
Wetenschappelijk bijblad
.

STERREKUNDE.

NATUURKUNDE.

Veranderlijke samenstelling der dampkringslucht. — Tot dusver werd

stilzwijgend aangenomen, dat de dampkringslucht overal en ten allen tijde

gelijke hoeveelheden zuurstof en stikstof bevat. Wel is waar hadden verschil-

De tweehonderdste der kleine planeten is den 28sten Juli j. 1. ontdekt

door professor PETERS te Clinton, N. Y. ( Nature
,

14 Aug. 1879, p. 363).

HG.

Zon-photographieën. —
Het is den heer JANSSEN aan het physico-astrono-

misch observatorium te Meudon gelukt rechtstreeksche photographieën van de

zon te verkrijgen, van een halven meter in middellijn en bij een expositie-tijd

van 1/
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seconde. Hij heeft bevonden dat, wanneer hij achtereenvolgens, door

middel van zijn zoogenaamden revolver-toestel, telkens met twee minuten tus-

schentijd, zich de zon doet photographeeren, elk beeld eenig in het oogloo-

pend verschil met het voorafgaande aanbiedt. Daaruit blijkt dat geen plekje

van de zonsoppervlakte in rust is, zelfs gedurende een zoo kort tijdsverloop,

en dat de veranderingen groot genoeg zijn om op den afstand, waarop zich de

zon bevindt, van de aarde waargenomen te worden, hoewel de kleinste waar-

neembare plek geen grootere oppervlakte heeft dan geheel Frankrijk, daar een

seconde boogs op de zon gelijk is aan den afstand van Parijs naar Marseille.

(Nature, 29 May 1879, p. 110). HG.
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lende endlometrische onderzoekingen niet volkomen gelijke resultaten opgeleverd ,

doch dit werd toegeschreven aan niet geheel te vermijden kleine fouten in do

waarnemingen. Alleen regnault had het vermoeden uitgesproken, dat er wer-

kelijk kleine veranderingen in de hetrekkelijke hoeveelheden van de zuurstof

en de stikstof in de dampkringslucht voorkomen.

Prof. v. jolly te München heeft nu naar twee methoden, die veel grootere

nauwkeurigheid dan de vroegere bezitten, de samenstelling der vooraf van

waterdamp en koolzuur gezuiverde lucht op twee kilometers van München,

op onderscheidene tijden onderzocht en werkelijk bevonden datkleine verschillen

aanwijsbaar zijn.

Zijne eerste methode, die ook reeds door eegnadlt was aangewend, be-

stond in het bepalen van het gewicht van 1 liter lucht, nadat hij vooraf ge-

vonden had, dat 1 liter zuurstof bij 0°, onder 45° N. breedte en aan de

oppervlakte der zee 1,4289206 gram, en 1 liter stikstof onder gelijke om-

standigheden 1,2574614 gram weegt. Bij twee-en-twintig wegingen van

dampkringslucht vond hij als minimum voor 1 liter lucht een gewicht van

1,304890 en als maximum 1,305656 gram. Daaruit berekende hij dat in

het eerste geval de lucht 20,477, in het tweede 20,965 proc. zuurstof

bevatte.

Ter controleering deed hij nog eene tweede reeks van andere eudiome-

trische proeven, die zich grondden op de meting van de drukking der lucht

na volkomen onttrekking van zuurstof door eene langs elektrischen weg tot

gloeing gebrachte spiraal van koperdraad. Bij op 21 verschillende dagen ver-

richte bepalingen bleek dat het gehalte aan zuurstof van 20,46 tot 20,90

proc. varieerde, d. i. ongeveer evenveel als bij de naar de vorige methode

verkregen uitkomsten.

Opmerking verdient hierbij, dat in beide reeksen van proeven, waarvan de

eerste in 1875—70, en de tweede in 4877 gedaan zijn, telkens bij het

heersend! van Noorden winden het gehalte der lucht aan zuurstof iets grooter,

bij Zuiden en Zuidwesten winden iets kleiner was. Vooral tijdens het waaien

van een foehn was dit verschil in het oog loopend. {Aan. d. Phys. n. Chemie

N. P. VI, p. 520). hg.

Contacttheorie. — In cene mededeeling aan de akademie te Weenen heeft

Dr. EXNEE aangetoond (Nature XX, p. 502), door rechtstreeksche metingen

aan de verbindingen van platina met zink, koper, ijzer en zilver, dat de

elektromotorische krachten, die daardoor in werking komen, volkomen even-

redig zijn met de verbrandingswarmten van genoemde metalen. Bovendien



WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 3

levert dc verbinding platina-zilver geheel andere uitkomsten als zij in chloor,

dan als zij in dampkringslucht is gedompeld. Exneb beschouwt dien ten
ge-

volge de contacttheorie als volkomen onhoudbaar. ln.

Temperatuur der elektroden. — Bouty vond (.Journal de physique VIII
,

p. 341) dat bij de elektrolyse van zoutoplossingen, van koper- of zinksulfaat

b. v., de positieve elektrode steeds een hoogere en de negatieve een lagere

temperatuur heeft dan de omringende vloeistof. Deze verschillen kunnen niet

anders dan klein zijn, omdat zij slechts bij een zeer geringe stroomsterkte

kunnen waargenomen worden; bij cenigszins aanzienlijke toch worden zij

bedekt door de voortdurend toenemende temperatuur van het elektrolyt zelf.

Men gebruikt dus het best voor elke elektrode een gevoeligen thermometer,

die met een dunne metaallaag bedekt en daardoor geleidend gemaakt is. Met

den stroom van een Bunsen-element kan men dan een verschil van 0,1° C in

de temperatuur der beide elektroden gemakkelijk verkrijgen.

Het verschijnsel wordt veel meer samengesteld als men, in plaats van zout-

oplossingen als de bovengenoemde, andere elektrolyten bezigt, zooals verdund

zwavelzuur en dergelijke, die de elektroden sterk polariseeren. Daarbij onder-

scheidt bouty de werking bij het begin
,

die van den vooraf bestaanden toe-

stand der elektroden afhangt, van de blijvende, die gewoonlijk veel minder

sterk is en dus allicht door de eerste en de gewone verwarming van het elek-

trolyt zeer moeielijk waarneembaar wordt gemaakt.

Op gronden, die hij in zijn opstel uitvoerig ontwikkelt, meent BOUTY dat

de hier vermelde werkingen door de thermo-elektriciteit moeten worden ver-

klaard en dus alle overeenkomst hebben met het bekende verschijnsel van

PELTIEH bij den overgang van den elektrischen stroom op de aanrakingsplaats

van twee verschillende metalen. ln.

Geleidlngsweerstand van gemagnetiseerd en ongemagnetiseerd jjzer. —

Auerbach (Philosophical magazine 5 S. VIII, p. I) schijnt de door velerle

tegenstrijdige uitkomsten van vroegere waarnemers zeer zwevende vraag of de

geleidingsweerstand van ijzeren draden en staven bij het magnetiseeren daarvan

verandert, en zoo ja, grooter of kleiner wordt, door eeno reeks van zeer zorg-

vuldige proefnemingen tot een eindbeslissing te hebben gebracht. Hij heeft

namelijk waargenomen dat die voor zwakke magnetiseerende krachten verkleind,

voor sterke daarentegen vergroot wordt door het magnetiseeren. Dit is het

geval in week ijzer; in staal wordt de weerstand daardoor steeds verminderd,

somwijlen met 3 pCt.
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Voor verdere bijzonderheden aangaande zijne uitkomsten en de inrichting

van zijne proefnemingen moeten wij verwijzen naar de aangegeven bron.

LN.

Element van Maiche. — (Les Mondes L, /). 186). Men zou dit een verbe-

terde Leclanché kunnen noemen. Zink en een poreuse pot, met stukjes re-

tortenkool gevuld, te zaraen in eene oplossing van chloorammoniumgedompeld ,

in deze hoofdzaken toch komen beide elementen overeen. Het verschil ligt

daarin, dat do kool in Maiche’s element is geplatiniseerd en dat de poreuse

pot, waarin zij bevat is, voor een groot deel boven de oplossing uitsteekt.

Zij wordt dus, naar des uitvinders bewering, door de dampkringslucht, waar-

mede zij voortdurend in aanraking is, gedepolariseerd. Bij intermittent gebruik

of bij zeer groeten uitwendigen weerstand moet die polarisatie dan ook zeer

gering zijn. LN.

Overbrenging van arbeidsvermogen door den elektrischen stroom. — Als

een vervolg op hetgeen wij dienaangaande mededeelden in een vorig nommer

van dit bijblad (zie bl. 91
,

v. j.) zij hier nog vermeld dat ditzelfde onder-

werp later behandeld is door Prof. AïKTON in een voordracht voor een vier-

duizendtal werklieden te Sheffield. Een uitvoerig verslag van deze voordracht

vindt men in Nature XX, p. 568. De ruimte is hier veel te beperkt om

daarvan zelfs een uittreksel te geven dat aan het geheel eenig recht doet weder-

varen. Daarom beperken wij ons hier tot de vermelding van bovenstaande

bron en \ an het feit dat de spreker in die overbrenging volstrekt geen oeco-

nomisch bezwaar ziet niet alleen, maar haar zelfs toepasselijk acht op plaat-

sen
,

waar geen kracht van stroomend water als eerste motor voorhanden is

en de eerste beweegkracht dus door een groot stoomwerktuig zou moeten wor-

den geleverd.

In het voorbijgaan wees ayrton nog op de volgende, voor de elektrische ver-

lichting belangrijke feiten. Dr. siemens heeft in de Albert-Hall te Londen

dit 'licht tegen veel geringeren prijs dan vroeger verkregen
,

door van enkele

zeer hoog geplaatste lichtbronnen in plaats van een veel grooter aantal lager-

geplaatste gebruik te maken. En het is bewezen dat, naarmate het magneto-

elektrisch werktuig, dat den stroom levert, grooter en sterker is, er des te meer

licht door elke verbruikte paardenkracht wordt voortgebracht. ln.

Trillingen in zeepbellen. — In eene mededeeling aan de Académie des

Sciences, zitting van 29 September 1,1., heeft decharme bericht gegeven van
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zijne proefnemingen met bellen van de bekende glycerine-vloeistof van plateau ,

die hij met de trillingsbuiken van aangestreken platen of staven in aanraking

bracht. Hij vond daarbij de volgende wetten. Om hetzelfde aantal knooplijnen

te verkrijgen moeten de middellijnen der bellen omgekeerd evenredig zijn met

de vierkantswortels uit het aantal trillingen. Bij dezelfde middellijnen der bel-

len is het aantal knooplijnen recht evenredig met die wortels. Bij dezelfde

trillingsaantallen is dat der knooplijnen evenredig met de middellijnen der

bellen. ln.

SCHEIKUNDE.

Antiseptische werking der zuren. — Bekend is het dat zuren in het al-

gemeen de rottende gisting tegengaan. Mejufvrouw NADINA siebee heeft dit

nader onderzocht door in een open kolf 300 cub. centim. nauwkeurig gefil-

treerde zuren met 50 gram fijn gehakt pankreas of vleesch te brengen en bij

eene temperatuur van 40°—50’ gedurende een week aan zich zelve over te

laten. Dagelijks werden de aldus bereide vochten mikroskopisch onderzocht-

De beproefde zuren waren: zoutzuur, zwavelzuur, phosphorzuur, azijnzuur,

boterzuur, phenol en boorzuur.

Het bleek dat reeds eene hoeveelheid van 0,5 proc. der eerstgenoemde mi-

neraalzuren en desgelijks van azijnzuur alle rotting verhinderde. Minder anti-

septisch werkten boterzuur, melkzuur en boorzuur, van welke beide laatsten

zelfs 4 proc. onvoldoende waren om de rotting geheel te beletten. Het phe-

nol
,

ofschoon iets minder krachtig antiseptisch dan de mineraalzuren, vertoonde

toch reeds bij een gehalte van 0,5 proc. duidelijk zijne rottingweerende eigen-

schap. Zonder uitzondering begon de rotting vroeger in de vochten waaraan

pankreas dan waaraan vleesch was toegevoegd. Dikwijls gebeurde het dat schim-

mels zich ontwikkelden, terwijl van bacteriën nog geen spoor te zien was.

(Journ. ƒ. prakt. Chem. 1879, XIX, p. 433). hg.

GEOLOG IE.

Eb en vloed ln een kolenmijn. —
In de onlangs onder water geloopen

kolenmijn ‘‘Portschritt” in Bohemen heeft een vreemd en tot dusver onverklaard

verschijnsel plaats, dat door den mijningenieur Dr. beaumüller beschreven

is. In de onderaardsche wateren heeft volgens hem sedert zes maanden een

regelmatige eb en vloed plaats. Zoowel de Berlijnsche als de Weener akademie
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van wetenschappen hebben zich de zaak aangetrokkén, on men mag derhalve

verwachten er spoedig meer van te vernemen. (Nature 21 Aug. 1879,;;. 400).

HG.

Eopteris. — Wij hebben vroeger (bl. 36 vor. jaarg.) gewag gemaakt van de

geheel onverwachte ontdekking van een soort van varen, in gronden behoorende

tot het silurisch stelsel, door saporta. Uit eendoor hem in de Revue scientifique

van 23 Aug. 1879, geplaatst opstel blijkt, dat er zijn die dat voorwerp houden

niet voor afkomstig van een plant, maar voor eene boomvormige infiltratievan

pyriet. In genoemd opstel zoekt hij nu wel is waar deze voorstelling te weer-

leggen ,
maar op eene wijze die noopt het bestaan van varens in het silurische

tijdperk vooralsnog als hoogst onzeker te beschouwen. hg.

PHYSIOLOGIE.

Gezichtsscherpte bjj elektrisch licht. — De heer Hermann cohn heeft

eene reeks van vergelijkende proeven genomen om de scherpte van het gezicht

bij daglicht, gaslicht en elektrisch licht te bepalen. Daaruit is in het alge-

meen gebleken; 1<> dat bij het tellen van op rijen in bepaalde afstanden ge-

plaatste punten het elektrisch licht scherper onderscheiding toelaatdan daglicht,

en 2o dat voor het herkennen van kleuren elektrisch licht nog gunstiger is.

Zoo werd rood steeds zeer veel verder als rood waargenomen dan bij daglicht;

hetzelfde geldt van groen, in iets mindere mate ook van blauw; terwijl het

verschil van geel zoo groot is, dat de afstand waarop het nog herkenbaar

is minstens het dubbele bedraagt van dien bij daglicht en meestal nog mer-

kelijk grooter is, in één geval zelfs het zestigvoudige. ( Naturforscher 1879,

No. ‘25, uit het Centralblatt für Augenheilkunde
, April 1879), hg.

PLANTKUNDE.

Nieuwe ziekte der uien. — De uien (Allium cepa) bij Parijs zijn door

eene nog niet beschrevene ziekte aangetast, die door max cornu onderzocht

is. Zij bestaat daarin dat de dikte der schubben en de basis derbladen gevuld

is met een zwart poeder, dat volgens cornu bestaat uit een enorm getal

sporen van eene üstilaginee (ürocystis ). Coenu gelooft met tarlow dat deze

Ustilagiuee ( Urocystis cepulae) uit Noord-Amerika afkomstig is. ( Compt,

rendus
.

Tom. LXXXVIII
, pag. 50.) D. L.

Systematische stelling der Volvocineën. — Sedert de onderzoekingen van

COHN over de Volvocineën werd vrij algemeen aangenomen dat deze onder
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ile Algen moesten worden gerangschikt. In zijn hoek over de Infusoria fla-

gellata komt evenwel stein tot het oude gevoelen terug. Hij houdt de Vol-

vocineën voor dieren; zijn criterium tusschen een Protozoün en een Proto-

phyton is het gelijktijdig aanwezig zijn van cilien of flagella, van samen-

trekbare vacuolen en van een kern. E. maupas heeft dat criterium nader

onderzocht. Wat de cilien enz. betreft, is het bekend dat alle zoosporen er

van zijn voorzien. De contractiele ruimten zijn door een aantal onderzoekers

hij de zoosporen van eene menigte algen waargenomen; maupas zelf consta-

teerde ze bij Microspora floccosa en Stigeoclonium tenue. Ten aanzien van

den nucleus is men ’t algemeen met stein eens; geen waarnemer heeft in

zoosporen er een kunnen ontdekken, en kortelings neemt strasburger aan

dat de nucleus van de zoosporen van Ulothrix niet gedurende de zwervende

levensperiode bestaat. En toch heeft maupas hij de zoosporen van Microspora

floccosa en van een Oedogonium een duidelijken nucleus waargenomen. Wij

verwijzen omtrent zijne onderzoekingsmethode naar het oorspronkelijke , en merken

alleen op, dat hij verzadigd picrocarminaat aanwendde, waardoor de nuclei

rood gekleurd worden, terwijl de zetmeelachtige lichaampjes, die men bij vele

Volvocineën nevens den waren nucleus aantreft, daardoorniet gekleurd worden,

en er dus geen verwarring tusschen deze mogelijk is. (Compt. rend. Tom.

LXXXVIII, pag. 1274). d, l.

DIERKUNDE.

Hondsdolheid. — Volgens gamier kan deze ziekte van den hond op hot

konijn worden overgedragen, en is daarom dat laatste dier eengeschikt reactief

om het al of niet giftig zijn van dierlijke vochten te ontdekken. De dolheid

van het konijn is overbrengbaar op andere konijnen , de verschijnselen er van

zijn verlamming en stuipen, en het dier kan van eenigo uren tot een, twee

en zelfs drie dagen na het uitbreken der ziekte blijven leven. De periode van

incubatie is bij het konijn korter dan bij andere dieren, gemiddeld van 18

dagen. Overtuigd dat de eenmaal uitgebroken dolheid ongeneeslijk is, maar

tevens inziende dat een krachtig preventief bijna evenveel waarde heeft als een

geneesmiddel, heeft gamier bij konijnen de hypodermatische injectie van salioyl-

zuur
, gedurende 40 dagen na het vijftigste uur der inenting beproefd, — maar

zonder vrucht. Hij merkt tevens op, dat het speeksel van een dollen hond,

van het levend dier verzameld en in water bewaard, nog tot 24 uren later

werkzaam blijft, ’t geen tot voorzichtigheid bij het ontleden van dolle honden

moet vermanen. (Compt. rend. Tom. LXXXVIII, pag 444), D. l.
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Anthrax bij schapen. — a. chaveau vestigt er de aandacht op dat vol

gens zijne proefnemingen de inënting van Bacillus anthracis op schapen uit

Algeriii niet gelukte. De
vraag

is nu of deze immuniteit moet geacht worden

aan do onderzochte individuen eigen te zijn, of toe te komen aan alle naar

Frankrijk vervoerde Algerijnsche schapen, en of zij in dit geval aan het ras

eigen is, of verkregen. Vreemd is het evenwel hem te zien beweren dat

immuniteit, zoover tot dusver bekend is, steeds is verkregen, en wel ten

gevolge van eeno vroegere besmetting door dezelfde of eene verwante ziekte.

(Compt. rend. Tom. LXXXVIII, pag. 498.) d. l.

Voortbrenging van elektriciteit door roggen. — In 1865 toondeen. robin

aan, dnt liet elektrisch orgaan van den staart der roggen werkelijk elektriciteit

ontwikkelt, evenals het orgaan der Torpedo’s en Gymnoti. Kort daarnabeves-

tigde matteucci dit. Thans heeft hij een aantal onderzoekingen ingesteld

met aanwending van den telephoon. Het metaalplaatje aan het eind van den

oenen draad van dit werktuig wordt op den staart bij de twee staartvinnen

geplaatst, het andere op hot lichaam of aan de basis van den staart; do

telephoon zelf wordt aan het oor van den onderzoeker gehouden. Op groote

roggen, geplaatst op een groote glazen plaat, deed elke ontlading een dof

snerpend geluid hooren, van dien aard als maray bij Torpedo’s waarnam.

Maar bij de roggen is dat geluid veel zwakker, en in evenredigheid met het

kleinere volume van hun elektrischen toestel. Men kan zeggen dat de sterkte

van dat geluid bij groote roggen slechts ongeveer een vierde bedraagt van

dat bij jonge Torpedo’s, niet grooter dan de palm van de hand. {Compt.

rendus. Tom. LXXXVIII, pag. 338). u. i„
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NATUURKUNDE.

Spectrum van den bliksem. —
De heer ,i. gibbons nam in Cornwal

bijzonder gekleurde spectra van bliksemstralen waar, die hij meent te moeten

toeschrijven aan de aanwezigheid van koper en andere metalen in de atraos-

pheer. Werkelijk bevond zich in de richting waarin hij de bliksemstralen zag,

een smelthuis met een hoogen schoorsteen voor de extractie van zilver uit

lood- en koperertsen. Ook acht hij het mogelijk dat in een streek, die veel

metaalertsen bevat, bij opgaanden slag metaaldeelen worden medegevoerd. 'Zoo

zouden b. v., volgens eene mededeeling van Dr. mann, de bliksemstralen in

Natal bijzonder sterk gekleurd zijn. Indien dit zoo is, dan zouden wellicht

spectroskopischo waarnemingen aan bliksemstralen tot het opsporen van me-

taalertsen kunnen leiden. ( Chem. News, 8 Aug. 1879, p 64) iig.

Demonstratie van het theorema van Toricelli. — L. weber beschrijft (Carls

Repertorium, XV, S. 50) een werktuigje dat hiertoe geschikt is en tegelijk

hoogst eenvoudig van inrichting, waardoor iedereen, die niet in het bezit is

van oen MARiOTTE’sche fiesch, zich gemakkelijk zal kunnen helpen. Een glazen,
overal even wijde huis van omstreeks 15 mM. inwendige middellijn is van

onderen in een spits uitgetrokken, die in een kleine opening eindigt. Zij wordt

met die opening naar beneden vertikaal gesteld, na gegradueerd te zijn door

dwarsstrepen ,
die op een afstand van 1,4,9,16,25 willekeurige eenheden van

den onderrand verwijderd zijn. Door haar eerst met kwik en daarna met water

te vullen en den tijd waar te nemen, dien elk dier beide behoeft om van de

eene deelstreep tot de andere te dalen bij het uitvloeien, kan men aantonnen

dat die tijd, dus de uitstrooraingssnelheid, onafhankelijk is van de dichtheid

der nitstroomendc vloeistof, en door diezelfde tijdsbepaling voor het zinken der
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vloeistofoppervlakto van 25 tot 46, van 46 tot 9 enz,, bewijst men dat de

iiitstroomingssnelheden met de tweedcmachtswortels uit de hoogten evenre-

dig zijn. ln.

Synthetisch onderzoek der vokaalklanken. — W. H. preece ou a. stboh

hebben dit op een nieuwe manier bewerkstelligd, die zich van de vroegere

van Helmholtz onderscheidt door de grootere nauwkeurigheid, die zij oplevert

bij het meten der intensiteit van de componenten {Proc. Royal Society , XXVIII,

p. 358 en daaruit Beibldtter zu Wiedemann’s Annalen
, III, S. 781). Voor

bijzonderheden aangaande de inrichting der heide daartoe gebruikte werktuigen

naar bovenstaande bronnen, vooral naar de eerste, verwijzend, stippen wij aan-

gaande de werking daarvan hier slechts het volgende aan.

Het eerste veroorlooft om een reeks van heen- en wedergangsbewegingen

(trillingen) op
zuiver mechanische wijze voort te brengen en te verbinden, zoo,

dat het trillingsgetal en de amplitude voor elk vooraf nauwkeurig bekend is,

en deze gezamenlijk over te brengen op één schrijfstift, die den ontstaanden

trillingsvorm opteekent op eene papierreep, welke in eene richting, loodrecht

op die der trillingen, wordt voortbewogen.

Het tweede brengt op dezelfde wijze dezelfde willekeurig te kiezen trillings-

verbindingen voort en gezamenlijk over op een veerkrachtige plaat van eboniet.

Deze geeft daardoor een hoorbaren toon met de klank oe
,

als de grondtoon

alleen werkt of althans vele malen sterker is dan eenige boventoon. De lange

o wordt gehoord, als daarbij de twee of drie eerste boventonen worden voort-

gebracht ,
de korte o (als in bol), als bij deze ook nog de vierde, vijfde en

zesde klinken
,

a als deze drie laatsten het sterkst zijn, e en i als o en oe

worden voortgebracht met nog andere zeer sterke en vrij hooge boventonen.

De uitkomsten, door helmiioltz langs geheel anderen weg verkregen, worden

hierdoor dus over het geheel volkomen bevestigd.

LN.

Smeltpunt van sommige minst smeltbare metalen. — Violle heeft die op

nieuw bepaald en aan de Académie des Sciences, in hare zitting van 27 Oct. 11. ,

opgegeven als volgt.

LN.

Zilver .
. . .

954° C. Palladium . . , C.

Goud .
. . .

1035"
„

Platina .
. .

,
Ï5

Koper. . . .
1054"

„
Iridium . .

.
.
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Chloorcalciura-element.
— In dezelfde zitting beschreef jamin het galvanisch

clement met chloorcalcium van alfked niaudet. De vaste geleiders daarvan

zijn dezelfde als die der Leclanché-elementen, t. w. kool door fragmenten van

dezelfde stof omringd in een poreusen pot, en zink daarbuiten. Bij dit laatste

wordt eene oplossing van keukenzout en in den pot eene van chloorcalcium

gegoten, met eene hoeveelheid
van dit zelfde zout in vasten toestand. Do elek-

tromotorische kracht van zulk een element bedraagt 1,6 voet, nadat het een

aantal maanden aan zich zelf was overgelaten geweest nog 1,5. De chloriden

namelijk tasten, als het clement ongesloten is, het zink volstrekt niet aan.

IN.

Spankracht der dampen van zoutoplossingen. — E. pauchon heeft die

spankracht bij temperaturen tusschen O" en 50" C. met zorg gemeten voor

oplossingen van een aantal verschillende zouten van verschillende graden van

concentratie en zijne uitkomsten aan de Académie des Sciences meegecleoU in

hare zitting van 3 November 1879. Deze zijn het opmerkelijkst met betrek-

king tot den invloed van den concentratiegvaad der oplossing. Terwijl bij de

oplossingen van een aantal zouten, zooals die van natrium- en kalinmchloried

en van kaliumsulfaat en nitraat de spankracht der dampen bij dezelfde tem-

peratuur met de hoeveelheid opgelost zout toeneemt, vermindert zij integen-
deel daardoor bij die van andere zouten, b.v. bij de oplossingen van het sulfaat

en nitraat van natrium. Dit alles blijkt het duidelijkst als de oplossingen niet

ver van het verzadigingspunt verwijderd zijn. j.n.

Elektrocapillair-thermometer. — E. uehrun beschrijft deze in een nota
,

gericht aan de Académie des Sciences , in hare zitting van 3 November 11.,

als volgt. Het is een gewone'glazen thermometer, gevuld met gezuurd water,

dat in de huis afgebroken is door een aantal kleine kwikkolommetjes. In het

onderste en in het bovenste van deze is een platinadraad gedompeld, die buiten

de buis uitkomt en met een gevoeligen rheoskoop verbonden wordt. Zoodra

nu, bij verwarming, door de uitzetting van het vocht in het reservoir, die kwik-

kolommetjes naar boven gedreven worden, zal de vorm van hunne meniskeu

daardoor veranderen en dus in de keten, waarvan zij een deel uitmaken, een

elektrischcn stroom ontstaan, die door den rheoskoop zichtbaar en meetbaar

is. Een verkoeling zal
evenzeer een stroom, maar in tegenovergestelde rich-

ting doen ontstaan.

Hoe deze inrichting als thermometer dienen kan, is niet recht duidelijk. Wel
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is het te begrijpen hoe zij nis thermoskoop kau worden gebruikt en dat zij

daartoe de door den uitvinder aangewezen voordeelen bezit van eene groote

gevoeligheid en van de waarneembaarheid barer aanwijzingen op een wille-

keurigen afstand van de plaats van onderzoek. ln.

SCHEIKUNDE.

Characine. — Deze naam is door den heer Dr. t. l. phipson gegeven

aan eene door hem ontdekte stof, die de oorzaak is van den eigendomlijkcn

reuk dien het water heeft waarin vele lagere Algen, als Vaucheria
, Palmella,

Oscillatoria
,

Nostoc en ook Chara groeien. Do characine is een soort van

kamferachtige zelfstandigheid, die zich gedurende het leven dezer planten vormt

en ook wel daaruit naar buiten treedt en dan als een zeer dun vliesje zich

over het water uitbreidt. Om haar uit de genoemde planten te verkrijgen kan

men tweederlei wegen inslaan. Men laat de planten in een gesloten buis met

alkohol uittrekken, voegt er dan een ruime hoeveelheid water bij, giet het

bovendrijvende vocht af en schudt dit met ether, waarin zich de characine

oplost. Laat men vervolgens den ether verdampen, dan blijft de characine

als eene vetachtige stof achter, die een sterken moerasreuk heeft. Zij is niet

verzeepbaar met potasch ,
lichter dan water en verdwijnt langzaam aan de

lucht. In alkohol en ether is zij oplosbaar, bijna niet in water.

Eene betere wijze om de characine te bereiden is de volgende. Men laat

de planten vooraf aan do lucht drogen. De gedroogde planten worden dan

in een schaal met water overgegoten en met een glasplaat' overdekt. Na zes-

endertig uren heeft zich een laagje characine aan de oppervlakte van het

water afgescheiden, dat men vervolgens door schudding met ether en uitdam-

ping van dezen isoleert. Het achterblijvende produkt is dan geheel wit, zalf-

achtig. Een nader onderzoek, wanneer van deze stof eene voldoende hoeveel-

heid verkregen is, zal moeten leeren welke haar ware aard is. {Chem. News,

22 1879, p. 86). iig.

