
Wetenschappelijk bijblad.

NATUURKUNDE.

Overgang van poeders tot samenhangendemassa’s door sterke drukking. —

Het is sedert lang van ijzer en sedert het begin dezer eeuw van platina

bekend dat beide stoffen, wanneer zij in gloeienden toestand en met zuiver

gehouden oppervlakten sterk tegen elkaar worden gedrukt, dadelijk een samen-

hangende massa vormen. Is de gloeihitte hiertoe onmisbaar en kunnen ook

niet vele andere stoffen op deze wijze — zoo als de werkman het voor ijzer

noemt
— “geweld” worden, indien de drukking slechts sterk genoeg is?

Deze vragen heeft WALTHER SPRING beantwoord (Bulletin de l’Académie

royale de Belgique, 2e Serie XLIX, p. 319) door een aantal (83) verschil-

lende stoffen in poedervorm en in een met sterk verdunde lucht gevulde

ruimte —
dit laatste geschiedde opdat de aan de deeltjes gehechte luchtlaag

zoo min mogelijk storend zou kunnen werken
—

te onderwerpen aan druk-

kingen tot van meer dan 30 000 kilogrammen op den vierkanten centimeter.

Het gelukte hem om van zijn poeders vaste lichamen te verkrijgen door druk-

kingen, die des te sterker moesten zijn naarmate de stoffen harder waren,

voor alle kristallijne stoffen
,

die hij aan de proef onderwierp. Waren deze

vóór de proef amorph, dan vertoonde het daarvan verkregen lichaam toch

een duidelijk kristallijne breuk. Van de colloïden daarentegen gelukte dit voor

sommigen, zooals was, waarvoor de drukking niet groot behoeft te zijn, voor

anderen ook bij de sterkste drukking niet. Voor bijzonderheden aangaande

deze proefnemingen en de gevolgtrekkingen, welke SPRING daaruit afleidt,

moeten wij naar de opgegeven bron verwijzen. LN.

Elektromotorische kracht, door bestraling in selenium opgewekt. ADAMS

en DAY hadden reeds in 1876 bekend gemaakt dat het licht niet alleen den
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Omkeering van een negatief photogram door voortgezette bestraling. —

Jansen heeft dienaangaande aan de Académie des Sciences bericht; ( Comp-

tes rendus XC, p. 1447): “Tot liet verkrijgen van een negatief photographisch

beeld der zon is al naar omstandigheden een kortere of langere tijd noodig;

zelden moer dan 0,001 seconde, en wanneer men gelatinebroomzilver ge-

bruikt, kan die tijd nog twintigmalen korter zijn. Verlengt men, bij het ge-

bruik van de laatstgenoemde zelfstandigheid, den expositietijd tot 0,5 of zelfs

1 seconde, dan verkrijgt men bij ontwikkeling een positief beeld, dat even

scherp begrensd kan zijn als het negatieve. Tusschen deze beide expositie-

tijden ligt een tijdstip waarop in ’t geheel geen beeld bij ontwikkeling te

voorschijn komt.”

Beelden van de zon tot van 0,1 Meter middellijn werden op deze wijze,

rechtstreeks positief, door jansen verkregen, ja zelfs dergelijke van een

landschap bij een expositietijd van twee a drie uren.

Naar een latere modedeeling (ibid. XCI, p. -199) is het JANSEN gelukt om,

door het ondekoek van gevoelige platen na een telkens langercn expositietijd,

do navolgende verschillende uitkomsten te verkrijgen; '1 0
het gewone nega-

tieve beeld, 2" een eersten neutralen toestand, waarbij de plaat in het ont-

wikkelingsbad gelijkmatig donker getint blijft, 3° een positief beeld, 4" een

tweeden neutralen toestand, die aan den eersten tegenovergesteld is en waarin

de plaat in ’t ontwikkelingsbad gelijkmatig helder wordt, 5" een negatief

beeld, geheel gelijk aan dat van N 1’ '1, en 6 a
een derden neutralen toe-

elektrischen wederstand in selenium verandert, maar daarin zelfs elektrische

stroomen kan doen ontstaan. S. KALISCHER te Berlijn heeft (Naturforscher

XIV, S. 137) dit feit op nieuw onderzocht en bevestigd gevonden. Hij ver-

kondt een seleniumcel van geringen wederstand met een telephoon, zonder

batterij in de stroombaan , en verkreeg nu, door op de gewone wijze inter-

mittent gemaakte bestraling, van de eerste duidelijk hoorbare tonen uit den

tweeden, die in hoogte toenamen, als de omwentelingssnelheid van de in-

terruptorschijf vergroot werd en omgekeerd, en ophielden, zoodra er op den

weg der lichtstralen een ondoorschijnend ligchaam werd geplaatst. Op dezelfde

wijze met een galvanometer verbonden, laat de cel dezen in rust, zoolang

zij slechts door gewoon daglicht wordt getroffen, maar zoodra zij door zonne-

stralen rechtstreeks wordt bestraald, doet zij de naald des galvanometers dade-

lijk afwijken. Om vele redenen, die K. t. a. p. uitvoerig opgeeft, meent hij

het er voor te mogen houden, dat men hierbij met geene thermoëlektrische

werking te doen heeft. LN.
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stand, aan dien van 2 volkomen gelijk. De hoeveelheid licht, of de duur

der bestraling, noodig om het tweede negatieve beeld te verkrijgen, is 100 OÜO

maal grooter dan de voor het eerste vereischte. lm.

Een merkwaardig actinisch verschijnsel. — Dr. t. l. phipson, het eerst

daarop opmerkzaam gemaakt door zijn vriend, den heer tii. Griffiths , dat

namelijk een deurpost die geverfd was, des daags zwart en des nachts wit

werd, onderzocht de gebruikte verf nader. Zij werd verkregen door praecipi-

tatie van eene oplossing van zwavelzuur zink door eene van zwavelharium. De

analyse gaf de volgende samenstelling.

Verlies door calcinatie 1,G2 proc.

Zwavelzure baryt 41,50 „

Zwavelbaryum 1,02 „

IJzer-protoxid 2,12
,,

Zink-oxid 10,30 ,,

Zwavelzink 37,44
„

Lood, arsenik, manganesium sporen.

Wanneer het witte poeder op papier gestrooid was en aan de rechtstreeksche

zonnestralen werd blootgesteld, dan nam het eerst eene dofbruine kleur aan,

die allengs donkerder werd, en binnen twintig minuten donker leikleurig was

geworden. Werd het dan weder in het duister geplaatst, dan werd het weder

geheel wit in den tijd van 2 '/
2

tot 3 uren.

Dat zwavelharium hier de voorname werkzame stof is, mag men voor meer

dan waarschijnlijk houden. Men zoude hierbij aan phosphorescentie kunnen

denken. Intusschen bevond phipson dat het lang aan de zou blootgestelde

en zwart geworden poeder in het duister niet phosphoreseeerde.

Nog een ander zonderling en moeilijk verklaarbaar feit trof hem. Wanneer

een stuk glas, hoe dan ook, over een gedeelte van de met het poeder be-

dekte oppervlakte gelegd werd en het geheel aan de zon werd blootgesteld,

dan iverd alleen het onbedekte gedeelte zwart, terwijl het bedekte wit bleef.

Dit bewijst althans dat hier nog iets anders dan de actinische werking der

zonnestralen in het spel is. (Chem. News, 24 Juni 1881, p. 283.)

HG.

AARDRIJKSKUNDE.

Oorsprong van do engelsche mile. — De mile van 1609 M. heeft, zegt

Faye, langen tijd bij de engelsche geographen en zeevaarders gegolden voor
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de lengte van een aardboog van \ '■; met andere woorden: men nam aan dat

een graad CO van die miles inhield, terwijl hij inderdaad 69.5 er van be-

vat. Die dwaling, meent faye , heeft menige zeeramp moeten veroorzaken,

en heeft gedreigd de ontdekking van de algemeene aantrekking in de geboorte

te smoren. Want toen newton zijn denkbeeld, dat de aantrekking der aarde,

die do maan in hare baan houdt, hetzelfde is als de zwaarte, wilde verifi-

eeren, mislukte hem dit, omdat hij van de milc gebruik maakte om den radius

der aarde te berekenen, en hij vatte die verificatie eerst weder op, toon hij

de graadmeting van picard had loeren kennen. Er is nu volgens faye geen

twijfel aan of de oude engelscho geographen hebben, ter bepaling van de

waarde van een graad, ptolemaeds geraadpleegd, terwijl deze de waarnemin-

gen van ER.ATOSTIIENES herhaald en bevestigd heeft. Maar die waarnemingen

zijn zeer nauwkeurig verricht en de uitkomst goed; er kan daarbij slechts van

eene dwaling van
,/c0 spraak zijn, terwijl de dwaling dor cngelsche geographen

'/,. bedraagt. Nu hebben echter eratosthenes bij zijne berekening van het

aantal stadiën in édn graad (700) van den ouden egyptischen. ptolemaeüs

van den phileterischen voet (daarom bij hem 500 stadiën op ddn graad) ge-

bruik gemaakt, en wanneer men nu aanneemt, dat de engelsche geographen

hebben gemeend dat ptolemaeds den griekschen voet gebezigd had, dan is

de oorzaak van hunne dwaling volkomen duidelijk (Compt. rend. Tom. XCIII

pag. 975). i). l.

AARDKUNDE.

Hoe is de landengte van Suez ontstaan? — Reeds in 1877 heeft do heer

th. fuciis aangetoond dat de geheele landengte van Suez, voor zoover als

de grond door de graving van het kanaal bekend is geworden, uit alluviale

en diluviale lagen bestaat en wel in dier voege dat het middengedeelte der

landengte door eene zoetwatcr-formatie , de beideeinden naar de Middellandsche

zee en naar de Roode zee door zee-formatiën worden ingenomen. Kapitein vas-

sel heeft nu op grond, deels van eigene onderzoekingen, de vraag beantwoord,

hoe die landengte ontstaan is. In het kort komt zijn antwoord op het volgende

neder. “In de diluviale periode mondde de Nijl ter plaatse waar zich nu het

midden der landengte bevindt. De toen aanwezige straat was in elk geval

zeer nauw en ondiep, en de groote hoeveelheid Nijlwater die zich daarin

uitstortte bracht eene scheiding te weeg tusschen het zeewater van de beide

uiteinden en daarmede tevens van hunne faunen, terwijl het aangevoerde Nijl-
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slib het overige deed.” ( Verh. d. Ic. 1c. geol. Reichsanstalt 1881 N’. 10,

p. 178). HG.

Aardbevingen. —Professor forel lieeft, uit naam der zwitsersche commissie

voor aardbevingen, verslag uitgebracht over de aardbeving van 22 Juli, die

over eene groote uitgestrektheid werd waargenomen: in Zwitserland over de

kantons Genève, Waadt, Freiburg, Neuchatel, Solothurn, Bazel, en de wes-

telijke gedeelten van Aargau en Bern; in Frankrijk over de departementen

van DrOme, Isère, Savoije, Saone et Loire, Ain, Jura en Doubs; in Italië

do hooge dalen van noordwestelijk Piemont. De streek, binnen welke de aard-

beving plaats bad ,
omvatte bet Jura-gebergte en de groote Alpenketen en

besloeg eene oppervlakte van ruim 8000 vierkante kilometers. Groote verwoes-

tingen zijn er niet door aangericht; toch was de schok in de nabuurschap van

Chambéry en Aix les Bains hevig genoeg om muren te doen scheuren en

schoorsteenen te doen vallen, üit het rapport blijkt hoe verschillend op in

elkanders nabijheid gelegen plaatsen, zelfs in dezelfde stad, de hevigheid van

den schok geweest is.

Ook bij vroegere aardbevingen heeft men dergelijke ondervinding opgedaan.

Forel meent dat die verschillen bezwaarlijk kunnen worden toegeschreven

aan verschillen in dichtheid van den ondergrond ,
maar geeft geene andere

verklaring.

Dr. k. von FEiTscii handelde over aardbevingen in het laatste Heft der

verhandelingen van het Berlijnsch geographisch gezelschap. Hij is van oordeel

dat haar oorzaak op geen zeer groote diepte moet gezocht worden, niet dieper

dan 10 tot 14 mijlen onder de aardoppervlakte en gewoonlijk veel minder.

Betrckkolijk kleine krachten brengen reeds op grooten afstand aardschuddingen

voort. De groote hamer in ketj'Pp’s fabriek, die 1000 centenaars weegt en

van een hoogte van 3 meters valt, veroorzaakt voelbare schuddingen over eene

oppervlakte die 8 kilometers in diameter heeft; de onlangs plaats gehad heb-

bende ontploffing van de Leimbachsche dynamiet-fabriek werd gevoeld te Halle

en te Merseburg, die op 41 en op 45 kilometers afstand er van verwijderd

liggen. hg.

ANTRHROPOLOGIE.

Megalithische overblijfselen in Biscaye. —
Het bestaan van deze is wel

eens betwijfeld. Thans echter heeft n. becerro de bengoa
,

in de Euskal-

erria van 10 Juli, die van Alava beschreven en afgebeeld. Hij spreekt van
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verscheidene geraamten in tumuli, die dolmens overdekken, welke tumuli

“heuvels der Kelten en der Basken” worden genoemd. Het is zeer te wen-

schon dat deze geraamten door een bevoegd anthropoloog worden onderzocht.

Er zijn nog veel meer niet onderzochte monumenten in Alava, en men spreekt

ook van verscheidene op de grenzen van Guipuzcoa en Navarra. (The Aca-

demy, July 30, 1881, pag. 482). d. l.

DIERKUNDE.

Tongvederen bij eenden. —
l)o heerpaul feaisse

, privaatdocent te Leipzig,

heeft ontdekt dat zekere papillen op de tong van eenden vervormde vederen

zijn, die bij de vrucht, twee dagen voor de geboorte, duidelijk als zoodanig

kunnen herkend worden. Op dit tijdstip hebben deze tongvedertjes volkomen

hetzelfde maaksel als, die welke de huid bekleeden; evenals deze ontstaan zij

in een kleinen folliculus; zij zijn dan alleen iets korter dan de huidvederen.

(Zoologischer Anzeiger, 1881, N". 85, p. 310). hg.

Zoetwater-Actinien. — De lieer sedgwick zag in een klein zoetwater-aquarinm

vier kleine Actinien van een bleek olijfgroene kleur, met zes meer dan een

E. duim lange vangarmen, terwijl bet lichaam 0,1 duim boog is. (Nature
,

30 Juni 1881, p. 189).

Uit de beschrijving blijkt niet of bet eene nieuwe soort is, dan wol — het-

geen waarschijnlijker is — dat men hier te doen heeft met jongen eener ge-

woonlijk in de zee levende soort, die toevallig in een zoetwater-aquarium ge-

raakt zijn. In elk geval is het opmerkelijk dat dieren dezer orde, althans een

tijdlang, in zoet water leven kunnen. hg.

Dwarse streping bij gewoonlijk gladde spierselen. —
De heer ch. uouget

voert verscheidene voorbeelden aan van het ontstaan van regelmatige dwarse

streping door contractie van spieren van verschillende weekdieren. Vooral dui-

delijk ontstaat volgens hem zulk een dwarse streping aan de sluitspier van

mosselen, wanneer deze worden blootgesteld aan den damp van kokend water;

de spier scheidt zich daarbij op een zeker oogenblik van zijne inplanting aan

de schelp, en vertoont dan onder het mikroskoop een even regelmatige en

lijne overdwarse streping als de vleugelspieren van een insekt, terwijl ook de

verhouding in gepolariseerd licht geheel gelijk is. (Compt. rendus, 20 Juni

"1881, p. 1449). no.
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Paleontologische en embryologische ontwikkeling. — Reeds voorlang heb-

ben de oudere agassiz on sommige andere zoologen do stelling uitgesproken,
dat do embryologische ontwikkeling van zekere diervormen die thans bestaan,
do herhaling binnen een kort tijdsbestek is van vormen die gedurende de geolo-

gische perioden elkander als tijdelijk bestaande soorten zijn opgevolgd. Alexan-

der agassiz heeft dit onderwerp behandeld voor do American Association, bij
hare samenkomst te Boston, in Augustus van het vorige jaar, mot bijzondere

toepassing op de afdeeling der Echinoiden, waarvan hij, gelijk men weet, een

der beste kenners is. Eene vertaling dezer merkwaardige verhandeling vindt

men in de BMoth'eque universelle, ArcMves des Sciences physiques et natu-

relles, N". 6, 15 Juin '1881, p. 516
— 558.

Wij kunnen
, wegens de menigvuldigheid der bijzonderheden, hier niet veel

meer doen dan de aandacht onzer lezers, die in' dergelijke onderwerpen belang

stellen, op deze verhandeling vestigen. Agassiz toont aan dat in deze zeer

beperkte groep van dieren, waarvan men een 300-tal levende en een 3000-tal

fossile soorten kont, zulk een paralellisme der beide ontwikkelingswijzen dui-

delijk herkenbaar is, mits men zich tot het algemeene bepaalt en niet te veel

tot in de bijzonderheden afdaalt en er naar streeft een volledigen genealogi-

schen stamboom terug te vinden. Dit laatste houdt hij, zoowel hier als in

andere afdeelingen van het dierenrijk voor eene vergeefsche poging. Hij bere-

kent dat het getal der mogelijke combinatiën van de tien hoofdkenmerken of

hoofdtrekken der structuur van een Echinoid zoo groot is, dat om haar allen

op te tellen, voor elke combinatie niet meer dan één minnut stellende, een

arbeid van 20 jaren en 10 uren daags zoude gevorderd worden!

HG.

Duur en erfelijkheid van de door inenting met anthrax-vergift verkregen

immuniteit. — Ten aanzien van het eerste, den duur der immuniteit, merkt

toussainï aan, dat hij staat in rechte reden tot de hevigheid der op de in-

enting volgende ziekten. In Augustus 1880 werden lammeren van 10 en 20

maanden benevens eenige oude schapen met vrij sterk gift ingeënt; de daarop

volgende verschijnselen waren ernstig; van de 5 lammeren van 10 maanden

stierven 3, gelijk ook een van 20 maanden. De overige dieren hebben hun

immuniteit tot nu toe behouden. Terzelfder tijd werden lammeren van 20 maan-

den en oude schapen met een veel meer verzwakt gift ingeënt; de opvolgende

verschijnselen waren bij de laatsten zwak, bij de eersten heviger. Eene maand

later werden allen ingeënt met anthraxbloed. Allen boden weerstand, maar

toen 4 maanden later een nieuwe inenting op eenige der schapen verricht



8 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD.

was, stierven deze, terwijl daarentegen de lammeren die nieuwe inenting goed

verdroegen. — Wat de erfelijkheid aangaat, de lammeren van 7 in Mei, Juli

en Augustus 1880 ingeente schapen bleven volkomen gezond, toen zij in de

eerste maand van hun loven werden ingeënt. Het is niet noodig de schapen

in te enten terwijl zij drachtig zijn, om deze uitkomst te verkrijgen, en daaruit

volgt dat do inenting eene blijvende wijziging in de constitutie teweegbrengt

( Compt. rend. Tom. XCIII. pag. 103). u. l.

Proeven betreffende de immuniteit voor anthrax. — bouleï bericht over

proeven, genomen te Lambert, bij Chartres, door eene door den prefect daar-

toe uitgevaardigde commissie. L)e stof, waarmede werd ingeënt, was een meng-

sel van bloed en tot moes gewreven milt-zelfstandigheid uit een vier uren te

voren aan anthrax gestorven schaap. Daarmede werden ingeënt 19 schapen

van de kudde van Alfort, die vroeger door pasteuu waren ingeënt geworden,

en 16 andere die tot dusver met anthrax niets hadden uittestaan. Den löden Juli

ontving elk schaap een halve spuit vol van het mengsel, en in den loop

der beide volgende dagen waren 15 van de 16 laatst bedoelde schapen ge-

storven, terwijl de 19 vroeger ingeënte schapen geen de minste storing van

hunne gezondheid ondervonden. Deze proeven verschillen niet van die welke

te Melun genomen zijn (zie Bijblad, bladz. 85), maar kunnen tevens dienen

tot bestrijding van het vooroordeel, dat het natuurlijke gift heviger werkt

dan het door cultuur verkregene. Het tegendeel is waar, want het geculti-

veerde gift bestaat uitsluitend uit sporen. (Compt rend. Tom XCIII pag. 190).

D. L.

VERSCHEIDENHEDEN.

Behandeling van gele koorts. — De heer de lacaille te Eio Janeiro

bericht, dat hij in April en Mei twaalf gevallen van gele koorts heeft behan-

deld met phenylzuur (onderhuidsche injection , om de twee uren injectiën in het

rectum, en inwendig gebruikt). Twee dier gevallen waren zeer hevig, maar

alle twaalf herstelden, de 10 minder hevige zóó snel, dat de lacaille,

niettegenstaande zijn lange praktijk, zich zelven moest afvragen, of die lijders

wel wezenlijk aan gele koorts hadden geleden. {Compt. rend. Tom. XCIII,

pag. 1G6). D. L.
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STERKEKUNDE.

Streken van aanhoudende werkzaamheid op de zon. — Uit de beschouwing

der reeks van dagelijksche waarnemingen over liet aantal en den duur der

zonnevlekken had de heer P. taciiinx het zekere resultaat afgeleid, dat daarin

secundaire maxima en minima bestaan, welke van elkander gescheiden zijn

door tusschentijden, welke nagenoeg aan eene halve zonsomwenteling beant-

woordden. Hij vergeleek nu nauwkeuriger de 42 groepen van vlekken en fak-

kels die aan den oostrand, derhalve bij hun eerste optreden, werden waar-

genomen ,
met de 46 die zich aan den westrand der zon

,
d. i. hij hun ondergang

vertoonden, om nategaan of de gevonden periode eener halve omwenteling
zich laat vereenigen met het vooronderstelde feit dat een bepaalde streek der

zon zich in een staat van voortdurende werkzaamheid bevindt en derhalve

steeds of bijna altijd van vlekken en fakkels voorzien is. Dit onderzoek beves-

tigde de’ onderstelling en leerde dat zulk een streek in het noordelijk half-

rond zich bevindt op de gemiddelde breedte van 22° aan den zonmeridiaan die

op den 7den Januari over het midden der schijf ging, en dat een andere

dergelijke streek in het zuidelijk halfrond op 20" breedte gelegen is. Voorde

beide streken geeft de heer tachini de data van den opgang en den onder-

gang der vlekken in het jaar 1880, en deze stemmen zoo goed met elkander

overeen, dat zij met zekerheid tot het besluit leiden, dat zoowel in het eene

als in het andere halfrond der zon op bijna gelijken afstand van den aequator

en op dezelfde lengte een gebied van voortdurende werkzaamheid gelegen is,

d. i. waarin zich vlekken en fakkels het geheele jaar door vertoonen. (Sirius
,

1881, 9 Hft., p. 212, uit Atti della R. Accademia deiLincei
, April 1881).

HG.
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NATUURKUNDE.

Uitzetting der metalen bjj het vastworden. — Hierover hebben e. nies en

a. winkelmann een reeks zorgvuldige proeven gedaan. (Sitzungsherichle der

math. physik. Klasse der Münchencr Akadernie, 1881 S. 63). Door elk me-

taal tot smelting te brengen ,
dan met den gietlepel een gedeelte daaruit te

scheppen, dit te laten vastworden en dadelijk daarna het in het nog gesmolten

overschot te werpen, hebben zij gevonden dat van tin, zink, bismuth
,

anti-

monium
, ijzer en koper steeds het eerste in het laatste dreef. Als het bij de

eerste indompeling onderzonk, kwam het spoedig daarna weder hoven, zoodra

het bijna de temperatuur van het nog gesmolten gedeelte had aangenomen,

die weinig van het smeltpunt verschilde. Deze metalen zetten zich dus uit

bij het vastworden. Hoeveel, kon voor drie daarvan, althans bij benadering,

worden bepaald. Voor tin bedroeg dit 0,007 of bijna even
zooveel als de uit-

zetting van het vaste metaal bij een verwarming van O" tot 100° C. Voor

zink 0,002, voor bismuth 0,03.

Voor lood en cadmium was de verandering zoo gering, dat het niet gelukte

haar duidelijk waar te nemen. ln.

Warmte-mededeeling in Crookessche ruimten. — Crookes heeft deze onder-

zocht (Kopal Society Proceedings XXXI, p. 239). Hij gebruikte daartoe een

thermometer, waarvan de bol door een veel grooteren geheel was omringd.

Het gas in dezen laatsten kon naar willekeur worden verdund. Nadat deze

telkenmale tot op een temperatuur van juist 25° C. was gebracht, werd hij in

oen waterbad van 65 0

,
waarvan de temperatuur standvastig werd gehouden,

gedompeld en de tijd opgeteekend dien hij noodig had om tot 50° te rijzen.

Deze bedroeg, als de lucht een spanning had van
760 mm. kwik, 121 seconden,

bij eene spanning van 1 mm. 150’, bij eene van 620 millioenste van een

atmospheer 162", bij eene van 117 van dezelfde eenheden 183", bij 59 daar-

van 203", bij 23 227", bij 12 252', bij 5 322" en eindelijk bij 2 412.'

De vermindering van 5 tot op 2 millioensten atmospheer bracht dus een twee-

maal grootere vertraging in de raededeeling, dan die bij de vermindering van

760 mm. op een. Men mag dus wel aannemen dat in een vacuum, zooals dat

in de planetenruimten, de afkoeling uiterst langzaam zijn moet. ln.

De elektriciteit een bewegingstoestand. — Reeds in 1865 opperde iiankel

de hypothese dat elektriciteit niets anders was dan het effekt van cirkelvormige
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bewegingen van den aether, verbonden met dergelijken van de moleculen des

geëlektriseerden lichaams. Voorleden jaar heeft hij, naar bij meent, deze hypo-

these door proefnemingen bevestigd gevonden. Wij mcenen ook thans nog de

aandacht onzer lezers op zijne proefnemingen en beschouwingen te mogen

vestigen. Zij zijn te vinden in do Berichte der Königl. Sachsische Ahademie

der Wissenschaften. Mathem.-Phys. Klasse, 1880, S. 65. ln.

Vermeerdering van den elektrlschen geleldingsweerstand door het uitrekken

der geleiders, — Dit verschijnsel, reeds door moesson in 1858 waargenomen ,

is nu nader onderzocht door l. de MAUCIII ( Rendiconti Reale Instit. Lomh.

Ser. 2, XIII p. 670). Door vertikaal opgehangen metaaldradenaan het vrije

uiteinde met verschillende gewichten te belasten, heeft hij gevonden dat elke

trekking van genoegzame sterkte den wederstand daarin vergroot, en dat tot

zekere grens die vergroeiing met de belasting evenredig toeneemt. Wordt de

belasting nog verder voortgezet, dan vertoonen zich onregelmatigheden, die

een groote storing in de rangschikking der moleculen aanwijzen. ln.

Geleldingsvermogen van kool bij verschillende temperaturen. — Wordt dit

vermogen bij het toenemen der temperatuur grooter of kleiner? Matïiiiessen

had het eerste beweerd. Bf.ets vond dit slechts bevestigd voor retortenkool,

niet voor kunstmatig bereide (Bunsensche) koolstaven. Auerbach vond integen-

deel
, juist in retortenkool, eene vermindering van geleidingsvermogen bij het

stijgen der temperatuur, evenals in do metalen. Ten laatste heeft weener

siemens deze vraag onderzocht. Hij schreef het verschil in de uitkomsten

van zijn voorgangers toe aan een onvolkomen verbinding der koolstaven met

de overige deelen der stroombaan en bekleedde dus de uiteindenzijner staven

langs galvanoplastischen weg met koper, waarin de toeleidingsdraden werden

opgenomen. In stangen van gasretortenkool vond hij zoo, bij eene verwar-

ming tot omstreeks 900” C. (roodgloeihitte), een vermeerdering des gelei-

dingsvermogens van gemiddeld 0,00033” voorl" C. Bij opvolgende bekoeling

tot op de temperatuur der omgeving was de staaf merkbaar minder geleidend

geworden, wat S. toeschrijft aan eeneverbranding van een gedeeelteder kool bij de

gloeiing in een buis die nog lucht bevat. Staven van kunstmatig bereide

koolmassa vertoonden oven als de retortenkool, maar niet zoo sterk, eene

vergrooting van het geleidingsvermogen door verwarming. Nadere bijzonder-

heden en theoretische beschouwingen vindt men in ’t opstel van S. (Monats-

bericht der Berliner Ahademie. 1880 S. 1), en in een van heets {Wiede-

manns Annalen XII, S. 0*5). ln.
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Invloed van den elektrischen stroom op het scheidingsvlak van twee zout-

oplossingen van verschillende dichtheid. — Gore vond (Royal Society Pro-

ceedings XXX, p. 322) dat, wanneer een el. stroom geleid wordt door

twee dier oplossingen, die boven elkaar in hetzelfde vat voorhanden zijn, ter-

wijl hij ongeveer vertikaal op het scheidingsvlak is gericht, dit vlak minder

duidelijk en scherp begrensd wordt, als de positieve stroom van de lichtere

in de zwaardere overgaat en daarentegen duidelijker en scherper bij omgekeerde

stroomrichting. LN.

SCHEIKUNDE.

Lycopodine, het eerste alkaloid der vaat-cryptogamen. — Terwijl zeer talrijke

alkaloïden voorkomende in phanerogame planten bekend zijn en nog jaarlijks

nieuwe ontdekt worden, hebben de cryptogame planten er tot dusver nog geen

andere geleverd dan do in zwammen aangetroffen muscarine en amanatine.

Thans heeft de heer k. bödikek een alkaloid gevonden in Lycopodium com-

planatum, en het is hem gelukt het zuiver in monokline prismen te verkrijgen.

Hij heeft het lycopodine genoemd. De samenstelling beantwoordt aan do for-

mule C
32

H
5j

N,
2

O,,. Hij beschrijft ook de verbinding van het nieuwe alkaloid

met zoutzuur en van het zoutzure zout met goudchlorid (Ann. der Chemie,

1881, Bd, 208. Hft. 3, p. 363). hg.

