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Val van meteorieten te Hesle bij üpsala. — Den Iston Januarij 1869 had

in den omtrek van Hesle in Zweden een merkwaardige meteorietenval

plaats. Het verschijnsel had plaats bij een bewolkten hemel, zoodat men

Theorie der kometen. —
Veel aandacht heeft in den laatsten tijd de

nieuwe theorie getrokken, welke TINDALL gegeven heeft van de vorming

van den staart der kometen, waartoe hij geleid werd door zijne bekende

proeven over de vorming van lichtende dampen bij den doorgang van zonlicht

op elektrisch licht. Bij eene eenigszins naauwkeuriger toetsing van deze

theorie aan de verschijnsels zelve, die de kometen aanbieden, blijkt echter

alras, dat zij onhoudbaar is en geenszins geschikt om daarvan rekenschap

te geven. Veel beter voldoende is de door LINDER ontwikkelde theorie.

Deze berust alleen op de algemeene aantrekkingskracht en den weerstand,

dien de ether aan de beweging van de kometen-stof biedt. Hij toont aan,

dat het gevolg der aantrekkingskracht van de zon, uitgeoefend op de zeer

ijle stof, waaruit een komeet bestaat, eene uiteenzeting van deze in de

rigting van den radius vector moet zijn. Hierdoor ontstaat een of wel

twee staarten. De uiteenzetting, met andere woorden de lengte van den

staart, neemt toe, naar gelang de komeet het perihelium nadert. De

weerstand van den ether heeft ten gevolge, dat de staart eene helling

heeft naar de streek, vanwaar de komeet komt en dat hij somtijds eene

duidelijke kromming aanneemt. (l' Institut , 1869 , p. 324).
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geen vuurbol zag, maar ging met ontploffingen gepaard. De professoren

Malmstedt en NOKDENSKIOLD en nog andere geleerden van Upsala en Stok-

liolm bezooliten do plek, waar de steenen
,

ten getale van 300 a 400, ge-

vallen waren.. De grootste woog 2r kilogram. Het merkwaardigste in

dit geval was echter, dat te gelijk met de steenen een fijn, zwart poeder

uit de lucht was gevallen, dat men herkennen kon op de sneeuw, die den

bodem bedekte. Nokdenskiold ontving een weinig van dit poeder van

een boer en bevond, dat het eene ruime hoeveelheid koolstof bevatte.

Hij vermoedt, dat dit koolhondcnde poeder ook andere meteorieten ver-

gezelt en de oorzaak is van de verbranding bij den doorgang der atmos-

pheer. [l’Institut, 1869, p. 351). Ho.

Afneming van de luchttemperatuur met de hoogte. — Hierover heeft

glaisiiek, gelijk bekend is, bij vroegere luchtreizen reeds waarnemingen

gedaan. Deze geschiedden echter met een vrijen ballon, hetgeen ten ge-

volge had , dat de waarnemingen weinig naauwkeurig waren , omdat men

niet gedurende eenigen tijd op eene bepaalde hoogte kon blijven. Hij

heeft nu gebruik gemaakt van den zich te Londen bevindenden groeten

hallon captif van giitaed , waarmede hij tot 2000 voet hoogte kon stijgen

en zich op alle hoogten naar willekeur een tijdlang ophouden. Hij heeft

de waarnemingen, gedaan bij dertig zulke opstijgingen, aan do jongst

gehouden vergadering der British Association medegedeeld. In het algemeen

blijkt daaruit liet volgende. De vermindering van temperatuur met de

hoogte is het sterkst op het midden van don dag. Dan bedraagt zij tot

5’,1 voor 1000 voeten. Later op den dag is die vermindering geringer,

totdat zij tegen den ondergang van de zon bijna niet meer waarneembaar is.

De vermindering is het sterkst in de nabijheid der aarde; terwijl zij op

het midden van den dag meer dan 1° bedraagt voor de eerste 100 voeten;

is zij nog niet 0°,5 voor de hoogte van 000 tot 1000 voeten. Wanneer de

lucht bewolkt is, is de temperatunrsvermindering iets geringer dan bij

helderen hemel, maar volgt overigens denzelfden regel. [Les Mondes ,

XXI, p. 413). Hg.

Oorzaak der tusschenpoozende koortsen. —

Dat deze moet gezocht worden

in de inademing van lucht, die bezwangerd is met lagere organismen, be-

boerende tot de afdeeling der algen , is reeds door verscheidene waarne-

mingen zeer waarschijnlijk gemaakt. Onlangs nu heeft de beantwoording

van dit vraagstuk een grooten stap voorwaarts gedaan door de zeer uit-

voerige en naar het schijnt ook zeer naauwkeurige onderzoekingen van M.

j. h. salisbuky
, professor aan de geneeskundige school van Cleveland in
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den Noord-Amerikaanschen staat Ohio. Eene vertaling vanzijne verhandeling

is verschonen in de Revue des cours Kcient'jiques , 1869, 6 Nov., p. 769—

781. Voor cle bijzonderheden daarheen verwijzende stippen wij daaruit

alleen het volgende aan. Volgens hem zijn de eigenlijke koorts-algen ver-

schillende soorten van Palmellae , waaruit hij het geslacht Geniasma heeft

gevormd. Hij onderscheidt, voornamelijk naar de kleur: Geniasma rubra
,

G. verdans, G. paludis, G. plumbea en G. alba. De beide eerste zijn de

gevaarlijkste en brengen de hevigste koortsaanvallen te weeg. Salisbukv

bevond, dat deze algen en hare sporidiën zich gedurende den nacht en

bij nevel of mist in de atmospheer verheffen , soms tot op groote hoogten,

van '10
,

60 en zelfs 100 voeten
,

maar dat zij niet gedurende den dag in

de lucht voorkomen. Eenmaal ingeaderad zijnde, reproduceren zij zich in

het mensohelijk organisme en dit verklaart de hardnekkigheid , waarmede

de tusschenpoozende koortsen dikwijls blijven bestaan en telkens terugkeeren.

Hg.

Nieuwe pyrometer. — Lamy heeft de door deville ontdekte dissociatie bij

hooge temperaturen als middel ter meting van laatstgenoemde aangewend.

De daarop gegronde pyrometer is een zeer eenvoudig werktuig. Hij be-

staat uit eono porceleinen buis , die aan het eeneeinde gesloten is, terwijl

met het open einde een kwikzilvermanometer in verband staat. Dat ge-

deelte van de buis, hetwelk in het vuur gaat, bevat fijn gestooten kalk-

spaath of marmer. Door do verwarming ontstaat eene dissociatie; een ge-

deelte van het koolzuur, beantwoordende aan de temperatuur, wordt

vrij, on het kwikzilver in den manometer rijst. Verkoelt vervolgens do

toestel, dan wordt het koolzuur weder door den kalk geabsorbeerd en de

manometer neemt zijn vroegeren stand weder aan. De graduoring moet

vooraf door vergelijking met een lucht-pyrometer geschieden. [Compt.

rendus
,

1869, p. 347). Hg.

Us der Gletschers. — Reeds lang heeft men opgemerkt, dat het glet-

scher-ijs door zijne poreusheid zeer verschilt van het door eenvoudig be-

vriezen van water gevormde ijs. Terwijl hot laatste eene vereeniging van

kristallen is, met do lange as alle gerigt naar do oppervlakte, bestaat

het eerste uit onregelmatige korrels. Dienovereenkomstig is er ook een

verschil in de polarisatie. Reeds beewstee , later bemin hebben dit aan-

gewezen. Waarnemingen van de heeren en. gead en a. dui'RÉ
,

met het

polariserend mikroskoop van noreembeeg , hebben nu het volgende ge-

leerd. In de hoogste deelen van een gletscher ziet men met dit werk-

tuig in een plaatje ijs een onregelmatig pjozaik en gekleurde franjes,
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zonder spoor van ringen. Op een lager pnnt van den gletscher beginnen

deze te verschijnen ,
zonder echter eene vaste plaats in te nemen. Eindelijk

in een nog lager gedeelte der gletsohers zijn de ringen altijd ziglbaar,
alsmede gelijktijdig twee aan twee verbonden hyperbolen in het ijs, dat

in tegengestelde rigting gekliefd is. G. en D. besluiten daaruit, dat het

gletscher-ijs bij hot afdalen allengs de optische eigenschappen on ook do

zamenstelling van gewoon ijs verkrijgt. [V Institut, 1869, p. 370).

Hg.

Uitwendige kieuwen bij visschen. F. öteindacijnee, directeur van het

Keiz. Museum te Wcenen
,

heeft een opstel geschreven over twee soorten

van Polypterus: P. Senegalus en P. Lapradei (eene nieuwe soort), waaruit

o. a. blijkt, dat de jonge exemplaren van deze twee soorten van ganoide

visschen uitwendige kieuwen bezitten. Bij P. Lapradei zijn zij nog te zien

bij voorwerpen van ongeveer 19 Weener duim lengten. Zij bestaan uit

eene lange platte strook met franjeachtige randen
,

zeer gelijkende op de

uitwendige kieuwen van den Axolotl, die er echter drie aan elke zijde
bezit. Zij liggen achter de kieuwdeksels en reiken verder dan de achter-

randen van de borstvinnen. Bij P. Senegalus verdwijnen zij eerder. Of

P. nilolicus ook uitwendige kieuwen bezit, is nog onbekend. Do roggen,

haaijen en de vreemde Afrikaansche visch bekend onder den naam van

Protopterus anguillformis zijn dus niet de eenige visschen met uitwendige
kieuwen. ( Compt. rend. , Tom. LXIX, pag. 898). Deze uitwendige kieu-

wen van Polypterus zijn door hyrtl nader anatomisch onderzocht en

uit do bloedvaatverdeeling is gebleken, dat zij inderdaad ademhalings-

organen zijn. Daarbij heeft hij nog op een ander , morphologisch gewigtig

punt opmerkzaam gemaakt. Gelijk men weet, hebben Acipenser en Lepi-

dosteus eene bijkomende halve kieuw aan de binnenvlakte van hot kieuw-

deksel. Uit de verdeeling der takken van den kieuwslagadersteel blijkt,
dat bij deze visschen het bloed daarin het eerst dringt, vervolgens in de

eerste ware kieuw en het laatst in de vierde. Bij beenige visschen en

Selachiers is het juist omgekeerd ; hier ontvangt de achterste kieuw het

bloed het eerst en de voorste het laatst. Bij Polypterus is het nu als bij

de andere genoemde Ganoidcn, met dien verstande, dat de uitwendige

kieuwen het eerst het bloed ontvangen, evenals de bijkomende kieuwdek-

solkiem van Acipenser en Lepidosteus. Deze is derhalve vergelijkbaar bij
de uitwendige, d. i. buiten het kieuwdeksel uitstekende kieuwen van

Polypterus in den jeugdigen toestand. (Silzungsber. d. K. Akad., !
ste

Abtli.,

1869, Bd. LX, p. 103 en 109).

D. L.
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Iets over Epiornis. —
Uit de studie, ondernomen door a. milne-edwaeds

en a. grandidier van eenige beenderen van Epiornis (drie dijebeenderen ,

een tibia, stukken van dat been en twee wervelbeenderen), die dooi-

den laatstgenoemde op de westkust van Madagaskar gevonden zijn, blijkt

hoofdzakelijk het volgende. De beschouwing van de kolossale tibia doet

genoegzaam zien, dat Epiornis moet gebragt worden tot de groep der

kortvleugeligen (Brevipennes, Cursores ). De tibia van Epiornis bezit, even

als die van Dinornis en Paleapteryx, geen beenige brug over de groeve

voor den m. exlensor digitorum; maar de evenredigheden van het been zijn

geheel anders; van geen kortvleugelige, zelfs niet van Dinornis elephan-

topus, is do tibia zóó massief en van zulke breede gewrichtsuiteinden

voorzien. Het dijebeen is buitengemeen dik en kort; boven de knokkels

is een diepe groeve, waarin groote luchtgaten uitkomen; deze ontbreken

bij Apteryx en Dinornis. De Epiornis had, even als Casuarius, Dromajus

en Rhea , drie voortecnen en geen achterleen. Hieruit blijkt genoegzaam',

dat die vogel geen roofvogel was, zoo als biakooni meende, en dus ook

niet de vogel Rok van makco polo. Uit de groote breedte van een tarso-

metatarsaalbecn, vergeleken met dat van Dinornis, had men opgemaakt, dat

Epiornis ten minste 3,60 meters hoogte moest hebben bereikt. Intusschen,

zoo men de lengte van den poot tot grondslag neemt, moet do lengte

van E. giganteus tusschen 2,50 en 3 meters hebben afgewisseld. Maar zoo

deze Epiornis niet de grootste der vogels is, is hij tot dusver de zwaarste

en meest massive. — Overigens waren er, gelijk de opgravingen bewijzen,

op Madagaskar kleinere Epiornis-soorten: E. med
ius,

van de grootte van

een Kasuaris, en B. modestus , van die eener groote Trapgans. ( Compt.

rend. , Tom. LXIX, pag. 801). D. L.

Overbrenging van anthrax-gift door vliegen. — Rainbert heeft daarom-

trent proeven genomen en is tot het hesluit gekomen, 1) dat de stokende

vliegen waarschijnlijk het anthrax-gift niet inocnloron en dat zij, die een

angel bezitten , slechts haar eigen gift inenten ; 2) dat cle vliegen, die

zich op lijken van aan anthrax gestorven dieren neerzetten en zich daar-

mede voeden, het gift op de huid kunnen overhrengen ; 3) dat hot

anthrax-gift, op de huid geplaatst, de verschillende lagen der opperhuid

doordringen kan. {Compt. rend. , Tom. LXIX, pag. 805).

D. L.

Phosphorescenlie der vee als voorbode van storm. — C. decharme vestigt

de aandacht hierop. Tusschen den Oden en den 29sten September heeft

hij het phosphoresceren op do kusten van Bretagne driemalen waarge-
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nomen, vooral op den avond van den Oden September, die gevolgd is van

groote athmospheriscbe storingen, zoo als de stormen van den lOden tot

den 15den dier maand bewijzen. Op andere tijden werd er noch phospho-

rescence
,

noch storm op de plaats zelve of in de nabuurschap waarge-

nomen. Hij meent dus, dat de gezette waarneming van de pbosphores-

centie der zee nuttige gegevens zou kunnen leveren voor de meteorologie
der stormen. (Compt. rend. , Tom. LXIX

, pag. 832). D. L.

Nog iets over den meter. — Niet minder dan faye heeft cheveeul zich

verklaard voor het behoud van den meter, zoo als die bij de wet van het

jaar VIII is vastgesteld, ofschoon hij erkent, dat, indien hij met zijne

tegenwoordige ondervinding toenmaals zijne opinie had kunnen zeggen, hij

zijne stem waarschijnlijk zou hebben gegeven aan hef voorstel van brisson,

in 1790 gedaan, om tot grondmaat te kiezen den secondeslinger van Parijs

(3 voet, 0 duim, 8 lijn ,'r J). {Compt. rend. , Tom. LXIX , pag. 847).

D. L.

Een photografisch beeld, negatief op glas met eiwitcollodion, werd door

eotiif.rgill
,

nadat het geheel ontwikkeld was ,
in salpeterzuur gedompeld.

Het zilver, waaruit het beeld gevormd was, werd nu door het zuur op-

gelost, zoodat er op de oollodionlaag geen spoor van eenig beeld meer

overbleef. In dezen toestand werd de glasplaat op nieuw in eene oplos-

sing van pyrogalluszuur met salpeterzuur-zilver gedompeld. Het beeld

kwam daardoor weder te voorschijn, even helder en krachtig als te voren.

Hit wegnemen van het beeld door salpeterzuur werd tot driemalen toe

herhaald en telkens kwam het door het pyrogalluszuur weder te voorschijn.

(Cosmos 1869, Oct. 9, bl. 386). Ln.

Bewijs voor het krachten-parallelogram. — Bij de 27 verschillende bewij-

zen
,

die volgens hem voor dit theorema bestaan, voegt w. h. preece

(Philosophical magazine, XXXVIII, p. 428), nog een ander. Wij vestigen

hier de aandacht daarop, omdat hot eenvoudiger is dan de meeste andere

strikt statische bewijzen. Het gaat van het begrip en de eenvoudigste

eigenschap der koppels uit. Lu.

De elektrische telegrafie in Frankrijk. — In het laatste rapport aangaande

dit onderwerp, dat in October 1.1. door den direoteur-generaal der tele-

grafische lijnen aan den minister is aangeboden, worden als de belang-

rijkste verbeteringen daarin, die in de laatste jaren zijn ingevoerd, ge-

noemd het in gebruik stellen van den toestel van iiügiies op alle groote
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lijnen, van pneumatische huizen voor het vervoer der telegrammen in de

groote steden en een begin van invoering van den telegraaftoestel van

Meyer, een beambte der Fransche telegrafen. Deze laatste toestel bereikt

hetzelfde doel als de pantelegraaf van caselli: de telegrammen worden

daardoor in fac simile overgehragt cn dit op eene wijze , die door eenvou-

digheid van inrigting en zekerheid in de werking zich zeer gunstig van

die van caselli onderscheidt. Deze laatste schijnt dus in Frankrijk geheel

verlaten te zijn. (Les Mondes , XXI, p. 297). Ln.

Bereiding van zuurstof in ’t groot. — Bij de vele voorschriften daartoe
,

welke in de laatste jaren bekend zijn geworden , voegt delauriee {Ihid. ,

p. 388) nog een ander. Hij bereidt mangaanzure kalk, Mn OjCaO, door

het een of ander mangaanoxyd te verhitten met gebluschte kalk of krijt.

Beide worden lijn gestooten en innig gemengd in zulk eene verhouding,

dat voor elk aequivalent van het eene ook een van het andere metaal

aanwezig zij en daarna gegloeid onder vrije toetreding van dampkring-

lucht, terwijl, door voortdurend omroeren van de massa, de bovenlaag

steeds vernieuwd wordt. Door sterkere verhitting of ook door overgieten

met zwavelzuur drijft men uit.dit mangaanzuurzout twee aequivalenten

zuurstof uit. Zijne voortbrenging tot lager prijs berust op de mogelijkheid

om daartoe van een aantal mangaanzouten gebruik te maken, die in

velerlei industriën als nevenprodukt worden verkregen en gewoonlijk vér-

loren gaan. Ls.

Koperzouten ter bewaring van standbeelden en andere steenen monumenten.—

Dr. e. noBERT vestigt {Ihid. , p. 449) de aandacht op het feit, dat vele

marmeren standbeelden in de Fransche parken zich bevlekt, dikwijls af-

zigtelijk bemorst vertoonen door donkere plekken, die als korsten zich

daarop hechten en slechts met groote moeite en kosten van tijd tot tijd
worden verwijderd om spoedig weder aan te groeijen. Groeijen is hier

het regte woord, want deze vlekken worden veroorzaakt voornamelijk

door de ontwikkeling van een cryptogaam: de lepra antiquitatis, dat eerst

met een grijze en daarna, door opneming van stof enz., met eene graanw-

zwarte laag het marmer bedekt. Nevens deze , door teregt zoogenaamde

lepra getroffen standbeelden ziet men hetzelfde marmer, aan dezelfde in-

vloeden sedert even langen tijd blootgesteld, daarvan geheel vrij blijven
en zich in vergelijking als nieuw vertoonen. De oorzaak van dezen vrijdom
vindt EOBEB.T in bet koper, waarmede dit

marmer in aanraking is, in het

brons van de vazen en andere voorwerpen, waarvoor dit tot voetstuk

dient. liet regenwater, zegt hij, dat eerst langs bet metaal en dan over
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den steen vloeit, neemt diarbij genoeg koperzout op om den plantengroei

op den laatsten door eeno ware vergiftiging onmogelijk te maken. Hij

stelt dus voor elk steenen of marmeren monument, dat aan de vrije

lucht is blootgesteld, van boven te voorzien van eene plaat of staaf van

koper, die gemakkelijk zoo kan aangebragt worden, dat zij niet in’toog

valt, ten einde die allen in het zooeven beschreven voorregt te doen

deelen. Lu.

Eisen warmte van het menschelijk ligchaam. — Dr. margist heeft aan de

Société de physique et d' Histoire naturelle de Geneve de uitkomsten mede-

gedeeld van zijn onderzoek naar den invloed , dien het verblijf op ver-

schillende hoogten in den dampkring, bjj rust en gedurende den arbeid,

uitoefent op de temperatuur van het menschelijk ligchaam. Deze werden

verkregen bij een bezoek van verschillende plaatsen in den bergketen,

waartoe de Montblane behoort, met behulp van een thermometer, wiens

bol onder de tong van den waarnemer kon geplaatst, terwijl zijn stand

op de schaal, die in vijfde deelen van graden verdeeld was , kon afgelezen

worden in een spiegeltje, dat hellend daarboven was geplaatst. Die uit-

komsten zijn de volgende:

1) De temperatuur van liet menscheljjk ligchaam is op vrij aanzienlijke

hoogten gemiddeld niet lager dan aan den oever der zee. Voorbeelden:

waargenomen temperatuur te Chamounix op 1000 meters hoogte, ’s mor-

gens voor 't ontbijt 80,2° a 30,3" en op het grand Plateau van den Mont-

blanc, oj) 4000 meters, onder dezelfde omstandigheden: 36,3’.

2) Die temperatuur daalt merkbaar en altijd gedurende het opstijgen.

Die daling is des te sterker, naarmate er een langer tijd is verloopen

sedert den laatsten maaltijd van den waarnemer. Vóór het ontbijt bedroeg

zij ongeveer 2’.

3) Na die daling rijst die temperatuur snel weder tot de normale

hoogte, zoodra men rust neemt of ook slechts langzamer gaat.

4) liet gevoel van algemeen onwelzijn en vooral de misselijkheid,

welke men dikwijls op groote hoogten bespeurt, gaat van eene opmer-

kelijke daling der ligchaamstempératuur vergezeld. Hoogst waarschijnlijk

is zij een gevolg van de ontoereikendheid van het nog in ’t ligchaam aan-

wezige voedsel na eene vermoeijende bestijging. {Archives des Sciences phy

siques et naturelles , XXXVI, p. 247 en Philosophical magazine, XXXVIII,

p. 329). Ln.
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Veranderingen in de nevelvlek van Argo. — Wij ontlcenen het volgende

aan do redevoering van sabine in de British Association. Met den groeten

teleskoop, die onlangs te Melbourne is opgesteld, heeft men in Junij j.l.

tweemaal de groote nevelvlek van
y Argo beschouwd en daaruit besloten ,

dat deze merkwaardige veranderingen heeft ondergaan , sedert zij het eerst

in 1834 door sir John herschel beschreven is. De eigendommelijke ope-

ning daarin, die deze slerrekundige bij een lomniscaat heeft vergeleken,

is nog zeer duidelijk herkenbaar , maar hare grootte en gedaante zijn ver-

anderd ; haar noordoindo heeft zich geopend in de gedaante van een baai

of van een riviermond. Van twee zonderlinge vormen , die door herschel

zijn aangeduid, is de eene verdwenen en de andere van plaats veranderd;

twee sterren, welke juist op den rand der opening geplaatst waren, be-

vinden zich thans op eenen zekeren afstand in den lichtnevel. De hoek-

metingen schijnen aan te duiden , dat deze nevelvlek veel digter bij ons

is dan de naburige sterren. (Les Mondes , XXI, p. GGCj. Ho.

Meteorieten. — Stanislas meunieu heeft de niet onbelangrijke opmerking

gemaakt, dat do tegenwoordig op de aarde vallende meteorietenvan eenen

anderen aard zijn dan die, welke daarop vroeger vielen. Dein oude tijden

gevallen meteorieten bestaan bijna allen uit ijzer, terwijl de hedendaagsche

steenen zjjn. In de laatste 118 jaren vindt men in Europa slechts drie

vallen van ijzermoteorieten vermeld, terwijl er gemiddeld jaarlijks drie

vallen van steenmeteorieten plaats hebben. De meeste ijzermeteorioten,

die in de verzamelingen bewaard worden, — en zij zijn zeer talrijk, —

dagteekenon van zeer oude tijden; al de steenen zijn daarentegen van he-

trekkelijk jonge dagteckening. Misschien mag men zelfs beweren , dat

tegenwoordig een nieuwe soort van steenen begint tot ons te komen,

want men kende gceno koolhoudende meteorieten .vóór den val
van 1863

en sedert zijn er nog vier dergelijke waargenomen. Voegt men nu hierbij ,
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dat de meteorieten alleen in de bovenste lagen van de aardkorst gevon-

den worden, dan komt men tot hot besluit, dat deze ligchamen eerst in

een geologisch niet ver verwijderd tijdperk begonnen zijn een ring te

vormen , waarin do ijzermeteorieten het digtst bij het middelpunt waren en

hot eerst vielen , terwijl eerst later de steenen zijn begonnen te vallen,

(il'Instltut
, 1869, p. 384). Hg.

Eenvoudige proef tot aanwijzing van de absorptie van hydrogenium door pal-

ladium. — Ciiandler roberts dompelt eendun platina-strookje van 200 millim.

lengte , dat als de spiraal veer van oen horlogie is opgewonden en aan de

buitenvlakte met een vernis bedekt, in eene oplossing van 1,6 proc. chloor-

palladium. Na gedurende zes minuten in verband gebragt te zijn met een

liUNSiiu’s-olement, heeft zich daarop een dun laagje palladium afgezet,

dat, hoewel , — gelijk uit de vergelijking van de gewigts-toeueming met de

oppervlakte blijkt, — slechts , „
millim. dik , voldoende voor de proef is.

Zoodra namelijk de aldus bereide spiraal in aangezuurd water geplaatst

en in verband met de zinkpool der batterij gebragt wordt, ontrolt zij zich

oogenblikkelijk onder het beschrijven van een boog van meer dan 65’.

Keert men den stroom om ,
dan herneemt zij even snol haren vroegoren

stand. (Anu. de Chnn :
e et de Phys., 1869, Nov., p. 383).

Hg.

Kwikzilver ia Nieuw-Holland. — Bij den reeds bekenden mineraal-rijkdom

van Nieuw-Holland kan men thans ook liet kwikzilver voegen. In de

nabijheid van do Cudgegong-rivier is eenc kwikzilvet-mijn gevonden , waar-

van het erts 30 tot 50 proc. kwikzilver levert. Ook te Quindalup in

West-Australië, district Vassee, zoude kwikzilver ontdekt zijn. ( Geogr.

MUtheil.
, 1869, X, p. 383). Hg.

Fulgurieten in het gesteente van den kleinen Ararat. —
In eenen brief aan

iiAiDiNGEE, verhaalt de bekende Russische ingenieur ir. abich
,

—■ na gewag

gemaakt te hebben van de talrijke eu heftige onweders , die zich
,

vooral

in do maanden April , Mei en Junij, boven de beide Ararats ontlasten , —

dat bij , bij bet beklimmen van den 12 106 Par. voeten boogen kleinen

Ararat, op den top zeer talrijke blijken vond, dat deze dikwijls door den

bliksem getroffen wordt. Het gesteente, dat uit
oen aan hoornblendo

rjjken ainphibol-andesiet bestaat, vertoont op vele punten verglaasde stre-

pen en diep doordringende naauwe buizen, die met eene donkergroene,

verglaasde laag bekleed zijn. Hier en daar is het aantal dier fulguriet-

kokers zoo groot, dat het gesteente op een door den paalworm doorboord
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stuk hout gelijkt. Ook op andere naburige bergen, den grooten Ararat,

den Goelldag en den Parly dag, nam abich dergelijke fulgurieten waar,

doch nergens in zoo groot aantal als op den kleinen Ararat. (»S'tzungsber.
d. k. Akad.

,
1ste Abth., LX, p. 153). Hg.

Kunstmatige meekrap-kleurstoffen. — Voor eenigen tijd gaven wij in dit

Bijblad bcrigt van de ontdekking van gk&BE en liebekmann om uit an-

thracen (eene uit steenkolenteer bereide zelfstandigheid) alizarine te be-

reiden. Sedert is deze ontdekking uit liet scheikundig laboratorium reeds

op het gebied der techniek overgegaan en to Mannheim eene fabriekmatige

bereiding van alizarine begonnen. Het is echter niet enkel hierbij ge-

bleven. Door de hoeren beönner en gutzkow is octrooi genomen op de

kunstmatige bereiding van twee ' kleurstoffen (vermoedelijk alizarine cn

purpurine) uit anthracen en op eene veel eenvoudigere en bijgevolg goed-

koopere bereiding van dit laatste uit asphalt en het dunne gedeelte des

steenkolenteers. Eindelijk wordt ook door dc heeren meister, lucius en

Co. te Höchst bij Frankfort een praeparaat in den handel gebrngt, waar-

van zij de bereiding echter geheim houden , maar dat vermoedelijk uit

dezelfde grondstoffen verkregen. en reeds met goed gevolg in verschillende

katoendrukkerijen in plaats van de natuurlijke meekrap-kleurstoffen gebruikt

wordt. Men mag derhalve verwachten , dat eerlang de tot dusver met

meekrap bebouwde akkers voor de teelt van graan en andere voedsel-

gewassen beschikbaar zullen worden. (Polyt. Journ., CXC1V, p. 351).

Hg.

Ciftklier der giftslangen. — Eeeds voor vele jaren, in 1839, ontdekte

KEINHARDT
,

dat de giftklier van Causus rhombeatus buitengewoon lang is

en zich over den nek tot op den rug boven de ribben uitsfrekt. A. II.

Meijer vond nu bij twee soorten van andere giftslangen , Callophis intesti-

nalis en Callophis bivirgatus (Flaps int. en biv. wagl.) ,
eene nog veel lan-

gere gil'tklier, die J en zelfs, bij een zeer jong dier, van de ligchaams-

lengto beeft en zich ver achterwaarts in de buikholte, d. i. onder de rib-

ben uitstrekt, zoodat het' hart daardoor ver naar achteren verdrongen is.

Even als bij Causus rhombeatus , heeft ook hier de giftklier eenen dwars

gestreept™ spierrok, door welker zaraentrekking het gift wordt uitge-

stooten. {Archif f. Naturge/sch. , 1869, 32ter Jahrg., I, p, 237).

Hg.

Invloed der koude op eleraentair-organisraen. — Valentin en puekinye,

later roth en ook engelmann, hebben reeds gevonden, dat het trilepi-
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thelium van het keel-slijmvlies van kikvorschen tot beneden 0° en zelfs

tot —4° kan worden afgekoeld , zonder het vermogen te verliezen van bij

hoogere temperatuur weder de trilbeweging te vertoonen.

Prevost zag de spermatozoïden van een hard bevroren testis van een

kikvorsch na de ontdooijing weder bewegelijk worden.

Kühne bevond , dat amoeben , die in ijswater opgehouden hadden zich

te bewegen, dit bij eeno hoogere temperatuur weder begonnen.

Dr. s. l. schenk, assistent aan het physiologisch instituut te Weenen,

heeft onlangs eenige dergelijke onderzoekingen gedaan , waaruit wij hot

volgende mededeelon.

Hij verkoelde liet bloed van kikvorschen, van padden en van salaman-

ders tot —3" en —5’ C. en zag toen , wanneer nu het bloed op de ver-

warmbare voorwcrptafel bij 30''—40
3

verwarmd werd, de bekende amoe-

boide bewegingen der witte bloedligchaampjes. Zelfs bij eene verkoeling

tot —7 3 bleef dit vermogen bestaan, mits de afkoeling slechts kort ge-

duurd had. Eene langdurige bevriezing doodt echter de witte 1 loedlig-

chaampjes geheel.

Witte bloedligchaampjes van oen konijn kunnen eene temperatuur van

—
3° verdragen, mits deze niet langer clan 10 tot 15 minuten duurt.

Speekselligohaampjes vertoonden nog moleoulair-beweging, na gedurende

een uur aan eene koude van —6’ tot —8’ te zijn blootgesteld geweest.

Eijeren van Rana temporaria , die een uur lang op eene temperatuur

van -—3" gehouden waren, ontwikkelden zich, na ontdooid te zijn, op de

gewone wijze. Na eene verkoeling tot —T hadden zij het vermogen tot

ontwikkeling verloren.

Onbevruchte eijeren van Bufo cinereus werden gedurende een uur bloot-

gesteld aan eene temperatuur van —4°,. toen ontdooid en kunstmatig be-

vrucht. Zij vertoonden de gewone klievingsverschijnseleu , alleen eenigo

uren later dan de niet vooraf afgekooide eijeren. (,Sitzunysher. d. hm. Alcad.
,

2te abth., 1869, LX, p. 25). Ho.

Groen worden van buiten het zonlicht gekweekte planten. — Guillemin,

saciis en eaemintzin bevonden, dat in het donker ontkiemde en groepende

planten, aan het licht blootgesteld, eerder groen worden in do schaduw

dan in het zonlicht zelf. Piullieüx heeft hieromtrent onderzoekingen in

het werk gesteld en is tot dezelfde uitkomst geraakt. Deze zwakheid van

de werking des lichts op het groen worden , moet volgens P. aan het vol-

gende worden toegesohroven. Beneden eene zekere temperatuur komen

de verschillende verschijnselen van het plantenleven niet tot stand; ver-

meerdert de warmte, dan vertoonen zij zich met toenemendekracht, maar
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slechts tot aan een bepaald punt; neemt de warmte nu nog meer toe,

dan kwijnt de plant en hare verrigtingen gaan stil staan. Waarschijnlijk
is het nu met de werking van het licht op de plant even zoo gelegen;

die werking moet blijven binnen zekere grenzen. Deze grenzen zijn echter

niet dezelfde voor allo verrigtingen der plant; eene hoeveelheid licht, die

te groot is voor de voortbrenging van groene stof, is bevorderlijk aan de

ontleding van het koolzuur door de reeds bestaande groene stof. Water-

planten (P. nam zijne proeven op Elodea canadensis) in met koolzuur be-

zwangerd water beurtelings aan het regtstrecksche zonlicht blootgesteld

en door een papieren scherm daaraan onttrokken, ontwikkelen steeds meer

gasbhizen in het licht dan achter het scherm. (■Compt. rend., Tom. LXIX,

pag. 1023). D. L.

