooter en vooral naarmate do verandering sneller heeft plaatsgegrepen,

is, even als bij alle kristallisatie, het afgescheidene ruimer in hoeveelheid en

minder fraai en fijn gekristalliseerd. Alle veranderingen
,

die men maanden lang
in bet mengsel, waarneemt, laten zich naar dit beginsel, dus enkel door tempe-

ratuurverandering, volkomen verklaren. Van eenen invloed van andere meteo-

rologische verschijnselen, vooral van windrigling en van den eleklrischen

toestand des dampkrings, is niets Ie bespeuren.
laren geleden is Heft. door eene gezette waarneming van een dergelijk glas

tot hetzelfde besluit gekomen. Er is evenwel
— dit dient hierbij gezegd voor

hem, die door eigen aanschouwing zich hiervan zou wijlen overtuigen — een

zekere lijd en vooral een aanhoudend waarnemen van den toestel en van den

thermometer noodig, alvorens men er toe geraakt om alle schijnbaar grillige

veranderingen daarin tot deze ééne oorzaak te kunnen terug brengen.

Ln,

Petroleum. — ln de zitting van 13 Junij 1.1. der Académie des Sciences te

Parijs, hebben pelouze en CAHOURS op nieuw onderzoekingen medegedeeld

over bet Amerikaansche petroleum. In Frankrijk alleen bedraagt het verbruik

daarvan reeds 00 a 00,000 liters per dag. Reeds vroeger hadden P. en C. 7
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verschillende koolwaterslof-verbindingen daaruit afgescheiden ; zij hebben er

nu nog 5 andere in gevonden. Petroleum is dus een mengsel van 12 verschil-

lende dier verbindingen, die zich vooral door hunne meerdere of mindere

vlugligheid van elkaar onderscheiden. De vlugligste van alle kookt reeds bij
ij” C., terwijl de minst vluglige eerst bij 200° a 265° C. kookt.

Is het petroleum uit steenkolen afkomstig of niet? De bovengenoemde on-

derzoeker en met hem elie de headhunt meenen van neen. Regnault en

balari) hebben in dezelfde zitting der Académie dit tegengesproken.

Ln.

Drukking op den bodem van diepe zeeën. — Met liet doel om le beslissen
,

of,

zooals sommigen meenen, waarlijk enkel daardoor telegraafkabels kunnen be-

dorven worden, heeft rnen onlangs in bel entrepot van Wharfroad Ie Londen

met behulp van een zeer sterke hydraulische pers een aantal proeven geno-

men (Les Mundes, II, pag. 8).

Een stuk telegraafkabel, zooals die in de Perzische golf is gebruikt, rood

koperdraad met eene 1 centimeter dikke laag gulla percha overdekt, werd ge-

durende een uur in water blootgesteld aan eene drukking, gelijk staande met

die van eene kolom zeewater van 2Engelsche mijl of 5021 meiers hoog.

Na het ophouden dier dnfkking bleek het geleidingsvermogen van don kabel

verbeterd te zijn en vertoonde hij geen spoor van beschadiging. Men zal deze

proeven binnen kort herhalen. Om ze beslissend te doen zijn, zal dan de

drukking veel langer lijd achtereen moeten werken.

Aan dezelfde drukking werden ook blootgesteld eenige goed gekurkte fles-

schen, sommige gevuld met pale ale en met gemberbier, andere ledig; van

een der laatste was de kurk nog ondersteund door een houten cylinder, die

op den bodem der flesch rustte. Van alle zonder onderscheid werd de kurk

meer of min ingedrukt, zoodat de eerste aangevuld werden, terwijl het bier

overigens onveranderd bleef, en de andere, ook de allerlaatst genoemde, ge-

heel met water werden gevuld.