PLANTKUNDE.

Verband tnsschen vaatcryptogamen en phanerogamen. —
Dat dit verband

moet gezocht worden in de groep der Gymnospermen was reeds voor vele

jaren door hopmeistek aangetoond. De kiemzak is vergelijkbaar bij een macros-

pore. Later merkte de deensche botanist warming op, dat in de jonge ovula

der Cycadeeën de kiemzak omgeven is door een aantal cellen, welke hem deden

denken aan de moedercellen van sporen in een sporangium. Het was echter

moeielijk in Europa, bij gebrek aan het noodige materiaal, dit onderzoek te

completeeren. Dr. treur heeft dit nu te Buitenzorg gedaan, en wel aan cene

Ceratozamia longifolia. Hij vat zijne uitkomsten als volgt samen.

“Bij de Cycadeeën ontstaat in eene slip van het vruchtblad een macrospo-

rangium, geheel op dezelfde wijze als een sporangium bij het cryptogamen-

geslacht Ophiroglossum wordt gevormd.

“Na den aanleg van het macrosporangium ontstaan twee nieuwvormingen
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op de vruchtbladslip: eene kegclvormige —
de nucellus — en eene mautel-

voiraige — het integument. “( Verslag en Meded, d. Kon. Alcademie, 2de

reeks, Deel XVII, p. 21). Eene uitvoeriger verhandeling over dit onderwerp

zal gepubliceerd worden in het tweede deel der Annales du Jardin Botanique

de Buitenzorg, hg.

DIERKUNDE.

Flerasser. — Sedert lang is het bekend, dat kleine vischen, van het ge-

slacht Fierasser cuv., binnen in het lichaam van Holothurieu, soms ook in

dat van Asterien leven. Er was echter nog veel duisters in deze zaak. Een uit-

voerig onderzoek van Dr. caiilo emery
,

waarvan de resultaten onlangs publiek

gemaakt zijn in eene verhandeling, uitgegeven door het zoölogisch station te

Napels, heeft haar opgehelderd. Zij betreft de Middelandsche-zeesoort Fieras-

ser acus
,

dio zich in Holothuria tubulosa en Stichopus regalis ophoudt, maar

ook vrij in de zee voorkomt. Hier echter is het teedere en zich slechts lang-

zaam voortbewegende vischje aan talrijke vijanden blootgesteld, en het is

daartegen dat het bescherming zoekt door den anus eener Holothurie in te

kruipen. Zoo geraakt het in het achtereinde van den darm en van daar uit in

de waterlong, waarin het verblijven kan. Dikwijls echter ontstaat in deze

een scheur, waardoor liet vischje in de lichaamsholte geraakt. Niet zelden

gebeurt het dat twee of drie Pierassers in éóne Holothurie binnendringen, ja

emery zag eenmaal dit getal tot zeven klimmen, maar dan bezwijkt door-

gaans hun gastheer tengevolge der aaugerichte verwoesting. Het vischje houdt

zich gemeenlijk met den kop naar don anus gekeerd in de Holothurie op, en

soms ziet men deze daardoor heen naar buiten komen, om kleine Crustaceiin

te grijpen, die zijn voedsel uitmaken. Do Fierasser is derhalve noch een eigen-

lijke parasiet, noch een commensaal, maar het lichaam der Holothurie strekt

hem alleen tot woning. Men zoude hem een “huurder” kunnen noemen.

HG.

Werking van slangengift. — Gewoonlijk wordt aangenomen dat het gift van

onderscheidene soorten van giftslangen in de physiologische werking en der-

halve ook in den aard van do daarin bevatte giftige zelfstandigheid overeen-

komt. Uitvoerige en nauwkeurige proeven op dieren, genomen door dr. a. j.wall

chirurgijn bij het indische leger, doen dit echter betwijfelen. Hij bezigde voor

die proeven twee soorten van giftslangen, namelijk de bekende brilslang of

Cobra, Naja tripudians, en Daboia Russeli, een in Indië zeer algemeen
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voorkomende slang uit de groep der Viperina. De symptomen, die ontstaan

na den beet toegebracht aan honden, katten, vogels en vorschcn, loopen voor

beide soorten van slangen zeer uiteen, zoodat men wel besluiten moet tot een

belangrijk verschil in de physiologische werking van beiderlei giften. Voor cene

nadere beschrijving daarvan moeten wij echter verwijzen naar de verhandeling

van den heer wall, geplaatst in Proceedings of the Rog al Society ,
'10 June,

1881, N°. 214, p. 333. hg.

Eivorming bij de Hydromeduzen. — Volgens de gewone voorstelling vormen

zich de eieren hetzij binnen een gonophoor, of binnen eene halfmeduze, öf

binnen cene vrijwordende meduze. Echter hebben reeds in het vorige jaar goetxe

bij Hydrella en weissmann bij Plumularia echinulata waargenomen, dat het

begin der eivorming in den steel plaats heeft en dat deze eerst later in de

daaraan uitbottenden gonophoor overgaan. De heer a. varenne heeft dit niet

alleen voor deze en andere vormen van gonophoren dragende Hydromeduzen,

zooals voor Sertularia pumila ,
bevestigd gevonden, maar ook voor Gono-

thyraea Loveni’, waaraan zich halfmeduzen, en Podocoryne carnea en Obelia

geniculata, waaraan zich vrij levenden meduzen vormen. Bij alle dezen begint

de civorming in den steel en wel uit cellen van het endoderma.

Dat hiermede de beschouwing van de zoogenaamde teeltwisseling der Hydro-

mcduzen eenige wijzigiging moet ondergaan, is duidelijk. ( Compt. rendus 16 Aout

1881
, p. 345). iig.

Gift van de ratelslang. — Dit. laarda filho heeft in het 3de deel der

Archives de Museu national de Rio de Janeiro de uitkomsten zijner proef-

nemingen over het gift van Crotalus horridus bekend gemaakt. Zij zijn do

volgende.

1 °. Het gift van Crotalus horridus werkt op het bloed door verwoesting

van de roode bloedlichaampjes, en door de physische en chemische eigenschap-

pen van het plasma te veranderen.

2°. In het zijn beweeglijke lichaampjes bevat, die gelijken op den

micrococcus der verrotting.

3°. Wanneer het bloed van een dier, dat gedood is door den beet van een

ratelslang, ingeönt wordt aan een ander dier van dezelfde soort en gelijke

grootte, dan sterft dit laatste onder dezelfde verschijnselen en veranderingen

van het bloed.

4°. Het gift kan in gedroogden staat gedurende een zeer langen tijd zijne

giftige eigenschappen behouden.
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5". Alkoliol is het boste tot dusver bekende tegengift na den beet van

Crotalus horridus. {Nature, 20 Oct. 1881, p. 592). hg.

Meduzen in de houding van Actiniën. — Moseley
,

in zijne Noles hy n

Naturalist, on the Challenger
, p. 404, heeft reeds gewag gemaakt van de

opmerkelijke gewoonte van Meduzen in het eiland Santo Cruz Major, van na-

melijk te liggen op den rug van haar scherm, met de vangarmen bovenwaarts

gekeerd; d. i. in de houding oener Actinic. De heer u. archer vermeldt

thans hetzelfde van een groote, meer dan een voet in doormeter hebbende

soort van raeduse, die hij in de West-indische Zee, bij Jamaica en in de

St. George-baai, bij Belize, Honduras, te midden van Mangroven, op eene

diepte van omstreeks vier voet, zag liggen. Bracht men haar met de punt

van een stok in bewcwing, dan zwommen zij wel door samentrekking van

haar scherm een klein eind weegs, maar namen spoedig weder de vroegere

houding aan. (Nature , 10 Aug. 1881, p. 307). no.

Kleuring van levend protoplasma. —
In 1870 nam brandt waar, dat eene

waterige oplossing van aniline-bruin, in den handel bekend onder den naam

van Bismarck-bruin, het protoplasma van levende infusoriën bruin kleurt,
zonder dat deze er onder lijden. Dit wordt bevestigd door proeven van l. f.

hennequy. Hij bevond dat de kleuring het eerst verschijnt in de vacuolen

van liet protoplasma; daarna wordt dit zelf gekleurd; de nucleus blijft daarbij
lang ongekleurd en valt daardoor beter in het oog. Proeven op levend plan-

tcn-protoplasma leverden gelijke uitkomsten. {Nature, 25 Aug. 1881 p. 389).

IIG.

Siredon lichenoides. — De heer w. e. carln deelt in hot Juni-nommer

der Proceedings of the United States National Museum cenige merkwaar-

dige bijzonderheden omtrent deze soort van Axolotl (Siredon) mede. Zij komt in

overgroote hoeveelheid voor in een klein meer, het Como-meer genaamd. Dit ont-

vangt zijn water uit een riviertje dat zuiver bronwater bevat, doch het water

van het meer zelf smaakt alkalisch en onaangenaam. Nooit zwemmen de

Siredon’s uit het laatste naar het riviertje. Toen een honderdvijftigtal Sire-

don’s in zoet water werden overgebracht, schenen zij evenwel daarin niet te

lijden, maar deze overbrenging had een merkwaardigen invloed door de me-

tamorphose in den Amblystoma-vorm te verhaasten. Toen een gelijk getal in

meerwater en in zoetwater gebracht was, hadden die in het eerste na ver-

scheidene dagen nog geene verandering ondergaan, terwijl die in het laatste
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na vierentwintig uren reeds eene merkbare verandering vertoonden.Werden zij goed

gevoed, dan was binnen zes weken de gebeele metamorphose tot Amhlystoma

afgeloopen. Daarbij werden zij tam en leerden weldra dat een zacht tikken

tegen het glas, waarin zij gehouden werden, een vlieg beteekendo die zij,

naar de oppervlakte van het water stijgende, opsnapten. (Nature
,

25 Aug.

1881, p. 388). hg.

Broeding van Python molurns. — In den tnin van de Zoölogical Society te

Londen had een indische Python twintig eieren gelegd enbebroedde deze op de

bekende wijze, gedurende zes weken. De heer w. a. poubes maakte van die

gelegenheid gebruik om de temperatuur te bepalen, zoowel bij het mannetje

dat zich in eene nevenstaande kooi onder geheel gelijke omstandigheden be-

vond, als bij het broedende wijfje, en bij dit laatste aan de buitenvlakte en

aan de binnenvlakte der windingen. Werkelijk vond hij een temperatuurver-

schil, doch dit verschil was klein en wisselde slechts tusschen 1°,9 en 3°Fahr.

Het bedroeg derhalve merkelijk minder dan in vroegere dergelijke gevallen

waargenomen is. (Nature
,

22 Sept. 1881, p. 499.) hg.
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STERKEKUNDE.

Zonnevlekken en stormen te Eio Janeiro en te Toronto.
—

Da heer

gould le Cordova in de Argentijnsche republiek had reeds voor Zuid-Amerika

eenc overeenstemming tusschen deze beide verschijnselen aangewezen. De heer

cruls te Rio Janeiro heeft dit bevestigd voor de jaren i 85J—1876. Ook

voor Toronto in Canada vindt hij eene dergelijke rijzing en daling van het

getal der stormen en tevens van het getal der noorderlichten met het getal

der zonnevlekken. Dit blijkt uit het volgende tafeltje, waarin de gemiddelden

van verschillende jaren vereenigd zijn.

De heer faye die, namens den heer cruls, deze uitkomsten aan de Aca-

démie des Sciences heeft medegedeeld (Compt. rendus, 24 Oct. 1881), heeft

die mededeeling echter door eenige reserven laten volgen. hg.

NATUURKUNDE.

Leonardo da Vinei. — Hot is bekend dat de grootc schilder ijonardo da

vikoi, tevens bouwkundige, water- en vestingbouwkundige, een zeer weten-

Rio de Janeiro. Toronto.

Stormen. Stormen. Noorderlicliten. Zonnevlekken.

Minima 1856 (H) 1856 (23) 1857 (26) 1856 (4)

Maxima 1862(49) 1860 (34) 1860 (59) 1860(99)

Minima 1865 (14) 1865 (24) 1864(34) 1867 (7)

Maxima 1870 (44) 1870 (39) 1870(77) 1870(139)
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schappelijk ontwikkeld man was, die, behalve aan ontleedkunde, veel aan

wis- en werktuigkunde deed, om van zijne liefde voor de letteren en poëzie

niet te spreken. Govi nu heeft kort geleden medegedeeld, dat niet alleen eene

der gedachten, welke lionaudo zijn gansche leven bezig hielden, die was

van een toestel om te vliegen ,
— dit was bekend —

,
maar dat ook uit hand-

schriften
,

bewaard in lionardo’s vaderstad Milaan en in Parijs, blijkt dat

hij als middel tot voortbeweging in de lucht de archimedische schroef heeft

voorgeslagen, die eerst in onzen tijd bij de stoombootvaart als beweeg-werktuig in

aanwending is gebracht, en die men eerst daarna ook op de luchtscheepvaart

heeft willen toepassen. L. da vinci heeft met kleine modellen de werking van

die schroef beproefd en er eene beschrijving met eene afbeelding van gege-

ven
,

— evenals ook van eene parachute, waarvan hij almede de uitvinder

schijnt te zijn (Compt. rend. Tom. XCIII, pag. 400). —
Later heefthavatsson op-

merkzaam gemaakt op een handschrift van L. da vinci
,

waaruit delucluze

reeds de beschrijving en afbeelding van eon stoorakanon had getrokken ,
maar

waarin ook de beschrijving voorkomt van een middel om geluiden op verren

afstand te vernemen, welk middel veel overeenkomt met die, welke niet lang

vóór de ontdekking van den elektrischen telephoon zijn uitgedacht. Da vinci

zegt; “zoo gij uw vaartuig doet stilhouden en dan den kop van pene blaas-

PUP ( cerbottana
, sarbacane) in het water steekt en hot andere uiteinde aan

het oor brengt, dan zult gij andere, ver van u verwijderde vaartuigen hooren,

en wanneer gij op diezelfde wijze den kop der blaaspijp in den grond steekt,

zult gij vernemen wat op grooten afstand van u voorvalt’’. [Compt. rend. ibid.

pag. 400). u. I-.

Geringheid van het arbeidsvermogen, dat in een telephoon hoorbaar wor-

den kan. —
Pell.vt (Bulletin de la société pbilomatique, (7) IV p. 94, en

daaruit Wiedemann's Beiblatter,
V. S. 624) hoeft gevonden dat een stroom

,

zoo zwak dat die, als hij aanhoudend was eerst in 10 000 jaren een hoeveelheid

warmte zou kunnen voortbrengen, die een cubiek centimeter water 1
“ C. kan

verwarmen,
als hij 160 malen in de sekonde wordt verbroken nog een hoor-

baren toon in een telephoon voortbrengt. Voor bijzonderheden aangaande de

wijze waarop deze uitkomst is verkregen, verwijzen wij naar bovengenoemd

Bulletin. dn.

Invloed van kleine hoeveelheden bijmengsel op de eigenschappen van

metalen.
— Het tijdschrift Techniker bevat (jaargang 1881

,
bl. 1G1) een

overzicht van belangrijke waarnemingen over dit onderwerp. Het minst be-
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kende daarvan vermelden wij hier naar Wiedemann's Beiblatter
,

V. p. 764.

Volgons c. Roberts oxydeert zich lood, als het antimonium bevat,

veol sneller dan zuiver lood. Bevat dit metaal
3ÏÏT

'

OT7r koper, dan is het

voor de fabrikatie van loodwit niet bruikbaar.

Goud met lood is zeer bros en daarentegen, als het
pj

sili-

cium bevat, volgens nysl, zoo week dat een dunne reep daarvan reeds door

baar eigen gewicht ombuigt.

Nikkel kan na een bijmenging van
1T

’

ÏÏT magnesium geplet, gesmeed cn

geweld worden, desgelijks na toevoeging van phosphorus.

Platen van Zweedsch poodelijzer, die in “breukigheid” een zeer duidelijk

onderscheid vertoonden , bleken bij chemische analyse in niets anders te ver-

schillen dan daardoor, dat de betere
ivr®-

2
•ffTTTr en de slechtere

lTT
2

-rirff phos-

phorus bevatten. ln.

De Wet van Boyle bij hoogere temperatuur. Aaiagat heeft de zamendruk-

baarheid van dampkringslucht en van koolzuur bij temperaturen tot van 300° C.

onderzocht {Gompies rendus , XCIII p. 30G). Hij heeft gevonden dat de

eerste reeds hij 1009 bijna volkomen do wet van üoylu volgt, bij drukkin-

gen tot 8 asmospheren en waarschijnlijk nog verder. De geringe afwijkingen

die hij vond, waren althans bij verschillende proevenreeksen nu eens positief

dan eens negatief. Van koolzuur werden de afwijkingen met de verhooging

der temperatuur al minder en minder; bij 300° waren zij voor eene verdub-

beling der drukking bij eene aanvankelijke van 725 mm. kwik, bijna nul,

zoodat hoogstwaarschijnlijk bij een slechts weinig hoogere temperatuur het

teeken daarvan zal veranderen, of, met andere woorden, het koolzuur bij die

temperatuur zich gedragen als de waterstof bij gewonen warmtegraad.

LN.

De beweging der aarde en van den lichtaether. — Volgens de gewone ver-

klaring der aberratie van het licht, is de aether ook in de nabijheid des

aardbols in rust en beweegt zich de aarde vrij daardoor heen.

Als dit het geval is, dan moet een lichtstraal den afstand tussohen twee

punten op de aardoppervlakte in verschillende tijden doorloopen al naar den

hoek dien zijne richting maakt met de as der aarde.

Men hoeft dit nog
niet onderzocht, hoewel MAXWELL heeft aangetoond dat

dit door zeer nauwkeurige waarneming der verduisteringen van de wachters

van Jupiter mogelijk is. Zulk een onderzoek door metingen tusschen twee

punten op aarde is tot nog toe onmogelijk geweest, daar bij elke der daar-
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toe gebruikelijke methoden het licht denzelfden weg in twee tegenovergestelde

richtingen moet doorloopen, waardoor de invloed van de beweging der aarde,

als die bestaat, geheel moet worden geëlimineerd.

A. c. miciielson (,Silliman's American Journal, XXI p. 120 en Wie-

dernan's Beiblatter
,

V S. 790), heeft thans eene methode uitgevonden, die

veroorlooft het verschil in tijd voor de voortplanting van het licht in de

richting der beweging van den aardbol en juist tegenovergesteld tot op 0,001

nauwkeurig te meten. Voor de bijzonderheden dier methode en van zijne uit-

komsten naar de aangegeven bronnen verwijzend, kunnen wij hier alleen

mededeelen
,

dat het hem niet gelukt is het minste verschil waar te nemen

bij do waarnemingen, die hij op deze wijze heeft gedaan, waardoor hij meent

de hypothese van den rustenden aether onhoudbaar te mogen achten.

LN.

Het magnetiseeren van staal. — Righi heeft in de Atti dell' Accademia

delle Scienze di Bologna, 4o serie, lo deel, een zeer uitvoerige verhandeling

over dit onderwerp in het licht gezonden. Daarvan geeft hij een uittreksel

in het Journal de physique, X, bl. 482. Dit beslaat nog eene ruimte van

meer dan twaalf bladzijden. Ook daarvan kan dus hier slechts het allervoor-

naamste kortelijk worden vermeld. Voor alles zijne ontdekking van den merk-

waardigen invloed op de blijvende magneetkracht van het staal uitgeoefend,

door de wijze waarop de magnetiseerende stroom gesloten en verbroken is

geworden. Behalve op de gewone, snelle wijze door het plaatsen van een ge-

leiddraad in een kwikhakje en het wegnemen daarvan, of door een commu-

tator
,

kon hij dit namelijk ook doen geschieden in een willekeurig lang tijds-

verloop, door het gebruik van een daartoe opzettelijk ingerichten rheostaat.

Twee vrij groote driehoekige koperplaten zijn, met de bases zeer dicht bij

elkaar, tegen een houten lat zoo bevestigd, dat de spitsen op aanmerkelijkcn

afstand van elkaar zijn verwijderd. Zoo worden zij met de spitsen naar be-

neden in een bak gedompeld, die met een verzadigde oplossing van koper-

sulfaat gevulcl is. Reikt deze tot aan den bovenrand der platen, dan is door

de nabijheid daarvan en de groote oppervlakte de weerstand voor den stroom

die er door heen geleid wordt, zeer gering. Door het opheffen der platen uit

dc vloeistof kan men dien weerstand geleidelijk vergrooten, totdat de stroom-

sterkte, als zij slechts met de spits nog ingedompeld zijn, bijna, en door het

geheel uitlichten volkomen nul wordt.

Als een der vele voorbeelden van den bovengenoemden invloed zij hier ver-

meld, dat twee gelijke en gelijkvormige staalstaven, gemagnetiseerd in dezelfde
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spiraal en door denzelfden stroom, de een bij snelle verbreking en de ander

bij langzame, een verschil van meer dan 100 \ opleverden in haar magne-

tisch moment ten voordeele van de laatste. Er moet hierbij evenwel worden

opgeraerkt 1 0 dat die staven eene lengte hadden van slechts weinig meer dan

anderhalf maal haar middellijn, en 2" dat in het algemeen de coercitiefkracht

van Eighi’s staven en dus ook van dezen niet groot was, ja misschien vrij

gering mag genoemd worden.

Voor de theorie der magneetkracht mag het zeker ook belangrijk worden

geacht, dat al Eighi’s uitkomsten een ongedwongen verklaring vinden in de

beschouwingswijze, volgens welke een ongeraagnetiseerde, paramagnetische

massa niets anders is dan een aggregaat van op zich zelf blijvend gemagneti-

seerde moleculen, die slechts door de in alle richtingen elkaar kruisende

ligging hunner magnetische assen elkanderbeletten eenige magnetische werking

naar buiten uit te oefenen. Eene magnetiseerende kracht doet dan niets anders

dan deze assen meer of min evenwijdig te maken.

Hetzelfde nommer van hot Journal de physique bevat ook nog, pag. 495,

een zeer goed, door boutv bewerkt overzicht van drie verhandelingen over

het magnetisme, van wakbubg, fkomme en auebbach, die voorkomen in

deel XIII en XIV van Wiedemann’s Annalen der Physik und Chemie.

LN.

SCHEIKUNDE.

Salpeterzuur-vorming. -— Dat de vorming van salpeterigzuur en van sal-

peterzuur uit ammonium-zouten een gistingsproces is, ontstaan door de wer-

king van een organisch ferment, is reeds vermoed. Dit wordt nader bevestigd

door den heer u. waiuungton
,

die over eenigc door hem genomen proeven

eene mededeeling deed aan de vergadering der British Association, gehouden

te York. Uit die proeven vloeit tevens voort, dat dit ferment zich onder drie-

ërlei omstandigheden vertoont, waardoor zijne werking eenigszins verschil-

lend is.

i 0 Het in den bodem bevatte ferment, hetwelk de ammonium-zouten eerst

in uitriten en deze later in nitraten verandert.

2" Een door ouderdom veranderd ferment, dat alleen uitriten doet ont-

staan
,

zonder dat deze, zelfs na jaren, in nitraten overgaan.

3“ Een geheel uit bacteriën bestaand ferment dat zich als een soort van

mycelium aan de oppervlakte van het vocht vormt en de eigenschap bezit

van nitriten in nitraten te veranderen. (Chemical News , 4Nov. 1881, p. 217.)

HG.
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Zijn de halogenen samengestelde lichamen? — Het is bekend dat dit

vraagstuk in den laatsten tijd door de onderzoekingen van de gebroeders

meybr weder op den voorgrond is getreden, en daarmede de oude murium-

theorie, volgens welke chloor eene verbinding van een hypothetisch radikaal,

niurium, met zuurstof zoude zijn. Werkelijk waren er eenige niet verwerpe-

lijke gronden om aan te nemen dat, bij de zeer hooge temperatuur van een

porcclein-oven, het door eene porceleinen buis geleide volkomen droge chloor-

gas eene dissociatie onderging en dat zuurstof een der dissociatie-producten was.

Om dit nader te onderzoeken werden door Dr. h. züblin in liet labora-

torium der polytechnische school te Zurich, onder de leiding van professor

v. meyer, eene reeks van proeven genomen, welke ten doel hadden om de

bij groote hitte gevormde dissooiatie-produkten van chloor, jodium en bromium,

indien zij ontstonden, door diffusie van elkander te scheiden. In de bijzon-

derheden der proeven kunnen wij hier niet treden, maar vermelden alleen

liet slotrcsultaat, hetwelk luidt ;

“In weerwil van de het meest menigvuldig gewijzigde en denkbaar gun-

stigste omstandigheden om zuurstof uit halogenen te isoleeren, zijn geene

waarnemingen gedaan, die op eenigerlei wijze aan de onderstelling dat de

halogenen zuurstof bevatten tot steun kunnen dienen.”

(Annalen der Chemie, 1881, 13d. 209, p. 277). 11R.

ANTHROPOLOGIE.

Monumentale hoofden op Mellicollo.— Prof. w. u. flower spreekt in het

laatste nummer van het Journal of the Anthropological Institute over cene

verzameling van monumentale menschenlioofden en misvormde schedels ovcr-

gebracht van het eiland Mallicollo, een van de Nieuwe Hcbriden. Het is ge-

bleken dat de bewoners van dat eiland de zonderlinge gewoonte hebben om

de hoofden van hunne overleden vrienden eerst te begraven en zoo

lang in den grond te laten tot de zachte deelen vergaan zijn, of gemakkelijk

verwijderd kunnen worden, en dan den schedel met eene zekere compositie

te omgeven, zóó, dat daardoor in het ruwe een menschelijk gelaat wordt

voorgesteld. Sommige van die hoofden worden bovendien voorzien van een

pruik, kunstig gemaakt van haar en met bladeren doorvlochten, welke pruik

afgenomen kan worden. [The Acadcmy. 3 Dec. 1881. pag. 423).

D. L.
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DIERKUNDE.

Archaeopteryx. — Prof. Skelet levert in het Geological Magazine eene be-

schouwing van de twee exemplaren van dezen vogel, heide afkomstig uit den

lithographischen steen van Solenhofen, die in het Britsch Museum en het mu-

seum te Berlijn bewaard worden. Door vergelijkende metingen kwam hij tot

het resultaat, dat het verschil in evenredigheden van do onderscheiden ge-

deelten van het geraamte groot genoeg zijn om te besluiten
,

dat die twee exem-

plaren bohooren tot verschillende soorten, zoo niet tot verschillende geslach-
ten. (The Academy ,

8 Oct. 1881. pag. 281). d. l.

Malaria-microbiën.— A. Laveran heeft onderzoekingen op het bloed van

lijders aan moeras- (malaria-)ziekten in ’t werk gesteld. Hij vond in zulk bloed

o. a. zich vrij en spontaan bewegende, regelmatig of onregelmatig bolvormige ,

pigmentkorrels bevattende lichaampjes, die hem toesohenen voor microbien

of protisten te moeten worden gehouden. Omtrent de verdere eigenschappen

dier lichaampjes verwijzen wij naar het oorspronkelijke. Laveran heeft na

zijne ontdekking het bloed van 192 malaria-zieken onderzocht. Meestal viel

dat onderzoek ontkennende uit, — doch dan hadden de lijders ook korto-

ren of langoren tijd chinine gebruikt, en deze is, ook in zeer zwakke

oplossing, voor die microbia een doodelijk vergift, waarvan laveran zich door

directe proeven heeft overtuigd. ïooh heeft hij bevonden dat genoemde mi-

crobia even vóór den koortsaanval hot monigvuldigst in het bloed worden aan-

getroffen, en dat zij bij hardnekkige tusschenpoozende koortsen dikwijls voort-

durend in het bloed aanwezig zijn. Hij vermoedt dat zij in gewone gevallen

gedurende het koortsvrije tijdperk zich in de lever on de milt ophouden.

Bij aan malaria-zickten bezwekenen vond hij de microbien altijd in het bloed

en vooral in do kleine vaten der zoo even genoemdeorganen, — na febris per-

niciosa zelfs in zoo groot aantal, dat die deelen, het beenderenmerg en niet

zelden ook de grijze hersenzelfstandigheid eene eigenaardige bruinachtige lei-

kleur verkregen, blijkbaar veroorzaakt door het pigment van do met den lijder

zelven mede gestorvene microbia (Compt. rend. Tom. XCIII pag. G24).

De apyrexie, de koortsvrije tijd tussclien twee aanvallen
,

kan m. i. beter

worden verklaard dan door het wegschuilen der mierobia in de lever of de

milt (want hoe de periodiciteit van dat wegschuilen te verklaren?), door hot

wegsterven van die wezens gedurende en ton gevolge van de koorts (verhoogde

bldèdtemperatuur? versnelde bloedsomloop?), waaraan echter (zoo lang er niet
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lang genoeg en in voldoende hoeveelheid chinine gebruikt is) steeds een aan-

tal ontsnappen (in de lever en de milt?), die zich dan gedurende het koorts-

vrije tijdperk weer vermenigvuldigen en daardoor aanleiding geven tot een

vernieuwden koortsaanval. D. L.

Nog eens do immuniteit voor anthrax. — Auloing, coiinevin en tiio-

mas hebben op grond van het door de veeartsen beweerde feit, dat jonge

runderen van 1 a 2 jaren veel vatbaarder dan volwassene zijn voor den vorm

van anthrax, dien men den symptomatischen (charhon symptomatique ) noemt,

onderzoekingen daaromtrent in ’t werk gesteld en het feit bevestigd gevon-

den
,

— maar tevens, dat een betrekkelijke immuniteit der volwassen runderen

alleen geldt voor die, welke in door anthrax besmette lokaliteiten zijn opgevoed.

