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Wetenschappelijk bijblad
.

STERREKUNDE.

Het gekleurde licht der planeten. — De heer MAXWELL HALL heeft de aandacht

gevestigd op hot verschillend gekleurde licht der planeten, die zich buiten de loop-
baan der aarde bevinden. Mars is roodachtig, Jupiter sterk oranje, Saturnus groen-

achtig geel, Uranus licht groen en Neptunus blauw. De laatste waarneming deed hij
in November en December 1883, toen Neptunus door zijn stand daartoe de beste

gelegenheid bood. Tevens bemerkte hij toen, door vergelijking met het licht van

drie zich gelijktijdig in het gezichtsveld bevindende vaste sterren, dat het licht der

planeet Neptunus periodieke verzwakkingen en versterkingen ondergaat, waarvan de

maxima on de minima door eene periode van 7hur 55min 12sec. gescheiden zijn.

Waarschijnlijk beantwoordt die periode aan die der asdraaiing der planeet. (Monthly
Notices of the R. Astron. Soc. Vol. XLIV p. 257.) HG.

Spectroskopisch onderzoek van de komeet PONS-BROOKES — De heeren

N. V. KONKOLY enR.V. KÖVESLIGETHY hebben op bet observatorium O’Gyalla deze

komeet, die zooals reeds is opgemerkt merkwaardige lichtveranderingen aanbood

(Wet. Bijbl. 1883 bl. 73), van 29 December 1883 tot 20 Januari 1884 spectroskopisch
onderzocht. Gelijktijdig werden in het chemisch laboratorium te Buda-Pest daarmede

in verhand staande onderzoekingen gedaan. Er werden namelijk koolstofverbindingen
van den vorm CmHn en COp spectroskopisch onderzocht. Bij elk

gas kon nauw-

keurig de druk worden aangegeven, waarbij de vorming van banden gelijk aan die

van het kometenspectrum begint, als ook waarbij dit laatste ten volle door het gas-

spectrum werd teruggegeven. Deze drukking lag tusschen 40 millim. en 120 millim.

Het schoonst en zuiverst vertoonde zich het kometenspectrum hij methan (C2H4).
Ook aethan (C2H6) verwezenlijkt hij 90 millim. drukking geheelhet kometenspectrum.

zooals het zich vertoonde op
29 December en 1 Januari. De heer KÖVESLIGETHY leidt
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NATUURKUNDE.

Elektriciteifs-ontwikkeling door filtreren van kwikzilver.
—

Filtreert men

kwikzilver door zeemleder, hetwelk van onderen aan con vertikaal staande ijzeren

buis van 45 e.M. lang is verbonden, dan wordt het metaal door de wrijving tegen

het leder positief geëlektriseerd en wel des Ie sterker, naarmate do poriën van

liet leder fijner zijn. Zoo bericht deciiant in het Repertoriumder Physik XX, bl. 313.

LN.

Elektrisch geleidingsvermogen van Cetylalkohol. — Wordt deze bij 50,2° C.

in een porseleinen kroes gesmolten, dan lot 101° verhit en daarna op zijn geleidings-

vermogen onderzocht door twee platina-elektroden dio, met eene batterij en een

spiegelgalvanomcter verbonden, daarin worden gedompeld, dan blijkt dit regelmatig

af te nemen, totdat hot bij liet vast worden weder sterk toeneemt, om daarmede

voort te gaan tot 44,5°; bij deze temperatuur is het meer dan 20 malen grooter

dan bij 52° als de toeneming begint. Bij nog verdere verkoeling neemt liet weder af,

om bij omstreeks 10° bijna geheel te verdwijnen, (iVOrosi VII, fi Juni 1884 en

Wiedemqnn's Jieiblatter VIII, S. 712). ln.