Terpentijn a!s tegengift van phosphorus. — Cukie en vigieu hebben aan

de Académie des Sciences eenige proeven op dieren medegedeeld , die niet

gunstig zijn voor hot gevoelen, dat terpentijn een tegengift van phosphorus

is. Zij trachten ook aan te toonen, dat de theorie van peksonne (zie Bij-

blad, 1869, blz. 96), volgens welke de phosphorus de dieren zou vergif-

tigen door zich van de zuurstof des bloods meester te maken, niet verec-

nigbaar is met de kleine giften phosphorus ,
die voldoende zijn om don

dood te weeg te brengen. [Compt. rend., Tom. LXIX, pag. 1068).

D. L.

Kleuring van glas onder den invloed van het zonlicht. — Bontumps heeft

de resultaten
,

die ïuomas gaitield van Boston verkregen had van de

blootstelling van verschillende soorten van glas aan de zon, bevestigd

gevonden. Die resultaten kwamen hierop neer, dat alle gewone venster-

glazen , die een groenen tint bezitten , welke ook hun oorsprong wezen

moge , geel en daarna rozenrood of violet worden na oen jaar lang aan

de zonnestralen te zijn blootgesteld geweest, en dat daarentegen azuur-

blaauwe glazen, en mede kristalglas met loodbasis, niet merkenswaardig

van kleur veranderen. Wij kunnen do door boetemps ingestelde nadere

proefnemingen niet mededeelen, maar maken toch gewag van den raad ,

dien hij aan de spiegclglas-fabriekanten geeft om in plaats van zeer wit,

licht azuurblaauw spiegelglas te vervaardigen, waarvan de reflexie do

kleuren der voorwerpen niet verandert. [Compt. rend.
,

Tom. LXIX, pag.

1075). D. L.

Ontwikkeling en voortplanting van Slrongylus gigas. — Balbiaei heeft

hierover een opstel medegedeeld, waarvan do slotsommen zijn: 1) de ont-
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wikkeling van het ei van Strongylus gigas begint in den uterus van het

wijfje, maar houdt weldra op om zich niet te voltooijen dan nadat het ei

uit do ingewanden van het dier, waarin het zich bevindt, is uitgedreven
en met het water of met vochtige aarde in aanraking is gekomen. 2)
Tusschen dit laatste oogenblik en dat van het verschijnen van het embryo

verloopen in den winter 5 a 6 maanden, een tijd , die denkelijk in den

zomer korter zal zijn. 3) Het embryo kan ten minste een jaar in het ei

blijven zonder te sterven; kunstmatig uitgebroed en met zuiver water in

aanraking gebragt, wordt het spoedig aangetast; het leeft alleen goed in

eiwithoudende vochten. 4) Het ei komt niet uit in het spijskanaal der

dieren, waarin Strogylus zijne volkomene ontwikkeling erlangt, maar in

eene nog onbekende andere diersoort, die den parasiet tot aan zijne ver-

huizing naar zijn definitief' verblijf tot tijdelijk oponthoud dient. ( Compt.

rend. , Tom. LXIX, pag. 1091). D. L.

Waterverbetering in eene rivier. — Stijfselfabrieken zijn eene krachtige

oorzaak van het bederf des rivierwaters. Het vocht, dat uit die fabrieken

wegloopt, bevat 7 pCt. van zijn gewigt aan eiwit; in het rivierwater, dat

het ontvangt, tieren geene waterplanten en weekdieren meer; het bevat

eene menigte witachtige en kleverige massa’s, die niets anders zijn dan

conferven; het wordt bedekt met schuim en wasemt een sterken reuk van

zwavelwaterstofgas uit. Wanneer de werkzaamheden der fabrieken op-

houden , vergaan do conferven en verrotten aan de oppervlakte, en die

verrotting begunstigt de ontwikkeling van eene menigte infusoriën. A.

gekardin heeft het fabriekwater van eene aardappel-stjjfsel fabriek te Go-

nesse (Seine-et-Oise), bedragende 130 000 liters per dag, geleid op een

stuk land van 5000 meters oppervlakte, gelegen op den regter oever van

de rivier du Croult. Dit land wordt gedraineerd met buizen, die op 50

centim. diepte en op een afstand van 2 meters van elkander liggen Van

dien tijd af tieren de waterplanten en mollusken weer in de rivier en men

neemt geene conferven en stank meer waar. {Compt. rend., Tom. LXIX,

pag. 1122). D. L.

Over liet geslacht Eqaus. — Sanson beweert, dat een aantal der rassen,

waarin men de soort Equus caballus verdeelt, geen rassen
,

maar soorten

zijn, waarvan elke haren osteologischen type en een verschillenden oorsprong

heeft. In eene voorloopige mededeeling noemt hij de volgende soorten op.

I. Brachycephale soorten ; 1) Equus caballus asiaticus, van het centrale

tafelland van Azië, maar overal als Arabisch, Engelsch renpaard enz.

verspreid. 2) E. c. africanus, nit het noordoosten van Afrika ; heeft een
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lendewervel minder dan de andere soorten. Hiertoe bobooien , zuiver of

gemengd, het Berber, Audalusisch, Navarreesch en Limousijnsch ras.

3. E. c. hibernicus, uit Ierland en Wales, overgebragt in Bretagne. Hier-

toe bebooren de lersche poneya en de Bretonsche paarden. 4) E. c. bri-

tannicus, uit de kuststreken aan weerszijde van het kanaal; in Engeland

bekend als black horse , paard van Norfolk Suffolk-punch , in Frankrijk

als race boulunuaise. II. Dolicbocephale soorten: 1) E. c. germanicus ,
uit

tie hertogdommen en de Deensche eilanden, verspreid over geheel

Noord-Duitschlnnd, en overal gekruist voorhanden. 2) E. c. frisius , uit

Friesland, veelvuldig in Vlaanderen, en ook in de Vendée ingevoerd. 3) E.

c. belgius, uit hot bassin van de Maas, in Brabant, Henegouwen, Luik,

Luxemburg enz. 4) E. c. sequanus, uit liet Parijscbe bassin der Seine;

vooral verspreid ten westen van Parijs onder den naam van race perche-

ronne. (Compt. rend., Tom. LXIX
, pag. 1204).

D. L.

Digtheid van vast hydrogenium. —
Na de mededeeling van geaham aan

dumas waarvan wij vroeger (zie Bijblad 18Ci), bl. 70) berigt gaven , zijn

nadere bijzonderheden bekend—geworden aangaande de wijze, waarop hij

tot de daar vermelde belangrijke uitkomst was geraakt. Uit dien laatst

in ’t licht verschenen arbeid van den, sedert overleden , verdienstelijken

natuuronderzoeker [Philosophical magazine, December 1869, p. 459) blijkt

bet volgende.

In zijne vroegere beschouwingen en berekeningen aangaande de boven-

genoemde digtheid had gbaiiam steeds aangenomen ,
dat de zamentrekking

van het palladium, die zich vertoont als dit, na hydrogenium te hebben

opgenomen, dit weder verliest, door dit verlies alleen veroorzaakt wordt.

Dit toch brengt eene verkorting van den palladiumdraad teweeg, om-

streeks dubbel zoo groot als de verlenging, welke van de opneming van

hydrogenium het gevolg was. Maar niets belet aan te nemen, dat

integendeel do opneming van hydrogenium door het metaal, ten gevolge

van eene verandering in de schikking der moleculen, eene voluinevermin-

dering in het palladium alléén teweeg brengt, die evenwel als ’t ware

bedekt wordt door hot steeds met die opneming toenemend volume der

beide stoften te zaraen, en die slechts bemerkbaar wordt, als het zoo blij-

vend veranderde metaal weder van het opgenomen hydrogenium is beroofd

geworden. Deze voorstellingswijze geeft rekenschap van het anders vol-

komen onverklaarbare feit der zamentrekking tot zoover beneden de oor-

spronkelijke afmetingen; maar of zij de ware is,- zou nog altijd kunnen

betwijfeld worden, indien het gkaham niet gelukt was haar buiten twijfel
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te stellen door de waarneming op draden , die niet van zuiver palladium ,

maar van legeringen van dit metaal met andere: zilver, platina, goud en

andere, waren getrokken. Zoolang deze bijmengsels niet meer dan de

lielit in gewigt van het mengsel bedragen , schijnen zij de opslorping van

hydrogenium door het palladium in ’t minst niet te verhinderen , en wan-

neer men het bovenstaande niet in aanmerking neemt, de volumever-

meerdering zeer te bevorderen. Draden toch van ruim G decimeters lang

worden , als zij uit zuiver palladium bestaan , omstreeks 9 millimeter lan-

ger als zij mot hydrogenium worden verzadigd en verkorten dan omstreeks

18 millimeter door verwijdering van dit laatste. Een draad van een lege-

ring van bijna 24 deelen platina op ruim 76 palladium en van dezelfde

lengte als de hoven aangevoerde werd door opneming van hydrogenium

bijna 16,5 millimeters langer, maar kwam na verwijdering daarvan tot

juist de vorige lengte terug. Draden van palladium met zilver en van

palladium met goud gaven gelijksoortige uitkomsten. Nikkel met palla-

dium zamengesmolten vermindert de opslorping van hydrogenium zeer,

en koper, zelfs wanneer het in verhouding slechts van 1 op 6 deelen

palladium daarmede vermengd wordt, doet die opslorping geheel ophouden.

Op grond nu van de laatstgemelde uitkomsten met de palladium goud-,

zilver- en platinadraden en de daarbij gedane bepalingen aangaande het

gewigt en hot volume dor telkens opgenomen hoeveelheid hydrogenium,

is graiiam tot de reeds vermelde bepaling der digtheid van deze stof in

hare verbinding met palladium op 0,733 als de meest waarschijnlijke ge-

komen. 1 Ln.

Zuivering van zwavelkoolstof. — Cloëz heeft de aandacht van de Aca-

démie des Sciences, in hare zitting van den 27»ten December 1.1., gevestigd

op een middel om deze stof zoo te zuiveren, dat do bekende uiterst wal-

gelijke lucht daarvan verdwijnt. Dit middel bestaat in hot in aanraking

brengen van do zwavelkoolstof uit den handel mot f gewigtsprocent bij-
tend sublimaat. Als die aanraking 24 uren heeft geduurd en het mengsel

van tijd tot tijd is geschud geworden , dan wordt de vloeistof afgegoten

van het bezonken poeder en vermengd met 2 gewigtsprocent van de eene

of andere reuklooze vetstof. Daarna wordt zij in het waterbad bij gerin-

gen warmtegraad gedestilleerd.

De zoo verkregen zwavelkoolstof heeft een aetherachtige geur. Tot de

behandeling van oliehoudendestoffen gebezigd, laat zij door verdamping de

olie na in volkomen denzelfden toestand, waarin deze door uitpersing
zon zijn verkregen. Ln.
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Jargoniurn, een nieuw clement. — De spectraalanalyee is wederom het

middel geweest tot ontdekking van een nieuw aard-metaal. In het begin

van het vorige jaar nam sorby waar, dat eenige zirconen van Ceylon,
bekend onder den naam van jargons, een spectrum geven, waarin strepen

voorkomen
,

die in geen der andere bekende spectra worden teruggevon-
den. Hij vermoedde derhalve de aanwezigheid van een nieuw metaal en

noemde dit jargonium. Later is het pobbes en ook hemzelven gelukt dit

metaal in den toestand van verschillende verbindingen en tamelijk zuiver

te isoleren. De afscheiding der jargonia van de ziroonia geschiedt volgens

do methode van door het behandelen van de jargonia bevattende

zirconia met chloorwaterstofzuur. Chloorzirconium is namelijk onoplos-

baar in sterk zoutzuur, terwijl daarentegen chloorjargoninm zich daarin

gemakknlijk oplost. Sorby smolt de jargonium houdende zirconen zamen

met borax. Het zoo verkregen glas is oplosbaar in zoutzuur. Nadat

daaruit op de gebruikelijke wijze hot kiezelzunr verwijderd is, wordt er

eerst eonig oxalzunr en vervolgens ammonia bijgevoogd. Zoolang de op-

lossing nog zuur reageert, wordt er alleen oxalzure zirconia gepraecipi-

teerd, die kan worden afgescheiden. Gaat men dan voort met de bijvoe-

ging van ammonia, dan bestaat het praecipitaat uit oxalzure jargonia,

nagenoeg vrij van zirconia.

De opmerkelijkste eigenschap van het jargonium is, dat zijne verbin-

dingen in drie verschillende kristal-toestanden kunnen bestaan , die elk

hunne eigene spectra geven, welke onderling even zeer verschillen als die

van drie geheel verschillende elementen. ( Philos. Magas,, 1870, Januar,

P- 65). Hg.

Granaat-harpoen-vuurpijl. — Heeds sedert eenigen tjjd zijn bij de Engel-

sche en Noord-Amerikaansche walvisclivangers verschillende vuurwapenen

in gebruik gekomen om in plaats van de harpoen tot het dooden van de

walvisschen te dienen. De tot dusver gebruikte voldeden echter slechts

gebrekkig. Thans wordt onder bovenstaanden naam in het Polyt. Journ.,

CXCIV, p. 469, een dergelijk wapen beschreven, dat naar het schijnt
uitmuntend voldoet. Althans de uitvinder, een kapitein van een wal-

vischvaarder, heeft, in 1860 gedurende twee zomermaanden op de kusten

van Ijsland kruisendo met twee stoombooten 4ö
,

en in 1807 gedurende

hetzelfde tijdsbestek 40 walvisschen met dit wapen gedood en gevangen.
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Het laat zich voorzien, dat, indien dit wapen algemeen in gebruik

komt, de walvisschen. die toch reeds zeer verminderd zijn, spoedig geheel

zullen zijn uitgeroeid. Hg.

Ademhaling der visschen. — Hierover zijn eene reeks van proeven gedaan

door den heer n. gkéhant, en wel aan de goudvisch en de zeelt. Voor

de bijzonderheden zijner methode, met name zijner wijze van bepaling der

in het water vóór en na de proef aanwezige hoeveelheden zuurstof, stik-

stof en koolzuur, naar het oorspronkelijke verwijzende, deelen wij hier

slechts de algemeene gevolgtrekkingen mede:

1) Een visoh, geplaatst in eene beperkte hoeveelheid water, ademt

altijd meer koolzuur uit dan hij zuurstof opneemt; dikwijls bedraagt het

volume uitgeademd koolzuur het dubbele van dat der ingeademde zuurstof.

2) Onder diezelfde omstandigheden heeft er somtijds eene geringe opne-

ming van stikstof plaats , maar in andere gevallen eene geringe uitschei-

ding van dit gas.

8) Een visch, die beroofd is van zijn zwemblaas
,

ademt koolzuur uit

en zuurstof in
,

even als hij liet doet onder de tegenwoordigheid van dit

orgaan, en, geplaatst in eene beperkte hoeveelheid water, is ook de

hoeveelheid van het uitgosoheiden koolzuur grooter dan die van do inge-

ademde hoeveelheid zuurstof. Onder die omstandigheden wordt noch stik-

stof opgenomen, noch uitgesoheiden. ( Ann. d. sc. nat., Zool. 1869, 5 m”

sér. XII, p. 380). Hg.

Leporiden? — Bij den molen van smidt, aan het N. Willemskanaal te

Assen, vond men in Januarij 1870 bij ’tledigen van een mestput, op

ongeveer drie voet diepte, een konijn, dat veel op een haas geleek en

nog dieper vijf andere dergelijke voorwerpen, allen in leven. Smidt bezat

een vrouwelijk konijn , dat waarschijnlijk genoemde jongen bij een wilden

haas heeft voortgebragt. Men vond genoemd konijn later verdronken in

den mestput., die, ledig geworden, zich met water gevuld had. Bij het

aftrekken van dit konijn bemerkte men, dat het nog vijf jongen droeg,

klaarblijkelijk tot dezelfde familie beboerende. De moeder had den dood

in ’t water waarschijnlijk gevonden bij het zoeken naar do weggenomen

jongen, waarmede zij zeker ’snachts tot het zoeken van voedsel uitging,

bij welke bezigheid ook de vader medeging, zooals bleek
,

doordat men

meer dan eens in den omtrek van den put afdruksels van do poolen van

een haas in de sneeuw waarnam. II. H. H. v. Z.

Hyponoma Sarsii. — Eene beschrijving van deze merkwaardige soort van
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Echinoderm, die de Cystideen van het palaeozoische tijdperk herinnert,

is door lovén gegeven in de Ann. a. Magaz. of Natur. Hist. , Sept. 1869.

Het voorwerp is afkomstig uit de Torres-straat, bij kaap York. Het ge-

lijkt op eene kleine Buryalide en mist, even als deze
,

elk spoor van steel.

De schijf is bol aan de buik- en plat aan de rugzijde; zij draagt vijf korte

maar breede armen , die elk zich splitsen in twee korte takken, zonder

pinnulae, en eindigen in vier zeer korte ronde lobben. Een breede, ke-

gelvormige buis verheft zich
op een der interradiale ruimten aan de

buikzijde. Deze laatste vertoont vijf uit een centrum stralende kanalen,

die zich in de armen vertakken. Deze kanalen zijn echter geheel overdekt

door een gewelf van plaatjes en worden, even als de midden-ppening,
eerst zigtbaar na de verwijdering van dezen. Alleen aan de armen bevin-

den zich takjes dezer kanalen, die zich buitenwaarts openen , en, daar in

de overwelfde kanalen massa’s van mikrosköpische crustacecn en larven

van mollusken gevonden werden , zoo schijnen deze openingen der kanaal-

takjos aan de armen als even zoo vele monden te dienen. Het overige

der buikvlakto is bekleed met plaatjes , maar het grootste gedeelte van

dp rugvlakte alleen met een wceke huid, zonder spoor van calyx.

Dit zonderlinge wezen, datrsleohts verwijderde verwantschappen heeft

met eenigo der hedeudaagsche Echinodermen, komt nog het meest nabij

aan sommige Cystideën, bepaaldelijk aan die uit de geslachten Agelacri-

nites vanuxem
, en Glyptosphaerites joh. Müll. Hg.

Mimosa pudica. —
Paul bekt deelde aan ie Sociétéphilomatique de Paris

,

in hare zitting van den 11 den Dec. j.l., de volgende resultaten mode van

proefnemingen aan het Kruidje-roer-mij-niet.

1) AVanneer de plant, in den toestand van slaap, gedurende eenigen

tijd aan de werking van een sterk licht wordt blootgesteld, begint zij te

ontwaken en breidt hare bladeren uit, ook dan wanneer het licht reeds

weder verwijderd is.

2) AVanneer men de plant aanhoudend in het duister laat, begint het

periodisch openen en sluiten der bladeren te verminderen en de blad-

stelen eindigen met geheel onbewegelijk te worden. Zij blijven in do

benedenwaarts gebogen houding, en, kort vóór dat zij onbewegelijk ge-

worden zijn , worden zij ongevoelig. Stelt men de plant daarentegen aan

oen aanhoudend licht bloot, dan eindigen de bladeren ook met onbewe-

gelijk te worden, maar zij blijven dan zoo hoog mogelijk bovenwaarts

gerigt. Hunne gevoeligheid is dan zeer groot.

De volgende uitkomsten zijn verkregen met planten geplaatst in kastjes ,

van alle zijden met glas van verschillende kleur gesloten.
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3) Afgesneden bladeren van de plant, die zich gesloten hadden, wer-

den geplaatst in de verschillende kastjes. Die in het kastje mot kleurloos

glas openden zich het eerst, die in dat met zwart glas het laatst. In

het kastje met violet glas volgde de opening zeer spoedig op die in het

eerstgenoemde kastje, daarop in die met hlaauw, groen en eindelijk in.

dat met rood glas. Laatstgenoemd glas vertraagde de opening bijna even

sterk als volkomen zwart glas.

4) Plaatst men eene Mimosa in een kastje , dat half met rood en half

met hlaauw glas gesloten is, dan keeren zich de blaadjes, bij hunne

opening, naar het hlaauw.

5) Worden de planten in haar geheel in dergelijke kastjes geplaatst,

dan vertoonen zij reeds den volgenden dag groote verschillen. Die in de

roode , gele en groene kastjes hebben meer opgerigte bladeren dan die in

het kastje met kleurloos glas; het tegendeel geldt van die in de blaauwe

en violette kastjes, -welker bladstelen zich benedenwaarts buigen. [VIn-

stitut 1869, p. 412). Hg.

Invloed van bosschen op het wassen van rivieren. — Het nut der bossoheu

als regelende het wassen van het water en als verminderende de menig-

vuldigheid , de hoogte en de verwoestende kracht der overstroomingen

is in do laatste jaren wel is waar betwijfeld geworden , maar volgens den

heer alby
, op grond van de waarnemingen van den ingenieur belgeasd , niet

te wcêrspreken. Uit die waarnemingen volgt, dat in den zomer de boom-

bladen eene uitgestrekte verdampings-oppervlakte vormen, die bijna al

het daarop vallende hemelwater tot damp doet overgaan , —
waaruit nu

evenwel ook blijkt, dat in de landen, waar de overstroomingen uitslui-

tend plaats vinden in den winter (15den Oct. tot 15den Mei) niets te ver-

wachten is van het aanplanten van bosschen, die uit hoornen met afval-

lende bladen bestaan , welke soort van bosschen het onderwerp geweest

is van de waarnemingen van belgkand. Het is daarom, dat alby in

1860 en 1867 vergelijkende waarnemingen heeft gedaan met twee pluvio-

meters , waarvan de eene geplaatst was in een boschje van goed uitge-

groeide twintigjarige coniferen, en de andere op een grasveld, even hoog

gelegen als het boschje en op ongeveer 50 m. afstand daarvan. Ten aan-

zien van de onmiddellijke resultaten verwijzen wij naar het opstel van

alby. De wet, die hij er uit afleidt, komt op het volgende neer: »de

naaldboomen bezitten in elk saizoen de eigenschap eene zekere hoeveel-

heid van den regen, dien zij ontvangen, op te houden en te beletten den

grond te bereiken. De waarde van deze hoeveelheid wisselt binnen ruime

grenzen af, en vermindert naarmate de regen in sterkte en duur toeneemt.
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Zij schijnt evenwel niet te dalen beneden de helft van het volume van

den gevallen regen.” De praktische gevolgen van deze wet liggen voor

de hand. Overigens worden de waarnemingen voortgezet. (.Annales des

ponts et chausse'es, Novembre 1869, pag. 417.) D. L.

Verdorring van boombladen door storm.
— De heer mauchand

,
te Fêcamp,

heeft eenige waarnemingen gedaan aangaande de uitwerking op de bladen

van verschillende hoornen van den hevigen storm op den 12den tot den

16den November. De wind was noordwest, en aan die zijde waren de

bladen van bijna alle hoornen, die in de nabijheid der kust groeiden,

verschroeid als door
vuur, en hadden ongeveer 39 proc. van hun natuurlijk

gewigt verloren, terwijl zij bevonden werden eeno zekere hoeveelheid zee-

zout te hebben opgeslorpt, hetgeen ongetwijfeld den omloop van het sap

gestoord heeft en de oorzaak der verdrooging is geweest. De aan hot

Z.O. blootgestelde bladeren leverden dit verschijnsel niet op. (Quarterly

Journal of Science
,

Jan. 1870, p. 10b). Wij herinneren hier o. a. aan de

gevolgen van den bekenden Pinksteratorm. D. L.

Beweging der chlorophyl-korrels onder den invloed van het licht. —

Böhm , en na hem famintzin en eokodin , hebben cene beweging der chlo-

rophyl-korrels onder den invloed van het licht waargenomen. Pkil-

lieux heeft die thans geconstateerd op Funaria hygrometrica , een mos,

even als het door faMINTZIN bestudeerd Mnium. Wanneer men zulk een

mos, nadat het een paar dagen in het duister heeft vertoefd, onder het

mikroskoop beschouwt, dan heeft het blad het aanzien van een groen

net, tusschen de mazen waarvan zich een heldere en doorschijnende grond

vertoont. Al de chlorophyl-korrels zitten dan tegen de scheidingswanden

der hladcellen, geen tegen de oppervlakkige wanden
,

dat zijn de boven-

en benedenwanden, die tot de oppervlakten van het blad behooren. Na

nu ecnigen tijd aan het licht te zijn blootgesteld geweest, ziet men de

korrels langs de wanden heenglijden en van de zijdelingsche scheidings-

wanden zich naar de oppervlakkige begeven, op welke zij zich dan ver-

spreiden. Hier blijven zij wel niet geheel onbewegelijk, maar veranderen

toch weinig van plaats. Wordt het nu weer donker , dan gaan de korrels

van de oppervlakkige wanden naar de zijdelingsche terug. (Compt. rend. ,

Tom. LXX, pag. 4G). D. L.

Gedegen lood. —
Het bestaan van gedegen lood is

,
ook na het vinden

daarvan op Madera door katiike , zeer betwijfeld geworden ; thans kondigt
Dr. zerhenneii aan het vinden van loodkorrels in de holten van amygda-

loide melaphyr, gevonden in eeno rots te Stützerbach in Thuringen.

(Mineralogische Nachrichten
,

1869, S. 33). D. L.



22
album der natuur.

Oudheid van den ezel en het paard als huisdieren in Egypte en Syrië. —

Riciiard owen heeft beweerd, dat op de oudste Egyptische monumenten,

tot de 6de dynastie ingesloten
,

noch ezel noch paard voorkomt. Lekor-

makt spreekt dit tegen wat den ezel aangaat, die reeds op de alleroudste

gedenkstukken in grooten getale verschijnt; het paard verschijnt daaren-

tegen eerst onder de 18de dynastie (ongeveer 1800 v. Chr.); van de 13de

tot de 18de dynastie, in welken tijd de regering der Ilerdersvorsten valt,

zijn geen monumenten overig. Dit strookt geheel met de hijbelsche ver-

halen , waarin het paard eerst voorkomt ten tijde van jozjsr. —
Milnb

edwakds doet hierbij opmerken, dat de ezel eene Afrikaansche diersoort

is, het paard daarentegen uit Centraal-Azië en een gedeelte van Europa

afstamt — Faye voert tegen lenormant aan , dut Genesis XXXV vs. 24

spreekt van het vinden van »muilen” in de woestijn, waarop eoulin

zegt, dat het oorspronkelijke niet een ware muilezel beteekent, maar het

dier, dat aristoteles den Syrischen muilezel noemt, t. w. Eq. hemippus ,

eene plaatselijke variëteit van Eq. hemionus. — Milne edwards voert hij

deze gelegenheid de bekende verkeerde vertaling van Saphan (den Desman

of Hyrax) door »haas” aan, en merkt tevens op, dat er, althans bij do

hoogore dieren, geen bastaarden in hot wild voorkomen. —
Later deelt

lenormant mede, dat de ware vertaling van het woord yemim niet ’ muil-

ezels", maar «warme bronnen” is, golijk ook de Vulgata heeft. ( Compt.

rend., Tom. LXIX , pag. 1256, 1281, 1379, 1380). D. L.

Tusschenpoozende koortsen in niet moerassige streken. — Ook in hoogere,

niot moerassige streken en zelfs in cle zoodanige, die een vulkanischen

bodem bezitten, komen dikwijls tusschenpoozende koortsen voor. Som-

migen hebben die aan onderaardsche moerassen toegeschreven. De theorie

van het ontstaan dier koortsen, op bladz. 2 van dit Bijblad vermeld, en

waarvan, zoo ver ik weet, wijlen de hoogleeraar moeken ’t eerst gewag

maakte , heldert het ontstaan van het koorts-miasma ook voor die streken

op , zonder dat men onderaardsche moerassen behoeft te hulp te roepen. —

L. ooLiN doet overigens opmerken, dat die koortsen daar steeds ontstaan

na ligte regens ten tijde van groote hitte. {Compt. rend.
,

Tom. LXIX
,

pag. 1.58). D. L.

Lood in wijn. — Prof. storee te Boston deelt {Philosophical Journal
,

XXXIX, p. 154) mede, dat hem voor eenigen tijd eene wijnsoort (palc

sherry) door een handelaar was toevertrouwd tot onderzoek, daar men

meende dat die lood bevatte. Werkelijk vond stoeee dit metaal daarin

aanwezig in belangrijke hoeveelheid en daarbij vrij zwavelzuur. Nu is
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’t bekend, dat wanneer men bij eene oplossing van eenig loodzout zwavel-

zuur voegt, dit dan eerst in vrijen toestand daarin aanwezig kan blijven
als al het lood als zwavelzuur loodoxyd daaruit is neergeslagen. Het

kwam S. waarschijnlijk voor, dat deze wijn «verzoet” was door loodglit,

gelijk dit in vele oudere en betrekkelijk nieuwe boeken over wijnfabrikatie
wordt voorgeschreven , dat men daarna zwavelzuur er mede gemengd had

om het opgeloste loodoxyde te precipiteren, doch dat het zoogevormde

zwavelzure zout door een tot nog toe onbekende werking was opgelost

gebleven in plaats van neer te slaan.

Door welke werking? Was er, door de aanwezigheid van zwavelzuur

in de alkoholisohe vloeistof, zwavelwijnzuur gevormd en dus eene oplos-

bare verbinding van dit zuur, met loodoxyd? Dit was niet zeer waar-

schijnlijk , toch werd de mogelijkheid van zulk eene werking beproefd

door verdunden alkohol met zwavelzuur en zwavelzuur loodoxyd in aanra-

king te brengen. Nadat dit mengsel drie maanden lang had gestaan en

dikwijls was geschud geworden, werd de vloeistof onderzocht: zij bevatte

geen spoor van lood.

Kon suiker , in den wijn aanwezig, iets tot de oplossing van het lood-

zout afdoon? Ook dit werd op dezelfde wijze beproefd, evenzeer met

volkomen negatieve uitkomst.

Het moesten dus zouten zijn, in den wijn opgelost, die het zwavelzuur

loodoxyde, regtstreeks of door ontleding, daarin evenzeer oplosbaar

maakten. Om dit te onderzoeken werden vele proeven gedaan, meestal

door in een mengsel van alkohol en water , ter sterkte van den wijn, het

te onderzoeken zout op te lossen, dan eenig zwavelzuur er bij te doen en

eene getitreerde oplossing van loodsuiker er in te doen druppelen. Er

werd dan dadelijk zwavelzuur loodoxyde gevormd, dat, als het onoplosbaar

was , een troebel worden van het vocht en een bezinksel te weeg bragt en

integendeel wanneer hot kon opgelost worden het vocht helder liet, of

slechts een voorbijgaand troebel worden deed ontstaan. Het bleek hier-

door, dat werkelijk een aantal zouten de eigenschap bezitten om zwavel-

zuur loodoxyde in geringe , maar toch altijd voor de gezondheid beteekenis-

volle hoeveelheid in verdunden alkohol of in wijn oplosbaar te maken. Deze

waren : azijnzure , wijnsteenzure , barnstee.nzure en citroenzure ammoniak
,

het laatste zout vooral. Andere zouten vertoonen zich in dit opzigt

onwerkzaam, b.v. de azjjnzure verbindingen van ammoniak, soda en

potasch. Maar zonder verder onderzoek, dat zeker de Ijjst van de werk-

zame zoowel als van de onwerkzame zouten zeer zou vergrooten, staat het

door de bovenvermelde uitkomsten reeds vast, dat wijn somtjjds lood opge-

lost houdt en dat dit het gevolg kan zijn van de werking van de eigen-
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aardige zuren en zouten in den wijn op loodverbindingen, door onweten-

den, ter «verzoeting” met den wijn in aanraking gebragt. Ln.

Spankracht van waterdamp uit vochtige teelaarde. — IIerve mangon heeft

zijne beschouwingen en uitkomsten aangaande dit onderwerp medegedeeld

aan de Société méléorologique de France. (Cosmos, Janvier 1870, p. 75).

Na den vroegeren arbeid van schübler en van von babo dienaangaande

te hebben vermeld en de belangrijkheid van eene juiste kennis in alle

bijzonderheden van die spankracht voor aardkunde en landbouw te hebben

aangetoond , waardoor eene uitbreiding en aanvulling van hetgeen men daar-

van weet zeer wenschelijk wordt, gaat hij tot zijne eigene uitkomsten over.

Deze en de daaruit afgeleide gevolgtrekkingen laten zich kortelijk zamen-

vatten als volgt.

Hij heeft die spankracht naar drie verschillende methoden bepaald en

steeds gevonden : 1) dat zij danalleen aan die van waterdamp, uit vrij water

afkomstig , gelijk is , als de aarde eene bepaalde , voor verschillende soorten

zeer verschillende hoeveelheid water bevat, en 2) dat zoodra deze minder

water inhoudt, de spankracht van haren waterdamp geringer en als zij

veel minder bevat ook veel geringer is dan die
,

uit vrij water afkomstig.