Samengesteldheid der elementen. — Men weet dat nobman lockyeb uit

zijne spcctroskopische onderzoekingen tot samengesteldheid der elementen be-

sloten heeft. In verband daarmede deelt hij thans het volgende mede. Met

zorg gedistilleerd metallisch sodium
, gecondenseerd in

een capillair-buisje,

gaf, na gebracht te zijn in een retort en verhit in een sprengel-luchtledig,

twintig maal zijn volume aan hydrogenium af. Phosphorus, zorgvuldig ge-
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droogd cu aau dezelfde bewerking onderworpen, gaf 70 volumen af,datgroo-

lendeels uit hydrogenium bleek te bestaan. Ofschoon het cenige phosphorus-

strepen gaf, was dit gas niet PH, , daar het geen werking had
op eene

oplossing van zwavelzuur-koper. Magnesium, zorgvuldig gezuiverd, gaf een

prachtige reeks van kleur-verschijnsels. Eerst verschenen de hydrogenium-strepen ,

dan de D-streep, — niet echter de sodium-streep, want de gewone streep

ontbrak — en ten slotte de groene magnesium-streep. Daarop vertoonden

zich, bij nog hoogere temperatuur, mengsels van al deze strepen, met de

blauwe streep, waarbij de D-streep altijd het schitterendst was. Bij deze

proef werden slechts 2 volumina hydrogenium verzameld. Van jodium en

arsenicum werd geenerlei gas verkregen. Indium gaf in het luchtledige hy-

drogenium af reeds voor de verhitting, en lithium gaf niet minder dan 100

volumina hydrogenium. De omstandigheden, waaronder deze proeven genomen

zijn, waren altijd dezelfde, alleen de stoffen wisselden. (Chem. News, 3

Sept. 1879.) na.

MINERALOGIE.

Oorsprong van den cinnaber.
— Terwijl vroegere geologen den oorsprong

der mineraal-aders veelal door sublimatie in reeds bestaande spleten verklaar-

den , is het in den laatsten tijd meer en meer gebleken dat hun ontstaan

ook verklaard kan worden door metamorphisme van het omringend gesteente

en inzonderheid door den invloed van zwavel-alkaliën en koolzure zouten

daarop. Voor de kwikzilver-ertsen scheen dit echter moeielijk aantenemen,

deels omdat zij zoo gemakkelijk vervluchtigd worden, deels omdat zij in na-

tuurlijk voorkomende reagentien moeielijk oplosbaar zijn. De heer s. b. cheisty

komt echter, na de bekende geologische feiten aan eene nauwkeurige discussie

onderworpen en ook eenige proeven genomen te hebben, tot het besluit dat

ook de kwikzilver-ertsen, bepaaldelijk de cinnaber, zich langs den natten

weg kunnen gevormd hebben. Hij bevond o, a. dat amorph zwavelkwikzilver

en mineraal water , waarin dubbel koolzure soda en zwavelwaterstof voorkwam ,

hij eene temperatuur van 180:i
en eene drukking van 140 tot 150 pond

per quadraat-duim, zich daarin oploste en bij bekoeling zich als cinnaber

daaruit afzette. (Americ. Journal
,

Juni 1879, p. 453). hg.

PHYSIOLOGIE.

Kleurenblindheid onder de negers.
— Dr. swan n. bromet te Washing-

ton heeft onlangs een onderzoek in het werk gesteld, ten einde uittemaken
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of de negers in de Vereenigde Staten evenzeer als de blanken aan kleuren-

blindheid lijden. Hij heeft 3050 kinderen van kleurlingen!, 1359 jongens en

1691 meisjes, die de openbare scholen in het district Columbia bezoeken,

geëxamineerd volgens de methode van Prof. holingser te Upsala. Onder de

geëxaraineerden waren 22 jongens, d. i. 1,6 proc., en 2 meisjes, d. i. 0,11

proc. die kleurenblind waren.

Onder omstreeks 40,000 op kleurenblindheid onderzochte blanken is deze

aangetroffen bij 3 proc. der mannen en 0,26 proc. der vrouwen. Het schijnt

derhalve dat de negers in merkelijk geringer mate aan kleurenblindheidlijden

dan de blanken. (Nature
,

25 May 1879, p. 89). hg.

DIERKUNDE.

Homocercie en Heterocercie. —
Men weet dat l. agassiz en c. vogt nit

de vergelijking der vroeger geleefd hebbende visschen met diegene welke thans

leven, hebben afgeleid dat de veranderingen in de gedaante der staartvin, die

gedurende het embryonale leven plaats grijpen, als het ware de herhaling zijn

van dergelijke veranderingen die de gedaante der staartvin bij do elkander

opgevolgd hebbende generation van visschen gedurende hun bestaan op aarde

hebben ondergaan. Tegen deze voorstelling zijn bezwaren gemaakt door p. .t. van

beneden en HTJXLEY. De zoon van l. agassiz, a. agassiz, heeft dit onder-

werp op nieuw opgevat en door een uitvoerig onderzoek , deels aan zich ont-

wikkelende ïeleostiers, vooral Pleuronecten, deels aan visschen die in de devo-

nische periode geleefd hebben, aangetoond dat het parallelisme tusschen em-

bryonale vormen en zich in den tijd opvolgende soorten ten opzichte van het

maaksel der staartvin, zelfs nog grooter is dan het door zijn vader was voor-

gesteld. {Proc. Am,er. Acad. of Arts a. Sciences-, Vol, XIII, Oct. 1877,

uitvoerig uittreksel in Arch. n. Sc. phys. et natur. 15 Mars 1878
, p. 368).

HG.

Proeven op het zenuwstelsel der Crustaceën. — Dr. emile vung, te

öenève, heeft eene reeks van proeven gedaan tot het onderzoek der functien

van het zenuwstelsel bij verschillende Crustaceën : Homarus, Palaemon
,

Por-

tunus puber
,

Cancer moenas. Die onderzoekingen hebben vooral ten doel

gehad 1" de werking van onderscheidene vergiften na te gaan, on 2"de func-

tien der verschillende gangliën en van hunne deelen te bestudeeren.

Wat de werking van curare, strychnine, atropine, digitaline en nicotine
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betreft, zoo vond yung genoeg overeenkomst met den bekenden invloed dier

vergiften op gewervelde dieren, om daaruit in het algemeen afteleiden, dat

er in hoofdpunten gelijkheid ten dien aanzien bestaat in de eigenschappen
van het zenuwstelsel der Crustaceën en van dat der Vertebraten.

Zonder in eene nadere vermelding to treden van de uitkomsten die de

proefnemingen op de onderscheidene afdeelingen van het zenuwstelsel hebben

opgeleverd, stippen wij hier aan, dat het aan yüng niet gelukt is de vroe-

gere waarnemingen van Newport, valentin e. a. te bevestigen, die name-

lijk meenden aangetoond te hebben dat, evenals bij de Vertebraten, zoo

ook bij de Arthrozeën gevoelszenuwen en bewegingszenuwcn elk hare eigene

wortels hebben. Integendeel, uit zijne proeve leidt yung af: dat de centripetale

en centrifugale zenuwelementen in de buikzenuwketen der Crustaceën in dier

voege gemengd zijn, dat het niet mogelijk is daaraan een bewegingsstreek

en een gevoelsstreek te onderscheiden. (Bihl. univ. Archives, 15 Aout 1871),

p. 137). hg.

Eene door den passaatwind ver verbreide spinsoort. — De heer u. c. m.

cook heeft in de Verhandelingen der Akaderaie van Philadelphia van het

vorige jaar de aandacht gevestigd op eene soort van spin, Olios of Sarotes

venatorius l. (regius Pabe.) , die verbreid is over Zuid-Amerika, een groot

deel van Afrika, Indie, Australië en de Polynesische eilanden. Al hare vind-

plaatsen zijn gelegen in de streek der noordelijke of zuidelijke passaat-winden.

Daar nu deze spin tot diegene behoort die op eigen gesponnen draden zich

in de lucht kunnen verhelïen en door den wind medegevoerd worden, zoo

acht c. het waarschijnlijk dat hare verspreiding over een zoo uitgestrekt geo-

graphisch gebied aan de passaat-winden moet worden toegeschreven.

HG.

Een nieuwe fossile aap. — De heer theobaldt, lid der geologische com-

missie voor Indië, heeft in de Siwalik-rotsen (Punjaub) het skelet van een

anthropomorphe aap ontdekt. Het was een wijfje, dat de grootte van een gorilla

of van een orang-oetan moet geëvenaard hebben, De naam van Palaeopithecus

is er voor voorgesteld (La Nature, 14 Juin. 1879, p. 80).

Vangst der Zalmforellen door Reigers. — De heer nouky van Elbeuf

deelde in de vergadering der vereenigde geleerde genootschappen der departe-

menten, gehouden te Parijs den 16—19 April 1879, de volgende opmerkelijke

waarneming mede omtrent de wijze waarop de reigers, staande in de rivier,
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hunne prooi, die aldaar vooral uit visschen en wel zalmforellen bestaat, weten

machtig te worden. Hij zag, dat deze vogels, ofschoon stilstaande, van tijd

tot tijd zonderlinge bewegingen maakten; daarbij bewogen zij hunne dijen

heen en weder, lichtten den staart op en dompelden hunne borst in het water.

Weldra naderde dan een troepje forellen, die dan door den reiger gegrepen

en verslonden werden. Het was alsof de vogel een soort van noodlottige aan-

trekkingskracht op de visschen uitoefende. Hij nader onderzoek bleek het den

heer nouky
,

dat er bij don reiger aan de borst en in de bekkenstreek, tus-

schen de huid en de huidspier groote vetklompen worden aangetrolfen, en dat

daar ter plaatse kleine openingen zijn bij de inplanting dor vederen, waar-

door hot vet naar buiten in het water wordt geperst. Daar stolt het en ver-

toont zich dan als een wit poeder, dat een zeer onaangenamenreuk verbreidt.

Voor de zalmforellen heeft het echter niets onaangenaams. Integendeel, zij

zwemmen er op toe en slobberen hot gaarne op. Indien men de borst van een

reiger in een zalmfuik plaats, dan duurt het niet lang of deze is vol visschen

(La Nature
,

14 Juni 1879, p. 28.) hg.

VERSCHEIDENHEDEN.

Reiniging van kwikzilver. —
J. W. biiühl beveelt daartoe(Chemische Be-

richte, XII S. 204, en daaruitBeiblütter zu Wiedemann's Annalen Ill, S. 778)

een oplossing aan van 5 grammen dubbel ohroomzuurkaliurain een liter water,

met eenige kubiek centimeters zwavelzuur vermengd. Het kwikzilver wordt met

een ongeveer gelijk volume van die oplossing zoolang geschud, totdat het zich

aanvankelijk vormende roode poeder verdwenen en de oplossing zuiver groen

gekleurd is. Daarna wordt het metaal door schudden met een ruime hoeveel-

heid water afgewasschen en dan (op de oude manier door schudden met droge

tabak, Keft) gedroogd. Een cens of tweemaal herbalen van dezebewerking moet

toereikend zijn om kwikzilver, zelfs als het door bijgemengde metalen bijna tot een

brei Ijs geworden , volkomen te zuiveren. ln.
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STERREKUNDE.

Roode vlek op Jupiter. —
Den 8sten September jl. nam de heer th. bre-

diciiin voor het eerst op liet zuidelijk halfrond van Jupiter een langwerpige

vlek waar van zeer levendige roode kleur. Deze waarnemingen werden in vol-

gende nachten voortgezet. De lengte der vlek bedraagt 16', haar breedte 4",

en haar afstand van don aequator 9'. Zij is orageven van witte, zeer glan-

zende fakkels, die het sterkst zijn aan haar zuidelijken rand. De omloopstijd

der vlok bedraagt 9 uren 56 minuten middelbaren tijd. Daarop heeft de heer

o. loiise medegedeeld, dat ook hij die vlek reeds op den 5deu Juni heeft

gezien. Nadere waarnemingen zullen moeten leeren wat de eigenlijke aard dezer

vlek is, waarvan men in elk geval wel mag aannemen dat zij slechts een

tijdelijk verschijnsel is.
hg.

NATUURKUNDE.

Verhoudingen tusschen smeltpunt, uitzetting en kookpunt. — Benige

merkwaardige verhoudingen zijn tusschen deze warmtc-verschijnselen ontdekt.

De heer de han te Brussel vond dat bij metalen, die tot dezelfde natuur-

lijke groep belmoren, het produkt van den coëfficiënt van uitzetting met de

absolute smeltings-temperatuur een standvastige hoeveelheid is. Voorts heeft

hij in een pas aan de Brusselsche Akademie ingediende verhandeling onder-

zocht, hoe de uitzettings-coöfficient van water verschilt met den aard en de

hoeveelheid van daarin opgeloste stoffen. Hij heeft aangetoond, dat er een
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opmerkelijke betrekking bestaat tusschen de uitzettings-coëfficienten van orga-

nische vloeistoffen, beboerende tot dezelfde homologe reeks en bare kook-

punten ;
liet produkt van beiden is een vast getal.

Ook PICTET te Genève heeft eenige dergelijke onderzoekingen gedaan. Voor-

eerst heeft hij aangetoond, dat temperatuur voorgesteld wordt door de lengte

der warmtetrillingen van cene zelfstandigheid; in de tweede plaats dat de

sraelt-teraporaturen van vaste lichamen beantwoorden aan gelijke trillings-leng-

ten, en ten derde dat derhalve de produkten van de trillings-lengten met de

smelt-tcmperaturen hij alle vaste lichamen gelijk moeten zijn. Daar de tril-

lings-lengten der moleculen gemeten worden door den uitzettings-coöfficient,

zoo is de uitkomst dezelfde als die door de han verkregen, welke thans ook

tot vloeistoffen is uitgestrekt {Nature, 18 Sept. 1879, p. 482).

HG.

Brekingsindex van tet een vloeistof verdichte gassen. — De heer l. bleek-

rode heeft de bepaling daarvan op eene zinrijke wijze, door middel van het

mikroskoop beproefd. De kleine daartoe dienende toestel is in hoofdzaak zoo

ingericht, dat het tot een vloeistof samengeperste gas, tusschen paralello glas-

vlakten besloten, boven het een of ander proefvoorwerp wordt geplaatst, dat

men vooraf scherp met het mikroskoop heeft ingesteld. De verandering die

daarna de instelling moet ondergaan, om het voorwerp wederom scherp zicht-

baar te maken, wordt dan mot een fociraeter gemeten. Noemt men nu deze

verandering, d. i. don afstand tusschen de eerste en de tweede instelling D,

de dikte der vloeistofiaag d, en den brekingsindex N, dan is (bij benadering)

D
N

=D~d

Natuurlijk moet eene correctie voor de dikte der glasplaatjes worden aan-

gebracht.

Op deze wijze vond hij gemiddeld:

Hij stolt zich voor deze bepalingen ook tot de overige verdichtbare gassen

uit te breiden. {Ann, d. Phyx. u. Chemie, 1879, Bd. VIII, p. 400).

HO.

Voor cyan, zonlicht, hij 13° C. N = 1,325

„ „ natriumlicht,, 11 11 11
= 1,325

„ koolzuur, zonlicht
„

18,5%
>>

= 1,108

,, „
natriumlicht

„
-19°

11 11
= 1,103

„ ammoniak, zonlicht,, 17,5",, 11
= 1,311



19WETENSCIIAPPELTJK BIJBLAD.

Destillatie der vloeistoffen door statische elektriciteit. Onder dezen titel

geeft GEBNEZ {Journal de phjsique VIII p. 361) eene beschrijving van een

proevenreeks, waarbij — dit in het voorbijgaan opgemerkt — van “destil-

latie” in den gewonen zin volstrekt geen sprake is en wat hij waarneemt

wordt voortgebracht door elektriciteit in beweging en dus in de verte aan

geen “elektrostatische” werkingen kan worden gedacht. Gelukkig dat zijn uit-

komsten belangrijk genoeg zijn om zijn titel te doen vergeten.

Zijne proefnemingen komen op het volgende neder. In de beide armen van

een U-vormige glazen buis, die met de bocht naar boven vertikaal is ge-

plaatst, is water gegoten dat ze tot op eenige centimeters afstand van die

bocht vult. Beide armen zijn van onderen gesloten en van een platinadraad

voorzien, die van buiten af tot in het vocht reikt. Brengt men elk dezer

draden in verband met een der conductoren van eene Holtz-elektriseerraachine

en deze in werking, dan ziet men langzamerhand het water in den oenen

arm verminderen en in den anderen evenveel vermeerderen. Hot wordt dus

overgebracht en wel altijd in de richting van de positivo naar de negativo

elektrode.

Het blijkt duidelijk dat gebnez in het begin heeft gemeend hier een be-

wijs voor zich te hebben van den invloed der E op de verdamping en dus

een verschijnsel van ware destillatie. Daarom beveelt hij ook aan de lucht

boven het vocht door het vooraf doen koken daarvan en daarna afsluiting der

ruimte, of met behulp der luchtpomp aanmerkelijk te verdunnen. Maar hoe

verder hij komt in de proefnemingen, hoe meer onwezenlijk deze verdunning

blijkt en hoe meer het duidelijk wordt dat de verdamping, zoo al eenig ,
dan

toch slechts een hoogst gering aandeel heeft aan het verschijnsel. Voor nadere

bijzonderheden naar de aangegeven bron verwijzend, stippen wij alleen nog

aan, dat wanneer de wanden der buis boven het water, door bedekking met

een vetlaag of op eenige andere wijze, in een toestand worden gebracht,

waarbij zij door de over te brengen vloeistof niet worden bevochtigd, het ge-

heele transport ophoudt of althans onmerkbaar wordt.

Het is dus die dunne vochtlaag tegen den wand der buis, die zich van het

eene deel der vloeistof naar het andere uitstrekt, welke voortbewogen wordt

door den elektrischen stroom en zoo het transport teweegbrengt. Zoo opgevat,

wordt hot verschijnsel geheel overeenkomstig met de bekende proef van pobbet

(elektrische overbrenging van vloeistoffen door poreuse wanden heen) en in

vorm nog meer met de wijziging, die quincke daaraan heeft gegeven. Geheel

overeenkomstig met de voor het eerstgenoemde verschijnsel bekende wetten,

vond ook gebnez dat er in denzelfden tijd en onder overigens gelijke om-
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standigheden des te meer vocht werd overgevoerd, naarmate dit vocht slech-

ter geleider is.

LN.

Omkeerlng der spectraalstrepen van metalen. — Liveing en dewak hebben

zich meer dan een jaar lang met dit onderwerp bezig gehouden en hunne

uitkomsten bekend gemaakt in de reeks van mededeelingen aan de Royal

Society ,
welke achtereenvolgens in de deelen XXVII en XXVIII der procee-

dings zijn opgenomen. Het Journal de physique, VIII p. 385, bevat van

dit alles een uitvoerig uittreksel. Hier kunnen wij dienaangaande alleen mede-

dcelen dat het aan bovengenoemde geleerden is gelukt, vooral door aanwending

van hoogere temperaturen dan hunne voorgangers, om van een ongelijk veel

grooter aantal spectraalstrepen de omkeering te verkrijgen en dat die strepen

ook in dit opzicht een merkwaardige overeenstemming vertoonen met hunne

aequivalenten in de chromospheer der zon. ln.

Voortplantingssnelheid van het licht. — a. a. michelson heeft die op

nieuw bepaald naar Foucault’s methode met den snel draaienden spiegel, en

zijne handelwijze en uitkomsten zeer uitvoerig beschreven in eene mededceling

aan de American association. (Nature XXI, p. 96 en 120). Hij vindt die

in zeer goede overeenstemming met de oorspronkelijke uitkomst van Foucault

zelven en met de latere, door cornu met het getande rad van fizeau ver-

kregen , in het luchtledige gelijk 299=828 kilometers in de seconde.

LN.

SCHEIKUNDE.

Stollingspunt van het bromium. — De temperatuur, waarbij bet bromium

vaat wordt, was nog niet met afdoende zekerheid bepaald. Terwijl bf.gnault

daarvoor —7,32" had gevonden, heeft liebio haar op —25° gesteld. De

heer julius philipp heeft nu, met inachtneming van velerlei voorzorgen eene

nieuwe bepaling verricht, en het in den handel voorkomende bromium vooraf

zorgvuldig gezuiverd. Toen bleek hem dat het stollingspunt tusschen —7,2°

en 7,3° gelegen is. Van eene vertraging der stolling door zoogenaamde over-

smelting kon hij niets bespeuren. De aanwezigheid eener geringe hoeveelheid

jodium had geen invloed. Daarentegen daalde het stollingspunt door inge-

mengd chlorium tot —15". (.Bericht. d. d. Chem. Ges. XII, p. 1424).

HG.
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Samengesteldheid van phosphorus. — Een brief van n. lockyee aan humas

behelst het volgende : “Ik hoop dat de volgende proeven voldoende zullen

zijn om den sarnengestelden aard van den phosphorus te doen vaststellen;
1°. Phosphorus, met koper in een buis verhit, geeft een gas, dat het spec-

trum van hydrogenium zeer schitterend vertoont. 2". Phosphorus alleen, verhit

in eene buis, die luchtledig is gemaakt door den toestel van sphengel
, geeft

niets. 3°. Phosphorus aan de negative pool in een dergelijkc buis, geeft zeer

overvloedig een gas, dat het spectrum van hydrogenium vertoont, maar dat

niet Ph II2 is. {Cornpt. rend. Tom. LXXXIX. pag. 514.) D. L.

GEOLOGIE.

Pseudo-geologie. — Als eene curiositeit op het gebied der geologische litera-

tuur mag genoemd worden het pas verschenen boek van Dr. otto iiahn
,

te

Eeutlingen, getiteld: Die Urzelle. De schrijver tracht eeno omwenteling in de

geologie te weeg te brengen door te leeren dat zulke gesteenten als graniet,

gneis , serpentijn, basalt, sommige zandsteenen, meteoriten en zelfs meteorisch

ijzer bestaan uit veranderde plantenstoffen. En zijne veronderstelde organismen

zijn volstrekt niet altijd mikroskopisch. In een stuk Carrarisch marmer b.v.

vindt hij de overblijfselen van eene moer dan een meter lange plant, en hij

geeft aan die plant den naam van Marmora Danvini. In andere gedeelten van

datzelfde marmer ontdekt hij ook sporen van plantaardige structuur; hij besluit

dan ook dat “ der game Marmot■ ist nichts als Pjlanze!" D. L.

Vorming van het diluvium. — Terwijl de Noordscbe geologen geneigd zijn
de diluviale vorming, die een groot deel van midden-Europa overdekt, alleen

door de gletschertheorie te verklaren, zijn de meeste duitsche geologen van

meening, dat die vorming aan drijvende ijsbergen moet worden toegesclireven.

Tegen beide uitsluitende theorieën zijn gewichtige bezwaren in te brengen.

Thans heeft de heer g. beeendt eene bemiddelende voorstelling gegeven in

het Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, Bd. XXXI p. 1
,

waarvan een tamelijk uitvoerig uittreksel verschenen is in üer Naturf
''orscher

,

1879, no. 37. Wij maken daarvan hier gewag, omdat daarin veel voorkomt,
dat ook voor de geologie van ons vaderland van gewicht is.

HG.

Periodische bewegingen van den grond. — Prof. plantamour te Genève heeft

aan de Academie des Sciences in hare zitting van 1 December 11. medegedeeld, dat
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hij nu sedert een jaar geregelde en aanhoudende waarnemingen heelt gedaan

over de veranderingen, die onwrikbaar op den grond van een kelder beves-

tigde verbeterde luchtbelwaterpassen in den stand van den bodem aantoonden.

Het blijkt daaruit dat er afwisselende rijzingen en dalingen van den grond

plaats grijpen, die waarschijnlijk met de temperatuur samenhangen.

LN.

DIERKUNDE.

Invloed van het licht op de ontwikkeling der Infusoria. — In de zitting

van 1 December 11. der Académie des Sciences heeft Serrano fatigatti de

uitkomsten medegedeeld van zijn onderzoek aangaande den invloed van ver-

schillend gekleurd licht op de ontwikkeling van lagere organismen. Deze zijn

kortelijk de volgende. Violet licht bevordert en groen licht vertraagt die ont-

wikkeling. Kleine hoopjes daarvan, in gedestilleerd water geplaatst, sterven

in violet licht in veel kortoren tijd dan wanneer zij door eenig ander licht

worden bestraald. In het eerste licht ontwikkelen zij in denzelfden tijd meer

en in groen licht minder koolzuur, dan in wit licht.

LN.

Geluids-organen bij visschen. — De heer söeensen heeft gedurende een

verblijf in Zuid-Amerika eenige geluid-makende visschen uit do familie der

Siluroiden en der Characinen onderzocht en bevonden dat het voornamelijk

do zwemblaas is die bij hen als geluidsorgaan moet worden beschouwd. Vooral

bij de soorten der tot eerstgenoemde familie behoorende geslachten Platystoma

en Pseudaroides is de zwemblaas sterk ontwikkeld en door een overlangsoh

tusschenschot en verscheidene dwarsschotten in een aantal kamers verdeeld,

die echter allen met elkander gemeenschap hebben. Bij Doras heeft de zwem-

blaas taalrijke aanhangsels , die ook door onvolkomen tusschenschotten in kamer-

tjes verdeeld zijn. Bij al deze visschen zijn de dwarse uitsteeksels der twee

of drie voorste wervels met elkander en met het achterste gedeelte des sche-

dels verbonden, Zij hebben de gedaante van krachtige voeren, die togen de

zwemblaas aanliggen. Door spieren kan de zwemblaas achter- en voorwaarts

worden getrokken, en daarbij wordt de lucht in de zwemblaas van de eene

kamer in de andere gedreven
,

terwijl de hoogte van den toon afhangt van

het getal trillingen der bcenige veerende stukken.

De heer söeensen stelt zich voor zijne waarnemingen uitvoerig mede te
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deelen ia het Naturhistorisk Tidsskrift van Kopenhagen. (Compt. rendus
>

19 Mai 1879, p. 1042). uo.

Stylasteridae. —- Voor eenige jarcn kondigde agassiz aan, dat de Mille-

poridae niet onder de Anthoaide maar onder do Hydroidea moesten gerang-

schikt worden. Het is thans, dank zij de uitvoerige onderzoekingen van moseley

gedurende zijne reis met de challenger
, gebleken, dat nog eene andere familie

van steenkoralen, namelijk de Stylasteridae , tot de Hydroidea moet gebracht

worden. Zijne verhandeling over dit onderwerp is verschenen in do Philoso-

phical Transactions
,

en een uittreksel daarvan in Nature, 7 Augustus

1879, p. 339. Hij vereenigt beide familien in eene onderorde, die hij Hydro-
corallinae noemt.

hg.

Archaeopteryx. — Voor eenige jaren wekte zeer de aandacht de ontdekking
in den lithographischen steen van Solenhofen van een van vederen voorzien

dier, dat in sommige opzichten nog de karakters van een reptiel vertoonde.

Aan'dit voorwerp, dat vooreen groote som (naar ik meen 600 pond St.) voor

het Britsch Museum is aangekocht, ontbraken eenige deelen, bepaaldelijk de

kop, zoodat owen in zijno uitvoerige beschrijving van dit
voorwerp, waaraan

v. meyer den naam van Archaeopteryx lilhographicus had gegeven, welken

naara owen veranderde in dien van Archaeopteryx macrourus, omtrent

sommige bijzonderheden van liet maaksel des skelets in het onzekere bleef.

Later is liet aan Dr. haebehlein te Pappenheim gelukt een tweede exem-

plaar dat in denzelfden Solenhofenschen steen gevonden was, machtig te

worden, en men mocht de hoop koesteren, dat hieraan eenige der nog over-

gebleven twijfelingen zouden kunnen worden opgelost. Die hoop is intusschcn

tot dusver niet verwezenlijkt. Dr. iiaebeulein eischte voor eene verzameling

van Solenhofcnsche fossielen, waarvan het nieuwe exemplaar van Archaeopteryx
het voornaamste sieraad uitmaakte, eene som van 30.000 mark. Daar-

voor zoude het Freie Deutsche Hochstift te Frankfort, volgens eene overeen-

komst met den directeur, den heer volgek, eigenaar van dit zeldzaam voor-

werp worden. Doch die overeenkomst stuitte af op den onwil van do duitschc

regeering om zooveel geld voor den aankoop van tién fossiel te besteden. Later

bood de heer haeberlein zijnen schat aan het museum van Genève aan voor

den zeer verminderden prijs van 26000 mark; maar ook die prijs was veel

te hoog dan dat de directeur prof., cakl vogx
,

er aan denken kon het voor-

werp aan te koopen. Intusschen heeft de heer haeberlein, die, om licht te

begrijpen redenen, aan niemand toelaat dit aan een nauwkeurig onderzoek te



24 wetenschappelijk bijblad.

onderwerpen, toch aan voqt oene photographic gezonden, waardoor deze althans

in staat gesteld is geworden eenige bijzonderheden van het maaksel van dit

zonderling wezen, die aan owen onbekend bleven wegens het ontbreken van

sommige deelen, nauwkeuriger te leeren kennen. Hij heeft van dat onderzoek

verslag gegeven in do onlangs to St. Gall gehouden vergadering van Zwitsersche

natuuronderzoekers en dit medegedeeld in de Revue Scientifique van 13 Sep-

tember 1879. Wij stippen daaruit hier slechts enkele hoofdpunten aan.

Ook vogt erkent in Archaeopteryx een middelvorm tusschen Vogels en

Sauriërs, maar terwijl owen uit zijn onderzoek besloot dat dit wezen naderbij

de vogels dan bij de Sauriërs kwam, oordeelt integendeel vogï dat de karak-

ters van een Sauriër overwegend zijn, zoo zelfs dat, indien de afdrukken van

vederen tengevolge van de groote fijnheid des Solenhofenschen steens niet be-

waard waren gebleven,
men het skelet voor dat van een Hagedis zoude houden.

Bepaaldelijk wijst hij op het maaksel van de uit drie in klauwen eindigende

vingers eindigende hand; voorts op het ontbreken of althans zeer rudimentair

zijn van een sternum; het stuk, dat owen voor eene furcula hield, is volgens

vogt vermoedelijk een os pubis. Dat hij in den snavel een paar spitse tanden

vond, is minder afwijkend van de vogel-karaktors, sedert MARSH bij eenige

echte vogels uit de krijtperiode, zijne Odonthornites
,

tanden gevonden heeft.

De in meer dan dén opzicht verschillende beschouwingen, waartoe vogt

door zijn onderzoek geleid is geworden, maken het nog slechts te wenschelijker

dat het thans nog in het bezit van den heer haeberlein zijnde zeldzaam

overblijfsel der dierenwereld van de jura-periode eindelijk in het bezit gerakc

van eene inrichting die tot een vrij en volledig onderzoek door eenen deskun-

dige in staat stelt. hg.
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STEEREKUNDE.