Wanneer in zulk eene lokaliteit een volwassen rund anthrax kreeg, bleek het

steeds dat het ingevoerd was uit eene anthrax-vrije plaats. Zij verklaren dit

daardoor, dat daar, waar anthrax heerscht, nagenoeg alle runderen gedurende

hun levensloop in meer of mindere mate besmet worden. Die veel smetstof

opnemen, sterven; die er zeer weinig van opdoen, zoo weinig dat men hunne

ongesteldheid niet opmerkt of aan geheel andere oorzaken toeschrijft, her-

stellen
,

maar zijn dan ook voor verdere besmetting onvatbaar geworden. Proe-

ven
,

door gemelde drie waarnemers genomen, schijnen dit te bevestigen. (Compt

raid. Tom XCIII pag. 605), — Het komt ons voor, dat hierin wellicht een

verklaring kan te vinden zijn van de immuniteit voor hesmettelijke ziekten,

die men meent op te merken bij personen, die langen tijd binnen een min

of meer besmetten kring leven, cn van de immuniteit voor malaria-ziekten,

die, zegt men, niet zelden het deel zou zijn van hen, die in malaria-stre-

ken geboren zijn en leven, — voorondersteld altijd dat het bestaan van zoo-

danige immuniteit in die beide gevallen bewezen ware. d. l.
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STERKEKUNDE.

De micropboon by tijdmetingen. — Reeds vóór een jaar heeft de heer

w. meyee aan het observatorium te Genève proeven genomen om door de

mikrophoon de tikkingen van een astronomische pendule in verschillende ge-

deelten van het gebouw hoorbaar te maken en chronographisch te registreeren.

Hij heeft die proeven voortgezet en de daartoe dienende inrichting meer en

meer verbeterd, waarover hij in de Bihl. miv. Archives d. sc. phys. et nat.

15 Nov. 1881, een uitvoerig verslag heeft gegeven, waaruit o. a. blijkt dat

de nauwkeurigheid der daarmede verrichte waarnemingen tot '/(|)0 seconde zeker

is. Met eene zoodanige verbeterde inrichting bracht hij het tikken der pendule

van het observatorium over tot in de gehoorzaal van het Athonaeum, en zelfs

toen op den weg van den draad een weerstand werd gebracht, gelijk staande

met 600 kilometers telegraafdraad, werd het tikken, ofschoon zwak, nog dui-

delijk door de hoorders vernomen. Nog een stap verder en het zal mogelijk

zijn met ééne centrale pendule den tijd op alle europeesdie observatoriën te

regelen en hot tikken dier centrale pendule hoorbaar te maken. HG.

Papieren koepel voor een astronomisch observatorium. —
De nieuwe sterre-

wacht te West-point zal voorzien worden van een draaibaren papieren koepel

van 30 voet in doorsnede, die slechts een tiende zal wegen van een koperen

koepel van gelijke grootte. (Sirius
,

1881 Bd. XV, p. 25). HG.

NATUURKUNDE.

Veranderde inrichting van den reversieslinger. — Pinger {Sitzungshe-
richte der K. Alcad. der Wissenschaften, LXXX S. 170) heeft aangetoond

4
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dat wanneer een staafslinger belast is met twee ongelijke massa’s, zóó ge-

plaatst dat de slingertijd niet verandert als beide van plaats verwisselen, die

tijd ook de slingertijd is van een enkelvoudigen slinger, waarvan de lengte

gelijk is aan
de som der afstanden van de zwaartepunten der beide massa’s

tot het ophangpunt. In bovengenoemd opstel zet hij de voordeelen van het

gebruik eens naar dit beginsel ingerichten slingers en de correction daarbij

uitvoerig uiteen.

Een nieuwe phonautograaf. — Silvanüs p. Thompson (Proceedings Bristol

Natural Society 1880, en wiedemann’s Beiblatter, V. S. 853) verbindt

aan een trilplaat met mondstuk als bij den gewonen telephoon, een stelsel van

zeer lichte en bewegelijke hefboomen, die de bewegingen der plaat vergroot

overbrengen op een met lampzwart bedekte glasplaat, welke door een uurwerk

in haar eigen vlak wordt voortbewogen. Hij verkrijgt zoo krommen, die bij

mikroskopisch onderzoek alle bijzonderheden der beweging kunnen leeren ken-

nen. Aangaande de hiermede verkregen uitkomsten zal hij later mededeelin-

gen doen. LN
-

Grootte van vloeistofmolekulon. — Als een voorbeeld van de wijze waarop

men
tot een althans waarschijnlijke bepaling der afmetingen van die molekulen

kan geraken, geven wij hier die van de heen (.Annales de la societéscientifi-

que de Bruxelles, V. p. 84 en Beiblatter als boven, bl. 857).

Om een kubioken decimeter water zoo te verdeelen dat de deeltjes een vrij

oppervlak van tezamen 10000 kwadraatraeters verkrijgen, moet men een

arbeid van 150 kilogrammeters verrichten. Dezelfde hoeveelheid water verbruikt

om te verdampen omstreeks 525 calorien of omstreeks 230.000 kilogramme-

ters. Neemt men nu aan, dat die arbeid uitsluitend tot de verdeeling van

het water verbruikt wordt, dan moet het gezamenlijk oppervlak der deeltjes

van een kilogram waterdamp even veel malen grooter dan 10.000 M 2
zijn,

als de laatstgenoemde arbeid grooter is dan de eerstgenoemde. Daarnaar be-

rekend bedrakgt dit gezamenlijk oppervlak 15 300 000 M :
.

Door een eenvou-

dige berekening volgt hieruit voor den radius dier deeltjes, als men ze als

bolvormig aanneemt, 190 duizendmillioensten van een milimcter.

Een dergolijke berekening geeft voor de molekulen van zwavelaether 090,

voor die van alkohol 386 en voor die van zwavelkoolstof 820 dierzelfde

eenheden.

De heen had vroeger dezelfde grootheden langs geheel anderen weg bere-

kend. Ter vergelijking mogen hier zijne toenmalige uitkomsten ook een plaats
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vinden. Zij bedroegen voor water 264, voor zwavelaetbor 237, voor alkohol

119 en voor zwavelkoolstof 200 van de genoemde eenheden, LN.

Hevel voor galvanische elementen. — De beste stof daarvoor zou zeker

gevulcaniseerde caoutchouc zijn, daar deze aan de chemische werking der in

die elementen gebruikelijke vochten evengoed weerstand biedt als glas en niet

gelijk dit laatste breekbaar is. Maar zelfs zeer dikwandige buizen daarvan

zijn lastig in ’t gebruik door de tegenovergestelde eigenschap: de in dit ge-

val overgroote buigbaarheid. Deög nu geeft (Elektrotechnische Zeitschrift,

II, S. 381 en Wiedemann’s Beiblatter, V. S. 883) een zeer eenvoudig

middel aan om aan dit gebrek te gemoet te komen. Hij steekt door een

caoutschoucbuis van omstreeks 5 m. m. inwendige middellijn een uitgegloeiden

roodkoperdraad van een iets grootere lengte, zoodat de uiteinden om den

rand heen gebogen kunnen worden. Zoo toebereid kan de buis in eiken bevel-

vorm gebracht worden en is stevig genoeg om bij geschikte behandeling dien

ook bij verplaatsing te behouden. LN.

Een galvanisch element, dat een nuttig nevenproduct levert. — Om dit

te verkrijgen wil J. kousse ( Comptes reudus XCIII , p. 546) het zink in de

buksen- of GKOVE-elementen vervangen door gegoten cilinders van het be-

kende ferromangaan, dat reeds uit kokend water hydrogenium ontwikkelt. Dit

wordt gedompeld in met twaalf maatdeelen water verdund zwavelzuur. De elek-

troraotorische kracht bij het gebruik van deze stof moet (uit de verbindings-

warmten van beide berekend) ruim 15°/ 0 grooter zijn dan hij dat van zink.

De in het element gevormde oplossing wordt met eene van loodnitraat

vermengd, waardoor een precipitaat gevormd wordt van loodsulfaat, dat door

koken met kalium-carbonaat in loodwit wordt veranderd, en van een man-

gaanverbinding, die gemakkelijk in permanganaat kan veranderd worden.

EN.

Diffusie van vaste lichamen in elkander. — Daarover heeft colson eene

medodeeling gedaan aan de Académie des sciences
,

in hare vergadering van

19 December 1880. Als in een reduceerend gas ijzer in aanraking met

lampzvvart wordt verhit , dan gaat niet alleen kool in het ijzer over en maakt

het eerst tot staal en dan tot gietijzer, maar ook ijzer diffundeert in duide-

lijk herkenbare hoeveelheden in de kool. Dit geschiedt reeds op een tempe-

ratuur beneden de roodgloeihitte. Op deze lage temperatuur is de diffusie van

het ijzer in de kool het sterkst; bij hoogere temperaturen is het omgekeerde
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het geval. Niets dergelijks gebeurt met platina. Zullen twee vaste stoffen in

elkander diffunderen, dan moeten zij chemisch op elkaar kunnen inwerken.

De wetten dezer diffusie zijn door colson uit zijne proefnemingen afgeleid.

IN.

PLANTKUNDE.

Kwceking van planten bij elektrisch licht. — Men zal zich herinneren

dat vóór eenigen tijd de heer siemens in Engeland proeven deed, die de hoop

schenen te rechtvaardigen dat het door aanwending van elektrisch licht gedu-

renden don nacht gelukken zoude den groei der planten en tevens de vrucht-

vormiug te versnellen.

Bij gelegenheid der tentoonstelling van elektrische toestellen te Parijs zijn

die proeven op groote schaal herhaald, en wel onder directie van den heer

DÉHERAIN. Een aanmerkelijk getal van verschillende planten, deels soorten

die gewoon zijn in den vrijen grond te groeien, deels kasplanten, werden

ter vergelijking verdeeld in drie kassen. Twee daarvan waren, als gewone

serres, met glas overdekt. Daar deze kassen echter in het gebouw stonden,

ontvingen zij slechts weinig licht, dat door het glazen dak van het gebouw

tot hen kwam. Gedurende don nacht werd de eene dier kassen verlicht door

elektrische rogulateur-lampen, welker gezamenlijk licht gelijk stond met dat

van 2000 kaarsen. De derde kas ontving geen daglicht, maar de zoldering

was wit geschilderd, en een gelijk getal van elektrische lichten als in de

vorige kas, brandde daarin dag en nacht.

Het resultaat dezer proeven is niet gunstig geweest voor het elektrisch

licht.

Proeven met Elodea canadensis in met water gevulde buizen geplaatst,

leerden wel is waar dat onder den invloed van hot elektrisch licht het kool-

zuur ontleed wordt en dat het naar buiten tredend gas 70—78 proc. zuur-

stof bevat, maar de hoeveelheid gedurende 24 uren verzameld gas was ter

nauwernood izoo groot als door zonlicht in een enkel uur ontwikkeld wordt.

Ook was de groei van alle planten slecht; velen etioleerden geheel of ten

deele, en wanneer ook al de bladeren zich vormden on voortgroeiden, dan

brachten de planten het niet tot bloem- en vruchtvorming, wanneer zij alleen

door elektrisch licht werden bestraald. Het onbedekte elektrisch licht werkte

zelfs nadeelig. Er ontstonden zwarte plekken op de bladeren van schier allo

planten, door afsterving der epidermis. DehÉrain meent dit te moeten toe-

schrijven aan de te groote hoeveelheid van violette stralen in het elektrisch
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licht. Werkelijk verminderde die schadelijke invloed zeer, toen voor elke lamp

een plaat van gewoon vensterglas werd geplaatst. Misschien zal het licht van

elektrische gloeilampen of van die waarin een stuk kalk tusschen de kool-

spitsen is opgehangen, beter voldoen, omdat in heide gevallen het licht meer

gele stralen bevat.

Doch men mag in elk geval thans wel aannemen, dat de elektrische ver-

lichting vooreerst weinig kans heeft in den tuinbouw te zullen worden inge-
voerd. (Revue scientijique , 1881, N !’ 21 , p. 619). hg.

Koolzure kalk in bet hout van dicotyle boomen. — Voor een paar jaren
deelde de heer hans milosch mede, dat de vaten van het hout van Anona

laevigata gevuld zijn met kristallen van koolzuren kalk. Voortgezette onder-

zoekingen hebben hem geleerd, dat zulk eene afzetting van koolzuren kalk

in het hout van diootjde stammen en takken zeer veelvuldig voorkomt, met

name in het kernhout en wel inzonderheid in de vaten daarvan. Somtijds is

de vulling met koolzure kalk zoo volledig, dat deze zich nog in de asch, als

ware het afgietsels der vaten met afdrukken van don wand herkennen laat.

De afzetting begint tegen de binnenvlakte van den wand, der mergcellen,

daarop van dien der vaten en zet zich binnenwaarts voort, totdat het lumen

geheel gevuld is. (/Sitzungsher. d. Alcad. d. Wiss. I, Bd. LXXXIV, p. 7).

HO.

DIERKUNDE.

Snelheid van de opslorping van gift door eene wond. — Algemeen wordt

het branden van eene giftige wond aangeprezen, maar de vraag is, na hoe

langen tijd de cauterisatie nog met hoop op goed gevolg kan geschieden. Re-

nault, directeur der veeartsenijschool te Alfort, en colin, leeraar aan die

school, hebben ondervonden, dat na inenting van droes, schapenpokken en anthrax

op paarden, schapen en konijnen, de ziekte zich bij die dieren openbaarde,

al was de wond na een uur, ja zelfs eenige minuten na de verwonding uit-

gebrand , waaruit volgen zou, dat de cauterisatie vrij nutteloos zou wezen.

Davaine merkt echter op, dat hier van eene inenting met een smal en scherp

werktuig spraak is; de wonden echter, met welke wij hier te doen hebben,

zijn veelal door stompe werktuigen, met kneuzing of verscheuring, toegebracht

en bloeden weinig of niet. Laten nu de gekneusde of verscheurde slagaders

geen bloed uit, dan kan men vermoeden dat ook de gekneusde ofverscheurde

aderen niet zullen opslorpen. Hij heeft echter in de eerste plaats proeven ge-
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nomen door een grooter of kleiner stukje huid met oen pincet op te lichten
,

dit met

eene schaar weg te snijden, dan de wond te bedekken met een dikke laag versch

anthraxbloed, waarvan vooraf de giftigheid bewezen is, eneindelijk de wond, na
3

/ 4

tot 3 uren, diep uit te branden. Verreweg de meeste van deze dieren werden

niet ziek (Compt. rend. Tom. XLIII, pag. 991). u. L.

Smetstof van tuberculose. —
Na reeds vroeger aan de Académie des Scien-

ces eenige feiten betreffende de besmettelijkheid van tuberculosis te hebben

medegedeeld, vermeldt toussaint thans de resultaten van meer dan 120

proefnemingen, in den tijd van 2 jaren gedaan. Onder verdere verwijzing naar

het oorspronkelijke deelen wij het volgende daarvan mede.

De tuberculose van den raensch en het rund is identisch. Wanneer men do

tuberkelstof van den mensch op het rund inent, door die ’t zij in de maag,

’t zij in het bloed te brengen, wordt de ziekte op die dieren overgebracht.

Het omgekeerde zou, indien men het kon beproeven , ongetwijfeld ook plaats

hebben, — en zal ook inderdaad menigwerf plaats hebben, aangezien zich

in een deel van het voedsel, dat wij gebruiken, tuberkelstof van het rund

of van een ander dier kan bevinden
,

en bovendien die stof nog op andere

wijzen in het bloed kan geraken.

Men zal tegenwerpen dat, blijkens gedane proeven, tuberculose ook kan

verwekt worden door inenting van inerte stoffen. Dat wil echter alleen zeggen,

dat men op die wijze ziekelijke toestanden kan teweegbrengen, die met tuber-

culose overeenkomen. Maar die toestanden kunnen door inenting van op die

wijze verwekte tuberculose niet op andere individuen worden ovorgebracht; zij

zijn kunstmatige producten.

Konijnen, varkens en katten zijn hot meest geschikt voor proefnemingen

betreffende de overbrenging van tuberculose. De ware tuberculose, ’t zij die

van den mensch, ’t zij van de koe, het zwijn of het konijn, plant zich bij

inenting voort in onbeperkte reeksen, met instandhouding van volkomen het-

zelfde ziektekarakter. De smetstof werkt zelfs des te krachtiger en sneller

naarmate mén hooger in de reeks klimt; na de eerste inenting (van men-

schelijke tuberkelstof) op een varken of konijn zijn er 4 a 5 maanden noodig

om het dier te doen bezwijken; ent men uit dit eerste dier een tweede in,

uit het tweede een derde en zoo vervolgens, dan sterft het vijfde reeds na

ongeveer 2 maanden. {Compt. rendus, Tom. XVIII, pag. 741.)

D. L.

De staartstekel van Limulus. — Het gebruik dat deze zonderlinge dieren
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van hun langen, door een zeer bewegelijk gewricht met hun achterlijf verbon-

den staartstekel maken, lag tot dusver in het duister. De heer jodsset de

bellesme had gelegenheid, bij eenige levende Limuli in het aquarium te

Havre
,

te zien dat de dieren zich daarvan bedienen om, wanneer zij door de

eene of andere omstandigheid om hun
rug zijn komen te liggen, zich daarop,

als op een stevig steunpunt, weder om te keeren, zoodat zij met de buik-

vlakte en de daaraan geplaatste pooten weder op den bodem geraken. De ste-

kel kan zich zoover ombuigen, dat hij bijna een rechten hoek met het rug-

schild maakt, en ook de zijdelingsche beweging is aanmerkelijk. De kieuwplaat,
die de daarachter geplaatste kiewpooten bedekt, wordt door het dier als voor-

stuwingsmiddel gebezigd. {La Nature, 12 Aout 1881, p. 171). hg.

ANTHROPOLOGIE.

De fossile mensch van Lagoa-Santa. — De quatrefages herinnert er aan

dat de Deensche natuuronderzoeker ldnd zich niet alleen hoogst verdienste-

lijk heelt gemaakt omtrent de fossile zoogdieren-fauna van Brazilië , maar ook

menschelijke overblijfselen uit den tijd der thans uitgestorven zoogdieren heeft

gevonden en onderzocht. Hij vond verscheiden schedels in de grot van Semi-

douro, bij Lagoa-Santa, in de provincie Minas-Geraes; de meesten daarvan

werden naar Kopenhagen gezonden, en liggen daar nog onbeschreven. Maar

een dier schedels was in Brazilië gebleven ,
en is door de heeren lacerda

en peixoto onderzocht en met de schedels van thans in Brazilië levende

stammen vergeleken. Uit hun arbeid meent de quatrefages te moeten op-

maken
,

dat ook in Brazilië de mensch tegelijkertijd met onderscheidene thans

uitgestorvene zoogdieren heeft geleefd;
- dat de door ldnd ontdekte Bra-

ziliaansche mensch zeker ten tijde vaa het Rendier, misschien niet ten tijde

van den Mammoeth heeft geleefd; — dat deze fossile mensch zich door ver-

schillende eigenschappen van dien in Europa onderscheidt, vooral door de

vereeniging van dolichocephalisme en hypsisteno-cephalisme; — dat, evenals

in Europa, ook in Brazilië de fossile mensch afstammelingen heeft nagelaten

die tot het vormen der hedendaagsche bevolking hebben bijgedragen; — en

dat lacerda en peixoto terecht het Botocudo-ras aanmerken als ontstaan

door de vermenging van den type van Lagoa-Santa met andere ethnologische

elementen. {Compt. rend. Tom. XCIII, pag. 882). D. l.
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VESRCHEIDENHEDEN.

De internationale poolexpeditie. — De hoer faye bezwaart er zich over,

dat het plan van deelneming aan die expeditie door Frankrijk (dat een station

aan Kaap Hoorn zou bezetten) niet aan het oordeel van de Académie des

Sciences is onderworpen geworden. Want hij oordeelt dat de expeditie nut-

teloos is, omdat de wetenschap heeft vastgesteld dat de regulator voor onze

klimaten niet aan een of beide polen ,
maar in de aequatoriaalstreken is te

zoeken; daarvandaan, en niet van de polen, komen de stormen, die zich tot

ons overplanten enz. (Compt. rend. Tom. XCIII, pag. 937). — De heer

mascaut
,

die door den minister van onderwijs was afgevaardigd naar de

internationale commissie, antwoordt, dat hij niet bevoegd was het door hem

aan dien minister gedane, en door dezen en den minister van marine goed-

gekeurde ,
voorstel aan het oordeel der Academie te onderwerpen; — dat de

heer faye zich bedriegt wanneer hij meent dat Engeland zich niet met de

zaak bemoeit, daar dit land een station in het noorden van Canada zal be-

zetten ;
— en eindelijk dat het ,]doel der expeditie niet is, zooals eaye meent,

de bepaling van de plaats van oorsprong en van den gang der cyclonen,

maar voornamelijk de studie van het aardmagnetisme, en dat uit dit oog-

punt het belang van stations in de poolstreken wel aan geen twyfel onder-

hevig kan zijn. (Ibid. pag. 1009). D. l.
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NATUURKUNDE.

Soortelijk gewicht. —
Erebs (Carls Repertorium, XVII S. 661) stelt voor

,

om eindelijk eens vast te stellen dat men daaronder nooit iets anders dan het

gewicht der volume-eenheid van eenige stof versta. Dat hij daarbij het ver-

houdingsgetal tusschen het gewicht van een lichaam en dat van een gelijk

volume van een andere bepaalde stof, het volumegewicht van dat lichaam wil

noemen, is zeker aan evenveel bedenkingen onderhevig als het gebruik van

het woord dichtheid daarvoor. ln.

Vloeibaar worden van twee vaste lichamen bij hunne vermenging en

warmteverbruik daarbij. — Hierover heeft miss e. m. walton {Silliman's

American Journal, XXII p. 206 en P/iüosophical magazine, 5 Series, XII

p. 290) een uitgebreide reeks van proeven gedaan. Yoor de bijzonderheden

van hare proefnemingen en uitkomsten naar de opgegeven bronnen verwijzend,

teekenen wij daarvan hier slechts op, dat zulk een vloeibaarworden alleen dan

plaats grijpen kan, wanneer althans een der beide vaste stoffen kristalwater

bevat. De grootste temperatuurverlagingen werden verkregen bij het samen-

wrijven in een mortier van gewone soda (C0
3

Na
2

-f- 10H,0) met verschil-

lende nitraten. Zoo b. v. met dat van lood, dat watervrij is: van-f-IQ 0 C.

tot
— 17° en, wat opmerkelijk is, ook van 0° tot

— 17°. Met ferrinitraat,
dat achttien molekulen water bevat, levert soda een temperatuurverlaging
van -f- 13,5° tot —17° of van 10,5° tot —17° of van —3° tot —24°.

LN.

5
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Invloed der uitrekking op de thermo-elektrisclie eigenschappen der me-

talen.
—

Reeds Sir w. Thomson en ook tünzelmann hadden gevonden dat

een ijzerdraad onder overigens gelijke omstandigheden een zwakkeren thermo-

elektrischen stroom met antimonium oplevort als het metaal wordt uitgerekt,

dan vóór de uitrekking, zoodat als deze laatste zeer sterk was, het thermo-

elektrisch verschil van heide metalen nul werd en bij nog sterkere van teeken

verandert J. a. ewino heeft thans dit verschijnsel nader onderzocht.

(Royal Society Proceedings, XXXII p. 309). Wanneer men dc bovengenoemde

verandering eene positieve noemt, dan laten zich de voornaamste der door dezen

verkregen uitkomsten als volgt uitdrukken. Bij langzame ontlasting, nadat het

ijzerdraad bijna tot het breekpunt is belast geweest, gaat die eerst door een

negatief maximum, dat van het eerste verschilt, en verkrijgt bij geheele ont-

lasting een positieve waarde ten gevolge dor blijvende uitrekking. Na meer-

malen denzelfdou draad belast en weder ontlast te hebben, waarbij naar den

aard dezelfde, maar in hoeveelheid van die in den onbelasten draad verschil-

lende veranderingen werden waargenomen, was de werking bij eene nieuwe

belasting in het eerst zeer zwak, bereikte een positief maximum, werd daarna

negatief, bereikte vervolgens een negatief maximum en werd, als de draad niet

te vroeg brak, bij de nu nog vermeerderde belasting, weder positief.

LN.

SCHEIKUNDE.

Hoeveelheid zuurstof In de lucht. — Men weet dat de verhouding dor zuur-

stof in de dampkringslucht niet volkomen standvastig is, maar dat deze rijst

en daalt. Jolly, die hierover uitvoerige onderzoekingen heeft in het werk

gesteld, schreef do vermindering toe aan toevloeiing van lucht uit de keer-

kringsstreken. De heer e. w. norley heeft te Hudson
,

Ohio
, N.-Aincrika

,

van Januari tot April 1881, dagelijks luchtanalyses gedaan en de uitkomsten

vergeleken do driemaal daags door het Signal Service uitgegeven kaarten,

waarop de windrichtingen aangeteekend zijn. Hij komt tot het resultaat dat

de hypothese van jolly onaannemelijk is, dat het rijzen en dalen van het

1 Volkomen hetzelfde noemt men, gelijk bekend is, ook waar in een ijzer-koper

element, wanneer dit, zonder uitrekking, op de annrakingsplaats trapsgewijze tot de

roodgloeihitte wordt gebracht. liet zou misschien niet onbelangrijk zijn te onderzoeken,

in hoever beide verschijnselen aan eene gemeenschappelijke oorzaak: de vergrooting van

den gemiddelden afstand der moleculen, zijn toe te schrijven. IN.
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zuurstofgehalte niet rechtstreeks met de windrichtingen in verhand staat

maar dat het zuurstofgehalte waarschijnlijk vermindert, wanneer lucht uit

hoogere streken in do diepere nederdaalt. ( Amer
.

Journ. of Sc. and Arts,

-1881, p. 417 en 429.) IIG<

Helium. — Dit is de naam van een tot dusver hypothetisch element, waar-

van men het bestaan in de zonatmospheer alleen aannam op grond van een

lijn in het zonnespectrum, die men niet identificeeren kon met eene dergelijkc

in het spectrum van cenig op aarde voorkomend element. Volgens een bericht

in het Decemhor-nommer van het tijdschrift Auf der Höhe, zoude het aan

professor palmieim gelukt zijn hij spectro-analytischo onderzoekingen van lava

eenc lijn te ontdekken die nauwkeurig aan de heliumlijn beantwoordt. (Nature,

22 Dcc. 1881, p. 185). hg.

ANTHROPOLOGIE.

Craniologische kenmerken van rassen. — Qdatrepages heeft, toen hij in de

zitting van de Académie des Sciences van den 2den Januari jl. de tiende en

laatste aflevering van de door hem en hamï bewerkte Crania ethnica aan-

bood, breedvoerig gesproken over de craniologie der Mongoolsche en Blanke

rassen. Wij zullen van die rede geen uittreksel geven, maar alleen opmerken,

dat uit zijne studie van de verschillende rasschedels blijkt, dat de voorname

algemeene vormen des schedels in elke der drie hoofdgroepen van het men-

schelijk geslacht worden aangetroffen, doch dat, terwijl bij de Zwarte groep

de bolvormige, en bij de Geele do langwerpige schedels zeldzaam zijn, deze

schedeltypen bij de Blanken in bijna gelijke hoeveelheid voorkomen* Hij doet

ten slotte opmerken dat, telkens wanneer hij bekende en door aardrijkskunde,

geschiedenis en linguïstiek reeds geclassificeerde rassen te onderzoeken had,

zijne op den schedelvorm gegronde uitkomsten overeenstemden met de door

die wetenschappen verkregene, en de craniologie dus alleen de van elders be-

komen slotsommen bevestigde. Maar de bevolkingen verhuizen, en deden dit

van de oudsten tijden af, veranderden van naam en levenswijze, van taal;

vooral doordrongen zij elkander wederkeerig en vermengden zich. Hierdoor

verliezen zij dikwijls de eigenschappen, die geschikt zijn om den geschied-

kundige
,

den archaeoloog, den linguist in te lichten. Maar de physische eigen-

schappen ,
vooral die van het beenig hoofd, houden gedurende een onbepaalden

tijd stand, en kunnen niet zelden, soms na eeuwen, krachtens het atavisme
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onder de meest vermengde bevolkingen weer te voorschijn komen. Dan treedt

de craniologie zelfstandig op en vergunt wel nog niet altijd, maar toch dik-

wijls ,
om de ethnische verbindingen te ontleden en de elementen van die ver-

bindingen te doen kennen. (Compt. rend. Tom. XCIV pag. 20). i). l.

AARDKUNDE.

Meteoriten. — Do meening, eenigen tijd geleden door dr. iiahn verkondigd
,

dat er sporen van organismen in meteoorsteenen zouden aanwezig zijn, is door

c. vogï
,

in een stuk, door daübrÉE aan de Académie des Sciences aan-

geboden , wederlegd. Hij verzekert dat er voor de mooning van iiaun hoege-

naamd geen grond bestaat; dat al de beweerde organische structuren anorganisch

zijn, en dat zij onder het mikroskoop geen de minste overeenkomst vertoonen met

de organismen — crinoidcn, koralen, sponzen, — waarvoor iiahn ze gehouden

heeft. (The Academy
,

Jan. 28 1882, pag. CD). d. l.

PLANTKUNDE.

Compasplanten. — Eene in de prairiën van Noord-Amerika zeer verbreide

plant, Silphium laciniatum
,

vertoont de zonderlinge eigendominelijkheid dat

de randen der nagenoeg vertikaal geplaatste bladeren naar het Noorden en

naar het Zuiden gericht zijn, zoodat de verdwaalde reiziger daaraan zelfs de

richting van den meridiaan herkennen en zoo zich orienteeren kan. Vandaar

do naam van compas-plant ,
door de Noord-Amerikanen daaraan gegeven.

liet eerst, namelijk in 1842, in eene mededeeling aan de American Asso-

ciation for the Advancement of Science
,

maakte generaal ah oiid daarop

opmerkzaam, doch het schijnt dat reeds veel vroeger jagers er mede bekend

waren, die waarschijnlijk op hun beurt hunne kennis daarvan ontleenden

aan raededeelingen van de oorspronkelijke bewoners, roodhuiden. In cuims’

Botanical Magazine, Januari 1881, wordt uitvoerig over deze plant enharo

bijzondere eigenschap gehandeld en er tevens eene afbeelding van gegeven.