Een kwikgalvanometer beschrijft lipemann in hot Journal de Physique (2) III,

hi. 381. In zijn besten vorm is liet werktuig als volgt samengesteld. ïwoe dunne

glasplaatjes zijn op 0,2 mM. afstand van elkander geplaatst on door een rand om-

ringd ,
die ze tot een rondsom gesloten trogje vereenigt. Op twee tegenoverstaande

plaatsen is die rand doorboord en op elk daarvan verbonden met een nauwe glas-

buis, die cliclit bij bet bakje rechthoekig is omgebogen. liet geheel wordt mol kwik

gevuld dat een eindweegs in de glasbuizen reikt, nadat
nog twee elektroden daar

zoo zijn aangebracbt dat zij door den rand heen in het kwik reiken, en veroorloven

een stroom daardoor heen te leiden in een richting, rechthoekig op de verbindings-

lijn der openingon van de beide buizen.

Wordt nu dit toestelletje zoo tusschen de polen van een rechtop staanden staal-

meineet geplaatst dat de glasplaatjes vertikaal zijn en dus de (ongebogen einden der

glasbuizen ook, terwijl de ijzeren poolstukken van den magneetmet hunne eindvlakken

van gcschiktcn vorm en grootte aan de glasvlakken raken, dan zal, zoodra een

stroom in de aangegeven richting door het kwik wordt geleid, dit door eenebekende

werking van magneten op beweegbare geleiders worden bewogen in eene richting,

die het in het eene buisje rijzen en in het andere dalen doet, tot dat de door het

hoogteverschil in beide voortgebrachte hydrostatische drukking met die werking van

daaruit af dat de drukking waaronder de kometen hun licht geven vermoedelijk

grooter is dan men gewoonlijk aanneemt. ( Astronomische Nachrichten No. 2579 en

daaruit in Naturforscher, 1884 No. 20, p. 189). HG.
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tien stroom evenwicht maakt. Dit hoogteverschil meel dus de slroomintensileit.

Liitmann zegt dat het hij een der op deze wijze geconstrueerde toestellen voor een

stroomsterkte van 1 Ampère 58 mM. bedroeg. Men kan daarop dus tot
op 0,01

Ampère met gemak aflezen on die gevoeligheid nog zeer vergroeien door de intensiteit

van hot magnetisch veld grooter te maken en ook door op cene dor bekende wijzen

het kwik te laten werken op een manometer, die do bewegingen daarvan vergroot

wedergeeft.

Door in plaats van den staalmagnoet een elektromagneet of ook een spiraal te ge-

bruiken, waarvan de windingen denzelfden stroom voortleiden, die. ook door het

kwik gaat, heeft men een clcklrodynamometer voor wisselstroomen. ln.

Thermogalvanoskoop. — Onder dezen naam geeft m. p. maykncok in het Journal

de physique (2) III bl. 393 eeno beschrijving en afbeelding van eenwerktuig, waarin

de thermische uitzetting van een ijzerdraad door een elektrischen stroom op geschikte

wijze dient om de intensiteit van dien stroom te meten. Voor demonstratie kan dit

werktuig misschien van nut zijn. ln.

SCHEIKUNDE.

Oxydatie van zwavelbloem.
—

Men weet sedert lang dat zwavelbloem, met

water tol een brei gemengd, allengs zuur wordt on dal zich daarbij zwavelzuur

vormt. De heer n. roiXACCl heeft nader onderzocht of dn daartoe vereischte zuurstof

door het water of door de dampkringslucht wordt geleverd, en uit eene reeks van

nauwkeurig genomen proeven leidt hij als einduitkomst af, dat het water daarbij

niet ontleed wordt maar dat de zuurstof afkomstig is uit de atmospheer, doch dat deze

eerst in ozon moet veranderen voordat de verbinding met den zwavel kan plaats

grijpen. {Jtendiconti Iteale Instltute Lombardo , Ser. 2. Vol. XVII p. 198).

HG.