Absorbeerende dampen op de zon. — De heer e. l. teouvelot hoeft , bij
liet doen van spoctroskopische waarnemingen op de zon, gedurende de jaren

1872—1878, herhaaldelijk waargenomen dat zich aan de C-lijn een zwarte

vlek vertoonde, van verschillende gedaante en uitgestrektheid; waarvan mot

don kijker alleen niets te zien was. Wanneer zulke absorbtie-vlekken in het

spectrum waargenomen waren, dan vertoonden zich echter na eenigen tyd,

meestal reeds den volgenden dag, op dezelfde plaats een of meer ware zonne-

vlekken. Men mag derhalve daaruit besluiten dat de bedoelde absorbtie-vlekken

aan de C-lijn het ontstaan van zonnevlekken verkondigen, alvorens zich deze

nog aan de buitenvlakte der photospheer geopend hebben, en dat zij door

absorbeerende dampen, die uit het binnenste der zon naar buiten gedreven

worden, worden veroorzaakt. (Monthly Notices of the Royal Astron. Soc.,

1879, p. 374, Sirius
, 1879, p. 282). HG,

NATUURKUNDE.

Knoopen en buiken In trillende gaskolommen. — W. koiilrausch heeft

het de moeite waard geacht om nogmaals door een reeks van ppoefnemingen
het door nonciNs ontdekte en later door anderen besproken en door konig

veelzijdig toegepaste feit te constateeren, dat een veerkrachtig vlies medetrilt

in de buiken van een trillende luchtkolom, als het aan beide zijden met do

trillende lucht in aanraking is, en in de knoopen, als slechts eene zijde zoo

aangeraakt wordt, terwijl de andere met de buitenlucht of met een opgesloten

luchtmassa in verbinding is. {Jfiedemann’s Annalen VIII, S. 584). Hij had

daar uog bij kunnen voegen, dat men in het eerste geval het maximum der
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medetrilling alleen dan verkrijgt, als de trillingsricliting loodrecht staat op de

oppervlakte van het vlies, terwijl in het tweede de trillingswijdte geheel of

bijna geheel onafhankelijk is van don hoek, dien de trillingrichting met dat

oppervlak maakt.

Eén feit is echter door kohlkausch in den loop van zijn onderzoek voor-

liet eerst geconstateerd, althans voor het eerst door proefnemiagen bewezen.

Het is dit, dat als men tusschen twee knoopen in een trillende luchtkolom

een vast lichaam plaatst, de daar aanwezige halve golf verkort zich
, terwijl

de anderen zich verlengen, en de buis eenen met die verlenging overeenkomen-

den, dus lageren toon geeft. ln.

Smeltpunten van zilver-, goud- en platina-Iegeringen.— Deze zijn door eriiarh

en sciiERïEL op nieuw bepaald met een lucht-thermometer met reservoir van

porselein. (Jahrhuch für den Berg- und Hüttenwesen in Sachs en,
1879 en

daaruit Journal de physique VIII, p. 418). Zij vonden die als volgt :

E. S. hebben met behulp van deze smeltpunten die van een aantal mine-

ralen bepaald. j,n.

Verdichting van gassen op glasoppervlakten. — Uit onderzoekingen van

P. ciiappuis, die hij in Wiedemanris Annalen VIII, p. I heeft beschreven
,

terwijl hij op pag. 071 van hetzelfde deel eenc verbetering opgoeft in do

berekening der uitkomsten, blijkt dat wanneer een glasplaat in aanraking wordt

gebracht bij 0 n mot elk der hierondergenoerade gassen, met alle voorzorgen

om zeker te kunnen zijn dat telkens liet genoemde gas alleen zich aan de
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oppervlakte daarvan vasthecht, en daarna tot 180" verwarmd, er van één dM2

dier oppervlakte vrij worden

Wordt de glasplaat, met het laatste gas bedekt, slechts tot 100“ verwarmd,
dan bedraagt dc hoeveelheid vrjjwordend gas slechts 3,9 mM’.

Voor ecne beschrijving van de hierbij gevolgde bepalingswijzc moeten wij

belangstellenden verwijzen naar de bovengenoemde bron. ln.

Elektrische onderzoekingen van G. Planté. — Onder den titel Recherches sur

VÉlectricité heeft piantjS voor eenigc maanden den geheelen arbeid van vele jaren
over en met zijne secondaire batterijen in één boekdeel vereenigd uitgegeven.
Om do praktische belangrijkheid, welke deze werktuigen allicht kunnen ver-

krijgen on om de opmerkelijkheid van sommige verschijnselen, welke daardoor,
als zij een zeer groot aantal elementen bevatten, gemakkelijk kunnen worden

voortgebracht, meenen wij hier de aandacht op dit werk te mogen vestigen.

LN.

Element van Nlandet. — Uit eene beschrijving van dit clement, voorkomende

in la Nature van 20 December II., blijkt dat wat in de vergadering der

Académie des Sciences door jamin chlorure de chaux werd genoemd, niet

is chloorcalcium, zooals wij het meenden te moeten vertalen in
onze mede-

deeling op hl. \ 1 van dit hijhlad, maar het mengsel van kalk, calciumhypochlo-

raat en calciumchloride, dat in den handel hij ons onder den naam van chloor-

kalk voorkomt.

Do drukfout in hetzelfde artikeltje: “voet” moet zijn “volt”, zal de lezer naar

wij hoopcn reeds dadelijk bemerkt en in gedachte verbeterd hebben, in.

SCHEIKUNDE.

Ontploffing van een diamant. —
In de Proceedings of the Academy of

natural Sciences of Philadelphia ,1879 June, overgenomen in het Phü. Maga-

zine
, ■1879, p. 572 , vindt men het verhaal van eene ontploffing van een rooskleu-

rige)! diamant van 7 millim. in doorsnede, die gevat was in een agaten knoop welke

het middengedeelte van een gouden armband innam. De persoon, die hem

droeg, leunde, met het hoofd iu de hand, tegen een venster waarop de zon

van Waterstof 2,7 mM 3.

„
Dampkringslucht 3,5

„

„ Zwaveligzuur 5,9
,

„
Ammoniak 8,3

„
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schoen. Do ontploffing ging vergezeld van een duidelijk geluid en was krachtig

genoeg om een stukje van den diamant in de hand en een ander in hot voor-

hoofd te drijven. Prof. leidy, die na het voorval den steen onderzocht,

zag op do hrenkvlakte een overblijfsel van een zeer klein stukje kool. Hij

meent dat in die holte een vluchtige vloeistof (verdicht koolzuur?) is bevat

geweest, dat door de plotselinge uitzetting oorzaak van de ontploffing is

geworden. iiq.

Gekristalliseerde koolstof. —In de vergadering van 12 December jl. van

de Philosophical Society te Glascow, deed de heer james macleae eeno

mededeeling, die, indien zij zich bevestigde, niet alleen merkwaardig uit een

wetenschappelijk oogpunt zoude wezen, maar ook zeer nadcolig voor den dia-

manthandel zoude kunnen worden. Na dertienjarige pogingen zoude het hem

namelijk gelukt zijn koolstof-kristallen te verkrijgen, die volkomen zuiver
on

doorschijnend zijn en hetzelfde brekend vermogen hebben als de diamanten, en

ook evenals deze het glas krassen. Zij bieden weerstand aan zuren, alkaliën,

aan de hitte der blaaspijp en hebben de kristalgedaante van diamanten.

Hoe hij de koolstof-kristallen verkregen heeft, deelde hij niet mede. Alleen

zeido hij dat zij konden verkregen worden uit allerlei koolstofhoudende zelf-

standigheden.

Daar M. zijne kristallen aan tyndall, warrington smytii e. a. heeft

laten zien en ze ook in handen van maskelyne gesteld en beloofd heeft

er eenigen aan crookes ter onderzoek te zullen zenden, zoo zal men weldra

te weten komen wat er van de zaak waarheid is. ( Chem. News., 26 Dec.

1879, p. 306).

Eeeds heeft maskelyne zijne bevinding medegedeeld. Daaruit blijkt dat l u

de grootste der door hem ontvangen kristallen een diameter van 0,5 millim.

heeft, maar dat de meesten veel kleiner zijn, 2 U dat de kristallen geen kool-

stof en dus geen diamant zijn, 3 0 dat zij zich in vloeispaathzuur oplossen en

dus yermoedelijk een silicaat zijn. ( Nature
,

1 Januari 1879, p. 204).

De diamanthandelaars kunnen derhalve voorloopig gerust zijn. Maar toch

moeten zij er zich op voorbereiden, dat eenmaal het der wetenschap, met hare

steeds toenemende hulpmiddelen, gelukken zal, evenals het reeds met andere

edelgesteenten gelukt is, ook diamanten voorttehrengen. hg.

PLANTKUNDE.

Oorsprong der inheomsche dennensoorten.— De bekende planten-palaeonto-

loog c. von ettingseausen heeft in de Denkschriften der WienerAkademic
,
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Mathem. Phys. KL Bd. XXVIII, p. 65, eene verhandeling geplaatst, waarin

•dj, op grond van vele onderzoekingen, het genetisch verhand tussohen de

hedendaagsche soorten van dennen en die welke in de tertiaire periode geleefd

hehben, tracht aantewijzen. Hij erkent twee reeksen; die der tweenaaldige
en der 3—5-naaldige dennen. Beide reeksen zijn volgens hem ontstaan uit

Pinus Palaeo-Strobus der oudste tertiaire flora; de reeks der tweenaaldige
dennen begint met P. Palaeo-Laricio, wier naalden zich bijna niet van P.

Paleostrobus onderscheiden, maar wier zaden de kenmerken van die der laatsten

met die van P. Laricio vereenigen. Hieruit nam P. hepios zijn oorsprong en

uit dezen diegene onzer hedendaagsche soorten van dennen, die met P. syl-
vestris verwant zijn. Do reeks der vijfnaaldige dennen begint met P. Palaeo-

Cembra, uit deze ontstond de drienaaldige P. prae-taedaeformis , daarop

achtereenvolgens P. taedaeformis, P. posttaedaeformis, P. prae-Cembra en

uit dezen de hedendaagsche P. Cembra.
hg.

Gekristalliseerd chlorophyl. — In de Berichte der deutschen ckemischen

Geselschaft, 1879, p. 1555, deelde onlangs de heer üoppe-seylee mede,
dat het hem gelukt was het chlorophyl in gekristalliseerden staat te verkrijgen.

Daarop herinnerde de heer gautiee ( Comptes rendus, LXXXIX, p. 8G1),
dat hij reeds in 1877 het gekristalliseerde chlorophyl had beschreven {Bulle-
tin de la Société chimique , XXVII p. 147). Eindelijk laat nu ook de heer

trkcul zijne rechten op deze ontdekking gelden, daar hij reeds in 1865 gezien

heeft {Gompt. rendus, LXI, p. 435), dat in alcohol en ether oplosbare naald-

vormige groene kristallen rechtstreeks uit chlorophylkorrcls kunnen ontstaan

{Compt. rendus LXXXIX, p. 883). hg.

GEOLOGIE.

SlykTUlkanen. — Op vele punten der aarde komen zoogenaamde slijkvul-
kanen voor. Ofschoon dikwijls in de nabijheid van werkelijke vulkanen gelegen
is dat echter geenszins altijd het geval. Uit een door den heer c. w. gumbel

in het werk gesteld onderzoek, medegedeeld in Sitzungsber. der mathem. phys.
Classe der Münehener Academie, 1879, p. 217, blijkt dat zelfs daar waar

zulk een slijkvulkaan dicht bij een vulkaan ontstaat, toch het uitgeworpen
slijk geen vulkanisch product is. Dit onderzoek werd in de eerste plaats bewerk-

stelligd aan slijk, dat in December 1878 uit een aantal kraterachtige openingen
bij Paterno op Sicilië in de nabijheid van de Aetna werd uitgeworpen en,

nadat do bewoners een dijk hadden opgeworpen om den afdalenden slijk-
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stroom te koeren, een sljjkmeer vormde van ongeveer 7000 kwadraat-meters

oppervlakte.

Eenc chemische en mikroskopische analyse van het gedroogde slijk leerde,

dat het geheel bestond uit een kleimergel, die talrijke coccolithen, foramini-

fcren en fragmenten van andere organische overblijfselen bevatte, met één

woord dat het uitgeworpen slijk niet anders was als met water aangemengde

tertiaire zeeklei, dezelfde die ook in den omtrek aan de samenstelling des

bodems deelneemt. Tegelijk met het slijk werden ook petroleum en bitumineuse

stofien uitgeworpen, terwijl tevens koolwaterstofgas in groote hoeveelheid door

hot slijk zich een weg baande, later ook koolzuur.

In hoofdzaak gelijke uitkomsten verkreeg gbmbel bij het onderzoek van het

slijk door andere slijkvulkanen uitgeworpen, namelijk van die van Macaluba

bij Girgcnti, van do Salsa di Narano ten zuiden van Modena, die van Torre

in de Apennijnen van Parma, van Kusnani in de nabijheid van Baku en van

het eiland Bulta in de Kaspische Zee, en eenige slijkvulkanen in denKaukasus.

Uit al deze onderzoekingen blijkt dat het slijk der zoogenaamde slijkvul-

kanen niet afkomstig is uit een waren vulkanischen haard, maar dat het uit

betrekkelijk geringe diepten komt, waartoe water gedrongen is, terwijl samen-

geperste gassen, bepaaldelijk koolwaterstof, dat door de ontleding van orga-

nische overblijfselen is ontstaan, als opdrijvende kracht werken.

Eet. veroorlooft zich hier te herinneren aan dereeds in 1852 (zie De Bodem

onder Amsterdam
,
in Verh. der lstc klasse v. h. K. N. Instituut, 3 dc Eeeks,

5'lc Deel, LI. 78) door hem vermelde zeer sterke uitstrooming van een brand-

baar gas uit een paar der tot op omstreeks 44 meters in den bodem van

Amsterdam doorgedrongen hoorbuizen. Eeeds toen heeft hij (ibid. p. 138) de

gissing gewaagd dat de kleine aardschuddingcn, die men gedurende de droog-

making van de Haarlemmermeer in den omtrek daarvan van tijd tot tijd heeft

waargenomen, door de drukking van dit ondcraardsche gas, bij afnemende

tegendrukking van het water in de Haarlemmermeer, veroorzaakt werden.

1 no.

Eieren en broedplaatsen van vogels uit den tertiairtyd. — De heer bacu-

mann hoeft in de Abh. d. Schweitz. palaeont. Ges., 1878, V, p. 4, cierhoopcn

uit dc bovenste zoetwater-molasse van Emmesweid bij Lucern beschreven. Bij ver-

melding van dit feit deelt Prof. X'Raas mede, datin de musea van Stuttgart en

van München geheele kasten vol van eischalen, vederen en vogclbecnderen zijn ,

afkomstig uit den zoetwaterkalk van den Goldberg, Spitzberg en Hahnenberg

in Wnrtemberg. Op sommige plokken bestaat het gesteente geheel uit hoopen
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van eischalen ; zelden komen geheele eieren voor. De daartusschen gevonden
beenderen behooren aan pelikanen, ooievaars, reigers, ganzen, eonden en

kleine zangvog els. Als overblijfsel van het voedsel vindt men Helixschalen,
schedels van muizen, beenderen van hagedissen en allerlei ander onverteer-

baar mengsel; en midden daarin wederom stukken riet en biezen, als ware

het een hedendaagsche broedplaats van watervogels, waar duizenden van nesten

op en naast elkander geplaatst en op uitgebroede eierschalen weder nieuwe

gelegd zijn. (N. Jahrb. f. Mineralogie etc. 1879, p. 555). no.

DIERKUNDE.

Morphologie van de onderlip bij de insekten. — Terwijl de andere mond-

deelen bij de kauwende insekten duidelijk verwantschap met elkander toonen
,

wordt bet lahium
,

de onderlip, door vele zoölogen, met verwaarloozing van

de analysen van savigny
,

oken en buemeister
,

als een ongepaard en asym-
metrisch orgaanbeschreven. Omstreeks 1844 gelukte het aan beulle

,
hot onder-

maxillaire en het maxillaire gedeelte, de galea, het tusschen-maxillaire segment ,

en den palpus aan elke helft van het lahium te vinden, maar dit mocht hom

niet gelukken ten aanzien van het palpusdragend segment, de sub-galea en

het voor-maxillaire segment. Dit had zijne oorzaak daarin, dat hij zich uitsluitend

tot het onderzoek van Goleoptera had bepaald, bij welke het nagenoeg ónmo-

gelijk is al de genoemde kaaksegmenten te onderscheiden. De heer joannes

ciiaiin
,

die dit mededeelt, zegt dat de moeielijkheden verdwijnen wanneer

men do Orthoptera onderzoekt. Bij Locusta viridissima b.v. zijn de genoemde
acht segmenten duidelijk te erkennen. Wij verwijzen voor do nadere bepalingen
naar het oorspronkelijke (Gompt. rend. Tom. LXXXIX, pag. 652).

D. L,

Weerstandsvermogen der Barbarjjsche schapen tegen de inenting van

anthrax. — Cuauveau had daarop de aandacht gevestigd, maar in ’t mid-

den gelaten of die eigenschap aan het ras toekwam. De heer c. ollive
,

die sedert acht jaren te Mogador woont, houdt dit laatste voor zeker. Hij heeft

te Mogador nooit eene authrax-ziekte geconstateerd, gelijk hij reeds in 1874 in

zijne studie over de Géographie mcdicale de Mogador heeft vermeld. Boven-

dien worden jaarlijks uit Mogador gemiddeld honderdduizend dozijnen geiten-

vcllen, verscheiden duizenden koehuiden en zeer veel wol uitgevoerd, voor-

namelijk naar Marseille
,

en in die stad erkennen alle looiers dat do uit

Marokko komende huiden nog nooit anthrax hebben medegedeeld. (Compt.rend.
Tom. LXXXIX, pag. 792). D L>
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VERSCHEIDENHEDEN.

Aristoteles over hart en longen.— Gewoonlijk schrijft men aan aristoteles

twee ernstige dwalingen toe; vooreerst van slechts drie, in plaats van vier

holten in het hart te hebben erkend, en ten tweede van te hebben geleerd

dat de luchtpijp zoo ver reikt als het hart, waaraan zij lucht zou toevoeren.

Huxley nu toont aan, dat aristoteles daaromtrent geen verwijten verdient.Hij

onderzocht gestikte dieren, bij wie de rechter voorkamer dos harten zich

niet voordoet als een gedeelte van het hart, maar als oen soort van sinus

of verwijding tusschcn de vena cava superior cn inferior,
die schijnt tc behooren

tot de “groote ader”. Op die wijze blijven er drie bolligheden over; de beide

kamers en de linker voorkamer, —
die bij dan ook vermeldt. Wat do gemeen-

schap tusschen de luchtpijp en het hart aangaat, zoo heeft men zich vergist.

Ook CD viER; — amstoteles zegt dat niet. Integendeel beschrijft hij duidelijk de

splitsing van de luchtpijp in de twee luchtpijptakken, cn uuxt.ey verklaart

zijne woorden op zoodanige wijze, dat men er uit lezen moet, dat de in de

longen door de luchtpijp opgenomenlucht uit de fijnste vertakkingen van de hron-

chiaalbuizen in de fijnste takken van de bloedvaten der longen treedt, en wol

niet door openingen, maar door doordringing, of zooals wij nu zouden zeggen ,

osmose van de dunne scheidswandcn, die gevormd worden door de togen elkan-

der aanliggende rokken van beiderlei kanalen. (The Academy. Nov. 15,1879 ,

pag. 3G1). . d. L.
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STERREKUNDE.

Temperatuur van de zon. — In het PhüosopMcal Magazine van October—

December 1879 komt een verslag voor van de onderzoekingen van den hoog-

leeraar f. uossetti over dit onderwerp. De werkelijke temperatuur van de

zon wordt bepaald als te zijn die temperatuur, welke een gloeiend lichaam

van dezelfde grootte, geplaatst op denzelfden afstand, zou moeten bezitten
,

ten einde hetzelfde thermisch effect voorttebrengen, terwijl de kracht van uit-

straling zich op haar maximum bevindt. Die temperatuur wordt geschat op

9965" C., rekening gehouden met de absorptie van de aard-atmospheer.

Maar wanneer wij ook in rekening brengen de absorptie door de zon-atraos-

phecr, en het thermisch effect berekenen, dat de zon zou uitoefenen indien

deze geen atmospheer had, dan komen wij tot een zonne-temperatuur van

20380,7" C. (The Academy ,
Dec. 20 1879, pag. 450). u. L.

Eenheid voor photometrie. — Sciiwendler heeft op nieuw voorgesteld (Jour-

nal of the Society of Bengal XLVill, 2) om daarvoor het licht van een

reepje platina te gebruiken, dat door een elektrischen stroom, van bekende

en dus overal gelijk te verkrijgen sterkte, witgloeiend wordt gehouden. Wan-

neer men bedenkt dat de temperatuur en dus de lichtsterkte van zulk een

reepje bovendien ook afhangt van ten decle zeer moeilijk juist te bepalen

bijzonderheden daarvan en van de omgeving, dan zal men zich wel niet veel

voorstellen van de kans, dat schwendler’s voorslag algemeen zal kunnen

aangenomen worden.

Bij cene aankondiging van sciIWENDLEr’s opstel in Nature XXI, p. 158,

waarvan de ongenoemde schrijver, op andere gronden evenwel dan de boven-

staande
,

zich met diens voorslag weinig ingenomen toont, wordt ter loops

5
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vermeld dat, volgens nieuwe proefnemingen, het roode licht van den hollen

krater in do positivo kool van een elektrischen lichtboog 40 maal sterker

zijnde dan dat uit het licht van een gegeven aantal “candles” (sperraaceti-

kaarsen?), het groene licht van dezelfde plaats 135 maal sterker dan het

groene licht van die kaarsen werd bevonden. ln.

NATUURKUNDE.

Invloed van de koude op een met sneeuw bedekten grond. — Edm. cn

H. BECQUEÈEL hebben in de Académie des Sciences hunne in December jl.

gedane waarnemingen op dit punt medegedeeld. Wij zullen hen in het verslag

daarvan niet volgen, en vermelden alleen dat daaruit blijkt dat de sneeuw

alleen de daaronder gelegene lichamen niet voor bevriezen behoedt; dat zij

wel als scherm dient door de warmteuitstraling der aarde te beletten en dooi-

water op O' 1 aftegeven, dat in den bodem kan dringen, maar dat de sneeuw

beneden 0", evenals de andere lichamen, door haar eigen geleidingsvermogen

de temperatuur-afwisselingeu ondergaat en die op den bodem overbrengt,

waarbij zij zo evenwel, al naarmate van haat dikte, zeer vermindert. Indien

er echter onder do sneeuw boven in den grond georganiseerde lichamen zijn,

b. v. stroo of eenvoudig worteltjes van een genoegzaam dikke graszode, dan

is de slechte geleidbaarheid daarvan genoegzaam om de voortplanting van

de vorst te stuiten, on dan kunnen de organische lichamen onder den grond

volkomen bewaard blijven. (Compt. raid. Tom. LXXXIX, pag. 1011).

d. L.

Elektrisch verschijnsel bjj een sneeuwbui. — De heer e. lamarue te

Chorbourg bericht, dat hij bij een hevige sneeuwbui op den 20-hen Novem-

ber jl,, bij oost-zuid-oosten wind, een zeer betrokken lucht en cenc tempera-

tuur van 1", het volgende waarnam. Aan do uiteinden van elke der ijzeren

baleinen van zijne parapluie verschenen kleine lichtpluimpjes, vergezeld van

een geluid als van het brommen van een vliegend iusekt. Wanneer hij mot

de ontbloote hand een dier uiteinden naderde, gevoelde hij cene kleine schud-

ding in de twee laatste vingerleden en liet licht verdween. De proef kon ver-

scheidene malen herhaald worden en het verschijnsel (St. Elmus-vuur) duurde

4 a 5 minuten, totdat de parapluie bedekt was met een dunne laag sneeuw.

{Compt. rend. Tom. LXXXIX, pag. 045). j). l.

Groote thermo-elektrische batterijen van Clarannd. — La Nature van 17

Januari 11 bevat eeno beschrijving mot afbeelding daarvan. Deze is blijkbaar
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van clamond zei ven afkomstig of althans uit door hom verstrekte gegevens

opgernaakt en laat dus menige vraag van belang onbeantwoord; terwijl onder-

geschikte bijzonderheden uitvoerig worden vermeld. Afmetingen b. v. worden

niet opgegeven en evenmin welke metalen daarin worden gebruikt. Hoogst

waarschijnlijk zijn het wel dezelfde, die clamond voor zijne kleine batterijen

bezigt. De lezers van dit bijblad weten dat dit zijn: ijzer en een legering van

zink on antimonium. (Zie Bijblad 1875, bl. 33 en 41).

3000 van zulke elementen, in de gedaante van een bollen cilinder gerang-

schikt, worden van binnen verwarmd door coaks, op een vuurhaard daaronder

brandende. Aan de binnenzijde zijn zij voorzien van
“collecteurs” , metaalstukken

,

bestemd om de warmte der verbrandingsgassen op te nemen en naar de binnenste

soldeerplaatson der elementen te leiden , waarvan zij ,
voor de elektrische isolatie,

door dunne micaplaatjes zijn gescheiden. Op dezelfdewijze zijn tegen de buitenzijde

de zoogenaamde
“distributeurs” geplaatst, metaalplaten, die over een groote

oppervlakte de daaraan toegevoerde warmte mcdedeelen aan de buitenlucht en

dus de uitwendige soldocrplaatsen zoo snel mogelijk afkoelen. Op deze wijze

kan men de inwendige tot omstreeks 360" C. verhitten, terwijl de buitenste

geene hoogere temperatuur dan ongeveer 80" C. bereiken. Daarbij levert do

batterij een stroom met een elektromotorischo kracht van 109 Volt (omstreeks

CO Bunsen) en een inwendigen weerstand 15,5 ohm.

Het grootste tot nog toe geconstrueerde exemplaar van zulk cene
“chaine”

bezit 6000 elementen. Om het in werking te houden, moeten op den vuurhaard

9 a 10 kilogrammen coaks in het uur worden verbrand. Op deze wijze ge-

bruikt , terwijl al de ontwikkelde warmte, die in het werktuig niet in elektrici-

teit wordt omgezet, nutteloos in de lucht ontwijkt, is dusiJe “file clamond”
,

hoewel altijd goedkooper dan een hydro-elektrische batterij, toch wel minder

oeconomisch dan een magncto-elektrisch werktuig met een stoommotor. Geheel

iets anders kan dit worden, als er een middel wordt gevonden om hot zoo

even vermelde warmte-ovcrschot industrieel en dus voordcelig te gebruiken. De

tijd zal leeren of ook dit aan clamond zal gelukken. ln.

SCHEIKUNDE.

Kunstmatige atropine. — Het is den heer a. w. hoitmann gelukt, door

behandeling van tropazure tropine een alkaloid te verkrijgen, dat volkomen

met de natuurlijke atropine overeenstemt. Beiden hebben gelijke samenstelling,

kristalliseeren in glinsterende naaldjes die bij 135" smelten; beiden ver-

houden zich tegenover looizuur, kalium-kwikzilverjodid, pikrinezuur, goud-
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cliorid, cyan, on bij verwarming met zwavelzuur en chromkalium, op volkomen

gelijke wijze, en ook de physiologischo werkingen op de iris van het oog en

herstelling van den hartslag, na vergiftiging met muscarine
, zijn zoowel van

kunstmatig als van het natuurlijk produkt geheel idontisch.

Het is den heor h. gelukt, door behandeling van andere tropinezouten, op

dergelijke wijze nog andere, wellicht niet in de natuur voorkomende, alkaloïden

voorttehrengen, die hij salycyltropeine, phtalyltropeine en oxytolayltropeine

heeft genoemd, die alle verschillende giftige eigenschappen hebben. Hij ver-

moedt dat ook de hyoscyamine en de duboisine tot dezelfde reeks, welke hij

die der “tropeinen” noemt, behoort. (.Monatsher. d. Berl. Akad., August,

1879, p. 779). no.

Salpeter-ferment. — Volgens do heeren schloesing en muntz zoude do

salpoter-vorming in daarvoor gunstig terrein afhangen van de tegenwoordigheid

van zeer kleine bol vormige of elliptische organische lichaampjes, die zich door

uithotting, op de wijze der gistccllen en bacteriën vermenigvuldigen. Door

verschillende uitzaaiingsproeven hebben zij het bewijs zoeken te leveren, dat

het deze lichaampjes zijn, die onder gunstige omstandigheden het nitrificatio-

proces in water of een vochtigen bodem doen ontstaan. Eene temperatuur

van 100" doodt deze lichaampjes. Ook tegen'uitdroging zijn zij niet bestand.

Langs oen dezer wegen kan men dus een bodem onvruchtbaar maken, die wederom

vruchtbaar wordt, d. i. waarin zich salpeter vormt, wanneer men er de nog

lovende lichaampjes, aan een andere bron ontleend, in zaait. In den dampkring

komen zij niet voor. ( Compt. rendus 1879, LXXXIX, pag. 891). hg.

PALAEONTOLOGIE.

Fosslle struisvogels in Indiê. — De heer lydekkeu, van de Britsch-

Indischc geologische commissie, heeft eenige opmerkingen over de overblijfselen

van vogels in de tertiaire lagen van de Siwalikbergen medegedeeld, waaruit

o. a. blijkt dat gedurende de Boven-Miocone- of Benedon-Pliocene periode op

de vlakten van Indie naast elkander twee vormen van struisvogels hebben

geleefd, van welke thans vertegenwoordigers worden gevonden in twee ver

van elkander verwijderde streken der aarde, — namelijk de struis van Afrika

en de Emeu van Australië. En uit de onderzoekingen van davies blijkt, dat nog

een derde soort van de type der struisvogels, waarvan het geslacht echter

nog niet bepaald is, tegelijk met de twee andere voorwereldlijke Indische

struisen heeft geleefd. {The Academy, Jan. 17 1880, pag. 50). D. l.
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Mosasauroiden. — Professor marsh gaat voort met de beschrijving der fossile

schatten die gestadig den reeds zeer grooten voorraad in het museum van

Yale-college voortgaan te vermeerderen. Hij doet opmerken dat, terwijl de

reptilien uit de familie der Mosasauroiden in Europa zoo zeldzaam zijn, dat

de in den Maastrichtschen St. Pietersberg gevonden overblijfselen van Mosa-

saurus lloffmanni bijna de eenigen zijn, die goed gekenmerkt en beschreven

zijn geworden, daarentegen in Noord-Amerika de groep, waartoe dit dier

behoorde, eene zoo verwonderlijke ontwikkeling bereikte, dat zij daar door-

een groot aantal geslachten en soorten vertegenwoordigd was, waarvan de

overblijfselen van niet minder dan 1400 individu’s in het museum van Yale-

collego bevat zijn (Nature
,

1880, 22 January, p. 287), hg.