Het water in onverzadigde teelaarde bevindt zich dus geheel en dat in

overbevoohtigde zeker ten deele in een toestand, welke met die van dat

wat met zwavelzuur of dergclijke stoffen vermengd is, kan vergeleken

worden. Die aarde dus
,

als zij in aanraking komt met in de lucht aanwe-

zigen waterdamp, waarvan de spankracht grooter ia dan van die
,

welke

zij bij hare tegenwoordige temperatuur en vochtigheid zou ontwikkelen,

deze gedeeltelijk verdigten en daarbij warmte ontwikkelen. Dit laatste

zal evenzeer het geval zijn ,
als zulke aarde bevochtigd wordt. Dit laatste

verklaart de verwarming van den grond door regen na langdurige droogte,

zelfs als het nedervallende water kouder is dan de aarde, die hij bevoch-

tigt , en geeft tegelijk do oorzaak aan van het feit, dat do lucht op het

land, zelfs terwijl het daar regent of eerst zoo even geregend heeft, som-

wijlen niet met waterdamp verzadigd is. Dit toch moet het geval zijn

zoo lang de grond nog ver verwijderd is van haar verzadingspunt. En

het feit, dat somwijlen van twee nevens elkaar gelegen stukken land het

eene uitdroogt, terwijl het andere vochtig blijft of zelfs vochtiger wordt

dan het was , wordt ook door het groote verschil in de spankracht van

den waterdamp, van verschillende aarden afkomstig, volkomen verklaar-

baar. Ln.
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Commensalismus. — Van beneden heeft onlangs in eeno zitting der Bel-

gische akademie eene voordragt gehouden, die wel is waar wegens den

rijkdom der daarin opgetelde feiten voor geen uittreksel vatbaar is, maar

waarvan wij althans de hoofdstrekking aan onze lezers willen mededeelen.

Hij vestigde namelijk de aandacht op de talrijke gevallen van schijn-

baar parasitisme, maar die werkelijk alleen bestaan in een zamenwonen

van twee of meer diersoorten, zonder dat de eene zich met het vleesch of

het bloed van de andere voedt. Zulk een zamenwonen noemt hij commen-

salismtis en onderscheidt daarvan nog twee wijzigingen: het vrije en het

gebonden commensalismus. Vrije commensalen zijn b.v. Fierasfer in Culcita

discoidea , Caranx trachurus in Chrysaora isocela, Pinnothera in de schelpen

van verschillende Lamellibvanohien, Hopalocarcinus marsupialis, die zich

ophoudt in de takken van Pocilopora caespitosa, Adamsia
,

die dezelfde

schelp met Pagurus bewoont en met dezen verhuist, Hyperia Latreillii in

Rhizostoma , soorten van Cymothoa in de mond- en keelholte van vissollen,

Myzostoma op Comatula enz. Gebonden commensalen , d. i. zoodanigen, die

alleen gedurende hun eerste jeugd een vrij leven leiden, maar zich later

blijvend aan een ander dier vasthechten , zijn b.v. verscheidene soorten van

Cirripedien, Tubicinella, Diadema, Coronula , die op de huid van verschil-

lende Cetaceën , Haaijen en Zee-Schildpadden bevestigd zijn, alsmede de

Sacculiniden, die zich onder het achterlijf van krabben of den rug van

Paguren ophouden.

Als beurtelings vrije en vastgehechte commensalen kan men de soorten

van Echeneis beschouwen, clio zich met hun op den kop geplaatste zuig-

schijf aan haaijen en andere grootc visschen vastzuigen en er zich zoo door

laten medevoeren, maar ook in staat zijn zich daarvan weder af te scheiden

en vrij rond te zwemmen. (Pevue des cours, 1870, p. 145).

Wij doen hier nog opmerken , dat men bij de door van beneden ge-

noemde voorbeelden van commensalismus nog verscheidene andere
, vooral
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uit de insekten-wereld zoude kunnen voegen. Een mierennest b. v. her-

bergt gewoonlijk , behalve de mieren zelve , nog verscheidene andere soorten

van insekten en hunne larven. Hg.

Mosasauroiden in Noord-Amerika. —
In hetzelfde tijdperk

,
waarin Mosa-

saurus Hoffmanni ,
welks overblijfsels in het gesteente van den St. Pieters-

berg bij Maastricht gevonden zijn, in de zee van Europa leefde, werd de

krijtzee van Noord-Amerika bewoond door verscheidene groote hagedissen ,
die deels tot hetzelfde geslacht behooren , deels in bijzondere geslachten

(Macrosaurus Ow., Clidastes Ow., Holcodus gibbes) vereenigd zijn. In den

jongsten tijd zijn in het groenzand van New-Jersey wederom een aantal

overblijfselen van dieren uit deze groep ontdekt en beschreven door prof.

o. c. mausii in het Americ. Journ. f. Science, 1869, p. 392. Daaronder zijn

de volledigste die van eene soort, welke hij Mosasaurus princeps heeft ge-

noemd , wegens de reusaohtige lengte , die dit dier bereikte
,

welke Marsh

op niet minder dan 75 voet schat. Andere soorten door hem beschreven

hebben de namen ontvangen van Mosasaurus Copeanus, Mos. Meirsii, Hali-

saurus platyspondylus en Hal. fraternus.

Hg.

Kristallisatie door koude; vorming van diamant. —
Collas bevond, dat,

wanneer het geleiaohtig hydraat van phosphorzuren kalk gedurendeeenen

geruimen tijd rustig gehouden wordt bij eene temperatuur van — 8° tot

—
10’ C., het allengs in kristallen overgaat, die na de ontdooiing van

het vocht zigtbaar worden. Dit feit ia voor hem het uitgangspunt eener

reeks van speculation geworden , die wij hier niet zonder eenig voorbehoud

kortelijk mededeelen. Hij meent namelijk vooreerst, dat op die wijze zich

gedurende do ijsperiode de kwartskristallen uit oorspronkelijk geleiaohtig

kiezelzuur kunnen gevormd hebben. Maar hij gaat nog verder en waagt

de gissing, dat de diamanten in de planetarische ruimte bij de ontzagge-

lijke daar heerschende koude ontstaan en vervolgens als meteorieten op

de aarde gevallen zijn. Ja, hij besluit zelfs uit de tegenwoordige lig-

plaatsen der diamanten, die vereenigd een ellips vormen, tot de gedaante

en de plaatsing van dien diamant-meteorieten-ring en heldert dit door-

een kaartje op! (Les Mondes
, 1870, p. 230).

Hg.

Bewegingen der stamina van de Berberis. — Men weet, dat, indien het

onderste en binnenste gedeelte van een stamen van Berberis vulgaris met

een naald wordt geprikkeld, dit zich op cens naar het pistillum ombuigt.
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Professor j. b. schneTzler heeftbevonden
,

dat hetzelfde gebeurt, wanneer

een droppel nicotine met voorzigtigheid daarop wordt gehragt. Eene op-

lossing van curare doet het daarentegen niet; evenmin water beneden 30° C.

Eerst dan wanneer het water eene hoogere temperatuur heeft, oefent het

eenen dergelijken invloed uit. Zoodra echter de temperatuur 50° bereikt,

heeft er nog wel eene stuipaohtige beweging van het ttaraen plaats, maar

zonder dat het vervolgens tot zijn vroegeren stand terugkeert. Sciinetzler

besluit, dat, evenals men het reeds voor verscheidene dergelijke bewe-

gingen van andere plantendeelen heeft aangenomen , de oontractiliteit in het

protoplasma zetelt. (.Bihlioth. univ. Arch. génér., 1869, p. 19).

Hg.

Anhydrisch fluorwaterstofzuur. — Gore heeft een zeer uitvoerig onder-

zoek aangaande dit zuur in het werk gesteld, waaraan wij hot volgende

ontleenen.

Het anhydrische zuur werd verkregen door gloeijing van dubbel-fluor-

waterstof en volkomen droog potassium in een platina-toostel. Alle be-

werkingen werden verrigt in platinavaten , met een lutum van paraffine,

zwavel en zwartsel, en de vaten werden daarbij gehouden in een koud-

makend mengsel. Dit is volstrekt noodig, uithoofde van de groote vlugtig-

heid van het zuur. Het kookt reeds bij 19°,4. Bij 15°,G is het een kleur-

loos , doorschijnend vocht, dat zeer bewegelijk is en aan de lucht dikke

dampen uitstoot. Het absorbeert het water uit de atmospheer mot groote

kracht. Het kan in eene platina-flesch, met een daarin geschroefden en

met paraffine geluteerden stop zeer goed bewaard worden. Bij openschroe-

ving van den stop bij 15°,6 komt de damp er uit als uit een stoomketel.

De spanning van den damp bij die temperatuur bedraagt 0,533 kilogram

op den vierkanten centimeter. Tot —34°,5 afgekoeld bevriest het niet. Het

gasvonnig zuur,kan in glazen vaten hoven kwikzilver worden opgevangen,

zonder dat het glas daardoor in het minst wordt aangegrepen, mits er

geen spoor van vochtigheid aanwezig is. Allo genomen proeven bewijzen,

dat het zuur geen zuurstof bevat. Pogingen om het zuur langs den elek-

trolytisohen weg te ontleden zijn echter mislukt. Elektroden van gaskool

of van andere soorten van kool vervielen spoedig tot gruis; platina, goud

en palladium worden als elektroden sterk aangegrepen, maar zonder ont-

wikkeling van waterstof. In het algemeen oefent het volkomen anhydrisch

zuur op de edele en op de overige metalen zeer weinig invloed uit.

Sodium en potassium gedragen er zich in als in water. Bijna allo zouten

en ook vele oxyden worden er door ontleed, de peroxyden niet. Vaste

organische stoffen worden er meercndeels sterk door aangetast; sommigen
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echter, zooals spermaceti, was, stearinzuur, bieden sterken weerstand daar-

aan
,

en paraffine wordt volstrekt niet aangetast. Met houtgeest, alkohol

en ether vermengt het zich , maar niet met benzol, en met terpentijn geeft

het eeno ontploffing, waarbij een bloedrood vocht ontstaat. [V Institui,

1869 , p. 367). Ho.

Elektrisch licht door inductie-stroomen. — In do laatste maanden heeft

de heer delaukiee zich bijzonder ijverig betoond in het modedeelen aan

do Académie des Sciences van allerlei beschrijvingen, berigten en beschou-

wingen , meestal de elektriciteit betreffende. In hare zitting van den

14den Februari] 1.1. ontving zij van denzelfden een voorstel tot het vóórt-

brengen van elektrisch licht mot behulp van indnctie-werktuigen. Hij

meent, dat wanneer zulk een werktuig vervaardigd werd, dat zich

van een groot Ruhmkorff-apparaat onderscheidde door een veel aanmerke-

lijke! dikte en geringere lengte van den draad voor de secondaire windin-

gen , men daarvan kortere, maar ongelijk helderder lichtende vonken dan

van het gewone apparaat verkrijgen zou, en dat deze tusschen koolspitsen

of andere elektroden een licht zouden voortbrengen , dat in vele opzigten

zich gunstig zou onderscheiden van dat, door eene batterij of een gewoon

magneto-elektrisoh werktuig verkregen. Dit denkbeeld schijnt ons een

onderzoek waard te zijn. Ln.

Photographisch registrerende barometer. —
In de zitting der Académie

zond volbicelli uit Rome de beschrijving van zulk een werktuig,

dat zich in een zeer belangrijk opzigt van dergelijke lang bekende en

hier en daar in gebruik zijnde inrigtingen onderscheidt. Tegen de buis

is een op glas geëtste millimeter-schaal geplaatst en daarachter het

voor ’t licht gevoelige papier op een cylinder met vertikale as, welke

door een uurwerk in 24 uren eenmaal wordt rondgevoerd. Als nu de

stralen van een vóór de buis geplaatste lichtbron door een cylindrische

lens daarop en op de schaal worden geconcentreerd, dan verkrijgt men

op het papier niet slechts de kromme lijn ,

die den barometerstand voor

elk oogenblik aangeeft, maar ook nog de schaalverdeeling afgedrukt.

Daardoor wordt men bij de aflezing geheel onafhankelijk van de ongelijke

uitzettingen en inkrimpingen van het papier. Met behulp van een kijker
kan men den stand van denzelfden barometer ook regtstreeks allezen en

dus telkenmale de juistheid van do photographischo aanwijzingen contro-

leren. Om de warmte-stralen van de lichtbron zooveel mogelijk onscha-

delijk te maken, bestaat de cylindrische lens uit twee gebogen glaswan-

den
,

wier tusschenruimte met een verzadigde oplossing van aluin is
»
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gevuld, en kan de lucht rondom het boveneind der barometerbuis steeds

vrij opstijgen om door koelere te worden vervangen. Ln.

Dissociatie-thermometer. — Voor ccnige maanden reeds (in de zitting van

den 2den Ang. 1869) had lamy aan de Académie des Sciences de beschrijving

medegedeeld van een pyrometer, op de dissociatie van koolzuren kalk
ge-

grond. Wanneer deze stof in eene beslotens ruimte wordt verhit, dan

neemt de spanning van het gas, dat daaruit vrij wordt, niet slechts toe

met de temperatuur, maar als deze vermindert, wordt ook weder een deel

van het gas in den kalk opgenomen , zoodat steeds voor eiken warmtegraad

eene bepaalde en standvastige spanning van het gas wordt waargenomen.

Men begrijpt, dat hierdoor elke luchtdigte bus of retort, met eeno genoeg-

zame hoeveelheidkoolzuren kalk daarinen met een manometer op geschikte

wijze verbonden, als pyrometer kan dienen en dat zulk eene inrigting
boven elke andere aanmerkelijke voordeelen aanbiedt.

Op hetzelfde beginsel nu berust een thermometer voor gewone tempera-

turen tusschen 0’ en 460 C., die lamy in de zitting van den 21sten Februarij

1.1. heeft beschreven. Een vertind koperen doosje, van omstreeks 40 ra.m.

middellijn en 7 of 8 m.m. hoog, draagt in ’tmidden van den bovenrand

eene koperen buis van 4 of 5 m.m. middellijn en 15 centimeters lang. Het

is overigens overal luchtdigt. Door do buis wordt omstreeks een gram

goed gedroogd chloorcalcium-ammoniak (Ca Cl, 4 N H 3) in het doosje

gebragt en die buis daarna bevestigd aan eene andere van lood, die lang

genoeg is om met het andere einde te kunnen verbonden worden aan den

manometer. Dit is een gewone open kwikmanometer met verdeeling in

millimeters. Voor dat het kwik hierin wordt gebragt, wordt de lucht uit

den geheelen toestel verwijderd met behulp van een klein pompje en door

droog, zuiver ammoniakgas vervangen. Tusschen 0° en 46,2’ wisselt de

spankracht van het ammoniakgas uit het genoemde zout van 0,12 tot

1,551 meters. Men behoeft dus slechts voor elke daartusschen gelegen

temperatuur de daarmede overeenkomende spankracht te kennen
,

om in

het boven beschreven werktuig een gevoeligen thermometer te bezitten,

meer dan eenige andere geschikt om zijne aanwijzingen tot op groote af-

standen over te brengen. Ln.

Beweging der chloropbyl-korreis. — E. boze heeft de waarnemingen van

raiiLiEUX , op bladz. 21 van dit Bijblad vermeld, bevestigd gevonden on

getracht de oorzaak dor waargenomen bewegingen op te sporen. Beschouwt

men do bladen van Funaria hygrometrica onder eene vergrooting van 500

a 600 diameters met een sterk licht, dan ziet men, dat elke cel, behalve



30 ALBUM DER NATUUR.

de korrels, een doorschijnend slijmig plasma bevat, in zeer dunne draden,

wier einden de korrels aaneen hechten. Met behulp der camera lucida

heeft roze geconstateerd, dat na verloop van een half uur deze draden

zich reeds merkbaar verplaatsen en dat na een uur hunne plaatsing geheel

veranderd is, en eindelijk, dat de ohlorophyl-korrels de draden bij deze

zeer langzame beweging volgen. Het is zeer waarschijnlijk , dat, daar het

plasma hot wezenlijk levende deel der cel is, de onder den invloed van

het licht
waargenomene beweging eene plasmatische is. Hugo moiil heeft

overigens reeds in 1855 [Bot. Zeitung 9 u. 16 Febr.) gezegd, dat de chlo-

rophyl-korrels in eene slijmige stof bedolven liggen, met welke zij zich

soms in stroomen
,

maar uiterst langzaam , bewegen , b. v. bij Vallisnena

en Ceratophyllum demersum. Wat men tot dusver niet wist, is, dat de

voornaamste, zoo niet de eenige opwekkende oorzaak van die beweging

het licht is. ( Compt. rend. , Tom. LXX, pag. 133). D. L.

Invloed van voedsel en licht op vlinders. — Sidbbotiiam heeft 25000

rupsen van eene vlindersoort (Tiger-moth) met zes verschillende hladsoorten

gevoed en dit gedurende verscheiden jaren voortgezet, maar nooit bij de

vlinders een aan het verschil in voeding toe te schrijven onderscheid

ontdekt. Daarna heeft hij een groot aantal rupsen van eene andere soort

[Tortoiseshell butterfly) in blaauw, oranje en gewoon wit licht opgevoed.

Het wit licht leverde , gelijk te verwachten was , normale vlinders; van

de rupsen in het blaauw licht stierven velen , ’t zij als maskers, ’t zij als

poppen, en de vlinders der overgeblevenen waren kleiner en hleeker van

kleur dan de normale; die in het oranje-licht ontwikkelden zich bijna

allen , doch zeer langzaam , terwijl de vlinders mede klein waren, het

oranjebruin van hunne vleugels zalmkleurig en do blaauwe strepen dof

leikleurig waren. [Les Mondes , 10 Févr. 1870; uit iiakdwicke’s Science

Gossip). 1). L.

Overeenkomst der Ascidien met Vertebraten. — Het resultaat van onder-

zoekingen daaromtrent, een paar jaren geleden verrigt door kowalewsky,

is door prof. kuppïER te Kiel bevestigd. De op batraohien-maskers gelij-

kende en vrij zwemmende larven van sommige Ascidien bezitten in hun

staart een vaste geleiachtige koord, die tot in het ligchaam reikt. Men

weet, dat bij de embryonen der gewervelde dieren een kraakbecnige *noto-

chorda" in de lengte door het ligchaam loopt, rondom welke zich de

beenderen en spieren ontwikkelen. Boven de notochorda wordt door het

oprijzen van twee walvonnige uitsteeksels, die zich eindelijk van boven

aaneen sluiten, eene buis gevormd, die hot cerebro-spinaal omkleedsel
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vormt en waarin zich de hersenen en het ruggemerg bevinden, terwijl
onder de notochorda de ingewanden en bloedvaten besloten raken in eene

op dergelijke wijze gevormde holte. Nu ligt bij de Ascidien-larven het

zenuwstelsel boven
,

het hart en de ingewanden daarentegen beneden de

vermelde geleiachtige koord, en volgens kowalewsky en kuppïer wordt

het zenuwstelsel ten gevolge van eene walvormige opheffing besloten in

eene lange spilvormige blaas, die zich door de lengte van het ligchaam
uitstrekt en van voren met eene breedere blaas verbonden is. ( Quarterly
Journal of Science, Jan. 1870, pag. 108). D. L.

Verwantschap van Epiornis. —• Niettegenstaande het door milneedwakds

aangevoerde (Bijblad, bladz. 5) meent bianconi , na eene naauwkeurigo
studie van hem door M. E. toegezonden afgietsels van een dijebecn en

tibia te moeten blijven beweren, dat die beenderen vele eigenschappen

bezitten, die Epiornis tot Sarcoramphus (Cathartes papa , gierkomng) doen

naderen. (Compt. rend. , Tom. LXX , pag. 162). D. L.

Afscheidlngs-zenuw van de glandula parotis. — Eckhaiid heeft eene reeks

van onderzoekingen uitgegeven over de zenuwen, die regtstreeks de

afscheiding van de glandula parotis veroorzaken. Hij is gekomen tot het

besluit, dat bij honden de ramus tympanicus van den nervus glossopharyngeus
de afscheidings-zenuw dier klier is. (Quarterly Journal oj Science , Januarij

1870, pag. 141). D. L

Zetmeel in de spieren. —
Na de ontdekking door keknakd van glycogene

of lever-zetmeel in de lever , van suiker in de spieren , die door kanjus aan-

getoond werd in verband te staan met de spierwerkdadigheid, en van

zetmeel in de dojcr van eijeren door daeeste (Bijblad 1868, bladz. 53),
is nu ook door nasse zetmeel in de spieren ontdekt. Hij beschouwt dit

als een normaal bestanddeel der spieren en gelooft, dat het door de spier-

werking verteerd wordt als een deel van de brandstof, waarmede onze

spierwerktuigen gevoed worden. (Quarterly Journal of Science, Januarij

1870, pag. 141). D. L.

Slot der brievenkwestie. —
De persoon, die aan chasles de brieven heeft

verkocht, die zoo lang do Académie des Sciences hebben bezig gehouden ,

genaamd vrain lucas
,

is tot twee jaren gevangenisstraf en eene geldboete

van 500 francs veroordeeld. Zijn hem toegevoegde advokaat heeft de be-

schuldiging van opligterij enmisbruik van vertrouwen op zijde doen stellen,

zoodat lucas alleen veroordeeld is wegens bedriegelijke praktijken. Uit
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het rapport van twee geëmployeerden der keizerlijke bibliotheek is geble-

ken, dat 22000 stukken der verzameling, door ciiasles met 140 000 francs

betaald, allen door vbain lucas gefabriceerd zijn, met uitzondering van

eenige wezenlijke autographen ter waarde van 500 francs. Zoo heeft een

falsaris zonder eenige opleiding en die ter naanwernood schrjjven kan
,

de

geleerde wereld gedurende een paar jaren in onzekerheid en twijfel ge-

houden ! (Les Mond'es , 3 Mars 1870, pag. 370). D. L.

Nut der traanklieren. — Daar de gedeeltelijke of geheele extirpatie der

traanklieren geene nadeelige gevolgen voor de oogen heeft, terwijl de

vernietiging van zelfs een beperkt gedeelte der Meibomiaansche klieren

eene zeer bedenkelijke ziekeljjke «droogte” van de voorvlakte van den

oogbol veroorzaakt, zoo is het duidelijk, dat niet de eerste, maar wel de

laatste die voorvlakte vochtig houden. Waartoe dienen dan de traan-

klieren, die men overal bij de hoogere dieren aantreft, die bij den Zemni

en den Spalax honderdmaal grooter dan het oog zelf zijn, en alleen bij de

Cetaceën ontbreken ? L. bekgeon antwoordt daarop , dat de tranen dienen

om het neusslijmvlica vochtig te houden. De neus is het eigenlijke adem-

halingskanaal; wanneer bij zekere ziekten, zoo als tweezijdige hemiplegia

facialis , de ademhaling alleen door den mond geschiedt, wordt deze zoo

pijnlijk droog , dat het den slaap der lijders stoort, die aan een onlesch-

baren dorst lijden , terwijl het ontlede mondslijm een ondragelijken stank

verspreidt. Daarom klagen ook zij, bij wie de saccus lacrymalis verstopt

is
,

over droogte en prikkeling in den neus. Overigens bevindt zich het

traanvocht, daar de benedenopening van het traankanaal zeer naauw is,

in dat kanaal opgehoopt; de snel door de neusholte strijkende lucht werkt

er op op dezelfde wijze als op het vocht in de bekende pulverisateurs, en

neemt het in fijn verdeelden toestand mede, gedeeltelijk tot in de longen,

om daar de vochtigheid te onderhouden , die noodigis voor de omwisseling

der gassen. ('Compt. rend.
,

Tom. LXX
, pag. 88). D. L.

Eene roepstem. — De uitstekende Noorweegsche natuurkenner saes ia te

Christiania overleden en laat negen kinderen zonder vermogen en uitzigten

na. De Revue des cours publics (redacteur algkave , uitgever geumeu-bail-

lièiie) heeft voor hen eene inschrijving geopend aan het Bureau van ge-

noemde Itevue, te Parijs, 17, Rue de l'école de Médecine. Wij meenen dit

in ons Bijblad aan onze landgenooten te moeten mededeelen.

D. L.
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Digtheid van hydrogenium in den staat van alliage. — Korten tijd voor

zijnen dood deelde gkaiiam aan de Ttoycil Society de uitkomsten van eenigo

onderzoekingen mede over do digtheid van het hydrogenium als vast

ligchaam, wanneer het met verschillende metalen verbonden is. Uit den

aard der zaak laat zich die digtheid slechts langs eenen omweg bepalen ,

namelijk door vergelijking van het volume en het gewigt van het metaal,

dat het hydrogenium opslorpt, vóór en na de opslorping van het hydroge-
nium. Groote naauwkeurigheid laat zich natuurlijk van deze methode

niet verwachten, waarbij men bovendien nog op moeijelijkheden stuit, die

hot resultaat nog onzekerder maken. Zonder deze nader uiteen te zetten,

bepalen wij ons hier tot mededeeling der uitkomsten, welke maiiah bij
zijne proeven verkregen hefeft. Digtheid van het

hydrogenium:

Hij beschouwt do met de zamengestelde alliages verkregen uitkomsten

als de naauwkeurigste. Deze wisselen tusschen 0,711 en 0,755 , terwijl het

middengetal 0,733 als het naastbij aan de ware digtheid van het hydro-

genium komende kan worden aangemerkt. {V Institut , 1870, p. 63).

Hg.

Inwerking van chloor op absolnten alkohol bij zonlicht. —• Gustav sthe.it

en bkuno IEANZ deelen het volgende mede , dat tot nader onderzoek uit-

lokt. Toen zij , ter bereiding van chloralhydraat, droog chloorgas door

absolnten alkohol leidden, viel er toevallig een zonnestraal op. Dadelijk
had er oone met een zwakken knal verbonden detonatie plaats. Bij voort-

durende bestraling volgden de detonatien elkander snel op ,
met vuurver-

schijnsels op de plaats waar de gasblazen in den alkohol traden. Tege-

lijkertijd werd de alkohol zwart en geheel ondoordgtig; tot rust gekomen

zette zich daaruit een zwart poeder af. Hetzelfde verschijnsel werd door

magnesiumlicht en door de vlam, die ontstaat bij verbranding van stikstof,

in verbinding met palladium alleen 0,854 tot 0,872

» » » » en platina 0,741 — 0,755

» » » » » goud 0,711 — 0,715

» » 6 • » silver 0,727 - 0,742
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welke bezwangerd is met zwavelkoolstofdamp, te voorschijn geroepen.

{Journ. f. prakt. Chenve , CYIII , p. 61). Hg.

Uitdamping des bodems. — Een tot dusver nog onopgelost vraagstuk is

dat aangaande de hoeveelheid water, die van den gevallen regen weder

aan de oppervlakte des bodems verdampt. De kennis dier hoeveelheid is

vooral van gewigt voor de leer der verspreiding en beweging van het

water in den bodem, waarover men oenige opmerkingen kan vinden in

het rapport der drinkwatercommissie.

Als eene bijdrage tot die kennis mogen de waarnemingen van bugène

eisler worden beschouwd , inzonderheid omdat zij op groote schaal en

onder bijzonder gunstige omstandigheden gedaan zijn. Zij zijn medege-

deeld in de Bihliothèque universelle , Arch. d. sc. phys. et nat. , 1869, T.

XXXVI, p. 27. Risler koos yoov zijne waarnemingen een stuk gronds

van 12 300 vierkante meters oppervlakte, te Calives , bij Nyon , dat zoo

gelegen was , dat hij zeker kon zijn , dat al het niet door do daarin ge-

plaatste draineerbuizen afvloeijende water alleen door verdamping ontwij-

ken kon. De helling der oppervlakte was zeer gering, ongeveer 1 proc.

Zijne waarnemingen betroffen do jaren 1867 en 1868. Do op den grond

gekweekte planten waren: aardappelen, koren, klaver en lucerne. De

bepaling der hoeveelheid van het drainoerwater geschiedde dagelijks een

of tweemalen. De algemoene uitkomst dezer tweejarige proefnemingen

was: dat van het op bet veld gevallen en daarin gedrongen regenwater

iets meer dan 70 proc. weder door verdamping ontweek. Natuurlijk is

deze uitkomst niet regtstreeks toepasselijk op andere soorten van grond,

begroeid met andere soorten van planten. Toch mag men haar als bij

benadering waar voor gewonen akkergrond in het algemeen beschouwen.

Hg.

Merkwaardige sneeuwval. —
In de zitting van den 14den Februarij j.1.

der Fransche Akademie werd
een brief voorgelezen van den hoer naudin

over een sneeuwval in zuidelijk Frankrijk, te Collioure, den 21stcn Janu-

arij , die 44 uren aanhield en waardoor de sneeuw op sommige punten tot

2 meters en gemiddeld 1,5 meter hoogte den grond bedekte. Opmerkelijk

daarbij was nog de wijze, waarop zich hieronder de palmboomcn (Chnmae-

rops humilis) gedroegen. Naudin zag verscheidene dezer boomen , die , na-

dat zij letterlijk plat geworden waren door het. gewigt van den sneeuw,

als de gedroogde planton van een herbarium, on na gedurende 10 tot 12

dagen in het ijs opgesloten te zijn geweest, bij den dooi zich wederom

ophieven , zonder, naar het schijnt, geleden te hebben. Hg.

1
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Pacinische ligcbaampjes. — Men weet reeds sedert lang, door het onder-

zoek van guitton in 1843 en van meissner in 1852, dat de zoogenaamde
Pacinische ligcbaampjes als zenuweindigingen ook bij apen voorkomen.

Onder toezigt van prof. euoca is dit punt nader onderzocht door den heer

G. nepveu , bepaaldelijk met het doel ota na te gaan, in welke opzigten

on in hoe verre er ten dien aanzien bij verschillende apen overeenkomst

met dezelfde deelen bij den mensoh bestaat. Dit onderzoek heeft zich

uitgestrekt over vier soorten: Troglodytes niger, Cercopithecus mona , Cyno-

cephalus sphinx en een soort van Cebus. In bet algemeen heeft het ge-

leerd , dat de overeenkomst met de Pacinische ligchaampjes van den

mensch, wat de grootte, de gedaante, het getal der lagen , de rigtlng en

vorm van den zenuwdraad als ook de verhouding der bloedvaten betreft,

des te grooter is naarmate de soort van aap ook in andere opzigten nader

bij don mensch staat. [Ann. des sc. natur., zool. 1869, 5'"' sér. XII, p. 326).

Hg.

Overwintering van kroos. — Het is lang bekend, dat eenige soorten van

Lemna bij het naderen van den winter bladen voortbrengen, die verschillen

van de in het voorjaar ontstane, en dat die winterbladen naar den bodem

zinken en alzoo de plant in staat stellen gedurende den winter te blijven

leven. Door van hoven zijn in hot Bulletin de la Société royale de Bota-

nique de Belgique waarnemingen daarover medegedeeld. De vorming van

winterbladen heeft alleen plaats bij L. polyrrhiza en gibba , terwijl daaren-

tegen L. minor , trisulca en arhiza hare gewone bladen gedurende den

winter op het water behouden. Bij L. polyrrhiza verschijnen de niervor-

mige of elliptische, olijfbruine , niet van onderen holle, van naauwelijks

merkbare worteltjes voorziene winterbladen in Augustus of September.

Zij bezitten geen luchtcellen, en zijn dus zwaarder dan het water; het ge-

volg is , dat zij naar den bodem zinken, zoodra eenige beweging in het

water hen afrukt van het moederblad
,

dat bij de eerste vorst sterft. In

het voorjaar verschijnt op de oppervlakte van het blad een klein belletje

zuurstof, waardoor het opgeheven wordt naar de oppervlakte des waters,

vanwaar het weder neerdaalt, wanneer de temperatuur beneden zeker

punt daalt. (Quarterly Journal of Science , Jan. 1870, p. 102).

D. L.

I.eonardo da Vinei als botanist. — Uzielli heeft in Nuovo Giornale hotanico

Italiano , te Florence uitgegeven , aangetoond, dat leonakdo da vinci vóór

gkbw en mali’igiii de standvastigheid eener eenvormige schikking der

bladen op de takken (de phyllotaxis) in zijn groot werk over de schilder-
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kunst heeft bekend gemaakt, en dat de wijze, waarop de stammen van

exogene boomen in dikte toenemen door de vorming van concentrische

houtlagen, uit wier aantal de ouderdom dier boomen kan worden opge-

maakt — waarvan de ontdekking almede aan gbew en malpigiii wordt

toegeschreven , — in hetzelfde werk wordt vermeld. (Quarterly Journal of

Science
,

Jan. 1870, p. 100). D. L.

Over de herseawindingea. — Darestb heeft achttien jaren geleden doen

opmerken, dat bij do soorten van een natuurlijke dierengroep de windingen

der hersenen bij de kleinste soorten óf ontbreken óf zeer eenvoudig zijn

en dat zij in aantal en zaxnengesteldheid toenemen, naarmate de statuur

grooter wordt. Meer omvattende waarnemingen (ook op Edentaten, waar-

toe hem vroeger de gelegenheid ontbrak) hebben hem de waarheid van die

stelling bewezen en hem tevens in staat gesteld aan te toonen, hoe het

eerste verschijnen en verder de toenemende complicatie der windingen het

gevolg zijn van den groei der hersenen en dientengevolge van de toene-

ming in volume des geheelen ligchaams. Immers, alle hersenen zonder

onderscheid beginnen met eene gladde oppervlakte gedurende eene zekere

periode van hot vruohtleven; eerst langzamerhand ontwikkelen zich de

windingen naarmate het geheele dier, en dus ook de hersenen, groeit.