Chemische affiniteit. — üazakow (Chemische Berichte XVII, S. 194) geelt een

nieuwe theorie daarvan met behulp van cene hypothese, die althans op het eerste

gezicht niets onwaarschijnlijks heeft. Volgens hem gaat de chemische aantrekking
der atomen slechts van enkele punten daarvan, die hij polen noemt, uit; het aantal

dier punten bepaalt de valentie van het element. Het chemisch arbeidsvermogen hangt

af van de snelheid der trillingen en van den hoek tusschen hare richting en de lijn,

welke de betreffende pool met het middelpunt van het atoom verbindt. Naarmate

die hoek kleiner is, gedraagt zich het element meer elcktropositief, en omgekeerd.

Deze hoofdtrekken mogen genoeg zijn om de aandacht
op

Ji’s opstel te vestigen,

waarheen wij voor verdere bijzonderheden moeten verwijzen.

LN.
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Om het gebruik van eene gevoelige balans te vergemakkelijken bevestigt

Lord KAYLEIGH (British Association Jleports, 1883) boven elk der schalen daarvan

vertikaal een magneetslaafje van staaldraad, 8—10 cM. lang. Daaronder is op de

schaal en dus met deze op en nedergaande, een gesloten draadspiraal van 50 lot 100

windingen geplaatst. Hierdoor worden de schommelingen gedempt, zonder eenige

schade voor de gevoeligheid. Toch raadt Rayleigh aan, die gevoeligheid niet te

zeer te overdrijven, maar liever zijn toevlucht te nemen tot hulpmiddelen, loupen

I >. v., om de nauwkeurigheid der aflezing te vergroeien.

De Stamkartsche spiegelinrichting zou hierbij zeker van uitnemenden dienst kun-

nen zijn. lx.

PLANTKUNDE.

Tertiaire flora der Sunda-eilanden en van Japan. — Bij de bewerking eencr

verzameling van fossilo planten uit Borneo heeft de heer GEYLEll, op het voorbeeld

der hoeren goeitekt en jieeii, die de tertiaire flora van Java en Sumatra als van

de hcdendaagschc flora niet wezenlijk verschillend aanduidden, hetzelfde zuiver In-

disch karakter, als ook voor de flora van Borneo gedurende den tcrtiairtijd gel-

dende, trachten aan te tonnen. Daartegen is de heer o. von eïtinghausen
,

in eeno

bij do Akademie van Wetenschappen te Weenen ingediende verhandeling (.'Silmngsber.

1 Abth. Bd. LXXXVJII, S. 373 en 851), in verzet gekomen. Volgens zijne meening

zouden, van de 13 bekende Ibssile planten van Borneo, slechts 3 met waarschijn-

lijkheid als Indische vormen kunnen worden beschouwd, terwijl de overige gevonden

overblijfselen te gebrekkig zijn om met eenige zekerheid te kunnen oordeelen over

hunne hcdendaagschc analogien. Het is veeleer waarschijnlijk dat deze flora, evenals

de tertiairflora over hot algemeen, naast het hoofdelement, ook andere elementen

bevat, die elders vertegenwoordigd zijn. V. ettinghausenheeft in eene tabel de 75

thans bekende tertiaire planten der Sunda-eilanden vereenigd. Daarvan belmoren 39

tot het indisch- of hoofdelement, 2 anderen hebben hare overeenkomstige vormen in

Azië, 11 in Amerika, 1 in Afrika en 2 in Australië, terwijl do overige 30 soorten

met geene thans levende soorten kunnen worden in betrekking gebracht; toch zijn

daaronder vormen die het naast verwant schijnen met tertiaire planten in Europa.

De tertiaire flora der Sunda-eilanden is derhalve eene gemengde flora evenals elders.

Hel verbreidingsgebied van zekere plantenvormen was in den tertiairen tijd veel grooler

dan in den tegenwoordigen tijd , en de scheiding der flora’s uit eene gemeenschap-

pelijke slamflora is met de differentieoring der stemsoorten binnen een bepaald gebied

allengs scherper gewoTdcn.