PLANTKUNDE.

Wederstandsvermogen van bacteriën tegen de koude.
— Bij gelegenheid

van de mededecliugen van de heeren becquerel omtrent de Decemberkoude,

doelt pasteur mede, dat het gebleken is dat het bacterium van het miltvuur

en dat van do zoogenaamde cholera der hoenders eene temperatuur van —40“

kunnen verdragen, zonder hun vermogen om zich te vermenigvuldigen en

hunne schadelijke eigenschappen te verliezen. ( Compt.
rend. Tom. LXXXIX,

pag. 1015). D. l.

Invloed der temperatuur op de vermenigvuldiging der gistcellen. — De

heer bamus pederzen heeft do bekende tellingsmethode onder het mikros-

koop, waarvan men zich bedient om het getal der bloedlichaampjes te bepalen,

toegepast op de zich bij verschillende constante temperaturen vermenigvuldigende

gistcellen. Als voedingsvocht gebruikte hij een gefdtreerd mout-afkooksel. Hierin

worden zekere hoeveelheden gist gezaaid, waarin het aantal cellen vooraf

bepaald was. Zijne uitkomsten laten zich op de volgende wijze samenvatten.

Gezaaid zijnde 100 gistcellen, dan is na 24 uren dit getal aangegroeid tot:

225 Wj eene constante temperatuur van 4°

476
55 55 55 55 55 13,5"

1206
55 55 55 55 55

23°

1759
55 55 55 55 55

28°

639
55 55 55 55 55

34°

OO
55 55 55 55 55

CO 00 o



38 WETENSCIIAPPELIJK BIJBLAD.

Do gunstigste temperatuur voor dc voortplanting der gistcellen ligt derhalve

iets boven de 28". Daarboven neemt do snelheid der vermenigvuldiging spoedig

af, totdat deze bij 38° geheel beeft opgehouden. (,Naturforscher 1870,

N°. 47, uit Meddelser fro Carlsberg Ldboratoriet, Hft. I, p, 38).

HG.

AARDKUNDE.

Aardbevingsmeter. —
Tc ToMo in Japan zijn mot zulk een werktuig, uitge-

dacht door dr. wagner en vervaardigd door Japanschc werklieden, reeds een

aantal waarnemingen gedaan, die zeer bevredigende uitkomsten hebben gele-

verd. Zoo -heeft men daarmede kunnen bepalen, dat bij schier onmerkbare

aardbevingen hot maximum der horizontale plaatsbeweging van een punt der

aardoppervlakte 0,05 Mm. of minder, bij matig sterke aardbevingen 0,8 Mm.

bedraagt. Ook voor het meten der vertikale beweging , richting enz. der aard-

bevingen is het werktuig dienstbaar, doch de proeven over de beste inrichting

daarvan worden nog voortgezet. Hoe die inrichting echter is
,

wordt niet vermeld

door den berichtgever, den heer e. knipping, in het Wochenschrift für

Astronomie, Meteorologie und Geographie ,
19 Nov. 1879. hg.

DIERKUNDE.

Parthenogenesis van een kever. — Tot dusver zijn geen gevallen van parthe-

nogenesis bij soorten uit de orde der kevers vermeld. Als zoodanig verdient

do volgende mededeeling van j. a. osborne aangestipt te worden. Een wijfje

van Gastrophysa raphani, waarvan hij de zekerheid had dat liet niet bevrucht

was, legde achtereenvolgens in do eerste helft der maand Augustus acht tot

negenhonderd eieren in een twintigtal hoopjes van 30 tot 50 eieren. In één

dezer eieren vertoonde zich den 5iel1 Augustus een duidelijke kiemstreep. Op

de volgende dagen ging de ontwikkeling voort. Den 11>>™ kon men de oogjes

herkennen, den daarop volgenden dag dc sprieten, kaken, voelers en pooton.

Deze vdrtoonden bewegingen. Al do uitwendig zichtbare doelen dor larven

waren dus gevormd. Op don 18Jcn Augustus, den datum van den brief aan de

uitgevers van Nature
,

was echter de larve nog niet geboren, en daar in ge-

wone gevallen het tijdperk van ontwikkeling bij deze soort slechts tien of

twaalf dagen duurt, zoo achtte do schrijver het onwaarschijnlijk dat de larve

nog geboren zoude worden. (Nature
,

4 Sopt. 1879, p. 430.). hg.

Haptophrya gigantea. — De heer e. maupas heeft in het darmkanaal van

kikvorschen en padden eene reusachtige soort uit de familie der Opalinen ge-
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vonden, die 1 millim. lang wordt. Dit diertje vertoont twee merkwaardige

bijzonderheden. Vooreerst heeft hot een zuignap, waarmede het zich aan water-

planten vasthecht, en deze zuignap wordt bewogen door sarcode-draden
,

die

zich van haar binnenvlakte naar den rugwand uitstrekken. Ten tweede is het

contractile kanaal van een duidelijken wand voorzien, waarin zich acht naar

buiten mondende openingen bevinden.

De vermenigvuldiging heeft plaats door een dwarse deeliug die zich meer-

malen herhaalt, terwijl de leden aanvankelijk in samenhang blijven, zoodat zij

ketens van 8 individu’s vormen (Compt. rendus, 1879, 5 Mei). hg.

Bloedwarmte van visschen. — Gedurende een kruistocht, ondernomen door

de commissie voor visscherij te Princetown in Massachusetts, heeft de heer

j. II. kiddeb een reeks van waarnemingen gedaan ter bepaling der dierlijke

warmte van visschen. Daartoe werd de temperatuur van het water, op de

diepte waar de visch gevangen was, gemeten door een Negretti-Zambra-ther-

mometer. Een kleine thermometer, waarvan de schaal verdeeld was in vijfden

van Pahrenheitsche graden, werd daarop eerst gedompeld in het rectum en

daarna in het bloed van het snel geopende hart. De onveranderlijko uitkomst

was, dat terwijl de temperatuur in het rectum slechts weinig hoogor was dan

die van het water, namelijk van 0,25“ tot 4,4", daarentegen het aderlijk

bloed van liet hart eene merkelijk hoogere temperatuur bezat, welke die van

liet water met 3" tot 12“ overtrof. Laatstgenoemd grootste verschil werd

gevonden bij een haai, in wiens oviduct jongen waren bevat. Bij een dezer

jongen werd de temperatuur van het hartbloed zelfs 20“ hooger dan die van

het water gevonden, (Nature
,

18 Dcc. 1879, p. 15G). ug.

VERSCHEIDENHEDEN.

Dierennamen als aanduiding tot herkenning van de herkomst der dieren. —

Hiervan worden ettelijke voorbeelden gegeven in w. Houghton’s onlangs uitgeko-

men Gleanings from the Natural History of The Ancients. Zoo is het gemis

van een gomeenschappelijken Arischen naarn voor Je, kat eene aanwijzing

(onder meer andere) dat dit dier aan onze voorouders in hunne oorspronkelijke

woonplaats onbekend was. De Accadische benamingen van het Paard en de

Kameel als het “dier van het Oosten” en het “dier van de zee” wijzen op

de invoering dier dieren uit het Arische Hindoe-Koesh en uit het land der

Arabieren aan de Perzische golf. Do Ezel daarentegen heet het “dier van het

Westen”, ten bewijze dat hot oorspronkelijk uit Abyssinië. en westelijk Azië
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werd ingevoerd. De Hebreeuwsche namen van den Aap en den Elefant bewijzen

dat liet land Ophir, van waar sa.lo.mo deze en andere zeldzaamheden kreeg,

een land in Indie was. Vinson heeft aangetoond, dat het volk uit welks

taal do Hebreeuwsche benamingen voor Aap, Elefant en Pauw ontleend zijn,

een Dravidisch dialekt moeten hebben gesproken, en dat gevolgelijk in de

dagen van den Phoenicischen handel de Dravidische stammen zich zoo ver

noordwaarts uitstrekten als Ophir of Abhira, aan den mond van den Indus.

Hoe oud die handel is, kan daaruit worden opgemaakt dat het woord kaf

in het oude Egyptisch reeds ten tijde van ciieops gebruikt werd om den

aap aan te duiden. Evenals apen en elefanten te zaraen genoemd worden bij

do optelling der vreemde schatten van salomo
, zijn zij dit ook in eone op-

telling van de schatting door den Assyrischen koning salmanassau ten tijde

van JF.llü ontvangen van het land van Muzri; een der elefanten, van Muzri

aangevoerd, heeft die koning doen beitelen op de nog bestaande zwarte

obelisk. Het Assyrischo woord bazidti
, 'tgcen clefant beteekent, is duidelijk

ontleend aan hot Sanskrit vdsitd. !>• lo

Een nieuw log. — Voor ccnc uitvoerige beschrijving met afbeeldingen ver-

wijzend naar La Nature
,

1880 p. 107, mcenen wij hier de aandacht temogen

vestigen op een, althans gedeeltelijk nieuw, werktuig, bestemd om do snel-

heid van voortgang der schepen te meten. Het bestaat uit een molentje van

Robinson, dat aan het schip verbonden is, dus in het water door dien

voortgang wordt medegevoerd en daardoor een aantal omwentelingen in gege-

ven tijd volbrengt, dat met de snelheid evenredig is (althans als de wetten,

door rübinson voor de beweging in de lucht gevonden, ook op die in het

water toepasselijk zijn. Reft). Elke omgang daarvan doet, met behulp van een

galvanisch element, dat aan boord is geplaatst, op een gemakkelijk te begrijpen

wijze een klokje klinken, dat daarnevens staat. Een zandlooper is zoo geregeld ,

dat het klokje juist tienmaal klinkt als het schip één knoop in het uur loopt.

Het afintal slagen daarvan geeft dus het aantal tienden van knoopen aan. De

uitvinder, kapitein fledriais
,

heeft dit werktuig op een reis met het fregat

Ia Magicienne van San-Prancisco naar Valparaiso beproefd en liet zeer vol-

doende bevonden. LN.
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STERREKUNDE.

De roede vlek van Jupiter. —
Deze vlek, waarvan reeds op bl. 17

gewag

is gemaakt, is door den lieer NIESTEN nader bestudeerd. Hij vindt dat haal-

beweging eenc rotatie der planeet rondom haar as van 9 uren 55'/
2

minu-

ten aanduidt. Onder de vroegere sterrekundigen schijnt cassini haar het

eerst gezien te hebben. Later is zij herhaaldelijk waargenomen. Door combi-

natie der waarnemingen op verschillende tijden gedaan, komt niesten tot

liet besluit dat de tijd tusschen twee opvolgende verschijningen 5 tot 6 jaren

bedraagt, dat is ongeveer de helft van den omloopstijd der planeet, welke

41,80 jaren is. Tweemaal bereikt dan do vlek haar maximum; eens wanneer

de planeet de heliocentrische lengte van 324° bereikt en op 50 1 afstand

van haar perihelion is gekomen, en eens bij eene lengte van 157", d. i.

nabij het aphelion. (Buil. de VAcadémie de Bdgique , 1879, N“. 12.)

HG.

NATUURKUNDE.

Een glycerlne-barometer. — Hot is duidelijk dat, indien in de plaats van

kwikzilver, een vocht van geringer specifiek gewicht kon gebruikt worden,

de schommelingen der vochtkolom in den barometer veel aanzienlijke!- zouden

zijn. Werkelijk is dan ook in 1830 door Prof. daniel
, op kosten der

Royal Society, een waterbarometer gemaakt, doch het bleek dat water daar-

voor ongeschikt was, vooral wegens de bij verschillende temperatuur onge-

lijke hoeveelheid waterdamp in de Torricellische ruimte boven de waterkolom

6
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Water bovendien bevriest, en dan is de barometer niet alleen onbruikbaar,

maar de buis loopt groot gevaar van te barsten. Do heer Jordan te Londen

is nu op liet denkbeeld gekomen om, in plaats daarvan, glycerine te bezi-

gen en deze, ter gemakkelijker aflezing, mot een aniline-kleurstof te kleuren.

Na eenigc voorloopige proefnemingen is het hem gelukt, voor liet Kiew-obser-

vatorium zulk een werktuig te vervaardigen, dat daar thans aan een nader

onderzoek onderworpen wordt. De gebruikte glycerine heeft een specifiek ge-

wicht van 1,26, en de schommelingen zijn dus ongeveer tienmaal grooter dan

die van een kwikbarometer. De gemiddelde hoogte van een glycerine-baro-

meter is ongeveer 27 voet, en dus kan de aflezing alleen aan een venster

van dc bovenverdieping plaats hebben. Aan het vervaardigde werktuig is de

bak van koper, inwendig vertind, van 5 R. duimen diep en 10 duimen wijd,

met een deksel waarin een klein gaatje is. Daarboven is een klein kommetje

geplaatst, met watten daarin, waardoor do lucht gefiltreerd wordt. Zijdelings

mondt daarin de barometcr-buis, welker benedeneinde niet anders is dan een

metalen gasbuis van
3/„ duim in doorraeter, waarmede van boven een glazen

buis van 4 voet lengte en 1 duim in doormeter hermetisch verbonden is. Deze

is aanvankelijk open en wordt eerst later gesloten wanneer de buis mot gly-

cerine is gevuld en het Torricellische luchtledig daarboven door uitpomping

mot een luchtpomp verkregen is. Voor do wijze hoe dit geschiedt en in het

algemeen voor eene nadere beschrijving van het nieuwe werktuig zij verwezen

naar Nature, 19 Februari, 1880, p. 377. HG.

Verhitte metalen in het luchtledige. — Edison ontdekte, bij gelegenheid

zijner proefnemingen om platinadraad waardoor een elektrische stroom gaat

als lichtbron te doen dienen, dat dit metaal cenige tot dusver onbekende

eigenschappen vertoont.

Vooreerst vond hij dat platina-draad tot een spiraal gewonden en verhit

wordende in een waterstofgasvlam, in gewicht vermindert en de vlam groen

kleurt! Wanneer de platinadraad zeer dun was en lang genoeg in de vlam

gehouden werd, dan verdween het met de vlam in aanraking zijnde gedeelte

zelfs geheel. Omgaf hij de vlam met een glazen buis, dan zette zich daarop

oen laagje platina af, dat na vijf uren geheel ondoorzichtig was geworden.

Toch schrijft hij dit niet aan eene eigenlijke vervluchtiging van het platina

toe. Volgons hem is hier slechts een medevoering van kleine zich van de

oppervlakte dos draads loslatende deeltjes door den luchtstroom in het spel.

JTot platina, zooals het in den handel voorkomt, bevat een oneindig groot

getal van uiterst kleine met lucht gevulde holton : verhit wordende doet de
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uitgozette lucht de buitenste lagen afschilferen, hetgeen men onder het

mikroskoop aan tallooze scheurtjes herkennen kan.

Dezelfde vermindering in gewicht en liet aanslaan van een glasoppervlakte

nam hij ook waar wanneer een platina-spiraal door een elektrischen stroom

gloeiend werd gemaakt; en langen tijd zag hij daarin een onoverkomelijke

hinderpaal voor het gebruik van platinadraad hij de elektrische verlichting,
totdat hij op het denkbeeld kwam om de gloeing in het luchtledige te doen

plaats hebben. Door het verwijderen van de lucht uit het platina, komt dit

dan allengs in een toestand, waarin het geheel andere eigenschappen ver-

toont en geen aanslag meer vormt. Het is dan merkelijk harder geworden,
als een stalen piano-snaar, en veel moeilijker smeltbaar in een oxy-hydro-

genium-vlam. In dien staat straalt van dezelfde oppervlakte ook veel meer

licht uit, wanneer een elektrische stroom er doorheen gaat.

Dorgelijke veranderingen van eigenschappen bij gelijke behandeling ver-

toonen ook ijzer, aluminium, zirconium. (Chemical News, 26 Sept. 1879),

HG.

Het water als warmtebewaarder. — Pohel heeft, naar temperatuurbepa-

lingen van het water in het meer van Genève op 19 en 24 December 1879,

waarbij dat aan de oppervlakte slechts 0,2° C was verkoeld, berekend dat

daardoor in die vijf dagen de geheele massa water van het meer toch meer

dan tien millioen van millioenen caloriën heeft moeten afgeven aan de om-

ringende, koudere lucht. Dit is zooveel warmte als ontwikkeld zou worden

door de verbranding van 1250 millioen kilogrammen zuivere koolstof, of

meer dan 1430 millioen kilogrammen van de beste steenkool. (La Nature.

10 Janvier 1880, pag. 87.) LN.

Warmte, in de elektrische vonk ontwikkeld. — Villam heeft {Journal

de physique, IX, p. 5) door proefnemingen met een luchtthermometer, in

den bol waarvan de vonken overgingen, gevonden dat do hoeveelheid warmte,

in do ontladingsvonk van eene leidsche fiesch of batterij ontstaande, recht-

streeks evenredig is met de hoeveelheid elektriciteit, welke haar voortbrengt

en met de lengte der vonk on onafhankelijk van de grootte der oppervlakten,

waarop die elektriciteit is opgehoopt. LN.

Elektrische isolatie in zeer verdunde lucht. — Crookes heeft gevonden

dat wanneer twee goudbladreepjes als in een gewonen elektroskoop , na geë-

lektriseerd te zijn, gedompeld worden gehouden in lucht; die tot op een
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millioensto van eon atmosplieer is verdund
, zij in dertien maanden tijds hunne

uiteenwijking niet merkbaar verminderen , zelfs als de na de verdunning toe-

gesmolten glazen bol, waarin zij geplaatst zijn, daarbij steeds in water wordt

gedompeld gehouden . (Proceedings of the Boyal Society XXVIII, p. 347 en

daaruit Journal de Physique IX, p. 37.)

Aangaande de verdere uitkomsten van orookes’ proefnemingen in zulk een

vacuum hoopt Ref. binnen kort, naar eigen aanschouwing, in hot Album te

kunnen berichten. LN.

Elektrodynamische inductie. — De HH. gutiuue en boys hebben de ver-

schijnselen van het zoogenaamde rotatie-magnetisme van aiiago op nieuw aan

een uitvoerig onderzoek onderworpen. {Philosophical Magazine, 5c Serie VIII,

pag. 449). Voor allo andere bijzonderheden naar het oorspronkelijke verwij-

zend
,

nemen wij hier van hunne uitkomsten het volgende over.

Als hoven de polen van een magneet, die in een horizontaal vlak gedraaid

kunnen worden, een geleidende schijf horizontaal wordt opgehangen aan een

torsiedraad, dan is bij het draaien de afwijkingshoek der schijf met de om-

wentelingssnelheid van de magneet zoo juist evenredig, dat de proefnemers

cene inrichting van dezen aard raeenen te mogen aanbevelen als een middel

om de omwentelingssnelheid van allerlei werktuigen te meten.

Al het overige onveranderd latende, verkregen zij aangaande den invloed

van het geleidingsvermogen der stof, waaruit de schijf bestaat, uitkomsten

die voor een rechtstreeks evenredig zijn van dit geleidingsvermogen schenen

te pleiten. Daarom en nadat zij zich hadden overtuigd dat bij een eenigszins

veranderde inrichting dezelfde werking van een roteerenden magneet ook op

elektrolyten duidelijk was waar te nemen, stellen zich de heeren o. en ». voor

het geleidingsvermogen van deze laatste op deze wijze te bepalen, wat het

voordeel der afwezigheid van alle polarisaticverschijnselen bieden zal. ln.

Uitgebreidheid der moleculen in waterdamp. — Uit het warmteverbruik bij

de verdamping van water, het volume van den damp, de gezamenlijke opper-

vlakte der moleculen en het totaal van den voortgebrachten arbeid, leidt

uodges, naar de kinetische gastheorie aannemend dat de moleculen '/., 00„

van het volumen des damps innemen, af dat de radius van oen watermole-

cuul moet zijn 0,00000005 millimeter en hun aantal in een kubiek centime-

ter damp 5 tot 6 millioen van den derden rang. (,Süliman's American

Journal XVIII, p. 135 en daaruit Wiedemann's Beiblatter IV, S. 90).

LN.
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Vereenvoudigde Audiphoon. — Het is bekend dat in het laatst van het

vorig jaar de lieer R. g. RHODE
,

te Chicago ,
een toestel uitgevonden heeft,

door hem met den barbaarscheu naam van audiphone (beter akoöphone) be-

titeld
,

met welken toestel vele doofstommen vrij spoedig de tonen van eenige

muziekinstrumenten en zelfs woorden kunnen leeren onderscheiden. Wij zullen

dien toestel, die uit hard caoutchouc heslaat, niet beschrijven en merken

alleen aan dat hij ongeveer 50 francs kost. Nu heeft echter de Heer d. colladon

een dergelijk werktuig bedacht, dat ieder kan maken, en ’t welk ongeveer

50 centimes behoeft te kosten en, volgens hem, even goed aan het oog-

merk voldoet. Het bestaat eenvoudig uit een blad van het carton
,

in den

handel bekend onder den naam van satineer-carton (<carton a satiner) oi’

netel -carton ( carton d’orties), welk carton bijzonder dicht, homogeen, veer-

krachtig en taai, maar toch buigzaam is. Het mag evenwel niet dikker zijn

dan 0,001 M. Men snijdt daaruit een vierkant stuk van 0,42 M. hoogte en

0,30 M. breedte, en rondt de beide hoeken van een der smalle zijden zoo al'

dat het carton den vorm verkrijgt van eeno van boven ronde deur (zie do

afbeelding in het oorspronkelijke). Het midden van den afgeronden boven-

kant wordt tegen de boventanden geplaatst en het blad gekromd door met

de hand licht togen den onderrand te drukken. Om het carton tegen de

vochtigheid van de uitademing te bewaren, kan men hot bovenste gedeelte

met een vernis of iets dergelijks overdekken.

Proeven, genomen door den heer l. sager
,

leeraar van doof-stommen,

hebben de bruikbaarheid en het nut van dezen eenvoudigen toestel bewezen.

(Compt-rend. Tom. XC
, pag. 121). D. l.

SCHEIKUNDE.

Boterzuur-ferment uit het steenkolen-tjjdperk. —
De heer b. Renault,

aide-naturaliste aan liet Museum te Parijs, Leeft uit den silex der stcen-

koleulagen van Saint-Étienne dunne, doorschijnende plaatjes weten te ver-

vaardigen,
waarvan ieder ’t zij een stengel, ’t zij een blad, of een wortel,

een bloem, een vrucht of een zaad in verschillenden staat van conservatie

bevat. De heer ph. van tiegiiem heeft een aantal van deze praeparaten

onderzocht, o. a. talrijke wortelvczelen die, blijkens haar anatomischen bouw,

van Coniferen afkomstig zijn en volmaakt gelijken op worteltjes van Ilex of

Cypressus. Indien men stukken van jonge worteltjes van hulst of cypres

onder water aan zich zelf overlaat, dan ontwikkelt zich daarin al spoedig

Bacillus amylobacter ,
die het weefsel der wortels aantast en zoodanig oplost
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dat er ten slotte niets overblijft dan de opperhuid en de vaten, terwijl de

cellulose, naarmate zij wordt opgelost, ontleed wordt en in boterzure gis-

ting overgaat. Van TIEGHEM nu heeft in de boven bedoelde praeparatcn do

duidelijke en onmiskenbare sporen van de ontwikkeling van B. amylobacter

ontdekt en komt tot de gevolgtrekking, dat in de moerassen van het steen-

kolentijdperk ,
evenals in onze hedendaagscbe moerassen, dezelfde weefsel-

declen van dezelfde planten do door B. amylobacter teweeggebrachteboterzurc

gisting ondergingen. (Conpt. rend. Tom. LXXXIX, pag. 1102.) D. L.

PLANTKUNDE.

Nectariën. —
Het is in den laatsten tijd, op voorbeeld van dahwxn

,

lubbock
,

H. muller en anderen, vrij algemeen aangenomen geworden, dat

de beteekenis der nectariën hierin bestaat, dat door de zich daarin afschei-

dende honig insekten gelokt worden, aan wolken zich het pollen hecht,

dat langs dien weg wordt overgebracht op het stigma der bloem eener andere

gelijksoortige plant, waardoor eene kruisbevruchting ontstaat, welke laatste,

zooals darwin heeft aangetoond, voor de instandhouding der soort voordeelig is.

Tegen deze beschouwing, die nog gesteund wordt door de merkwaardige

overeenstemming die er in vele gevallen bestaat tusschon het maaksel dor de

nectariën omgevende bloemdeelen en dat der monddeelen van de hen bezoe-

kende insekten, is de heer gaston bonnier opgekomen. Op grond eener

lange reeks van waarnemingen komt bij tot het besluit dat de hooldbeteeke-

nis der nectariën is: de afscheiding eener suiker bevattende stof, die een

reserve-voedsel is voor de naburige organen, bepaaldelijk voor het ovarium.

Voor nadere bijzonderheden moeten wij verwijzen naar zijne verhandeling,

die in de Annales des Sciences naturelles, Botanique, 6me sér., T. VIII,

niet minder dan 206 bladzijden beslaat.

Wij merken alleen op, dat de eene beschouwing de andere niet noodza-

kelijk buitensluit. HG.

MINERALOGIE.

Een zilveren ammoniet. — Onder de delfstoffen, door den heer premier
,

directeur der zilvermijn te Caracoles in Zuid-Amerika verzameld en te Parijs

door den heer jannettaz onderzocht, ontdekte deze een aantal ammonieten

van de soorten A. perarmatus en A. plicatilis
,

waarvan één geheel veran-

derd was in zilver-chlorid, dat weder gedeeltelijk tot zilver in den mctaal-

staat was gereduceerd. ( The Academy. Dec. 27, 1879, pag, -467.)

D. L.
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PHYSIOLOGIE.

De gezichtsspheer der hersenen.
— Door eene reeks van onderzoekingen

heeft de heer h. Münk het bewijs geleverd dat zekere verrichtingen van het

zenuwstelsel gebonden zijn aanbepaalde, scherp begrensde gedeelten der her-

sen-oppcrvlakte. Zoo b. v. nam hij waar, bij honden en apen, dat door ver-

wijdering van zekere schorsgedeelten aan de achterhoofdslob, de dieren aan

de tegengestelde zijde blind of doof waren geworden. Op grond hiervan onder-

scheidde hij aan de hersenen eene gezichtsspheer en eene gehoorspheer. Ver-

der is hem door voortgezet onderzoek gebleken, dat bepaalde gedeelten van

het netvlies gebonden zijn aan evenzeer bepaalde gedeelten der gezichtspheer,
in dier voege dat een als een vlak nitgebreid netvlies

,
wat do daardoor be-

slagen ruimte betreft, in regelmatige verhouding staat tot de evenzeer als

oen vlak uitgebreide gezichtsspheer en dat bepaalde deelen van het eerste

aan bepaalde deelen van de tweede beantwoorden. (Verhandl. der physiol.

Gesellschaft zu Berlin, 1879, p. 135.) hg.

DIERKUNDE.

Vruchtbaarheid van hybriden. — In zijne Origin ofSpecies had cn. darwin
,

als een merkwaardig voorbeeld van onderlinge vruchtbaarheid van bastaarden
,

op gezag van den heer evrton, die van de Chineesche gans (.Anser cyg-

noides) en de gewone gans aangevoerd. — Thans heeft hij gelegenheid gehad
zich daarvan zelf te overtuigen. Hij ontving van Dr. goodacre een broeder-

en oen zuster-hybride uit hetzelfde broedsel. De uitkomst was dat drie vogels

geboren werden uit liet eerste legs el, twee andere waren geheel volvormd,
maar konden de schaal niet doorbreken en de overblijvende eieren bleken

onbevrucht te zijn. Uit een volgend legsel werden twee eieren geheel nitge-

broed. De vijf hybriden, kleinkinderen van de zuivere soorten, groeiden op

tot zeer fraaie vogels, geheel gelijkende op de ouders. (Nature
,

1 Januar

1880, p. 207j. llG
.

De gang der insekten en spinnen. — De heer g. carlet hoeft onder-

zoekingen in het werk gesteld over het loopen van Oryctes nasicornis en

Timarcha tenebricosa
, welke hij daarom verkoos, omdat zij langzaam loopen

en hunne pooten even ver van elkander verwijderd staan. Hij geeft van de

beweging der pooten bij het gaan het volgend schema:

1 4

5 '2

3 6
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De pooten 1
,

2 en 3 worden nagenoeg gelijktijdig opgelicht, terwijl het

lichaam op 4, 5 en 0 blijft rusten; zijn nu 1
,

2 en 3 weder op den grond

geplaatst, dan worden 4, 5 en 0 op hunne beurt opgelicht, en zoo verder.

Deze wijze van gaan is typisch ook voor de overige orden van insekten.

Wat de Arachniden betreft, zijn de waarnemingen gedaan op het wijfje van

Epeira diadema, daar het mannetje voor de waarneming veel te snel loopt,

liet schema is hier:

5

C >2

3
'

7

8 .4

en heeft geen verdere toelichting noodig. (Compt. rcnd. Tom. LXXXIX,

pag, H 24.) |}-

VERSCHEIDENHEDEN.

Kunstmatige diamanten. — Het schijnt dat nu toch werkelijk de kunst

om diamanten te maken gevonden is. Prof. stoke maskelyne, dezelfde die

(zie hl, 28) de vermeende diamanten van macteak voor een silicaat heeft

verklaard, bericht nu dat hij van den heer J. kallantine HANNAY van

Woodbourne, te Glascow. ecnige kleine kristallijne deeltjes ontvangen heeft,

waarin hij duidelijk fragmenten van diamant heeft herkend. In glans , bre-

kingsvermogen, werkeloosheid ten opzichte van gepolariseerd licht, stemmen

zij geheel met den echten diamant overeen. Zij krassen saphier. Een der kris-

talletjes bood een merkbaren hoek aan; maskelyne bevond dat deze 7 0 graden

29 minuten bedroeg, terwijl deze bij den echten diamant 70 graden 31,7

min. is. Een der deeltjes, op een platina-blikje verhit, gloeide on verdween,

volkomen op gelijke wijze als een stukje diamant zou doen. (Nature
,

20

Februari 1880),

De heer iiannay heeft in eene druk bezochte vergadering der Royal Society

de door hem gemaakte diamantjes getoond en ook iets medegedeeld aangaande

de wijze waarop zij verkregen zijn. Dit geschiedde onder zeer hooge drukking

hy gloeihitte, in opzettelijk daarvoor gemaakte yzeren huizen met nauwe

holte en dikke wanden. De koolstof die in slatu nascenti tot diamant kris-

talliseerde, wordt geleverd door koolwaterstof, in tegenwoordigheid van een

stikstofhoudend lichaam. Meer licht hierover zal waarschijnlijk een door den

heer uannay aangeboden verhandeling verbreiden. {Nature
,

4 March, 4880).

HG.
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NATUURKUNDE.