Karpers, alen en kreeften, levend in het water gedompeld en aan deze

drukking blootgesteld, werden na een uur dood en geheel verstijfd daarin

gevonden. Ln.
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Spectra der planeten. — Secchi hoeft meloenen kleinen spcclroskoop, gevoegd

aan eencn grooten aequalorialen kijker van merz , de spectra van do planeten

Jupiter, Saturnus, Venus en Mars onderzocht, voornamelijk met hot doel om

daaruit te besluiten tot het beslaan van eenen dampkring rondom deze plane-

ten on van zijne zamenstelling. Aan dit onderzoek was een ander voorafge-

gaan, namelijk van den invloed van don dampkring der aarde op bot spectrum

liet was S. daarbij gebleken, dat, al naar gelang de zonnestralen een dikkere

dampkringslaag doorgaan, en vooral al naar gelang cene grootere hoeveelheid

waterdamp in den dampkring bevat is, de strepen van bet spectrum niet

alleen eene meer of minder duidelijke verbreeding ondergaan, maar dat er zich

ook bijzondere strepen vertoonen, welke vroeger niet zigtbaar waren. S. be-

sluit uit dit eerste gedeelte van zijn onderzoek, dat bet vooral de waterdamp

in de atmospheer is, die deze verandering te weeg brengt. Daar hij nu der-

gelijke spectra van de genoemde planeten waarnam, waarin die strepen, welke

hij satraospherische” noemt, duidelijk herkenbaar waren, zoo leidt hij daaruit

de gevolgtrekking af, dat derhalve die planeten niet alleen oen dampkring

bezitten, maar dat deze ook geheel of voor een deel uit waterdamp moet be-

staan. liet spectrum van de maan daarentegen vertoonde hem geen spoor

van atmospberische strepen, zoodat hel ontbreken of althans do zeer groole

ijlheid van den maansdampkring daardoor op nieuw bevestigd werd. (t InstiliU,

1863, p. 234.) Hg.

Opmerkelijke hagelwolk. — Den 5 Mij j.1. nam LECOQ te Glermont cene

hagelbui waar, waarbij de bagclsleenen de grootte van bazclnoolen hadden.

Het opmerkelijke bij deze bui was echter, dal de wolk, waaruit de hagel

nedervicl, eene netsgewijze gedaante had, met opene mazen, waardoor heen

men de hoogere wolkenlaag zien kon.

Toen L. nu den volgenden dag de verwoestingen naspoorde, welke de hagel-

slag bad aangerigt, vond bij, dat de plaatsen, waarop de hagel gevallen was,

ook een net vormden, zoodat op zeer nabij elkander gelegen punten de aan-

geriglc verwoesting hoogst ongelijk was. De hoofdreden van deze overeen-
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stemming moet gezocht worden in het nagenoeg geheel ontbreken van wind

gedurende het vallen van den hagel. (ï Inslitul
, 1803, p. 253). Hg,

Scheikundige zamenstelling van het vleeschvooht van visschen.
— LlMPIilCHT

vond daarin, — behalve eiwit, kreatine, melkzuur en eenige zouten, die ook

in het vleeschvooht van warmbloedige dieren voorkomen, — taurine, geheel
in eigenschappen en zamenstelling met die uit de gal overeenstemmende, en

bovendien cene eigene proleïnestof, die bij als een zuur beschouwt en prot-

zuur noemt. Wat de taurine betreft, zoo is deze door VALENCIENNES en

FREMY ook in de spieren van inktvisschen én oesters gevonden. (.Ann. d.

Chem. u. Pharm., GXXVII, p. 185). IIg.

Middel tot bewaring van vleescb.
— Elk weet, dat men vleescli eenigen lijd

voor bederf kan bewaren door bet in azijn te leggen. Daardoor wordt bet

ecbler uitgetrokken en van eenige zijner voedende bestanddeelen beroofd. llDNGE

beeft den azijn daarom vervangen door azijndamp en wel op de volgende wijze.

Op den bodem eencr terrine met goed sluitenden deksel wordt een weinig

zeer sterk azijnzuur (zoogenaamde ijsazijn) gegoten, daarover op eenigen afstand

eenige bouten staafjes en bierop bet vleescb, dat men bewaren wil, gelegd.