De heer e. staiil heeft nu onlangs in het Jenaische Zeitschrift für

Naturicissenschaft 1881, XV, 3tcs Hft. p. 380, medegedeeld dat ook eene

in Midden-Europa algemeen verbreide plant t. w. de Latuw, Lactuca scariola

eene dergelijke eigenschap heeft. Alle bladeren vertoonen eene neiging om zich

te plaatsen in paralelle vertikaal-vlakken, die nagenoeg in den meridiaan ge-

legen zijn. Dat er hierbij aan geen invloed van het aardmagnetisme kan
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gedacht worden, meent hij als zeker te mogen stellen. Proeven met gekweekte

planten genomen, brachten hem tot de overtuiging dat hier slechts een bijzon-

der geval van heliotropismus plaats heeft. Ook is hiermede in overeenstem-

ming dat, zoowel bij Silphium laciniatum als bij Lactuca scariola, alleen

geheel vrij groeiende planten, die het volle zonlicht kunnen ontvangen, deze

eigenschap vertoonen.
xx G>

Nieuwe fossilen uit de steenkolen-periode. — In den laatstcn tijd is in

het zuiden van Schotland eene tot de steenkolen-periode hehoorende laag ont-

dekt
,

waarin een groot aantal fossilen in een uitmuntenden staat van bewa-

ring gevonden zijn. De laag bestond oorspronkelijk uit een zeer fijn slib, waar-

door al de doelen, tot in kleine bijzonderheden toe, zijn afgedrukt. Onder

die fossilen bevinden zich acht-en-twintig ganoide visscheu, waarvan twintig

nieuw zijn. Zij zijn beschreven door Dr. a. h. tkaquaie in de Transactions of

the Kopal Society of Edinburg, '1881, XXX, p. 15. Het meerendeelbehoort

tot de familie der Palaeoniscidae, maar er zijn er ook die zich van alle he-

kende familiën van Ganoiden genoeg verwijderen om nieuwe geslachten en

familiën te vormen.

ïusschen de overblijfselen van visschen zijn talrijke phjllopode en decapodo

Crustaceën gevonden, die in hetzelfde deel der Edinb. Transactions door den

heer 15. n. peush beschreven zijn.

Vooral opmerkelijk zijn de vele daar voorkomende Schorpioenen, die in

geen enkel belangrijk opzicht van de nog levenden verschillen. Alleen waren

de middelste oogen veel grooter dan de zijdelingsche. Ook bereikten zij do

aanmerkelijke grootte van 20 tot 25 centimeters.

Eindelijk is ook gebleken dat een zonderling, reeds van elders bekend fossil
,

dat men vroeger voor een gedeelte van een plant uit do familie der Cycadeön

had gehouden, en Cycadites caledonicus had genoemd, tot een Eurypterus

heeft behoord, waarvan hier talrijke gave exemplaren zijn gevonden, derhalve

aan een dier, dat behoort heeft tot een groep van groote in het water levende

Arachnoiden. De dwaling was ontstaan door de netsgewijze teekeningen aan

de oppervlakte der schaal. ( Nature
,

3 Nov. 1881). hg.

Amorphophallus Titannm. — Dit is de naam door den ontdekker beccaki

gegeven aan eene tot de familie der AroideCn beboerende plant van West-

Sumatra, die wellicht de grootste kruidachtige plant is welke haar vollen was-

dom in een enkel seizoen bereikt. De knol onder den grond heeft 5 voeten

in oratrck. Daaruit ontspringt, behalve in den bloeitijd, een enkel blad
,

waar-
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vim de steel '10 voet hoog is; daarboven verdeelt zich de steel in drie takken
,

elk zoo dik als een mans dij, en de laatste segmenten van het veel verdeelde

blad bedekken cone oppervlakte van 45 voet in omtrek. De in gedaante met

die van andere Aroideën overeenkomende bloem of spadix heeft een daaraan

beantwoordende reusachtige grootte. Levensgroote afbeeldingen van deze plant

zijn door den markies cobsi-salviati geschonken aan de koninklijke tuinen

te Kcw en bevinden zich op dit oogenblik in het Wood-Museum. (.Nature,

29 Dec. 4881, p. 20C.) iig.

DIERKUNDE.

Oorsprong der sexueele cellen bij de Hidroiden. — Voor eenigejaren wekte

zeer do aandacht cene ontdekking van e. van beneden
, volgens welke bij

Hydractinia do eieren een produkt van het cctoderm, de spermacellon een

produkt van het eudoderm zouden zijn. Dit feit generaliseerende, meende hij

zelfs dat eene sexueele tegenstelling tusschon de beide kiembladen bij alle

dieren bestond. Het is intusschen door de onderzoekingen van kleinenbeug
,

i’. e. scnuLZE, de gebroeders ueetwig, ciamician
, weissmann, gebleken

dat die regel geenszins doorgaat, zelfs niet bij de Hydroiden. De voorttolings-

organen vormen zich op drieërlei wijze;

a, beide eieren en spermatozoïden, uit het cctoderm (Hydra, Cordylo-

phora, Tubidaria enz.)

b, beide uit het endoderm (Plumularia, Sertularella).

c. Do spermatozoïden ontstaan uit het ectoderm en de eieren uit het endo-

derm (Hydractinia, Campanularia, Gonothyraea).

Volgens de waarnemingen van weissmann verschillen ton dien aanzien zelfs

soorten van een en hetzelfde geslacht, ja die tot dusver onder een en den

zelfden naam vereenigd werden. Bij Eudendrium racemosum linn. uit de

Noord-zce vermen zich de eieren uitsluitend in het endoderm, bij Eudendrium

rasemosum cav. , uit de Middellandsche-zee, even uitsluitend in het ecto-

derm; weissman heeft bij deze soorten en bij verscheidene andere Hydroiden uit

de geslachten Plumularia, Sertularella, Cordylophora, Gonothyraea
, waarge-

nomen dat do eerste vorming der eieren geschiedt in het coenosare van den stam

en dat deze eerst later in de intusschen door uitbotting ontstane gonophoren

ovorgaan. Deze verhuizing geschiedt door actieve amoeboide bewegingen der

jonge eicellen, hetzij dat deze zich van het ectoderm of van het endoderm

afscheiden. Bij Plumularia, heeft hij hetzelfde voor de sperraacellen waarge-
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nomen. Ook,hier heeft eene verhuizing naar degonangien plaats. Echter zijn er ook

Hydroiden , Obelia, Tubularia
,

waar geene zoodanige vorming der sexueele

producten in het coenosare met opvolgende verhuizing wordt waargenomen,

maar deze zich op de plaats zelve, in de gonophoren of gonangien, rondom den

blastotylus vormen. (Atm. des Sciences naturelles. Zool., 1881, 6me serie, T.XI).

IIG.

Dieren uitgeworpen door artesische putten. — Men weet dat in Algerië,
met name in de Sahara van de provincie Constantine, talrijke artesische put-

ten gehoord zijn, die een overvloed van water geven ,
dat uit dene diepte, die

gewoonlijk 70 tot 80 meters bedraagt, in de buis opstijgt en met een straal

uit de opening van deze spuit. Bij verscheidene van die putten heeft men

waargenomen dat met het uitspringende water ook dieren worden uitgeworpen ;

kleine visschen van de geslachten Chromis, Hemichromis, Cyprinodon,

water-mollusien van de geslachten

,
zoet-

Physa, Bithynia
, Melania, Melanopsis

e, a,, alsmede de zoetwater-krabben, Telphusa fluviatilis. De heer roland

dit, door tusschenkomst van n. nolike edwabds
,

aan de akademie te Parijs

raededeelendè, voegt er bij dat al deze soorten ook voorkomen in niet veraf

gelegen kleine meertjes on vijvers, door de inlanders bahr en chriats genoemd.

Volgens zijne raeening staan deze door spleten en kanalen in opene gemeen-

schap mot de diepe laag waaruit het water opstijgt. Hij meent dat zich op

die wijze het verschijnsel van het uitwerpen van levende dieren uit de putten

verklaren laat, te meer omdat daaronder geen blinde voorwerpen worden

aangetroffen. (Compt. rendus
,

19 Dec. 1881, p. 1090). hg.

Reukorgaan der insekten.. — Dat het reukvermogen der insekten in do

sprieten zetelt, is, vooral sedert de onderzoekingen van leydig, vrij alge-

meen aangenomen. Toch konden er nog twijfelingen geopperd worden. De lieer

G. iiauseb heeft deze thans opgelost door talrijke door hem genomen proeven

op een groot aantal van insekten. Om de sprieten werkeloos te maken, heeft

hij deze niet weggenomen , — hetgeen altijd een kwetsing van het dier is
,
—

maar hij dompelde de sprieten even in gesmolten paraffine, waarbij een dun

laagje van deze stof daarop achterbleef en de reeds lang bekende groefjes

aan de oppervlakte der spriet, die de openingen der reukorganen zijn, over-

dekt werden.

Om nu uittemaken of de sprieten al of niet do zetel van het reukorgaan

«ijn, handelt men op de volgende wijze. Het insekt wordt in den onveran-

derden staat gebracht in een glazen buisje. Brengt men nu een vooraf zorg-
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vuldig gereinigd glazen staafje in zijne nabijheid, dan beweegt zich het insekt

gewoonlijk niet. Maar heeft men het glazen staafje vooraf gedoopt in phenyl-

zuur, terpentijnolie of azijnzuur, dan neemt het insekt de vlucht en zoekt

zich te verbergen. Stelt men nu aan dezelfde proef insekten bloot, wier sprieten

vooraf in paraffine gedompeld zijn, dan gedragen zich verreweg de meeste

insekten bij de proef alsof aan het glazen staafje zich geenerlei riekende

zelfstandigheid bevond. Sommige soorten van kevers vertoonen echter alleen

cene merkelijke verzwakking van het reukvermogen, en bij eenige wantzen

werd zelfs de verzwakking niet waargenomen, wanneer de sprieten werkeloos

werden gemaakt.

Voorts heeft de hoer hauser eenige proeven genomen over de rol, die de

sprieten in sommige gevallen bij het zoeken van voedsel spelen en het onder-

ling zoeken der seksen voor de paring. Ook hier heeft hij bevonden dat de

sprieten als reukorganen dienst doen.

Hiervoor en voor bet histologisch onderzoek der in de sprieten gelegen reuk-

organen verwijzen wij verder naar het oorspronkelijk opstel, geplaatst in het

Zeitschnft f. Wiss. Zool. 1881, XXIV, p. 307. HG.
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STERREKUNDE.

Zonparallax. —
In September 1876 werd van wege het observatorium te

Washington eene circulaire gezonden aan de voornaamste observatoriën der

wereld, do uitnoodiging bevattende om, tijdens de oppositie van maes in

het volgende jaar, meridiaan-waarnorningen te doen, ten einde uit de
verge-

lijking dier waarnemingen de parallaxis der zon af te leiden. Daaraan werd

beantwoord door de observatoriën aan de Kaap de Goede Hoop, Melbourne,

Sydney, Cambridge in de Vereenigde Staten, Leiden, Kremsraunster en San

Pernando.

Professor Eastman heeft thans de berekening daarvan volbracht en de

uitkomsten gepubliceerd in de door het observatorium te Washington uitge-

geven verhandelingen. Zij zijn de volgende:

Eastman vermoedt dat het laatste resultaat, dat merkelijk hooger dan de

overige is, aan eene verkeerde wijze van waarnemen te Cambridge moet wor-

den toegeschreven. De waarnemingen van Kremsmunster en van San Pernando

heeft hij buitengesloten, omdat de inzenders verzuimd hadden een behoor-

lijke beschrijving van de gebruikte instrumenten en van de methode van waar-

neming te
geven (Nature

,
19 Januari 1882.) hg.

Washington en Melbourne

Zonparallax

8",971

Getal der

vergelijkingen

19

Washington
„ Sydney 8,885 7

Washington
„ Kaap de Goede Hoop 8,896 7

Melbourne
„

Leiden 8 ,809 27

Melbourne
„ Cambridge 9 ,138 ,10

6
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NATUURKUNDE.

Dissocioskoop. — De heer tommasi heeft den volgenden kleinen toestel

uitgedacht, bestemd om de dissociatie van ammoniakzouteh aan te toonen.

In een glazen huis van 20 tot 25 centim. lengte en 3 tot 4 centim. wijdte

is aan een platinadraad een strook blauw lakmoespapier opgehangon, die vooraf

gedoopt is in eene oplossing van het een of ander ammoniakzout, waarbij

men zorg moet dragen dat dit volkomen onzijdig is. Hiertoe is gewoonlijk

eene bijvoeging van eenige droppels ammoniak noodig. De oplossing moet

geschieden iu koud gedestilleerd water en een overmaat van het ammoniak-

zout bevatten.

Plaatst men nn den aldus ingerichten dissocioskoop in kokend water, dan

heeft er dissociatie plaats en het lakmoespapier kleurt zich onmiddellijk rood.

Brengt men hem daarop over in koud water, dan verbindt zich de vrij ge-

worden ammoniak weder met het chloorwaterstofznur en het papier her-

neemt de blauwe kleur. Men kan deze kleurverwisseling zich zoo dikwijls doen

herhalen als men wil. {Buil. de la Soc. chimique de Paris, 5 Dec. 1881.

p. 545.) hg.

Lichteenheid voor do photometric. — Van alle normaallichtbronnen, die

door een comitd van zaakkundigen beproefd zijn, heeft zich, naar een be-

richt in het Chemical News
,

XXXXIV, bl. 243, alleen die van vernon

iiartcoukt waarlijk standvastig getoond, terwijl allerlei zoogenaamde nor-

maalkaarscn onderling zeer aanmerkelijk verschilden, vooral door eene ver-

scheidenheid in de pitten. Wij laten daarom hier eenige bijzonderheden

aangaande die lichteenheid volgen, naar aanleiding van hetgeen daarover,

reeds in 1877, uit een bericht in hetzelfde tijdschrift is ovorgenomen in

Wiedemann's Beiblatler, I S. 677.

Uit vooraf zorgvuldig gezuiverde amerikaansche petroleum destilleert bij

een temperatuur van hoogstens 50 1 C. in ruime hoeveelheid eene vloeistof

over van zeer standvastige samenstelling. Deze bestaat voor verreweg het

grootste deel uit Pentan (C
5
II

I2
) en verder een weinig Hexan (C,.Hri ) en

bezit een dichtheid van 0,6298 tot 0,63. Haar damp heeft een densiteitvan 37.

Wordt een hoeveelheid van deze vloeistof in een gazoraeter, die reeds het

drievoud van haar datnpvolume aan gewone dampkringslucht bevat, gebracht,

dan verdampt zij binnen weinige minuten geheel en al en vormt zoo een

mengsel van merkwaardig standvastige samenstelling, welke noch door de
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absorptie van het water in den gazoraeter, noch door verschillende tempe-

ratuur of drukking merkbare verandering ondergaat.

Dit “normaalgas” laat iiaucodeï branden aan het eind van een omstreeks

10 centimeters lange koperen buis van 25,4 m. m. middellijn, uit een opening

van 6,3 m. m. wijd, onder zulk een drukking dat de vlam een hoogte van

2 a /n Engelsche duim of 58,6 m. m. verkrijge. Zij gebruikt dan
een half

engelsche kubiek voet van het gas in het uur en heeft een lichtkraoht, die

weinig verschilt met de gemiddelde van die der in Engeland gebruikelijke

normaalkaars van spermaceti met een weinig was vermengd, welke in het

uur 126 grein of weinig meer dan 8 grammen daarvan verbruikt.

Deze lichteenheid nu is het, waarvan sprake is in het hierboven aange-

haalde bericht. Men ziet dat zij vele voordeelen bezit boven de gewone,

althans dat er daarbij ook zonder die min of meer officieele beproeving wel

geene afwijkingen tot van 6 °/0 zouden te verwachten zijn, gelijk die bij de

no rmaalkaarsen zijn waargenomen. ln.

Breking van den elektrischen stroom bij den overgang tusschen twee

stoffen van verschillend geleidingsvermogen. — Eeedsin 1845 heeft g. kikcii-

HOEF op theoretische gronden betoogd, dat zulk eene breking moest plaats

hebben en later, in 1873, betoogde maxwell hetzelfde langs gansch anderen

weg. A, tiube meent die thans door proefnemingen buiten twijfel te hebben

gesteld en wel bij den overgang tusschen oplossingen van kopersulfaat van

verschillende dichtheden. Voor bijzonderheden dienaangaande, die niet in weinige

woorden zijn samen te vatten , moeten wij verwijzen naar tmbe’s opstel in

de Proceedings dor Royal society, XXXII bl. 435, of naar een uittreksel

daarvan in Wiedemann's Beiblatter
,

VI bl. 35. ln.

Over de beste wijze om een aantal elektrische lampen onderling en met

den stroomgever te verbinden heeft m. avenarius een verhandeling in het

licht gegeven, voor een deel uitvoerig in Carls Repertorium XVII, S. 575,

en het geheel verkort in Wiedemann's Beiblatter VI, S. 126. Wij meenen

hier alle belangstellenden in dit onderworp op dit in vele opzichten belangrijk

stuk opmerkzaam te moeten maken. Omtrent den inhoud kan hier alleen wor-

den medegedeeld, dat volgens den schrijver de beste der bekende verbindings-

wijzen die is, waarbij elke lamp afzonderlijk een nevensluiting van den hoofd-

geleider vormt, met opneming in elk dier nevensluitingen van eene polarisatie-

batterij. Bij het gebruik van koolplaten in eene oplossing van sodawater-

glas, zijn 8 elementen daarvan voor elke lamp voldoende. ln.
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Demonstratie der derde slingerwet. — Om dc wet voor den samenliang van

den slingertijd met de waarde van g door proefneming toe te lichten, heeft

de Universiteits-mechanious hajek
,

te Praag, naar opgave van e. mach een

apparaat vervaardigd. Het bestaat uit een V-vormigen staafslinger, die in

een raam is opgehangen, waarmede hij, door het met behulp van een in gra-

den verdeelden boog vast te stellen, gedwongen kan worden te slingeren in

een vlak, dat met de vertikaal een willekeurigen hoek maakt. Bij verschil-

lende grootten dier hoeken vindt men de vierkanten der aantallen slingerin-

gen in denzelfden tijd met de cosinussen daarvan evenredig. (Wiedemann's

Beiblütter VI, S. 57.) LN.

AARDRIJKSKUNDE.

Een oud boek over Indië. — De Heer ch. kuelens, bibliothekaris der

koninklijke Bibliotheek te Brussel, heeft een handschrift ontdekt, in 1613

aan Philip III, koning van Spanje en Portugal, geadresseerd door een offi-

cieelen descobriador
,

en handelende over het Maleische Schiereiland, Java,

China en de oude geographie van Azië, waarbij ook melding wordt gemaakt

van een Zuidelijk Indië, dat misschien Australië is. Het werk draagt den

naam van emmanuel godinho de eredia. De Heer léon Janssen heeft

later het portugeesch handschrift gereproduceerd met facsimilë’s van de 59

kaarten en teekeningen, en heeft er eene fransche vertaling en aanteekenin-

gen bijgevoegd. Er zijn maar 120 exemplaren van gedrukt, en daarvan 25

in den handel gebracht. De titel is; Malaca, l’Inde méridionale et le Ca-

thay. Kuelens heeft er eene Inleiding hijgcvoegd. — Wij meenen de aandacht

der Kederlandsche geographen te moeten vestigen op een boek, dat waar-

schijnlijk wel ’t een en ander belangrijks omtrent den ouden staat van onze

0. Indische bezittingen zal inbonden. d. l.

PLANTKUNDE.

Aldehydachtige zelfstandigheden in chlorophylhoudende plantencellen. —

Door destillatie van het uitgeporste, met natriumcarbonaat geneutraliseerde

sap van chlorophylhoudende plantendeelen verkrijgt men, volgens de hoeren

REinke en krütsciimar altijd eene meer of minder vluchtige zelfstandigheid,
die eene alkalische kopersulfaat-oplossing reduceert. Eeinke houdt deze zelf-

standigheid voor een aldehyd, het naast overeenkomende mot formaldohyd,
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en beschouwt het als onder den ontledenden invloed der zonnestralen ont-

staan uit het koolzuur dat uit de lucht is opgenomen. Uit deze aldehydach-

tige zelfstandigheid kan verder suiker of amylum worden gevormd. Ook de

door peingsheim ontdekte hjpochlorine kan in genetischen samenhang daar-

mede staan. (.Berichten der d. chem. Gesellsch. Bd. XIV p. 2144).

HG.

PHYSIOLOGIE.

Nabeelden van kleurenblinde oogen. — De heer holmgren had de zeld-

zame gelegenheid èen persoon te onderzoeken, die alleen aan zijn eene oog,

het rechter, roodblind is , terwijl hij met het andere alle kleuren vermag te

onderscheiden. Zeer opmerkelijk is het, dat het spectrum zich voor beide oogen

even ver uitstrekt. Later heeft de heer hippel met denzelfden persoon nog

een reeks van proeven met gekleurde wollen draden genomen om de kleur

der door beide oogen waargenomen negatieve nabeelden te bepalen. Do uit-

komsten waren de volgende:

Kleur der Nabeeld:

wollen draden: Linker oog. Rechter oog.

rood licht groen licht blauw

vermiljoenrood licht groen licht blauw

oranje licht groen blauw

geel licht violet blauw

geelgroen licht rooskleurig licht blauw

groen licht rooskleurig licht blauw

licht blauw licht geel licht geel

blauw licht geel licht geel

Meerdere bijzonderheden en theoretische beschouwingen vindt men in Archiv.

für Opthalmologie, XXVII, S. 47. HG.

De afstomping van het netvlies voor verschillende kleuren. — Van hot

feit dat na eene overprikkeling door wit licht de ongevoeligheid van het net-

vlies voor het rood veel langer nablijft dan voor eenige andere kleur, geven

MACÉ de LEPIiNAY en NICATI (.Journal de physique, 2e serie, I, p. 86) een

opmerkelijk bewijs. Na eene wandeling van vijf uren over sneeuwvelden in

helderen zonneschijn, waren de oogen van den eersten, zes uren nadat hij

was teruggekeerd, voor rood nog zoo ongevoelig, dat alle kunstlicht, van
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een goede olielamp zoowel als van een stearinekaars, hem sterk groen ge-

kleurd scheen. Nog vier uren later was ditzelfde, hoewel in afnemende mate,

het geval.

Ook zonder zulk een heftige prikkeling kan men, volgens do bovengenoemde

proefnemers, hetzelfde verschijnsel zeer goed waarnemen met behulp van drie

gekleurde glazen, een rood, een groen en een blauw, zóó gekozen, dat bij

het daardoor zien in gewoon daglicht de gezichtsscherpte zoo na mogelijk

voor allen dezelfde is. In een vertrok, waarvan de luiken kunnen gesloten

worden, plaatst men zich nu op eenige meters afstand van een tegen den

wand hangend wit papier, waarop letters van verschillende grootten zijn ge-

drukt en sluit die luiken bijna geheel, zoodat er slechts een schemering over-

blijft, die door het blauwe glas heen de letters van middengrootte nog even

laat onderscheiden. Ziet men nu door het roode glas, dan onderscheidt men

in het eerst niet alleen geen enkele letter, maar zelfs niets of bijna niets

van het geheele papier. Maar na weinige oogenblikken begint men eerst dit

en daarna althans de grootste letters te kunnen onderscheiden, en zelfs ge-

durende oen half uur kan men waarnemen dat de zichtbaarheid daarvan door

het roode glas toeneemt. Door het blauwe glas is van zulk oen toeneming der

gevoeligheid slechts zeer weinig waar te nemen. Het groene glas geeft uit-

komsten
,

die tusschen die met het blauwe en het roode staan. ln.

ANTHROPOLOGIE.

Uitspraak der doofstommen. — De heer gr. bell drukt den wensch uit

dat door waarnemingen met zekerheid worde uitgemaakt, of de erfelijkheid

invloed heeft op de uitspraak der doofstommen. Vooral moet daarbij met de

meeste nauwkeurigheid voor ieder individu worden bepaald, op welk tijdstip

het doof is geworden. {Com.pt rend. Tom. XCIV, pag. 100). d. l.

De aanraking tusschen het beschaafde en wilde leren. — In een korte-

lings verschenen nummer van het Journal of the Anthropological Institution
,

komt een stuk voor van Sir bautle PRÈRE over de wetten der betrekkingen

tusschen het beschaafde en wilde leven, bepaaldelijk met het oog op den in-

vloed van kolonisten op inboorlingen, afgeleid uit des schrijvers ervaringen

in Zuid-Afrika. Hij besluit dat do eenvoudige nabuurschap van een beschaafd

ras leidt tot uitsterven van het wilde ras in ’t geval der Boschjesmannen ,

dat de uitkomst twijfelachtig is ten aanzien van de Hottentotten, maar dat

er zeer zeker geen neiging tot uitsterven bestaat voor oenigcn volksstam van de
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Bantoe-familie: de Zoeloe’s
,

de Kaffers en de Bechuanen, bij wie een zeer

duidelijk streven naar europeesche beschaving wordt bespeurd. Om de voort-

gaande ontwikkeling van deze volken te bevorderen, moeten zij vrede genieten

met bescherming van leven en eigendom, de macht tot plaatselijke wetgeving bezit-

ten en moet de verkoop van sterken drank beteugeld worden. (The Academy.

Pebr. 25 1882 pag. 142.) — Indien het waar is dat de eigenlijke Hotten-

totten (oorspronkelijk in onderscheiden afdeelingen wonende in deKaap-kolonie

tot aan de Oranje-rivier, met uitsluiting van de Nomaqua’s , de Koranna’s

enz., dus de steeds tusschen en bij de Hollandsche en Engelsche kolonisten

gewoond hebbende Hottentotten) bijna zonder uitzondering eenig blank bloed

in de aderen hebben, moet dit, dunkt mij, bij cene kwestie als deze wet in

het oog worden gehouden. De Griqua-Hottentotten zijn, gelijk bekend is, een

Hollandsch-Hottentotsch basterdras, dat geheel op zich zelf staat. —• In

hoe ver in hetgeen babtle fbÈbe over de Bantoestammen zegt, eene aan-

duiding van het noodzakelijke van een engelsch protectoraat over die stammen

tegenover de Boeren ligt opgesloten, laat ik in ’t midden. Opmerking ver-

dient het, dat het schijnt, dat eenige stammen geen vrede hebben met de

onlangs gemaakte nieuwe grensscheidingen, omdat zij darrdoor geraakt zijn

buiten het gebied der Boeren, binnen hetwelk zij vrede en bescherming tegen

de aanvallen van de buiten dat gebied wonende stammen genoten. d. l.

DIERKUNDE.

Ontwikkeling van Distomum hepaticum. —
Tot de schadelijkste para-

sieten behoort Distomum hepaticum, de L e verbotworm. Alleen aan schapen

gaan daaraan in Europa voor millioenen schats verloren. Tot dusver wist men

weinig of niets omtrent de eerste ontwikkelingstoestanden van dien worm,

noch omtrent het woondier, waarin zich de embryones tijdelijk ophouden.

Wel vermoedde men, op grond van hetgeen men daaromtrent van andere

Distomen weet, dat dit woondier de eene of andere soort van slak is, mis-

schien eene Limax- of Agrion-soort, of wel een der in de zoete wateren

levende slakken, doch iets zekers was daaromtrent niet bekend. Thans is

het aan leuckabt gelukt dit woondier te ontdekken en althans de eerste

ontwikkelingstocstanden na te gaan. De uit de eieren van Distomum hepati-

cum gekomen jongen, geheel met trilhaartjes bedekt en zich daarmede in het

water, waarin de eieren geplaatst zjjn, metgroote snelheid bewegende, zoeken

de jeugdige, nooit de oudere individu’s van Limnaeus pereger, L. minutus

°f L. truncatulus op en geraken in de ademholte, in de nabijheid der nier,
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zelden dieper tot in andere organen. In die ademholte ondergaan zij de ver-

dere ontwikkeling tot sporocysten, en vervolgens ontstaan daarin rcdien, waar-

binnen zich dan het broedsel van jeugdige individu’s vormt, dat wellicht als

cercarien naar buiten treedt. Het is aan leückakï echter bij zijne talrijke

kweekingsproevcn nog niet gelukt hen verder in hun ontwikkeling te volgen.

(Archiv Jür Naturgeschichte, 1882 I, p. 80.) HG.

Tanden in de maag van slangen. — De soorten van het geslacht Dasypel-

tis, die in Afrika leven, voeden zich met vogeleieren, die zij, evenals andere

slangen hunne levende prooi, in hun geheel doorzwelgen, zoodat de eieren,

nog omgeven van hun kalkschaal in de maag geraken. Hier nu hebben zich

hoogst merkwaardige organen gevormd, namelijk tanden, die bij alle andere

gewervelde dieren slechts aan beenderen der mondholte voorkomen. Deze tan-

den zijn bevestigd aan de onderzijde der wervels boven het voorste gedeelte

der maag, en hunne spitsen doorboren den maagwand, zoodat zij in hare

holte reiken en de eischaal bij den doorgang verbreken kunnen, waarna de

inhoud, die voor voedsel dient, zich uitstort. (Kakl sempek
,

Lie natür-

lichen Existenzbedmgungen der Thiere
, Leipzig 1880, 1, p. 07.) hg.
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STERKEKUNDE.