Temperatuur der gassen, die door den elektrischen stroom licht geven.—

Hasselberg heeft (Mémoires de VAcadémie de St. Petersbourg XXVIII, en

daaruit Wiedemann's Beiblatter IV, S. 132) de proefnemingen van Wiede-

mann
,

die aantoonde dat dit lichtgeven reeds bij temperaturen ver onder

100° C. kan plaats bobben, volgens eene andere methode herhaald en de uit-

komst in hot algemeen bevestigd gevonden. Hij gebruikte een glazen buis van

75 cM. lang en 31 mM. middellijn. Het eene uiteinde daarvan was door een

vlakke glasplaat gesloten, in het andere een thermometer luchtdicht bevestigd.
He elektroden bestonden uit reepen bladtin, die niet in, maar buiten om dc

buiscinden waren vastgokleefd. Bij verschillende gassen en verschillende span-

krachten
,

die echter nooit grooter waren dan van 2 mM. kwikdruk, nam hij

temperaturen waar van 340’ als maximum on 82" als minimum.

ïou slotte bespreekt H. nog de mogelijkheid om deze feiten toe te passen

bij de verklaring van een aantal kosmische verschijnselen, als poollicht, ko-

metenstaarten
,

nevelvlekken en dergelijke. en.

Stroommeter voor zeer sterke stroomen. — Gewone “boussoles” van si-

nussen of tangenten en alle dergelijko kunnen voor sterke stroomen gebezigd

worden, indien zij geplaatst worden in de baan van een afgeleiden stroom.

Alle fouten in de waarneming worden op deze wijze even veel vergroot als de

rechtstreeks gemeten gcdcrivccrde stroom zwakker is dan do hoofdstroom. Dit

heeft trqwbbxdge aanleiding gegeven om den dynamometer van webeb. op-

7
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zettelijk tot het meten van groote stroomsterkten in te richten. De heen- en

wedergaando stroomen, zooals die van magneto-elektrisohe of dynamo-elektri-

sche werktuigen thans zoo veelvuldig tot het vóórtbrengen van elektrisch licht

worden gebruikt, kunnen, gelijk bekend is, door dit werktuig gemeten wor-

den
,

zonder dat ze vooraf in gelijk gerichte worden omgezet. W. N. HUL
,

te Newport in Amerika, beschrijft (Nature XXI, p. 327) niet afbeeldingen

een van die van trowbbidge in enkele opzichten afwijkenden vorm des dy-

namometers voor sterke stroomen. Do vaststaande spiraal is hierbij in twee

helften gescheiden, die ter weerszijde van de bewegelijke zijn geplaatst. Beide

bestaan, zoowel als de bewegelijke, uit weinige windingen van een dikken

koperreep. De stroomsterkte wordt gemeten, niet uit den afwijkingshoek van

de laatste, maar uit het gewicht dat, aan een standvastigen hefboom wer-

kend
,

toereikend is om de bewegelijke spiraal naar haar nulpunt terug te brengen.

Hill doet nog uitkoraen dat, wijl de afwijkingen en dus de gewichten hier

evenredig zijn, niet met de stroomsterkten maar met de tweede machten daar-

van, do juistheid der aflezingen met de stroomsterkten toeneemt. ln.

Nog eens Nlaudet’s element. —
In verband met mijne vroegere mededee-

lingen dienaangaande (zie hiervoor, hl. 11 cn 27) meen ik hier nog te mo-

gen berichten, dat ik na eenige voorloopige proefnemingen met zulk een cle-

ment, het rechtstreeks vergeleken heb met een Leclanché van gelijke grootte

en inrichting, gelijke poreuse pot, enz. De uitkomsten waren ;

a. wat de stroomsterkte aangaat: bij eene sluiting met omstreeks 40 Me-

ter rood koperdraad van 1 mM. middellijn verkreeg men in willekeurige een-

heden uitgedrukt voor het Leclanché eene van 180, voor het Niaudet eene

van 158, zoodra de naald van het meetwerktuig was tot rust gekomen, en

na 3 minuten voor het eerste 122, dus verminderd met 32°/0 ,
voor het

tweede 114, dus verminderd met 27°/0 .

h. wat aangaat de elektromotorischc kracht; in oppositie verbonden met

denzelfdcn stroommeter van de vorige proefnemingen, leverden de beide ele-

menten te zamen een stroomsterkte van 1 derzelfdc eenheden ten gunste van

het Niaudet-element. De olektroraotorische kracht van dit laatste is dus merk-

baar grooter dan van het Leclanché, en in standvastigheid staat het ook

nog daarboven. ln.

Ontploffing van een platina destilleertoestel voor de concentratie van

zwavelzuur. — Dezo ontploffing had plaats met een toestel van omstreeks 300

liters inhoud, bereidende 0 a 7000 kilogrammen geconcentreerd zwavelzuur
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in 24 uren. Zij was zoo heftig, dat de stukken van den ketel 20 tot 30 me-

ters ver werden geworpen en steenen van den vuurhaard naar alle zijden wer-

den geslingerd. Gelukkig vernamen de werklieden eenige ©ogenblikken voor de

ontploffing een fluitend geluid , dat hen de vlucht deed nemen, zoodat niemand

getroffen werd.

De heer P. kuhlmann heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van

die ontploffing. De ketel was geledigd om er eene kleine reparatie aante doen,

maar de bodem was daarbij bedekt gebleven met geconcentreerd zwavelzuur

ter hoogte van 5 centira., beantwoordende aan 30 tot 40 kilogrammen van

het zuur. Daarna had men er door den hevel eene zekere hoeveelheid water

in gegoten en den ketel 3 a 4 uren langzaam verwarmd om den toestel ge-

heel te reinigen. Kuhlmann meent nu dat de menging of liever verbinding
van het water met het zwavelzuur aanvankelijk niet had plaats gehad, maar

later plotselijk geschiedde, waarvan eene geweldige warmteontwikkeling en

stoomvorming het gevolg was.

Proeven in kleine glazen ballons genomen bevestigden deze verklaring. Er

had steeds ontploffing plaats, mits de hoeveelheid water minstens 10 maal

die van hot zwavelzuur bedroeg. (Bulletin de la Société chimique , 4880,

XXXIII, p. 50). HG
.

Lichtende verf. — Sedert lang zijn cenigc zelfstandigheden bekend, die,

donker uit zich zelve, lichtend worden wanneer zij eenigen tijd aan het licht

zijn blootgesteld en dit vermogen om in het duister licht uittestralen eenen

kortoren of langeren tijd behouden. Van deze stollen noemen wij hier den zoo-

gcnaamden Bologneschen phosphorus, welke zwavclbaryum is, verkregen door

gloeiing van zwaarspaath met kool, voorts den Cantonschen phosphorus, dien

men verkrijgt door fljngestooten oesterschelpen met zwavel in een smeltkroes

samen te gloeien; ook de diamant heeft deze eigenschap.

Voor eenigen tijd nu heeft een engelsch scheikundige, balm.un
,

die thans

reeds overleden is, de bereiding eener stof uitgevonden, welk dit phosphores-

ceerend vermogen in buitengewone mate bezit en die, met gewone olieverw

vermengd, tot het beschilderen van allerlei voorwerpen kan dienen, welke,

over dag aan het licht blootgesteld, des nachts dit weder uitstralen en wel

zoo sterk dat men letters, cijfers enz. daarbij lezen kan, en dit wel niet ge-

durende korten tijd na het ondergaan der zon, maar gedurende een geheelen

nacht. Do heer c. w. haeton, die over dit onderwerp den i 1den Maart j.l.

voor de Society of Arts, te Londen eene lezing hield, toonde een met die

verf bestreken kaart, welke eerst twee uren lang aan matig daglicht was
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blootgesteld, toen zes-cn-twintig uren lang in het volkomen duister bewaard

was geworden en toch nog lichtend genoeg was om er mede op een horloge

te zien hoe laat het was.

Het is duidelijk dat deze lichtbewaronde en uitstralende verf in vele geval-

len dienst kan doen. Zoo b. v. voor het beschilderen der naambordjes van

straten, uithangborden enz., voor het des nachts zichtbaar maken der wijzer-

platen van toren-uurwerken, van tonnen en bakens die den zeeman voor ge-

vaarlijke plaatsen waarschuwen of den weg wijzen. Ook in zulke gevallen,

waarin kunstlicht gevaarlijk zouden kunnen zijn, zooals in steenkolenmij-

nen
,

waarin ontplofbare gassen zijn, in plaatsen waar kruit en andere licht

brandbare of ontplofbare zelfstandigheden bewaard worden, kan het goede

diensten doen. Daarmede beschilderde reddingsboeien, des nachts in zee ge-

worpen ,
kunnen door den overboord gevallen drenkeling gemakkelijk, zelfs

op vrij grooten afstand herkend worden. Te Southampton daalde voor eenige

dagen een duiker naar beneden, wiens kleed met do verf bestreken was; hij

kon op 27 voet diepte bij volkomen duisternis zeer goed de koppen van bou-

ten en andere kleine voorwerpen aan een gezonken schip onderscheiden.

Zonder twijfel zal deze lichtende verf weldra voor velerlei doeleinden in

gebruik komen. Jammer dat de samenstelling daarvan nog een geheim is,

waarvan de firma iiilee & hobne te Aldermansburg het patent heeft. {Che-

mical News, March 25, 1880, p. 136), hg.

DIERKUNDE.

Het grootste landdier.
—

In het American Journal of Science and Arts

beschrijft Professor Maksu het grootste landdier, waarvan tot dusver het vroe-

ger bestaan ontdekt is. Hij haeft het Atlantosaurus immanis genoemd. liet

dijbeen is ruim 8 voet lang en aan zijn dikste einde ruim 25 Eng. dui-

men breed, ofschoon er geen eigenlijk hoofd aan is. Eene vergelijking van dit

been met dat van oen krokodil zoude aanwijzen dat de fossiele sauriër, indien

de overige deelen van het skelet van gelijke betrekkelijke afmetingen waren,

eene geheele lengte van 115 voeten had. Dat het reptiel althans 100 voet

lang was is minstens waarschijnlijk. Ook de overige gevonden beenderen zijn

reusachtig; een staartwervel heeft een doorsnede van 10 duimen. Al de ver-

zamelde overblijfsels, gevonden in de boven-jura van Colorado, zijn in het

museum van Yale-College. hg.

Vernieling van schadelijke insekten. — Men weet hoe machteloos do mensch
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gewoonlijk tegenover vele voor den landbouw schadelijke insekten staat, wan-

neer zij eenmaal zich sterk vermenigvuldigd hebben. De coloradokever, de mei-

kever, de Phylloxera kunnen tot voorbeelden strekken. Scherpe vochten, zu-

ren , vergiften zijn dikwerf even schadelijk voor de planten als voor de insekten

zelve. Thans begint zich een nieuw vooruitzicht te openen om deze met vrucht

te bestrijden. Men weet dat insekten onderhevig zijn aan ziekten, veroorzaakt

door kleine schimmelplantjes. Een der ziekten van de zijderupsen, de rauscar-

dine, bestaat in de ontwikkeling op en binnen het lichaam van een schim-

melplantje ,
Isaria farinosa. Reeds sedert lang heeft men de uitstrooiing van

gist in oranjerieën en warme kassen aanbevolen, waar de planten onder den

aanval van talrijke insekten, bladluizen enz. lijden, In een in het vorige jaar
te Cambridge verschenen klein geschrift van j. hagen, Destruction of oh-

noxtous Insects, Phylloxera
,

Potato-Beetle
,

Cotton-worm, Colorado grass-

hoper and greenhouse pests by application of the yeastfungus , is de nut-

tigheid van die uitstrooiing van gist nader aangetoond. Daardoor ontstaat

hij vele insekten eene schimmelziekte, waaraan zij bezwijken. Nog nader

blijkt dit uit een merkwaardig onderzoek, onlangs (Zoologischer Anzeiger ,

2G Januari 1880, N°. 47) door den russischen natuurvorscher elxas metsch-

NIKOIT gepubliceerd. In geheel zuidelijk Itusland hadden zich in 1878koorn-

kevers (Anisoplia austriaca en andere soorten van hetzelfde geslacht) op on-

rustbarende wijze vermenigvuldigd. Metschnikofp bevond dat onder de in

den bodem levende larven velen bezweken aan eene ziekte, veroorzaakt door

een schimmelplantje, waaraan hij den naam van Isaria destructor heeft gege-

ven. Deze schimmel plant zich voort door groen gekleurde sporidien. M. trachtte

nu eene kweekerij van deze schimmelplant aan te leggen, om vervolgens de

sporidiön uit te zaaien. Na eenige mislukte proefnemingen slaagde hij, door,

op raad van zijn ambtgenoot webigo
,

biermost als voedingsvocht te gebrui-
ken. Daarin ontkiemden de sporen weelderig; zij vormden een rijk mycelium,
waaruit zich vervolgens een overvloed van nieuwe groene sporen vormden.

Deze werden nu uitgezaaid op de huid der larven of op die der kevers, ont-

kiemden daar en deden de dieren weldra sterven. Evenzoo ging het met eene

andere schadelijke keversoort, Cleonus punctoventris. HG.

Het baren van den brninvisch. —
De heer s. jocrdain was den iaden

Januari j. I. in de gelegenheid een dood op het strand gevonden bruinvisch-

wijfje te onderzoeken. De verwijding van de geslachtsdeelen en het gemak,

waarmede de melk uit de zogklieren werd gedrukt, deden hem denken dat

het dier pas gejongd had. Toen hij de ingewanden er uit nam en bij die
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gelegenheid wat sterk op don uterus drukte, werd plotseling een foetus vau

0,32 M. lengte ontlast, — maar toen jodrdain daarna de vagina en de

hoornen van den uterus openlegde, vond hij tot zijne verbazing daarin geen

spoor van de nageboorte. Het kan, meent jourdain
,

moeielijk anders, dan

dat het foetus na het breken der vliezen van de placenta gescheiden is door

afsnijding van den funiculus op eene nog onbekende wijze. Daarna is de

nageboorte uitgedreven, maar het foetus is in de vagina en de uterus-hoor-

nen blijven zitten. Hoe lang, dus vraagt hij, heeft die supergestatie geduurd,

en hoe geschiedden in dien tijd de voeding en de ademhaling? {Compt. rend.

ïom. XC, pag. 138). — Ree. gelooft, dat wij hier niet met een normaal

geval, gelijk joubdain meent, maar met een abnormaal te doen hebben.

Men kan zich voorstellen dat de bruinvisch eene beleediging heeft ontvangen,

waarvan scheuring der vruchtvliezen en van den funiculus het gevolg is ge-

weest. Er kunnen omstandigheden geweest zijn, die veroorzaakten dat de

losgeraakte nageboorte eerder dan de vrucht is uitgedreven, en het kan dan

zeer goed zijn dat het moederdier aan de gevolgen der beleediging gestorven

is, eer ook de vrucht was uitgedreven. d. l.

Nieuwe ontdekkingen van Rhizopoden. — Hebtwio en p. e. schullze

hebben bij Foraminifcren een kern gevonden. Eerstgenoemde nam ook bij do

in koloniën levende Microgromia socialis eene merkwaardige wijze van voort-

planting waar. Het protoplasma verdeelt zich in twee segmenten; daarvan

blijft het eene in het schaaltje, terwijl dan het andere naar huiten treedt,

eene eironde gedaante aanneemt en in plaats van pseudopodiön, twee zweep-

haren verkrijgt en zoo een infusorium flagellatum wordt, dat later weder de

Gromia-vorm aanneemt. Volgens de onderzoekingen van dallingeb en dbïs-

dale nemen ook Monaden eenen amoeboid-vorm aan en bewegen zich dan

door pseudopodiën; twee zulke amoeboide vormen versmelten samen, wanneer

zij in aanraking komen
,

waarna hot gemengde protoplasma der beide individu’s

de gedaante aanneemt van een zakje, gevuld met zoo kleine lichaampjes dat

deze alleen bij de sterkste vergrootingen duidelijk herkend worden. Deze lichaamp-

jes zijn de kiemen van Monaden. Zij bevonden dat deze kiemen weerstand boden

aan eene temperatuur van 250°—300° Pahr.
,

zonder de vatbaarheid voor ver-

dere ontwikkeling te verliezen. Eindelijk zij hier nog aangestipt dat, volgens

haeckel, de zoogenaamde gele lichaampjes of cellen der Eadiolariën met iodium

eene blauwe kleur aannemen, dus amylum-korrels zijn. hg.

Het gebruik dat de Kangoeroes van hun staart maken. — Het is eene

vrij algemeen verbreide meening, die men bij een aantal schrijvers vindt uit-



WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 55

gedrukt, dat de Kangoeroes bij hunne groote sprongen niet enkel van hunne

achterpooten maar ook van hunnen zwaren staart gebruik maken. Naar aan-

leiding eener door Prof. st. geoege mivart gehouden voorlezing, waarin ook

deze die meening had voorgestaan, komen in het tijdschrift Nature, Oct.

1879, de heeren is. h. prenglb en Arthur nicols, op grond van eigen
waarneming, daartegen op. Beiden hebben in Nieuw-Holland gewoond en tal-

looze malen gelegenheid gehad Kangoeroes in hun natuurlijken toestand te zien.

Zij voeren tegen dit veronderstelde gebruik dat de Kangoeroe van zijn staart

zoude maken, verscheidene argumenten aan, waarvan wij er hier slechts één

vermelden, omdat het ook ons afdoende voorkomt. Wanneer men het spoor

van een Kangoeroe, springende over een eenigszins door den regen verweek-

ten grond, volgt, dan ziet men wel op regelmatige afstanden de meer of

minder diepe indruksels der achtervoeten, maar nergens een daaraan beant-

woordend indruksel van den staart. Hoogstens vertoont zich hier en daar een

zwak spoor van dit deel, alsof dit bij het naslepen den grond even geraakt

heeft.
HG-

Overwinterende kikvorschlarven.
—

Den Oden Februari 1878 werden uit

een kleinen vijver bij Simpheropol (Krim) aan den heer k. Kessler een vijf-

tal larven van Rana esculenta gebracht, die daarin voor het eerst op 7 Januari

waren waargenomen. Zij hadden eene lengte van 4 tot ö centimeters, beza-

ten nog den hoornaohtigen snavel, een enkel links gelegen kieuwgat, nog niet

geheel ontwikkelde achterste ledematen , maar geen spoor van voorste ledematen.

De heer kessler houdt het voor niet waarschijnlijk dat deze larven afkomstig

zijn van eene tweede generatie in den herfst, zooals van andere vorsachtige

dieren, Pelobates fuscus en Pelodytes punctatus, vermeld is (thomas, Ann.

d. sc. raat., jouruain, Compt. rendus, Juin 1872), maar meent veeleer

dat hier een terugblijven der metamorphose heeft plaats gehad, tengevolge

van gebrek aan het noodige voedsel in den nagenoeg geene planten bevatteuden

kleinen vijver. Hij beroept zich daarbij op proeven van den heer kolazy ( Verh.

d. Zool. hot. Geselschaft in Wien, 1871), die kikvorschlarven in een kamer-

aquarium, waarin slechts weinig voedselvoorraad was
, van den zomer van het

eene jaar tot aan de lente of zelfs tot aan den zomer van het volgende

jaar over hield (Buil. de la societé impér. des naturalisles de Moscou,

1879 T. LIV, p. 207.) no.
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VERSCHEIDENHEID.

Oorzaak der malaria-koortsen.
— De heeren e. klebs en c. thomasi

crudeli hebben hierover in de lente van 1879 in de Agro romano onder-

zoekingen gedaan. Zij verzamelden den bodem uit eenige streken, het water

en do lucht dicht boven de boderaoppervlakte, en zochten de zich daarin

bevindende stoffen cn lichaampjes te isoleeren. Daarmede werden dan konijnen

ingeënt, die al of niet de koorts kregen, met al de aan tusschenpoozendo

koortsen eigene verschijnselen. De algemeene uitkomst is: dat zich in den

bodem cn desgelijks in de daarboven drijvende onderste luchtlagen, — maar

niet in het water — een organisch wezentje bevindt, Bacillus malariae door

lien genoemd
,

en dat dit altijd in de ingeënte vloeistoffen voorhanden is,

wanneer daarop koorts volgt. In het lichaam der aangetaste dieren ontwik-

kelt en vermenigvuldigt zich deze Bacillus verder, vooral in de milt en in

het merg der beenderen. {Naturforscher
,

20 Sept. 1879, uit Archiv fiir

experimentelle Pathologie. Bd, XI, p. 122).

HG.
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NATUURKUNDE.

Elektrische afstandmeter. —
De adelborst der fransche Marine le goakant

de TKOMELiN beschrijft in la Nature, 1880, bl. 225, oeno inrichting, waar-

van wij hier alleen het beginsel kunnen aanduiden. Om den afstand van een

station A tot een punt p te kunnen meten, zijn op eerstgemeld station A en

op een tweede B elk een in een horizontaal vlak beweegbare kijker geplaatst.

Beide kijkers worden tegelijk op het punt p gericht. Op het station A be-

vindt zich een lange wijzer, die in hetzelfde vlak van den kijker beweegbaar
is om een vertikale as, welke op een afstand van die des kijkers is geplaatst,
die gelijk is aan b. v. juist oen duizendste van den afstand tusschen die

laatste as en die waarom de kijker op het station B kan bewogen worden.

Door een zeer vernuftig gevonden inrichting, die aan de wijzertelegrafen her-

innert, maar hier noodzakelijk veel meer samengesteld moet zijn, wordt nu

de beweging van laatstgenoemden kijker zoo op den wijzer in A overgebracht,
dat beide steeds evenwijdig blijven moeten. De wijzer toont dan op een maat-

staaf, die in het verlengde van den kijker in A daaraan is verbonden, den

afstand aan van zijn snijpunt met die staaf tot aan de omwentelingsas van

dien kijker. De gelijkvormigheid van twee driehoeken leert, dat als beide

kijkers op bovengemelde wijze op p zijn gericht, de laatstgenoemde afstand

ook duizendmaal in dien van A tot p moet zijn begrepen.

Bij do kustverdediging vooral kan zulk een toestel uitnemende diensten be-

wijzen. Eene commissie, benoemd door het fransche Ministerie van Marine',

heeft na beproeving daarover een zeer gunstig rapport uitgebracht. ln.

8
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Stoomblaasbuis voor laboratoria. — Wij meenen hier de aandacht te mogen

vestigen op een nieuwe inrichting, door den bekenden fabrikant wiesneog te

Parijs dezer dagen in den handel gebracht. Zij is bestemd om den blaasbalg

te vervangen bij het smelten van metalen — ijzer b. v. tot 5 en 6 kilogram-

men toe — door lichtgas dat door een stroom dampkringslucht wordt aangc-

blazen. Het is een klein, door gas verhit stoomketeltje. Een daardoor voort-

gebrachto dunne stoomstraal stuwt de lucht in een koelslang voort tot in de

gasblaasbuis, die aan het eind daarvan is geplaatst, terwijl de stoom in de

slang gecondenseerd wordt. Eene beschrijving met afbeelding van den gehee-

len toestel is te vinden in la Nature
, 1880, bl. 228. ln.

Inwendige verlichting van dieren. — In ecne den 23sten Maart j. 1. te

Berlijn gehouden vergadering van de clektro-technische vereeniging hebben

proeven plaats gehad, om door elektrisch licht de inwendige organen van

dieren te verlichten. Zoo b. v. werd mot een sonde een platina-spiraal, bevat

in een glazen buis, in de maag van een snoek gebracht, en nu een elektri-

sche stroom door do platina-spiraal geleid. Zoodra dezo gloeiend was, werd

do visch geheel doorschijnend, zoodat men de inwendige organen en hunne

bewegingen zien kon. Gedurende de bewerking hield de visch zich geheel stil,

en toen de buis met de spiraal weder verwijderd was, begon de visch dade-

lijk weder te zwemmen. (Revue scientifiqne ,
24 Avril 1880, p. 1020.)

HG.

Zien door elektriciteit. —
Een verzegelde beschrijving van eene uitvinding

om door telegraphie te zien, is gedeponeerd door graham bell
,

den uitvinder

van den tclephoon. Op het vernomen daarvan hebben de hoeren JOHN ferry

en w. e. ayrton aan de redactie van het engelsche tijdschrift Nature (22

April, 1880) medegedeeld dat tusschen hen, de lieeren Willoughby smith
j

sabine en anderen, sedert drie jaren herhaaldelijk plannen, die tot hetzelfde

doel besproken zijn. Een dier plannen was het volgende. Op de

plaats A bevindt zich een grooto schijf, samengesteld uit kleine stukjes sele-

nium. Aan het eene einde van elk selenium-stukjo is een geïsoleerde draad,

gaande naar do verwijderde plaats B en eindigende in den grond. Het voor-

worp, waarvan het beeld moet worden overgotelegrafeerd, wordt sterk ver-

licht en dan door een lens het zeer vergroote beeld op de selenium-plaat

geworpen. Nu weet men dat, indien elk stukje selenium een deel uitmaakt

tan een stroombaan, waarin een standvastige elektromotorische kracht,-b. v.

van een battery , bestaat, alsdan de stroom gaande door elk selenium-stukjc



59WETENSCHAPPELIJK bijblad.

zal afhangen van den graad van verlichting. Als ontvanger te B stelde men

zich voor een verzameling van magneet-naaldjes te bezigen, waarvan de

plaatsing van elk afhing van de sterkte van den doorgaanden stroom, die

van de selenium-stukjes uitging. Bij de beweging van elk magnoetnaaldje

zoude een gaatje geopend of gesloten worden, waardoor licht kon vallen
op

een matglas, dat in evenveel vierkantjes verdeeld is als er selenium-stukjes

te A zijn. Daar nu de graad van verlichting van ieder vierkantje afhangt van

de sterkte van den stroom, welke op haar beurt afhangt van den graad van

verlichting der verschillende selenium-stukjes, zoo zal zich te B een mozaïk-

beeld vormen van dat, hetwelk te A op de verzameling van selenium-stukjes

geworpen is.

Nog een ander en wellicht beter plan voor een ontvanger werd geopperd,

dat zich grondde op de proeven van Professor kerk. De ontvanger zoude

namelijk bestaan uit eene verzameling van kleine vierkante stukjes, bestaande

uit verzilverd week ijzer, en de uiteinden vormende van al de draden, waar-

door de stroom gaat. Do oppervlakte van al deze vierkante vakjes moot dan

verlicht worden door een breeden straal van gepolarizeerd licht, die na terug-

kaatsing gaat door een analysatour. Daar de intensiteit van het doorgegane

licht afhangt van de draajing van het polarisatievlak, en die draajing op

baar beurt afhangt van do sterkte van den stroom, en deze wederom van

den graad van verlichting der selenium-stukjes, zoo zal men ook langs dien

weg aan de ontvangplaats een mozaïk beeld verkrijgen.

Het is intusschen te hopen dat het plan van geaiiam bell eenvoudiger

is. Anders staat het te vreezen dat die plannen, hoe vernuftig ook uitgedacht,

in de uitvoering op groote moeilijkheden zullen stuiten. jig.

Constante natriumvlam. - Fleok ( Zeitschrift für analytische Chemie XIX,

S. 71, en daaruit Wiedemann's Beihlatter IV, (S'. 275) verkrijgt zulk cene

vlam zeer gemakkelijk door een bundel asbestvezeleu, met water bevochtigd,

in poeder van keukenzout te leggen en vervolgens in een alcohol- of Bunsen-

vlam te brengen. X-N.

Voortplantingssnelheid van het licht. — D, r. ïodd heeft (Silliman's Jour-

nal XIX, p. 59 en daaruit Wiedemann's Beihlatter IV, 8. 356) do uit-

komsten, dienaangaande verkregen door foucault en door coknu en michel-

son
,

elk in twee proevenreeksen, samengesteld, daarbij aan elk een gewicht

toekennend, berekend naar de daarbij geleverde waarborgen voor nauwkeurig-

heid , en zoo als de waarschijnlijkste waarde daarvoor vastgcsteld;
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299 920 kilometers in de seconde.

Daaruit volgt voor de zon-parallaxis eene waarde van 8",808 + 0',OOG en

uit deze laatste voor den gemiddelden radius der aardbaan 149 435 000 kilo-

meters. LN.

SCHEIKUNDE.

Synthese der ulmine-stoffen. — Do heer a. millot bevond, dat wanneer

men een elektrischen stroom van twee Bunscn-elementen, met een negatieve

elektrode van platina en een positieve elektrode van vooraf gezuiverde gasro-

tort-kool, laat gaan door ammoniak, de kool allengs uiteenvalt en er een

zwart gekleurde oplossing ontstaat, waaruit zich, na bijvoeging van zoutzuur,

een zwarte stof praecipiteert, die do volgende samenstelling heeft :

C 54,75

H 4,00

N 12,40

O 28,85

Met bijtende potasch verkrijgt men een dorgelijke zwart gekleurde oplossing,

doch het daaruit door bijvoeging van een zuur verkregen praecipitaat bevat

geen stikstof. (Compt. rendus, 1880 N". 11, p. 611.) hg.

Digestief vermogen van papaya-sap. — Voorleden jaar had bouchut aan-

getoond, dat in het sap van den Meloenboorn (Carica Papaya), hetgeen eene

stikstof houdende op fibrine gelijkende stof inhoudt, die oplossend op dierlijke

zelfstandigheden werkt, een ferment (papaïne) bevat is, dat de eiwitstoffen in

peptonen verandert, — plantaardige pepsine derhalve. Hij heeft nu bij dieren

injectiön van eene oplossing van papaïne in de hersenen en in spieren gedaan,

en na den dood die deelen steeds verweckt, papachtig en als verteerd aango-

troffen. Maar hij heeft bovendien kliergezwellen aan den hals en carcinoma

mammae met zulke injection behandeld cn volkomen genezing verkregen, of-

schoori de ingespoten oplossing hevige pijnen en eene sterke koorts veroorzaakte.

Voor nadere bijzonderheden, ook ten aanzien dier behandeling, moeten wij

naar het oorspronkelijke verwijzen (Compt. rend.
,

Tom. XC, pag. 617).