(Polyt. Journ., 1805, CLXVIII, p. 408). IIg.

Lucht, hevat in de zwemblaas der visschen. — ARMAND MOREAU hoeft bevon-

den, dat de lucht, bevat in do zwemblaas v'an baarzen, eeno veranderlijke

zamenstelling heeft, bepaaldelijk wat de hoeveelheid zuurstof aanbelangt. Deze

hoeveelheid vermindert namelijk, wanneer de visch door de ademhaling geen

zuurstof meer aan de omgevende middenstof onlleenen kan.

bij een baars, die in ccne beperkte hoeveelheid water gehouden wordt en

ton gevolge van dien den stikkingsdood sterft, is de hoeveelheid zuurstof in

de zwemblaas lot 0 gedaald, terwijl zij in don verschen toestand 19 tot 2ö

proc. bedraagt. ( Compt . rend., 0 Julij 1805). Ho.

Ademhaling der schildpadden, —- Tot hiertoe meende men, op gezag van

CUVltïR, J. MULLER, MtLNE EDWARDS en vele anderen, dat do ademhaling der

schildpadden plaats greep ongeveer op de wijze als bij de kikvorschcn. Voor

de inademing zoude de tongbecntoestel dienen. Door de nederdaling van

dezen en tevens van de tong zoude lucht door de neusgaten en de mondholte

worden gebragt; dan zoude do neus gesloten worden, en, door opligting van

het tongbeen
,

zoude de lucht uit den mond door de glottis en de trachea

naar de longen worden gedreven. Dezelfde bewegingen zouden zich achter*



WETENSCHAPPELUK RIJKLAD. 85

cenvolgens cenigo malen herhalen, totdat de longen gevuld waren. Dan volgde
de uitademing door de zamentrekking van de buikspieren en van de daardoor

tc weeg gebragte zamendrukking der longen. Er was echter reeds twijfel ont-

staan aangaande de juistheid dezer verklaring, daar hel gebleken was, dat,

indien de trachea werd doorgesneden en derhalve het verband met de mond-

holte verbroken, de ademhaling toch voortging, even als zulks bij zoogdieren
het geval is. S. wr.m mitchell en o. R. morehouse hebben nu in de Smith-

sonian Contributions to knowledge T. XIII con verslag gegeven van de door lien

in het werk gestelde onderzoekingen, waaruit blijkt, dat do ademhaling der

schildpadden inderdaad op eenc geheel andere wijze geschiedt. Zij hebben

bewezen, dat de bewegingen van het tongbeen bij de gewone ademhaling

geenerlei invloed hebben. De inademing is het gevolg van de zamentrekkirtg

der buikspieren. Deze vormen in den toestand van rust eene diepe uitwendig

zigtbare holte ter weerszijde achter het buikschild. Trekken zij zich zamen,

dan worden zij plat, dalen neder, trekken de ingewanden naar beneden, en

dit doende, verwijden zij de ligcbaamsholtc, ten gevolge waarvan de lucht

door de trachea de longen binnen treedt. De uitademing wordt te weeg "e-
o ö o

bragt door eene eigendommelijke spier, welke aan vroegere onderzoekers wel

niet geheel ontsnapt en als liet homologen van een diaphragma beschouwd is,
maar door mitchell en MOREHODSE het eerst uitvoerig beschreven en in hare

werking herkend is. Hel is een hreede, tweebuikige spier, waarvan een der

huiken nagenoeg van de gcheelc breedte van bel voorste, en de andere van

liet achterste gedeelte van het schild en levens van hel bekken ontspringt,
beide buiken zijn vereenigd door een hreede pees, dwars door het midden der

buikholte. ïusschen deze spier van voren en het schild van achteren liggen
de ingewanden besloten. Trekt zij zich zamen, dan worden de longen gedrukt
en de lucht uitgedreven.