Het Kometenlicht.
—

Sedert huggins liet licht derkometen spectroskopisch

onderzocht en daarin tweederlei spectra herkende, het eene samenhangend, het

andere uit drie niet samenhangende door donkere tusschenruirnten gescheiden

liohtbanden bestaande, heeft men vrij algemeen aangenomen dat het licht van

een komeet tweederlei bron heeft. Het samenhangende spectrum is zonder

twijfel van het teruggekaatste zonlicht afkomstig, het niet saraenhangende

spectrum zoude daarentegen van eene eigen lichtgevende stof afkomstig zijn ,

waarin men zelfs het koolstofspectrum meende te herkennen. Dit besluit is

thans weder in twijfel gesteld door de waarnemingen van respighi aan de

kometen b en c van 1881. E. is van oordeel dat de donkere tusschenruirnten,

die men vooral in het licht van den staart waarneemt, zeer wel verklaard

kunnen worden als absorhtie-strepen, gelijk men ook in het zonnespectrnm

waarneemt, wanneer de zon nabij den horizont staat en desgelijks in het

spectrum van die planeten, welke een dampkring hehbhen. (Sirius, 1882

XV
p. 37, uit Atti della E. Academia dei Lincei

,
Ser. 3. VI p. 22).

HG.

Groote Zonnevlekken. De heer w. a. hollanü zag den 22steu en 23sten

November 1881, aan boord van het schip Sarali Bell, een zonnevlek, waar-

van hij de grootte schatte op % van de middellijn der zon; de kapitein

meende zelfs dat zij ’/3 bedroeg. De heer w. n. m. christie aan het con-

servatorium te Greenwich had betere gelegenheid om de werkelijke grootte

van die vlek te bepalen, namelijk aan photographiën der zonneschijf, die
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op 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 en 27 November gemaakt waren. Al

dien tijd was de vlek zichtbaar en verplaatste zich met de draaiing der zou

om hare as. Ofschoon het nu bleek dat hamilton’s schatting veel te hoog

was, daar bij meting der vlek op de photographiön deze in lengte '/
20

en

in breedte '/J5
van de zonmiddellijn besloeg, zoo was deze vlek toch buiten-

gewoon groot. Zij nam in haar geheel 832 millioenste van de zichtbare zons-

oppervlakte in, waarvan 152 millioenste op de kern, het overige voor de

omringende halfschaduw kwamen. Twee nog iets grootere vlekken werden ge-

photographecrd op den 22slcn Maart en op 1 Juni 1881. De geheele opper-

vlakte der eerste bedroeg 919, der tweede 931 millioenste der zichtbare zons-

oppervlakte. (Nature
,

9 Febr. 1882, p. 337). ilg.

NATUURKUNDE.

Koolpoeder In plaats van amalgama voor de kussens der gewone elek-

triseermachine. — Agostini raadt het gebruik daarvan aan (Rivista Scienli-

fico Indust. XIII, p. 394). Hij vermengt zeer fijn koolpoeder met petroleum

tot een brij, die hij met een penseel op een blad dun papier uitstrijkt. De

kussens der machine worden met reepen van het zoo toehereidepapier bedekt.

Zij zijn niet hygroskopisch, geven steeds een goede elektriciteitsontwikkeling

en reinigen de schijf.

Bij het vermelden hiervan in zijne Beiblatter (VI, p. 245) merkt wxeue-

MANN aan, dat reeds in '1858 tarelli datzelfdegebruik van koolpoeder heeft

voorgeslagen. ln.

Een uiterst gevoelige thermoskopische inrichting. —
Zulk eene heeft iang-

i.ey (,Sillhnans American Journal XXI, p. 187 en Journal de physique

S. 2. I. p. 148j verkregen door toepassing van do bekende vermindering in

het geleidingsvermogen der metalen voor elektriciteit, door verhooging hunner

temperatuur. Hij heeft deze toepassing zeer vruchtbrengend kunnen maken

doordat het hem gelukt is ijzerreepjes te verkrijgen van iets minder dan 0,5

m.m. breed en slechts 0,004 m.m. dik. Zulk een reepje, veertienmaalsamen -

gevouwen, vormde een rechthoekje van
7

m.m. breed en 12 m.m. hoog, dat een

deel uitmaakte van de stroombaan in de bekende Wheatstonesche brug. Met

een gevoeligen rhcoskoop verbonden levert dit een thermoskoop op, die om-

streeks 200 malen gevoeliger is dan die van melloni. Men kan daarmede

een verschil of verandering van temperatuur van niet meer dan een tiendui-

zendste van 1" C. duidelijk aantoonen.
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Als voorbeeld van het gebruik dat hij van dezen thermoskoop heeft gemaakt

geeft langlet bepalingen aangaande de verdeeling der warmte in een diffractie-

spectrum
,

van zonlicht dat enkel door terugkaatsing verkregen was, en dat een

ruimte van 0,0004 tot 0,0007 m.m. golflengte omvatte. Hij verkreeg een uit-

komst, geheel verschillend van allo vroegere, daar hij het maximum der

warmte niet vond in het ultraroode deel van het spectrum, maar in het geel,

nabij de lijn d. van frauenhofer. ln>

Integreerende hygrometer. — Mignon en rouaud geven dezen naam aan

een werktuig van hunne vinding, dat, wat de inrichting aangaat, geheel over-

eenkomt met de amraoniakijsraachines van carré. {Nature XXV, p. 564.)
Een ijzeren buis, met door samenpersing vloeibaar gemaakten ammoniak ge-

vuld, wordt door bet openen van een kraan in verbinding gebracht met een

andere, die gedeeltelijk met water is gevuld. Dit laatste slorpt de nu gas-

vormig wordende ammoniak op, en er ontstaat dus in de buis in zeer korten

tijd cene temperatuurverlaging, die den waterdamp uit de lucht rondom de

eerste buis in ruime mate daarop condonseeren doet. In twintig minuten ver-

kregen M. en R. drie grammen water op deze wijze gecondenseerd uit de

lucht in een vertrek, op een zeer drogen dag. Na smelting en weging kan

dit vocht geanalyseerd worden, wat wel liet voornaamste nut van dozen vorm

wezen zal. ln.

SCHEIKUNDE.

Caesium. — Hot was aan buksen
,

don ontdekker der alkali-mctalen rubi-

dium en caesium
,

reeds gelukt liet eerste in metallischcn toestandaf te schei-

den. Thans heeft SBXTERBERG ook het tweede als metaal verkregen. De voor-

bereidende werkzaamheden, die de verwerking vorderden van eenigc centenaars

ruwen aluin uit lepidolith, geschiedden in liet laboratorium van mauquakt

te Bonn; de afscheiding van het caesium-motaal uit cyan-caesium langs elek-

trolytischeu weg had plaats in het laboratorium van buksen.

Het cacsium-mctaal heeft in physischc eigenschappen veel overeenkomst met

do overige alkalimetalen. Het is zilverwit, rekbaar en zeer week. Reeds bij

2ü. n
5 C. smelt het. Zijn spec, gewicht bedraagt bij 15° C. 1.88. Op water

geworpen, ontbrandt het. Ook aan de lucht heeft snelle ontbranding plaats,

tenzij het met petroleum of oxyd bedekt is. {Annalen der Chemie, 1882,

Bd. 211
, p , 100.) «O.
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Dissociatie van clilor. —
Voor een jaar toonden de gebroeders meyer aan

dat do dichtheid van den damp van chlor tusschen 1200° en 1500° twee

derden is van die bij 600°. De heeren a. r. smith en w. b. lowe deelden

den leden Februari j.l. aan de Chemical Society het volgende mede: “Zij

gingen uit van liet denkbeeld dat, indien chlor door een huis werd geleid

in jodkalium, wellicht minder jodium vrij zoude worden, wanneer de huis

sterk verhit werd dan wanneer de huis koud was. Werkelijk bevonden zij,

dat wanneer dit achtereenvolgens geschiedde door een huis die tot 1030° verhit

was en daarop door dezelfde huis bij 6°, de uitkomst aan de verwachting

beantwoordde. Zij drukken dit zóó uit: “1 gram chlor hij 0° wordt 0,744

gram hij 1030“.” Waar liet overige chlor blijft wordt niet vermeld. ( Chem.

News, 24 Pebr. 1882, p. 85). ug.

PROUT’s hypothese. — De heer r. w. clakke hooft ecu zeer omvangrijk

work gedaan door do atoomgewichten van alio met zekerlieid bekende elemen-

ten
,

ten getale van zesenzestig, op nieuw te berekenen en daarbij de noodig

geworden correction aan te brengen. Zijne uitkomsten zijn medegedeeld in

het American Chemical Journal Vol. Ill en de tabel daaruit overgenomen

in den Naturforscher , 1882, pag. 75. Aan liet slot zijner inededeeling over-

weegt bij de meerdere of mindere gegrondheid dor bekende hypothese van

p itout
, volgens welke alle overige atoomgcwichten veelvouden van dat van

waterstof zouden zijn. Hij bevindt, dat bij 39 elementen, d. i. bij ‘j, van

bet geheel, bet .atoomgewiebt minder dan 0.1 afwijkt van datgene wat bet

zijn moest, indien trout’s hypothese juist was. Ouder de overige atoom-

gewiebten zijn er 3, die aan halve veelvouden beantwoorden, 11 zoo gebrek-

kig bepaald, dat men er niets met zekerheid uit kan aüeiden, terwijl ook

de overige nog eene revisie vorderen. Hij meent derhalve dat door zijn onder-

zoek de waarschijnlijkheid van pkout’s hypothese zeer vermeerderd is.

HG.

PHYSIOLOGIE.

Willekeurige samentrekking der pezen. — Keeds sedert geruimen tijd houdt

men het er voor dat de pezen zich actief kunnen samentrekken, zij het dan

ook in veel mindere mate dan het spiervleesch. j. guérin, die in 1856 deze

stelling verdedigde, terwijl in hetzelfde jaar elourens do gevoeligheid der

pezen aantoondo, komt nu op tegen den naam van pees-reflex, dien men aan

die samentrekking heeft gegeven. Volgens hem trekken de pezen zich samen
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1° onder den invloed van den wil, en 2° onder een anderen, nog niet juist

bepaalden, invloed. Wat de willekeurige samentrekking aangaat, reeds in 1861

toonde papenheim en in 1860 sappey in de pezen zenuwen aan, die niet

anders dan verlengsels van de spierzenuwen konden wezen. Maar die wille-

keurige samentrekking der pezen wordt door liet volgende bewezen. Wanneer

men willekeurig het been op de dij strekt, trekt het gedeelte van de pees

der rechter dijspier, dat tusschen de knieschijf cn het scheenbeen ligt, zich

samen, en dat er dan werkelijk cene contractie plaats heeft, wordt bewezen

doordien naalden, in dat gedeelte der pees ingeplant, aantoonen dat de be-

weging in twee richtingen, namelijk van beneden naar boven en van boven

naar beneden geschiedt. En dat die samentrekking onder den invloed van den

wil plaats heeft, wordt bewezen doordien bij personen, bij wie de knieschijf

met het dijbeen vergroeid is, maar die de knie nog even kunnen buigen, en die

pogen het been uit te strekken, inderdaadeene samentrekking van het bedoelde

peesgedeelte wordt waargenomen.
— Van de onwillekeurige samentrekking dior-

zelfde pees geeft de volgende proef oen voorbeeld. Wanneer men zit, terwijl

het been rechthoekig op de dij gebogen is, maar de voet niet op den grond

rust, en men slaat dan met don radiaalrand der hand op het tibiale gedeelte

van de knieschijfpees, dan volgt dadelijk de onwillekeurige samentrekking

(contraction de résistance) van die pees en dientengevolge ecu zekere graad

van strekking van het been (Gompt. rend. Tom. XCIV, pag. 566). dl.

Hypnotisme. —
Den 13dcn Februari j.l. deelde de hoer h. milne ed-

wards aan de Académie des Sciences mede, dat hij met den directeur dor

menagerie van het museum van natuurlijke historie do door Prof. harting

te Utrecht genomen hypnotische proeven op dieren (die, gelijk men weet, zoo

noodlottig waren voor dikwijls gehypnotiseerde hoenders), zoude herhalen.

Maar reeds nu meende hij a priori te moeten verklaren, dat men, door

dikwijls dergelijke proeven op hysterische vrouwen te herhalen — en haar zoo-

doende zonder twijfel als “sujets do demonstration” to volmaken, — groot

gevaar loopt haren toestand te doen verergeren. (Compt. rend. Tom. XCIV,

pag. 385). — In dezelfde zitting werd voorgelezen een opstel van j. m. cuarcot
,

over de verschillende toestanden waarin hysterische personen door het hypno-

tisme geraken. Die toestanden zijn volgens hem; 1° die van catalepsis, 2 11 die

van lethargie en 3° die van somnambulismus. Ieder van deze kan zich al da-

delijk voordoen en op zich zelf blijven bestaan, of ook zich bij een en het-

zelfde voorwerp in den loop van eene en dezelfde waarneming achtereenvol-
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geus vertoonen in deze of gene orde. Voor de beschrijving dier toestanden

verwijzen wij naar het oorspronkelijke. (Ibid. pag. 403.) d. L.

METEOROLOGIE.

Het magnetische onweder van 11—14 Augustus 1880. —
Do heer wild heeft

gelegenheid gehad de op de volgende vier, ver van elkander gelegen plaat-

sen verrichte en ten declo photographisch geregistreerde waarnemingen onder-

ling te vergelijken.

Kcw op 51° 25' N. Br.,

Pawlosk, „
50° 41'

,,

Zihawei, in China
. . ,,

31" 12'
„

Melhourne, Australië,
„

37° 50 Z. Br.,

Het bleek uit die vergelijking, dut de magnetische storm, welke alle drie

do magnetische elementen, declinatie, horizontale en verticale intensiteit, be-

trof, op hetzelfde oogenblik, 11 Augustus 12 u. 15 m. (Pawlowsk. tijd), op

de vier plaatsen begon en ook op denzelfden tijd, 14 Aug. tusschen 9 en 10

uur, eindigde. Eigenlijk bestond deze storm nog uit drie op elkander volgende

en niet scherp gescheiden maar in elkander ovorgaande stormen, en daarin

traden verschillen op tusschen de vier waarncmingsplaatsen. Op alle drie de

storingsdagen en op alle vier de plaatsen openbaarde zich te midden der sto-

ringen nog do normale dagelijksche gang der declinatie, die zich, gelijk be-

kend is, naar den dagelijkschen tijd regelt.

Het zijn derhalve, zoo niet eeno enkele kracht, dan toch in elk geval ge-

lijktijdig optredende en verdwijnende krachten, welke de storingen in de

drie elementen van het aardmagnetisme teweeg brengen, en de oorzaak daar-

van kan bezwaarlijk elders dan in de zon worden gezocht. Toch meent wild,

dat liet ónmogelijk is deze storingen alleen aan den invloed dor zon als mag-

netisch lichaam toe te schrijven, maar dat men daarbij aan een gecombineerde

werking van de zon en van do elektrische aardstroomen moet donken. Daar-

omtrent moeten wij naar liet oorspronkelijke verwijzen, maar voegen hier

nog bij dat wjlij voornemens is aan het meteorologisch-magnetisch-obscr-

vatorium te Pawlosk, in den volgenden zomer, proefondervinderlijke onderzoe-

kingen te doen over de al of niet gegrondheid zijner hypothese. (Bulletin de

VAcad. d. sc. de St. Pétershourg ,
T. XXVII. au.
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DIERKUNDE.

Kreeftenpest. ■—- Onder dezen naam is sedert eenigen tijd eene ziekte der

rivierkreeften in Duitschland, Oostenrijk en den Elzas bekend, waardoor zeer

velen sterven. Dr. iiauz {Fischerei-Zeüung, Wien 1880—1881) hoeft van

deze ziekte eene uitvoerige studie gemaakt en bevonden dat zij veroorzaakt

wordt door de aanwezigheid van Distoma cirrigerum baer in de spieren van

de kreeft. Soms zijn er in do spieren van een enkel voorwerp tot 200 zulke

distomen bevat, alle geënkysteerd op de wijze der trichinen. Voor de voort-

planting moeten deze distomen eene verhuizing ondergaan , hetzij in een visch

of in een vogel, vooral zwaluwen. Schadelijk voor den menscli zijn zij volgens

iiaiïz niet. Do zieke kreeften kunnen gerust gegeten worden. hg.

VERSCHEIDENHEDEN.

Ontdekking van kleine organismen in drinkwater. — Het kan gebeuren,

dat zeer kleine en tevens zeer doorschijnende organismen, —bacteriën, micro-

bien
, protoplasmatische massa’s in hot water aanwezig zijn, zonder dat men

deze door het miskroskoop, zelfs bij zeer sterke vergrooting, vermag te ont-

dekken. Professor maggi heeft, toen hij belast was met een onderzoek van

liet Lago Maggiore ,
dat men voor eene drinkwaterleidingnaar Milaan bestemde,

bij liet oogenschijnlijk heldere water een weinig osraiumzuur gevoegd en het

daarop acht-en-veertig uren laten staan. Dan vormt zich op den bodem van

het vat een bezinksel, waarin men duidelijk do
vroeger onzichtbare organis-

men erkennen kan. Ook eene voorafgaande kleuring met haematoxiline, me-

thylviolet, 'magenta enz., kan hierbij nuttig zijn. (Nature
,

9 Febr. 1882

p. 348). ' hg.

Tegengift van slangenven|jn. —
De Braziliaansche geleerde j. u. de laceuda

kondigde eenigen tijd geleden aan, dat hij in onderhuidschc injectiën van eene

oplossing van permanganas kalicus een middel had gevonden om de bijna altijd

doodelijke gevolgen van den beet der vergiftige slangen te bestrijden. Hij heeft

toen en later een aantal gevallen van herstel door dit middel medegedeeld,

waaronder er waren die reeds wanhopig schenen. Van hoeveel belang deze ontdek-

king is toont de QüATREFAQES aan; op Martinique alleen beloopt de sterfte aan

den beet van Bothrops lanceolatus 50 per jaar op eene bevolking van 125000

zielen, zonder nog diegenen mede te rekenen, die voor hun leven gebrek-

kelijk of ziekelijk zijn geworden. Terecht merkt hij op, dat die ontdekking
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zelfs voor Frankrijk, waar de adder (Vipera berus) hier en daar nog al veel

voorkomt, —
ik voeg er bij: en voor ons Drenthe, waar nog in 1880 een

meisje aan den beet van een adder bezweek, — geenszins onverschillig is.

Dn LACERDA drukt op de noodzakelijkheid om de oplossing te bereiden op

het oogenblik dat men haar gebruiken wil. Hij raadt aan om kleine pakjes

van 0,1 gram permanganas kalious en een fleschje, dat 10 gram water be-

vat
,

steeds in voorraad te hebben. De injectie geschiedt met een spuitje van

pravaz. Men moet een toesnoerend verband boven de wond aanleggen (een

laatband b. v.) en langzaam een halve spuitvol injicieeren in elk wondje, dat

door de tanden van de slang gemaakt is. Daarna drukt men die weefsels sa-

men om de diffusie van het vocht te bevorderen. Is het lid reeds gezwollen ,

dan moet men ook eenige injectiën doen op de grenzen van de zwelling. Zoo

de snelheid, waarmede de verschijnselen zich vertoon en
,

doen vermoeden dat

het vergift rechtstreeks in eene ader is gekomen
,

doet men eene injectie in

eene oppervlakkige ader.

In aanmerking nemende dat, volgens vroegere onderzoekingen van de la-

cekda
,

de vergiftige eigenschappen van het giftvocht der slangen afhangen

van kleine lichaampjes, die meer of minder analogie vertonnen met die, welke

men dagelijks in de smetstoffen ontdekt, vraagt de quathefages ,
of die

injectiën bij deze ook niet van toepassing zouden kunnen zijn. Mij schijnt het

toe dat het middel ook bij dollehondsbeetzou kunnen worden beproefd. (Compt.

rend. Tom. XCIV, pag. 488). dl.
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STERREKUNDE.

Bewaring van de energie der zon. — Hoe de zon, schijnbaar onverminderd,

voortgaat warmte uittestralen, die, alleen met uitzondering van een zeer klein

gedeelte (j jroVffïïïï) i
dat door onze aarde en de overige planeten opgevan-

gen wordt, in de ruimte verloren gaat, is een tot hiertoe onopgelost vraag-

stuk. De laatste, door mayeii en sir w. Thomson voorop gezette hypothese,

namelijk die, alsof de warmte dor zon door daarop vallende meteorieten zoude

gevoed worden, is door laatstgenoemde weder teruggenomen.

In eeno voordracht in de Royal Society van 2 Maart 1882, heeft c. wil-

ei am siemens eonen geheel anderen weg tor verklaring ingeslagon. Wij kunnen

hem daarop niet geheel volgen, maar alleen een zeer beknopt begrip van zijne

hypothese geven.

Hij gaat uit van de meening dat de interplanetaire ruimte niet geheel ledig

is, maar de gassen
die de atmospheer samenstellon en bovendien waterstof

in zeer verdunden staat bevat. Een bewijs daarvoor vindt hij in do gassen

die in meteoorsteenen opgesloten gevonden worden.

Nu neemt hij aan dat die gassen ,
waaronder water- en koolstofverbindingen,

in dien zeer verdunden staat zich in gedissocieerden toestand bevinden. Ein-

delijk zoekt bij aantotoonen dat ten gevolge van de groote centrifugale snel-

heid dor zonsoppervlakte deze gedissocieerde bestanddeelen voortdurend weer

naar de zon worden teruggevoei d, zich daar op nieuw verbinden, hierbij warmte

ontwikkelen, terwijl zij in gebonden staat weder in de ruimte terugkeeren om

daar op nieuw gedissocieerd te worden. {Nature, 9 March 1882, p. 440.)

HG.

8
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NATUURKUNDE.

Michelson’s thermoskoop. — Naast langley’s “bolometer,” die wij in een

vorige aflevering van dit bijblad beschreven, plaatst nu de heer M. a. michel-

son een werktuigje, dat volgens hem even gevoelig is en het voordeel aan-

biedt van een veel grootero eenvoudigheid in inrichting en gebruik. (Journal

de physique, 2e serie, I, p. 183). Het bestaat nit twee over de geheele

lengte aan elkaar verbonden reepjes, een van koper en een van hard gevul-

caniseerde caoutchouc, van 50 m.m. lang, 1 m.m. breed en omstreeks 0,1 m.m.

dik. Vertikaal geplaatst, en met het ondereind aan den voet van het werk-

tuig bevestigd, is dit dubbelstaafje aan het boveneind door een dun glas-

draadje verlengd, dat drukt tegen een om een as bewegelijk spiegeltje, op

zeer geringcn afstand van die as. Door de veel sterkere uitzetting van het

caoutschouc kromt zich het staafje aanmerkelijk bij de minste temperatuur-

verandering: omstreeks 1 m.m. voor 1° C., en brengt het spiegeltje in be-

weging, waarvan de stand op de gewone wijze met behulp van een kijker

met schaalverdeeling wordt waargenomen. ln.

<

SCHEIKUNDE.

Synthese van chlnine. — In een brief van den heer e. j. maumené aan

den president der Parijsche akademie van wetenschappen bericht eerstgenoemde

dat het hem gelukt is zwavelzure chinine door synthese uit H, Az. te ver-

krijgen. Hij heeft de beschrijving van de wijze van bereiding in een verzegeld

pakket hij de akademie gedeponeerd. Alvorens dat te doen openen zal het

verkregen product aan een therapeutisch onderzoek worden onderworpen. {Compt.

rendus Tom. XCIV, p. 968). iig. d. l.

GEOLOGIE.

Planten-indrukken in de oudere gesteenten. — Op de buitengewone voor-

zichtigheid ,
die in acht te nemen is bij liet dctermineercn van de onduidelijke

indrukken in oudere gesteenten, en die vaak verklaard worden van planten

afkomstig te zijn, wordt aangedrongen door de resultaten van den zwcedschen

natuurkenner a. g. naïiiohst, van welke carruthers een verslag heeft ge-

geven in het Geoloyical Magazine. Nathorst heeft de sporen , die crustaceën,

anneliden enz. hij het kruipen over vochtige pleister of slijk achterlaten, met

zorg bestudeerd, en liet bleek dat zij buitengewoon geleken op de indrukken

in palaeozoische gesteenten, die beschouwd worden als afkomstig van algen.



WETENSCHAPPEL!JK BIJBLAD. 59

Allerwaarschijnlijkst zal de zoogenaamde Eophyton van de Cambrischo gesteen-
ten in Zweden , die gehouden is voor de oudste phauerogamische plant, blijken

slechts de sporen van medusen te zijn. Volgens nathorst moeten de medusen

van de Jura-periode tot de Cambrische worden teruggebracht. — Carruthers

heeft zich verzekerd, dat de indrukken op de onder-silurische leisteenen van

Angers, door sapouta beschreven als de oudste bekende varen, geen aan-

spraak hebben op een organischen oorsprong. (The Academy , Jan. 14 pag. 30).

d. L.

PHYSIOLOGIE.

Hypnotisme. — A. dumontpallier. en p. magnin deelen aan de Académie

des Sciences mede, hoe de nadeelige gevolgen (Bijblad, bladz. 53) van het

hypnotiseeren kunnen worden voorkomen. Zij drukken hunne meaning uit in

de woorden: “la cause qui fait, défait." ïe weten : bij eene voor hypnotisme

vatbare hysterische verwekt men lethargie door de oogbollen zacht te wrijven , —

de kataleptische periode door het gereflecteerd zonlicht op de geopende oogen
te laten vallen, — den somnambulen toestand door eene lichte drukking op

de kruin des hoofds. Wil men nu een van die toestanden doen verdwijnen ,

dan wende men het middel aan, dat juist dien toestand verwekt, Op die

wijze kan men ook de beide zijdelingsche helften des lichaams in verschil-

lende hypnotische toestanden verplaatsen (b. v. rechts katalepsis, links som-

nambulisraus) enz. (Compt rend. Tom XCIV, pag. G32). — Het beginsel

van deze methode heeft veel van het similia similibus curantur” der ho-

moeöpathen. d. l.

Bloed-acclimatatie in hooge bergstreken. Wanneer menschen of dieren

snel naar meer dan 2000 M. boven de oppervlakte der zee worden verplaatst,

dan ondervinden zij in verschillenden graad ongesteldheden, in Europa bekend

onder den naam van bergziekte (mal des montagnes)
,

in de Andes onder

dien van soroche of pnna ,
in den Himalaya onder dien van bies. Dll. JODE-

danex heeft beweerd dat die aandoeningen veroorzaakt werden door vermin-

dering van de zuurstof des bloeds , — een gevolg van de verminderde spanning

van dat gas in do omgevonde lucht, — en voorgesteld dien toestand anoxyhémie

te noemen. De heer p. BERT heeft dit bevestigd gevonden en door talrijke analy-

sen bewezen, dat de zuurstof in het bloed vermindert naarmate de atmos-

pherische drukking geringer wordt, m. a. w. dat de haemoglobuline naar die

mate aan zuurstof verliest.

Hoe langer echter iemand op die hoogte blijft leven, des te meerverdwij-
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nen cle verschijnselen der “bergziekte” en schijnt hij zich te acclimateeren

Nog meer is dit het geval bij zijne daar geborene nakomelingen, ofschoon
,

volgens jourdanet, in geval van ziekte, de nog eenigszins voortbestaande

anoxyhaemie van haar aanzijn doet blijken. Eindelijk echter wordt die halve

acclimatatie cene volledige, te vollediger, naarmate er meer generation zijn

verloopen.

Welke is de oorzaak van die acclimatatie? Naar het oordeel van bekt deze,

dat eeno vermeerdering van haemoglobuline in het bloed hier compenseerend

optreedt. Men moet de onderzoekingen hieromtrent op huisdieren, zoo mogelijk

op de kleinere, zich snel voortplantende instellen, meer dan op den mensch,

dio op niet meer dan vijf generation in eene eeuw kan rekenen. Na vele ver-

geefsoho pogingen heeft bukt onlangs uit La Paz, 3700 M. hoog, het bloed

van acht soorten van plantenetende zoogdieren en varkens ontvangen, en be-

vonden dat die verschillende monsters bloed eene hoeveelheid van 16,2 tot

21,6™ zuurstof op elke 100™ bloed konden opslorpen, — terwijl onderzoe-

kingen in Frankrijk en elders in Europa hebben bewezen, dat de hoeveelheid

zuurstof, die het bloed van plantenetende zoogdieren in lagere streken kan

opnemen, slechts 10 a 12cc op de lOOcc bloed bedraagt ( Compt. rend. Tom.

XCIV pag. 805). —
Dat de bergongesteldheid aan vermindering van den

toevoer van zuurstof aan het bloed moet worden toegeschreven, was, meenen

wij, reeds lang voorondersteld. De door bekt ter verklaring der bedoeldeaccli-

matatie aangenomene compensatie van de verminderde verbinding der haemo-

globuliue met zuurstof door vermeerdering der eerste is niet onwaarschijnlijk,

doch wij meenen hier ook te moeten wijzen op de waarneming, dat in Amerika

de inboorlingen, die de hooge Andes bewonen, zich onderscheiden door eene

zeer ruime borstholte en eene groote longen-capaciteit, zoodat bij hen de min-

dere procenten zuurstof, die het bij elke inademing in de longen komende

volume lucht bevat, gecompenseerd wordt door het grooter volume der lucht,

dat zij telkens inademen. Wellicht dat sterkere ademhalings-inspanningen,

als gevolg van de verminderde athmospherische drukking, op den duur ver-

wijding der borstholte en vergrooting dor longen-capaciteit ten gevolgen heb-

ben
,

en daarin mede eene oorzaak der acclimatatie op bergen te zoeken is.

1). L.

DIERKUNDE.