D. L.

PLANTKUNDE.

Plantengroei onder den invloed van elektrisch licht. — Den 4den Maart

j. 1. gaf Dr. siemens verslag aan do Roi/al Society van eene reeks van kost-

bare proefnemingen om den invloed van
bet elektrisch licht op den planten-
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groei te bepalen. Het elektrisch licht werd geleverd door een lamp of regula-

teur met een Siemens-dynamo-machine, gedreven door een stoommachine van

3 paardenkracht. Het licht stond gelijk met dat van 1400 kaarsen. De meeste

proeven waren vergelijkende, d. i. dezelfde planten worden gehouden 1 0 in het

geheel duister, 2° alleen onder den invloed van het elektrisch licht, 3° alleen

onder den invloed van het daglicht; 4° onder den beurtelingschen invloed van

het daglicht en van hot elektrisch licht des nachts.

De algemeene uitkomst was dat voor alle levensfunctiën der plant het elek-

trisch licht het zonlicht geheel vervangen kan en dat deze onafgebroken voort-

gaan ,
wanneer planten ,

die gedurende den dag in het zon- of daglicht staan,

des nachts door het elektrisch licht beschenen worden. In gelijk aantal dagen

is derhalve de groei, de bloem- en vruchtvorming van zulke planten sterker

dan bij die welke alleen des daags licht ontvangen, iets dat in overeenstem-

ming is met het bekende feit dat planten op hooge noordelijke breedten in

korteren tijd bloeien en rijp worden dan op lagere breedten.(Nature
,

11 March

1880, p. 450.) hg.

AARDKUNDE.

Kool uit het huronische tjjdperk. — Aan het noordwestelijk gedeelte van

den oever van het Onega-mcer komt tusschen kleischieferlagen, die tot de

huronische formatie hchooren, eene meer of minder zuivere koolachtigo zelf-

standigheid voor, die men onder den naam van “zwarte olonezer aarde” in

den handel heeft gebracht. Het is den heer xnosïuanzefp bij onderzoek ge-

bleken
,

dat deze kool op eenen nog dieperen trap van verkoling staat dan an-

thraciet en graphiet. Een zuiver stuk, geheel watervrij, bevat 98,11 proc.

koolstof. Deze kool heeft een sterken diamantachtigen glans, is zeer hard,

daar zij gemakkelijk LTslandsch spaath schrapt, en verbrandt zoo moeielijk,

dat 1 gram in een open smeltkroes boven een gasbrander eerst na 9 uren

geheel verbrand was, terwijl eene gelijke hoeveelheid graphiet daarvoor slechts

3 '/
s

uren behoefde. (.Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeon-

tologie 1880, Bd. I, p. 97.) hg.

ANTHROPOLOGIE.

De baard als ethnisch kenmerk. —
De hoer c. staniland wake , te Huil,

heeft daarover een opstel in buoca’s Revue d'Anthropologic geplaatst. Na

een uitvoerig cthnologisch overzicht besluit hij dat de baard een kenmerk is

van veel waarde voor den anthropoloog. Het is merkwaardig dat do hoogst
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beschaafde rassen het overvloedigst van haard voorzien zijn; de baardlooze

volken kunnen worden vergeleken mot de kinderen, de gebaarde mot do vol-

wassenen van het menscholijk geslacht. Verder is het een resultaat van wake’s

onderzoekingen, dat do ontwikkeling van den baard een speciaal kenmerk is

der dolichocephale rassen, terwijl de afwezigheid er van in verband staat met

brachycephalismus. Er bestaan hier echter verscheidene uitzonderingen op, waar-

van de schrijver met veel vernuft rekenschap tracht te geven ( The Academy,

March 27 , 1880). — Wij hebben de Revue d'Anthropologie niet bij de hand;

wij zouden anders gaarne willen opgeven, hoe de schrijver de zwaar gebaarde

Zuid- en Midden-Duitschers, bijna alien brachycephaal, en de dun gebaarde

of baardclooze dolichocephale Negers in zijn systeem weet te passen.

D. L.

Wapens der Eskimo’s. —
Uit een zeer kort bericht omtrent de verzamelin-

gen door de bekende expeditie onder nokdenskjölu medegebracht, tcekenen

wij aan, dat de Eskimo’s tegelijkertijd steenen wapenen (van vuursteen, soms

van nephriet of jadeïet enz.) en Remington-geweren gebruiken. Dit feit ver-

dient de aandacht van hen, die nog in ’t gebruik van ’t zij steenen, ’t zij

metalen wapens eeno etbnologische beteekenis zoeken, — alsof b.v. do voor-

historische bewoners van Gallië een ander volk moesten zijn dan de Galliërs

die caesar met ijzeren wapenen bevochten, omdat de eerste steenen, de an-

dere ijzeren wapenen bezigden. (Compt. rend. Tom. XC, pag. 347.)

D. L.

DIERKUNDE.

Verdwijnen van de haakjes en van den scolex zelven bij den lintworm.—

Reeds vroeger heeft MÉGN1N als zijne weening uitgesproken, dat de gewa-

pende of ongewapende toestand twee verschillende ontwikkelingstrappcn van

denzeltden parasiet zijn, ’t zij achtereenvolgende, zoo het dier op eene en de-

zelfde plaats tot zijne volkomone ontwikkeling geraakt, ’t zij gelijktijdig, in-

dien twee dieren van denzelfden oorsprong en leeftijd zich bevinden in verschil-

lende voedings-middenstoffen. Zoo zijn Taenia pectinata van het konijn (on-

gewapend) en T. serrata van den hond (gewapend) hetzelfde dier, evenals

ook T. perfoliata van het paard (ongewapend) en T. echinoccus van den

hond (gewapend). Thans voegtMÉGNiN daarbij een derden toestand, den kop-

(of scolex)-loozcn. Bij verschillende soorten van Taenia toch is het rijp wor-

den der eieren in de proglottiden het sein tot den ondergang van den scolex,
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die nu geen proglottiden meer voortbrengt, zijne haakjes en daarna zijne zuig-

napjes verliest, in omvang vermindert en eindelijk geheel verdwijnt, terwijl
het rijpen dor eieren daarom even goed voortgaat. Bij de ontwikkeling van

Taenia neemt men overigens opeenvolgend vier verschillende wijzen van

voortplanting waar. De blaas, tot welke het infusorieachtige embryo zich ont-

wikkelt, kan zich vermenigvuldigen door verdeeling. Daarop volgt de voort-

brenging van scolices, ware uitloopers met haakjes en zuignapjes, die, in

aanraking gekomen met een slijmvlies, zich daaraan vastheohten. Die uitloo-

pers brengen dan knoppen (proglottides) voort, en deze laatsteeieren. {Compi.
rend. Tom. XC., pag. 715.) D- L-

Diepzee-fauna. — Do heer moseley, die de reis met de Challenger heeft

medegemaakt, hield onlangs eene lezing in de Royal Institution
,

waarin hij

cenige algemeene resultaten mededeelde, afgeleid uit het dreggen gedurende

die reis in verschillende zeeën op een groot aantal punten gedaan. Wat hij

vooral deed uitkomen, was de groote gelijkvormigheid der diepte-faunaop alle

breedten. Beneden eene diepte van 500 vademen kan men geene diepte-stre-
ken meer onderscheiden, die gekarakteriseerd zijn door eene eigene fauna.

Sommige dieren, zooals Bathyactis symmetrica, een enkelvoudig koraal, wer-

den aangetroffen in allerlei diepten, van 30 tot 2900 vademen, zoowel in

den Atlantische oceaan als in de Indische en de Stille zee; Terebratula vitrea

van 5 tot 1456 vademen; Waldheimia van de kust tot op 2160 vademen;
Discina van 50 tot 2425 vademen; Comatula van do kust tot 2900 vade-

men; onder de Ophiuridae komt het geslacht Amphiura van 2 tot 2650

vademen voor; Balanoglossus van de kust tot 2500 vademen; Dentalium tot

2600 vademen; onder de Crustaceën leven Carididen en Peneiden op allo

diepten, onder de Cirripidien Scalpellum op 2850 vademen.

Eenige soorten worden alleen in diepe zeeën aangotroffen, zooals de glas-

sponzen , Hyaolema
,

die aangetroffen worden zoowel in de zee bij Portugal

tegelijk met een bijzondere soort van haai, welke door de visschers uit diep-

ten van 450 vademen wordt opgehaald, als nabij Japan, waar zij uit diepten

van meer dan 300 vademen worden opgehaald, ook tegelijk met een soort

van haai die tot hetzelfde geslacht als de Portugeescho behoort.

Onder de groepen van ongewervelde dieren, die op geringe diepten langs

de kust leven, zijn tot dusver alleen de Planarien, de Eotiferen, de ïar-

dignaden en Infusorien niet op groote diepten aangetroffen.

Overigena zegt moseley, ten opzichte van de gelijkvormigheid der diepzee-

fauna op alle punten der wereld, die door de Challenger gedurende haar dric-
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jarige reis bezocht zijn: “Wij worden geheel vermoeid van altijd waar wij

heen gingen telkens weder dezelfde eentonige dieren met den dreg optehalen.”

{Nature, 8 April, 1880.) hg.

Dwergmannetjes van spinnen. — Dat in het algemeen do mannetjes der spin-

nen kleiner zijn dan de wijfjes ,
is algemeen bekend. Thans echter deelth. k. in het

tijdschrift Der Naturforscher , 1880, N". 14, p.
135 mede, dat er tropi-

sche soorten van radnetspinnen zijn, uit de familie der Nephilinen en uit de

geslachten Caerostris en Celaenia
,

wier mannetjes zoo klein zijn dat zij ter

nanwernood met het bloote oog herkend kannen worden, terwijl daarentegen

de wijfjes betrekkelijk groate dieren zijn. ug.

Weerstandsvermogen van insekten tegen scheikundige invloeden. — Bou-

txgny deelt mede dat klanders (Calandra granaria) met korianderzaad in

fleschjes met lapis infcrnalis geraakt, daarin bleven leven en zich voortplant-

ten. Vliegen, gedompeld in eene oplossing van bijtende soda en oen ganscheu

dag op de oppervlakte van dat vocht gelaten, ondervonden er geen nadeeligen

invloed van. (Compt. rend. Tom. XV, pag. 675.) u. l.

Het Schotsche wilde rund. — Tegen hot algemeen gevoelen in
,

dat dit rund,

’twclk nog in Schotland in parken gehouden wordt, rechtstreeks afstamt van

Bos urus, houdt e. k. Alston in zijne Fauna of Scotland het voor een

verwilderd ras. De omstandigheid echter dat nergens eenige vermelding van

verwilderd vee in Schotland is te vinden, en dat daarentegen de oude beschrijvingen

van het wilde rund volkomen op de tegenwoordig in het park van Chilling-

ham gehouden runderen passen, pleit voor de tot dusver aangenomen af-

stamming {The Academy
,

March 13, 1880, pag. 202.) d. l.
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NATUURKUNDE.

Graham Bell over vocaaltheorieën. —
De beroemde uitvinder van den tele-

phoon heeft ccne bijdrage geleverd tot de beantwoording der vraag of een

vocaalklank door de volstrekte of door de betrekkelijke hoogte der boventonen

wordt bepaald (Amer. Journ. of Otol. en daaruit wiedemann’s Beiblcitter,

IV, S. 259). Het eerste wordt, zegt hij, waarschijnlijk door de bepaling
der tonen welke resonneeren in de beide ruimten, waarin de mondholte bij
het spreken verdeeld kan worden gedacht. Het tweede echter uit de gelijk-

vormigheid der kromme lijnen, welke de phonautograaf levert als dezelfde

vokaal met zeer verschillende toonhoogten daarin wordt gezongen. Hetzelfde

scheen te blijken uit de uitkomsten, tot nogtoo met edison’s phonograaf

verkregen. Eene verandering in de omwentelingssnelheid van de rol bij het

“spreken”, gaf daarbij geone tot nogtoe waargenomen verandering in den

klank der vocalen. Doch bij nauwkeuriger onderzoek is het aan Bell gebleken

dat die verandering wezenlijk bestaat. Bij voortdurende vermindering dier snel-

heid hoorde hij duidelijk de klank a in u en bij vermeerdering daarvan a in e

overgaan. Hij besluit uit dit alles dat èn betrekkelijke, èn volstrekte hoogte

van de boventonen hij de bepaling der vocaalklanken in aanmerking komen, en

dat daarbij aan de laatste wel het grootste gewicht moot worden toegekend.

Wat, naar Eeferent’s meening, ook blijkt uit het feit, dat terwijl een open

orgelpijp van hout een lagen toon, bij voorbeeld C
, geeft met een dubbelen

oeklank, die klank van daarmede volkomen gelijkvorraige pijpen, welke

c en ë en c geven enz., al meer en meer in u en zelfs in i ovsrgaat. ln.
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Geleidingsvermogen van vloeistoffen voor warmte. — De heer f. h. weber

heeft (Vierteljahrsschrift der Zuricher natnrforschende Gesellschaft XXIV,

S. 252 u. 355) nieuwe bepalingen daarvan verricht volgens een in vele op-

zichten van de gewone afwijkende methode. Hier kunnen wij, terwijl wij aan-

gaande die methode en een aantal verdere bijzonderheden zijner uitkomsten

naar het oorspronkelijke moeten verwijzen, daaruit slechts mededeelen:

I". Dat vermogen is in samengestelde, doorschijnende vloeistoffen — dus

niet voor kwikzilver — vrij wol evenredig met de soortelijke warmten der volu-

raeneenheden, terwijl de taaiheid en andere eigenschappen dier vloeistoffen

daarop slechts een zeer geringen invloed uitoefenen.

2". In deze vloeistoffen, 6n in kwikzilver, neemt dit vermogen toe met de

temperatuur. Voor het metaal is dit vooral opmerkelijk, omdat, gelijk bekend

is, het geleidingsvermogen daarvan voor elektriciteit door temperatuursverhoo-

ging vermindert.

3°. Het geleidingsvermogen van kwikzilver voor warmte als eenheid aan-

genomen, bedraagt dit van

Diathermausie der lucht. — De volkomen doorschijnendheid van droge

dampkringslucht voor warmtestralen van 100 11 C, zooals tyndall die reeds in

1859 uit zijne proefnemingen had afgeleid, heeft veel tegenspraak uitgelokt,

eerst van magnus en later, nu omstreeks vier jarcn geleden, van buff. Deze

vond dat eene laag lucht, van slechts 45 millimeter dikte, van zulke warmte-

stralen in plaats van 100, minder dan 50 °/„ doorliet. Nadat tyndall dezen

proefnemer op eene voorname bron van fouten hij zijn onderzoek had gewezen,

zonder daardoor met hem tot overeenstemming te kunnen geraken, heeft hij

eindelijk zijne proefnemingen van vroeger met bijzondere voorzorgen herhaald

en daarbij alles vermeden, waaraan buff zijnerzijds het verschil in beider uit-

komsten had toegeschreven. Wat hij vroeger had gevonden is daardoor geheel

en al bevestigd geworden, zoodat hij nu met meer zekerheid nog dan vroeger

de lucht voor volkomen diathermaan meent te mogen houden. (Proceedings

of the Royal Society XXX, p. 10). ln.

Water
.... 0,0827 Olijfolie 0,0201

Glycerine Chloroforme 0,0244

Alkohol . . . . 0,0324 Citroenolie 0,0233

Zwavelkoolstof
.... . . . . 0,0283 Benzine

....
0,0222

Zwavelacther . . . . 0,0270 IN.
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Aantrekking en afstooting van het El. licht in Geislersche buizen. — Euim

drie jaren geleden vonden beitlingeb, en voN uebanitzky in liet kabinet der

Technische Hochschule te Weenen twee reeds voorlang daar aanwezige Geis-

lorhuizen, waarin de lichtstroom, in plaats van, zooals gewoonlijk als hij

daarvoor gevoelig is
,

te worden aangetrokkén door een geleider, die van buiten

af dicht bij de buis wordt gebracht, integendeel daardoor werd afgestooten.

Zij hebben (Sitzungsberichte der Wiener Ahademie
,

Math. Natunv. Classe

LXXX, S. 665) dit verschijnsel later aan eenzorgvuldig onderzoek onderwor-

pen en het is hun thans gelukt het naar willekeur voort te brengen. In de

allereerste plaats bleek hun daartoe noodig te zijn een zeer sterke verdunning

van het gas in de buis; terwijl het vervolgens ook voorkwam dat, wanneer om een

of andere reden de lichtboog noch aangetrokken, noch afgestooten werd, het

laatste dadelijk gebeurde, zoodra men in de toeleiders nog op een of meer

andere plaatsen eene afbreking had aangebracht, zoodat daar een vonk ontstond.

Eene verklaring van de wijze waarop en dus de reden waarom hier, in

plaats van aantrekking, afstooting ontstaat, geven n. en v. u. niet. De elek-

trische lading der glaswanden zal hier wel de voornaamste oorzaak zijn.

LN.

SCHEIKUNDE.

Kunstmatige voortbrenging van een samenstellend bestanddeelder meteo-

rieten. —
Tot de meest karakteristieke bestanddeelen der steen-raeteorieten

behoort een bisilicaat van magnesia, de enstatiet. De spectroskopische studie

der zon heeft geleerd, dat in haar chromospheer een mengsel van dampen

voorkomt, waarin al de elementen aanwezig zijn, die voor de voortbrenging

van magncsium-silicatcn noodig zijn. Stanislas meünier heeft dit mengsel

zoeken natobootsen, door in een verhitte porceleinen buis magncsium-damp,

damp van chloor-silicium en waterdamp in elkanders tegenwoordigheid te bren-

gen. Bij de bekoeling heeft zich een overvloed van gckfistalliscerden enstatiet

als een soort van rijp afgezot, in alle opzichten gelijk aan den enstatiet der

meteorieten. (Buil, de l'assoc. scientifique, 7 Mars 1880). iig.

Een ammoniak-fabriek. — Eeeds herhaaldelijk is beproefd om de stikstof

der dampkringslucht en de waterstof van het water op fabriekmatige wijze te

verbinden tot ammoniak. Indien het gelukte, zoodat de verkregen ammoniak

werkelijk goedkooper was dan die welke thans door de gasfabrieken geleverd

wordt, dan zoude daardoor aan den landbouw tot vervaardiging van kunst-

mest een onberekenbare dienst zijn bewezen.
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Inderdaad schijnt liet thans aan den heer j. s. kickman te Londen gelukt

te zijn eene handelwijze te vinden, die aan het gestelde doel beantwoordt. Zij

bestaat in eene verbetering van eene vroegere methode van swindell, die

een mengsel van dampkringslucht en waterdamp door gloeiende coaks leidde.

In bickman’s fabriek worden een aantal schuins liggende, met coaks gevulde

retorten tot 550" C. verwarmd en daar door heen een mengsel van 12 deelen (in

volume) stoom en 5 deelen dampkringslucht gedreven. De gevormde ammo-

niak kan nu eenvoudig in water worden opgevangen. Doch het is gebleken

dat op die wijze de ammoniak-productie hoogst onzeker is. Is de toestel niet

warm genoeg, dan wordt er geen ammoniak gevormd;, is de toestel daaren-

tegen te sterk verhit, dan ontstaat er dissociatie van den reeds gevormden

ammoniak en de beide elementen keeren weder tot hun vroegeren verbindings-

toestand terug. Eene volkomen juiste regeling der temperatuur is in het groot

bijna ondoenlijk. De verbetering door rickmann aangebracht bestaat nu hierin,

dat hij gewoon keukenzout onder de coaks mengt. Daardoor ontwikkelt zich zout-

zuurgas , en de ammoniak verbindt zich daarmede tot salammoniak , dat in veel

geringere mate voor dissociatie bij een te hooge temperatuur vatbaar is. (,Scien-

tific American, 15 May 1880, p. 312.) ug.

PLANTKUNDE.

Sapstijging in de boomen. — Gewoonlijk neemt men aan, dat de sapstij-

ging in dicotyle boomen alleen door de bast- en cambiumlaag plaats grijpt.

Dit grondt zich daarop dat wanneer door een ringsnede deze lagen plaat-

selijk verwijderd worden, de boom na een of twee jaren sterft. Goeppert

vond dit ook door talrijke sedert jaren in den hortus te Breslau genomen

proeven in den regel bevestigd. Dat echter bij uitzondering het opstijgend sap

ook eenen anderen weg zoeken kan, bewijst een lindeboom aldaar, die vóór

10 jaren op 1,5 M. boven den grond door zulk een ringsnede van 12 cen-

tim. hoogte tot op het hout toe van zijn bast beroofd was. Deze boom is

niet alleen voortgegaan te groeien, maar heeft zelfs een machtige bladcren-

kroon gevormd. Een ander bewijs dat het sap ook door het hout kan opstij-

gen vindt goeppert daarin, dat bij het enten wel is waar doorgaans de

cambiumlagen tegen elkander aangevoegd worden, maar bij gebrekkige uit-

voering niet zelden alleen de houtlagen, terwijl toch de enting gelukt. G. is

in het bezit van een groot aantal zulke exemplaren, die dit bewijzen. (Che-

milcer Zeitung
,

8 April 1880, uit Zeils. Oestd. Apoth.-Verdns, 18,121.)

uo.
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Een zoogenaamd lichtend mos. —
De wanden van sommige holen zijn be-

dekt met een mos, Schistostiga osmundana, dat lichtend is. De heer j. pois-

son heeft echter aangetoond, dat dit geen eigenlijk phosphoresceeren is, want

zoodra de opening van het hol gesloten wordt, houdthet lichtenop. Dit wordt

in werkelijkheid alleen veroorzaakt door een sterk terugkaatsend vermogen,

dat aan de nog zeer jonge plantjes, door eene eigene samenvoeging der cel-

len, eigen is, even als het glinsteren van de edelgesteenten door de wijze waarop

de facetten daaraan geslepen zijn. (Les Mondes
, 1879, p. 314). hg.

AARDKUNDE.

Voetsporen. — De heer c. stedchmann heeft in het Neues Jahrhuch für

Mineralogie ,
Geologie und Palaeontologie

,
1880, p, 125, de beschrijving

en afbeelding gegeven van duidelijke voetsporen van een groot 3-teenig dier,

in grooten getale gevonden in den onmiddellijk onder do Wealden gelegen

Hastingszandsteen van het bad Mekburg boven Hannover. Van de drie, alle

voorwaarts gekeerde, teenen is aan het afgeheeld exemplaar de middelste de

langste, 29 centim., terwijl de buitenste 24 en de binnenste teen 23 cen-

tim. lang is en de breedte tusschen de beide buitenteenen 38 centim. en de

geheele lengte van de schrede 68 centim. bedraagt. Aan sommige der voet-

indruksels erkent men duidelijk de aanwezigheid van klauwen. Geheel derge-

lijko voetsporen vond s. H. beckles reeds in 1854 in den Hastingzandsteen

van Hastings in Sussex. Even als deze laat echter ook struciimann het in

het midden of deze sporen van een vogel of van een tweebeenigen Dinosau-

riër afkomstig zijn. HG,

DIERKUNDE.

Megalania prisca. — Voor een aantal jaren gaf R, owen (Philos. Trans-

act. 1858, p. 43) de beschrijving van oenige overblijfsels van een rcusach-

tigen land-hagedis, die op
Nieuw-Holland gevonden waren en waaraanhij den

naam van Megalania prisca gaf. Sedert zijn nog meerdere overblijfsels van

hetzelfde dier in het bezit van het Britsch Museum geraakt en daarvan gaf

owen een overzicht in de vergadering van de Royal Society op 8 April j. 1.

Opmerkelijk is dat Je bovenkaak , evenals bij de schildpadden, met een hoorn-

scheede bekleed was, en dat de schedel zeven hoornen droeg, namelijk een

paar boven de wangbeenderen, een tweede paar boven de slaapbeenderen,

een derde paar boven de oogen en een enkelen hoorn op den neus. De meeste
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gelijkenis vindt owen, doch naar zeer verklaarden maatstaf, met den heden

ten dage ook in Nieuw-Holland levenden Moloch horridus. [Nature ,
29

April, 1880, p. 626). ho.

Het ontstaan van den schondergordel. — Men weet dat, volgens de Ar-

chipterygium-theorie van gegenbaueb, de schondergordel met het voorste lid-

maat als uit het kieuw-bogen-skelet ontstaan moet worden beschouwd. Deze

theorie, hoofdzakelijk op het onderzoek van Solachiers gegrond, heeft thans

eene schitterende bevestiging gevonden in een onderzoek van deze deelcn hij

Protopterus. Daar is de schouderboog geleed en van boven met de basis

crancii in samenhang; de uitwendige kieuwen zijn gehecht aan de schouder-

boog en niet aan de huid; eindelijk nomen ook de
nervus hypoglossus en do

n. vagus, dus hersenzenuwen
,

deel aan de vorming van den plexus brachialis.

Aan het grondlid der extremiteit komen rechts en links korte stralen voor,

hetgeen den biserialen typus van dat deel bij Ceratodus herinnert. ( Vortrag

gehalten in medic. Rcferat-Club zu Freiburg in B. am 11 Nov. 1879).

UG.

Het lichten van den glimworm. — Sedert de studiën van matteucci

houdt men het er voor, dat het lichtgevend vermogen van Lampyris afhangt

van eene phosphoresceerende stof, welke door dat dier wordt afgescheiden. De

vraag bleef over, of die afscheiding afhangt van den wil des diers, of alleen

van do oragevende middenstof. Jousset de bellesme heeft dit onderzocht;

hij heeft de hersen-ganglien weggenomen en het bleek dat het dier thans niet

meer lichtte, tenzij de zenuwwerking vervangen werd door een matigen elek-

trischcn stroom, waarvan eene schitterende phosphorescentie het gevolg was.

Hij bevond daarbij, evenals matteucci bij zijne proeven, dat de aanwezig-

heid van zuurstof onontbeerlijk is; in koolzuur, stikstof of waterstof gedom-

peld, licht het dier, ofschoon elektrisch opgewekt, niet meer. Indien men

een glimworm in een mortier fijn wrijft, zoodat men de cellen, waarin de

lichtstof zetelt, vernielt, dan verdwijnt de phosphorescentie onmiddellijk.

Maar indien men het dier slechts met naalden aan stukken scheurt, dan

blijven de fragmenten nog verscheidene uren lang lichten. Dit komt omdat

daarbij een aantal cellen gespaard blijven, en blijven leven en hare verrich-

tingen uitoefenen, dewijl haar protoplasma voortgaat lichtende stof af te schei-

den. Doodt men daarentegen de cellen door ze te verpletteren, dan is het

leven van deze uitgedoofd en zij kunnen aan de in haar protoplasma aanwezige

stoffen niet meer dien chemischen vorm geven, in welken zij phosphoresceerend
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zijn. Indien men een glimworm aan de werking van zwavelwaterstof bloot

stelt, sterft hij onmiddellijk. Zijne cellen zijn nu in haar geheel gebleven, en

het protoplasma is onveranderd, maar het leven ontbreekt en phosphorescentie
is onmogelijk geworden. Uit alles blijkt, dat de wil van het dier de phos-

phorescentie teweegbrengt, en dat er in het dier geen phosphoresceerende stof

is opgelegd ,
waartoe men te ras besloten heeft uit het feit, dat men na het

stuk trappen van een glimworm vaak phosphoresceerende plekken op den grond

waarneemt; maar dat die stof zich vormt naarmate der consumtie. Jous-

SEÏ DE BELLESME vermoedt dat de lichtstof zelve phosphorwaterstof is; daar-

voor pleit volgens hem de trelfende overeenkomst met de phosphorescentie
van vergaande organische stoffen. Het onderscheid is, dat deze phosphores-
centie aanhoudend is, evenals het vergaan zelf, terwijl de phosphorescentie

der lichtende dieren tusschenpoozend is, bij de hooger georganiseerde lichtende

dieren (.Lampyris) naarmate de wil, bij de lagere {Noctiluca) naarmate uit-

wendige prikkels inwerken. (Compt. rend. Tom XC, pag. 318). d. l.

VERSCHEIDENHEID.

Een oormikroskoop. — Om gebreken in den uitwendigen gehoorgang en

aan het trommelvlies te ontdekken, gebruikt men een zoogenaamden oorspic-

gel, zijnde niet anders dan een konisch toeloopende buis, met spiegelende

binnenvlakte, waardoor licht op de inwendige deelen wordt geworpen. Toch

is dit een zeer gebrekkig werktuig, niet te vergelijken in bruikbaarheid met

den keelspiegel en den oogspiegel. Meer overeenkomstig met genoemde werk-

tuigen is het door Dr. weber-liel uitgedachte en door k. wasserlein uit-

gevoerde oormikroskoop.

Het bestaat in hoofdzaak uit drie deelen : 1 0
een geelkoperen buis, waar-

van het bovenste gedeelte tot geleidbuis voor een gewone mikroskoopbuis, met

oculair en objectief dient, die gezamentlijk eene ongeveer 20malige vergroo-

ting geven; 2° een onder in de buis onder een hoek van 45° geplaatst glazen

spiegeltje, waaraan in het midden op een cirkelronde plek het kwikbeklced-

sel verwijderd is, zoodat de lichtstralen het mikroskoop kunnen binnentreden;

ter zijde bevindt zich een wijde, met glas gesloten opening, waardoor het

dag- of lamplicht op de ondervlakte van het spiegeltje valt en zoo in het

oor geworpen wordt door een konisch aanzetstuk, dat in den uitwendigen ge-

hoorgang geschoven wordt; 3
0

een 25 centim. lange caoutchoucbuis, die dicht

onder liet spiegeltje boven het aanzetstuk inmondt en van een mondstuk

voorzien is, dat men, terwijl men door het mikroskoop ziet, in den mond
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kan houden. Daardoor kan lucht ingeblazen en uitgezogen worden. De alzoo

aan het trommelvlies of, indien dat ontbreekt, aan de gehoorbeentjes mede-

gedeelde bewegingen kunnen door het mikroskoop onderscheiden worden. Om

die bewegingom nog duidelijker te maken, kan men eenige amylum-korrels

naar binnen blazen, die dan, door het naar binnen vallend licht, als glin-

sterende stippen gezien worden. Moet er een operatie plaats hebben, dan

vervangt men het aanzetstuk door een ander, waaraan zich een zijdelingsche

sleuf bevindt, waardoor het daartoe noodige werktuigje gestoken wordt, zoo-

dat de bewerking onder hot mikroskoop kan plaats hebben.