Nu hebben in eene reeks van overeenkomstige ligchan en die , wier volume

het grootst is, de kleinste oppervlakten. Maar do grijze of bastzelfstan-

digheid der hersenen bevat zenuwcellen
,

de witte of mergzelfstandigheid

alleen zenuwvezels. Wij mogen aannemen, dat de evenredigheid tusschen

deze beide altijd dezelfde blijft en dat de vermeerdering der vezels nood-

zakelijk afhangt van de vermeerdering der cellen. Daarom kan het niet

anders
,

of de vergrooting van het volume der hemispheren moet noodza-

kelijk de plooijing van hunne oppervlakte ten gevolge hebben ; zoo toch

alleen kan do verhouding van do som der cellen van de grijze zelfstandig-

heid tot die der vezels van de witte onveranderlijk dezelfde blijven. Het

spreekt van zelf, dat daarbij de hersenen
,

die den grootston omvang ver-

krijgen , de meeste plooijen moeten bekomen en omgekeerd. ( Comjtt. rend.,

Tom. LXX, pag. 1Ö3). D. L.

Onschadelijke petroleum. — Volgens Les Mondes, (1870, no. 11, pag. 476)

heeft zekere hürtault een gemakkelijk aan te wenden en onkostbaar

middel uitgevonden om alle minerale oliën onontplofbaar te maken, wan-

neer zij met een brandend voorwerp worden in aanraking gebragt; dit

middel bestaat in het voegen bij de olie van eene zekere evenredigheid

amylalkohol. Men verkrijgt daardoor, volgens H., 1) een schoon licht;
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2) volledige veiligheid; 3) besparing op den duur der consumtie j 4) groote

besparing op den inkoopprijs, omdat de bij het petroleum gevoegde stof

minder kost. II.heeft op deze uitvinding octrooi genomen. D. L.

Aard en ontstaan der bloedbolletjes. —
Uit de onderzoekingen door a.

béciiamp en a. estor in ’t werk gesteld omtrent de bloedbollotjes, trekken

zij de volgende resultaten :

1) de bloedbolletjes zijn aggregaten van microzyma’s;

2) deze microzyma’s kunnen zich ontwikkelen in rozenkransvorm, tot

bacteriën , tot bacteriden enz.;

3) zij gedragen zich als fermenten;

4) de microzyma’s der bloedbolletjes geven het aanzijn aan cellen, die

op leucocyten gelijken en aan andere kleinere cellen, die meer tot do bol-

letjes naderen. Deze raicrozyma’s zijn dus in staat om, in verschillende

middenstoffen, cellen te doen ontstaan, en alles noodigt ons om te ge-

looven , dat het bloedbolletje
,

in het organisme, de uitkomst van den arbeid

dezer zelfde microzyma’s is. {Compt. rund. , Tom. LXX, pag. 2G5). D. L.

Werking van chloor op alkali-metalen. — Men heeft verondersteld, dat de

verwantschap van chloor tot de alkali-metalen sterk moet wezen , en wan-

neer men ziet, dat antimonium en arsenicum, in chloor gebragt, dade-

lijk mot een schitterend licht verbranden, was het niet vreemd te veron-

derstellen , dat de werking van chloor op sodium nog heftiger zijn moet.

Wanklyn heeft echter aangetoond, dat wanneer men chloor over sodium

laat strijken ,
zelfs wanneer dit gesmolten is en dan in aanraking met hot

gas geschud wordt, toch niets plaats heeft. Een glazen vat, dat ecu stuk

sodium bevatte, werd gewogen , en nadat er onder de zoo even genoemde

omstandigheden chloor doorgelaten was, woog men het weer en bleek het

gcwigt onveranderd te zijn. (Quarterly Journal of Science, April 1870,

pag. 258). D. Tj-

Pasteur’s gisting-theorie. — Liebig heeft de stelling van pasteub, dat de

ontleding van de suiker bij de gisting afhangt van do ontwikkeling en

vermenigvuldiging van gist-cellen, en dat dus de gisting slechts een ver-

schijnsel is, dat do levens-functie dier cellen vergezelt, bestreden. J.

Baulin heeft nu in een opstel over het chemisme van den plantengroei in

het algemeen en over do scheikundige voorwaarden van het leven der

lagere organismen o. a. do chemische wetten van het ontstaan van Asper-

gillus niger bestudeerd en komt tot het besluit, dat liebig ten onregte de

zienswijze van pasteur bestrijdt en dat inderdaad de ontleding van de
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suiker bij de gisting hot gevolg is van de ontwikkeling van een bewerk-

tuigd wezen, de gist-ool. {Les Mondes
,

31 Mars 1870 , pag. 602). D. L.

Vereenvoudiging der induotie-elektriseerraaohine, bepaling der verhouding

tasschen den verbruikten arbeid en de voortgebragte elektriciteit. —
Bmilis

bouciiotïe te Metz heeft aan do Académie des Sciences te Parijs in hare

vergadering van den 7den Februari] 1.1., voorgesteld om de openingen in

do vaststaande schijf van dit werktuig geheel weg te laten. Deze dienen

volgons hem tot niets anders dan om gemakkelijk eeno verbinding te

kunnen verkrijgen tusschen het geleidend bekleedsel, dat achter aan die

schijf is aangebragt, en do evenzeer geleidende spits , die vóóraan tegen-

over de beweegbare schijf geplaatst is. Maar deze verbinding kan even-

goed zonder opening verkregen worden met bebnlp van een reepje blad-

tin {papier d'étain) van 5 m.m. breed, dat tegen die schijf en om den

rand heen geplakt, met het eeno uiteinde aan het bekleedsel en met het

andere aan de spits raakt. Wordt reeds de constructie dier schijven met

één paar bekleedsels hierdoor eenvoudiger en goedkooper, nog veel meer

is dit hot geval bij die met meer paren Eene op proefnemingen steunende

vergelijking tusschen de werking bij de oudere en bij deze inrigting is

door don schrijver niet gegeven.

Om den werktuigelijken arbeid te meten, die tot de beweging eener

machine verbruikt wordt, bevestigt B. do vaste schijf daarvan op geschikte

wijze in een raamwerk van hout en glas. Dit rust met behulp van stalen

messen op staalplaten zóó, dat de draagkanten dier messen in één lijn

liggen, welke door het midden van de schijf gaat en loodregt staat op

haar vlak; terwijl zij te gelijk zamenvalt met de omwentelingsas der losse

schijven, welke op de gewone wijze vóór de eerstgenoemde kan worden

bewogen. Geschiedt dit, terwijl do bekleedsels dor inducerende schijf ge-

laden zijn en er dus voortdurend E. wordt opgewekt, welke door vonken

tusschen de beide conductors of door eene geleidende verbinding van

> beide even voordurend wordt geneutraliseerd, dan openbaart zich de aan-

trekking tusschen de beide schijven, doordat de nubeweegbare de bewogene

in hare ronddraaijing tracht te volgen. Een gewigt, dat aan een hefboom

gehangen, welke mede aan do messen is verbonden , juist toereikend blijkt

te zijn met die aantrekking evenwigt te maken, levert nu een maat

voor die aantrekking, en dus mot do ligtelijk te bepalen omwentelings-

snelheid van de bewogen schijf een maat voor den arbeid, aan de bewe-

ging van deze laatste besteed. Verschillende en telkens standvastige om-

wentelings-snolheden verkreeg II. van een hydraulisch beweegwerktuigje.

Ook van deze inrigting zijn echter nog geen uitkomsten vermeld.

Ln.
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Magnetisme en geluid. — Mattedcci en vilaki hebben beide de veran-

deringen bestudeerd, welke de kracht van eene magneetstaaf ondergaat

door eene mechanische uitrekking en de daarop volgende inkrimping.

Thans heeft e. waebukg (.Monatsherichte der K. P. Akadenue , Dec. 1869 en

daaruit Archives des Sciences physiques et naturelles, Mars 1870, p. 270)

dezelfde -veranderingen onderzocht, zoo als zij voortgebragt worden wanneer

de staaf door longitudinaaltrillingen een toon geeft. Daartoe werd een

dunne ijzeren staaf van bijna 2 meters lang in het midden barer lengte

bevestigd. Om haar eene helft werd een spiraal geschoven , die, als de

stroom van twee BUNSEN-elementen daardoor heen werd geleid, de staaf

magnetiseerde on om de andere helft een korte spiraal van dun draad,

waarvan de uiteinden in verbinding werden gebragt met een Weberschen

dynamometer. Een gewone galvanometer is hier onbruikbaar, daar do

stroomen in steeds afwisselende rigting worden opgewekt en dus de naalden

van dezen in rust laten. Het bleek gemakkelijk te zijn om de staaf zóó

in trilling te brengen, dat zij een toon van omstreeks 1800 trillingen in

de seconde gaf met een trillingsknoop in elk barer helften. Een onuitge-

gloeide staaf induceerde daarbij een stroomenreeks in de korte spiraal,

welke eene afwijking van 30 a 50 schaaldoelen van den dynamometer teweeg

bragt, doch dit alleen, wanneer die spiraal juist den trillingsknoop in de

staaf omringde. Bij elke andere plaatsing waren die stroomen onmerk-

baar of althans veel zwakker, hetgeen aantoont, dat zij niet door het

heen en wedergaan van de gemagnetiseerde ijzerdeeltjes, maar door de

opvolgende veranderingen in de digtheid van de ijzermassa worden opge-

wekt. Toen de staaf op die plaats uitgegloeid en langzaam bekoeld was,

verkreeg W. onder overigens gelijke omstandigheden afwijkingen van 200

of 300, somwijlen tot van 600 schaaldeelen. Lu.

Pneumodensimeter. — Onder dezen naam beschrijft antoni de negeo te

Genua ( Les Mondes, XXII, p. 495) eene wijziging van het beleende werk-

tuig van buksen tot hot bepalen van do digtheid dor gassen naar de uit-

stroomingssnelheden. Wat in hot laatstgenoemde wordt verkregen door

de waarneming van twee opvolgende standen des drijvers op het kwik in

de buis, verkrijgt D. N. door dat hij in die buis op genoegzaraen afstand

boven elkaar twee geleiders plaatst en alles, op eene wijze die wel geeno

nadere beschrijving zal behoeven , zóó inrigt, dat op het oogenblik, waarop

het kwik den ondersten geleider bereikt, één stroombaan gesloten wordt

en bij het bereiken van den bovensten eene tweede. Mot behulp van twee

elektromagneten wordt in het eerste geval een palletje opgeligt, zoodat

het tijdmetend uurwerk begint te gaan of zijne wijzers begint mede te
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•voeren en in het tweede juist het tegenovergestelde te weeg gebragt.

Eene bijna volmaakte standvastigheid dor hoeveelheden van het hij elke

proef uitstroomend gas kan zeker langs dezen weg worden bereikt en ook

eene groote juistheid in de bepaling van het tijdsverloop , als men door

voorafgaande proefnemingen den tijd heeft gemeten , dien elk der elektro-

magneten noodig heeft om zijne mechanische werking te weeg te brengen.

Lu.

Verwarming van vloeistoffen door dampen. —
Naar proefnemingen, het

eerst door r. spence beschreven
,

maar naar het schijnt reeds vroeger door

mahis gedaan (ibid. p. 497) is het mogelijk om door de dampen , die van eene

vloeistof opstijgen, te leiden in eene andere
,

waarin die dampen zich verdig-

ten kunnen, in deze laatste eene temperatuur te verkrijgen aanmerkelijk

hoogor dan die van den damp ,
waardoor zij verwarmd wordt. Naar het schijnt

is hiertoe niets anders noodig , dan dat do beide vloeistoffen mot elkander

mengbaar of, zoo men wil, in elkander oplosbaar zijn en dat de spankracht

van den damp der te verwarmen vloeistof geringer is bij dezelfde tempe-

ratuur, dan die van de vloeistof, welker damp als warmtebron dient.

Waterdamp b.v. van naauwelijks meer dan 100’ C. in ceno oplossing van

salpeterzuren kalk geleid, die door een overmaat van dit zout ook bij ver-

hooging van hare temperatuur steeds verzadigd wordt gehouden
,

zoodat

zij bij 150° koken zou, wordt daardoor, als die damp zich in eenigszins

ruime mate ontwikkelt, niet slechts spoedig tot 100°, maar langzamer-

hand tot 140° verwarmd. Het schijnt dus
,

dat het evenwigt der temperaturen

hier geheel aan dat der spanningen van de dampen ondergeschikt is.

Eene dergelijke voor de mechanische warrate-theorie hoogst belangrijke

uitkomst verkreeg maris ook met waterdamp en oplossingen van andere

zouten, als van chloorammonium, salpeterzure ammoniak, chloorzink,

chloorcalcium, salpeterzure potasch of soda en met alkohol- of zwavel-

aetherdamp, geleid in eene oplossing van chloorzink of chloorcalcium

in alkohol of van het eerste zout in acther. Ja zelfs als men door

vermindering der luchtdrukking, zonder opzettelijke verwarming, de

verdamping van een dezer vloeistoffen bespoedigt, grijpt nog hetzelfde

verschijnsel plaats. Zwavelaether b. v. onder een glazen klok geplaatst

in een kolfje, dat door een buis verbonden was met een onder dezelfde

klok geplaatste oplossing van chloorzink in dezelfde vloeistof, begon

spoedig te koken bij verdunning der lucht in de klok en hield bij voort-

gezet uitpompen met koken op, toen hij door het warmte-verbruik bij de

verdamping tot eene temperatuur van 0’ was gedaald. Middelerwijl was

die der oplossing van omstreeks 10°, die der omgeving, tot 25’ gerezen.

Ln.
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Wet der omdraaijingssnelheid der planeten. —
In de zitting der Fransohe

Akademie van den llden April j.1. bood delaunay een opstel aan van

CAMILLE plammarion , waarin deze eene merkwaardige verhouding aan-

toondc
,

die bestaat tusschen den duur der omdraaijing eener planeet om

hare as en hare digtheid.

De door F. uit zijne berekeningen afgeleide wet, welke de verhouding
uitdrukt en , indien zij zich'bevestigt, als vierde wet bij de bekende drie

KEPrLERsche zoude verdienen gevoegd te worden, is de volgende:

»De duur der omdraaijing van eene planeet om hare as is gelijk aan

den tijd, welke een satelliet noodig zoude hebben om vrijelijk in den

aequator der planeet rond te loopen, vermenigvuldigd met een vortragings-

coëfficient, welke de digtheid der planeet vertegenwoordigt.”

■■Deze coëfficiënt is voor elke planeet de vierkantswortel van de ver-

houding der zwaarte tot de middelpuntvliedende kracht.”

Zoo b. v. zoude een satelliet aan de oppervlakte der aarde rondom haar

draaijen in 1 uur en
24 minuten. Dit cijfer moet met 17 vermenigvuldigd

worden om 24 uren als product te geven; 17 nu ie de vierkantswortel der

middelpuntvliedende kracht. Wanneer de aarde 17 maal sneller draaide,

zouden de aan den aequator geplaatste voorwerpen geen gewigt meer

hebben. Die coëfficiënt 17 vertegenwoordigt de digtheid der aarde.

Voor Jupiter is die coëfficiënt 3,6. De digtheid van Jupiter staat ook

tot die der aarde als 3,6: 17.

Voor Saturnus is hij 2,7. De digtheid van deze planeet is ook 2,7 ,

wanneer die van de aarde 17 is. En zoo is het verder met alle planeten,

waarvan de omdraaijingstijd en de digtheid bekend zijn. Voor die plane-

ten
,

waarvan de eerste onbekend is
,

laat hij zich berekenen. Flamma-

rion vindt voor Uranus een omdraaijingstijd van 10 uren en 40 minuten

en voor Neptunus eene van 11 uren.

Tegen de door elammarion uit zijne berekening afgeleide resultaten is

echter quesneville in de volgende zitting (18 April) opgekomen in eenen

1870. 6
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brief, die desgelijks door delaunay is medegedeeld. Hij meent, dat de

berekeningen van flammakion op onjuiste cijfers der digtheden van de

planeten steunen. Deladnaï heeft erkend noch de berekeningen van F.

noch die van Q. herhaald te hebben. Yoor het oogenblik moet derhalve

het oordeel daarover nog worden opgeschort.

Hg.

Warmte der sterren. — Voor eenigen tijd gaven wij in dit Bjjblad berigl

van pogingen door iiiggings om, door middel van een in het brandpunt van

een kijker geplaatsten thermo-elektrischen toestel, de warmte te meten,

die eenige der vaste sterren van de eerste grootte ons toezenden. Dat

die warmte uiterst gering is en slechts door de gevoeligste werktuigen

waarneembaar kan gemaakt worden
, moge blijken uit de volgende verge-

lijking door stone
,

eersten assistent aan het observatorium te Greenwich ,

op grond der bij zijne op dergelijke wijze in het werk gestelde waarnemingen

verkregen resultaten, gemaakt. De warmte, welke Arcturus uitstraalt,

wanneer deze ster op eene hoogte van 25° te Greenwich staat, is ongeveer

gelijk aan die van een kubus van 3 E. duimen zijde , gevuld met kokend

water en geplaatst op ecnen afstand van 400 yards (366 meters). De

warmte van Woga in de Lier op eene hoogte van 60’ is ongeveer gelijk aan

de warmte van dienzelfden kubus
,

tot op eenen afstand van 600 yards (549

meters) verwijderd. (Les Mondes
, 1870, XXII, p. 629). Hg.

Invloed van geluidstrillingen op een vrij opgehangen ligchaam. —
In eene

der laatste vergaderingen van de Royal Society deelde GUTimiEinede, dat

hij waargenomen had, dat, indien een kartonnen schijfje opgehangen

werd in de buurt van eene in trilling gebragto stemvork, het tot deze

nadert. Aanvankelijk vermoedde hij, dat hier luchtstroomen in het spel

waren. Een nader onderzoek leerde echter, dat deze de oorzaak van

het verschijnsel niet konden zijn. Wordt de stemvork op zijne beurt vrij

opgehangen , dan hoeft er desgelijks eene toenadering plaats. Twee zulke

stemvorken naderen desgelijks tot elkander , welke ook de betrekkelijke

rigting der vlakken is , waarin de trilling geschiedt. Deze en nog eenige

andere proeven ,
welke wij hier voorbijgaan , leidden hem tot het besluit,

dat deze schijnbare aantrekking tusschen een vrij opgehangen ligchaam en

een geluidgevend ligchaam, dat in trilling verkeert, veroorzaakt wordt

door de luchtdrukking, die het gevolg is van de dispersie der geluidgolven.

[Phü. Magaz., 1870, Avril, p. 309). Hg.

Galvanoplastisch ijzer. — Lenz heeft eenige merkwaardige onderzoekingen
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over galvanisch gereduceerd ijzer gedaan, waarvan wij hier de hoofdpunten

mededeelen. Het werd verkregen door zwakke galvanische stroomcn uit

een mengsel van eene oplossing van zwavelzuur ijzer-oxydul met zwavel-

zure magnesia en praecipitatie op gepolijste koperen platen. Daarbij

namen deze , wanneer zij niet buitengewoon dik waren, steeds eene krom-

ming aan. Is de koperplaat te dik dan dat deze zich krommen kan, dan

bestaat de neiging daartoe toch in de gepraecipiteerde ijzerlaag, die zich

buigt zoodra zij losgemaakt wordt. Het galvanoplastisch ijzer is veel

harder dan gewoon ijzer, zoo zelfs, dat het door een vijl ter naauwernood

wordt aangegrepen. Ook is het zeer broos
,

en dunne plaatjes laten zich

tusschen de vingers fijn wrijven; stukken van 2 millim. dikte laten zich

gemakkelijk doorbreken. Deze eigenschappen verdwijnen, zoodra het gal-

vanoplastisch ijzer boven een kolenvuur verhit wordt. Lenz vermoedde,

dat deze verschillen het gevolg waren van de omstandigheid, dat het

galvanoplastisch gereduceerd ijzer, evenals palladium, waterstof had

opgenomen. Werkelijk bleek dit ook bij het onderzoek het geval te zijn.

Reeds bij eene verwarming tot'100° C. ontwijkt een groot gedeelte der

waterstof, en hot overige wordt boven een kolenvuur uitgedreven. Boven-

dien verkreeg hij bij de verwarming nog andere gassen, die in het ijzer

waren vastgelegd, namelijk stikstof, kooloxyd, koolzuur en waterdamp.

De geheele hoeveelheid der gassen bedroeg tot 185 volumina, waarvan

do waterstof ruim twee derden uitmaakt. Ten slotte deelt hij nog mede
,

dat het hem gebleken is , dat ook galvanisch gereduceerd koper dergolijke

gassen, mede voornamelijk waterstof, bevat. (,Journ. f. prakt. Chem.,

1870
, CV1II, p. 438). He.

Gaize en tufkrijt. — Onder den eersten naam is in het departement der

Ardennen een gesteente bekend, dat zich gemakkelijk met een mes laat

snijden, maar zich vervolgens aan de lucht verhardt. Blijkens eeno

analyse van sauvage , onlangs bevestigd door sainte-claire deville en

DESNOYERS ( Compt. rend., 1870, 21 Mars, pag. 581) bestaat dit gesteente

grootendeels uit kiëzelzuur, waarvan echter ongeveer de helft in den

oplosbaren, geleiachtigen toestand verkeert on zich mot ecne zwakke

potaschoplossing geheel laat uittrekken.

Bij gelegenheid dezer mededeeling opperde elie de beaumont het ver-

moeden
,

dat het tufkrijt van de oevers der Loire, hetwelk ook de eigen-

schap bezit van zich, eerst na aan de lucht gebragt te zijn ,
te verharden,

desgelijks geleiachtig kiezelzuur zoude bevatten, evenals ook het tufkrijt
van Beigate in het graafschap Surrey in Engeland, dat dezelfde eigen-

schap heeft.
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Wij herinneren hierbij , dat ook het tufkrijt van den St. Pietersberg, bij

Maastricht, diezelfde eigendommelijkheid vertoont. Het zal niet moeijelijk

zijn uit te maken, of ook daarin geleiachtig kiezelzuur bevat is, iets dat

ons geenszins onwaarschijnlijk voorkomt. Hg.

Zoetwater-crustaceën. — Wij nemen uit Les Mondes een berigt van

Felix plateau over zijne onderzoekingen betreflende de Belgische zoet-

water-crustaceën verkort over.

De kleurstof der huid van de zoetwater-copepoda (Cyclops , Cyclopsina ,

Canthocamptus) zit in het zachte niet gechitiniseerde corium en is van vet-

achtigen aard ; do blaauwe en groene is ongevoelig voor bases , maar wordt

roodachtig door zuren en de kleur wordt dan doorbases niet weer hersteld.

In gekleurd water krijgen zij soms andere kleuren; eene op de kleur ge-

gronde onderscheiding gaat dus niet op. Welligt leeft het dier bij ge-

dwongen onthouding ten koste van de kleurstof; zenkek en plateau zagen

die dan verdwijnen.

Cyclopsina castor zwemt altijd met den buik naar beneden. Canthocamptus

staphylinus altijd met den staart in de verlenging des ligchaams uitgestrekt ,

en wel alleen met behulp der antennulae, terwijl de pooten het dier ver-

oorloven om in het water te blijven staan. De copepoda zijn zwaarder

dan zuiver water.

Plateau heeft de waarneming van zenkek, dat Cyclopsina castor (waarbjj

hij Cyclops quadricornis en verschillende soorten van Daphnia voegt) ’s nachts

met uitgespreide antennulae in een lethargischen toestand verkeert,

waaruit zij door een helder licht niet dan moeijelijk opgewekt wordt,

bewaarheid gevonden.

In een naauwe, met water gevulde buis blootgesteld aan de ontlading

van een Leidsche flesch van een liter inhoud, vallen deze dieren als

door den bliksem getroffen op den bodem, maar na verloop van omstreeks

een uur beginnen zij wederom met snelheid te zwemmen.

De Cyclops- soorten sterven in zeewater na eenige minuten, de Daphniae

na naauwelijks een kwartier nurs. Volgens plateau hangt de dood der

zoetwatcr-copepoden af van de inwerking van eenige der zouten van het

zeewater. Wanneer men die zouten elk op zich zelf aanwendt en in de

evenredigheid, waarin zij in het zeewater voorhanden zijn, dan ziet men,

dat do chlorureten van sodium en magnesium op de copepoden als ver-

giften werken, maar dat de sulphas magnesias zonder werking is. (Les

Mondes
,

21 Avril 1870, pag. 710). D. L.

De Axolotls te Parijs. — Aug. dumékil berigt, dat het hem gelukt is
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een wit of albino-ras van Axolotls voort te brengen. Twee daarvan heb-

ben
,

evenals vroeger 27 gewone axolotls , hunne kieuwen en hun rug- en

staartkam verloren en zijn Amblystomen geworden. (Zie Bijblad 18G7 ,

bladz. 77). Geen der amblystomen heeft zich nog voortgeplant, ofschoon

eenige wijfjes eijeren hij zich hebben en hij eenige mannetjes groote hoe-

veelheden spermatozoïden gevonden zijn. (Les Monties, 21 Avril 1870,

pag. 727). D. L.

Oorsprong van de uitlozingskanalen der gal. — Charles legros berigt aan

de Académie des Sciences
, dat, volgens zijne onderzoekingen, in de lever een

groot kliernet bestaat, dat voor de galafscheiding dient (galklier of gal-

orgaan van ch. üobin) ; dat dit orgaan eene netsgowijze klier is en geens-

zins eene korrelige, trosvormige klier, en dat de groote, veelzijdige lever-

cellen, die in de mazen van het zoo oven bedoelde net en van dat der

capillaria besloten zijn , niet tot de galafscheiding dienen en zeker een

ander nut hebben. ( Les Mondes, 21 Avril 1870, pag. 730).

D. L.

Nieuw hertachtig dier. — R. swinhoe, Engelsch consul op Formosa en

verschillende punten der Chinesche kust, heeft onlangs aan de Zoölogi-

sche Sociëteit te Londen berigt gegeven van een tot de Cervina behoorend

dier, dat menigvuldig is op de eilanden van het beneden gedeelte van de

rivier Yangtse-Kiang, bij Ching-Kiang, waar het dikwijls ter markt wordt

gebragt, ofschoon het tot dusver de opmerkzaamheid der natuurkenners

schijnt ontsnapt te zijn. Het onderscheidt zich door lange hoektanden (in
de boven- of in de onderkaak ?) en door de afwezigheid van gewei bij

beide geslachten. Swinhoe stelt voor er een nieuw geslacht voor te

vormen en het te noemen Hydropotes inermis. [Quarterly Journal of Science
,

April 1870, pag. 292). D. L.

Afwezigheid van elektrische strooraen in niet beleedigde spieren. — IIeii-

mann zegt, dat, wanneer de musculus gastrocnemius van een kikvorsch zoo

gepraepareerd wordt, dat er geene aanraking kan plaats hebben tusschen

de huidsecretie en de spier, met een uiterst gevoeligen galvanometer slechts

de kleinst mogelijke afwijking der naald verkregen wordt. Hij besluit

daaruit, dat met nog grooter zorg spieren kunnen verkregen worden, die

geheel vrij van elektrische stroomen zijn , en beschouwt de vroegere waar-

nemingen van »spierstroomen” als hebbende eene geheel andere beteekenis

dan die men er aan tooschreef; zij zouden, volgens hem, slechts verschijn-

selen zijn , kunstmatig opgewekt door zekere omstandigheden bij het doen
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der proeven. ( Quarterly Journal of Science, April 1870, pag. 291). Reeds

vroeger zijn aangaande het werkelijk bestaan van spierstroomen twijfelin-

gen geopperd en heeft men die o.a. toegesohreven aan het verschil tussohen

het in- en uitwendige der spier, veroorzaakt door de scheikundige ver-

andering , die de tegennatuurlijk met de lucht in aanraking zijnde uit-

wendige oppervlakte der spier ondergaat. D. L.

Physiologic van Sepia. — Beet heeft
— ’t geen trouwens kon verwacht

worden — bevonden , dat de uitsnijding van de groote ganglion-massa

boven den slokdarm de Sepia geen pijn of ongemak veroorzaakt, maar

het dier van vrijwillige beweging berooft en besluit daaruit, dat die massa

met de hersenen der Vertebraten moet worden vergeleken. De inbond van

de speekselklieren en ook van de lever en het (zoogenaamde) pancreas

zijn zuur. De peritoneale coeca scheiden acidum uricum af. Strychnine

en curare hebben op Sepiae dezelfde uitwerking als op Vertebraten. ( Quar-

terly Journal of Science
, April 1870, pag. 291). D. L.

Nog iets over de geschiedenis van het paard en den ezel. — Bij de Aryas,

zegt lenokmant , was het paard van ouds een huisdier (trekdier) en wel

vóór zij zich in verschillende natiën splitsten , want de naamvan het paard

is in alle Arische talen dezelfde
,

in het Sanskrit a(va , Zend acpa , Perzisch

asp , Armenisch ash , lithauwsch aszwa , latijn equus, gneksch rmroq
, afge-

leid van het primitieve ï/c£oc en "ikkm; , dat alleen bij de Aeoliers bewaard

bleef, Gallisch epos , Gothisch aihvus, oud-duitsch ehu. De naam betcekende

oorspronkelijk: het snelle dier. De ezel daarentegen heeft geen gemeen-

schappelijken naam bij de Aryas en de volken, die van hen afstammen,

en in de Keltische, Gennaansche en Slavische talen is de naam van den

ezel steeds afgeleid öf van asinus of van asellus. Wat de Grieksche bena-

ming aanbelangt, zoo heeft bbni'ey aangetoond, dat deze drie vormen is

doorgegaan: órvoc, Somc en övor ■ van den tweeden vorm komt liet latijn-

sche asinus. Maar Stvoq is van Semitiscben oorsprong: IIebreeuwscli dtón,

meerv. atnüt, Arameesch atana
,

Arabisch atan
,

meerv. ntn
, — van bet

wortelwoord atana: langzaam gaan. De conclusie aangaande het vader-

land en de verspreiding over de aarde van het paard en den ezel zijn uit

het gezegde, in verband met het vroegere (Bijblad, bl. 22) gomakkelijk

te trekken.

Later heeft dezelfde lenokmant aangetoond, dat de Egyptenaren der

eerste dynastien, bepaaldelijk der 4e, 5e en Ge (4000 a 3500 jaren voor

onze tijdrekening), drie soorten van antilopen ( Antilope leucoryx , dorcas en

ellipsiprymna) en een steenbok (Capra sinaitica) getemd en in zeer groote
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kudden bezaten. Later (omstreeks 3000 jaren v. Ch.) ziet men op de

monumenten slechts ééne soort (A. leucoryx) als huisdier. Maar nog later,

na het lange en vreeselijke tijdperk van de invasie der Herders , verdwijnt

ook deze uit de rij der huisdieren en komen de antilopen alleen voor als

wilde dieren, waarop jagt wordt gemaakt. (Compt. rend., Tom. LXX,

pag. 276 en 413). D. L.

Hydrostatische ophanging van magneetnaalden. — Vou Lamont heeft eene

ophangingswijze voor magneetnaalden beleend gemaakt, die eene groote

bewegelijkheid geeft zonder eeuige torsie. Zij komt (cauls Repertoriumfür

Experimental-physik etc., VI, S. 118) op het volgende neder. Een dun-

wandig, eivormig glazen vat loopt van boven in een glazen buis uit, die

aan haar top een daaraan bevestigden magneetnaald draagt, en is van

onderen met eenig kwikzilver bezwaard. Deze bezwaring, de vorm en

het gewigt van het vat zijn zóó gekozen ,
dat het in gedestilleerd water

als een areometer met genoegzame stabiliteit drijven kan, terwijl de naald

op eenige centimeters afstand van de oppervlakte van dit water is ver-

wijderd. Cakl beveelt zoo ondersteunde magneetnaalden ook aan tzu Vor-

lesungsversuche"; voor dit dool valt echter het voordeel daarvan niet

dadelijk in ’t oog. Ln.

Stroboskopische figuren voor de theorie der golfbewegingen. - Het is be-

kend ,
dat voor vele jaren reeds prof. Müller te Freiburg bij den mecha-

nicus albert te Frankfort eene reeks van figuren heeft in ’t licht gegeven,

bestemd om op eene tooverschijf geplaatst en daarmede op de gewone

wijze beschouwd, de voornaamste trillingsbewegingen van drup- en lucht-

vormige vloeistoffen en van snaren duidelijk zigtbaar te maken. Dr. Quincke

te Berlijn heeft nu (carls Repertorium als boven bl. 122) hetzelfde gedaan

in 18 platen voor den atroboskopischen cylinder of «zoötrope welke in

de »Springerscbe Bucbbandlnng” te Berlijn verkrijgbaar zijn gesteld. Door

dit laatstgenoemde werktuig in plaats van de sobijf wordt het voordeel

verkregen, dat de bewegingen voor een althans niet al te groot getal

hoorders te gelijk zigtbaar zijn. Dn.