De ademhaling der schildpadden geschiedt derhalve op eene geheel andere

wijze dan bij allo overige in de lucht ademhalende gewervelde dieren. Hel

opmerkelijkste daarbij is voorzeker, dat do buikspieren, die elders altijd als

uitademingsspieren werken, hier daarentegen als inademingsspicren optreden,
en dat daarentegen eene spier, welke, zoo niet in haar geheel, dan toch wat

haar voorste gedeelte betreft, bij het diaphragma kan worden vergeleken,

tot uitademingsspicr wordt. Het is een der sprekenste bewijzen voor de ook

door vele andere feiten gestaafde stelling: dat morphologisch gelijke d i. ho-

mologe ligchaamsdcelen in functie, d. i. physiologisch, grootelijks verschillen

kunnen.

Nog verdient uangóStipt te worden, dat MITCHELL en MOREHOÜSE erkennen

niet de eersten to zijn, die de buikspieren der schildpadden als inademings-
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spieren hebben beschouwd. Ilccds in ocne in 1703 te Göllingen verschenen

Dissertatie door ROBERT TOWNSON is hetzelfde op grond van proeven en

waarnemingen beweerd. Hg.

Verschil in den dragttijd bij schapen van verschillend ras, — Algemeen en

voorzeker te regt wordt de tijd van de dragt bij zoogdieren als een der gc-

wigtigstc soort-kenmerken beschouwd. Wel is waar kan deze bij onze huis-

dieren ccnigzins gewijzigd worden door de omstandigheden. Zoo h.v. draagt,

volgens N.vriiusius, cene merrie, die bij gelijktijdigen arbeid sterk gevoed wordt

en waarbij dus eene krachtige stofwisseling plaats grijpt, regelmatig eenen korto-

ren tijd dan cene andere, die weinig werk doet en betrekkelijk minder gevoed

wordt. Dat echter de duur van de dragt afhangt van den aard van hol ras,

zelfs onder volkomen gelijke omstandigheden, was nog niet waargenomen

dan in het volgende door NATHUS1US medegedeelde geval. Zijne waarnemingen

betreffen Merino-schapen , die in do tweede helft van de vorige eeuw uit Spanje

naar Duitschland werden overgebragt, en Southdowns, die afstammen van de

edelste kudden van Engeland. Beide rassen zijn op de plaats der waarneming

(Hundisburg) tot de zevende generatie gekomen. De behandeling van beide

rassen is in allen opzigte dezelfde. Des zomers weiden zij gemeenschappelijk,

den winter brengen zij in denzelfden stal door en ontvangen gelijk voedsel.

Jaren lang hebben zelfs beide rassen onder elkander vermengd in dezelfde

kudde geleefd. De tijd van hol lammeren werpen was hij beiden gelijkmatig

van Januarij lot Maart. Desniettegenstaande duurt de dragttijd der Merinos

standvastig gemiddeld zes dagen langer dan die der Southdowns. Uit dc uit-

voerig en in bijzonderheden medegedeelde berekeningen blijkt namelijk, dal de

gemiddelde dragttijd op 872 geboorten van Merinos 150,5 dagen, en op 442

geboorten van Southdowns 144,2 dagen bedroeg. Dij kruising der beide

rassen werd de dragttijd dc gemiddelde van beide dragttijden. Voor 165 half-

bloed-schapen bedroeg de dragttijd gemiddeld 146,5 dagen. Werden do vrou-

welijkc' halfbloed-schapon gepaard met mannelijke Southdowns, dan daalde dc

dragttijd tot 145,4 dagen. (Weixland’s Zoologischer Gatten 18G2 en van daar

in Archif für Naturgeschichte 18G3, II, p. 21).

Hg.