Het geheelo werktuig, met bijbehoorende neventoestellen, is voor 45 mark

(27 gulden) bij wasserlein te bekomen. (Zeitschrift für Mikroslcopie, 1880,

H. VII p. 176.) hg.

Melanosis van een kind. —
In de Scientific American, May 22, 1880 p.

325, wordt hot geval medegedeeld van een kind te Philadelphia dat
,

van

blanke ouders geboren, zelf hij de geboorte geheel blank was, doch waar-

van
de huid over het geheele lichaam weldra geel werd, vervolgens saffraan-

kleurig en eindelijk, toon het kind dertien maanden oud was, zoo donker

als de huid van een neger. Ook het aanvankelijk bruine haar word donker

zwart, evcnzoo de iris en wel zoo, dat de grens tusschen de pupil en den

binnenrand der iris niet meer te herkennen was. Ondertusschen werd het

kind ziek en kreeg stuipen. Onder de behandeling des genecsheers herstelde

hot kind en tevens begon de kleur allengs lichter te worden. Bij afzending

van het bericht was deze tot kastanjebruin gedaald.

Ken zoo uitgebreidc molanose bij een kind is zeker hoogst zeldzaam. Zou-

den er onder de voorouders van dat kind ook geweest zijn, die negerbloed in

de aderen hadden? Deze vraag is vooral geoorloofd met het oog op het land

waar het kind geboren is. In dat geval zoude men aan atavisme kunnen

denken. Men weet dat sommige door de erfelijkheid verkregen eigenschappen

zich niet dadelijk reeds hij de geboorte vertoonen, maar tijdelijk sluimeren

kunnen. hg.
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STERREKUNDE.

Vluchtige spectra. — Onder dezen naam (sprectres fugitifs) heeft teouve-

lot de aandacht gevestigd op een verschijnsel, dat trouwens reeds in 1869

door zöllner en vogel was waargenomen, maar slechts van tijd tot tijd

aan den rand der zonschijf of op cenigcn afstand daarvan zichtbaar is. Het

bestaat in het volgende. Wanneer een kijker, voorzien van een spectroskoop

met een diffractic-net, zoo geplaatst is als men gewoon is te doen om naar

protnberanzen te zoeken, dan ziet men plotseling lijnvormige, zeer schitterende

spectra met bliksemsnelheid door het gezichtsveld gaan, somtijds eenige weinige
en met lange tusschenpoozon, somtijds ontelbaar vele en- elkander binnen kleine

brenkdeelen van seconden onophoudelijk opvolgende.

Welke is de oorzaak van dit vreemde verschijnsel? Trouvelot dacht aan

de mogelijkheid dat kleine, door de zon beschenen, schitterende lichaampjes,

spinrag en derg., voorbij het objectief van den kijker gaande, het voort-

brachten; maar allo door hem aangewende pogingen, om het langs dien weg

kunstmatig te doen ontstaan, mislukten. Hij zelf is thans overtuigd dat de

door hem, in den loop van anderhalfjaar, — gedurende welken tijd hij-413 maal

den zonrand spectroskopisch onderzocht — 15 maal waargenomenzoogenaamde

vluchtige spectra eenen kosmischen oorsprong hebben.

Twee hypothesen bieden zich dan ter verklaring aan. Zij kunnen 1° veroor-

zaakt worden door de op de zon vallende meteorieten, die haar licht terug

kaatsen, of 2° zij worden veroorzaakt door gloeiende lichamen die uit de

zon geworpen worden. Trouvelot houdt do laatste hypothese voor de waar-
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schijnlijkste. De verbazende kracht der zon-vulkanen wordt bewezen door liet

feit, dat geweldige massa’s van gloeijond waterstofgas tot op afstanden worden

uitgestooten, die tot 300.000 kilometers (7') kunnen bedragen. Ook is met

deze hypothese in overeenstemming, dat bijna altijd zulke vluchtige spectra

zich bevonden boven punten aan den zonrand, waar zich blijken van onge-

wone werking, zichtbaar in den vorm van fakkels, vlekken of protuberanzen

vertoonden. (Annales de Chtmie et de Physiquc ,
Avril 1880, p. 433).

HG.

Grootte der planetenmanen. — De meeste manen der planeten zijn te klein

om rechtstreeks gemeten te worden. Haar graad van lichtsterkte of helheid

biedt dan echter een middel aan om daaruit bij benadering tot haar werke-

lijke grootte te besluiten. In de jaren 1877 en 1879 werden aan hot obser-

vatorium van Harvard College, te Cambridge in N.-Amerika, met den grooten

14-duimsrefractor talrijke photometrische bepalingen met dit doel gedaan.

Het eerst werd de methode gebruikt voor de nieuw ontdekte manen van

Mars, die zoo klein zijn dat zij zich met de sterkste kijkers van den tegen-

woordigen tijd slechts als even waarneembare lichtstipjes vertoonen. Het bleek

dat Deimos in 1879 duidelijk heller gezien werd dan in 1877. Wanneer deze

maan Mars voorafgaat, vertoont zij zich '/
2

stergrootte heller dan wanneer

zij haar volgt. Beide manen zijn zoo klein dat Phobos, die de helste en bij

gevolg ook de grootste is, slechts een doorsnede van 7 Eng. mijlen of ruim

11 kilometers, d. i. ongeveer 2 uren gaans heeft, terwijl die van Deimos op

G mijlen geschat wordt. Professor pickejung is dan ook van oordeel dat zelfs

voor de Marsbewoners die manen te klein zijn, om hare schijngestalten met

ongewapend oog te herkennen.

Voor de manen van Saturnus werden de volgende waarden gevonden.

Mimas
. .

Enceladus

Helheid, uitgedrukt

in stergrootte.

12,84 . . .

12,33 . . .

Daaruit afgeleide werkelijke

grootte in Eng. mijlen.

370

11,39 . . . 570

Dione
. ,

Rhea.
. .

11,50 . . .

10,81 . . .

Titan.
. . 9,43 . . .

Hyprion . 13,74 . . .

Japetos. . 11,82
. . .
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Van de üranus-mauon werden Titania en Oberen onderzocht. Voor de eerste

werd een stergrootte van 14,25 en een daaruit afgeleide middellijn van 586

Eng. mijlen, voor de tweede een stergrootte van 14,41 en een middellijn

van 544 Eng. mijlen gevonden.

De Neptunus-maan is van de 13,82 grootte en haar daaraan beantwoor-

dende middellijn bedraagt 2260 Eng. mijlen. {Sinus, 1880, 6 Heft,p. 126).

HG.

Wervelstormen op de zon. — Touyald köhl heeft in de veranderingen

die de zonnevlekken ondergaan, de aanduidingen van ware wervelstormen in

de zon-atmospheer gevonden en de richting daarvan kunnen bepalen. Uit tal-

rijke waarnemingen leidt hij den volgenden algemeenen regel af: de wervel-

stormen op de zon draaien, evenals die op de aarde, boven het zuidelijk

halfrond in gelijke richting als de wijzers van een uurwerk, boven het noor-

delijk halfrond in tegengestelden zin. {Sirius 1880, Mei, p. 89).

HG.

NATUURKUNDE.

Nog eons: voortplantingssnelheid van het licht. — “Een belangstellende”

herinnert mij schriftelijk, naar aanleiding .van het medegedeelde op hl. 59

van
dit Bijblad, dat terwijl de methode en de uitkomsten van fodcaultbe-

kend zijn uit de leerboeken on die van cornu in vroegere jaargangen van dit

Bijblad zijn besproken, die van michelson op de aangehaalde bladzijde voor

liet eerst, on toch zonder nadere toelichting zijn vermeld. Hij vraagt dien-

aangaande nadere bijzonderheden. Daar deze ook misschien nog anderen lezers

belang kunnen inboezemen geef ik ze hier.

Een uitvoerig bericht dienaangaande is te vinden in Sillman's American

Journal XVIII, p. 390. Het blijkt daaruit dat M. de methodevan foucaült

heeft gevolgd, met dit belangrijk verschil, dat bij hem de afstand tusschen

den draaionden spiegel en den vasten, in plaats van een tiental meters, zooals

bij Foucault
,

meer dan COO meters bedroeg. Daardoor kon hij, bij eene ge-

ringere en dus met grootere juistheid te bepalen orawentelingssnelheid van den

eersten, een veel grootere en dus evenzeer meer nauwkeurig meetbare afwijking

van het spiegelbeeld verkrijgen.

Zijne gemiddelde uitkomst verschilt zeer weinig van het door todii bere-

kende algemeene gemiddelde, op bl. 00. Zij bedraagt 299,820 kilometers in

de seconde. ln.
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Invloed van het magnetiseeren op de betrekkeljjke vastheid van ijzer. —

Kimball ( Ibid
. p. 99) heeft deze bepaald ,

door de verlenging bij verschillende

belastingen te meten van ijzersta'von , beurtelings als zij niet en als zij tot

verzadiging gemagnetiseerd waren. Hij vond daardoor dat de vastheid door

het magnetiseeren met omstreeks 0,9 ten honderd wordt vermeerderd.

Voor omstreeks 30 jaren reeds had wertheim
,

uit zijne proeven met longi-

tudinaaltrillingen van ijzerstavon in beide toestanden, gemeend te mogen aflei-

•den dat zulk een invloed onmerkbaar was.

Kimball vond ook dat een gebogen ijzerstaaf door het magnetiseeren zich

strekte. Dit is het mede voorlang bekende verschijnsel van güillemin, dat

evenwel hoogstwaarschijnlijk met de veerkracht niets te maken heeft.

LN.

Uitzetting van een diëlectricum door de lading. — Eigiii (Journal de

physique IX, p. 203) heeft deze gemeten, niet, zooals vroeger door duter

en anderen was geschied, door de volmnevermeerdering van een üeschvormi-

gen condensator, maar door de verlenging van een huisvormigen. Deze werd

bepaald door een met bladen bekleede glazen buis, welke aan het eene eind

onwrikbaar bevestigd was, met het andere eind te laten werken op een be-

weegbaar spiegeltje, waarvan de afwijkingen op de gewone wijze door een

schaal mot kijker werden gemeten.

Rigiii vond zoo de verlenging recht evenredig met de tweede macht van

het elektrisch verschil der beide bekleedsels on omgekeerd met de dikte der

isolecrondo laag.

Voor meerdere bijzonderheden moeten wij verwijzen naar de opgogeven bron
,

of beter nog naar kigiii’s brochure: Sulla düatazione dei coibenti annatiper

effetto della carica. Bologna 1879. ln.

De lamp van Edison. — De sensatieberichten van voorleden jaar dienaan-

gaande zijn nu eindelijk door liet bekend worden van een wetenschappelijk

onderzoek daarvan gevolgd. De heeren prof. h. morton, a. m. mayer en

B. F. THOMAS hebben die lamp aan een zorgvuldige beproeving onderworpen

en het volgende bevonden (La Nature VIII. p. 54).

De duurzaamheid daarvan is ver beneden de verwachting gebleken. Van de

tweehonderd stuks, die door Edison waren vervaardigd en in gebruik ge-

bracht, waren er, na twee maanden, nog slechts twee in bruikbaren toestand.

Wanneer het mogelijk was om een paardenkracht zonder eenig verlies in

elektriciteit om te zetten, dan zou het EDisoN-licht daardoor een kracht
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van '120 kaarsen kunnen voortijrongen. Maar daar de beste magneto-elektrisclie

of dynamo-elektrischo werktuigen nog slechts een nuttig elfect van 6ü°/ (l ge-

ven, kan een paardenkracht in 5 lampen te zamen een licht van weinig meer

dan 70 kaarsen ontwikkelen, dat is twintig maal minder dan in een regulator

met koolspitsen, en van zes tot acht malen minder dan de lampen van reguiee

of weedeemann onder de ongunstigste omstandigheden. ln.

PLANTKUNDE.

Koper in planten. — De heer dieolafait, professor te Marseille, heeft

onlangs door een zeer uitvoerig onderzoek (.Annal. de Chimie et de Phys.

3e serie, T. XVIII, p. 349) aaugetoond, dat in alle primordiale rotsgesteen-

ten en in terreinen die uit liet detritus van deze zijn opgebouwd, zooals zand-

steenrotsen , mergelgronden, dolomietgesteenten, koper in zeer fijn verdeelden

toestand aanwezig is.

Met waarschijnlijkheid mocht men daaruit hesluiten dat ook planten, die

op
zulke terreinen gegroeid zijn, koper zouden bevatten. Dit heeft zich ook

bij een onderzoek, dat blijkbaar met groote zorgvuldigheid is in het werk

gesteld, bevestigd. DlBULAFAIT heeft honderden planten, behoorende tot ver-

schillende soorten (kurkeik, altijd groene eik, dwerg-doorneik, heideplanten,

bremvarens) in de departementen der hooge en dor lage Alpen, op Corsica

en in Algerië verzameld, en het is hem gemakkelijk gevallen in de asch van

allen koper aan te toonen door de bekende reactie met ammoniak. Eecds 1

gram van de asch is daartoe voldoende, zoodat dus de hoeveelheid van hot

koper in de planton niet zoo gering is als men oppervlakkig denken zoude.

In planten daarentegen die op kalkrotsen gegroeid zijn, was de aanwezigheid

van koper voel moeilijkor tc ontdokken. Meestal moest hij een hoeveelheid

van 10Ü grammen asch gebruiken om ook daarin koper te herkennen.

Nu ontstaat do vraag: of in zulke streken, waar de grond en de daarop

gegroeide planten koper bevatten, dit metaal ook in de weefsels en organen

der daarvan levende dieren wordt aangetrotfen.

Op dit oogenblik houdt zich do schrijver met de beantwoording dezer vraag

bezig. (-4nn. de Chim. et de Phys. Avril 1880, 3c scr. XIX, p. 550).

HG.

Voorkiem der varens onder den invloed van het licht. — Gelijk men weet,

ontstaan de archegoniën en de wortelharen van de voorkiem der varens bij
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voorkeur aan de ondervlakte. In 1877 had de heer leitgeb te Graz reeds

getoond, dat men doorafwisseling der eenzijdige belichting de bovenvlakte in een

ondervlakte met archegonien en wortelharen veranderen kon. Er was echter

aangemerkt dat dit niet noodzakelijk aan de werking van het licht maar ook

aan die der zwaartekracht kon worden toegeschreven.

Hij wijzigde daarom de proefneming en zaaide sporen van varens in eene

voedingsvloeistof in horologeglaasjes die van onderen verlicht werden. Ook

nu vormden zich de archegonien aan de van het licht afgekcerde zijde. Het

gelukte hem zoo zelfs aan reeds gevormde voorkiemen de rugzijden in buik-

zijden te veranderen, zoodat de eenzijdige vorming der archegonien niet aan

de zwaartekracht maar aan den eenzijdigen inval van het licht moet worden

toegeschreven {Naturforscher , 1880, N" 4, p. 34). iig.

Ammoniak in planten. —
De heer n. pellet merkt aan dat de planten-

analjsen geen ammoniak vermelden, behalve in de beetwortels (0,015 op 100

gram). Hij heeft nu onderzoekingen ingesteld op beetwortelbladeren, zaad en

wortels, op tarwekorrels en op lijnmeel, en bevonden dat in droge beetwor-

telbladeren 0,155, in beetwortelzaad gemiddeld 0,192, in de droge wortels

gemiddeld 0,171, in tarwe 0,16, in lijnmeel 0,188 proc. ammoniak voorhan-

den is. Voor de methode van onderzoek en de waarde voor den landbouw van

voortgezette nasporingen in deze richting verwijzen wij naar het oorspronke-

lijke (Compt. rend. Tom XC, pag. 870). d. l.

DIERKUNDE.

Een klein schaaldier levende in den top van hoornen. — De vochtige plek-

ken tusschen de topbladeren van Bromeliaceën in do tropische wouden zijn de

woonplaatsen van een aantal soorten van kleine kevers en van de larven van

andere insekten. Dat daaronder echter ook bijna altijd een kleine crustacee

uit de groep der Cytheridae zou worden aangetroffen, gelijk fritz muller

bericht dat door hem in Brazilië ontdekt is, mag men voor het minst on-

verwacht noemen, te meer omdat de overige bekende soorten dezer groep op

wieren in de zee leven, dus in zout water. De meeste overeenkomst heeft dit

diertje met eene door BAEBANDEin de silurische lagen van Bohcme gevonden fos-

sile soort, die hij Elpe pinguis heeft genoemd. Fr. müller noemt de nieuwe

soort, die vijfmaal kleiner dan de fossile is, Elpidia bromeliarum. De meest in

het oog loopende bijzonderheid in den vorm van beide is de groote bolheid der

klepjes, zoodat het diertje nooit op oen der zijden ,
maar steeds op den rug valt.

(Kosmos
, February 1880, Nature 20 May 1880, p. 55). iig.
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Struisachtige vogels in Azië. — Reeds vroeger was het door onderzoekingen

van AT,nr. milne edwaeds gebleken, dat onder de overblijfsels van vogels,

gevonden in de bekende Siwalek-heuvels aan den voet van het Himalaya-ge-

bergtc, ook die van een waren struis behoorden, door hom Struthio asiaticus

genoemd. Thans heeft men in hetzelfde terrein ook die van een reusachtigen

Emeu ontdekt, na overeenstemmend met Dromajus Novae-Hollandiae, maar

van de dubbele grootte van dezen. Hij heeft den naam van Dromajus Siva-

lensis lyd. ontvangen.

Het merkwaardigste van deze vondst is, dat daaruit blijkt dat twee ge-

slachten van Loopvogels, die in de tegenwoordige schepping zeer ver van

elkander loven, eenmaal vorecnigd te zamen dezelfde streek bewoonden. Hier-

door wordt het vermoeden bevestigd dergenen die van meening zijn dat er een

tijd is geweest waarin Niouw-IIolland, over Azië, met Afrika verbonden was

(N. Jahrh. f. Miner. etc. 1880, C. p. 117, uit Records geol. Survey of

India, Vol. XII p. 52). hg.

Schapen met vier en meer spenen In de Beneden-Cevennen. — Dabwin

vermeldt dat uodoson bij een tam schapenras aan den voet van den Himalaya

soms vier spenen vond, en merkt daarbij op dat zulks zeer opmerkelijk is,

omdat wanneer zekere organen bij een ras of soort slechts in gering aantal

voorkomen, in vergelijking van dezelfde organen bij verwante groepen, deze

over ’t algemeen weinig aan variatie zijn onderworpen. De heer tayon nu

ontdekte in Januari jl. niet ver van Montpellier in eene kudde van GO schapen

drie melkgevende individuen met vier spenen. Dit wekte hem op tot een on-

derzoek in de districten waar het aanfokken van melkschapen en schapenmel-

kerij een hoofdmiddel van bestaan is, en hij vond daar een groot aantal vier-

spenige schapen. Van eene kudde van 110 schapen van gekruist Larzat- en

Barbarin-ras bezaten bijna alle individuen vier spenen; bij sommige schapen

vond hij ook zes, bij een enkele acht, en ook bij eene geit vond hij vier

spenen. De ontleding van een vierspenig schaap toonde, dat elke speen be-

antwoordde aan eene afzonderlijke klier. Moet men hier denken aan een terugkeer

tot een vroeger bestaande soort, of aan eene opzettelijke voortfokking in vroegere

eeuwen van eene toevallige abnormaliteit, of aan den invloed van kruising,

waarvan dabwin zegt dat zij vaak eigenschappen te voorschijn roept, die bij

de onvermengde rassen slechts zelden voorkomen? De oorzaak kan echter

ook liggen in de hooge oudheid van de aanfokking van melkschapen in de

Beneden-Cevennen. — Plinius spreekt reeds van de kaas van Luzara (Lozère),

en in 1070 waren de kaasgrotten van Eochefort reeds bekend, — alsmede
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in de eigenaardige wijze van melken, waardoor de uiers niet alleen telkens

volkomen worden ontledigd, maar ook een sterke aandrang van bloed daarheen

wordt teweeggebracht (Compt. rend. Tom. XC pag. 930 en 1085).

D. L.

VERSCHEIDENHEID.

Arabische elephantiasis. — Do heeren moncokvo en de silva aranjo

berichten dat zij gevallen van de in Brazilië voorkomende Elephantiasis Ara-

bum door de gelijktijdige aanwending van aanhoudende en tusschenpoozcndc

elektrische stroomen hebben behandeld en wel met uitstekend gevolg. Do aan-

houdende stroomen hadden tot uitkomst de verwelking en vloeihaarmaking

van de verharde weefsels, de tusschenpoozende de opslorping van deze. De

heer gossrlin
,

die dit bericht aan de Académie des Sciences mededeelde,

meldde daarbij dat hij die inzenders zou vragen of zij beiderlei stroomen

gelijktijdig of achtereenvolgens hebben aangewend; voorts hoeveel tijd voor

de genezing noodig was, en of de lijders lang genoeg waargenomen zijn om

er zeker van te wezen dat geen recidieven plaats vonden. {Compt. rend.

Tom. XL., pag. 933). D. L.
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STERREKUNDE.

Zuurstof in den dampkring der zon. — H. draper heeft, nu omstreeks 3

jaren geleden, gelijk ter zijner tijd in dit bijblad is bericht, photographieën

van het spectrum van gloeiende zuurstof met een daarnevens geplaatst zon-

nespcctrum verkregen en uit de overeenkomst van beider strepen tot de waar-

schijnlijkheid besloten dat in den dampkring der zon ook zuurstof aanwezig is.

Dit besluit heeft sedert velerlei tegenspraakuitgelokt. Draper heeft daarom die

photographieën voorleden jaar, in een der vergaderingen van de British asso-

ciation te Sheiüeld vertoond en later in de Monthhj notices of the royal

astronomical Society , XXXIX, no. 8, de wijze waarop hij die verkregen had

uitvoerig beschreven. Voor bijzonderheden moeten wij hier verwijzen naar die

Notices of naar een zorgvuldig verslag door Gernez in het Journal de

physique, IX, p. 249. LN.

NATUURKUNDE.

Omkeering der photograpkische beelden na verlengde expositie. — De heer

Janssen, die, gelijk bekend is, in het physico-astronomisch observatorium te

Meudon zich bezig houdt met de vervaardiging van zon-photographieën, heeft

daarbij de merkwaardige ontdekking gedaan, dat, wanneer de tijd der expo-

sitie vele malen langer duurt dan die welke noodig is om een goed negatief

beeld te verkrijgen, het beeld, dat bij de ontwikkeling te voorschijn komt,

positief is. Trouwens, de tijd, dien de zon noodig heeft om een goed negatief

11
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beeld te vormen, is uiterst kort en bedraagt niet meer dan */, 000
seconde;

bij zeer helderen zonneschijn is zelfs ‘/
J0000

seconde voldoende. De omkeering

van het beeld geschiedt reeds na een expositie van 0.5 tot 1 seconde, d. i.

een 2000 tot 10000 maal bangeren tijd. Geldt het daarentegen aardsche

voorwerpen, b. v. een landschap, dan is een expositie van 2 tot 3 uren

noodig om het beeld van negatief positief te doen worden. Tusschen de beide

tijdstippen van negatieve en van positieve beeldvorming is een tijd, waarin

geen beeldvorming plaats heeft. ( Compt. rendus, 21 Juni 1880.) hg.

Japansche tooverspiegels. — Over deze zonderlinge spiegels
,

die de eigen-

schap bezitten, dat, wanneer men daarop zonlicht laat vallen en het terugge-

kaatst lichtbeeld op een wit scherm opvangt, daarin de teekening gezien wordt

van voorwerpen en relief die zich aan de achterzijde des spiegels bevinden,

vindt men in de Arm. de Chimie et de Physique, Mai 1880 p. 99 — 144,

eene reeks van opstellen van de HH. govi
,

ayrton on John perky
,
bertxn

en duboscq. Daaruit blijkt dat do liet eerst door bkewster geopperde mee-

ning als zoude zulk een spiegel uit tweederlei metalen van verschillende dicht-

heid bestaan, die elk het licht op zijne eigene wijze terugkaatsen, onjuist

is. Daarentegen wordt de vroeger reeds door person gegeven verklaring be-

vestigd, daarin bestaande dat bij het polijsten van de altijd zeer dunne en

eenigszins bolle metaalplaten waaruit de spiegel bestaat, de spiegelende opper-

vlakte door het verschil van weerstand kleine in- en uithuigingen ondergaat,

te gering om in het oog te vallen, maar voldoende om aan de teruggekaat-

ste zonnestralen eene eenigszins veranderde richting te geven ,
waardoor de

beelden der verdikte plaatsen, d. i. de voorworpen aan dc achterzijde zicht-

baar worden. Sommige dezer spiegels vorderen eene verwarming alvorens het

verschijnsel te vertoonen, hetgeen zich gemakkelijk door het verschil van uit-

zetting der dikkere en der dunnere gedeelten verklaart. Duboscq heeft deze

spiegels op eene eigendommelijke wijze nagebootst. Een plat uit geel koper

vervaardigd doosje draagt aan dc eene zijde een spiegel, bestaande uit ver-

nikkeld geel koper, aan welks achter- of binnenvlakte verschillende figuren

en relief zijn aangebracht. In den achterwand van het doosje is eene opening,

waardoor men met een kleine perspomp lucht kan indrijven. Daardoor veran-

dert de spiegel dadelijk in een tooverspiegel, waarvan
het uitwerksel geheel

gelijk is aan dat van een Japansche. hg.

Galvanometer van Marcel Deprez. — Niaudeï beschrijft dit werktuig met

een afbeelding in het Journal de physique IV, p. 227. Het is een stroom-
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meter, alleen voor zeer sterke stoomen bestemd, en door zijne inrichting het

voordeel aanbiedende van zeer snelle aanwijzingen, zoodat elke oogenblikke-

lijke verandering in de stroomsterkte bemerkbaar en meetbaar wordt. Dit

voordeel wordt verkregen door in plaats van de magneetnaald der gewone

tangentenboussole, maar overigens op dezelfde wijze als deze, een week ijzeren

naald te bezigen, die door een buiten de stroombaan geplaatste staalmagneet
sterk gemagnetiseerd en tegelijk met een aanmerkelijke kracht in een met de

windingen des geleiders evenwijdige richting wordt gehouden. Voor de bijzon-

derheden der samenstelling naar de boven aangegeven bron verwijzende, mer-

ken wij hier alleen nog aan, dat volgens niaüdet dit werktuig zou veroor-

loven om op de eenvoudigst mogelijke wijze de stroomwerking in mechanische

eenheden uitgedrukt te verkrijgen: door het gewicht te bepalen dat, op een

bepaalden afstand van het steunpunt daarop werkend, noodig is om de naald

evenveel te doen afwijken. LN>

Circulair polarisatie in oplossingen van verschillende dichtheid.
—

Scunei-

DER (Nature XXII, p. 279), heeft in een der laatste nummers van deBer-

liner Berichten medegedeeld dat eeno oplossing van appelzuur rechtsdraaiend

is als zij meer en linksdraaiend als zij minder dan 34, 24 procent van het zuur

bevat. Oplossingen van Natrium malaat zijn rechtsdraaiend als zij meer en links-

draaiend als zij minder bevatten dan 47,43 LN.

Verschijnsel van Grassi. — Dit bestaat in het navolgende: Drie cilindri-

sche vaten, de een telkens omstreeks 4 centimeters wijder dan de andere,

worden concentrisch in elkander geplaatst. De buitenste ringvormige ruimte

wordt mot olie, die daar binnen met water gevuld. De olie wordt nu door

een gaskomfoor tot een weinig boven 100" C. verhit en het water begint te

koken. Nu wordt olie, die vooraf tot ver boven 100°, b. v. tot 150° verhit

is, in het binnenste vat gegoten. Deze koelt spoedig af tot weinig boven 100°.

Het opmerkelijke hierbij is nu, dat die afkoeling des te sneller geschiedt,
naarmate de olie in het buitenste vat heeter is. Als deze laatste op een stand-

vastige temperatuur van 105" werd gehouden, dan had de olie in het bin-

nenste vat 57 seconden noodig om van 130" tot 110" af te koelen. Die tijd

bedroeg 49 seconden als de buitenste olie werd gehouden op bijna 130°. Nog

duidelijker was dit verschil, toen het water in het middelste vat eerst door

alkohol en later door zwavelaether werd vervangen. In het laatste geval be-

droeg de tijd, die de olie in het binnenste vat noodig had om van 57 1
te
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verkoelen tot 50"; 39'/ 2
seconde als die in het buitenste gehouden word op

39,3° en slechts 25 seconden als de laatste temperatuur was 57,5".

LN.

Elektrische ringfiguren. — Reitxjnger en wSchteb liebben aan do

Weener Akademie, in hare vergadering van 10 Juni 11., eene verhandeling

aangeboden over dit onderwerp. Reeds Priestley heeft aangetoond dat elek-

trische vonken van genoegzame kracht, als zij tusschen twee gepolijste metaal-

opporvlakten ,
of tusschen een daarvan en een toegespitsten geleider overgaan,

op het blinkend metaal een vlek doen ontstaan, dikwijls door een of meer

gekleurde ringen omgeven. Het verder onderzoek van dit verschijnsel door

fusinieki, nobili
, GiiovE, kiess en anderen heeft het in al zijn onbegrij-

pelijke verscheidenheid nader doen kennen, zonder evenwel een eenigszins in

bijzonderheden tredende verklaring daarvan mogelijk te maken. Na een uit-

voerige proevenreeks schijnen thans E. en W. hierin veel verder dan hunne

voorgangers te zijn gekomen. Zij doen opmerken dat twee verschillende uit-

werkingen daarbij te zamen optreden. De eerste is het bekende transport van

gloeiende metaaldeeltjes, dat volgens de Duitscho geleerden uitsluitend in de

richting van don positieven stroom geschiedt. Men leze hiervoor: voornamelijk.

De centrale deelen der figuur ontstaan hoofdzakelijk door deze werking. De

invloed van de omgeving en van de keuze van het metaalder elektroden doen

zich hierbij vooral gevoelen door dat zij de chemische verandering, oxidatie

enz., van de metaaldeeltjes meer of min begunstigen of ook onmogelijk maken.

Dit is wat men zou kunnen noemen het elektrothermisohe gedeelte van hot

verschijnsel. Er is daarnevens nog een elektrochemisch, en zoover Keft zich

herinnert, zijn R. en W. de eersten, die hierop in verhand met de ringfi-

guren de aandacht hebben gevestigd. Zoodra het omringende gas waterdamp

of in het algemeen een dampvormige elektrolyt bevat, zal deze bij de ontla-

ding worden ontleed en de bestanddeelen, zich met het metaal van een der

elektroden of van beide verbindende, zullen daarop allerlei klourvorschijnselen

doen' ontstaan. Hieraan voornamelijk zullen wel de ringen te wijten zijn.