Grensspanning ') der vloeistoffen en druppelvorming. — Naar eene mededee-

ling van duclaux aan de Académie des Sciences in hare zitting van clen

25sten April 1.1., is het deze, veel meer dan de cohaesie tüsschen den

vasten wand en de deeltjes van eenige vloeistof, die de grootte bepaalt

Het zij mij veroorloofd dit woord voor to slaan in plaats van liet onbeholpene:

oppervlaktespanning, of de juistere maar nog langere uitdrukking; spanning aan de

oppervlakte.
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der druppels van deze laatste, welke zich van het eind eener naauwe buis

bij standvastige doorsnede en drukking los maken. Alles wat op die

grensspanning den minsten invloed uitoefent, verraadt zich dadelijk door

eene overeenkomstige verandering in die grootte en dus in het aantal der

druppels, dat men verkrijgt in een gegeven tijd. Alkohol b.v., ook in

kleine hoeveelheid met water gemengd, vermindert zeer de grensspanning

van deze vloeistof. Wanneer men een druppeltellor zóó heeft gesteld, dat

daarvan in een minuut 100 druppels van zuiver water afvallen, dan rijst

dit getal tot 110 in denzelfden tijd, indien men het afdruppelen slechts

in plaats van in gewone lucht in eene atmospheer doet plaats grijpen,

die met alkoholdamp is verzadigd; de waterdruppels lossen dan, terwijl

zij zich vormen
,

van dien damp genoeg op om hunne grensspanning in

eene overeenkomstige verhouding te verminderen. De vermenging vanhet

afdruppelend water met alkohol heeft een even duidelijken invloed; het

is duclaux gelukt om door het aantal der in denzelfden tijd gevormde

druppels die vermenging aan te wijzen, ook wanneer de hoeveelheidalkohol

slechts een zevenhonderd vijftig duizendste van het water bedroeg, en ook

om met groote naauwkeurigheid het gehalte aan alkohol te bepalen in

mengsels van deze stof met water. Lx.

Chemische werking van het licht. — Bij zijne reeds meermalen in dit

Bijblad vermelde proefnemingen aangaande de ontleding van zeer verdunde

dampen door een sterk licht, ha'd tïndall gevonden, dat wanneer dit

te voren was gegaan dooreen laag van amylnitriet in drupvormigen toestand,

de damp dierzelfde vloeistof niet meer daardoor ontleed werd en zoo ook

dat licht, na door eene laag vloeibaar chloor tc zijn gegaan, daarna de

vereeniging van gasvormig chloor en waterstof niet meer kon te weeg bren-

gen. Morren te Marseille nu beeft zich zelven afgevraagd : werkten die

beide vloeistoffen zóó op het licht door hunne chemische zamenstelling of

slechts omdat zij , beide geel gekleurd als zij zijn ,
evenals elke andere gele

middenstof, de actinische stralen bij voorkeur opslorpen ? Hij heeft getracht

die vraag te beantwoorden door de proef te herhalen met vloeibaarzwavelig-

zuur, dat kleurloos is. Een convergerende bundelzonlicht, door eene laag van

deze vloeistof van drie centimetersdikte het gasvormig zuur bestralende, ont-

leedde dit duidelijk na 27 minuten. Ging het licht niet door de vloeistof, dan

volgde de ontleding reeds na weinige seconden. {Les morales , XXIII, p. 24).

Mokken voegt hierbij: dit feit beslist de kwestie, en meent blijkbaar

hiermede eene beslissing in dien zin, dat bij tyndall’s proeven alleen de

kleur der middenstof en niet hare chemische geaardheid werkzaam was.

Zeker zal menigeen deze overtuiging niet deelen. , Ln.
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Zelfontbranding der steenkolen. — In eene uitvoerige verhandeling van

dr. e. richters : Over de veranderingen, welke do steenkolen bij het liggen
aan de lucht ondergaan, onlangs verschenen in het Polyt. Journ., CXCV,
lift. 4

,

5 , ö, bespreekt hij ook de oorzaken van de zelfontbranding, die

bij steenkolen somtijds is waargenomen. Gewoonlijk schrijft men deze toe

aan een gehalte van zwavelijzer, dat in de steenkolen nimmer geheel ont-

breekt , maar dan eens in grootere, dan weder in geringere hoeveelheid

daarin aanwezig is. Door de oxydatie van het zwavelijzer zoude de warmte

geboren worden, die tot ontbranding der steenkolen leidt. Ofschoon nu

richters dien invloed van hot zwavelijzer geenszins geheel ontkent, zoo

is hij toch op grond zijner onderzoekingen van rneening, dat hot zwavel-

ijzer in dit geval eone zeer ondergeschikte rol speelt. Dit blijkt reeds

daaruit, dat de zelfontbrandbaarheid der steenkolen volstrekt geen gelij-
ken tred houdt met het gehalte aan zwavelkies. Integendeel zijn er onder

de steonkolen-soorten, die nimmer zelfontbranding vertoonen , zoodanige

welke veel meer zwavelkies bevatten dan andere, die zeer gemakkelijk van

zelf ontbranden. Volgens richters is de voorname oorzaak der zelfont-

branding do opslorping van zuurstof uit de lucht door de steenkolen als

porcuse ligchamen. Hij nam waar, dat steenkolen in den tijd van twaalf

dagen tot meer dan driemaal hun volumen aan zuurstofgas opslorpen.

Hierbij wordt koolzuur en water gevormd , met andere woorden , er heeft

verbranding plaats. Daar dit opslorpingsvcrmogen met de uitbreiding der

oppervlakte toeneemt, zoo is het in het algemeen des te grooter hoe fijner

verdeeld de kolen zijn. Hiermede in overeenstemming is dan ook do

ondervinding, dat digte stcenkolen-soorten, die veel stukken maar weinig

gruis leveren, het minste gevaar van zelfontbranding aan de lucht loopen,

terwijl dit daarentegen in do grootste mate bestaat bij die soorten, welke

het gemakkelijkst tot gruis uiteenvallen. Hg.

Hydrostatische toestel van Nautilus. — Het rijzen en dalen van Nautilus

in het water, reeds door rumphius beschreven, is door onderscheidene

natuuronderzoekers op verschillende wijzen verklaard. Onlangs heeft mei-

gen daarover een uitvoerig opstel geplaatst in het Archif für Naturge-

1870. 7
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ichichte, 1870, p. 1. Zijn onderzoek heeft hem geleid tot de volgende

resultaten, waardoor hij zich deels aan de voorstelling van owen
,

deels

aan die van kefekstein aansluit.

1) De luchtkamers dienen alleen om het gewigt der gcheele massa

ongeveer gelijk aan dat van het daardoor verdrongen water te maken;

2) de hoofdverrigting van do sipho bestaat daarin, van niet zoo zeer

het in kamers gescheiden gedeelte der schaal dan veeleer hunnen gasvor-

migen inhoud in organisch verband met de levenswerkzaamheid des diers

te houden, in diervcege, dat het daarin bevatte gas, zoowel wat zijn

aard als zijne hoeveelheid betreft, in overeenstemming blijft met de ver-

anderlijke levensbehoeften des diers ;

3) de mogelijkheid van het willekeurige rijzen cn dalen in het water

is gelegen in het aanwezig zijn van lucht in het achterste gedeelte der

woonkamer, achter het ligohaam van het dier, welke lucht door de be-

weging van het laatste meer of minder kan worden zamengeperst en dus

een veranderlijk volume heeft. De hoeveelheid dier lucht behoeft daartoe

slechts eenige kubiek-oentimeters te bedragen. Daarbij wordt echter ver-

ondersteld, dat het specifiek gewigt van het Nautilus-ligchaam minstens

1,08 bedraagt. Ho.

Dinornis in Kieuw-Hoiland. — Volgens eene mededeeling van w. b. clarke,

is te Peak-Downs in Nieuw-Holland, het dijbeen van eene soort van Moa

of Dinomis gevonden. Dit
,

in verband met nog andere feiten , maakt de

reeds vroeger geopperde gissing waarschijnlijk, dat Nieuw-Zeeland en

Nieuw-Holland deelen van een zelfde groot vastland zijn geweest, dat

allengs gedaald is. (Arneric. Journ., 1870, p. 273). Hg.

Ronddraaijiag van de embryo in de ejjeren van den Axolotl. —
Sedert lang

is de ronddraaijende beweging bekend van de embryo in het ei van ver-

schillende Mollusken. Thans deelt joly mede, dat hij eene dergelijke

beweging aan de embryones van den Axolotl heeft waargenomen. Zij

is echter langzaam: eene geheele ronddraaijing vordert 5—-11 minuten. T)e

oorzaak der beweging is eene bekleeding met trilcilien. (Compt. rendus,

1870, p. 873).

Bestaat deze beweging ook bij de embryones der in onze slooten levende

Tritons? Waarschijnlijk ja. Het is van eenig belang dit te constateren.

Hg.

Bothrlocephalus latus. — Het is, na vele vergeefsche pogingen op vis-

schen, aan dr. knocii gelukt bij den hond en bij de kat deze soort van
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lintworm regtstreeks uit de met cilicn bekleedo embryones te doen ont-

wikkelen. In een geval, dat hij uitvoerig mededeelt, had een der lint-

wormen bij een jongen hond, die gevoed was met melk en embryones

van Bothriocephalus en twee maanden later gedood werd , eene lengte van

8 voeten bereikt. (V Instiiut, 1870, p. 131). Hg.

Parthenogenesis bij v/espen. — V. siebold heeft onlangs uitvoerig mcde-

deeling gedaan van zijne gedurende vier jaren voortgezotte waar- en proef-

nemingen aan Polistes gallica , waarvan hij cene opzettelijk daartoe bestemde

kweekorij had aangelegd. Daaruit is het volgende gebleken :
1) alleen de gedurendeden winteroverblijvende moederwesp is bevrucht;

2) do uit de eijeren van de moederwesp in het voorjaar geboren wespen

zijn allen wijfjes, met volkomen ontwikkelde generatie-organen;
3) deze wijfjes leggen, zonder bevrucht te zijn, eijeren, en hot is uit

deze eijeren , dat vervolgens in den nazomer de mannetjes komen. Eerst

dan heeft paring plaats en een der overblijvende bevruchte wijfjes wordt

in het volgende voorjaar wederom de moeder eener nieuwe kolonie. ( Zeits.

ƒ wiss. Zool., 1870, XX, p. 336). Hg.

Verkoold hout in basalt. — Bij den zonderlingen twijfel, die. zelfs tot in

den kaatsten tijd wel eens genit is aangaande den vulkanischen oorsprong

van den basalt, verdient hier aangestipt te worden, dat de heer piiunièiies

aan de Fransche akademie stukken geheel en half verkoold hout toezond,

welke gevonden werden in de bergen van Aubrao (Lozère) op 40 meters

diepte in een sedimentaire laag tusschen graniet en basalt. De het meest

verkoolde stukken lagen het naast aan den basalt. (Compt. rendus , 2 Mai ,

p. 1009). Hg.

Acclinutatie van een ringworm. - Dikwijls zijn reeds verschillende soorten

van Spinnen en van Insekton alsmede hunne larven met planten uit de tro-

pische gewesten toevalligerwijze overgebragt. Dit is thans het geval met

een Ringworm , die behoort tot het geslacht Perichaeta scHMAiii)aen welke

kort achter elkander in de aarde van warme kassen in Engeland en in

Frankiijk levend is waargenomen. In beide gevallen was hij zeer waar-

schijnlijk in de aarde met tropische Orchideën overgekomen. Haikd ver-

meldde het feit het eerst in de Proc. of the Zool. Society, 1869, p. 40 en

vervolgens vaillant in V Institut, 1870, p.
78.

Het is een worm, behoorende tot de afdeeling der Lumbricina, zich

vooral van onze aardwormen onderscheidende door de talrijkere en sterkere

borsteltjes, waarmede elke ring bezet is. Zijne bewegingen zijn veel
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sneller on krachtiger dan die van onze inlandsche Lumbricus- soorten, zoodat

de dieren zelfs moeijelijk te vangen zijn, daar zij zich in weinige oogen-

blikken in den grond inboren. Op eene harde oppervlakte geplaatst,

springen zij vier of vijf centimeters hoog op, wanneer men hen tracht te

grijpen. Bij het kruipen komt een korte slurp uit den mond, die hun als

een zuignap dient, waarmede zij , even als de bloedzuiger , zich vasthechten

en dan het aohterligohaam natrekken.

Wij vermelden dit feit, in de meening, dat vermoedelijk ook hier te

lande diezelfde worm wel met Orchideën bij plantenliefhebbers kan zijn

overgehragt en door hen opgemerkt, in welk geval wij ons voor mede-

decling en zoo mogelijk toezending van de voorwerpen aanbevelen.

Hg

Vogelfauna der miocene periode in zuidelijk Frankrijk. — Uit eene mode

deoling van a. milnb edwakds blijkt, dat gedurende de middelste ortiairc

periode in Frankrijk een aantal vogels leefden, die thans hunne vertegen-

woordigers alleen in de tropische en subtropische streken, inzonderheid

van Afrika hebben. Hunne overblijfselen zijn gevonden in de tertiaire

lagen van Saint-Gérand-Le-Puy en van Xange. Zij behooron aan ;

1) een Papegaai (Psittacus Verrauxii), naverwant aan den Afrikaanschen

Psittacus erythacus;

2) een Trogon (Trogon gallicus);

3) een Zandhoen (Pterocles sepultus);

4) een Salangane ( Collocalia), zeer nabij komende aan do soort, waar-

van heden ten dage de eetbare vogelnestjes worden ingezameld en die de

Oost-Indisohe eilanden bewoont;

5) een Maraboe;

6) een Seoretarisvalk (Gypogeranus). [Compt. rendus, 1870, no. 11, p.557).

Het zal ter naauwernood behoeven te worden ongemerkt, dat het bestaan

van zulk eene tropische vogelfauna gedurendehet mioccne tijdvak in Europa

geheel in overeenstemming is met hetgeen wij van de overige gelijktijdige

fauna en flora in dit werelddeel weten.

Hg.

Voortplanting van het miltvuur. —
Davaike heeft in do Académie da

médecine beweerd, dat de voortplanting van het miltvuur op dieren,

evenals op mensohen , door insekten en wel door vliegen geschiedt. Hij

heeft zuigsnuiten en pooten van vliegen met het bloed van aan miltvuur

gestorven dieren bevochtigd en gebragt op kleine wondjes van Guineesohe

biggetjes ; al deze dieren bezweken onder verschijnselen van miltvuur en
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in hun bloed vond men de aan deze ziekte eigene Baoteridien. Davaimc

neemt aan, dat de gewone ongewapende vlieg het vergift met haren snuit

overbrengt op wonden van huisdieren, en dat op het vrije veld de steek-

vliegen de verwonding en vergiftiging tegelijkertijd bewerkstelligen. Hij
verklaart op deze wijze een aantal feiten, die men waarneemt en die tot

dusver niet konden verklaard worden. (.Berliner klinische Wochenschrift,
4 April 1870, S. 170). ]). L.

Eigenaardige fauna cn flora. — Op ongeveer 76 kilom. afstand van Port-

Louis op Mauritius en daarvan gescheiden door eene zee van 120 meters

diepte, ligt een klein eilandje, Round-Island gclieeten, bestaande uit
een

uit de zee tot een hoogte van 300 meters oprijzenden geknotten kegel, op

wiens top zich eene vlakte bevindt van eenige hectaren, die mot eene

weelderige vegetatie is bedekt. De gouverneur van Mauritius, sir henry

barklï , en do heer van der mersch hebben niet lang geleden dit eilandje

bezocht en bevonden, dat de fauna en flora er van zeer verschillen van

die van het naburige groote eiland. Onder anderen ontdekten zij daar

verschillende slangen, die niet vergiftig schenen te zijn en die men op

Mauritius niet vindt, een groote met zwarte en gele strepen geteekendc

schorpioen en twee hagedissen van 43 centimeters lengte. {Les Mundes ,

5 Mai 1870, pag. 17). Wat do planten aangaat, zoo werden gedurende

het bezoek slechts 24 soorten van blooijende planten verzameld, waarvan

meer dan de helft niet op Mauritius werden gevonden. Daaronder waren

drie palmen, waarvan een van 30 a 40 voeten hoogte, een pandanus on

twee soorten van ebbenhout. {The Quarterly Journal of Science, April

1870, p. 250). i). L.

Teeltwisse'ifig by planten. — Sir Joseph banks had in 180G beweerd
,

dat

de nabijheid van Berberissen de oorzaak is van de zoogenaamde roest in

het graan. J )e heer gabkiël iuvet heeft nu bevonden, dat een der fungi,

die de roest te weeg brengen , do Puccinia graminis, en de fungus , die do

welbekende oranjevlekken op de bladeren van den Berberis veroorzaakt,

de Oecidium Berberidis,
niet dan verschillende vormen van denzelfden

fungus zijn ; de sporulae van iederen vorm reproduceren niet zich zelve,

maar den anderen vorm. In de gemeente Genlis, departement de la

Cute-d’Or, heeft eene spoorwegmaatschappij onlangs de kanten van den

weg met berberissen beplant en dadelijk daarna werden do tarwe, rogge

en gerst in de nabuurschap door roest aangetast. Er werd eene commissie

benoemd om de zaak te onderzoeken en deze rapporteerde, dat overal

waar berberissen gevonden worden, de granen min of meer door roest
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worden aangetast. Waar zij niet zijn , blijven de granen bevrijd , maar het

planten van een enkel boschje berberissen is voldoende om de roest voort

te brengen waar hij tot dusver nooit bestond. {The Quarterly Journal of

Science, April 1870, pa 257). I). L.

Lepidosirea en Protopterus. — Aug. duméjril heeft aan de Académ'e des

Sciences eene brochure aangeboden, waarvan de titel is : Le Lépidosiren el

le Proloptère appartiennent a la classe des poissuns, oh ils sont les types de la

sous-classe des Dipnés. {Compt. rend., Tom. LXX , pag. 971).

1). L.

Zaraenstel van de chorda dorsalis bij Amphioxus lanceolatus. —
Mokuau

heeft hieromtrent onderzoekingen ingesteld en bevonden, dat het skelet

van Amphioxus meer ontwikkeld is dan men tot dusver dacht. Het bestaat

niet enkel en alleen uit eene chorda dorsalis, maar er is eene wervelko-

lom , waarvan de bestanddeelen wel niet van elkander geïsoleerd en in

afzonderlijke wervelen gescheiden zijn , maar die toch in verticale door-

sneden wel te erkennen zijn. Er zijn in ’t algemeen: 1) eene chorda

dorsalis ; 2) vertebraalplaten of platen van de nenrapophysen en haemata-

pophysen, die doornwijze apophysen dragen ; 3) deelon die de vinnen onder-

steunen. Voor de nadere beschrijving verwijzen wij naar de Compt. rend.,

Tom. LXX, pag. 1006. D. L.

Invloed van het werken met naaimachines op de gezondheid. — Men heeft

veel gesproken van den nadeoligen invloed op de gezondheid van het ge-

bruik van naaimachines en daarbij niet weinig beweerd wat reeds a priori

onwaarschijnlijk was. Decaisne heeft nn onderzoekingen in’t werk gesteld

op 6G1 vrouwen, die met naaimachines werken. Wij laten de meer in

bijzonderheden tredende vermelding van zijne verkregene resultaten aan

de geneeskundige en hygiënische tijdschriften over en bepalen ons hier

alleen bij zijn eindresultaat, ’t geen daarin bestaat, dat bij een niet over-

dreven gebruik de naaimachine niet meer schade aan de gezondheid doet

dan de naald. Bij 28 vrouwen van 18 tot 40 jaren , die drie tot vier uren

daags met de naaimachines werkten, is het decaisne onmogelijk geweest

iets te ontdekken, dat aan het gebruik der naaimachine zou kunnen worden

toegeschreven. {Compt. rend., Tom. LXX, pag. 1096).

D. L.

Kannibalismus in voorhistorische tgden. — E. bobert bestrijdt het be-

weren van sïiung , dat de primitieve rassen in Gallie anthropophagen
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waren, omdat een groot aantal menschelijke beenderen, gevonden te midden

van beenderen van dieren in de grot van Chauvaux , in de lengte gespleten

en ook dwars doorgebroken waren, op grond van het trouwens vrij be-

kende feit, dat de lange beenderen en ook de tanden onder zekere om-

standigheden van zelf in de lengte splijten en mede dwars door gedeeld
worden. (Les Mondes, 26 Mai 1870, pag. 161). D. L.

Bepaling der soortelijke warmte van vloeistoffen. — Bene nieuwe inrigting
tot deze bepaling beschrijft waktmann (Archives des Sciences physiques et

naturelles XXXVIII p. 62). Zij onderscheidt zich van andere door de

groote juistheid on zekerheid in hare werking en door dat zij bijna geheel

automatisch is. Het midden der buis van een gewonen thermometer is

eenigszins verwijd. Drie platinadraden reiken van boven af in deze ver-

wijding. Do spits van den eersten is eenigo millimeters hooger geplaatst
dan die van den tweeden en die van den derden weder lager. Alles is

zoo ingerigt, dat het kwik van den thermometer, als deze eenige graden
boven do temperatuur waarbij men gewoonlijk arbeidt is verwarmd, alle

drie de spitsen aanraakt en bij bekoeling eerst de bovenste en daarna de

tweede verlaat. Daar de draden onwrikbaar in de buis zijn bevestigd, ge-

schiedt dit verlaten der spitsen op een voor elke standvastige temperatuur.
Met behulp van den derden draad, een elektromagneet en een Bunsen-

element, welke onderling en met de beide andere draden op geschikte

wijze in verbinding zijn gebragt, geschiedt nu, nadat de thermometer tot

boven het aanrakingspunt met de hoogste spits is verhit en aan eene

bewegelijke dwarsstang vertikaal bevestigd, het volgende. Op het oogen-

blik, dat door de verkoeling van don thermometer in de lucht de aanra-

king van het kwik met do bovenste spits ophoudt, trekt de elektromag-
neet — wijl nu een korte nevensluiting verbroken wordt

— zijn sluitstuk

aan en daardoor valt de thermometer door een ruimte van eenige centi-

meters naar beneden en tegelijk beginnen de wijzers van een chronoskoop
zich te bewegen. Zoodra door verdere verkoeling ook de aanraking van

het kwik met de tweede spits ophoudt, laat de elektromagneet zijn sluit-

stuk los en de wijzers worden weder gestuit. De tjjd tot de bekoeling

van den thermometer , van do eene volkomen standvastige temperatuur tot

do andere , wordt dus door den chronoskoop tot op een duizendste seconde

naauwkeurig bekend. Die verkoeling nu geschiedt in de vloeistof, waar-

van de specifieke warmte moet bepaald worden en waarin de bol bij den

val des thermometers gedompeld wordt. Die warmte kan worden afgeleid

uit de vergelijking van dien tijd met dien voor een gelijk volume water

in hetzelfde bakje van gepolijst zilver met dunne wanden, dat door een
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mantel orageven is, welke door eene bewogene watermassa op eeno voor-

alle proeven standvastige temperatuur wordt gehouden.

De ondervinding zal moeten leeren. — Wakimann geeft nog geene uit-

komsten van langs dezen weg verrigte bepalingen —
of en in hoever de

ontwijfelbare voordeelen van deze methode door enkele nadeelcn worden

opgewogen. Ln.

Verschillende glassoorten tot isolatoren. — Uit een uitvoerig onderzoek

dienaangaande , door prof’, ekmajj te Stokholm aan de akademie van weten-

schappen medegedeeld (Philosophical magazine XXXIX
, p. 437), leidt hij

het volgende af.

Het vrij aanmerkelijk geleidingsvermogen van sommige glassoorten hangt

voor een deel af van den toestand der oppervlakte, welke in die glassoor-

ten spoedig haren glans meer of meer verliest. Het chemisch onderzoek

toont dan aan, dat de hostanddeelen van het glas daarin voorkomen in

voor de stabiliteit der verbinding min gunstige verhoudingen.

Daarnevens komt ook nog een waar geleidingsvermogen der massa in

sommige glassoorten voor
,

dat evenredig schijnt te zijn met de hoeveelheid

der in het glas voorkomende soda. Glas uit dezelfde grondstoffen als dit

in dezelfde verhouding zamengesteld, met dit onderscheid alleen, dat de

soda daarin door kali was vervangen , zou waarschijnlijk dit geleidingsver-

mogen niet, of althans in zeer veel geringere mate bezitten. Ln.

Eenvoudig hulpmiddel tot de herleiding van eenig gasvolarae tot dat van

droog gas bij 0’ en 760 mm. — Dr. \v. gibbs geeft dit aan in Sillimans Ame-

rican Journal, Mag 1870 (daaruit Philosophical magazine XXXIX p. 495).

De altijd eenigazins omslagtige berekeningen voor elk geval bij eene gan-

scbc reeks van volnmetrische gasanalysen kunnen, zegt hij, vermeden

worden door het gebruik van eene zoogenaamde snevenbnis” (companion-tube)

eene naauwkeurig en in zoo klein mogelijke deelen verdeelde groote

eudioraeterbuis , die van binnen bevochtigd en bijna geheel met lucht ge-

vuld in dezelfde kwikbak wordt geplaatst, welke bij do analyse gebezigd

wordt en daar geplaatst blijft. Eens vooral, liefst uit twee of meer me-

tingen en berekeningen bij verschillenden barometer- en thermometerstand
,

is het gereduceerde luohtvolumo , dat zij bevat, voor deze buis naauwkeurig

bepaald. Hieruit en uit het onherleide gasvolume in deze buis en in

eene andere, welke daarnevens is geplaatst, en waarin het gas ook met

waterdamp verzadigd is bij dezelfde temperatuur en drukking, kan het

gereduceerde gasvolume in deze laatste telkens door eene enkele deeling

en vermenigvuldiging worden bepaald. ' Ln.
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Sen gasbron in den staat van New-York. — Deze bevindt zich in de stad

AVest Bloomfleld. Vier jaren geleden werd door den eigenaar van den

grond, den heer beebe
,

een put geboord, in de hoop van petroleum te

vinden. Toen de boor tot op ongeveer 500 voet diepte was gekomen,

begon het gas met kracht uit te stroomen. Er is een tien voet buiten

den grond uitstekende pijp van 5 duim diameter op gezet enin een stillen

dampkring geeft het gas een vlam van 30 voet hoogte. Naauwkcnrige metin-

gen hebben doen zien, dat omstreeks 400 000 kubieke voeten gas per dag

uitstroomt en daar dit nu reeds 4 jaren lang zonder eenige vermindering

hoeft aangehouden, zoo zijn reeds 000 millioenen kubieke voeten gas uit-

gestroomd en nog gaat die uitstrooming onverzwakt voort.

Eene scheikundige analyse van dit gas door prof. ir. wurtz heeft aan-

getoond , dat zijne zamenstelling de volgende is ;

Dezelfde heeft ook de temperatuur van dit gas zoeken te bepalen. Hij

bevond, dat deze omstreeks 50’ F. bedraagt, hetgeen eene zeer lage tem-

peratuur is voor gas, dat uit zoo groote diepte komt. Hij verklaart dit

echter met veel waarschijnlijkheid als zijnde het gevolg van de uitzetting,

die het gas ondergaat, wanneer het uit zijne onderaardsche verblijfplaats,

waar het sterk zamcngedrukt is, naar buiten treedt. ( Americ. Journ,,

1870, p. 337). Hg.

Roode rivierkreeften. —
Zoo als ieder weet, heeft de gewone rivierkreeft

(Astacus fluviatilis) in den regel eene groenachtig bruine tot het zwart

naderende kleur en deze kleur wordt rood door koking. Enkele malen

moerasgas

koolzuur

stikstofgas
. .

. 4,31

zuurstofgas . . . 0,23

koolwaterstoffen
. . .

. . . . 2,94

100,00
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heeft men echter in verschillende wateren in Zwitserlandkreeften waarge-

nomen, die eeno levendig roode kleur hadden. Wagner
,

Valenciennes en

lereboullet hebben er gewag van gemaakt. Blijkens eene mededeeling

nu van den heer godeekoy lunel in de Bihl. univ. Arch. gén., 1870, no.

147, p. 200, zijn de jongen van zulke kreeften, dadelijk na uit de eijeren

gekomen te zijn, die de moeder onder haar achterlijf draagt, derhalve

tijdens do geboorte , reeds vermiljoen-rood gekleurd. Men mag hieruit be-

sluiten
,

dat deze eigendommelijkheid zich erfelijk voortplant en dat de

rood gekleurde voorwerpen van Astacus fluviatilis, die overigens in niets

van de zwartachtig gekleurde verschillen, een eigen ras zijn.

Hg.

Cladocera in de Zwitsersche meren. — Voor een tiental jaren werd voor

het eerst door liljebobg het bestaan aangetoond van verschillende soorten

van Cladocera in zoetwatenneren in Zweden , waarvan men de overeen-

komstige vormen tot dusver alleen in de zee kende. Vervolgens hebben

o. g. saks in Noorwegen, j. e. sciiödler en e. g. zaddack in Duitscliland

en p. e. Müller in JJenemarken dergelijke vormen ook in verscheidene

andere zoetwatenneren ontdekt. Laatstgenoemde heeft nu onlangs eenige

der groote meren van .Zwitserland op dit punt onderzocht en ook daar

vele soorten gevonden, die in liet midden der meren leven en zich van

do kleinere , lang bekende ook in slooten en andere zoete wateren levende

Cladocera niet enkel door de meerdere grootte, maar ook door het bezit

van eigenaardige balancoertoestellen onderscheiden, waardoor zij voor het

leven in het vrije water, ver van alle land, geschikt zijn. In het algemeen

stemt de Cladoceren-fauna der Zwitsersohe meren na overeen met die der

meren van noordelijk Europa. Dezelfde geslachten, — Daphnella, Daphnia,

B
oswina, Psythrotrephes. Leptodora, — zijn vertegenwoordigd, maarten deele

door andere soorten. {Bihl. univ. Arch. génér., 1870, p. 317). Hg.

Herstelling van fossiele beenderen. — De heer farez beveelt voor het

zamenljjmen van stukken van fossiele beenderen eene tot siroopdikte gecon-

centreerde oplossing van kiezelzure potasch aan. Het daardoor teweegge-

bragte verband is zoo stevig, dat het gerestaureerde beenstuk eer breekt

op het been zelf dan op de verbandplaatsen. (Compt. rendus, 1870, p. 1094).

Hg.

Rijzing des bodems. —
In eenen brief aan elie de beaumont schrijft de

heer de botella het volgende:

In de provincie Zamora neemt men waar, dat men, van het dorp Villar
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don Diego , thans de helft van den toren van Benifarzes , gelegen in de

provincie Valladolid, kan zien, terwijl men vóór drieëntwintig jaar, in

1847 , ter naauwernood de spits van dien toren bemerkte.

Bvenzoo kan men tegenwoordig van uit het dorp Salvatierra in de pro-

vincie Alava, het geheele dorp Salduende zien, terwijl men in 1847 ter

naauwernood den weerhaan des torens ontdekken kon.” (Compl. rendus

1870, p. 1141.) Hu.

Ontwikkeling der Brachiopoden. — Onder de dieren, welker ontwikkelings-

geschiedenis nog slechts gebrekkig bekend is , belmoren de Brachiopoden.

Slechts eenigo weinige fragmentarische waarnemingen zijn daarover mede-

gedeeld door m. ckady , rn. mülleb, , sempeb, en lacaze-duihiers. De

Amerikaansche natuuronderzoeker e. s. morse heeft nu onlangs gelegen-

heid gehad de ontwikkeling eener op de kust van Maine levende soort,

Terebratulina septentrionalis, meer volledig na te gaan. Een zeer beknopt

beiigt vindt men daaromtrent in het American Journal, 1870, p. 103. Het

opmerkelijkste ,
door hem medegedeelde feit is, dat deze soort in den

embryonalen toestand de gedaante heeft eenor Lingula. De steel, waar-

mede het diertje dan vastgehecht is , is , evenals by Lingula , merkelijk

langer clan de schelp. Echter verkrijgt het darmkanaal nimmer een anus.

Overigens wordt ook door dit onderzoek do tijdelijke overeenkomst der

Brnchiopoden mot do Bryozoën bevestigd. In den embryonalen toestand,

dio volgt op don Lingula-toestand , is do mond omringd door cirri, die

geljjken op de armen van Bryozoën en, evenals bij de Phylactolaemata of

Lophopoda. worden deze gedragen door oenenhoefijzervormigen lophophorus.

Ook een mondklepje is dan aanwezig , en eindelijk herinnert zelfs een band
,

waardoor het darmkanaal aan den mantel gehecht is, den funiculus der

Bryozoën. Hu.

Jeugdige toestanden der zeeëgels. — a. agassiz heeft een uitvoerig onder-

zoek in het werk gesteld aangaande de verschillen, die er bestaan tusschon

de jeugdige en de volwassen toestanden van een aantal soorten van Echi-

noiden. Deze verschillen zijn in sommige gevallen zoo groot, dat zij aan-

leiding zouden geven om dezelfde soort in onderscheidene levenstijdperken

onder verschillende geslachten en zelfs verschillende familiën te rangschik-

ken. Wij kunnen hier daaromtrent niet in bijzonderheden treden , maar

verwijzen naar het Buil. of the Mus. of cornp. Zool. , 1869 , p. 279 of Arch.

t'. Nalurgesch. , 1870, p. 126. Hu.