Opslorping door de huid. — Do heer L. PAIUSOT heeft onderzoekingen aan-

gaande dit punt medegedeeld, die Hef. belangrijk genoeg oordeelt om hier

kortelijk te vermelden. Zijne proeven bestonden in het gebruik van baden

uit oplossingen cn infusiën van cyan-polasch, chloor-potasch
,

zwavelzuur,

ijzer, belladonna, digitalis en rhabarber, cn werden aangewend op jonge
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lieden
,

wier toestand hot gebruik van die middelen vereischtc. De proeven

werden, gedurende 50 minuten dagelijks, drie tot acht dagen lang voortgezcl; de

urine en het speeksel werden voor en na de proeven onderzocht. Tegenproeven

werden genomen door aan dezelfde personen de genoemde middelen langs

den gewonen weg toe te dienen. Uit de resultaten dezer proeven volgde hel

besluit: dat geen der opgenoemde stoffen, zelfs na een bad van twee uren
,

door do huid wordt opgenomen.

Zoo men in aanmerking neemt, dat de opperhuid allerwege doordrongen

is met het product der smeerkliercn, behalve aan don handpalm en de

voetzool, wier huid gcene smeerkliercn bezit, dan moet men ü priori ver-

moeden
,

dat de opperhuid, uitgezonderd op de genoemde plaatsen, voor

water ondoordringbaar wezen moet. De heer L. parisot heeft daaromtrent

proeven genomen op lijkjes van kinderen, daar de zeer dunne opperhuid van

jonge kinderen zich wel het gemakkelijkst van water zou laten doordringen.

Twee lijkjes van kinderen van 12 en 17 dagen werden, wel afgewasschen

met warm water en goed afgedroogd, gewogen en dan, met uitzondering van

het hoofd, gedurende 24 uren in een waterbad van 10° centigr. gedompeld,

waarin het water gestadig ververscht werd. Vervolgens werden zij er uit

genomen, zorgvuldig afgedroogd en gewogen. Het eene lijkje woog vóór

het had 2050, hel andere 2172 grammen; na het bad was het gewigt van

het eerste 5, van het andere 10 grammen toegenomen, liij beiden was

de opperhuid van den handpalm en de voetzool wil en gerimpeld. Nadat zij

nu nog 24 uren lang in bet laboratorium gelegen hadden, werden zij weder

gewogen. Het eerste lijkje had nu door verdamping de opgeslorplc 5 grammen

water weder verloren; het andere was twee grammen ligter geworden dan

voor het in het bad werd geplaatst. De reden èn van de grootcre opneming

van water, èn van het grooter waterverlies door verdamping bij bet tweede

lijkje lag klaarblijkelijk daarin, dat de hals van epidermis ontbloot was.

Dij verschillende kinderlijkjes besmeerde P. voorts de handpalmen en voct-

zoolcn met terpentijn, deed ze daarna in het bad en- bevond, dat na 24

uren vertoefs daarin hun gewigt volkomen hetzelfde gebleven was. Overtrok

bij daarentegen de genoemde deden niet mot eene voor water ondoordringbare

slof, dan waren zij na het bad in gewigt loegenomen. Daaruit besluit

PAitiSOT : dal alleen de huid der handpalmen en der voctzoolcn water vermag

te absorberen.

Chloroformc, alkohol en aelher lossen het huidsmeer in meer of mindere

mate op, en zijn dus in staat do zelfstandigheden, die zij opgelost houden,

tol aan de lederhuid te doen doordringen. P. heeft daaromtrent proeven

genomen door stukjes katoen, doodrokken van eene oplossing van atropine ’l zij
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in chloi'ofortno (0,0o gramm. op 20 gramin.) , ’t zij in wijngeest of in water, dat

niet azijnzuur zuur was gemaakt, op liet voorhoofd te leggen. Na de aan-

wending van de oplossing in chloroforme begonnen na 5 minuten de pupillen

zich te verwijden; na 5 minuten was die verwijding volkomen, het gezigt

verward, en na een kwartier uur was de huid ontstoken. Na aanwending der

wijngeest-oplossing begon do verwijding eerst na verloop van een half uur,

en do roodheid en hitte der huid waren naauwelijks bemerkbaar. De aan-

wending van de zure oplossing had geheel geen gevolg. (Compt. rend., Tom.

LVII, pag. 327 et 375). 1). L.