In den loop van hunne proefnemingen hebben R. en W. ook nog den

invloed nagegaan,
dien een magneet in den vorm van deze laatste teweegbrengt,

LN.

SCHEIKUNDE.

Ozonvorming. — Hautefeuille en ciiapuis hebben de aandacht der

Académie des Sciences
,

in hare zitting van 2G Juli 11., gevestigd op den
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belangrijken invloed der temperatuur op de hoeveelheid onder overigens de-

zelfde omstandigheden voortgebracht ozon. Die hoeveelheden, door dezelfde

bewerking verkregen, stonden tot elkaar

bij de temperaturen I00 1’ 20° 0" —23°

als de getallen 0 10 15 21.

LN.

MINERALOGIE.

Pélé’s haar. —
Tot de eigendommelijkc producten van sommige vulkanen , be-

paaldelijk van de Kilauea en de Mauna Loa op het eiland Hawaii, behooron

de dunne glasachtige licht geelachtige draden, die den naam van Pélé’s haar

hebben ontvangen, omdat zij volgens de inlanders afkomstig zijn van eene

godin, Pélé genaamd, die de vulkanen bewoont. Deze draden kunnen volgens

BRIGHAM (Memoirs Bost. Soo. Nat. Hist. I. Part. 3, 1866 p. 460) eene

lengte van 1 meter bereiken en zijn soms niet meer dan 0.01 millim. dik.

Zij zijn zoo buigzaam en veerkrachtig, dat vogels die draden bij het bouwen

van nesten gebruiken. E. cohen, die desgelijks gelegenheid had dit zooge-

naamde haar te onderzoeken (,Neues Jahrhuch für Mineralogie, Geologie und

Palaeontologie , 1880, II, H. 1 p. 35) deelt mede dat de draden dikwijls

nitloopen van op verschillende wijzen gekromde, donkerbruin gekleurde glas-

tranen. De lichtere kleur der haren zelve is het gevolg van de dunheid der

glaslaag. Dan eens zijn zij cilindrisch, dan weder eirond op de doorsnede.

De oppervlakte is meestal volkomen glad, soms echter fijn gestreept door

overlangs loopende verdikkingen. In verreweg de meeste haren ziet men on-

der het mikroskoop evenwijdig loopende, sterk in de lengte gerekte gasporien;

eenigo der haren zijn over hare geheele lengte hol. De glastranen, waarvan

de haren uitgaan, vertoonen meerendeels bolvormige gasporien. In sommige

haren neemt men tafel- en staafvormige mikrolithen waar, die het licht

dubbel breken. Waar deze of ook wel de gasporien in grooter aantal bij elk-

ander liggen, hebben de haren niet zelden knobbelachtige aanzwellingen.

Geheel op gelijke wijze, zegt cohen
,

vertoont zich de zoogenaamde slak-

kenwol onder het mikroskoop. De door hem onderzochte was afkomstig van

do Marienhütte bij Zwickau. Ook daarin komen in de lengte gerekte gasporien

en knobbelachtige aanzwellingen voor, terwijl de traanvonnige gedeelten ronde

poriën bevatten. Men mag derhalve wel met zekerheid aannemen dat de wijze

van ontstaan van beide vormingen dezelfde is en dat het Pélé’s haar wordt

voortgebracht doordat gassen en dampen door vloeibare lava worden heen ge-
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perst. Wellicht voegt zich, zooals brigham meent, daarbij nog de werking

van den wind op lava-fonteinen, waardoor de lavadroppels als het ware tot

draden worden uitgesponnen. hg.

Wateragaten of enhydros. —
De reeds van oudsher onder laatstgenoemden

naam bekende, eene met een vloeistof en een gasbel gevulde holte uisluiten-

de agaten of chalcedonen, behooren steeds tot de zeldzaamheden in minera-

logische verzamelingen. Op de tentoonstelling te Parijs in 1878 bevonden zich

eenige zoodanige, die uit Paraguay waren aangevoerd. Enkele daarvan ge-

raakten in het bezit van Prof. gümbel te München, die er een paar gebruikt

heeft om het daarin bevatte gas en vocht te onderzoeken.

Een daarvan werd in een hermetisch gesloten ruimte, die met een ma-

nometer in verband stond, geopend. Uit toeneming der drukking op het

oogenblik der. ontsnapping van het gas uit de holte bleek, dat dit onder

eene spanning van 65.1 millim. kwikzilver stond. De proef was zoo inge-

richt dat het gas door chloor-calcium en daarop door kali ging. Aan het

eerste gaf het eene slechte zeer geringe hoeveelheid water, aan het laatste

niets af. Het gas bevatte dus geen koolzuur, maar bestond vermoedelijk al-

leen uit atmospherische lucht, ter hoeveelheid van 2.81 kub. centim.

De hoeveelheid der vloeistof bedroeg 2,433 grammen. Deze was door het

boorraeel eenigszins troebel geworden en kon daarom niet met zekerheid op

de al of niet aanwezigheid van opgelost kiezelzuur onderzocht worden. Bij de

verdamping bleef slechts 0,007 proc. aan vaste stof achter, die duidelijke re-

action van zwavelzuur, soda en kalk vertoonde.

Om te beslissen of ook kiezelzuur aanwezig was, werd een andere enhy-

dros stuk geslagen, maar ook nu bleek in de heldere vloeistof geen waar-

neembare hoeveelheid kiezelzuur aanwezig te zijn. Sitzungsber. der mathem.

phys. Classe der Münchener Ahademie
, 1880, p. 241.) hg.

ANTHROPOLOGIE.

Ethnologie van Portugal. — In de Mémoires pour l’histoire primitive de

V homme van caetailïïac komt een opstel van Prof. da silva AMADA te

Lissabon over de ethnologic van Portugal voor, waarin deze geneigd blijkt

te zijn te gelooven, dat de stichters der talrijke Portugeesche dolmens of

antas Kelten of Gaelen geweest zijn. Het woord Portugal bcteekent volgens

hem eenvoudig Haven van de Gaelen. Deze Ariërs verbonden zich in het

schiereiland met de Iberiërs
,

die waarschijnlijk een volk van Mongolischen

stam (?) waren. Het is opmerkelijk dat een groot deel der gevonden werktui-
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gen bestaan uit zuiver koper en niet uit brons, zoodat men een kopertijdperk
moet aannemen dat het bronstijdperk voorafging. Voorts spreekt de schrijver

uitvoerig over de Eomeinsche, Gothische, Semitische en andere ethnologische

elementen van den Portugoeschen stam. De groote meerderheid der tegen-

woordige bewoners van Portugal bezit kastanjebruin haar en bruine oogeh;

maar er is ook een bepaald blonde [Gothische?] typus. De heerschende hoofd-

vorm is de doliohocephale {The Academy, July 24, 1880, pag. G7.

D. L.

DIERKUNDE.

Kleuring van dieren. — De heer alfrtïd tyi.oii heeft in ecne vergade-

ring van de Anthropological Society gesproken over het beginsel van kleuring ,

vooral van versiering door kleuren-afwisseling bij dieren. Hij meent dat één

groot plan van kleuring bij alle gewervelde dieren is doorgevoerd, namelijk
dat der axiale kleuring; t. w. dat de hoofdlijnen van den lichaamsbouw

gekleurd zijn, zooals hij de strepen en vlekken der tijgers en van den zebra,

die de wervelkolom en de ribben volgen. Bij de ongewervelde dieren is de

versiering eene randversiering, bepaaldelijk bij de mollusken (gasteropoden en

lamollibranchiaten), die met randen aangroeien. De vogels en vlinders staan

tusschen beiden in, maar het gedeelte dat den vleugel draagt is altijd door

kleur of nervuren gedifferentieerd. Hetzelfde is het geval met dc sterke vlou-

gelspieren op den rug der vogels. De algeraeene wet is, dat kleur of orna-

mentatie steeds de uitdrukking is van een functie, en verschil in kleur van

verschil in functie (The Academ., July 7, 1880, pag. 48.

D. L.

Een zoetwater-Meduse. — Den lOJen Juni nam de heer soweiiby, in den

vijver van een warme kas in Regent’s Park te Londen, een groot aantal kleine

meduzen waar, welker scherm ongeveer een derde E. duim in doorsnede heeft.

Ray lanckesïer
,

die deze dieren nader onderzocht, brengt ze tot de oude

Trachomedusae
,

familie Petasidae van iiaeckel’s System der Medusen.

Hij heeft er den naam van Craspedacusta Sowerby aan gegeven. De tem-

peratuur van hot water waarin deze meduzen leven, bedraagt 90° pahr. Met

waarschijnlijkheid mag men aannemon dat de eieren met zoetwaterplanten uit

de Wcst-lndiön zijn overgebracht. (.Nature 17 Juni 1180, p. 147). Ook

allman heeft van deze meduse (Nature 24 Juni) eene beschrijving gegeven.

Hij noemt haar Limnocodium victoria. Als eerste voorbeeld van een zoetwa-
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tervorm in eene groep, die tot dusverre slechts in zee levende soorten telde
,

is hot feit voorzeker zeer opmerkelijk. hg.

VERSCHEIDENHEID.

Aeronautische photographic. — Op Maandag, 13 Juni j. I. steeg een lucht-

reiziger, de heer jovis
,

te Eouen op. Hij werd vergezeld door een photo-

graaph, den heer desmaeet
,

die met een volkomen goed gevolg de proef

nam om photographieön van het land te maken, waarover de ballon heen

trok. Een vijftiental zulke gezichten op verschillende punten werden door

hem verkregen, en men zegt dat zij verwonderlijk wel gelukt zijn. In den

bodem van het schuitje was eene opening aangebracht waarboven de photo-

grapische toestel geplaatst werd
,

die voorzien was van eene inrichting, een

zoogenaamden obturateur
,

waardoor het licht beurtelings afgesloten en ge-

durende seconde doorgelaten werd. De photographieön werden namelijk

verkregen door het
proces

instantané. (Nature 24 Juni 1880, p. 183).

HG.
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STERREKUNDE.

Eene in 2137 vóór Chr. waargenomen Zon-eclips. — Hot oudste astrono-

mische verschijnsel ,
waarvan door geschiedenis of overlevering eene herinnering

is bewaard gebleven, schijnt een zon-eclips te zijn, die in de oudste jaar-
boeken der Chineezen vermeld wordt. In de vorige eeuw werden de sterre-

kundigen bekend mot eene toespeling daarop in de Show-King of Shü- King ,

een werk van den hoogsten ouderdom , door de geleerde nasporingen van de

Jezuiten de mailla en gaubil, en de hedendaagsclie beoefenaren
van het

Chineesch schynen de vertaling van gaubil voor juist te houden. In de laatste

overzetting door t. legge in The Sacred Boolcs of China, in 1879 uitge-

geven als het derde deel van de Oxfordsche editie van The Sacred Boolcs of
the East, is de botrekkelijke plaats vertaald:

. .. . “Op den eersten dag van

de laatste herfstmaand ontmoetten de zon en de maan zich niet in harmonie

in Pang.” Pang nu is een hemelstreek, die bepaald wordt door twee sterren

in hot sterrenbeeld Scorpio. In zijne Dissertation sur VÉdipse solaire rap-

portie dans le Chow-King had GAUBIL getracht den tijd dier eclips te bepalen

met behulp van de zon- en maantafels, waarvan hij zich kon bedienen, en

stelde die op 11 October 2155 v. Chr., en dit werd vrij algemeen aange-

nomen, ofschoon het jaar 2128 ook voorstanders vond. In 1840 kwam laii-

GETEAU in zijne Etudes sur Vastronomie indienne et chinoise tot de uitkomst
,

dat cr in 2155 wel een zon-eclipa was geweest, maar vóór het opgaan van

de zon hoven de toenmalige hoofdstad van China, terwijl de eclips van 2128

nog minder hier te pas kwam. Eindelijk heeft nu prof. von ovpot.zer te Weenen
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al de eclipsen onderzocht, die plaats hebben gehad toen de zon in of nabij

Fang was, en wel gedurende de drie eeuwen tusschen 2200 en 1900 v. Chr.,

en zijne uitkomsten openbaar gemaakt in de Monatsberichte van de Ber-

lijnsche Akademie, Er waren 34 zulke eclipsen, waarvan echter slechts 6

of 7 in aanmerking kwamen, omdat de elementen van de overige bewezen

dat zij voor China geen aanmerkelijke zonsverduistering konden geven. Er be-

staat eenige twijfel ten aanzien van de residentie van den keizer ïciiong-kang
,

of, zooals de naara thans geschreven wordt, küng-khang, in hot vijfde jaar

van wiens regeering de eclips moet zijn waargenomen. Maar dit doet weinig

ter zake. De uitkomst, waartoe oppolzeb. komt is deze, dat met de aller-

grootste waarschijnlijkheid de eclips, in de Shü-King vermeld, voorviel op den

morgen van den 229tel! October van het jaar 2137 v. Chr. De eclips was ring-

vormig, en
#/ I0

of 9/,„ van de zonneschijf werd verduisterd gezien op elke

van de drie plaatsen, die gedurende de Hia-dynastie hoofdsteden van China

zijn geweest. De referent in The Academy voegt hier echter hij
,

dat
voor

’t oogenhlik de conclusion van oppolzer alleen onder voorbehoud kunnen

worden aangenomen, totdat de maantafels van iiansen, die hij gebruikt

heeft, van fouten gezuiverd zullen zijn. (The Academy Sept. 4, 1880 pag. 170.)

B. L.

NATUURKUNDE.

Proefnemingen met vlammen. — Onder dezen titel geeft neyreneup,

Journal de physique IX, p. 280, eene beschrijving van proefnemingen met

vlammen van lichtgas en waterstof, waaraan wij het volgende ontleenen:

1 °. In elk van twee der halzen van een driehalzige Woulfsche flesch wordt

een van boven open buis vertikaal geplaatst. De wijdte daarvan en van de

mondingen wordt niet opgegeven. De derde hals wordt door een caoutsohouc-

slang met de gasgeleiding verbonden en de kraan daarvan geopend. Na ceni-

gen |ijd het gas te hebben laten doorstroomen, wordt het aan de openingen

van do buizen aangestoken. Als die openingen niet in hetzelfde horizontale

vlak liggen en men den gastoevoer langzaam vermindert, dan ziet men de

vlam aan de laagst gelegen opening veel sneller dan die aan de andere in

omvang verminderen en eindelijk uitgaan. Wordt do toevoer nu nog meer

verminderd, dan treedt de buitenlucht door de onderste opening naar binnen,

gelijk blijkt uit het verminderen der lichtkracht van de nog brandende vlam.

2°. Men kan ook in plaats van de Woulfsche flesch een Y vormigè buis

gebruiken. Als een der openingen daarvan met de gasleiding verbonden is,
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terwijl do beide andere door caoutchoucbuizen met branders verbonden zijn,

dan is ook bét kleinste verschil in hoogte daarvan in staat om, bij genoeg-

zaam langzamen toevoer van het gas, het boven beschreven verschijnsel te doen

plaats hebben.

3 °. Een Bunsenbrander, met een buis van eenige decimeters lengte, toont

duidelijk dat do “inzuiging” van lucht aan het ondereinde des te sterker is,

naarmate het gas langzamer toestroomt.

Hoe dit blijkt wordt niet vermeld. In het algemeen ontbreekt elke getallen-

opgaaf, die zou kunnen doen beslissen aangaande het min of meer opmerke-

lijke van deze verschijnselen. ln.

Een nieuwe werking van den magneet op elektrische stroomen. — Dc

stroom van een Bunsenelement wordt geleid door een reepje bladgoud, dat op

een glasplaatje is vastgekleefd. Dit plaatje is geplaatst tusschen de polen van

een elektromagneet. De uiteinden der omwinding van een dikdradigen Thom-

son’s galvanometer zijn aan twee isopotentieele punten van hot goudbladreepje

verbonden, aan zulke twee punten namelijk, dat do galvanometer daardoor

niet afwijkt. Wordt nu de elektromagneet in werking gebracht, dan wijkt de

galvanometer af en blijft afwijken zoolang de stroom niet verbroken wordt in

het reepje en de elektromagneet blijft werken. Men heeft hier dus met geen

inductie te doen. De sterkte van den galvanometerstroom is evenredig met

die in het goudblad en met de intensiteit van het magneetveld. Neemt men

in plaats van het goudblad een reepje van dikker metaal, rood koper b. v.

van 0,25 m.M. dikte, dan wijkt de galvanometer niet af.

Hall, die dit verschijnsel voorleden jaar in het American Journal of

mathematics beschreef, neemt dientengevolge als bewezen aan, dat de magneet

onder deze omstandigheden op den stroom in den geleider dezelfde werking

uitoefent, welke daarvan op een bewegelijken geleider reeds bekend is.

In het Philosophical magazine ,
5 th Series IX, p. 432, doet Rowland op-

merken dat het door hall ontdekte verschijnsel met de elektrische licht-

theorie van maxwell niet alleen wel vereenighaar is, maar .zelfs eene ver-

klaring aan de hand geeft van de magnetische draaiing van het polarisatie-

vlak. In verband hiermede bericht hij nog, dat het verschijnsel van hall van

teeken verschilt, al naarmate het in een magnetische of in eene diamagne-

tische middenstof wordt voortgebracht. (Zie ook Journal de physique IX, p.

289 et 290.)

Hall bevestigt dit laatste in een opstel, geplaatst in het Juli-nuimner
van

SILLiman’s American Journal of Science (bericht daarover, in Nature XXII,
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p. 375) en dat voornamelijk bestemd is om hetgeen boltzmann te Weenen

uit iiall’s verschijnsel had afgeleid, te weerspreken. In den loop van zijn

daartoe strekkend betoog vermeldt hij dat onder overigens geheel dezelfde

omstandigheden de richting van den afgeleiden galvanometerstroom in goud

tegenovergesteld is aan die in ijzer. ln.

Een aluminium-element. —
Wöiiler heeft aan de Königltche Sociëteit der

Wissenschaften te Göttingen medegedeeld, in hare vergadering van 3 Juli 1,1.

(Nachrichte n". 13), dat aluminium in zeer verdund zoutzuur of verdunde

sodaloog geplaatst en door een porensen wand gescheiden van geconcentreerd

salpeterzuur, waarin een plaat van hetzelfde metaal, een element oplevert van

aanmerkelijke kracht. Met slechts een zeer gering aantal van die elementen

tot een batterij voreonigd, ontleedde hij water en verhitte hij een dunne pla-

tinadraad tot gloeiens toe. ln.

Element van Reynier. —
Deze vervangt in het DANiEL-element het . ver-

dunde zwavelzuur of de zinksulfaatpplossing rondom het zink door eene op-

lossing van bijtende soda, en de gewone poreuse pot van onverglaasd aardewerk

door een, uit perkamentpapier gevouwen, vat van geschikten vorm. Door het

eerste wordt de elcktromotorische kracht van 1,0G volt, voor het gewone

DANIEL, vermeerderd tot 1,47 bij het begin en 1,35 na eenigen tijd werkens,

en de inwendige weerstand verminderd tot op 'j
i0

van de gewone en weinig

meer dan de helft van de meest voordeelige inrichtingen van dien aard, die,

liet laatst door F. caeeÉ
, zijn in gebruik gebracht. Of deze voordeelcn niet

door aan zulk een inrichting inhaerente nadeelen zullen opgewogen worden ?

La Nature VIII, p. 155, bevat een uitvoerig artikel over deze elementen.

LN.

Radiograaf van Winstanley. — Een soort van differentiaal-thermometer

van 'rumford, met kwikkolom in de verbindingsbuis derbeide bollen, waarvan

de eene met lampzwart bedekt is, is aan eene schijf bevestigd, die op een

mes als van een balans rust, zoodat elke verplaatsing van het kwik eene

verandering in de ligging van het zwaartepunt en dus van den cvenwichtsstand

der schijf moet te weeg brengen. Aan die schijf is een staaf met stift beves-

tigd
,

welke laatste die veranderingen teekent op een door een uurwerk rond-

gaanden cylinder. Hoe sterker de bestraling, waaraan de beide bollen zijn

blootgesteld, des te grooter is het temperatuursverschil tusschen beide, des
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te verder dus wijkt de schijf af van den stand, waarbij zij, onbestraald, in

evenwicht is. La Nature VIII, p.
211 , bevat eene beschrijving met afbeelding

van dit werktuig. in.

MINERALOGIE.

Scheiding van poedervormige mineralen van verschillend soortelijk ge-

wicht. —
De beer g. thoulet bezigt hiertoe eene oplossing van jodkwik-

zilver in jodpotassiura. Is deze volkomen verzadigd, dan hoeft zij bij de ge-

wone temperatuur een specifiek gewicht van 2,77. Nu ligt hot soortelijk

gewicht van verreweg de meeste mineralen, die een rotssoort samenstellen
,

tusschen 2,2 en 3. Zij kunnen dus van elkander gescheiden worden door

hen, vooraf tot een fijn poeder gebracht, te dompelen in de genoemde op-

lossing en daarna het bovendrijvend gedeelte achtereenvolgens in mengsels

van diezelfde oplossing met bepaalde hoeveelheden water te brengen. Tel-

kens zullen de specifiek zwaardere deelen bezinken en do lichtere bovendrijven.

T. bedient zich daartoe van een eigenen kleinen toestel. Deze bestaat uit een in

kubiekcentimeters verdeelde glazen buis, van hoven open en van onderen uit-

loopcnde in een nauwere kus die twee kranen draagt. Tusschen deze heiden

opent zich daarin een rechthoekig bovenwaarts omgehogen en van een bol

voorziene buis. Deze zijdelingsche huis dient om, terwijl do onderste kraan

gesloten is, water in de wijdere hoofdbuis te kunnen brengen, hetgeen een-

voudig geschiedt door inblazing, waartoe het open einde gemakshalve van

een caoutchoucbuis met een glazen huisje als mondstuk voorzien is. De hoofd-

huis is in twee ringen aan een loodrechten standaard bevestigd, langs welken

zij rijzen en dalen kan.

Bij het gebruik wordt de hoofdbuis tot op eenigen afstand van de opening

gevuld met het proefvocht in geconcentreerden toestand en er daarop de tot

een zeer fijn poeder gestooten en gezeefde rotssoort ingébracht. Door de inge-

sloten lucht zinkt echter het specifiek zwaardere gedeelte van het poeder niet

aanstonds. Daarom wordt de opening gesloten mot een doorboorde caoutchouc-

stop, waardoor een glazen huisje luchtdicht gaat, dat door middel van een

caoutchoucbuis met een luchtpomp verbonden wordt.

Na verwijdering der lucht bezinkt het zwaarste gedeelte van het poeder en

wordt dit door opening der kranen in een bekerglas afgetapt en vervolgens
door afwasschen met water gezuiverd. Laat men daarop door de zijdelingsche

buis bepaalde hoeveelheden water toe, dan bezinkt een ander gedeelte van

het poeder; en hetzelfde kan men nogmaals herhalen, totdat de scheiding in
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mineralen van verschillend specifiek gewicht als voldoende voor het beoogde

doel beschouwd kan worden. {Ann. de Chimie et de Physique
,

1880. Juillet,

p. .364.) no.

ANTHOPOLOGIE.

Hervorming in de Craniologle. — Prof. mantegazza stelt in het laatste

nummer van het Archivi per VAntropologia voor, om een einde te maken

aan de overbodig minutieuse methode, waartoe heden ten dage vele craniologen

zijn vervallen, en om te dien einde zich bij eiken schedel tot do volgende

twintig waarnemingen te bepalen: 1° Capaciteit van den schedel; 2 0
grootsten

anteroposterieuren diameter; 3° grootsten dwars en diameter; 4° kleinsten

frontaal-diameter; 5° hoogte des schedels; 0° naso-basilaire lijn; 7° voor-

hoofdskromming; 8° wandbeenskromming; 9" achterhoofdskromming; 10°occi-

pito-frontale kromming; 11" supra-anriculaire kromming; 12° omtrek; 13"aan-

gezichtsbreedte; 14° aangezichtslengto; 15" breedte en 16° hoogte derorbitao ;

17" hoogte van den neus; 18" breedte van den neus; 19“ gelaatshoek; 20°

taudkas-hoek. Mantegazza gelooft dat schedels voor de diagnose moeten

worden beschreven in nauwkeurige technische taal, evenals eene Linnaeaanscho

beschrijving van eene soort, en beschrijft als voorbeeld dertien schedeltypeu van

oude en hedendaagsche menschenrassen ( The Academy ,
Aug. 7, 1880. pag. 164.)

d. E.

DIERKUNDE.

Zwarte en bonte kraaien. — In de nieuwe uitgaven van yabrell’s His-

tory of British Birds, welke door prof. a. newton wordt bewerkt, zegt

deze dat het alleszins rationeel is de gewone kraai (Corvus corone) cn de

bonte kraai (C. cornix) voor leden van eene enkele dimorpliischo soort te

houden. Hare gewoonten, nestbouw, eieren en hare gansche structuur zijn

volkomen dezelfde; zij telen veelvuldig onder elkander voort en de jongen

vertoonen dan soms de eigenschappen van den eenen der ouders, soms die

van den anderen, of die van beiden vereenigd. De kleur alleen maakt verschil.

Evenwel meent de referent in The Academy ,
dat de omstandigheid, dat in

Engeland de bonte kraai steeds in den herfst verschijnt om in ’t voorjaar te

verdwijnen, terwijl de zwarte kraai daar vooral in den zomer voorkomt, eene

gewichtige tegenwerping tegen deze meening bevat (The Academy , Aug. 14,

1880, pag. 128). — Ik kan die tegenwerping nog niet als zoo gewichtig

beschouwen. De bonte kraai toch vervangt de gewone in ettelijke ver uiteen
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gelegene streken. Nemen wij nu aan, dat zij eene plaatselijke variëteit van

de gewone is, dan is er niets vreemds in, 'dat de in zeer'noordelijke streken

(Scandinavië) broedende bonte kraai des winters, wanneer daar voor haar

geen voedsel is, naar meer gematigde landen (b. v. Engeland en Nederland)

overkomt, terwijl de in die laatste landen broedende gewone kraai geen reden

heeft om meer zuidwaarts te trekken cn ’s winters alleen in ruimeren kring
dan des zomers behoeft rondtezwerven om voedsel te bekomen. De vraag is

hier vooral: trekken de bonte kraaien, die hare broedplaats hebben in meer

gematigde streken, al of niet. Die van het westen van Schotland schijnen dat

niet te doen, en de bonte kraaien, die men alleen des winters, evenals bij

ons, in Engeland ziet, zijn allerwaarschijnlijkst uit Scandinavië overgekomen.

d. t.

Fossiele lemmingen. — Zooals men weet belmoren do lemmingen, Myodes
lemnus en M. torquatus, tot de karakteristieke bewoners der noordelijke pool-

streken. Het is daarom als eene niet onbelangrijke bijdrage tot de kennis der

fauna van den ijstijd te beschouwen, dat Dr. ALFRED nahring onder de fos-

siele overblijfsels van zoogdieren in holen op verschillende plaatsen van mid-

den Europa, namelijk bij het slot Eabenstein in Oberfranken, bij Cuclavic niet

ver van Winterberg in het Bübmerwald, en in Hongarije in de zoogenaamde

liooge ïatra op den berg Novi, ook die van lemmingen heeft gevonden. ( Gaea
,

187'J, Afl. 11 en 12, Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1880, p. 93).

ü HG.

Zichtbaarheid van den lympha-omloop by visschen. — Door den heer

s. JOuiiDAiN werd bij nog zeer jonge botten van 2 tot 2,5 centim. de vol-

gende waarneming gedaan. Elke vinstraal is vergezeld van zes vaten, drie aan

de eene en drie aan de andere zijde. Van deze drie vaten bevat er een rood

gekleurd bloed, terwijl in de beide andere lympha bevat is. Van de beide

bloed bevattende vaten is het een een slagader het andere een ader. De twee

lymphvaten zijn gelegen ter weerszijden van de slagader en van de ader. Hierin

ziet men alleen lympha-bolletjes, die in veel langzamer beweging zijn dan de

bloedlichaampjes in de bloedvaten. Die beweging is in het eene lymphvat tegen-

gesteld aan die in het andere. Zij gaan door een lis aan het einde in elkan-

der over. Ook in de kiemen komt nevens de aan- en afvoerende bloedvaten

een dcrgelijk stelsel van aan- en afvoerende lymphvaten voor. (Compt. rendus

14 Juin 1880, p. 1430). IIG>
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Ingewandswormen van het paard. — De heer krabbe onderzocht, gedu-

rende de laatste vier jaren, de lichamen van honderd paarden, die voor het

anatomiseeren aan de veeartsenijschool te Kopenhagen gebracht werden, tel-

kens in de maanden van September tot April. In die paarden vond hij:

Taenia perfoliata 28 maal,

mammilata 8
„

Ascaris megalocephalai 16
„

Strongylus armatus 8G
„

M
tetracanthus 78

„

Oxyuris curvula< 2
„

Van Taenia perfoliata was het aantal meestal beneden 25; somtijds ech-

ter was het grooter, en tweemaal werden er van 100 tot 200, eons zelfs

ruim 400 gevonden. Over het algemeen was do blinde darm hun verblijfplaats.

Taenia mamillata Mehlis kwam zelden in meer dan 25 exemplaren, eens

echter ten getale van 72 voor, en bewoont liet voorste gedeelte dor dunne

darmen. T. plicata Rud. werd niet aangetroffen.

Ascaris megalocephala werd nooit in grooter getal dan II aangetroffen.

Strongylus armatus kwam nooit in de dunne darmen voor, dikwerf in het

colon, maar het meest in het caecum. Doorgaans was het gevonden getal be-

neden 25; eens echter bijna 200. Onder het geheele aantal gevonden exem-

plaren, dat 1409 bedraagt, waren 1029 wijfjes en 380 mannetjes.

Strongylus tetracanthus bewoont dezelfde gedeelten van liet darmkanaal

als de vorige soort. (Oversigt over dit K. danske Videnskabernes Selskabs.

1880 No. I).

Dergelijke statistische onderzoekingen kunnen tot belangrijke uitkomsten

aanleiding geven, wanneer zij ook over andere landen worden uitgestrekt, en

daarbij tevens gelet wordt op den aard van het gebruikte voedsel en het

drinkwater. Aan onze veeartsenijschool bestaat daarvoor goede gelegenheid.

HG.
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