Over trichinen in gezouten varkensvleesch. — G. collin heeft een aan-

tal proeven genomen om de voorwaarden, onder welke gezouten varkensvleesch

en spek zonder nadeel kunnen gebruikt worden, te bepalen. Hij zoutte in
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hooge mate triehineus varkensvleesch in ('1 deel zout op 3 cleelen water), en

onderzocht dan na verloop van verschillende tijdperken dat vlcesch mikrosko-

pisch. De ruimte laat niet toe coltn daarbij op den voet te volgen ; genoeo-

dat eene indompeling in den pekel gedurende 15 dagen van sommige stukken

voldoende was om alle trichinen te dooden, doch dat dit in hot binnenste van

grootere stukken, b. v. in een vrij groote ham, eerst na twee maanden het

geval was. In gezouten amerikaansch varkensvleesch en spek, —
’t geen

allerwaarschijnlijkst, wanneer het in Frankrijk aankomt, wel voorlanger dan

twee maanden ingezouten zal zijn geweest, — kon colin alleen doode tri-

chinen vinden; gedeelten, uit hot binnenste der stukken vleesch genomen ,

werden door musschen
,

muizen
,

ratten en konijnen genuttigd, zonder dat zich

in de ingewanden dier dieren een enkele trichine, na de oplossing van haar

omhulsel, ontrolde, of dat een dier dieren triehineus is geworden. Hij stemt

echter toe, dat in stukken van grooten omvang, die slecht van zout door-

trokken zijn (b. v. na inzouting gedurende sterke zomerwarmte) eenige levende

trichinen kunnen overblijven (Compt
.

rend. Tom. XCIV , pag, 886.

IX L.

Snelheid van de oplossing van gift door eene wond. — Wij hebben op

bladz. 29 de uitkomsten der proeven van davaine hieromtrent medegedeeld.

De ongeregeldheid van het tijdsverloop tusschen de inenting had davaine

toegeschreven aan het verschil van den aard der wond. De heer a. kodet

schrijft nu dat de proeven van davaine de uitkomsten van zijne eigene, dezen

winter genomen, proefnemingen bevestigen. Hij merkte daarbij dezelfde onge-

lijkheden op, doch kon die niet aan den verschillenden aard der verwondingen

toeschrijven, aangezien hij altijd op eene en dezelfde wijze was te werk gegaan.

Hij nam zijne proeven op konijnen, entte die met een lancet aan de punten

der ooren in, en sneed vervolgens, na verschillend tijdsverloop ,
die ooren

zooveel doenlijk altijd op dezelfde hoogte af. De uitkomsten waren deze:

8 konijnen; tijdsverloop 1 tot 10 uren; 4 gezond gebleven (tijdsverl. 1,

3, 7 en 10 uren).

9 konijnen; tijdsverloop hetzelfde; 3 gezond gebleven (tijdsverl. 3, 5 en

6 uren).

12 konijnen; tijdsverloop 3 uren; allen bezweken.

12 konijnen; tijdsverloop
3/., uur; allen bezweken.

Eodet meent daarom hier te moeten denken aan het veranderlijke van de

bacteriën zelven, aan het verschil in de gesteldheid der ingeënte dieren [m.

a. w. aan hunne verschillende praedispositie], en aan de localisatie van de
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bacteriën in dit of dat, meer of minder gunstig punt van het onderlmidschc

weefsel. ( Compt. rend. Tom XCIV, pag. 1060). d. l.

Gevoeligheid van Daphnla’s voor verschillend gekleurde lichtstralen. — In

1809 had paul bbrt eenigo proeven gedaan,
waaruit hij afleidde dat Daphnia’s

voor lichtstralen van verschillende breekbaarheid volkomen gelijke gevoeligheid

als wij menscheu bezitten en de zichtbaarheid van het spectrum voor hen de-

zelfde grenzen heeft als voor ons.

Sir John lubbock heeft de proeven op de volgende wijze herhaald. Hij

bracht een 50-tal Daphnia's in een houten trog, op welks bodem, door middel

van een spiegel, een zonnespectrum werd geworpen. De trog kon door een

zeker aantal glazen tusschenschotten in oven zoovele vakken verdeeld worden

als er kleuren zijn. Nadat nu hot water met de daarin bevatte diertjes tien

minuten lang door hot spectrum beschenen was, werden de glazen platen

geplaatst en het getal der Daphnia’s in elk vak bepaald. Wij willen de uit-

komsten van eene zijner proevenreeksen hier aan voeren.

Hierbij moet in het oog gehouden worden dat de wijdte der vakken niet

gelijk was. Het geele vak had een wijdte van slechts
3/., duim, het groene

eene van 2 duim. Doch, ook dit in aanmerking genomen zijnde, is het aantal

Daphia's nog het grootst in het groen. Zij volgen derhalve niet geheel de

intensiteit van het licht.

Lubbock heeft deze proeven nog op verschillende wijzen gevarieerd. Zoo

b. v. door afsnijding van het grootste gedeelde van het spectrum en aan de

Daphnia’s slechts de keus te laten tusschen violet en ultra-violet. Bij een

zijner proevenroeksen vond hij:

Violet. Ultra-violet. Duister.

238 45 17

Do Daphnia’s schijnen derhalve nog nltra-violette stralen waar te nemen,

die voor ons menschen onzichtbaar zijn. Bij mieren had lubbock vroeger de-

zelfde uitkomst verkregen. ( Nature
,

2 March 1882 p. 421). uo.

Proef 1

Duister.

0

Violet.

0

Blaaw.

3

Groen.

39

Geel.

5

Eood.

3

n
2 0 4 2 37 7 3

n
3 0 0 4 34 40 5

r>
4 1 1 5 30 8 6

5 0 -1 4 33 6 6

1 3 48 470
'

36 23
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Notelephas. —
In het reeds in 1845 verschenen werk van graaf strzelecki

,

Physical description of Nerv-South- Wales and van Diemen’s land, deelde de

■schrijver mede dat hij van een inlander een kies van een Mastodon had ge-

kocht, en dat hij van dien inlander vernomen had dat er nog meerdere en

grootere in het binnenland gevonden werden. Owen, aan wien strzelecki

de kies toonde, had aan het dier den naam van Mastodon australis gegeven.

Sedert had men niets meer vernomen van het vinden van overblijfsels van

een olifantachtig dier in Nieuw-Holland. Thans bericht owen dat hij van zekeren

heer tiiwiston hólland, neef van den heer p. n. isaac, een stuk van een

slagtand had ontvangen, door den laatsten gevonden in het bezinksel in een

bergkloof in een district, dat ongeveer op een afstand van zestig mijlen van

Moreton baai in Queensland gelegen is. Een nauwkeurig onderzoek van dien

tand leert dat hij afkomstig is van een Mastodon of Olifant, die iets kleiner

was dan de tegenwoordige Aziatische of Afrikaansche olifanten.

Het schijnt derhalve niet meer betwijfeld te kunnen worden dat ook Nieuw-

Ilolland eenmaal de woonplaats van olifantachtige dieren is geweest. (Nature

15 April 1882, p. 571). hg.

VERSCHEIDENHEDEN.

Binnenzee ten zuiden van Algerlü. — Het plan van den heer roddaire,

om ten zuiden van Algerië en Tunis eene binnenzee te scheppen, hetwelk

sedert eenigen tijd op den achtergrond was getreden, schijnt weer meer be-

langstelling te wekken, nadat de onvermoeide ontwerper voorleden jaar de

door eenigen, ook in den boezem van de Académie des Sciences
, tegen zijn

plan ingébrachte bedenkingen en bezwaren op grond van nieuwe waterpassingen

en andere onderzoekingen heeft wederlegd. Voor hen, die omtrent dat plan

niet op de hoogte zijn, zij hier vermeld, dat in het zuiden van Algerië en

het gebied van Tunis zich eene van het oosten naar hot westen loopende reeks

bevindt van brakke lagunen en moerassen, chotts genaamd, en dat liet plan

van roddaiee is, door een kanaal door de landengte, die bij Gabes den

chott el-Eharsa van de Middellandscbe zee scheidt, de gansche keten van

lagunen en moerassen met zeewater te vullen. De bij Gabes te kanaliseeren

landengte bestaat geenszins, gelijk eenige geologen hebben beweerd, uit harde

rotsen, maar bijna uitsluitend uit zand en mergel. Wel vindt men op eene diepte

van dertig en eenige meters eenige door mergel van elkander gescheideno

kalkstecn-Iagen, maar deze zijn gemakkolijk te verwijderen. — De ontworpen

binnenzee zou voor den handel een gemakkclijken en weinig kostbaren weg
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openen, — wegens hare ligging dienstbaar zijn aan de verzekering en ver-

sterking van het fransch gezag over de zuidelijke grenslanden vanAlgerië, —

en eeue gelukkige wijziging brengen in het klimaat van Algerië en Tunis.

D. L.

Bacteriën der tuberculosis. — Een onderzoek van den heer e. kook heeft

tot de zeer gewichtige ontdekking geleid, dat de tuberculosis in rerschillende

organen door staafvormige bacteriën, bacilli
,

veroorzaakt wordt. Om deze in

de tuberkclinassa waar te nemen, wordt eene gecombineerde kleuring gevorderd ,

eerst met eene alkalische oplossing van methylenblauw on daarop met eene

waterige oplossing van vesuvine. De bacteriën worden dan blauw, alle overige

weefseldeelen bruin gekleurd. Wanneer de tuberculosis haar toppunt bereikt

heeft, verdwijnen de bacteriën, maar zij zijn zeer talrijk in onrijpe tuberkels.

Niet zelden wordt daaraan ook sporenvorming gezien; meest heeft een staafje

2 tot 4 sporen.

Zij kunnen kunstmatig voortgekweekt worden in bloedwei, die men eerst

door herhaalde verwarming tot 58° C. onvruchtbaar hoeft gemaakt, vervolgens

tot 05° graden verwarmd en in eene geleiachtige massa veranderd heeft. Daarop

wordt dan een weinig der bacteriën-houdende massa gestreken. In den loop

van 10 tot 14 dagen ontstaan dan bij broedtemperatuur koloniën van bacte-

riën, die nu verder voortgeplant kunnen worden.

Ook in het dierlijk lichaam teelen zij voort, hetzij door inenting onder do

huid, of door inspuiting in de buikholte of in de vochten van het oog. Bij

zulke opzettelijke geïnfecteerde dieren
, konijnen ,

katten
,

ratten
,

ontstaat tu-

berculosis in verschillende organen.

In de sputa van teringlijders kunnen deze bacillen in grootemenigte worden

aangewezen. Ook in geheel gedroogden toestand konden zij weken lang be-

waard worden,, zonder hunne geschiktheid voor voortplanting te verliezen. Men

mag derhalve aannomen, dat zij zich ook in de lucht kunnen bevinden en

de zoo besmette Incht, ingeademd wordende, longtuberculose kan doen ont-

staan. Hieruit blijkt de noodzakelijkheid van de sputa van teringlijders op de

eene of andere Wijze te desinfecteeren. (Naturforscher ,
22 April 1882, p.

149, uit Verh. d. phys. Gesellsch., 1882 N° 13; verg. Bijblad bladz. 30.)

HG.
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STERREKUNDE.

Nabootsing van do teekoning der maanoppervlakte. — In het tijdschrift

Sinus, 1882, Hft. 3, p. 59, wordt door den heer a. neydenbauek te

Marburg ,
eene op den eersten blik vrij zonderlinge hypothese omtrent het

ontstaan der verschillende vormingen, kraters, ringgebergten, rillen
,

straal-

systemen enz, aan de oppervlakte der maan verkondigd. Al die verschillende

vormingen zouden ontstaan zijn door het vallen van meteoorstof op die op-

pervlakte! Hij is tot dit denkbeeld op de volgende wijze gekomen. Wanneer

men uit een zeer fijn en volkomen droog poeder van dextrine
, zetmeel, zwa-

velbloemen, straatstof enz., eerst eene laag vormt, die met een mes glad

gestreken wordt, en men laat dan daarop uit zekere hoogte van hetzelfde

poeder op een messpits deeltjes vallen, dan ontstaan vormingen die uiterlijk

de grootste overeenkomst met maanvormingeu hebben. Dat dit werkelijk zoo

is, leeren de bijgevoegde photographische afbeeldingen, die men voor photo-

graphien van gedeelten der maansoppervlakte zoude aanzien. Maar gelijkt een

joden-paaschkoek er niet evenveel op? HG.

NATUURKUNDE.

Vloeibaar o2on. — De heeren hautefeuille en chappuis hebben in den

bekenden toestel van cailletet, door samenpersing en afkoeling tot onder

—100° met een straal van vloeibaar ethylene, het ozon in vloeibaren staat

verkregen. Het vertoont zich als een donkergekleurd indigo blauw vocht. Zij

konden het een half uur lang bjj eene drukking van 75 atmospheren bewa-
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ren. Zijne verdamping is niet zeer snel, zelfs bij de gewone dampkringsdruk-

king. (Compt. rendus
,

1 Mai 1882). HG.

Invloed van zeer lage temperatuur op de kracht van staalmagneten. —

Wiedemann had reeds waargenomen dat een gemagnetiseerde staalstaaf, als

zij tot —25° C. werd verkoeld, omstreeks 4°/
0

van haar kracht blijvend ver-

loor. Thans heeft Trowbridge (American Journal of Science XXI en

Journal de physique (2) I
p. 150) de uitwerking van nog grootere tempe-

ratuur-vorlaging op zulke staven onderzocht. Hij dompelde ze in een mengsel

van vast koolzuur en zwavelaether en zag daardoor haar magnetisch moment

na 47 minuten driemaal kleiner worden. Vierentwintig uren nadat zij haar

vroegere temperatuur weder had bereikt, was dit moment weer grooter ge-

worden, maar toch nog slechts de helft van het oorspronkelijke.

Het zou zeker niet onbelangrijk zijn deze proef te herhalen met een staal-

staaf van grootc coërcitiefkracht, met een goeden staalmagneet. Vooral de

grootte van het blijvend verlies maakt het voor Eeft. zeer twijfelachtig of

Trowbridge er zulk een gebruikt heeft. ln.

Verschillende lengten eener zelfde zinkstaaf bij dezelfde temperatuur. —

Een zinken staaf van 1 Meter lengte vertoonde, na tot de oorspronkelijke

temperatuur, 2° C., te zijn teruggekomen, eerst toen zij tot 21° C. was ver-

hit en later toen zij tot —19" C. was verkoeld geweest, telkens een ver-

schil met haar vorige lengte, dat wel is waar, als men het gemiddelde neemt

van twee proeven mot verschillende staven, weinig meer dan 0,01 m.m. be-

draagt, maar dat tocli opmerkelijk is in verhand met het veranderen van

het nulpunt der thermometers. (Comstock ,
in American Journal of Science

XXI en Journal de physique (2) I, p. 151). LN.

Uitzetting door verwarming van zwavel, gewone en hard gevulcaniseerde

caoutchouc, gutta-percha en paraffine. — Eussner heeft hierover (carls Re-

pertorium XVIII, S. 152) een uitvoerige verhandeling in het licht gezonden,

waarin hij de uitkomsten mededeelt van zijn onderzoek, gedaan met behulp

van den gewichtsthcrraometer. Een eenigszina volledige mededeeling van zijne

getallcn-uitkomston overschrijdt de in dit Bijblad beschikbare ruimte. Wij

stippen hieromtrent dus slechts het volgende aan, den belangstellende verder

verwijzend naar de aangegeven bron.

Van al de genoemde stollen neemt de uitzcttings-coëfficient sterk toe met

de temperatuur. Van zwavel b. v. is de gemiddelde tusschen 0° en 101 C;
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0,000147 on tusschen O" en GO 0 : 0,000186. Die gemiddelden tusechen 0°

en
30° zijn voor gewone caoutchouc 0,000670, voor gutta-percha 0,000500

ongeveer. Voor hard gevulcaniseerde caoutchouc bedraagt hij, al naar het

zwavelgehalte, de temperatuur en den duur der vulcanisatie, van 0,00023

tot 0,00041. De paraffine vertoont bij temperaturen, waarbij zij nog vast is,

dus van 0° tot 52° C. tweemalen een plotselinge vergrooting van den uit-

zettingscoëfficient. Wijst dit reeds op eene samenstelling dier stof als een

mengsel van verschillende stoffen, die in verschillende maten zich uitzetten,
of wel een zeer verschillend smeltpunt hebben, nog meer is dit het geval door

wat men opmerkt bij het smelten daarvan. De smelting begint reeds bij 53°,

doch is eerst bij 57 volkomen. De volumevermcerdering daarbij bedraagt

0,18 van het volume bij 0° en de totale bij de verwarming van 0° tot 57"

0,27 van dat volume.

Het zal, na do vermelding der gevolgde methode, wel bijna overbodig

zijn hier te doen opmerken dat door uitzettingscoëllicicnten hierboven steeds

de kubieke bedoeld zijn. ln.

Het metend projecteeren der polarisatie-verschijnselen. — Als wij dit hier

dien naam geven, dan zij al aanstonds ter verduidelijking opgemerkt, dat

het meten daarbij de hoeken betreft der polarisatievlakken van polarisator en

analyscur, onderling en met die van de daartusschen geplaatste kristalplaat.

Laurent geeft eene afbeelding en beschrijving van het daartoe door hem

gecombineerde apparaat in hot Journal de phjsique (2) I
p. 226. Daar liet

onmogelijk is zonder de eerste een denkbeeld van de laatste te geven, moeten

wij ons tot deze bloote vermelding bepalen, ter wille van diengene onder de

docenten der physica, die gelukkig genoeg is om de chromatische polarisatie

voor zijne leerlingen met eenige uitvoerigheid te kunnen behandelen. Deze

zal zeker van zulk een werktuig grootcn dienst kunnen hebben.

LN.

Automatische registratie van den regen. — Om deze te verkrijgen gebruikt

sciimeltz te Eijssel een eenvoudig werktuig. Een lange papierreep, zooals die

voor de Morsotelcgraaf wordt gebruikt, wordt eerst doortrokken met een op-

lossing van ijzervitriool en na droging ingewreven met looizuur of geel bloed-

loogzout in poeder, dat met een weinig harspoeder is vermengd om de aan-

hechting te bevorderen. Door een uurwerk (schmeltz gebruikt een gewone

hangklok) wordt deze reep met bekende en standvastige snelheid voortbewo-

gen onder den tuit van een kleinen trechter, welke den regen opvangt, en
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teekent dien dus in door het water zwartgemaakte, al naar de sterkte daar-

van
,

smallere of breedero strepen op. (Journal de physique (2) I p. 228).

IN.

Regulators voor de temperaturen. — Het aantal mag zeker legio genoemd

worden van de inrichtingen, vroeger en later hekend gemaakt en de een

meer, de ander minder in gebruik gekomen, tot het gedurende langen tijd —

uren of dagen — standvastig houden van de temperatuur eener' drup- of lucht-

vormige vloeistof, als deze van die der omgeving aanmerkelijk moet verschil-

len. Welke van die de hoste is, zon ook zelfs na een zorgvuldig vergelij-

kend onderzoek niet in het algemeen kunnen gezegd worden, omdat de ver-

eischten, waaraan zij in verschillende gevallen moeten voldoen, zoo wijd uit-

eenliggen en het absoluut goede hier, zelfs voor eenig bijzonder geval,

minder dan ooit bereikbaar is. Daarom heeft J. p. brown zeker een verdien-

stelijk werk gedaan met de voornaamste— een dertigtal — daarvan (Nature

XXVI, p. 114) kortelijk te beschrijven met opgave der bronnen waarin van

elke meer bijzonderheden zijn te vinden. ln.

Varmte-ontwikkeling bij de oplossing van vloeistoffen in do poriën van

vaste lichamen. —
In een kort opstel van ciiappüis over dit onderwerp {Ar-

chives de Gen'eve (3) VI, p. 255), met toezegging van een later in het licht

te zenden uitvoerige verhandeling, komt onder anderen voor, dat wanneer 2

gram goed luchtvrij gemaakt houtskoolpooder in een Bunsenschen ijsoalorimeter

met 0,35 gram water in aanraking worden gebracht, 15 gram-calorien ont-

wikkeld worden. Chappüis berekent hieruit dat het water in de poriön van

de kool moet treden onder een drukking, gelijkstaande met zes en dertig

millioenen dampkringen! ln.

AARDKUNDE.

Aardtemperatnur. — In eene 2300 voet diepe schacht van de Comstock-

mijn bij Virginia City in Nevada, heeft de heer c. wolcotts brooks bij

elke 100 voet diepte 3 voet diepe gaten in den wand geboord en daarin,

door inbrengen van thermometers van neoretti en zambra, de temperatuur

van den omringenden rotsbodem bepaald. De gaten werden met klei dicht ge-

stopt en de thermometers er twaalf uren in gelaten. Hij verkreeg de volgende

uitkomsten:
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Men ziet dat de toeneming der warmte met de diepte zeer onregelmatig

is en dat het verschil zelfs tweemaal van positief in negatief verandert, het-

geen wel niet anders dan aan verschil in plaatselijko chemische werkingen in

den rotsbodem kan worden toegeschreven. (Nature
,

20 April 1882 p. 592).

HG.

METEOROLOGIE.

De foehn. — Dikwijls heeft men den, onder den naam van foehn beken-

den
,

warmen en tevens drogen wind, die van tijd tot tijd in Zwitserland

aan de noordzijde der Alpen waait, als eene voortzetting van den afrikaanseben

sirocco beschouwd. Dat deze beschouwing onjuist is, heeft reeds vroeger de

heer iiann aangetoond. Volgens hem is de foehn een plaatselijke wind, wier

warmte het gevolg is der nederdaling van lucht uit de hoogere streken, die

zich daarbij verdicht en hierdoor verwarmt. Thans heeft hij zijne meening

bevestigd door raadpleging der van 185G tot 1873 zorgvuldig gehouden me-

teorologische dagboeken van den vrijheer otxo von sïernbacii te Bludenz.

De oorzaak der nederdaling van de lucht is niet een zuid-storm aan de

andere zijde der Alpen, maar moet gezocht worden in het naderen van een

cycloon over den Atlantischen oceaan. Wanneer deze boven midden-Europa

gekomen is, wordt do lucht uit de Alpendalen als het ware weggezogen en

daardoor do lucht uit de hoogte gedwongen om neder te dalen.

Hann berekent dat zij hierbij voor elke 100 meter 0,99° warmer wordt,

en daar de temperatuur voor elke 100 meter stijgens gemiddeld met 45"

Diepte in

Toeten. Therm. Fa hr. Verschil.

Diepte in

voeten. Therm. Fahr. Verschil.

100 50% 1300 91% 2%

200 55 4% 1400 98% 5

300 62 7 1500 101 4%

400 60 —2 1600 103 2

500 68 8 1700 104% 1%

600 71 % 3% 1800 105% 1

700 74% 3% 1900 106 0%

800 76% 1% 2000 111 5

900 78 1% 2100 119% 8%

1000 81% 3% 2200 118 -3%

1100 84 2% 2300 121 5

1200 89% 5%
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afneemt, zoo blijft er nog een overschot van ruim eon halven graad, hetgeen

voor lucht, afdalende uit eene hoogte van 2500 meter een warmte-overschot

van ongeveer 13° geeft. (Der Naiurforscher ,
20 Mai 1882, p. 189).

HG,

PHYSIOLOGIE.

Woordenbllndheid. — Magnan beschrijft in een mededeeliug aan de Sociétc

de Biologie twee gevallen van aphasie, verbonden met een bijzonder verschijn

sel, waaraan bij den naam van woordenblindhoid geeft. Het eerste geval was

dat van een man, die ten gevolge van een val recbtsche hemiplcgie en apbasie

kreeg. Een maand daarna kreeg de patiënt het vermogen om te spreken lang-

zamerhand terug; hij verstond hetgeen men tot hem zeide
,
hij schreef uit eigen

beweging of als men hem dicteerde, maar was niet in staat drukwerk of ge-

schreven schrift te lezen, zelfs wanneer dit laatste door hem zelf geschreven

was; en hij kon den naam niet zeggen van letters, die men op een bord

schreef. De tweede patient vertoonde soortgelijke verschijnselen. Hij herkende

voorwerpen, die hem getoond werden, maar kon den naam daarvan niet

noemen, kon woorden, die hij dacht of hoorde, schrijven, maar kon het ge-

schrevene niet lezen. Hij had het begrip van de beteekenis van gebaren ver-

loren. Een soortgelijk geval wordt medegedeeld door bkunaudel, waarbij het

onderzoek post mortem deed zien ,
dat er een gebrek in de hersenen was, in

de nabijheid van den zoogenaamden pli courbé. Het verschijnsel wordt nu

verklaard door te vooronderstellen dat de communicatie tusschen het psychische

gezichtscentrum, dat dicht bij den pli courbd is gelegen, en de windingen van

niiocA verbroken is. In dergelijko gevallen kan do patient nog zien, spreken

en hooren, maar kan geen enkel nieuw denkbeeld door zijn oogen verkrijgen.

Het tijdschrift “Brain” merkt op dat, omdat hierbij geen ziekte van het oog

bestaat en de kwaal alleen het gevolg is van een zuiver psychisch verschijnsel,

het beter zou zijn haar “hersenwoordenblindheid'’(Gerebral-word-hlindness) te

noemen. Dr. h. h. h. v. z.

DIERKUNDE.

Een merkwaardig Pterodactyl. — In 1873 werd bij Eichstadt in Beieren

in den lithographischen steen een buitengewoon goed bewaard fossiel uit de

groep der Pterodactylen gevonden. Het werd door prof. Marsh aangekocht

voor het museum van Yale College te Newhaven, waar zich de rijkste verza-

meling ter wereld (meer dan 600 specimina) van overblijfselen van dieren
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dezer groep bevindt. Daaronder zijn reusachtige vormen uit het krijttijdvak,
die vijftien tot twee en twintig voet vlucht hadden, allen hehoorende tot de

onderorde der Steranodontia, d. i. der tandelooze 1’terodaotylen. Het thans

door maesh beschreven en afgebeelde fossiel (Nature
,

6 April 1882, p. 531)

heeft zulke reusachtige afmetingen niet, daar de afstand tusschen de spitsen

der uitgestrekte vleugels slechts ongeveer 0,73 meter bedroeg, maar die

vleugels zelve zijn volkomen bewaard gebleven, zoodat men de inplanting van

het vleugelvlies (patagium) langs den vliegvinger, de lichaamszijde, naar en

langs de achterpoot tot aan het voorste gedeelte van den staart goed onder-

scheiden kan. Verscheidene plooien in het dunne vlies zijn duidelijk onder-

scheidbaar. In haar geheel moeten deze vleugels, den eigendommelijken vlieg-

vinger uitgezonderd, veel geleken hebben op die van een vleermuis. Aan het

einde van den zeer langen staart bevindt zich een vertikaal geplaatste, ruit-

vormige staartvin. Hot vlies daarvan was werkelijk dikker dan dat der vleu-

gels en werd gesteund door bovenste en onderste dwarse uitsteeksels aan de

daar aanwezige wervels. Blijkbaar bewees dat aanhangsel aan het dier bij het

vliegen den dienst van een roer. Het is na verwant aan den vroeger door

von Meijer beschreven Rhamphorhynchus Gemming
ii,

maar onderscheidt

er zich in eenige bijzonderheden van, en ter aanduiding der aanwezigheid van

het genoemde staartaanhangsel heeft MARSH daaraan den naam van Rham-

phorhynchus phyllurus gegeven. hg.

Verspreiding der zoetwater-weekdieren. —
De zeer verre verspreiding

van eene en dezelfde soort of van zeer na verwante soorten van zoetwater-

weekdieren behoort voorzeker tot die zaken, welke om meer dan ééne

reden de belangstelling van eiken denkenden natuuronderzoeker wekken.

Reeds in zijne Origin of Species heeft DAEWIN de aandacht gevestigd op

sommige wijzen, waardoor zoetwatcr-gastropoden of hunne eieren, medegevoerd

door andere dieren en dus langs passieven weg, kunnen verspreid worden en

zoo in andere verwijderde zoete wateren geraken. Dat dit ook voor sommige

zoetwater-Lamellibranchien geldt, toonde hij kort voor zijn dood aan. Eeeds voor

cenige jaren had hij in Nature, Vol. XVIII p. 120, het hem door denbeer

a. it. gray, te Danversport in Massachusetts, medegedeeld geval verhaald

van een in de vlucht geschoten eend (Querquedula discors) ,
waarvan de

middelste teen beklemd was tusschen de schelpkleppen van eene levende Unio

complanatus. Thans (en naar wij meenen is dit zijne laatste mededeeling

op wetenschappelijk gebied geweest) deelde hij eenige dergelijke gevallen mede

van waterkevers, Dytiscus marginalis, waarvan een poot gevat was tusschen
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de kleppen van Cyclas cornea, en daar dit kleine schelpdier slechts ongeveer

C grein weegt, zoo twijfelde hij niet of het kan door denkever op zijn vlucht, zelfs

op vrij groote afstanden, medegevoerd worden. Tijdens zijne reis met de

“Beagle” vloog een kever van het na verwante geslacht Colymbetes aan boord

van het schip, toen de dichtst bij zijnde landsplts zich op eenen afstand van

vijf-en-veertig mijlen bevond. (Nature
, 1882, Vol. XXV p. 329.

HG.

VERSCHEIDENHEID.

Gelijktijdig verschijnen van zonnevlekken en van eenige zeldzame Lepi-

doptera. — Men weet dat men in den loop der laatste jaren de zonnevlekken

met allerlei andere natuurverschijnsels heeft in verband gebracht. Dat zulk

een verband nu in eenige gevallen bestaat, is ontegenzeggelijk, doch dat men

daarin licht te ver kan gaan, bewijst eene mededeeling van den heer a. h.

swinton in Nature, 20 April 1882, p. 584, die wij hier meer als curio-

siteit vermelden, dan wel als iets waaraan wetenschappelijke waarde kan ge-

hecht worden. Deze heer heeft namelijk de moeite genomen om uit een groot

getal van entomologische tijdschriften al de gevallen te verzamelen, waarin

gewag wordt gemaakt van het voorkomen in bepaalde jaren van zeldzame

vlinders, t. w. Sphinx Convolvuli, Deileptilea Galii
, Deileptilea Livornica,

Chaerocampa Celerio
,

Colias Edusa
,

Colias Hyale, Argynnis Lathonia,

Vanessa Antiopa ,
Pieris Daplodice. De menigvuldigheid van dit voorkomen

nu op tamelijk willekeurige wijze door cijfers uitdrukkcndo en daarnaast de

jaartallen der zonnevlekken-periode plaatsende, heeft hij eene tabel samen-

gesteld, waaruit blijken moet, dat maxima en minima dor zonnevlekken on-

geveer gelijken tred houden met de maxima en minima van het verschijnen

van genoemde soorten! hg,
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NATUURKUNDE.