Benadeelen de spechten de hoornen? — De graaf d’esteeno heeft in de
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Société d' Agriculteurs de France beweerd, dat de spechten niet alleen in

holle, maar ook in gezonde hoornen boren. Do heer crinon beweert het

tegendeel. Do maarschalk vaillant houdt het er voor, dat de laatstge-

noemde gelijk heeft. Echter, zegt hij, boort de specht ook in hoornen’

die uiterlijk volkomen gaaf schijnen ; doch steeds ligt dan achter eene

geheel gezonde laag van hoogstens G of 7 millimeters dikte een gecari-

eerd gedeelte. De specht pikt overal op den schijnbaar gaven stam ; maar

zijn gehoor doet hem bemerken, of hij op eene holle plaats pikt, en hot

is alleen da&r, dat hij voortgaat de schors te doorboren. (Les Monde* >

16 Juin 1870, pag. 281). D, L.

Bijzonderheid bij het schieten met kanonnen. — Men heeft onlangs in

Engeland proefnemingen gedaan, die een opmerkelijk verschijnsel hij het

schieten met grof geschut hebben doen ontdekken, te weten dit, dat,

hoe naauwkeurig men het stuk ook met een theodoliet gesteld had, het

projectiel de schijf ongeveer 0,‘2G m. hooger trof dan de berekening aan-

wees , terwijl de werking der zwaarte het ongeveer 0,050 had moeten doen

dalen. Allerwaarschijnlijkst hangt dit af van het achtcruitspringen van

het geschut, dat zich doet gevoelen vóór het projectiel het stuk verlaat

en waardoor de mond eenigszins opgeligt wordt. Bij een kanon met cu-

laslading was de aldus met den horizon gevormde hoek grooter dan hij

een met lading door den mond. Opmerkelijk is het, dat bij een kanon,

dat als een slinger opgehangen is met volkomen horizontale as, het

projectiel daarentegen treft beneden liet berekende punt, ’t geen met do

zoo even gegeven verklaring wel rijmt. ( Les Monde*, 23 Juin 187o,

pag. 816). D. L.

Voortplanting van miltvuur. — Bij zijne theorie omtrent do voortplan-

ting van miltvuur (zie blz. 52) heeft davaine in de zitting van de Aca-

démie de médectne van den ltdcn Mei j.l. nog het volgende gevoegd. De

roden, waarom bij ecne epidemie doorgaans [in Frankrijk] de best gevoede

hamels ’t eerst sterven, ligt aan de prophylactische aderlatingen , die de

herders juist op dezen doen , waardoor de vliegen eene geschikte plaats

tot afzetting van het gift erlangen. Het ontstaan eener epidemie, wan-

neer tussohen haar en de vorige maanden of jaren verloopen zijn , ver-

klaart davaine uit de langdurige levensvatbaarheid van de verdroogde

Bacteridiën; het bloed, waarin deze aanwezig zijn, verdroogt, mengt zich

met het stof en wordt daarmede overal heen gevoerd, om bij gelegenheid

op eene wond van eenig dier te geraken en bij dit miltvuur te verwekken.

D. L.
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Bereiding van zuiver oxygenium. — Wanneer men slechts kleine hoe-

veelheden zuurstof noodig heeft en de kwestie van «goedkoopheid” ver-

valt, prijst böttgbk deze bereidingswijze aan. Men mengt gelijke hoeveel-

heden peroxydum barii en peroxydum plumbi goed ondereen en voegt er een

weinig zeer zwak acidum nitricum bij. Er volgt eene heftige opbruising

cn het g is, dat ontsnapt, is zuivere zuurstof. Men ziet in, dat, volgens

de theorie van scuönbein
,

het eene der peroxyden ozon of oxygenium

in positieven staat, het andere antozon of oxygenium in negatieven

toestand ontwikkelt, en dat deze beide zich met elkander tot gewoon of

neutraal oxygenium verbinden. {Les ]\f<mdes , 30 Juin 1870, pag. 358, uit

Mechanics Magazine). D. L.

Hersenen van AmpMoxus. — Ten vervolge op zijne onderzoekingen om-

trent de chorda dorsalis van Amphioxus lanceolalus heeft e. aio reau een

opstal over de schedelstreek van dien visoh aan de Académie des Sciences

aangeboden, te vinden in Compt. rend.
,

Tom. LXX, pag. 1189.

1). L.

Dc nervus sympathicus met betrekking tot de urine-afscheiding. — Door

c. ïbïkani te Ferrara zijn op honden, katten en koTiijnen daaromtrent

proeven genomen door galvanisering van den niet of al '“doorgesnedon

nervus sympathicus gedurende 6 men. De conclusion zijn :

1) De hoeveelheden urine en ureum vermeerderen naarmate men de

kracht van den galvanischen stroom verhoogt;

2) Wanneer men galvanische stroomen van dezelfde sterkte bezigt,

vermeerdert do inductiestroom die hoeveelheden meer , dan de constante ;

3) Indien men den sympathicus doorsnijdt, maar niet galvaniseert,

bereiken de hoeveelheden urine en ureum een minimum;

4) Wanneer men het peripherisch einde van den aan don hals doorge-

sneden sympathicus galvaniseert, dan rijst de hoeveelheid urine en ureum

boven het normale peil , doch blijft steeds ver beneden de hoeveelheid
,

die men verkrijgt, wanneer men den niet doorgesnoden sympathicus gal-

vaniseert. [Compt. rend.
,

Tom. LXX, pag. 1300).

D. L.

Sterkte van ciliair-bswegiagen. - Dr. jeitreys wyman, van Cambridge,

Mass., heeft hieromtrent proeven genomen , die door dr. bowdixcii , van

Boston, thans werkzaam in prof. ludwig’s laboratorium te Leipzig, her-

haald zijn. Men strekt het ciliair epithelium van hot gehemelte en de

keel van een kikvorsch op een volkomen gladde plaat uit, bedekt het
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zorgvuldig met een versch stuk peritonaeum van den kikvorsch, plaatst

daarop een gewigtje, b. v. van 4 grammen, en zal dan zien, dat dit

langzaam maar duidelijk verplaatst wordt. Botvditcu heeft bovendien den

kop van een kikvorsch afgesneden en een glazen buis in den mond gesto-

ken , en heeft den kop , wanneer hij zich in eene horizontale of slechts

weinig schuinsche stelling bevond, langs de buis zien voortgaan , alleen

door de werking dor cilia. {The Quarterly Journal of Science, July 1870,

pag. 130). D. L.

Voortplanting-suelheid des geluids in de lucht en ia water. — Door een

toeval hebben wij tot
nog toe verzuimd melding te maken van de proeven

van i'R. ANDE.É, wier uitkomsten hij mededeeldeaan de Académie des Sciences

in hare zitting van den 14den Maart 1.1. Hij heeft de voortplanting-snel-
heid van het geluid bepaald eerst in do lucht, toen in het water, in heide

gevallen in oen gegoten ijzeren buis van 8 decimeters middellijn en 003,25

meters lengte. De tijd, die er tusschen het ontstaan van oen geluid (voor

de lucht door een pistoolschot) aan het eene eind der buis en het terug

komen daarvan verliep ,
nadat het aan het andere

, gesloten einde was

toruggekaatst, werd bepaald door een diapason chronoscopique van könig.

Kon atemv ork, waarvan hot aantal trillingen in de seconde herhaaldelijk

naauwkeurig was onderzocht, schreef hare trillingen op een rotcrcnden

met lampzwart bedekten cylinder, waarop daarnevens eeno andere stift

schreef, die aan een gespannen vliesje was verbonden en dus het ontstaan

van eonige trilling daarin op den cylinder dadelijk aantoonde. Doordat

men steeds dit ontstaan en het terugkomen der trilling waarnam, werd

de uitwerking volkomen geëlimineerd van wat men de inertie van het vlies

zou kunnen noemen. De meeste zwarigheid gaf de bepaling van de tem-

peratuur der lucht in de buis. Deze lag in een open groeve in den grond
on werd van boven door de zon beschenen, zoodat zij aan het bovendeel

eene temperatuur van 40’ C. en beneden slechts eene van 20’ had. Werd

de waargenomen voortplantingssnelheid op 0’ herleid en daarbij die tem-

peratuur door de geheele buis op 40° gerekend , dan verkreeg men 326,(10

meters in do seconde, terwijl men daarvoor 337,50 meters verkreeg in de

vooronderstelling , dat de temperatuur in alle deelen der buis slechts 20”

bedroeg. Het gemiddelde van deze beide uitkomsten ; 332,05 meters in de

seconde, wijkt al zeer weinig van het daarvoor algemeen aangenomen

getal af.

Des te opmerkelijker is het evenwel, dat toen de buis met water geheel

gevuld was, voor de voortplantingssnelheid van eene trilling daarin slechts

ruim 897 meters in do seconde werd gevonden, in plaats van 1173, zooals
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WEimiEiM die uit zijne proeven had afgeleid voor de snelheid van ’t ge-

luid in waterkolommen, door buizen omsloten. Men behoort hierbij echter

in aanmerking te nemen
,

dat de trilling werd teweeggebragt door het

plotseling indrukken van den zuiger eener pomp, die met de buis in ver-

binding was gebragt en dat de schrijfstift van bet vlies daardoor, niet

een plotseling wegslooten van het water
,

maar een in vergelijking langzaam

toe- en afnemen van de drukking op het vlies aantoonde. Lu.

Ontleding van water door verhit ijzer. — In de zitting van den 23sten

Mei 1.1. deelde sx. claihe deville de uitkomsten zijner onderzoekingen

aangaande bovengenoemd onderwerp aan de Académie des Sciences mede.

Deze zijn, kort zamengevat, de volgende ;

Wanneer men eene massa ijzer van willekeurig gewigt bij eene stand-

vastige temperatuur met waterdamp in aanraking brengt, dan wordt het

metaal gêoxydeerd tot dat de daardoor vrij geworden waterstof'eene span-

kracht heeft bereikt, die alleen afhankelijk is van de temperatuur van

het ijzer en volstrekt niet van de hoeveelheid daarvan.

Zoodra de waterstof die spankracht heeft bereikt, houdt alle verdere

ontleding op. Neemt men nu — de temperatuur standvastig blijvende —

een gedeelte der vrij geworden waterstof weg, dan herstelt zich de vorige

spankracht spoedig weder door de ontleding van eene nieuwe hoeveelheid

waterdamp, die steeds aanwezig blijft, omdat het vat, waarin de ontle-

ding geschiedt, steeds met een kleiner, waarin vloeibaar water, in ver-

binding wordt gehouden. Verhoogt men de spankracht der waterstof tot

boven haar maximum door zamenpersing , dan verdigt zich een gedeelte

daarvan, terwijl een deel van het gevormde ijzeroxydule weder tot den

metaalstaaf teruggebragt wordt. Hetzelfde geschiedt bij verlaging der

temperatuur van het ijzer.

])e waterstof gedraagt zich dus even als een verzadigde damp en volgt

bij hare vrijwording van en hare weder opname door de zuurstof , geheel

dezelfde wetten als deze voor zjjne vorming en condensatie Deville heeft

deze wet tot voor temperaturen van 1040° C. bevestigd gevonden.

Lk.

Ammoniura-araiilganu. In oen voordragt, te New-York op den Oden

Mei 1.1. gehouden, heeft prof. seely de gronden ontwikkeld voor zijne

meening, dat het zoogenaamde amalgama van kwik on ammonium niets

anders is dan een met schuim van zeepwater overeenkomende uitzetting

van het vloeibaar metaal door tusschen de deeltjes daarvan aanwezige

hoogst kleine gasbelletjos van NH 3
+ II. Voor zijne beschouwingen
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naar de hieronder genoemdebronnen verwijzende ,
vermelden wij hier alleen

zijne proefnemingen dienaangaande. In een van onderen gesloten glazen

buis van omstreeks 13 m.m. middellijn en 52 centimeters lang, werd kwik

gegoten, dat een weinig natrium bevatte, tot op eene hoogte, gelijk aan

de middellijn der buis, en daarop eene geconcentreerde oplossing van

ammoniakzout, ter hoogte van ongeveer 50 m.m. Binnen weinige minu-

ten zwol het kwik op , zoodat het in de buis eene ruimte van een aantal

centimeters besloeg, terwijl zijne oppervlakte het bekende algehcele ver-

lies van metaalglans vertoonde. Nu werd een in de buis behoorlijk slui-

tende stempel daarin nedergedrukt, waardoor het volume van het amal-

gama verminderde, zoodat hot eindelijk eene ruimte besloeg, slechts wei-

nig grooter dan die oorspronkelijk door hetkwik werd ingenomen, waarbij

het den metaalglans weder aannam en ook de ligtvloeibaarheid. Deed

men nu de drukking op den stempel weder ophouden , dan hernam het

amalgama zijn vorig volume en geheel zijn vorigen toestand weder en ver-

minderde men door den stempel op te trekken, de drukking daarop tot

ver beneden die van den dampkring, dan zette zich het amalgama nog

aanmerkelijk uit.

Op gelijke gronden als die hem aan het bestaan van het ammonium

doen twijfelen heeft seely ook bezwaren tegen de beteekenis der proeven

van GliAiiAH aangaande het hydrogenium. (American GasltglU Journal en

daaruit Les mondes
,

Juillet 1870 , p. 421) Ln.

Mechanisch warrate-aepivalent. — De heer vioi.le heeft aan de Académie

des Sciences in hare zitting van den I3den Junij 1.1. tie uitkomst medege-

deeld van zijne proefnemingen ter bepaling van het mechanisch warmte-

aequivalent met behulp van het experiment van rouCAUi/r. Door een rood

koperen schijf op de bekende wijze snel te doen draaijen tusschen de polen

van een sterken elektromagneet en zoowel de daardoor teweeggebragte

temperatuurverhooging als den daaraan besteden arbeid naauwkeurig te

meten, heeft hij voor dit aeqnivalent het vrij hooge getal 435,25 verkregen.

Lu.
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Stof- en bloedregens. — Bij de nog steeds bestaande onzekerheid aan-

gaande den aard en den oorsprong der stof- en zoogenaamde bloedregens,
die van tijd tot tijd in zuidelijk Europa vallen, vestigen wij de aandacht

op twee mededeelingen van den heer h. taeby in de Comptes rendus LXX,

p. en 1369, waarin deze dit verschijnsel, zoo als het den lOden Maart

1869, den 24sten Maart 1869 en den 16den Februarij 1870 heeft plaats ge-

grepen ,
aan eén nader onderzoek heeft onderworpen. Hij toont daarin aan,

dat in al deze drie gevallen een wervelstorm (cyclone), na eerst uit noordelijk

Europa komende, eene zuidelijke rigting genomen en over de Middel-

landsche zee gaande, Afrika bereikt te hebben, vervolgens in tegenover-

gestelde rigting terugkeerde en het door ijzeroxyd gekleurde zand der

Sahara medevoerde, dat vervolgens met den regen nederviel. Eene

analyse van zulk regenwater door professor silyestbe te Catania, mede-

gedeeld in het Annuario sclentifico et industriale di Milano , leerde , dat het

de volgende zamenstelling had:

Ho.

Opslorping van hydrogenium door palladium. — De volgende proeven, door

eoettcher in de scheikundige sectie der vergadering van Duitsche Natuur-

kundigen en Artsen te Innsbruck vertoond
,

trokken als zeer geschikt tot

bewijs van dit verschijnsel en als collegieproeven bijzonder do aandacht.

Hij bezigde een zeer dunne palladium-strook. Op het oogenblik dat de

stroom gesloten wordt, rolt deze zich tot een spiraal op. Keert men dan

water . 998,872

klei 0,910

kalkachtig zand 0,289

jjzerperoxydhydraat 0,252

chloorsodium 0,21G

kiezelzuur 0,121

stikstofhoudende organische stoffen 0,540

1001,200.
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den stroom om, dan ontrolt de strook zich, om zich vervolgens dadelijk

weder in tegengestelde rigting op te rollen. — Wanneer men een palla-

diumstrook, die bedekt is met palladium zwart, zoo als men dit langs

den elektrolytischon weg verkrijgt, met hydrogenium verzadigt en haar

vervolgens snel droogt, dan verhit zij zich tot gloeijend worden toe.

Omwikkelt men haar vooraf met schietkatoen , dan ontvlamt dit. Die

zelfde strook , op gelijke wijze toebereid , brengt eene ontwikkeling van

hydrogenium voort, wanneer men haar in ether dompelt; opmerkelijk is

daarbij , dat, wanneer dit hydroginium in tegenwoordigheid van den ether

blijft, het spoedig weder begint in volume te verminderen, om na eenigen

tijd geheel te verdwijnen. Of hierbij eene enkele opslorping, of wel eene

gedeeltelijke ontleding van den ether plaats grijpt, is echter niet uitge-

maakt. (Revue des cours, 1870, p. 467). Ho.

Physische harmonica. — Eene andere proef door boettciier in dezelfde

zitting vertoond bestaat in het volgende : In eene glazen buis van 50

centimeters lengte en ongeveer 5 centimeters wijdte, die aan beide

uiteinden open is, wordt op een derde der hoogte een stuk metaalgaas

gebragt. Wanneer men dit metaalgaas verwarmt door middel eener Bun-

sensohe gasvlam ,
het kortste gedeelte der buis datgene zijnde, hetwelk

aan de vlam wordt aangeboden, dan begint de buis eerst te zingen, nadat

men haar van de vlam verwijdert. Wanneer men integendeel het langste

gedeelte der buis aan de vlam aanbiedt, hoort men dadelijk een geluid,

dat ophoudt, zoodra men de buis van de vlam verwijdert ,
maar dat zich

op nieuw doet hooren wanneer men de buis omkeert, on wel met den-

zelfden toon als gedurende het eerste gedeelte der proef. (Ibid. p. 4C8).

Hg.

Sterkte van het licht in verhouding tot het verbruikte gas. — Uit eenige

door silliman te New-York genomen proeven blijkt, dat de lichtsterkte

van een gasvlam niet eenvoudig evenredig is aan de hoeveelheid van het

verbrande gas, maar aan hot vierkant dier hoeveelheid.

Twee gasbekken werden elk geplaatst aan een der einden van eene

photometrische schaal van 2,51 meter lengte, en de vlammen zoo geregeld,

dat zij even voel licht gaven , hetgeen men dood door in het midden eene

Bunsensche schijf te plaatsen en den toestel zoo te regelen, dat het licht

en het gasverbruik voor beide bekken gelijk was. Daarop werd de Bun-

sensche schijf gebragt op 0,508 meter van de eene en 2,032 meter van de

andere vlam, d. i. zoo dat de beide afstanden tot elkander stonden als

1: 4. Nu werd de verst verwijderde vlam vergroot totdat er wederom
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gelijkheid van verlichting ontstaan was. Tevens werd naauwkeurig het

gasverbruik door heide vlammen gemeten. Het resultaat was, dat de

naastbij zijnde vlam 0,101 kub. meter en de verst verwijderde 0,208 kub.

meter verbruikt had, d. i. de laatste juist het dubbel van de eerste, in

plaats van het viervoudige, zoo als had moeten gebeuren, indien het

verlichtend vermogen eenvoudig evenredig geweest was aan het ver-

bruikte gas. üe praktische toepassing hiervan ligt voor de hand. (Les
Mondes , 1870, p. 357), Hg.

Oorzaak van het niet lichtend vermogen der vlam van een Gunsenschen

brander. Gewoonlijk verklaart men dit door aan te nemen , dat daarin

een meer volkomen verbranding plaats grijpt. Eenige proeven van kam

knapp doen zien , dat daarbij nog andere oorzaken in het spel zijn. Bigt

men eenen Bunsenschen brander zoo in, dat door een ter zijde aange-
h ragto buis, in plaats van atmospherische lucht, andere gassen, zoo

als koolzuurgas, stikstofga.s, zoutzuurgas, in de vlam gevoerd worden,
dan wordt de vlam evenzeer blaauw.

Als waarschijnlijke oorzaken van do vermindering der lichtsterkte,
beschouwt daarom knapp eensdeels de groote verkoeling der vlam,

anderdeels de verdunning van het gas. Hij herinnert daarbij, dat ook

in de verdunde lucht eener luchtpompklok en op hooge bergen eene

vlam minder licht geeft. (,Journ. f. prakt. Chemie
,

N. F.
,

Bd. I, p. 428).

Hg.

Vorming van ozon bij snelle verbranding. —
Carl than heeft ontdekt,

dat in de lucht, welke met het onderste gedeelte eener waterstof-

houdende vlam in omniddellijke aanraking is, eene zekere hoeveelheid

ozon gevormd wordt. De tegenwoordigheid van ozon daarin laat zich

aantoonen door de uitgetrokken spits van een glazen buisje in dit

gedeelte eener vlam (waterstofvlam, vlam van een Bnnsenschen bran-

der, wijngeestvlam, vlam eener kaars) te brengen on nu door middel

van een aspirator do lucht op te zuigen. Verzamelt men deze lucht

in een ballon, dan riekt zij sterk naar ozon, en laat men haar strij-
ken door een Varrentrapp-Will’sch bolapparaat, gevuld mot eene jod-

kalium-stijfseloplossing, waarbij zeer weinig zwavelzuur gevoegd is
,

dan

wordt deze blaauw. Dat het laatste niet het gevolg is van de vorming

van salpeterigzuren ammoniak, gelijk men op grond van vroegere

waarnemingen van böTTGER , sciiönbein en kolbe ligt vermoeden zoude,

blijkt daaruit, dat, indien men do lucht eerst door water laat gaan,

zich daarin geen salpeterigzuur ammoniak verzamelt. [Journ. f. prakt.

Chemie 1870; Neue Folye , Bd. I, p. 415). Hg.
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Kweeking van kiaabooraen in Engeland. — Volgens een artikel in de

Scientific lieview, overgenomen in Les Monde», 1870, XXIII, p. 416, zoude

het aan den heer j. e. Howard gelukt zijn een twintigtal variëteiten van

Cinchona- soorten met goed gevolg in Engeland te kweeken. Hij heeft

daarvoor een eigene kas laten bouwen. Eene tienjarige ondervinding

heeft hem de verschillende voorwaarden doen kennen
, waaraanmoet wor-

den voldaan om in ons klimaat krachtige planten te verkrijgen. Wij

kunnen daaromtrent niet in bijzonderheden treden, maar bepalen ona tot

eene verwijzing naar het oorspronkelijke. Hg.

Vrij levende Nematoden. — Men kende reeds eenige vrij levende en

daaronder de zee bewonende Nematoden. Zij vormen de familie der

Enoplidae van dujakdin. Het aantal der bekende soorten is onlangs zeer

vermeerderd door een uitvoerig onderzoek van den heer a. f. maeion ,

die over zee bewonende Nematoden, welke zich nabij de kust van Mar-

seille ophouden , eeno uitvoerige monographic heeft gepubliceerd in de

Ann. d. sc. natur. Zoologie , '870, 5 raï sér., ï. XIII, p. 1—100. Daarin

worden 22 nieuwe soorten beschreven, vereenigd in II geslachten en 2

familiën. Hg.

Klaren van troebel water door kalkzouten. — Sciiloesing heeft aan do

Académie des Sciences, in hare zitting van clen 20stcn Junij 1.1., medege-

deeld
,

dat troebel water door kalkzouten, zelfs als doze in verbazend ge-

ringe hoeveelheid worden aangewend , helder kan worden. Hij had teelaarde

op een filtrum geplaatst en door overgieting met water de oplosbare deelen ,

welke deze bevatte, daaruit verwijderd. Nadat dit volkomen was ge-

schied , liep een op nieuw op de aarde gegoten en onder het filtrum opge-

vangen hoeveelheid gedestilleerd water troebel door, waarschijnlijk door

daarin zwevende kleiachtige deeltjes. Nog sterker was, zoo als Hgtelijk

te begrijpen is, deze troebeling in gedestilleerd water, dat zonder filtrum

met de vroeger van hare zouten beroofde aarde geschud en na eenigen

tijd rustens daaraf gegoten was. In beide gevallen bleef het water troebel,

dagen en zelfs maanden achtereen
,

als men het geheel rustig liet staan.

Maar do bijvoeging van slechts 0,0002 van zijn gewigt chloorcalcium brengt

bijna dadelijk eene merkwaardige verandering te weeg, de kleideeltjes

voegen zich tot vlokken zamon en bezinken, zoodat in een of twee dagen

het water volkomen helder wordt. Een grootere hoeveelheid zout versnelt

de klaring tot dat zij in enkele uren, ja in eenige minuten geschiedt.

Salpeterzure, zwavelzure en dubbel koolzure kalk, ja zelfs bijtende kalk

werken op dezelfde wijze. Magnesiazouten ook, slechts oen weinig zwakker.
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Potaschzouten cischen een omtreeks 5 maal grootere hoeveelheid om het-

zelfde uitwerksel als de kalkzouten voort te brengen on sodazouten werken

nog zwakker.

Schloesing leidt uit deze feiten een aantal belangrijke gevolgtrekkingen
af aangaande de werking van het water op teelgronden, de analyse van

aardsoorten enz., die echter niet vatbaar zijn om hier in ’t kort te worden

weergegeven.

Zouden die feiten ook niet in aanmerking behooren te komen bij de

verklaring der werking van het chloorijzer op troebel water?

Ln.

Over eene oorzaak van storing by elektroskopische proefnemingen deelde

wheatstone het een on ander mede aan de Royal Society ,
in hare zitting

van den 28sten April 1.1. (Philosophical magazine , XL, p. 128). In den

loop van een proevenreeks over elektriciteit? opwekking en inductie was

het hem dikwijls voorgekomen, dat hij zijn elektrometer
— een van pel-

tier —
met den vinger in ’t geheel niet of slechts gedeeltelijk kon ont-

laden , indien hij zich niet in geleidende verbinding steldé met de gaslei-

ding in de kamer. En eens toen hij een schijfje van schildpad bij het

haardvuur had gehouden om het te droogen en het, daarvan naar zijn

tafel terugkeorende, bij den elektrometer bragt, toonde het zich sterk ge-

ëlektriseerd. Schijfjes van velerlei andere zelfstandigheden, geleiders en

niet geleiders, vertoonden hetzelfde, en dat dit niet door de verwarming

werd teweeg gebragt, bleek overtuigend daaruit, dat hetzelfde effect ver-

kregen werd door ze, ver van den haard, tegen eenig deel van den wand

van ’t vertrek te houden of ze slechts digt daarbij tc brengen. Na velerlei

vruchteloos onderzoek bleek het, dat de daarbij telkens waargenomen

elektrische lading eene was van den geheelen persoon des proefnemers,

teweeg gebragt door het wrijven van de zolen zijner schoenen over het

wollen vloerkleed in zijne kamer bij het gaan. Dit werd, ook wanneer

die zolen met sommige andere stoffen, als caoutschouc of metaal be-

kleed waren, steeds positief geëlektriseerd, terwijl steeds hot ligchaam

negatief werd. Wheatstone doet nog opmerken, dat de door hem waar-

genomen werkingen , al zijn ze zoo sterk niet, in aard volkomen overeen-

stemmen met die, welke prof. loomis te New-York voor eenige jaron

waarnam. De lezers van het Album der Natuur zullen zich herinneren
,

dat daarover in der tijd , onder den titel; Elektrische huizen in New-York
,

in dat tijdschrift berigt is gegeven. Ln.

Magnetisch draaijingsverraogen der vloeistoffen. —- Een ligchaam onder
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gaat, zoodra het aan den invloed van een magneet onderworpen wordt,

eene moleculaire verandering, die, wanneer het doorschijnend is
,

bemerk-

baar en meetbaar wordt door de verandering, welke het gepolariseerde

licht vertoont, nadat het in de rigting der magnetische as door dit lig-
chaam is

gegaan, door de draaijing van het polarisatievlak. l)e grootte

dier draaijing is voor verschillende stoffen onder overigens geheel gelijke

omstandigheden zeer verschillend; in dezelfde stof is zij evenredig met de

lengte van den weg, welke het licht daarin aflegt en met de sterkte der

daarop uitgeoefende magnetische werking. De la rive heeft in de Archives

des Sciences Physiques et naturelles, 15 Juillet 1870 , nieuwe onderzoekingen

aangaande dit verschijnsel bekend gemaakt. In eene mcdedeeling aan de

Académie des Sciences, in hare zitting van den 18den Juli] 1.1., resumeert

hij de daarbij verkregen uitkomsten als volgt:

Hij noemt soortelijk draaijingsvermogen van eene stof de verhouding

tnsschen den onder geheel gelijke omstandigheden waargenomen draaijings-

hoek in die stof en in gedestilleerd water.

Voor het eerste zwavelzuur-hydraat is dit 0,750, voor watervrij zwavc-

ligzuur 1,240.

De verwarming vermindert dit vermogen in vloeistoffen doordat zij de

digtheid daarvan vermindert, maar bovendien ook nog regtstrecks.

Als twee vloeistoffen met elkaar vermengd worden , dan bezit het meng-

sel , wanneer geene verdigting plaats grijpt, een draaijingsvermogen, het-

welk uit dat van elke in ’t bijzonder en de verhouding waarin zij gemengd

zijn , eenvoudiglijk kan berekend worden. Grijpt er verdigting plaats ,
dan

neemt het draaijingsvermogen nog bovendien in verhouding van do digt-

heid toe. Dit geldt slechts voor een mengsel in den beperkten zin van

’t woord; oefenen de beide vloeistoffen op elkaar eene chemische werking

uit, dan wordt het draaijingsvermogen in den regel geringer en dikwijls

veel geringer dan het zonder deze zijn zou.

Isomere stoffen hebben verschillende draaijingsvermojons , waaruit blijkt,
dat dit niet alleen van den aard der bestanddeelen, maar evenzeer van

de schikking der atomen afhangt.

Lu.

Verrigtingen der zenuwcentra bij kikvorschen. — Na het wegnemen der

hersenen met zoo weinig bloedstorting als mogelijk, zag goltz te Konings-

bergen het dier zonder eenig blijk van de ontvangen beleediging op de

tafel zitten, maar zonder zich spontaan te bewegen. Kneep men het dier,

dan sprong het of keerde zich om, om dan weder onbewegelijk te blijven.

Sloeg men het zacht met een natten vinger op den rug, dan kwaakte het
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bij eiken slag. De van hersenen beroofde kikvorsch kan het evenwigt

van zijn ligchaam bewaren. Zet men hem op een boek , dat men lang-
zamerhand doet hellen, dan klimt hij naar den bovenrand, houdt zich

daaraan met zijne voorpooten vast en herhaalt dit zoo vaak men de helling
verandert. De bewegingen van den onthersenden kikvorsch verschillen

van die des niet gewonden daarin, dat zij mechanisch en met eene stand-

vastige regelmatigheid worden uitgevoerd. Ook schijnt uit deze proeven

te blijken, dat de zenuwcentra van de stem en van het vermogen om

het evenwigt te bewaren bij den kikvorsch niet in de hersenen , maar in

het ruggemerg huisvesten. (Les Mondes
,

21 Julij 1870, p. 525).

D. L.

Ontdekking van Amerika door de Chinezen. — Een sinoloog in California
,

iianlay , betoogt, dat de Chinezen Amerika meer dan duizend jaren vóór

de Spanjaarden hebben ontdekt. Desguigny had reeds vroeger doen

opmerken, dat bij Chinesche schrijvers gesproken wordt van een groot

land in het oosten, dat niets anders dan Amerika kan zijn. Daarna heeft

neumann het reisverhaal van een bocddhistischen Chinesohen zendeling

uitgegeven; deze zendeling bezocht in 409 na Chr. Mexico, dat hij Fusang

noemt. Reeds in 458 hadden vijf andere Chinesche zendelingen het

Boeddhisme aan de Indianen van Mexico gepredikt, wier taal eenige over-

eenkomst
,

wat de wortels aanbelangt, met de Chinesche moet bezitten.

De rasverwantschap der Chinezen, der Mongolen en der Roodhuiden,

reeds door humboldt geleerd, schijnt — zegt onze berigtgever —
thans

boven twijfel verheven. Het schijnt, dat de Chinezen ook reeds vanouds

Nieuw-IIolland hebben bezocht. (Les Mondes, 21 Julij 1870, pag. 532).
D. L.

Stroma van de roode bloedligchaarapjes der kikvorschen. — In de verga-

dering van liet geneeskundig genootschap te Greifswald deelde prof.

LANDOis zijne onderzoekingen daaromtrent mede. Hij gebruikte een mengsel

van 20 druppels aqua destillala
,

2 van eene koud verzadigde oplossing van

Ammon. chrom. , 1 van eene dergelijke van Natr. sulqihuric. en 1 kali

phosphoric. Daarin werden uit eene ader een paar druppels verscli kik-

vorschbloed gedaan. De oplossing ontneemt aan de bloedligchaampjes

langzamerhand de haemaglobine, die in kleine korreltjes zich afscheidt,

liet stroma bezit nu een volmaakt kogelvormige kern: een waar, met

korreligen inhoud gevuld blaasje. liet overig gedeelte van het stroma

omgeeft de kern als een ovale, platte ring; het is niet korrelig, homo-

geen en ligt in een zeer dunne laag op de kern. Eenigen tijd (1 jaar)
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bewaarde bloedligchaampjes breken ligt en toonen
,

dat het stroma om de

kern geheel homogeen is en geen omhulsel bezit. {Berliner klinische

jWochenschrift, 11 Juli 1870, S. 340). D. L.