Vergiftige eigenschappen van het thallium.
—

Het nieuwe metaal, thallium,

is gebleken een sterk vergif te zijn. De heer LAMY heeft daaromtrent het

een en ander aan de Académie des Sciences medegedeeld. Hij wilde er eene

proef mede nemen op twee jonge honden en loste te dien einde 5 grammen

zwavelzuur thallium in melk op; de honden proefden er van, doch wilden er

niet meer van drinken. Echter verdween de melk, en eenigc uren daarna

word een jaglhond ziek en stierf twee dagen daarna, nadat den vorigen avond

eene hen en zes eenden dood gevonden waren. Ook de jonge hondjes, die

maar weinig van de melk geproefd hadden, werden ongesteld cn stierven

vier dagen daarna De twee voorname verschijnselen der vergiftiging waren

(behalve gebrek aan eetlust, intrekking van den buik enz.,) allerhevigste pijn

in de buikingewanden, die zich openbaarde met snel elkander opvolgende aan-

vallen, gelijk aan elektrische schokken, en beving, die gevolgd werd door

meer of minder volkomcnc verlamming der onderste ledematen. Bij al de

gestorvene dieren deed het onderzoek door hot spectroskoop van de ingewan-

den en derzelver inbond, van het spiervleesch, de beenderen, de lover enz.,

de kenmerkende groene streep van het thallium ten duidelijkste erken-

nen. (Compt. rend., Tom. LV11, pag. 4-12).

ü. L.

Bombyx Yama-Maï. — In Februari) j.1. heeft de Jardin d'Acclimalalion in hel

Bois de Boulognc vijf grammen eijeren van een Japanschen zijworm ontvangen,

die in Japan bekend staat onder den naam van Yama-Maï, dal is bergworm.

Den 22 Mei zijn de jonge rupsen begonnen uit te komen; den 10 April waren

zij allen geboren. Men beeft ze gevoed met de bladen van den in bel Bois

de Bmdotfne groeijenden eik (Quercus pedunculata) ,
waarvan men den groei

tot dit oogmerk versneld had. De vijf grammen eijcrcn hebben 83 rupsen

gegeven, waarvan men lusschcn den 1 en 23 Junij 77 cocons verkregen

heeft. Twaalf dezer cocons zijn afgehaspeld en hebben 2 grammen zijde
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opgeleverd, die wat minder glanzig is dan die van den Bombyx mori, maar

veel sterker en een weinig dikker; zij liet zicli ook even gemakkelijk al'has-

pelen. De rupsen moeten van haar uitkomen uit de eijeren lot op het

oogenblik dat zij gaan spinnen ongeveer 50 a GO dagen gevoed worden; zij
hebben omtrent 8 dagen noodig om hare cocon te voltooijcn, en eerst 30 of

35 dagen daarna komt de vlinder uit; het eijerleggen heeft vier dagen na het

uilkomen uit de cocon plaats, (iCompl. rund., Tom. LVII, pag. 515).

1). L.

Een opmerkelijk voorbeeld van elektrolytiscbe werking. — De lieer ABEL, schei-

kundige bij het departement van oorlog, heeft aan de Chemical Society te

Londen, in hare zitting van den 18 Junij 1.1., eenige bijzonderheden medege-
deeld aangaande veranderingen, die men opgemerkt had in den vorm van

Armstrong-projcclielen, nadat deze eenigen tijd waren bewaard geworden,

liet lood, waarmede het ijzer van deze is bedekt, vertoont namelijk bij

sommigen blazen van twee lot vijf centimeters middellijn en een halven centi-

meter hoog. Worden deze onder water geopend, dan blijken zij bijna zuiver

waterstofgas te bevatten, tot op 10 dampkringen verdigt.