Tot hetzelfde resultaat komt v. eitinghausen ook ten opzichte van de tertiaire

flora van Japan, die door nordenskiöld en bepaaldelijk door de beschrijvingen van

den heer NAIHOKst nader is bekend geworden. Ook hier toont hij uit eene reeks
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van voorbeelden, dikwijls in tegenspraak met den heer nathohst
,

aan dat bet ka-

rakter der tertiaire Hora van Japan niet wezenlijk afwijkt van bet karakter der tertiaire

flora in Europa, en dat ook do eerste slechts kan beschouwd worden als een deel van

de algemeene flora, waaruit do thans binnen zekere grenzen beperkte flora’s baren

oorsprong hebben genomen. nu.

Invloed van het licht op de kieming van zaden. — JJog altijd, in weerwil

van verschillende genomen proeven, bestaat er eenigc onzekerheid aangaande den al

of' niet gunstigen invloed van het licht up do kieming van zaden. Daarom zijn nog-

maals door den heer gikslaii in het laboratorium van Professor wiesneii te Weenen,

eenigc proeven daarover genomen. Ilij gebruikte gewone bloempotten, die met gezifte

fijne aarde tot aan den rand gevuld waren. Vooraf werd er water bijgevoegd en de

pot in een kiemschotel geplaatst, die met water gevuld was, zoodat de zaden die

op de oppervlakte werden uitgestrooid en de daaruit voortgekomen plantjes voort-

durend vochtig werden gehouden. Elke pol werd overdekt met een dikwandig glazen

vat en, wanneer het gold den invloed van gekleurd licht te bepalen, bovendien met

een glazen klok met dubbele wanden, welker tnsschenrnimte gevuld werd met een

gekleurd vocht, namelijk eene oplossing van kalibichromaat voor geel licht of eeno

van zwavelzuur kopcroxydammoniak voor violet licht. Voor de proeven in het duister

diende eene overdekking met een cylinder van zinkblik. De uitkomsten dezer proeven

vindt men uitvoerig medegedeeld in ForschiingeH au/ dem debiele, der Agricultur-

physik, lid. VI, p. 270. Daaruit blijkt dat or tusschen zaden van onderscheiden

planten ,
ten aanzien van den invloed van het licht op de kieming, vrij wat verschil

bestaat. Er zijn zaden, zooals die van Viscum album, welke dien invloed volstrekt

behoeven, daar zij in het duister in het geheel niet ontkiemen; andere, zooals die

van Mais
, garst e. a., die even goed in het duister als in het licht kiemen; nog

andere, gelijk die van Poa nemoralis
,

Agrostis slolonifera e. a., waar de kieming

door het lieht begunstigd wordt.

In het algemeen kiemden kleine, aan reservestolfen arme zaden in hel licht beter,

groote, aan reservestolfen rijke zaden evengoed in het duister als in het licht, of

werden door den invloed van het licht begunstigd. Geen enkele soort van zaad weid

gevonden, waarvan de kieming minder goed in het licht dan in het duister geschiedt.

Geel licht begunstigde de kieming, terwijl violet licht haar vertraagde en soms,

bij lagere temperaturen, onmogelijk maakte.

Omtrent de oorzaak van den over het algemeen gunstigen invloed van het licht

op de kieming der meeste zaden, voerden de genomen proeven tot het resultaat, dat

deze gezocht moet worden in: 1" de omzetting van licht in warmte, 2“ bevordering

van het assimilatieproces, 3° eene hetere indringing der worteltjes, 4° eene verster-

king van den worteldruk door vermeerdering van de osmotisch werkzame stóffen.