Ethnologie van Groot-Britannie. — Huxley heeft den lOden Mei daarover

in de Ethnological Society een voordrag! gehouden en aangetoond, dat oud-

tijds Groot-Britannië twee menschentypen bezat, de eene groot, blank
,

met blonde haren en blaauwe oogen, de andere korter, donker, met

donker haar en zwarte oogen. De donkere typus (voorb. de Siluri) geleek

zeer op de volken van Aquitanië en Iberië, terwijl de blanke type veel

overeenkwam met de Belgae van N. O. Frankrijk en van het nu zoo ge-

noemde België. Beide volken spraken dialekten van de Celtische taal.

Huxley gelooft niet, dat de onderscheiden invallen in het land eenig

nieuw element invoerden; het is twijfelachtig, of de Roraeinsche over-

heersching ’t zij het blanke of het donkere element versterkte, maar

zeker werd het eerste versterkt door de invasiën der Nederduitschers en der

Denen. (Quarterly Journal of Science
, Julij 1870, pag. 385).

D. L.

Oost-Indische kina. — De vrees voor een toekomstigen chinine-nood is
,

zegt een Engelsch tijdschrift, overbodig. Van Java zijn 930 ponden kina-

bast naar Nederland uitgevoerd. Volgens de analyse van dr. moens op

Java, bevat deze bast van 2,4 tot 7,5 proc. alkaloïden, waarvan 0,59 tot

3,07 chinine is. Binnen eenige jaron zal de cultuur der kinaboomen over

den geheelen Indischen archipel uitgebreid zijn. ( Quarterly Journal of

Science, July 1870, pag. 400). D. L.
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Hoeveelheid licht dat door crownglas gaat. — Op gromt van theoretische

beschouwingen van yoüng wordt de hoeveelheid licht, die hij loodregten
inval der stralen wordt teruggekaatst, gevonden door de formule

I = - . De juistheid daarvan is door rood aan naauwkeurige pho-
(n + 2)

2

temetrisohe proefnemingen getoetst. Voor zijne methode van bepaling der

intensiteit van het teruggekaatste en van het doorgelaten licht naar het

oorspronkelijke verwijzende ,
vermelden wij hier slechts de door hem met

twee crownglas-platen verkregen uitkomsten. De eene, die 0,15 millim.

dik was en een brekingsindex van 1,5230 had, liet 91,44 proc. van het

loodregt invallend licht door. Volgens de formule zoude dit 91,730 proc.

bedragen. De tweede glasplaat was 1,077 millim. dik, de brekingsindex

bedroeg 1,5225 en de hoeveelheid doorvallend licht was 91,155 proc.,

terwijl het volgens de formule 91,763 proc. zoude moeten bedragen. In

het algemeen bevestigt derhalve de uitkomst dezer proefnemingen de

juistheid der formule. (Amer. Journ. f. Science and Arts , 1870, Juljj, p. 1).

Hg.

Bepaling van den brekingsindex van kleine stukjes glas. —
In hetzelfde

opstel geeft rood eene methode aan, waarvan hij zich bediend heeft om

don brekingsindex van hot glas te bepalen, in die gevallen waarin het

niet mogelijk was daarvan oen prisma te laten slijpen. Hij plaatste kleine

glassplintertjes of gesmolten glasbolletjes in verschillende mengsels van

spermaceti-olie en van kaneelolie, waarvan do brekingsindex bekend was.

Daar nu do brekingsindex van spermaceti-olie geringer, die van kaneelolie

grooter is dan die van crownglas , zoo kwam het er op aan het mengsel

te vinden, waarin het glassplintortje aan de doorvallcndc stralen geenc

afwijking meer doet ondergaan of het glasbolletje niet meer als een lens

werkt. In beide gevallen werd hiertoe het mikroskoop gebruikt en als

lichtbron eene sodium-vlam, terwijl het licht door eene onder de voor-

werpplaat geplaatste spleet ging. H°.
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Spectroskopisch onderzoek van bloed. — Onder do mededcelingen der

laatst gehouden vergadering van de Dritish Association behoorden ook

eenige van e. bay lankestee over de resultaten van liet speotroskopisch

onderzoek van verschillende dierlijke stoften. Onder anderen gaf hij verslag

van zijn bevinding aangaande de groene bloedkleurstof, die bij verschil-

lende soorten van ringwormen voorkomt en welke hij chlorocruorine noemt.

Het schijnt, dat deze stof dezelfde werkingen heeft als do haemoglobine

van andere dieren. Wanneer men de chlorocruorine met cyankalinm en

vervolgens met zwavelantimonium behandelt, verkrijgt men een ligchaam,

dat een absorbtie-speotnim met twee banden geeft, volkomen gelijk aan

het spectrum, dat verkregen wordt door haemoglobine op dezelfde wijste

behandelen. Haemoglobine is niet enkel het eigendom van het bloed van

gewervelde dieren
,

maar werd door hem ook aangetroffen bij een week-

dier , bij twee of drie insektenlarven en bij een schaaldier (Cheirocephahis).

Hg.

Invloed der koude op zoogdieren. —
Dr. houwamii deelde aan de Aka-

demie te Weenen, in hare zitting van den 21sten April j.l. eenige waar-

nemingen mode over den invloed, dien de koude op konijnen uitoefent.

De proeven werden genomen door de dieren met sneeuw te overdekken.

Hot eerste verschijnsel, dat door de verkoeling ontstaat, is eenc vertra-

ging van den hartslag, en deze vertraging staat in juiste verhouding tot

don graad van afkoeling. Het al of niet doorgesneden zijn dor nervi vagi

is daarbij zonder invloed. Wanneer de thermometer in den aars tot 25’

C. gedaald is, bedraagt het getal der hartslagen slechts £—) van hot

normale getal. Zoodra de temperatuur tot 23’ 0. is gedaald, houdt de

mechanische of elektrische prikkeling der peripherische uiteinden van de

nervi vagi op te werken op liet hart of op de bloeddrukking, en deze laatste

blijft dezelfde bijna tot op het oogenblik van den dood, in weerwil van

de voortgaando vertraging der hartslagen. De werkzaamheid van hot

diaphragma houdt slechts mot het leven op. Bij oeno temperatuur van 25°

zijn de darmen volkomen onbewegelijk en blijven zoo ook onder do werking

van elektrische stroomen. Hetzelfde geldt van de blaas, van do carotis

en andere organen met gladde spiervezel en, terwijl integendeel deze stroomen

voortgaan te werken op de ware spieren van den hals, van den tronk,

van de dijen enz. ( VInstitut
, 1870, p. 248).

Hg.

Fossiele koralen in Rienw-Kolland.
—

In de vergadering der Geological

Society van den Oden Februarij j.1., gaf prof. martin .uuncan verslag van
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zijn onderzoek van oen 31-tal soorten van fossiele koralen, afkomstig uit

tertiaire lagen in do provincie Victoria, ten westen van Kaap Howe. Aan

het slot van zijn overzigt leidde hij daaruit eenige algemeene gevolgtrek-

kingen af, welke wij hier overnemen. In den tijd toen zich deze lagen

vormden, was het middengedeelte van Nieuw-Holland bedekt door eene

zee, met open water naar het noorden en riffen in de streek waar nu Java

ligt. Deze zee zette zich voort naar het noordwesten en stond in verhand

met de Middellandsohe zee en de zee, die de plaats der tegenwoordige

Sahara innam. Indiö was toen nog geen deel van een groot vastland;
het grootste gedeelte van Amerika was nog onder de zee bedolven en de

Caraïbische zee was een mtgehreido koraalriffen-streek. Het grootste ge-

deelte van het land bevond zich in het noorden en het zuiden en de rijzing

van Nieuw-Holland en Kieuw-Zeeland boven de zee-opporvlakte geschiedde

ongeveer gelijktijdig met die van do groote bergketenen der oude wereld
,

met de vorming der landengte van Panama en de daling der beide zijden

van het Amerikaansche vasteland. ( Philos. Magaz., 1870, p. 139).

Hg.

De Brachiopoden geen Weekdieren, maar gelede dieren. —
In do vergade-

ring der Boston Society of Natural History, van den Isten Junij j.l. hiclcl

e. s. mouse eene voordvagt over do plaats der Bracliiopoden in liet stelsel.

Volgens hom zijn de Bracliiopoden geen Weekdieren, maar Gelede dieren,

en vinden zij hunne naaste verwanten onder de Ringwormen, met name

onder do Tubicola , Sabella en dergelijke. Ook met sommige Crustacea

bestaan punten van overeenkomst. Zijne gronden , die wjj bier niet nader

kunnen uiteenzetten
, zijn deels ontleend aan liet maaksel der volwassen

dieren, deels aan de ontwikkelingsgeschiedenis. Ook de Bryozoa , waar-

mede do Brachyopoclen het naast overeenkomen, moeten volgens hom

naar de wormen worden ovorgebragt. (.Americ. Journ. , 1870, Julij , p. 100).

Hg.

Voortplanting van het gelaid door den grond. — Bij gelegenheid, dat men

te Chicago in Noord-Amerika een tunnel onder het meer maakte, heeft

men eenige proeven genomen over den doorgang van hot geluid door den

bodem. Eerst toen men op 91 meters van den eersten put gekomen was,

kwam men op dit denkbeeld. Vlak boven den tunnel bevindt zich do

golfbreker, die het dok sluit. De bekleeding van dezen golfbreker bestaat

uit halfronde zuilen, die twee aan twee door een vlakken vloer van 0,30 tot

0,60 meter verbonden zijn. Binnen in den tunnel hoorde men duidelijk het

geklots dor golven daartegen aan , hoewel het geluid door een laag aarde
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van ongeveer 18 meters dikte moest gaan. Men had gelegenheid eene

andere waarneming te doen, toen de tunnel een lengte van 800 meters of

iets meer had bereikt, en stoombootcn mot schepraderen daarboven pas-

seerden. Men vernam toon het geluid , dat door de schepen gemaakt werd,

even duidelijk door eene dikte van 9 tot 12 meters aarde, alsof het door

eene watorlaag van gelijke dikte gegaan was. Dc arbeiders dachten, dat

het geluid gestuit zou worden door eene dikte van 45 tot 60 meters aarde.

Toen men echter op eenen afstand van 240 meters gekomen was, nam

men waar, dat slagen op stukken steen of metaal, die men in de aarde

dreef, nog duidelijk gehoord werden. De vraag is echter, of het geluid

zich voortplantte door de 240 meters aarde dan wol of het niet eerst ging

door de 9 meters aarde, die het geluidgevend ligchaam scheidden van het

water, vervolgens door do 240 meters water en dan weder door do 9 meters

aarde tusschen het water en de personen in den tunnel, die het geluid
hoorden. De proef was derhalve in dit geval niet zuiver. Zij kan op eene

meer afdoende wijze genomen worden bij gelegenheid der doorboring van

den Mont Cenis, wanneer do elkander van belde zijden naderende arbei-

ders er op letten, wanneer zij voor het eerst hot geluid hooren, dat door

hunne wederpartij veroorzaakt wordt. [Les Mondes , 1870, XXIII, p. 474).

IIg.

Hoeveelheden gond op verschillende tijden. — In do Mechanic's Magazine

worden de hoeveelheden goud, welke op verschillende tijden op aarde be-

stonden , op de volgende waarden geschat:

Toch zoude al het thans bestaande gond, indien hot oenen enkelen

klomp versmolten werd, slechts een cubus uitmaken van iets minder dan

8 meters zijde. [Les Mondes
, XXIII, p. 475).

Hg.

Ontdekking van Amerika door de Chinezen. — Op hl. 71 van het Bijblad

deelden wij hot gevoelen hieromtrent van j. iiakiay te San Francisco mede;

over de zaak zelve is trouwens door den heer iiabiog heys,van zouteveen

bij liet begin der Christelijke jaartelling , . .

1062 millioonenguldens.

tijdens de ontdekking van Amerika.
. . . . 142 » »

in 1600
. .

262 »

» 1700 »

» 1800 .
.

2812 » »

» 1813 »

» 1853 »

» 1870
. .

15000 »
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in het Album zelf, hladz. 72, ’teen en ander medegedeeld , waarheen

wij verder verwijzen. Hier zij nog opgemerkt — een brief van den zoo

even genoemden heer geeft ons daar aanleiding toe, — dat het gevoelen

van HANLAY geenszins nieuw is, maar reeds in 1761 door den bekenden

sinoloog de guigkes gedeeld werd en dat ook in onze eeuw onderscheiden

schrijvers do zaak uit dit oogpunt beschouwd hebben. Ook in het Neder-

landsch tijdschrift de Globe, 1845, deel IV, blaclz. 1, vindt men de ont-

dekking van Amerika door de Chinezen behandeld. Overigens bewijst dit

feit voor do verwantschap van Chinezen , Mongolen en Amerikanen niet ge-

noeg; de beschaving van sommige streken van Amerikaklimt tot veel ouderen

tijd op dan do vijfde eeuw, on reeds in de vroegste voorhistorische tijden

werd Amerika bewoond door dergelijko monschen als de tegenwoordige ,

terwijl eindelijk de taal dor Chinezen monosyllabisch, die der Amerikanen

polysyllabisch is. Wij moeten hier echter ook wijzen op het feit, dat do

bewoners van Amerika geenszins kunnen geacht worden een enkelen stam

uit te maken; hot physiek verschil tussohen onderscheidene volken, o. a.

van den schedelvorm, is daartoe te groot. D. L.

Proeven op verflenste planten. Pbillteux hoeft proeven gedaan om do

vraag te beslissen, of men , wanneer men eeno verlepte plant weer frisch

ziet worden , het rogt heeft te besluiten , dat zij water heeft geabsorbeerd.

Zijne proeven zijn genomen op 5 verschillende plantensoorten, die in ver-

flensten toestand, werden opgehangon onder oen grooto glazen klok in mot

vocht verzadigde lucht. Bij hot bezigen van oen afgesneden tak of blad

werd de doorsnede steeds mot vernis overtogon , opdat er geone opslorping

kon plaats hebben op do doorsnijvlakten. De planten werden gewogen

voor zij onder de klok werden geplaatst en nadat zij , weer frisch ge-

worden , daaronder van daan waren genomen. De resultaten nu van deze

wegingen waren :
Vóór de Na de

weging: weging:

bij 5 bladen van Malva sylvestris met do gcheelo

bladstelen 5.98 gram. 5,58 gram.

bij bloemen van Solidago canadensis 4,53 » 4,15 »

bij een takje van Sambucus nigra 10,60 » 15,60 »

bij eon plant van Mercurialis annua 3,85 » 3,77 »

bij een plant van Parietaria officinalis 5,65 j> 4,78 »

Bij deze proeven werden de jongste deden vooral weer frisch en vast.

De stengel echter was verkort en in plaats van cylindrisch, plat gewor-

den
,

ofschoon niet tot aan den top. Uit de weging nu blijkt, dat do

Vóór de Na de

weging: weging:

*S 5 bladen van Malva sylvcstris met do goheele

bladstelen 5.98 gram. 5,58 gram.

bij bloemen van Solidago canadensis 4,53 » 4,15 »

bij een takje van Sambucus nigra 1G,60 » 15,60 »

bij een plant van Mercurialis annua 3,85 » 3,77 »

bij een plant van Parietaria officinalis 5,65 j> 4,78 »
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planten , waarmede de proeven gedaan zijn , geen water hebben opgeslorpt,

maar eerder verloren , en voorts kan men er uit besluiten , dat de frisoh

wording hot gevolg is van de verplaatsing van het water, dat van don

stengel of den blad- of bloemsteel zich begeeft naar de bladen en bloemen.

(Compt. rend. , Tom. LXXI, pag. 81). D. L.

Oorspronkelijke stammen in de Nilgiri’s. —
De heer noss king gaf over

deze stammen (Toda’s, Khota’s, Erula’s en Kurumba’s) den 3den Mei

oen verslag in de vergadering van de Anthropological Society. Hij wees

daarbij in de eerste plaats op liet voortbestaan naast elkander in eenc

beperkte streek van verschillende stammen, waarvan elk zijn eigen taal

on zeden bewaart en allen volstrekt afgescheiden blijven van de talrijke

bevolking der vlakten, en in do tweede plaats op de aanwezigheid in die

streken van druïden-kringen, cromlechs , kistvaens en tumuli, zoo ver-

rassend gelijkende op die van westelijk Europa, dat men geneigd zou

zijn te denken aan cene westwaartsche verhuizing van voorhistorische

volken uit deze streek. ( Quarterly Journal of Science
, Juli) , 1870, )iag.

38G). [Men vergete overigens bij dergolijkc overeenkomsten niet, dat gelijke

omstandigheden en de noodzakelijkheid, daaruit geboren, om overeen-

komstige hulpmiddelen en stoffen tot een gelijksoortig doel aan te wen-

den
,

van zelf tot hot te voorschijn roepen van overeenkomstige produc-

ten leiden moet, zonder dat hier nog aan navolging of verwantschap

behoeft te worden gedacht]. • D. L.

Mimetische planten. —
In cenc bijeenkomst der Linnean Society worden

door w. wilson salnbeks een aantal planton vertoond, steeds bij paren

gerangschikt, waarbij de planten van elk paar ton aanzion van bladstel-

ling cn bladvormen, zelfs in do adering der afzonderlijke bladen zoo op elkan-

der geloken, dat zij nnauwelijks te onderscheiden waren
,

en die toch behoor-

den tot geheel verschillende natuurlijke orden, die in geen opzigt mot

elkander verwant zijn. De heer S. twijfelt er niet aan , of, indien do

aandacht op dit punt gevestigd wordt, zulk cene verzameling zeer zal te

vorgrooton zijn. (Quarterly Journal of Science
, Julij 1870, pag. 397).

D. L.

Voortplanting van gearticuleerds klanken door ijzerdraad. — Weiniiolb te

Chemnitz plaatste twee kleine klankbodems op oen afstand van ruim C46

meters van elkaar, elk op den zolder in een van twee geheel vrij staande

huizen en verbond ze door een ijzerdraad van omstreeks 700 meters lengte

en 0,65 m.m. middellijn. De uiteinden van dien draad waren elk eenigo
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malen gewonden om een koperen staafje van omstreeks 4 centimeter lang

en 2,5 m.m, dik en deze staafjes werden door liet gewigt van den draad,

die alvorens hij om het staafje gewonden was door den veerkraohtigen wand

van den klankbodem was gestoken, daartegen aan gedrukt. De beide huizen

stonden elk op een heuvel, waardoor het mogelijk werd den draad in oeno

kettinglijn van 10 of 17 meters diepte vrij te laten hangen. De draad be-

stond uit zes stukken, die met de uiteinden door ineendraaijing aan

elkaar waren verbonden.

Elk woord nu , dat op een afstand van 5 tot 15 centimeter van den oenen

klankbodem luid, doch zonder merkbare stemverheffing werd gesproken,

kon tot op een afstand van 1 meter van den anderen zeer duidelijk worden

verstaan niet alleen
,

maar het fijnste onderscheid tusschen de stem van

den eenen of den anderen persoon, zoowel als de willekeurig voortgebragte

wijzigingen daarin konden met het grootste gemak worden waargenomen.

Ook bij het stilste weder was daarbij, doch zonder hinderlijk te zijn, iets

als een brommen in den draad bemerkbaar. Bij een eenigszins sterken

wind maakte dit eene verheffing van de stem des sprekenden noodig en

slechts bij een stormwind moest men van de modedeeling door gesproken

woorden afzien en tot seinen door tikken tegen de klankbodems zijne toe-

vlugt nemen.

Bij stil weder kwam dit kloppen, ook als het slechts met een potlood

geschiedde, als een vier- tot zesvoudige echo terug. De snelheid van voort-

planting der trillingen in een ijzerdraad van 1 m.m. middellijn werd bij

een voorloopige proefneming met eene lengte van 330 meters daarvan be-

vonden 15 maal grooter te zjjn, dan die in de lucht. ( Carl's Repertorium

der Experimental-physik etc.
, VI, S. 109).

Ln.

Over vloeistoffen van groote verstroojjingskracht borigt prof. w. gibbs in

SiUiman's American Journal
, Julij 1870, en daaruit Philosophical maga-

zine , XL, p. 229. Zwavelkoolstof
, zegt hij, hoeft behalve de nadoelen van

groote vlugtighohl met hoogst onaangename reuk, nog dit groote , dat oene

temperatuurverandering daarin stroomingen doet ontstaan, die door do

vermenging van lagen van ongelljke digthoid hoogst nadoelig werken op

do scherpte der begrenzing van de spectra, welke men van een mot die

vloeistof gevuld prisma verkrijgt. Hij heeft er zich op toogelegd om eono

van deze nadeelen vrije vloeistof van even groote, zoo mogelijk nog groo-

tere verstrooijingskracht te vinden. Na vele proefnemingen zonder gunstig

gevolg kwam hij eindelijk op het denkbeeld om te onderzoeken, of eene

oplossing van phosphorus in zwavelkoolstof misschien, door ook nog zwa-
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vel daarin op te lossen, kon bevrijd worden van de ongunstigeeigenschap,

dat zij door het licht ontleed wordt en amorphe phosphorus zich daaruit

afscheidt. Dit gelukte; zulk eene oplossing vertoont eene merkwaardige

stabiliteit, en tegelijk bleek het, dat de aanwezigheid van zwavel in zwa-

velkoolstof de oplosbaarheid van phosphorus daarin niet vermindert, maar

integendeel aanmerkelijk vermeerdert.

In een hol prisma met glazen wanden en een brekenden hoek van 60’

werd eene sterke, bijna verzadigde oplossing van zwavel in zwavelkool-

stof gegoten. In het spectrum daarvan bedroeg de hoek tusschen de lijnen

Li on D 0” 60' 10 . Door toevoeging van eene aanzienlijke hoeveelheid

phosphorus tot de oplossing kon die hoek vergroot worden tot 2"* 25' 30".

Die tusschen Na, en Na
4

bedroeg dan 0° 2'20'. Het spectrum was daarbij

volkomen helder met scherp begrensde lijnen, slechts veroorzaakte de gele

kleur der oplossing eene verkorting daarvan aan het violette einde.

Ln.
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Nieuw en zonderling gebruik van het zuurstofgas. — De hoer wiueman
,

directeur van eeno opzettelijk tot voortbrenging van zuurstofgas ingerigte

fabriek te New-York, schrijft het volgende aanhet Scientific American Journal:

»Hefc gebruik van liet zuurstofgas om de petroleum-bronnen, die ophiel-

den te vlooijen, op nieuw in gang te brengen, is met zoo goed gevolg

bekroond, dat do verkoop van zuurstofgas daardoor sterk is toegenomen.
%

Men voert het gas door pijpen tot op don bodem der putten , en aldaar zieh

vermengende met de dampen der koolwaterstoffen, vormt het een ontplof-

baar mengsel, dat aangestoken wordt. Door de ontploffing openen zich

aderen, die tot daartoe gesloten waren en het petroleum begint op nieuw

toe te vloeijen.” (Les Mondes, 1870, XXIII, p. 745).

Ho.

Platina in Lapland. — In eenen brief, gedagteekend uit Stokholm van don

llden Mei dezes jaars, heeft professor kokdenskiöld aan poggendoki'P be-

rigt, dat men onder het goud, hetwelk in den vorigen zomer in tamelijke

hoeveelheid en soms in vrij groote klompen in het zand bij de rivier Ivalo

in noordelijk Lapland is gevonden , ook platina heeft aangetroffen, hetgeen

tot dusverre in de overigens aan eigendommelijke metalen zoo rijke gra-

nietstreek van Skandinavië nog niet ontdekt was. {Arm. d. Phys. u. Chemie,

CXL
,

p. 336). Ho.

Nieuwe afüneermethode tot scheiding van zilver van goud. — De heer r. b.

millek
, essayeur aan de koninklijke munt te Sydney op Nieuw-Holland,

bezigt hiertoe eene doorleiding van chloorgas door het vooraf gesmolten

goud. Om de bewerking goed te doen gelukken zijn oenige voorzorgs-

maatregelen noodig, waaromtrent wij naar het opstel zelf verwijzen, waarin

do methode uitvoerig beschreven is , die in gemakkelijkheid van uitvoering

en naauwkeurigheid der uitkomst boven de tot dusverre gevolgde schijnt

uit te munten.

Reeds zijn meer dan 200 000 onsen goud, afkomstig van twintig ver-
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schillende vindplaatsen in Nieuw-Zuid-Wallis, op die wijze behandeld.

Het goud- on zilvei’gehalto daarin wisselt van 654 tot 983 deelon goud on

15 tot 337 doelen zilver op 1000 deelon. Opmerking verdient daarbij nog,

dat in het algemeen het zilvergehalte in het ruwe goud toeneemt, naar-

mate het van eene noordelijker gelegen plaats afkomstig is. {Polyt. Juum.,

CXCYII, p. 43). Ho.

Esn spiraalklepvlies in de poortader der knaagdieren. — Tot hiertoe be-

schouwde men do poortader als vrij van kleppen. Een onderzoek van

iiYKTL heeft geleerd, dat zij dit in de orde der knaagdieren niet is. Bij

een aanmerkelijk aantal soorten, hehoorende tot allo familiën dezer orde
,

vond hij in de poortader een zich spiraalsgewijs windend klepvlies. Het

gewone getal der windingen bedraagt 3—4, maar het kan dalen tot H

(bij de haas) en klimmen tot 7 (bij Spalux typhlus). Do klop begint aan

don vcreenigingshoek der vena mesenterica en venei gastro-lienalis en door-

loopt gewoonlijk de gelieelo lengte van den poortaderstam. Is echter het

getal der windingen zeer gering, dan blijven deze beperkt tot het begin

van do poortader. (*Sitzungsber. el. kuis. ATcademie
,

1ste Abth. , 1870, LXI,

p. 27). Hg.

Fossiele varenstam. — In de zitting der Geological society to London van

den Oden Maart j.l. vertoonde de heer carrdtiieks een fossielen varenstam
,

afkomstig uit de lagere eoccneformatie van Herne Bay. Deze stam is ge-

heel verkiezeld en vertoont op de doorsnede een maaksel, dat zoo na over-

eenstemt met dat van de levende Osmunda regalis , dat men de soort tot

hetzelfde geslacht zoude brengen. Toch geeft C. do voorkeur aan den

geslachtsnaam Osmundites en noemt de soort Osmundites Dowkeri. De ver-

kiezeling is zoo volkomen, dat niet alleen het geheele parenchym en de

vaatbundels bewaard zijn, maar zelfs de zetmoelbolletjes in de cellen en

hot mycelium van een parasitische Fungus, welke in eenigo dor cellen is

doorgedrongen. [PUI. Magaz., 1870, p. 225).

Hg.

Spiritus uit rendiermos. — Tegenwoordig wordt, naar aanleiding van hot

daaromtrent door prof. sïenrerg te Stokholmhet eerst in het werk gestelde

onderzoek, spiritus in het groot, d. i. op fabriekmatige wijze gestookt uit

het rendiermos, dat ook op onze vaderlandscho heiden veelvuldig voor-

komt. De bereiding bestaat in de eerste plaats in eene verandering der

cellulose van het mos in suiker, door behandeling met verdund zoutzuur.

Dit geschiedt in groote houten bakken, van 170 kub. voetèn inhoud, waarin
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1500 ponden mos met do vereischte hoeveelheidwater en zoutzuur gaan en

waardoor vervolgens stoom van IJ—2 atmosphereu spanning wordt geleid.

Deze behandeling duurt van 8 tot 9 uren. Dan wordt het zuur met kalk

of krijt verzadigd, en, na at'gekoeld te zijn, wordt het vocht afgetapt in

de gistvaten en er gist bijgevoegd. Na vier dagen is de gisting afgcloopen

en kan de destillatie plaats hebben.

Eene hoeveelheid van 103500 pond rendiermos leverde 22075 liters spi-

ritus van 50 proc.

Do rendiermosbrandcwijn smaakt ongeveer als genevor, hetgeen een ge-

volg zoude zijn van do in het mos nooit ontbrekende dennennaalden en

takjes. De uit geheel zuiver mos bereide heeft oenen zwak amandelach-

tigen reuk en smaak, die verdwijnt na filtrering door kool. {Polyt. Journ.,

CXCYII, p. 177). Hg.

Klaring van drinkwater door ijzerzouten. — In het jaar 1859 ') maakten

a. h. hoitman en e. ekankland opmerkzaam op de eigenschap van ijzer-

chloride om troebel en voor de gezondheid schadelijke wateren te klaren

en stelden voor deze toe te passen op de reiniging dor wateren, die

destijds door de groote riolen van Londen in de Theems werden gevoerd.

Later stelde do hoogleeraar j. w. gunning 2) aan de cholera-commissio

voor om deze methode te gebruiken om het Maaswater te Rotterdam zijne

voor de gezondheid schadelijke bestanddeelen te ontnemen en hot voor

drinkwater geschikt te maken. Uit do genomene proeven bleek dan ook

werkelijk do deugdelijkheid dezer methode. Do commissie heeft niet
ge-

tracht eene verklaring van het verschijnsel te geven, dat hier ijzer-hydroxyde

wordt geboren, dat de fijne gesuspendeerde deeltjes in het water inhult

on daarmede ten bodem bezinkt. Later heeft gunning
3) die trachten te

geven. Hij zegt (1. c. pag. 15). »Bij chlorotum ferricum evenals bij sulfas

ualuminicus en chromiumzouten wordt door do verdunning hunner oplos-

ssing de zaraenhang tusschen zuur en basis losser gemaakt, maar er moet

»nog iets bijkomen, alvorens het tot eene volledige scheiding komen kan.

»Dit bepalende kan zijn: warmte of licht, maar ook de aanwezigheid van

»fijno gesuspendeerde deeltjes van geleiachtigen of colloidalon (niet van

»kristallijnon) aard.”

Naar mijne proeven meen ik eene andere verklaring hiervoor te moe-

1 ) Civil Engineer, October 1859,

2 ) Rapport aim don honing van de commissie benoemd bij Z, M. besluit van den

16den Julij 1866 tot onderzoek van drinkwater, pag. 73.

3
) Aanteeheningen van het verhandelde in do sectie-vergaderingen van het Frov.

Utr. Genootschap 1869, pag. 14.
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ten geven. Het is gebleken , dat ijzerchloride in zeer verdunde waterige

oplossing bij de gewone luchttemperatuur gescheiden wordt in vrij zout-

zuur en oplosbaar ijzer-oxyde van braiiam *). Deze zelfde stoffen zullen

zich derhalve ook vormen bij toevoeging eener oplossing van ijzer-chloride

bij rivier- of welwater.

Men bemerkt dan ook inderdaad, dat de vloeistof, die na toevoeging

van dit zout aanvankelijk kleurloos was, zich door vorming van oplosbaar

ijzer-oxyde spoedig duidelijk roodbruin kleurt. Het dus gevormde ijzer-

oxyde zal echter , onder deze omstandigheden, slechts een voorbijgaand

bestaan kunnen hebben , want daar het door normale zouten van alcaliën,

die nooit in de natuurlijke wateren ontbreken , in onoplosbaar ijzer-oxyde

wordt omgezet, zal zich in de vloeistof vlokkig ijzer-hydroxyde vormen
,

dat zich rondom de in het water zwevende organische of anorganische deel-

tjes afzet en met deze ten bodem bezinken.

Om de juistheid dezer verklaring nader te toetsen, vulde ikmaatflcsschcn

van l liter met gedestilleerd water, rivierwater, gedestilleerd water, waarbij

enkele druppels eener oplossing van chloornatrium of sulfas natricus was

gevoegd, liet in elk dezer 4 vloeistoffen papiervezels, zctmcel-korrels en

sulfas baryticus zweven en voegde vervolgens cene oplossing van 0,032

gram ijzer-chloride toe. Reeds na eenige minuten begonnen de vloeistoffen,

die aanvankelijk kleurloos waren, bruinrood te worden en eenige oogen-

blikken later vertoonde zich in het rivierwater en in hot gedestilleerde

water, dat met chloornatrium of suifas natricus was bedeeld , eenc afschei-

ding van ijzer-hydroxyde, dat de papiervezels , het zetmeel en do zwavel-

zure baryt omhulde , en na eenige uren daarmede op den bodem dor fles-

schen was bezonken. Gedurende deze afscheiding werd do vloeistof lang-

zamerhand helder en was ten slotte kleurloos. Met sulfo-cyanas kalicus,

noch met ferro-cyanetum kalicum was een spoor van ijzer lo ontdekken.

In het gedestilleerde water, dat mot dezelfde zwevende stoften bedeeld

was ,
had geen spoor van afscheiding van hydroxyde plaats en de vloei-

stoffen behielden hunne roodbruine kleur.

In plaats van dus
, met gunning

,
de afscheiding van ijzer-hydroxyde te

zoeken in de aanwezigheid van fijne gesuspendeerde deeltjei, meen ik te

hebben aangetoond, dat zij juist moet gezocht worden in de stoften van

kristallijnen aard, die nooit in drinkwater ontbreken. Krecke.

Wijziging vaa de onmiddellijke zaraeastelling der beenderen. — F. tai'illon

heeft onderzoekingen begonnen omtrent de grenzen en de afwisselingen

’) Fhit, Transactions
,

1861 , p. 183.
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van hot physiologisch cletenninismus, on wol eerst door na to gaan , in

welke mate de normale onmiddellijkc bcstanddeelen van het organisme

kunnen vervangen worden door andere. Uit zijne op duiven en ratten
go-

nomene proeven is hem vooreerst gebleken, dat de kalk, die normaal in

de beenderen voorhanden is, gedeeltelijk door strontiaan, magnesia on

alumina kan worden vervangen. ( Compt. rend.
, Tom. LXXI, pag. 372).