Koude-voortbrenging door tot een vloeistof verdicht aethylen. — Cail-

letet heeft bevonden dat aethylengas vloeibaar wordt;

onder eenen druk van 60 atm., bij 10° C.

o n ji »
50

,, „
4 Ü

,, n * „
45

„ „
1°

Zijne kritische temperatuur, d. i. die waarbij geen verhooging van druk het

gas tot een vloeistof verdicht, is t3“.

Een thermometer van zwavelkoolstof, in vloeibaar aethylen gedompeld,

daalde tot —105°, terwijl mot vloeibaar stikstof-oxydul de temperatuur niet

lager dan tot —88° daalt. Het tot een vloeistof samengeperste aethylen brengt

derhalve cene grcotere koude voort dan eenig ander bekend middel. Bovendien

bezit het aethylen nog het voordeel, boven koolzuur en stikstof oxydul, van

bij de verdamping niet vast te worden. (Com.pt. rendus. T. XCIV, p. 1225).

HG.

Nieuwe condensatiehygrometer. —
Eene beschrijving daarvan werd door crova

aan do Académie des sciences medegedeeld in hare vergadering van 5 Juni 11.

Het hoofddeel van zijn werktuig is een geelkoperen, van binnen goed gepolijste

en vernikkelde buis, door een wijdere, aan beide zijden geslotene omringd.

De uiteinden der eerste buis zijn gesloten, het eene door een matglazen

schijfje, het andere door een bolle glaslens van geringe kromming. Wordt

het eerste door helder daglicht of door een lamp verlicht en ziet men daar-

naar door de lens, dan vertoont zich dit omringd door een bijna even helder
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verlichten ring van een breedte gelijk aan de middellijn van het schijfje. Door

twee op geschikte plaats aangebrachte zijdelingschc buisjes, waarvan het een

met oen aspirator is verbonden , kan men de lucht, waarvan de vochtigheids-

toestand moet worden onderzocht, in zeer langzamen stroom door het buisje

voeren. Geschiedt dit, terwijl iiot omhulsel van de buis met zwavelkoolstof

is gevuld, die door een anderen luchtstroom wordt verkoeld, dan ziet men

spoedig het ringvormige lichtbeeld dof worden door de vorming van dauw

op den terugkaatsenden wand. De temperatuur, waarbij dit geschiedt, wordt

aangogeven door een of meer thermometers ,
wier bollen in de zwavelkoolstof

zijn gedompeld.

Men ziet lichtelijk dat hierbij het ontstaan en het verdwijnen van den aan-

slag met veel grooter scherpte kan worden waargenomen dan bij de overeen-

komstige inrichtingen van dobereiner of regnault
,

en vooral datbeide ver-

schijnselen geheel onttrokken zijn aan den invloed van luchtstroomen, die bij

de laatstgenoemde inrichtingen dikwijls zeer hinderlijk zijn. ln.

Vriespunt van waterige oplossingen. —
In dezelfde zitting der Académie

deelde M. P. raoült mede, dat hij met behulp van een toestel, waaromtrent hij

in de zitting van 12 April 1880 reeds had bericht, toen die hom gediend had

om de vriespunten van alkoholische mengsels te bepalen, nu ook den invloed

had onderzocht van de aanwezigheid van organische zelfstandigheden op het

vriespunt van het water, waarin deze zijn opgelost. Negen en twintig van

die stoffen, onderling zoo verschillend mogelijk in samenstelling, in oplos-

baarheid en in moleculair gewicht, zijn door hem aan dit onderzoek onder-

worpen. De uitkomsten daarvan vat hij samen in de wet: een gelijk aantal

moleculen van de meest verschillende organische zelfstandigheden in dezelfde

hoeveelheid watar opgelost, verlaagt het vriespunt daarvan met vrij wol het-

zelfde aantal graden. ln.

Nog een temperatuur-regelaar. — Zoover wij ons kunnen herinneren be-

schrijft (zie hiervoor, bl. 68) geene inrichting tot dit doel, welke

geheel overeenstemt met den regulator van regnard
,

waarvan eene be-

schrijving en afbeelding te vinden is in La Nature van 8 Juli, bl. 81.

Deze onderscheidt zich van de meeste andoren doordat zijn gebruik niet aan

de aanwezigheid van lichtgas is gebonden. In de vloeistof, waarvan de tem-

peratuur standvastig moet worden gehouden, dompelt regnard een elektrischen

maximum-thermometer, welke op de bekende wijze een elektrische stroombaan

sluit, zoodra de warmte daarvan een bepaalden graad bereikt. Geschiedt dit,



75WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD.

dan trekt, een elektromagneet zijn sluitstuk aan en solmift de spiritus- of

petroleumlamp ter zijde, die te voren de vloeistof verwarmde. Daalt daarop

de temperatuur van deze, al is het ook maar een deel van een graad, dan

wordt de stroom weder afgebroken en een veer brengt de lamp weer naar baar

vroegere plaats terug. Eegnahd zegt dat bij deze inrichting sedert eenigen

tijd beeft gebruikt en dat zij hem zeer voldoet doorbare gevoeligheid en regel-

matige werking.

Wie haar navolgen wil zal, vooral als zijn warmtebron eenigszins machtig

en dus nog al zwaar moet zijn, misschien met voordeel deze onbeweegbaar

kunnen laten en aan hot sluitstuk van den elektromagneet slechts een kapje

met ter zijde gericht luchtkanaal kunnen verbinden, dat dan als ’t noodig is

zich boven de vlam plaatst en de mededeeling van warmte aan de vloeistof

sterk vermindert. LN.

Elektriciteit door drukking. — J. en x>. curie hebben (Journal de physique

I, p. 245) de ontwikkeling van elektriciteitnader onderzocht bij de samon-

drukking van sommige kristallen, welke reeds in de vorige eeuw door hauy

in mica was waargenomen. Den belangstellende voor de methode van onder-

zoek en verdere bijzonderheden van hunne uitkomsten naar bovengenoemde

bron verwijzend, nemen wij daarvan hier alleen het volgende over.

1". Dezelfde kristallen, die bij en gedurende eene temperatuursverandering

elektriciteit ontwikkelen en alleen deze — tourmalijn en kwarts b. v. — ver-

toonen dit ook bij samendrukking en op dezelfde wijze, d. w. z. de beide uit-

einden der kristallographische as worden daardoor , het eene positief en het

andere negatief geëlektriseerd.

2°. Die ladingen hebben bij een samendrukking in de richting dier as het-

zelfde toeken als gedurende een verwarming van hetzelfde kristal. Heeft men

die ladingen weggenomen en heft men dan de drukking op, dan vertoont

zich elk uiteinde weder geladen, maar nu met tegengesteld toeken, dus even

als bij eene verkoeling. Een mechanische rekking van het kristal brengt de-

zelfde ladingen als de uitzetting na samendrukking te weeg en het ophouden

daarvan dezelfde als de samendrukkking.

3 \ De samendrukking kan ook in andere dan de zooeven aangegeven rich-

tingen, b. v. loodrecht daarop, geschieden. In dit geval komen de verschijnselen

bij tourmalijn met de zooeven vermelde geheel overeen. In kwarts en andere

kristallen zijn zij veel meer samengesteld.

LN.
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SCHEIKUNDE.

Dranium. —
De heer a. zimmermann heeft, naar de methode van péligot,

uranium in groote hoeveelheid bereid en het in grootc bolletjes verkregen,

waaraan hij eenige der physisoho constanten kon bepalen. Het specifiek gewicht

bedraagt 18,7. Voor de soortelijke warmte vond hij , uit verschillende na onderling

overeenstemmende bepalingen, 0,0276, Dit laatste cijfer is van gewicht, omdat

het de gelegenheid geeft het atoomgewicht te controleeren. Gewoonlijk neemt

men voor uranium het atoomgewicht 120 aan. Maar mendeleep had op theo-

retische gronden reeds het vermoeden uitgesproken, dat dit moet verdubbeld

worden en dus 240 bedraagt. Volgens de wet van ddlong en petit nu is

het produkt van het atoomgewicht en de soortelijke warmte der lichamen een

getal dat weinig verschilt van 6,4. Vermenigvuldigt men nu de soortelijke

warmte van het uranium met zijn atoomgewicht, dan verkrijgt men, wanneer

dit laatste op 120 gesteld wordt, slechts 3,31, terwijl het produkt voor het

atoomgewicht van 240, 0,64 bedraagt, hetgeen binnen de grenzen der theorie

ligt. Ook de bepaling der dichtheid van den damp van uranium-tetrachlorid

bevestigt zulks. Dit eenmaal aangenomen zijnde, bestaat ook overeenstemming

in de samenstelling der uraniura-verbindingen met die van molybdeen en tung-

steen, welke ook in eigenschappen met die van uranium overeenstemmen.

{Bericht der deutschen Chem. GeselUch. 1882 , N° 6). hg.

Kookteraperatuur van Selenium. — De heer l. tkoost heeft met veel zorg

do temperatuur, waarbij gesmolten selenium kookt en bij de gewone drukking

der lucht in damp overgaat, bepaald en daarvoor 665 1 C. gevonden. Boheerasch

glas en ook eenige andere glassoorten weerstaan
'

aan die temperatuur. Men

heeft derhalve daarin een nieuw middel om stoffen in doorschijnende glazen

vaten aan eene constante temperatuur bloot te stellen
,

en wel aan eene mer-

kelijk hoogere dan die van kokend kwikzilver (350°) en van zwavel (440 ),

terwijl de kookpunten van cadmium en van zink (bijna 1000) te hoog liggen

om daarbij in glazen vaten te werken. (Compt. rendus, 5 Juni 1882). hg.

AARDKUNDE.

Temperatuur van het zuidelijk halfrond. — Terwijl de gemiddelde tempera-

tuur van een groot aantal plaatsen in het noordelijk halfrond reeds goed

bekend is, is dit wegens het geringe getal der waarnemingsplaatsen in het

zuidelijk halfrond -in veel geringeremate het geval. Toch hadden dove, HOPKINS
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en i’OKBES reeds uit hunne onderzoekingen het besluit afgeleid , dat, terwijl tot

omstreeks 2 Va
11 Z. breedte het zuidelijk halfrond iets kouder is dan het noor-

delijk halfrond, daartegen op hoogere zuidelijke breedten deze regel zich omkeert,

zoodat bezuiden 42 Va 11 de gemiddelde temperaturen op gelijke breedten in het

zuidelijk halfrond iets hooger dan in het noordelijk halfrond zijn.

Daar in den loop der laatste jaren veel waarnemingsmateriaal zich bij het

vroegere gevoegd heeft, zoo heeft dr. ii.vnn alle thans bekende gegevens

aan eenc nieuwe berekening onderworpen en leidt daaruit de volgende uit-

komsten af.

Gemiddelde jaartemperatuur.

Breedte. Noordelijk halfrond. Zuidelijk halfrond. Verschil.

35° 17,3» C. 15,6» C. -1,7» C.

40» 13,6 12,9 -0,7

45» 9,5 10,1 +0,6

50» 5,4 6,7 -+1,3

55» 2,2 3,8 +-1,6

60» —1,2 0,3 +1,5

FERiiELhad voor het geheele noordelijk halfrond eene temperatuur van 15,4 C.

gevonden; hann leidt uit zijne berekeningen af, dat deze voor het geheele

zuidelijk halfrond 15,3» bedraagt. De temperaturen van beide halfronden zouden

dus nagenoeg gelijk zijn. (,Sitzungsber. d. Wiener Altad. II, Bd. 85, 1882, p. 6.)

HG.

PHYSIOLOGIE.

Het mechanisme van den reuk. — Licht- en geluidwaarnemingen zijn tot

mechanische beginselen herleid. Niet alzoo do reukwaarnemingen. De heer w.

RAM3AY wendt daartoe eene eerste poging aan, waarvan wij hier een beknopt

overzicht geven.

Do reukzenuwen eindigen, zooals men weet, in spoclvormige cellen, die

met zeer fijne haartjes bezet zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat de trilling

van deze haartjes de gewaarwording verwekt die wij reuk noemen. Deze wordt

alleen voortgebracht door gasvormige stoffen. Er zijn wel riekende vaste stof-

fen, maar wanneer men de zoodanige onder watten verstopt, blijven zij rie-

ken , in weerwil dat zij ondoordringbaar zijn voor de kleinste vaste deeltjes.

Wat vloeistoffen aanbelangt, zoo heeft reeds weber een proef genomen, die

door den schrijver met hetzelfde gevolg herhaald is. Men ga op den rug lig-

gen en late zich in de neusholte, met eenige voorzorgen, eau de cologne

gieten, en men zal deze in het geheel niet rieken. Bij de gassen moet men
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onderscheid maken tusschen de waarneming van een eenvoudigen prikkel, gc

lijk die van ammoniak, van zoutzuur enz., en een bepaald specifieken, daar-

aan eigen reuk. Vele gassen zijn reukloos, zoo: zuurstof, stikstof, waterstof,

watergas, eerste koolwaterstof, kooloxyd e. a.; riekend zijn: ohlorium, bro-

mium, iodiura en hunne verbindingen, de dampen van phosphorus en van zwa-

vel
,

arsenicum en antimonium, selenium en tellurium
,

en bijna allo vluchtige

koolstofverbindingen. Uit eene onderlinge vergelijking der riekende gassen,

komt ramsay tot hot besluit dat alleen zulke gassen rieken, wier molecu-

lair-gewicht minstens 15 maal dat van waterstof bedraagt. Bij reeksen van

stoffen neemt de reuk toe met het klimmen van het moleculair-gewicht, zoo-

lang zij gasvormig zijn. Zekere groepen van stoffen, zooals de haloiden, zwa-

vel , selenium, tellurium
,

de paraffins ,
de alkoholen, de koolwaterstoffen van

de benzin-groep, de hoogere koolwaterstoffen, zoo als naphthaline, anthra-

cene
,

phenanthrene
,

hebben, ofschoon elk verschillend, genoeg overeenkomst

in reuk om van een generieken reuk te spreken.

Men mag aaunemen dat de snelheid, waarmede de reuk zich voortbeweegt,

dezelfde is als die waarmede het gas diffundeert.

Wat de mechanische theorie van den reuk aanbelangt, zoo meent u. dat

deze ontstaat door trillingen van eene langzamere periode dan die welke ge-

luid en licht veroorzaken. Deze trillingen worden overgebracht door de gas-

moleculen op het netwerk van zenuwen in de neusholte. De verschillen van

den reuk zijn het gevolg van de verschillen in snelheid en aard der trillin-

gen ,
even als de verschillende muziekale tonen afhangen van de snelheid

der trillingen en van haren bijzonderen aard. Even als in eiken muziokalen

toon behalve de grondtoon ook nog harmonische tonen of boventonen kun-

nen onderscheiden worden, waardoor de cigendomlijke klank van een muziek-

instrument ontstaat, kan men ook aannemen, dat in de reuktrillingen van

stoffen die denzelfden generieken reuk bezitten , zulke neventrillingen voorkomen

Ramsay erkent de groote moeielijkheid om deze theorie te toetsen. Hij meent

echter in de proeven van tyndall over de absorptie van deelen van het

warmte-spectrum door riekende gassen, een aanknoopingspunt te vinden om

den eigenlijken aard der reuktrillingen nader te leeren kennen. (Nature
,

22

Juni 1882, p. 187). hg.

DIERKUNDE.

Slangengift. —
De heer de lacebda

,
onder-directeur van het physiologisch

laboratorium te Rio-Janeiro, heeft aan de parijsche akademie mededeeling ge-
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(laan van onderzoekingen over de onderhuidsche inspuitingen eener oplossing

('1 : 100) van permanganas kalicus in water. Naar liet schijnt werkte dit anti-

dotum- zelfs nog gunstig tien tot twaalf uren na de beet, wanneer er reeds

sterke zwelling was opgetreden en de dood onvermijdelijk scheen. Do akademie

heeft eene commissie benoemd om deze zaak aan een proefondervindelijk onder-

zoek te onderwerpen. (Compt. rendus, 20 Febr. 1882).
Het getal adders in sommige departementen van Frankrijk is tamelijk groot.

Toen in 1850 door het bestuur van de Haute-Marne een premie van eenhalve

franc voor eiken gedooden adder werd uitgeloofd, werden in één maand 17,415

dezer dieren aan de autoriteiten afgeleverd. Schapen, geiten en honden be-

zwijken niet zelden aan een adderbeet, soms ook menschen. Maar het zijn

vooral de tropische gewesten, waar de gevaarlijkste giftslangen wonen. Op

het kleine eiland Martinique met zijne 125,000 inwoners sterven jaarlijks 50

personen aan de gevolgen van de beet van Bothrops lanceolata. In Engelsch-

Indië wordt het getal raenschen die jaarlijks omkomen door den beet van ver-

schillende soorten van giftige slangen, op minstens 20,000 geschat.

Toch werd voorleden jaar aan een geneesheer te Londen, die verlof ver-

zocht om een middel tegen slangenbeet op ratten te mogen beproeven, dit

verlof geweigerd. hg.

Een anthropomorphe lemur. - Onder dezen titel beschrijft professor cope

in The American Naturalist, Jan. 1882 p. 73, een in de eocene-lagen van

westelijk Noord-Amerika gevondenschedel afkomstig van een lemuride, waaraan

hij den naam van Anaptomorphus homunculus heeft gegeven. Door het tand-

stelsel nadert deze nieuwe soort eensdeels tot de Madagaskarsche Indris, daar er

slechts twee valsche kiezen aan de bovenkaak zijn ,
anderdeels tot de echte

apen en vooral tot den mensch. Do hoektanden zijn zeer klein; de tanden

vormen een samenhangende reeks en de snijtanden staan rechtop, niet hollend.

Voor een eoceen zoogdier waren de groote halfronden der hersenen zeergroot.

De groote oogkuilen wijzen op een nachtelijke leefwijze. De grootte van het

dier was ongeveer die van een Ouistiti. Cope meent dat het tot den hypo-

thetische!’ lemuroiden voorvader van den mensch meer nadert dan eenige tot

dusver ontdekte soort. HG.

Een onder de wateroppervlakte levende rups. — De heer j. h. comstock,

professor aan de Cornell üniversity in Noord-Amerika heeft, in de bladstelen

van nenuphars, levende in het meer van Beresfort in Florida, rupsen ontdekt

die zich daarin van de bovenvlakte der drijvende bladeren een weg hadden
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gebaand. De rups wordt 5—-7 centimeters lang. Do bewoners rondom het meer

gebruiken haar als vischaas bij het hengelen. Bij de metamorphose verandert

zij in een vlinder uit de groep der Noctuidae
,

waaraan de heer e. grote

te Washington den naam van Azarma melanopyga heeft gegeven. Te Ithaca

(staat van New-York) leeft een dergelijke rups in de bladstelen van de gele

nenuphar (Nuphar advena )); waarschijnlijk is het dezelfde soort. Revue Scien-

tifique, 1882, N° 13, p. 411, uit Papilio , Organ oj the New-York Ento-

mological Club
,

N° 9 October, 1881. iig.

VERSCHEIDENHEID.

Hinderlijkheid van het gaslicht. — Volgens pickeeing (Nature XXV, p.

340) moet deze niet in de eerste plaats aan de gele kleur van dit licht, maar

vooral, althans hij het lezen en schrijven , te wijten zijn aan de warmte, die

daarvan afstraalt en door het papier naar de oogen en het voorhoofd wordt

teruggekaatst. Een op behoorlijken afstand tusschen de vlam en het papier

geplaatste glasplaat zou dus dit ongemak zeer verminderen. ln.
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STERREKUNDE.

Nieuwe ontdekkingen op de planeet Mars. — Niemand heeft zich in den

loop der laatste jaren meer opzettelijk toegelegd op het topographisch onder-

zoek der oppervlakte van de planeet Mars, dan prof. sciapaiielli te Milaan.

Uit waarnemingen in 1877 en later, tijdens de oppositie, in 1879—80,

zijn achtereenvolgens twee kaarten van die oppervlakte ontstaan. Nieuwere

waarnemingen, gedaan in het begin van dit jaar, van 19 Januari tot 24

Februari, bevestigen wel is waar de juistheid dier kaarten, maar hebben nog

meer bijzonderheden doen kennen, en daaronder zijn er die geheel onverwacht

zijn, omdat geen overeenkomstige vormen aan de oppervlakte onzer aarde

voorkomen. Zijne verhandeling daarover, voorgelezen in do vergadering van 5

Maart j.l. der Academia dei Lincei zal verschijnen in de werken van deze,

maar hij hooft aan den heer t. w. weüjs te Londen oen uittreksel daarvan

gezonden, vergezeld van eeno kaart, die deels naar photographiën, deels naar

de rechtstreeksche waarnemingen is vervaardigd. Van die kaart is eene copie

verschonen in Nature, 4 Mei 1882, p. 13. Daarop trekken vooral de aan-

dacht lange, schuins, in de richting van groote cirkels loopende strepen over

de witte vlekken, die als vaste landen en eilanden geduid zijn. Deze stre-

pen, die ook reeds door andoren gezien en “kanalen” genoemd zijn, zijn

nu, volgens sciaparelli
,

bijna altijd vergezeld van een tweede, met do

eerste parallel loopende streep, die slechts onder gunstige omstandigheden,

namelijk wanneer de atmospheer der planeet zeer doorzichtig is, te voorschijn
komen.

TIG>
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NATUURKUNDE.

Harding van het staal door drukking. —
Dc heer t,. clémanuot bevond

dat, wanneer men staal tot kcrsroodgloeihitto verwarmt, het daarop aan

eene sterke drukking onderwerpt en het in dien toestand laat verkoelen,

het dan dezelfde eigenschappen verkrijgt als door plotselinge afkoeling ge-

hard staal. Daarbij verkrijgt het eene zoo groote fijnheid van korrel, dat

het gepolijst zijnde op gepolijst nikkel gelijkt. Ook had hot, even als staal,

coërciticfkracht verkregen, zoodat het het magnetisme behouden kondc.

Waarschijnlijk hoeft de drukking eene toenadering en amorph blijven der

molekulen ten gevolge. Daar men die drukking naar welgevallen wijzigen kan,

zoo springt het voordeel dezer methode boven de gewone in liet oog. ( Compt.

rendus. XCIV p. 703). iig.

Vorming van alliages door drukking. — Bekend zijn de proeven van den

heer spuing om door sterke samendrukking van allerlei stoffen in verdeel-

den staat, deze tot vereeniging tot vaste lichamen te dwingen. Hij meende

hierbij in sommige gevallen ook chemische werkingen bespeurd te hebben.

Ten einde dit nader te constateoron besloot hij, zoo mogelijk, alliages van

verschillende metalen alleen door samendrukking dor onderling gemengde fijne

deeltjes te doen ontstaan, omdat de verandering van smeltpunt eeno meer

innige verbinding aanduidt.

Hij gebruikte daartoe vooreerst een grof poeder van vijl-spaandcrs van

bismuth, cadmium en zink en verkreeg bij eene drukking van 7500 atmos-

pheren een metaalblok, dat volkomen gelijk was aan het bekende alliage

van wood en ook, in water van 70° geworpen, dadelijk smolt.

Ook gelukte hem hetzelfde, doch eerst na twee persingen, met de metalen

lood, bismuth en tin die het alliage van roze vormden, dat bij 95
0

C. smelt.

Meer moeite kostte het geelkoper of messing door enkele samonpersing van

vijlsel van zink en van koper te doen ontstaan. Daartoe moest het metaalblok

van vijf tot zesmaal weder in vijlsel veranderd en dit opnieuw samengeperst

worden. Ten slotte werd echter een metaal verkregen, dat zich in niets van

het gewone geelkoper onderscheidde, dan dat het eene iets donkerder kleur

had. (lier. d. chem. Chem. Ges. XV, p. 595). ug.

Mededeeling der trillingen van een stemvork aan den klankbodem. —

Op 10 Juni 11. hield w. F. STANLEY in de Physical Society te Londen een

voordracht “over geluidstrillingen”. Naar een verslag daarvan in Nature
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XXVI p. 16G, was deze vooruamelijk gewijd aan een betoog van de onaan-

nemelijkheid der verklaring, die reeds ciiladni gaf van de wijze waarop de

trillingen eener stemvork zich mededcelen aan don klankbodem daarvan. Men

weet dat deze berust op het ontsaan van trillingbuiken in de bocht dor vork.

Stanley meende dit te mogen tegenspreken op grond van proefnemingen,

die hij vertoonde, o. a. met oen stalen staaf, welke van boven vorkvormig was

ingesneden en waarvan do trillingen, als hot boveneind op de gewone wijze

werd aangestroken, zich even goed als die van een gewone vork met dunnen

steel aan een klankbodem mededeelden. Wat hij als verklaring daarvoor in

de plaats wil stollen is uit bovengenoemd verslag niet duidelijk op te maken.

LN.

Spankracht van kwikdamp. - Hagen te Berlijn heeft die (Nature XXVI

p. 107) aanmerkelijk geringer gevonden dan vroeger kegnauiï. Wij geven

hier een overzicht van zijne uitkomsten, vooral omdat bij zijne bepalingen het

gebruik van een Sprengel-porap, die aan begnaelt onbekend was, den in-

vloed van eene fout in de bepaling der spankracht van het luchtresiduum zoo

veel malen geringer maakt.

Temperaturen in graden Celsius 0“ 20° 100" 200u

Spankrachten in millimeters kwik 0,015 0,021 0,61 16.

LN.

Diepzeethermometer. — In de vergadering der Royal Society van 15 Juni

11. gaf c. W. SIEMENS bericht van de uitkomsten, verkregen bij het gebruik

van zijn elcktrischen thermometer voor de bepaling van den warmtegraad der

zee, op verschillende diepten. Men weet dat die thermometer berust op de

vermeerdering van den elcktrischen weerstand in een metaaldraad— hier een

zeer dunnen en langen ijzerdraad — bij verhoogiug zijner temperatuur, en dat

cene tcmperatuur-bepaling daarmede verkregen wordt door met behulp van

een brng van Wheatstone te onderzoeken op welke temperatuur de wederstand

jn een van twee zulke draden volkomen gelijk is aan dien in een anderen,

die in de middenstof is gedompeld, waarvan men den warmtegraad wenscht

te loeren kennen.

Voor het eerst sedert 1871, toen siemens dit werktuig uitvond (,Procee-

dings Royal Society XIX, p. 443), is het nu in Amerika als diepzeethermo-

nieter zorgvuldig beproefd geworden en zijne aanwijzingen met die van de

erkend beste andere werktuigen vergeleken. De verschillen, die daarbij aan

den dag kwamen waren uiterst gering en alles wijst er op heen dat zij te

wijten waren alleen aan tekortkomingen van de laatstgenoemden.. ln.
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Dubbelbrekend worden van doorschijnende lichamen door daaromheen ge-

leide el. stroomen van zeer korten duur. — Bichat en blondlot berichtten

aan do Académie des Sciences in hare zitting van 12 Juni 11., dat het hun

gelukt was om door de ontlading van een leidsche flesch allerlei doorschij-

nende lichamen, b. v. een stuk flintglas, voor een oogenblik dubbelbrekend te

maken en zelfs om met behulp van een draaienden spiegel waar te nemen,

dat het polarisatievlak daarin, ook bij slechts een enkele ontlading, schom-

melde naar rechts, en links. ln.

Verwarming van isoleerendo zelfstandigheden door opvolgende elektrische

ladingen en ontladingen. — Siemens en later eigiii hebben deze reeds waar-

genomen bij vaste lichamen, en thans berichten naccaui cn beleati {Atti di

Torino XVII en Wiedemann's Beiblatter V, S. 592) hoe zij die ook in

vloeistoffen hebben aangetoond. Twee reageerbuizen van verschillende wijdte

worden in elkander geplaatst en do tusschenruimte door een goede kurk ge-

sloten, waar door heen een nauw glasbuisjo gaat. Die buizen zijn, de nauwste

van binnen en do wijdere van buiten tot op geschikte hoogte met bladtin be-

kleed
,

of ook in het binnenste is kwikzilver gegoten, en de tusschenruimte is

met petroleum gevuld. Worden nu de beide bekleedsels elk voor zich met een

der pooleinden van een Euhmkorffapparaat verbonden en dit in werking ge-

bracht, dan stijgt de petroleum duidelijk in het buisje om slechts langzaam

weder te dalen als de werking van hot iuductorium heeft opgehouden. Dit

laatste toont aan, dat er hier aan een warmteopwekking en niet aan een

rechtstreekschen invloed van do ladingen op hot volumen der glasvaton moot

worden gedacht. Werd het toestelletje met water in plaats van met petroleum

gevuld, dan was de uitzetting daarvan nog merkbaar onder dezelfde omstan-

digheden, doch meer dan vijftig malen geringer.

Voor verdere bijzonderheden moeten wij naar de opgegeven bronnen verwijzen.

LN.

SCHEIKUNDE.

/

I

Opslorping van gassen door gevulcaniseerde kaoetsjoek. — Hempel heeft

aangetoond dat buizen van deze stof zeer merkbare hoeveelheden opnemenvan

allerlei gassen, welke daardoor heen worden geleid. Een stuk van een vrij

dunwandigo buis daarvan, 3 c.M. lang en van omstreeks 4,5 m.M. uitwen-

dige middellijn, absorbeerde van koolzuur 0,2 c.M 3
en van stikstofoxydule

0,9 c.M 3
.

Men mag dus bij gasanalysen geen kaoetsjookverbindingen bezigen

noch ook de gassen in zakken van die stof bewaren.
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Hot hard worden daarvan meent H. aan het verdampen te moeten toe-

schrijvon van het oplossingsmiddel, dat tot het vulcaniseeron heeft gediend. Om

dit te voorkomen bewaart hij de huizen en stoppen in een groote flesch,

waarin zij voortdurend met den damp van petroleum in aanraking zijn, en om

daaraan de verloren veerkracht terug te geven brengt hij ze een tijd lang

in aanraking met den damp van zwavelkoolstof. ( Wiedemann's Beiblatter VI

S. 568.) ln.

METEOROLOGIE.