Er zijn in het arsenaal (te Woolwich?) twee soorten van deze projectielen
voorhanden. Hij de eenc soort is het lood daaromheen gegoten en wordt

slechts door vooraf in het ijzer aangebragle groeven vastgehouden; bij de

tweede soort geschiedt dit laatste, doordat het ijzer vooraf zoogenaamd ge-

galvaniseerd ,
dat is door indompeling in gesmolten zink met eene dunne laag

van dit metaal bedekt is. Alleen van deze laatste verlootten sommige exem-

plaren de boven beschreven blazen. Om hun ontstaan te verklaren, herinnert

ABEL, het mengsel van chlooramraonium(salammoniakzoul) en chloorzink
,

waar-

mede de oppervlakte van het zinkbad steeds bedekt wordt gehouden. Dit

laatste zout nu ban zelfs door langdurige verhitting tot op eenen warmtegraad,

hooger dan dien van gesmolten zink, niet volkomen walervrij worden gemaakt,

gelijk A. dit door opzettelijke proefnemingen heeft bewezen, Niels verhindert

dus om aan te nemen, dal op enkele plaatsen kleine hoeveelheden van dit

zout tusschen de zinklaag en hel ijzer bevat zijn, en dat hot water, hetwelk

zij bevatten
,

door eene elektrolylische werking tusschen deze beide metalen

wordt ontleed. Het zink oxydecrl dan en zoo blijft de voorhanden zuurstof

gebonden; maar de waterstof wordt vrij en baant zich door de dunne poreuse

zinklaag een weg om het veel dikkere lood tot eenc blaas te doen op-

zwellen. (Intellectual Observer , September 1863). Ln.

Natuurlijke magneten. — In Zweedsch Lapland heeft men voor korten tijd
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een ader van magneetijzcrslcen ontdekt, die de rijkste belooft te worden van

allo lot nog loc bekende bronnen van natuurlijke magneten. Do beer BERG,

wien de ijzermijn toebehoort, waarin deze vondst heeft plaats gehad, hoopt

daaruit alle kabinetten in Europa te kunnen voorzien. Hij heeft er reeds

stukken tot van 1C8 kilogram gewigt uil verkregen. Prof. dove te Berlijn

bezit er reeds een van 28,5 kilogrammen. De prijs van deze magneten

wisselt naar de grootte af van ƒ 0.40 tot ƒ 1.50 per kilogram. ( Les mondei,

II, pag. 57).

Wij laten hier de volmaakt onbeteekenende opgaven aangaande de kracht

dezer magneten weg, die in het boven aangehaalde tijdschrift voorkomen. Als

zo wezenlijk sterker zijn dan de tot nog toe gevondene, gelijk de heer berg

schijnt te golooven, of althans even sterk, en het daarenboven mogclijk zal

zijn om zeer groote massa’s aan een stuk op te brengen, dan kan deze ont-

dekking eenig belang verkrijgen. Ln.

Nieuwe bron van pbospboms. —
Naar luid van een berigt in hel Practical

mechanici Journal, CLXXXVI, p. IGi, wordt tegenwoordig to London in

groole hoeveelheden een nieuw mineraal van Sombrero, een der Antillischc

eilanden, aangevoerd, dat naar zijnen oorsprong Sombreriet genoemd wordt.

Hot bevat 05 procent phospborzure kalk, 17 procent phosphorzure aluinaarde,

18 procent water en kan dus met voordeel op phosphorus verwerkt worden.

Ln.

Het verkrijgen van standvastige warmtegraden. —
De heer ALLUARD steil

voor om hiertoe het bekende feit dor onveranderlijkheid van de temperatuur

eener kokende vloeistof aan te wenden op eene ccnigzins verbeterde wijze. Hij

besluit dit vocht in oenen ketel van geschiktcn vorm, die met een koelslang

in verbinding staat, waaruit het verdampte vocht weder in den ketel terug-

koopt. Op deze wijze kan hij mengsels van allerlei vochten bezigen en dus

temperaturen verkrijgen, die van oi,4 C
,

het kookpunt van zwavelaether,

klimmen lot het kookpunt van water en daarboven. Om do keus te verge-

makkelijken heeft hij de kookpunten van ecu aantal mengsels in verschillende

verhoudingen van verschillende vloeistoffen in eene tabel zamengebragl. (La

monda, 11, p. 138). Ln.