D. L.

Internationale commissie voor den meter. — De laatste Comptes rendus

van de Académie des sciences
,

die wij hebben ontvangen , geven verslag

van de zitting van den 22stcn Augustus j.l. Zij zijn slechts 8 bladzijden

groot; in aanmerking genomen de tijdsomstandigheden kon men ook niet

veel anders verwachten. — In die zitting deed de generaal moiun medo-

deeling van zijn aan den minister van landbouw en handel aangeboden

rapport van de eersto zitting dor internationale commissie tot het uitroe-

ren van een internationalen meter, tot de vorming welker commissie do

keizer in 1869 de verschillende natiën, met welke hij in betrekking stond,

had uitgonoodigd (zie o. a. Bijblad 1869, blz. 95). Die zitting is gehouden

op don Ssten en den lilden Augusius onder voorzitting van matuieu. Op

verlangen der vergadering zijn do werkzaamheden ook uitgestrekt tot de

overige elementen van het metriek stelsel, bepaaldelijk tot de gewigts-

eenheid, en zijn dientengevolge twee programma’s — oen voor den meter en

oen voor hot kilogram, — vastgesteld en den leden ter bestudering aanbe-

volen
,

terwijl deze mede hunne gedachten zullen laten gaan over de maat-

regelen tot bewaring der internationale standaarden. Bovendien is er eene

commissie benoemd , aan welke de studie dezer onderwerpen meer impe-

ratief is opgedragen.

Van do 25 staten, die de uitnoodiging van Frankrijk hadden aange-

nomen , waren twintig vertegenwoordigd, — daaronder een aantal Ameri-

kaansche staten. Betreurd werd het, dat de afgevaardigden van den

Noord-Duitschen Bond, van Beijeren en van Wurtemberg niet tegenwoordig

konden zijn. [Compt. rend., Tom. LXXI, pag. 381).

Vreemd en bedroevend mag
het voorzeker genoemd worden, dat

ons land, het vaderland van van swinden en aeneae, die in der tijd zulk

een groot aandeel namen aan de werkzaamheden der commissie te Parijs,

die het metriek stelsel organiseerde, niet vertegenwoordigd was! Moet

men dan alles doen om den vreemdeling te versterken in zijn denkbeeld,

dat onze natie eeno natton eteintc is l D. L.

Voornaamste raenschentypeu naar Huxley. — IIuxleï heeft in de Ethno-
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logical Society zijne denkbeelden over de voornaamste menschcntypen uit-

eengezet. Hij neemt er 5 aan, te weten: 1) de Australioide
, 2) de Ne-

groïde , 3) de Xanthochroische met blanke huid en blaauwe oogen , 4) de

Melancbroische, een type met donkere huid, bewonende eene aardstreek

tusschen de Xanthochroische en de Australioidische volken en 5) de Mou-

goloide. Do meest belangrijke kenmerken, waardoor zich deze typen

onderscheiden, zijn volgens huxley de kleur, do aard van het haar en

de schedelvorm. ( Quarterly Journal of Science , Oct. 1870, pag. 510). Uit-

voeriger berigten hieromtrent worden te gemoot gezien.

D. L.

De Ieren. — Dr. beddoe beschrijft in een opstel over : the Kelts in Ireland,

gelezen in do Anthropological Society ,
do Ieren als een volk met zwart haar,

maar met lichte oogen en beweert, dat, waar men onder hen licht haar

.aantreft, dit op eeno kruising met Denen of Engelschcn wijst. (Quarterly

Journal of Science , Oct. 1870, pag. 517). D. L.

Uitwaseming van water door planten. — Pettenkofeu heeft hieromtrent

waarnemingen gedaan op een eikenboom. Hij bevond
,
dat de hoeveelheid

der uitwaseming toenam van Mei tot Juli] en dan afnam tot October, liet

getal der bladen aan den boom werd geschat op 751 592 , en de gcheele

hoeveelheid van het gedurende hot jaar nitgewasemd water op 539,16 kub.

centimeters water voor de gansche oppervlakte der bladen. Do gemid-

deldehoeveelheidregen voor denzelfden tijd was slechts 65 kub. centimeters ;

do hoeveelheid der uitdamping is dus 81 maal grootcr dan van den regen.

Dit meerdere moet door de wortels diep uit den grond worden gehaald,

en op die wijze komen de boomen de trapsgewijze uitdrooging van ccnc

luchtstreek voor, door aan de lucht hot vocht terug te geven, dat anders

in de aarde weggozonken zou zijn. (Quarterly Journal of Science, Oct.

1870, pag. 524.) D. L.

Vergift van den scorpioen. — Na de boven vermelde Comptes rendns zijn

or nog twee ontvangen ,
behelzende de verflagen van dc zittingen van den

29slen Aug, on den 5den Sept. In het eerste komt voor cene opgave der

proeven van jousset
,

waaruit blijkt, dat het vergift van Scorpio occitani-

cus aan do bloedligchaampjes van het gewonde dier de eigenschap ont-

neemt van over elkander heen tc glijden, zoodat zij dan aan elkander

kloven en zoodoende kleine massa’s vormen, die don ingang der capillaria

verstoppen en do circulatie belemmeren. ( Compt. rend., Tom. LXXI, pag.

407). D. Ir.
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Beelden op de retina na den dood. — Voor een aantal jaren reeds ver-

haalden de dagbladen, boe een Amerikaansch geleerde bet ontdokken van

een moordenaar bijna zeker bad gemaakt door aan te toonen, dat op do

retina van diens slagtoffer de beelden, die daarop bij den dood aanwezig

waren
, nog gedurende zekeren tijd aanwezig bleven, zoodat een pbotograpbie

daarvan dikwijls de trekken van den moordenaar deed kennen. Deze

canard werd voorleden jaar aan de Parijsobe Academie de médecine op eene

wijze in herinnering gebragt, die haar dwong om zich daarmede bezig te

houden als met eene ernstige zaak. Zekere dr. boukion zond haar eene

photographic van de retina eener vermoorde vrouw. Daarop was volgens

hem te zien, hoe de moordenaar, na de vrouw getroffen te hebben, baar-

land doodde, terwijl de hond des huizes op hem afsprong. Dr. vernois

nam toen op zich de zaak te onderzoeken. In zijn dezer dagen bekend

geworden rapport dienaangaande ontwikkelt hij de gronden, waarop a

priori het feit onmogelijk kan worden geacht en berigt dan, dat hij,

gemeenschappelijk met den heer galezowski
, proeven heeft genomen op

do retinae van zeventien dieren, honden, katten en konijnen, welke hij
door vcrworging of met behulp van cyanwaterstofzuur doodde, steeds

terwjjl hun netvlies door een beeld van aanmerkelijke lichtsterkte werd

getroffen. Er was daarna op die retinae niets ter wereld daarvan te zien.

( Cosmos
,

Se série, VII, p. 199).

Ln.

Ijzer- en waterstof. — Naar een mondeling berigt van den heer klein
,

assistent vim prof. jacobi to St. Petersburg ,
aan den heer sacc te Neuf-

chatel, berigt deze (Les Mondes
, XXIV, p. 4) het volgende.

Men weet, dat reeds voor langen tijd prof. jacobi het middel heeft ge-

vonden om ijzer uit zijne zouten langs galvanischen weg af te scheiden in

volkomen coherente platen , evenals ware het koper. In den laatsten tijd

nu is ontdekt, dat het zoo verkregen ijzer, in het luchtledige tot de

gloeihitte gebragt, eene grooto hoeveelheid waterstof ontwikkelt, daarbij

in volume toeneemt en zoo week wordt, dat men een vrij dik plaatje

daarvan gemakkelijk met eene gewone papierschaar doorknipt. Alle langs

galvanischen weg verkregen ijzer, zegt de heer klein, is rijk aan hydro-

genium en vertoont de zoo even beschreven vermeerdering van volume
,

wanneer dit er uit verwijderd wordt. Dit laatste is dus juist het tegen-

overgestelde van wat er bij met hydrogenium beladen palladium geschiedt,

liet galvanische ijzer ontleedt, na van zijn waterstof te zijn beroofd, het

water bij gewone temperatuur.

Hieruit zou dus, volgens den heer klein of althans volgens den heer
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sacc, blaken, dat, wat men tot nog too voor zuiver ijzer hield, eigenlijk
een ijzerhydruur ia , waarin het metaal doorzijne verbinding met waterstof

aan hardheid heeft gewonnen en aan oxydeerbaarheid verloren. De lezer

zal zeker, met referent, gaarne nadere berigten aangaande jacobi’s uit-

komsten afwachten, alvorens dienaangaande te beslissen.

Ln.

Objectief spectraal apparaat. — Mehz beschrijft {Carl's Repertorium VI, p.

1G4 eu Philosophical magazine XXXX, p. 294) eene inrigting voor de spec-

troskopie van het sterrenlicht , die van de gebruikelijke in een belangrijk

opzigt geheel afwijkt. Gewoonlijk toch rigt men een verrekijker tot de

waarneming van de spectra der sterren in, door bij de oogbuis een of

meer prismata of een prismenstelsel a vision directe te plaatsen. In do

iurigting, die meiiz eerst voor profr. eespigiii en voor korten tijd voor

SECciu uitvoerde, is daarentegen een groot prisma geplaatst voor hot

voorwerpglas van den kijker. Dat voorwerpglas van secciii’s refractor

heeft een middellijn van ruim 24 c.M., en het prisma, dat merz daarvoor

plaatste, is slechts iets meer dan 16 c.M. breed en hoog. Het heeft een

brekenden hoek van 12°. Niettegenstaande nu de werkende oppervlakte

van het objectief door dit prisma voor meer dan de helft wordt ver-

minderd, is toch de lichtsterkte van het daardoor verkregen spectrum

aanmerkelijk grooter dan bij hot gebruik van het geheelo voorwerpglas

met de gewone spectroskopische inrigting; terwijl, niettegenstaande de

kleinheid van den brekenden hoek van ’t prisma, toch de verstrooijing

op deze wijze zesmaal grooter is dan die, welke men op de vroegere

wijze verkreeg.

Merz zegt, dat hij in den laatsten tijd op kleinere schaal ook zulk

een prisma had vervaardigd, dat, uit crown- en flintglas zaamgesteld,

het licht verstrooit zonder afwijking of d vision directe werkt.

Ln.
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Verband tssschen de zonnevlekken, de magnetische declinatie en het noor-

derlicht. —
In 1820 begon schwabe te Dessau eene reeks van waarnemin-

gen , waaruit hij afleidde, dat er in het getal der zonnevlekken eene

periode waarneembaar is, met een maximum, dat na 7—13 jaren terug-

keert. Wolf te Zurich toonde vervolgens aan, dat men, door de oudere

waarnemingen te verzamelen en kritisch te schiften , daaruit hot bestaan

eener periode van omstreeks 11 jaren kan afleiden. Nieuwlings heeft

loomis, hoogleeraar aan -het Yale College in Noord-Amerika, dit pmnt

nogmaals aan een naauwkeung onderzoek onderworpen. Zijne uitkomsten
,

kort zamengovat, zijn do volgende :

1) De gemiddelde tusschenpoos tusschen twee elkander volgende ma-

xima van de zonnevlekken bedraagt nagenoeg juist tien jaren, maar zij

wisselt tusschen zeven en dertien jaren.

2) Do hoegrootheid van het maximum is veranderlijk; in het algemeen

volgen elkander twee of drie bijzonder sterke maxima op, die gevolgd

worden door twee of drie geringere maxima.

3) De periode van tien jaren der zonnevlekken wordt teweeg gebragt

door de heliocentrische conjuncties en opposities der planeten Jupiter en

Saturnus.

4) De voornaamste afwijkingen van de genoemdenormale tien-jaarlijksche

periode worden veroorzaakt door de heliocentrische conjuncties en oppo-

sities van Venus en de aarde.

5) Deze afwijkingen kunnen echter niet volkomen door den invloed der

planeten worden verklaard, zonder tevens aan te nemen, dat er eene

dergelijke seculaire verandering in het magnetisme der zon als in het

magnetisme der aarde plaats grijpt.

lleeds wolf en vervolgens lamont hadden het verband tusschen de ver-

anderingen in het aardmagnetisme en de zonnevlekken aangetoond. Ook

loomis besluit daartoe. De waarnemingen op verschillende plaatsen ge-

daan werden herleid tot die van Praag als eenheid. Hij bevond dan:

0) dat eene dagelijksche ongelijkheid van de magnetische declinatie
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tot een bedrag van zes minuten te Praag, onafhankelijk is van de veran-

deringen der zonsoppervlakte van jaar tot jaar;

7) dat een hooger bedrag dan zes minuten in de dagelijksohe ongelijk-

heid der magnetische declinatie nagenoeg volkomen evenredig is aan do

hoegrootheid van de gevlekte oppervlakte der zon, zoodat men mag aan-

nemen , dat dit hooger bedrag hetzij het gevolg is van de verandering der

zonsoppervlakte, of dat beiden dezelfde gemeenschappelijke oorzaak hebben.

ïen aanzien van het noorderlicht komt loomis tot de volgende uit-

komsten.

8) In de poolstreken komt het noorderlicht bijna dagelijks gedurende

het geheele jaar voor en aldaar kan derhalve ten aanzien van hot getal

der noorderlichten van geene periodiciteit sprake zijn, ofschoon het mo-

gelijk is, dat er zulk eene periodiciteit in den graad van schittering van

het noorderlicht bestaat.

9) Op plaatsen waar gemiddeld jaarlijks 20—25 noorderlichten worden

waargenomen, kan het bestaan eener tien-jaarlijksche periode daarin dui-

delijk worden aangoloond.

10) De tijden van het maximum en het minimum der zonnevlekken

beantwoorden op eene in het oog looponde wijze aan de tijden van het

maximum en minimum der talrijkheid van noorderlichten op middelbare

breedten.

11) De elkander opvolgende maxima van het noorderlicht zijn verande-

lijker dan die der zonnevlekken, zoodat men de tien-jaarlijksche periode

ligtelijk over het hoofd zoude zien
, en men zoude besluiten

, dat do ma-

xima slechts na tusschentijden van GO jaren terugkeerden.

12) Wanneer men de veranderingen in do zonnevlekken , do magneti-

sche declinatie en het noorderlicht door kromme lijnen voorstelt, dan

komen de meest in het oog vallende onregelmatighedenin de kromme lijn

van het noorderlicht overeen met dergelijke onregelmatigheden in do

kromme lijnen van de zonnevlekken en van de magnetische declinatie,

ofschoon de afwijkingen in het algemeen bij de eerste geringer zijn.

13) Belangrijke storingen van liet aardmagnetisme gaan gepaard met

buitengewone veranderingen der zonaoppervlakte op denzelfden dag en

doorgaans ook met het verschijnen van het noorderlicht. (American Jour-

nal of Science and Arts, 1870, p. 153). Hg.

Elektrische stroomen door elektrostatische inductie en verklaring van het

aardmagnetisme. — Uit eenige proefnemingen heeft felix mahco , hoogleer-

aar te Turijn, het volgende besluit getrokken. «Wanneer eeuig ligchaam

de electrostatische inductie ondergaat, dan ontstaat daaraan een stroom ,
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gaande van het gedeelte ,
dat de elektronegatieve spanning verkrijgt, naar

het gedeelte, dat do elektropositieve spanning aanneemt; en wederkeerig,

wanneer een geïnduceerd ligchaam tot den natuurlijken toestand torug-

keert, ontstaat een stroom, gaande van het gedeelte, dat de elcktroposi-

tieve spanning verliest, naar het gedeelte, dat de elektronegatieve spanning

verliest.”

Dit geleidt hem tot eene verklaring van liet magnetisme der aarde.

Wanneer
,

zooals waarschijnlijk is, de zon een met positieve elektriciteit

geladen ligchaam is, dan zal het aardsche halfrond, dat naar de zon toe-

gekeerd is, elektronegatief, het tegenovergestelde elektropositief zijn.
Daar echter de zon schijnbaar om de aarde van het oosten naar het wes-

ten draait, moet do elektrische spanning der twee halfronden zich in

gelijke rigting bewegen. Er ontstaat derhalve een stroom
, gaande van

het oosten naar het westen, welke de oorsprong van het aardmagnetisme

is. Makco herinnert hierbij, dat, wel is waar, de elektriciteit zelve niet

door hot luchtledig geleid wordt, maar dat, volgens een proef van vol-

picelli (Compt. rendus 1869, 4 Oct.) de elektrische inductie zich des te

heter voortplant, naar gelang hot luchtledig volkomcner is.

Hiermede in overeenstemming zijn ook do bekende verschijnselen van

het aardmagnetisme. Dit is , volgens sabine , hot sterkst wanneer zich de

aarde in haar perigaeum, d. i. het digtst bij de zon bevindt. Ook het

viermaal in do vierentwintig uren , telkens na ongeveer zes uren, tcrug-

keeren van het maximum en het minimum
, overeenkomstig den stand van

do zon in don meridiaan, wordt daardoor verklaard. Voorts ziet men

zoo ook ligtelijk in, dat de verschijning van vlekken op de zonsopper-

vlakte daarop invloed moet hebben. Daar ook de maan door de zon ge-

ïnduceerd wordt, vindt ook de wederkeerigo invloed der maan op het

aardmagnetisme daarin hare verklaring. Hetzelfde geldt van do planeten,
inzonderheid van Venus. ( BiUiotheque univers. Arch. géne'r. 1870, no. 153

p. 72). Ho.

Flora van Ysland. —
Ofschoon Ysland binnen den poolcirkel ligt on eon

groot deel dor oppervlakte bedekt wordt door bergen , waarvan vele tot

COOO voet hoog en voor do helft door eeuwige sneeuw bedekt zijn, is het

klimaat toch, tengevolge van den invloed des golfstroonis, betrekkelijk

zacht. Dit blijkt ook uit do flora. Onlangs heeft professor babington,

in het Journal of the Lmnean Society, eene kritisch bewerkte lijst gepubli-

ceerd van 4G7 soorten van phanerogamen op dit eiland. Daaronder zijn

cr slechts G2, die niet in Groot-lirittanjo voorkomen. Slechts 3 zijn be-

paald arctische soorten cn
worden ook in Noord-Amcrika terug gevonden.

Hg.



93 ALBUM DEK KAÏUUK.

Zaraenvriezing van jjsstukken. — Gewoonlijk wordt dit verschijnsel op

het voorbeeld van tyndall en Helmholtz toegeschreven aan den invloed

der drukking en de daardoor veroorzaakte verlaging van het smeltpunt.

Peaukhler heeft onlangs doen zien , dat dit verschijnsel echter ook kan

plaats grijpen , zonder dat de ijsstokken met elkander in onmiddellijke

aanraking zijn. Ten bewijze dat de zaracnvocging door zich hij 0’ vor-

mende ijskristallen kan geschieden, voert hij de volgende proef aan.

Men laat water in een glazen ballon geheel bevriezen en dompelt de-

zen vervolgens in warm water tot lat de ijsbol van den wand los gela-

ten heeft. Daarop plaatst men den ballon in smeltende sneeuw. Na 2-1

uren heeft zich dan de ijsbol weder tegen het glas aan vastgehecht door

concentrische ringen van ijs, die zich tusschen den ijsbol en het glas heb-

ben gevormd. (;Sitzungsher. d. K. Akad. LIX p. 20.) Hg.

Naphtaline ab bewaarmiddel. — Professor asa geay beveelt , op grond van

langdurige ondervinding , de naphtaline aan als een uitstekend middel

om, in plaats van kamfer, tegen motten en andere insekten als bewaar-

middel gebruikt te worden , voor pelswerk alsmede voor opgezette dieren,

insekten enz., planten in herbariën enz. (Polyt. Journ. CXCVII p. 548
,

uit hot Americ. Journ. of Pharm.) Hg.

Versteend wond bij Cairo. — Het versteende woud , dat de woestijn ten

oosten van Cairo overdekt, hooft menigen reiziger langs den grooton weg,

die door die woestijn naar Suez loopt, verbaasd , vooral wegens hot con-

trast tussohen die tegenwoordig zoo dorre landstreek met hetgeen deze in

een niet zoo ver verwijderd verleden moot geweest zijn. Buhkiiardïhield

do hoornen van dat woud voor dadelpalmen , uoliioyd voor doem-palmen ,

Murray mede voor eene palmsoort. Wilkinson spreekt van palmen en

vertakte en van doorns voorziene hoornen, alsmede van stengels, die op

bamboestengels gelijken. Een naauwkeurig onderzoek van den thans over-

ledenen under heeft echter, ook na ecu persoonlijk bezoek der plaats,
hem slechts eene plantensoort doen vinden

,
die hij Nicolia aegyptiaca go-

noemd heeft. Owen heeft echter daarbij nog eene tweede soort ont-

dekt
,

die door cakkuiiieks in het Geolugical Magazine ,
vol. 7

, pag. 306

beschreven en afgebeeld is onder den naam van Nicolia Owenii. (Quarterly

Journal of Science, Oct. 1870, pag. 540). D. L.

Evenredigheid der seksen bij polygaraische volken. —
In een opstel, gele-

zen den 15den Februarij in eene bijeenkomst van anthropologon te Lon-

den
,

deelde Dr. j. Campbell, die lange jaren in Siam gewoond hoeft,

mede, dat do evenredigheid tusschen de aldaar geboren wordende kindc-
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ren van liet mannelijk en het vrouwelijk geslacht daar dezelfde is als in

landen, waar de monogamie in zwang is, dat is te zeggen, dat het

getal der jongens en meisjes nagenoeg gelijk staat. Gelijk men weet,

hebben sommigen beweerd , dat bij de polygamische volken de vrouwelijke

geboorten de mannelijke overtroffen. D. L.

Diamanten.
— Volgens de dagbladen bevestigen zicli do vroegere berig-

ton omtrent het aanwezig zijn van vele diamantenin Zuid-Afrika, bepaal-

delijk in de streken aan de Vaal-rivier. Door een aantal lieden, die

zich daarheen begaven om diamanten te zoeken, zijn er een groot aantal

gevonden en daaronder van aanmerkelijke waarde. Door wöhleb zijn

kleine diamanten ontdekt in vereeniging met platina uit het Oregon-gebied,

en ook uit Boheme schijnen echte diamanten (dus niet de zoogenaamde

Bohecmschc diamanten, die slechts zeer zuiver kwartskristal zijn) aange-

voerd te zijn. ( Compt. rencl., Janvier 1870, pag. 140). In dit en het vorig

jaar heeft het ontstaan der diamanten weder de aandacht getrokken. AVij

herinneren hier aan de waarneming van collas en do door hem daarop

gegronde speculation, cp'bladz. 26 van dit Bijblad vermeld. Goppert
,

die in zijne in 1864 door de Hollandscho maatschappij van wetenschappen

te Haarlem bekroonde verhandeling de formatie van do diamant langs den

natten weg verdedigde , heeft in twee diamantenvan het koninklijk minera-

lo"isch museum te Berlijn nieuwe bewijzen voor zijne stelling ontdekt. De

eene 263 milligr. zwaar, bevat een groot aantal volkomen ronde , groene

korreltjes ,
welke geïsoleerde cellen schijnen te zijn, niet ongelijk aan Proto-

coccus pluvialis. Hij heeft deze soort Pr. adamantinus genoemd. Do andere dia-

mant, 345 milligr. wegende, bevat minder ronde en meer verlengde cellen,

die vaak zich vereenigen tot een ijl parenchymateus weefsel: zij gelijken het

meest op Palmogloea macrococca, en göppekt heeft er daarom den naam van

Palmogloeites adamantinus aangegeven. {Abhandl. der Schles. Geseljsch.f. Na-

turwissensch. u. s. w., 1869, S. 02). — Wij voegen hierbij de formule van

sciiiuui' voor de berekening van de waarde van een diamant. Zij a de

marktprijs van één karaat, dan zal de waarde van een diamant, wegende

m
0,

m karaten , zijn
— [m + 6) a. (Handbuch der Edelsteinkunde. Wien 18C9).

D. L.

Vernieling van vóórhistorische monumenten. — Beklagen de Nederland-

sche archaeologon en anthropologen er zich over, dat men in den laatsten

tijd eenige hunebedden in Drenthe heeft doen springen om van de steenen,

waaruit zij zijn samengesteld, gebruik te kunnen maken, — wij kunnen

thans mededeelen, dat het in Engeland niet beter gaat. In ocno onlangs

gehoudeno zitting dor Bthnological Society werd sterk geklaagd over de



94 ALBUM DEE KATUUK.

vernieling van een aantal cromlechs in het district van Dartmoor en van

een anderen op Jersey, on de wensch ui.tgedrukt, dat het gouvernement

die monumenten bij eene wet onder zijne bescherming nemen mogt.

D. L.

Aymara-Indianen. — In dezelfdezitting beschreef david tobbes de Aymara-

Indianen. Zij zijn klein van gestalte, breed gebouwd, met grooto hoof-

den en korte ledematen. Het opmerkelijkste bij hen is echter de buiten-

gewone capaciteit van den thorax , die er geheel op ingerigt is om te

ademhalen op eene hoogte van 8000 tot 16000 voet boven de zee, waar

de atmosfeer naar evenredigheid ijl is. D. L.

Over een zout, dat in eene verzadigde oplossing daarvan onzigtbaar is,

berigt tomlinson [PhilosopMcal magazine , XL, p. 328). Een mengsel van

zwavelzuur zinkoxyd en zwavelzure soda in aequivaleritverhoudingen werd

opgelost in eene hoeveelheid kokend water , die maar juist groot genoeg

was om te beletten , dat een gedeelte van het zout zich hij hot koken in

watervrijen toestand afscheidde en, nog heet gefiltreerd, in chemisch

zuivere reageerbuisjes gegoten. Een aantal andere zouten nu hebben de

eigenschap om onder deze omstandigheden bij verkoeling niet te kristalli-

seren
,

vooral wanneer ook door een propje van watten in het boveneind

van het buisje de toetreding van vaste deeltjes uit de lucht belet wordt,

ook zelfs niet bij eene verkoeling tot 0°. De hier genoemde oplossing

schoen hetzelfde verschijnsel te vertoonen , toen de buisjes in smeltend ijs

of ook zelfs in een bevriezend mengsel tot 0’ of tot —12’ C. werden ver-

koeld. In beide gevallen bleef de oplossing volkomen helder. Maar toen

men een zoo of later een slechts tot 0’ verkoeld buisje omkeerde, vloeide

slechts een klein deel der oplossing naar beneden en het buisje toonde

zich met eene grooto hoeveelheid kristallen gevuld, die, toon men het

buisje weder in den vorigen stand bragt en ze dus weder met de moeder-

loog bedekt werden, ook weder geheel onzigtbaar waren. Op enkele

plaatsen evenwel was de lucht, die tusschen do kristallen gedrongen was,

door het toevloeijcn der oplossing opgesloten geworden on de zoo door

kristalvlakken begrensde kleine luchtmassa's vertoonden zich in do oplos-

sing met verwonderlijke scherpte.

Vooral in verband mot dit laatste herinnert tomlinson aan de reeds

door Sir d. beewsteb in ’t licht gestolde gemakkelijkheid, waarmede

kleine spleetjes of andere gebreken in doorschijnende ligchamen , ook de

meest onregelmatig gevormde, kunnen ontdekt worden, wanneer men die

ligchamen bij doorvallond licht beschouwt, na ze in eene vloeistof te

hebben gedompeld , waarvan de brekingsaanwijzer ongeveer gelijk is aan
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den hunne. Als b. v. een ruwe topaas , in een met Canadabalsem of sas-

safrasolie gevuld buisje tegen het licht wordt gehouden en rondgedraaid,
dan valt het kleinste scheurtje of ander gebrek daarin dadelijk in ’t oog

en zelfs wanneer de brekingsaanwijzer van de stof des steens veel grooter

is dan die van eenige bekende vloeistof,, zooals dit bij diamant, robijn,

jaspis en enkele andere het geval is
, grijpt nog bijna hetzelfde plaats als

men ze in cassiaolie of in antimoninm-superchloried dompelt.

Lu.

Aantrekking en afstooting door trillende ligchamen. — In 1834 reeds heeft

een Fransch geleerde, guïot, bekend gemaakt, dat ligte ligchamen, die

zeer bewegelijk zijn ondersteund, zich naar een trillend ligchaam toe be-

wegen , als dit daar digt bij wordt gebragt, of om het met we'nig woor-

den uit te drukken, door dit ligchaam worden aangetrokkén. Men spreekt

toch van aantrekking tusschen twee ligchamen, zoodra deze een streven

toonen om elkaar te naderen, zonder dat een oorzaak daarvan buiten die

ligchamen , b. v. de werking van een omringend medium
, dadelijk in ’toog

valt, en van afstooting als 'onder dezelfde voorwaarde zij een streven ver-

toonen om zich van elkaar te verwijderen. En al is nu het bewijs gemak-

kelijk , dat bij het bovengemelde verschijnsel do bron der beweging in de

omringende middenstof ligt —
in ’t luchtledige is daarvan niets te bespeu-

ren _ toch is het gebruik dier beide woorden hier niet wel te ontberen.

Een aan een
dunnen draad opgehangen papiertje dan wordt door de

beide beenen van een trillende stemvork aangetrokken. Na het bekend

worden van dit feit heeft men er vele jaron achtereen, zoover mij be-

kend is, niets meer van vernomen, niettegenstaande guyot later, in 1801

{Preste scientifique, III, p. 246) er nogmaals de aandacht op vestigde en

dit van een reeks van theoretische beschouwingen deed vergezeld gaan.

Eerst in het nu ten einde spoedend jaar is het gebleken
,

dat dit in

zoo menig opzigt belangrijk verschijnsel de aandacht althans van enkele

physici had getrokken. Bijna gelijktijdig en, naar het schijnt onafhan-

kelijk van elkaar, zijn sciielbacii in Duitschland en guthuie in Engeland

begonnen zich daarmede bezig te houden. De eerste heeft zijne uitkom-

sten bekend gemaakt in poggendoiot's Annalen der Physik und Chemie
,

CXXIX S. 070 en CXL, S. 325 u. 495
,

en de tweede in Proceedings of

the royal Society of London
,

XIX, p. 35, en uitvoeriger Philosophical ma-

gazine , XL , p. 345. Met voorbijgaan van alle theoretische beschouwingen

wil ik trachten een overzigt te geven van de voornaamste experimentele

uitkomsten, waartoe elk der beide is gekomen.

1. Trillende ligchamen
trekken sommige hgchamen aan en stooten an-

dere af (Scir.). Wanneer men in de nabijheid van hot open eind der
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klankkas van een stemvork oen of ander vast ligchaam aan een langen

draad hangt, dan wordt dit, zelfs op een afstand van 8 cM. en wanneer

hot meer dan 100 gr. weegt. naar die opening getrokken ,
vooral wanneer

het de gedaante heeft van eene plaat of schijf, wier vlak met de randen

der opening evenwijdig is. Maar een kaarsvlam of de opstijgende rook

van eene pastille wordt onder dezelfde omstandigheden afgestooten. Een

ballon van goudvlies wordt aangetrokken als hij met lucht gevuld in de

lucht is opgehangen, afgestooten daarentegen als hij met waterstof gevuld
door lucht, of met lucht gevuld door koolzuur omringd is.

2. In plaats van do ligchamen, waarvan men de aantrekking wil ver-

toonen, aan lange draden op te hangen, is het in de meeste gevallen

boter zo te bevestigen aan het eene uiteinde van een 4 tot 5 decim. lange

staaf, die in het midden met behulp van een agaatdopje op een spits

rust en aan het andere uiteinde een tegenwigt draagt, zoodat zij horizon-

taal zweeft. (Sch. en ö.).

8. De lucht rondom een trillend ligchaam wordt door do trillingen

idtgezet (G.) Men bedekt een der beenen van een stemvork met een

glazen huis, die van boven in een thermometerbuis eindigt en laat deze,

behoorlijk omgebogen , met zijn uiteinde in cenig vocht dompelen , terwijl

het ondereind der eerstgenoemde buis het been van de stemvork , met

behulp van kurk of caoutschouc, zeer nabij de bogt luchtdigt omsluit.

Brengt men nu de stemvork in trilling door aanstrijken van het vrije

been, dan ziet men het vocht in de naauwe buis duidelijk dalen, des te

sterker naarmate de trillingwijdte van de stemvork grooter is, en zijne

vorige hoogte dadelijk weder bereiken
,

als men de vork plotseling dempt.

4. Wanneer twee trillingsmiddenpunten in eikaars nabijheid werken,

dan rigt zich een tusschen beide opgehangen ligchaam in zijne bewegin-

gen naar het naast bij hem gelegene, ook ivanneer dit slechts een midden-

punt is van door het andere geïnduceerde trillingen (Sou).

Men neemt een metalen plaat van b. v. 40 c. M. breed en 25 a 30

hoog, met in ’t midden een met de hoogte evenwijdige spleet van 10 a 15

m. M. breed en willekeurige lengte , en stelt deze plaat vertikaal en even-

wijdig met de randen dor opening van de boven meergenoemde klankkas

der stemvork op omstreeks een d. M. afstand daarvan. Zoodra nu de

stemvork trilt, neemt men nabjj de spleet on ter weerszijden daar-

van aan bewegelijke vaste ligchamen of vlammen dezelfde verschijnselen

van aantrekking en afstooting waar, die boven als van de opening der

klankkas zelve uitgaande zijn beschreven. Ln.