Een regen-aanwijzer. — Om Jen duur van don regen te kunnen bepalen

heeft prof. schmeltz den volgenden kleinen toestel uitgedacht. Een lange strook

papier, als die in de Morse-telegraaf, wordt gedoopt in eene oplossing van

zwavelzuur ijzeroxydul, daarop zorgvuldig gedroogd, en vervolgens bedekt

met droog poeder van looizuur of van blocdloogzout, vermengd met poeder

van hars, om hot boter te doen kleven. Zulk een strook wordt gespannen

over twee rollen, een waarvan wordt rondgedraaid door middel van een eind-

loozo ketting en een getand rad aan de spil van den kleinen wijzer van een

uurwerk. Hot papier gaat onder een trechter door, die zich bevindt in Jen

top van een houten kastje, dat van onderen open is. Dit kastje is buiten een

venster geplaatst. Door middel der rollen verkrijgt de papierstrook een dub-

bele helling, d. i. zoowel overlangs als overdwars, zoodat hot water gemak-

kelijk wegvlooit en zich nagenoeg niet uitbreidt buiten het gedeelte, dat

onder den trechter doorgaat. De lengte, die do rollen voortleiden, is ver-

deeld in vierentwintig gelijke doelen, zoodat elke deel aan een uur beant-

woordt. Valt er regen, dan ontstaat op het papier hetzij een zwarte of een

blauwe vlek. Valt er gedurende een dag geen regen, dan kan dezelfde strook

nogmaals gebruikt worden door haar op nieuw om do rol, waarvan zij afloopt,

te winden. Deze eenvoudige en goedkoopo toestel werkt, volgens de daarvan

in het Journal de Physique, Mat, gegeven beschrijving, verwonderlijk goed.

no.

GEOLOGIE.

Opheffing van de kust van de Bothnlsche golf. — De Finsche nieuwsbladen

melden daaromtrent het volgende. Don 25sten Juni 1755 heeft een ingenieur,

namens eeik klingius
,

wonende in de parochie Bergö, tusschen de steden

Nicolaistadt en Ivaskö, eene uitholling gemaakt in de gladde rots op eene

hoogte van twee eng. duimen boven de oppervlakte der zee. Onlangs is de
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afstand weder gemeten, en liet bleek dat nu, na verloop van 127 jaren, de

uitholling zich bevond op zes voet en vijf duim boven de zee {The Academy,

Aug. 12, 1882, pag. 123). u. p.

MINERALOGIE.

Agaatvorming. — Dc proeven van j. i’akson on e. a. pakkiiurst leeren,

dat wanneer men door een pipet een sterk zuur brengt in eene oplossing van

een alkalisch silicaat, dat ook eene zekerehoeveelheid alkalisch carbonaatbevat,

zich een stroom koolzuurbellen vertoont, rondom welken zich snel een buis

van gelei-achtigc silica vormt. Gaat men met die toevoeging van zuur voort,

dan vormt zich eene reeks van concentrische buizen, die herinneren aan den

stalactiet-vorm, dien men dikwijls bij agaten waarneemt. Indien in eene rots

zich eene holtebevindt, die eene oplossing van een alkalisch silicaat bevat, en door

die holte eene zure oplossing stroomt, dan zal aan den binnenwand dier holte

silica in opeenvolgende gordels worden afgezet, en op die wijze kan de vor-

ming van gestreepte agaat worden verklaard. Sommige der kunstmatig ver-

vaardigde specimina helderen zulk eene endogene lagenvorming op, evenals

andere de stalactitischo of exogene verklaren. Barst de zure oplossing door de

silica-lagon heen, dan gelijkt het uitwerksel daarvan op dc infiltratie-kanalen

jn natuurlijke agaten. Door verschillende metaalzouten in de oplossingen te

brengen, kunnen do kunstmatige agaten zoo worden gekleurd ,
dat zij nog meer

op echte gelijken. (The Academy Junij 10, 1882, pag. 420), n. l.

ANTHROPOLOGIE.

Antropologische overblijfselen uit Amerika. — De heer mann valentine,

van Eichrnond in Virginia, heeft omtrent tweeduizend in micaschicfer, ste-

atiet en zandsteen iugesneden figuren, die voor de antropologie van waarde

zijn, verzameld en gedeeltelijk naar Engeland gebracht. Van welk volk zij af-

komstig zijn, is onzeker, doch naar alle waarschijnlijkheid belmoren zij in zeer

verschillend? tijdperken te huis. Men heeft vermoed dat een der afgebeelde

dieren een Mastodon was, en dit zou op een zeer hoogen ouderdom wijzen.

Doch er is ook eene afbeelding bij van een man, die een snaphaan draagt.

{The Academy , Junij 17, pag. 437). d. l.

DIERKUNDE.

Gastoruis. — Gaston planté, thans zoo bekend door zijne ontdekkingen

op het gebied der elektriciteit, bepaaldelijk door zijne secondaire batterij,
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waarvan ile later door pauiie en anderen uitgevonden accumulators (ware ener-

geiatheken) slechts wijzigingen zijn, had liet geluk, nog student zijnde, reeds

in 1855, eene merkwaardige paleontologische ontdekking te doen, namelijk

van een scheenbeen van een reusachtigen vogel, die in de cocene periode in

den omtrek van Parijs heeft geleefd. Dit scheenbeen, gevonden in het zoo-

genaamde beenderen-conglomeraat van Mcudon, hoeft, ofschoon onvolledig,

eene lengte van niet minder dan 45 centimeters. Constant puevost gaf aan

den vogel, naar den voornaam des ontdekkers, don naam van Gastornis.

Onlangs heeft lemoine in den omtrek van Reims een terrein gevonden,

dat geheel beantwoordt aan hot conglomeraat van Meudon. Daarin trof hij,

behalve de overblijfselen van vele eocene zoogdieren, rcptilien en visschen,

ook die van onderscheidene vogels aan. Twee daarvan brengt hij tot het ge-

slacht Gastornis en noemt den grootsten Gastornis Edwardsi, den kleinsten

G. minor. Van cerstgenoemden heeft hij een aanmerkelijk getal beenstukken

verzameld, namelijk het dijbeen, het scheenbeen, hot loopbeen, eenigo vin-

gerkootjes , eenigo hals- en staartwervels, een stuk van het borstbeen, de

helft van hot vorkbeen, een ravcnbeks-sleutelbecn, een opperarraboon, een

spaakbeen, doelen van het bekken en een aantal stukken die tot doh kop

behoord hebben. Zoo heeft hij van het skelet cene gerestaureerde afbeelding

kunnen ontwerpen, welke men vindt in la Nature, 6 Mei 1882, p. 353.

Do hoogte van den vogel in rechtop staande houding moet ongeveer 3 meter

bedragen hebben, d. i. ruim '/
3

meer dan van den Afrikaanschen struis. Of

hij tot dezelfde groep als deze moet gebracht worden is nog onzeker. Aan

het van liet sternum gevonden gedeelte ontbreekt wel is waar een kam,

doch er zijn andere kenmerken aanwezig die alph. milne-EDWARDS doen

vermoeden dat do Gastornis onder de zwemvogels moet worden gerangschikt.

HG.

Nieuw ontdekte overblijfselen van den Moa. — Eenige overblijfselen van

dezen rousacbtigen Nieuw-Zeolandschen vogel in uitmuntenden staat van be-

waring, zijn gevonden in een hol in Otago bij het meer Wakalipoe. De klauwen

en de snavel zijn zeer goed geconserveerd, en aan eenige beenderen zit nog

do huid, met volkomen goed bewaarde vederen, vast. Dit versterkt de meening

dat deze groote vleugcllooze vogels eerst binnen een niet lang geledentijdperk

zijn uitgestorven. De overblijfselen zijn naar Engeland overgebraebt on prof.

owr.N heeft er een nieuwe soort, Dinornis didulus van gemaakt. (The Aca-

demy, July 1882, pag. 14). n
.

Li
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Voedsel der visschen. — De heer w. iioüghton maakt excursion in de Noord-

zee, ten einde den inhoud der magen van daarbij gevangen visschen te onder-

zoeken. Van de aanvankelijke algemeene uitkomsten van dit onderzoek deelt

hij mede, dat schaaldieren eene groote plaats beslaan op de voedingslijst der

visschen; do kleine soorten, zooals de entomostraca, zijn het geliefkoosde voedsel

der jonge haringen. Makrcelen eten ook veel kleine schaaldieren; een mikros-

kopisch onderzoek van hunne magen doet er groote hoeveelheden van ont-

dekken, zoomede van larven ( Zoea) van krabben. Houghton gelooft dat het

trekken van visschen geheel in verband staat met den aard van hun voedsel,

en dat een onderzoek naar dat verband in bijzonderheden wel tot eenigo prak-

tische uitkomsten kan leiden. [The Academy , Aug. 19, 1882 pag. 139).

D. L.
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NATUURKUNDE.

Interferentie-Spectroskopen. ■— Het is bekend dat young
, L09KYER e. a.

met groot voordeel gebruik hebben gemaakt van de interferentie-spectra, die

verkregen worden met de zeer fijne en talrijke verdeelingen op spiegelraetaal

door rutiierfaud met zijn verdeelwerktuig gemaakt. Tot dusver was deze de

eenige die dergclijke verdeelingen kon uitvoeren, op eene oppervlakte van

hoogstens 2 E. duimen in het vierkant, met ongeveer 30,000 lijnen.

Professor H. a. Rowland is thans een aanmerkelijken stap verder gegaan.

Uitgaande van zekere theoretische denkbeelden omtrent de wijze waarop een

praktisch volmaakte schroef moest vervaardigd worden, is het hem gelukt,

met behulp van den instrumentmaker sciineider, een verdeelwerktuig tot

stand te brengen, dat allo tot dusver bestaande in juistheid en fijnheid van

daarmede gemaakte verdeelingen overtreft. Daarmede heeft hij o. a. op eene

oppervlakte van 6 1 /., X 4duimen 100,000 lijnen getrokken, omstreeks

29,000 lijnen op den duim; op een andere plaat bedraagt het getal lijnen

por duim 43,000, en hij meent dat dit getal zich nog verdubbelen, ja ver-

drievoudigen laat, en dat er zeker geen fouten van Viooooo duim ergens

te ontdokken zijn.

Behalve op vlakke oppervlakten heeft E. ook verdeelingen uitgevoerd op

concave oppervlakten van 5, 7 en 17 voeten straals. Het gebruik van dezen

heeft het voordeel dat een tweede kijker overbodig en dns de toestel zeer

vereenvoudigd en daardoor minder kostbaar wordt. {Nature 29 Juni 1882,

p. 211.) HG.

12
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Een snelzlcht-werktuig voor oogenblikkelijke bondingen. — Bekend is bot

dat muybridof, door zijne oogenblikkelijke photographië'n van in beweging

zijnde dieren, de verschillende phasen dier beweging heeft doen kennen en

dat marey hetzelfde doel voor vliegende vogels bereikt door zijn fusü photo-

graphique. Volgens den heer Francis gallon is echter het monsohelijk oog

nog oneindig gevoeliger voor eenen korten lichtindruk dan de gevoeligste

photographische plaat. Hij heeft een klein werktuig vervaardigd, waarmede

men do door hot oog ontvangen indrukken van zich bewegende voorwerpen

slechts zeer kort ziet en zoo elke beweging in hare opvolgende phasen recht-

streeks analyseeren kan.

In hoofdzaak bestaat dit werktuigje uit een klein vierkant kastje, dat men

in den zak bij zich kan dragen, welks eene einde geheel open is, terwijl zich

aan hot andere einde slechts eene ronde opening, zoo groot als de pupil, be-

vindt. Achter deze opening beweegt zich een plaatje met een spleet, door

middel van een om een excentrisch geplaatste spil draaibare arm, die door

oen caoutchoucveer teruggetrokken wordt. Die arm is voorzien van een buiten

den bovenwand van het kastje uitstekenden knop, waarop de lichtste en kortste

drukking voldoende is om de spleet voor de opening , waardoor men hoen

ziet, te brengen. Gallon heeft bevonden dat men op dio wijze, namelijk door

snelle tikjes met den vinger op den knop, gezichtsindrukken kan verkrijgen,

dio niet meer dan '

l500
seconde duren. (Nature

,
13 Juli 1882, p. 249.)

HG.

Stralende materie. — Eene verhandeling daarover van j. pulldx in het

Chemische Ceniralhlatt 1881, is voornamelijk gewijd aan eene kritiek van

de proefnemingen en meeningen van golustein dienaangaande. Wij kunnen

don schrijver hierin niet volgen zonder een uitvoerigheid, die de grenzen

van de referaten in dit bijblad ver zou overschrijden. Toch behoort zijn arbeid

hier te worden vermeld ter wille van een belangrijk feit dat hij ontdekt heeft.

Als in het bekende Crookessche “vacuum” do negatieve elektrode met fijn

krijtpoeder bedekt is, dan vertoont deze zich bij stroomdoorgang phosphorescent

mot een oranjekleurig licht. Maar na zeer korten tijd vertoont zich diezelfde

lichtglans ook tegen de wanden der buis, ten blijkc dat krijtdeeltjes van de

elektrode zijn losgerukt en voortgeworpen. Volgens P. bestaat de geheele “stra-

lende materie” uit niets anders dan uit zulke, van de negatieve elektrode

losgerukto stofdeeltjes. jji.

IJzer in den dampkring. — In een der vergaderingen van de afdoeling

voor Wis- en Natuurkunde van de British association for the advancemeiit
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of Science van dit jaar gaf prof, schijstrk, bericht aangaande de werkzaam-

heden van het door die association benoemde commité “voor meteoorstof”

{Nature XXVI, p. 488). Dit handelde vooral over de ijzerdeeltjes, welke

door TISSANDIEE, en vroeger reeds door anderen, gevonden waren in het

stof dat zich uit den dampkring op do oppervlakte van vaste lichamen on

vloeistoffen afzet. Dit kan afkomstig zijn, öf uit bewerkingen aan de aard-

oppervlakte, uit schoorsteenen van allerlei fabrieken b. v., öf uit vulkanen,

öf eindelijk uit het wereldruim. Op grond vooral van de chemische samen-

stelling — het bevat nikkel en cobalt •— meent schüstee dat dit laatste

het waarschijnlijkst is. LN_

Een rheotoom voor bijzondere doeleinden.
— In dezelfde vergadering

(Ihid. bl, 490) beschreef prof, hele shaw een- kwikrheotooru, die bestemd

is en geschikt om dienst te doen overal waar , b. v. door een uurwerk
,

het

verbreken en weder sluiten van een stroombaan op volkomen bepaalde tijd-

stippen geschieden moet. Het werktuig onderscheidt zich van andere dergo-

lijkc door de eenvoudige, maar naar het schijnt volkomen toereikende bijvoeging

van eene inrichting, die de verbreking doet geschieden in waterstof, waar-

door oxydatie van het kwik wordt voorkomen. ln.

SCHEIKUNDE.

Kristalllnische structuur der metalen. —
Uit onderzoekingen, die zich

uitstrekten over cadmium, tin, ijzer, staal, koper, geelkoper, tombak, brons
,

lood
,

zilver, goud ,
platina, nieuwzilver , nikkel, aluminium en magnesium,

blijkt, dat al deze metalen, hetzij in plaatvorm of in draadvorm , eene kris-

tallinische structuur bezitten. Deze vertoont zich bij etsing mot zuren, hetzij

onmiddellijk of na voorafgaande verwarming. {Ber. d. deuts. chem. Ges.

XV, p. 702.) HG,

Opslorping van gassen door platina. — In eene verhandelingvan bertiielot

over dit onderwerp (Journal de physique, 2, I, p. 341) wordt overtuigend

aangetoond dat men, en verklaard hoe men hij de beoordeeling der verschijn-

selen, die men waarneemt bij de opslorping van waterstof en zuurstof door

platina, moet rekening houden met de vorming van chemische verbindingen

tusschen het laatstgenoemde metaal en de waterstof, waarvan berïhelot er

twee in verschillende atoomverhoudingen meent te hebben waargenomen. Voor

bijzonderheden moeten wij naar de verhandeling zelve verwijzen. ln.
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Physische bepaling van het koolzuurgehalte der lucht. — In eeno inau-

gurale dissertatie van den heer H. iieine (Giessen 1881) beschrijft deze hoe

hij de opslorping van warmtestralen door gassen heeft onderzocht door de

uitzetting, welke zij teweegbrengt. Hij liet die werken op een veerkrachtig

vliesje, waarvan de bewegingen bij intermittente bestraling door een schrijf-

stift werden overgebracht op een roteerenden cylinder. Ook hij vond op deze

wijze dat droge, koolzuurvrijo dampkringslucht de stralende warmte niet

merkbaar opslorpt. Koolzuur daarentegen doet dit wel on een mengsel van

beiden des te meer naarmate het meer koolzuur bevat. Het is hem gelukt op

deze wijze van zulke mengsels in vooraf bekende verhoudingen, waarin de

hoeveelheden koolzuur slechts zeer weinig onderling verschilden, op zijn cylin-

der kromme lijnen te verkrijgen, die duidelijk genoeg te onderscheiden waren

om hem te veroorloven daardoor het gehalte aan koolzuur van zulk een meng-

sel
,

als dit onbekend was, te bepalen met een nauwkeurigheid, volkomen

gelijk aan die der beste chemische methoden, in vergelijking waarmede deze

physische het voordeel aanbiedt van op zeer geringe hoeveelheden van het te

onderzoeken mengsel, een of twee liters, te kunnen worden toegepast, ter-

wijl het geheele onderzoek niet meer dan een half uur tijds vordert, ln.

AARDKUNDE.

Rjjzing van Finland. — De heer bodas
,

die aan het hoofd staat der geolo-

gische opneming van Finland, bepaalde op den 25steu Juni jl. mot groote

zorg de hoogte van een put, die, blijkens authentieke berichten, bij de boring

op 25 Juni 1755, 2 duimen boven de zee aan de kust van Osterbotten ge-

logen was, en bevond dat dit gedeelte der kust in 127 jaren, G voet en 4

duim, d. i. meer dan een half duim per jaar, gerezen was. (Nature C Juli

1882, p. 231.) ug.

PLANTENKUNDE.

P. Beloii en de binaire nomenclatuur. — De heer l. crijs schrijft dat de

natuurkenners vóór linné gewoon waren dieren en planten aan te duiden

door een aan velen gemeenschappelijken naam, gevolgd door eeue kenmer-

kende en beschrijvende phrase. Intusschen, zegt hij, heeft reeds pierrb

uelon in een van zijne geschriften {Les remonstrances sur le défaut du

labour et culture des plantos et de la cognoissanoe d'icelles. Paris 1558),

meer dan 180 jaren voor linnÉ, geregeld de daarin opgenoemde planten

betiteld met twee namen, een generieken en een speoifiekeu. En, volgens
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CKIÉ, deed belon dit voor ’teerst. —
Uit alles wat CRiÉ daaromtrentzegt,

blijkt, ofschoon hij ’t niet met zoovele woorden uitspreekt, hot streven om de

uitvinding der binaire benoomingswijze aan belon toe te schrijven (Compt.

renet. ïom. CXV pag. 352). Zonder aan de verdiensten van belon iets te

kort te willen doen, zij hier opgemerkt dat de heer crié zich grootelijks

bedriegt. Het is niet waar, dat de oude botanici de binairebcnoomingswijze

niet kenden en tot onderscheiding van soorten zich steeds van eeno omschrij-

ving bedienden. Yclen maakten, vooral bij algemeen bekende curopeesche

planten, bij voorkeur van binaire benamingen gebruik, en de verdienste van

linnÉ is dan ook niet daarin gelegen, dat hij die heeft uitgedacht, maar

daarin, dat hij haar tot algemeenen regel heeft gemaakt, aan logische voor-

waarden heeft gebonden, en ook op de dieren toogepast. Wat de binairebe-

namingen aanbelangt, die crié als voorbeelden aan belon ontleent, zoo is

het zeker dat deze laatste lang niet allen heeft uitgedacht. Een aantal er

van { Berberis vulgaris .
Sorbus torminalis

,
reeds bij plinius voorkomende

en door linnk Crataegus torminalis verdoopt, Tribulus terrestris
,

Morus

nigra ,
Morus alba, Smilax aspera ,

Helleborum (Veratrum) album en

nigrum ,
Lactuca sylvestris enz.) vindt men [niet alleen bij belon, maar

ook bij vroegere en gelijktijdige schrijvers, b. v. bij matthiolus. Soms zijn

die tweeledige benamingen uit het grieksch, bepaaldelijk uit dioscorides
,

vertaald, b. v. Smilax aspera , 2p'X'ajf rpa.yeïa. Dit neemt natuurlijk niet

weg dat belon eenige van die tweeledige benamingen kan hebben uitge-

dacht. Dat linke zooveel mogclijk die oude tweeledige benamingen heeft be-

houden
,

is waar, maar was ook zeer verstandig. Kortom, wat men bij belon

van dien aard vindt, vindt men ook bij anderen, en do verdiensten van linke

ten opzichte van de algemeene invoering der binaire nomenclatuur blijven

onaangetast. d. l.

Bevruchting van planten door tusschenkomst van insekten. — Hot is be-

kend, dat sommige planten wel anatomisch beschouwd horraaphroditen, maar

wegens verschillende omstandigheden physiologisch van ééne sexe zijn , en de

bevruchting dus veelal van insekten afhangt. Maar men heeft bovendien be-

vonden, dat de zelfbevruchting van hcrraaphroditische planten, als zijnde

eene sexueele verbinding van al te na verwante cellen, vaak hot voortbestaan

en de vermenigvuldiging dor planten in de waagschaal stelt, en de insekten

ook hier nut doen, door hot pollen van ’t eene plantenindividu op het andere

over te brengen. Dit laatste nu wordt betwijfeld door den franschen vertaler

van darwin’s boek over de gekruiste voortplanting, heckel. Deze voert als
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eene beslissende wederlegging van do genoemde stelling aan : de afwezigheid

of althans groote zeldzaamheid van insekten op de met allerlei planten be-

groeide bergtoppen. Die zeldzaamheid wordt door den heer en. musset ont-

kend. Hij heeft gedurende vier jaren zeer druk rondom Grenoble gebotani-

seerd, waar men allo berghoogten vindt, van 200 M. tot 3000 M., overal

bedekt met eene overrijke Flora. En hij heeft bevonden
,

dat alle orden van

insekten tot eene hoogte van 2300 M. hare talrijke vertegenwoordigers heb-

ben;
— dat, hooger dan 2300 M. de Lepidoptora, Diptera en eenige Hy-

menoptera het overwicht over de overige orden bezitten; — dat het aantal

geslachten, soorten en individuen van de “insecta nectarophila” evenredig is

aan dat der bloemen; — dat de uren van waken en slapen der slapende plan-

ten (die veel talrijker zijn dan men doorgaans gelooft) en die der insekten

gelijktijdig zijn; — en dat het aantal der op een gegeven oogenblik waar te

nomen insekten in physiologische en physische verhouding staat tot het aantal

van hunne geliefkoosde bloemen, do temperatuur en vochtigheid, de kalmte

of bewogen toestand der lucht, en met den regenachtigen, somberen of hel-

deren toestand des hemels. Uit dit alles besluit hij dat de tegenwerping van

1IECKEL ongegrond is. (Compt. rend. Tom. XCV, pag. 310.)

d. L.

Crcnothrix. — Sedert geruiraen tijd wordt het water, dat naar Eijssel

wordt gevoerd door eene waterleiding uit de bronnen van Emmerin, welke

waterleiding echter ook gedeeltelijk gevoed wordt door zakwater, van tijd tot

tijd bedorven door de aanwezigheid daarin van een splijtzwam, Crenothrix

Kühniana Rabenih. Deze draadvormige zwam wordt, in aanraking met lucht

bevattend water, beladen met een praecipitaat van sesquioxydum ferri, en

vormt op de oppervlakte een roskleurig schuim. De splijtzwammen verrotten

dan en deelen aan het water zulk een onaangenamen smaak mode dat zelfs

dieren het weigeren. Wij zullen den heer a. giaud
,

die hierover bericht

geeft, niet volgen in zijne beschrijving van den Crenothrix en van de voor-

waarden van zijn ontstaan, en alleen het slot van zijn opstel mededeelen,

hetgeen luidt als volgt. “De steden, die nieuwe leidingen voor drinkwater

maken
, zullen, om de Crenothrix te vermijden, wél doen om van de in

diepe lagen gelegen bronnen gebruik te maken, de wateren te vermijden,

die zouten van ijzeroxydule (noodzakelijk voor
de vegetatie van dezen zwam)

bevatten, en liefst boven onderaardsch water te verkiezen het meer van lucht

voorziene water van meren, verwijderd van alle iudustriëele instellingen {Compt.

rend. Tom, XCV, pag. 243). DL.
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DIERKUNDE.

Metamorphose der axolotl’s in Mexico. — Vrij algemeen is in Europa de

rneoning verbreid dat de in Mexico levende axolotl’s geene metamorphose in

Amblystoma ondergaan, en ook Prof. weismann heeft zich in eene verhan-

deling, die gepubliceerd is in het Zeits. f. iviss. Zoölogie Bd.XXV, Suppl. Bd.,

tot tolk dier meening gemaakt. Dat dit echter eene dwaling is, wordt aange-

toond door den heer jose m. velasco
,

die in een te Mexico verschijnend

tijdschrift la Naturaleza
, cenige mededeelingen over de levenswijs der axo-

lotl s in cenige Mexicaansche meren , hoeft gedaan
,

waarvan een uittreksel

voorkomt in de Revue scientifique ,
i3 Mai 1882, p. 003.)

De in Amhlystoma gemetamorphoaecrde axolotl’s zijn in Mexico zeer goed

bekend onder de namen van ajolotes pelones (geschilde, d. i. van huid ver-

wisselde) , ajolotes moc/ios (d. i. geschoren), ajolotes sin arictes (d, i. zon-

der hoornen
,

waarmede de kieuwen bedoeld zijn) en van tlalajolotl, hetgeen,

daar hot woord Hal in de taal der Azteken “aarde” heteekent, als “aard-

axolotl” kan worden vertaald.

Jaarlijks verdroogt bet meer Santa Isabel. Zoodra de waterspiegel daalt,

beginnen zich do daarin lovende axolotl’s te metamorphoseeren en begeven

zich te land. Do meren Xochimileo en Chalos verdrogen nooit. Toch onder-

gaan ook de daarin levende axolotl's de metamorphose.

1IG.

VERSCHEIDENHEDEN.

De inwendige aardwarmte als bron van energie. — In eene vergadering

van het Seismologisch gezelschap te Tokio in Japan hield de heer milnb

eene voordracht over het nut dat men zou kunnen trekken van de inwendige

warmte der aarde. Hij deed opmerken dat de algemeen gangbare voorstelling,

als zoude alle aan de oppervlakte der aarde voorkomende energie van de zon

afkomstig zijn, niet geheel juist is, want dat de inwendige aardwarmte ook

eene bron van onbegrensde energie is, waarvan wellicht te eonigertijd een

nuttig gebruik zal worden gemaakt, bepaaldelijk in vulkanische streken
,

zooals

Japan, Ijsland, Nieuw Zeeland, waar deze bron van energie aan do opper-

vlakte te voorschijn komt in de gedaante van heete bronnen, solfatara’s,

vulkanen enz. Hij toonde aan dat er een onbegrensde toevoer van heet water

is in de warme bronnen, die zich in een straal van honderd mijlen rondom

Tokio uitstrekken, dat de warmte dezer bronnen kon worden omgezet in een
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elektrischon stroom, en dat zoo de energie naar de stad kon worden gevoerd ,

om daar tot nuttige doeleinden aangewend te worden. (Nature
,

29 Juni

1882, p. 210.) ug.

Nieuw werktuig voor de bepaling van de diepte der zee. —
In zijne openings-

rede van de vergadering der Bntish association Jor the advancementof Science

van dit jaar vermeldde c. w. siemens een hiervoor geschikt werktuig ,
dat door

Sir william Thomson is uitgevonden, en dat zeker van de eenvoudigst

mogelijke inrichting is. Eet bestaat uit een aan het eene einde gesloten glazen

huis, die aan een dunnen staaldraad opgehangen met het behoorlijk bezwaarde

open eind naar beneden in zee wordt neergelaten. Naarmate liet dieper komt

wordt de lucht daarin meer samongedrukt en dringt dus het zeewater verder

daarin. Hoe ver dit op de grootste diepte, welke het werktuig heeft bereikt,

liet geval was, is na liet ophalen duidelijk zichtbaar, omdat do buis vooraf van

binnen is bekleed met een laag van zilverchromaat, dat overal, waar het met

zeewater in aanraking komt, ontkleurd wordt. Het werktuig is tot op eene

diepte van 130 Eng. vademen (bijna 238 meters) bruikbaar. Hit schip kan

gedurende het peilen zijn vaart vervolgen. (Nature XXVI, p. 397.) ln.

Verzilvering van een groeten teleskoopspiegel. — Naar een bericht in

Nature XXVI, p. 448, is de glazen spiegel van den teleskoop van leyerrieli

aan het Ohservatoire te Parijs op nieuw verzilverd geworden op een wijze die

zich zeer gunstig onderscheidt van de vroeger gevolgde methode, omdat daarbij

die spiegel — van meer dan i Meter middellijn en ruim 000 kilogram ge-

wicht niet behoefde omgekeerd te worden. Men heeft dien eenvoudig met

een rand van Guttapercha en gips omringd en in de zoo verkregen bak de

vcrzilveringsvloeistof gegoten. De bewerking is volkomen geslaagd. Jammer

maar dat de kromming des spiegels te wcnschen ovorlaat, zoodat men dien

in het vervolg alleen bij de spectroskopic dor planeten zal kunnen bezigen,

waarbij hij trouwens door zijn aanmerkelijke grootte zeer goede diensten kan

bewijzen. [ ln.