Welke andere factoren hierbij nog werkzaam zijn, zal door voortgezette proefnemingen

moeten worden uitgcmaakl. ( Nalur/orscher , 1884, No. 27, p. 260). nu.
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Warmteontwikkeling bij Aroideen.
—

Prof. greror kraus te Halle heeft hier-

omtrent proefnemingen bij Arum italicum gedaan. Hij bevond dat zij eerst bij het

ontrollen van de bloemkolf begon, nooit vroeger. Het stijgen van de temperatuur

duurde 3 tot 4
uren; dan werd het maximum bereikt (bet grootst gevonden maximum

was 44.7° C.), hetwelk I tot 2 uren aanhield , waarna dan een trapsgewijs dalen plaats

had. De warmteontwikkeling der bloem is dus aan het eerste stadium van de ont-

wikkeling der laatste gebonden; cenc tweede warmte-periode heeft geen plaats. De

verwarming van de kolf begint aan de spits en zet zich van daar voort naar de

basis; boven bereikt zij eerder haar maximum dan beneden. Meestal was ook de

absolute stand der temperatuur boven hooger dan aan de basis. Vóór het openen

van do bloem zijn de belmknoppen koud, doch ondervinden tijdens de verwarming

der kolf eenc geringe en kortstondige verhooging der temperatuur. Met belitnovindt

Prof. KiiAUS in de verwarming van de bloemen dor Aroideen een middel om de

dieren, die het stuifmeel moeten overbrengen, aan te lokken. (Abh. der Naturforsch.

Gesellsch. zu Halle Bd. XVI. ffumboldt
,

Oct. 1884 S. 383). n. l.

DIERKUNDE.

Het wilde paard van phzevalsky. — De russische reiziger phzevalsky heeft in

1881 in de Dsungarische woestijn tusschen den Altai en do Tiansshan-bcrgen een in

kleine troepen levend wild paard gevonden, dat door de Tartaren »Kerlag” en door

do Mongolen »Statur” genoemd wordt. Het vereenigt in zich kenmerken van ware

paarden, het ondergeslacht Equus, en die van liet ondcrgeslacht Asinus. Terwijl

bij de ware paarden de haren van den staart dicht bij de inplanting en hij de soorten

van Asinus dicht bij het uiteinde beginnen, is bij dit dier, waarvan zich een exem-

plaar bevindt in bet museum van St. Petersburg) de plaats van oorsprong der staart-

baren halverwege den staart. Overigens heeft bel veel in zijn uiterlijk van een poney,

ook door de rechtop staande manen en de over bet voorhoofd afhangende lokken.

Ecne afbeelding is gegeven in de duitsche vertaling der Rèisen in Thibet van

PliZEVALSKY , die in den loop van dit jaar te Jena verschenen is. Die afbeelding is

overgenomen in Nature 21 Augustus 1884. Du lieer w. tv. watts (Nature 1' Sep-

tember) maakt opmerkzaam op de groote gelijkenis welke die afbeelding vertoont

met de figuren, welke gevonden worden op rendierhoornsin bet hol van La JMadelaine,

die afgebeeld zijn in dawkins werk, Early Man. Het zoude dus kunnen zijn dat deze

paardsoort gedurende de quaternaire periode ook in Europa geleefd heeft. hg.

Levende Torpedo’s te Berlijn. — Do leer der dierlijke elektriciteit biedt nog

altijd, in weerwil van het groot aantal onderzoekingen, waarvan zij het onderwerp

is geweest, vele duistere punten aan. Daaronder behoort het feit dat de elek-

trische visschen zelve bestand zijn tegen de door hen uitgedeelde slagen. Onlangs

is het gelukt levende sidderroggen naar bet physiologisch laboratorium te Berlijn

over te brengen, waar zij door du uois-keymond met de tegenwoordigehulpmiddelen,
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waarover de wetenschap beschikt, aan een nauwkeurig onderzoek konden worden

onderworpen. Een eerste verslag daarover vindt men in de Sitzungsberichte der

Berl. Akademie 1884, S. 181. Wij vermelden daaruit slechts één punt. Bij de meting

van den zoogenaamden rustenden stroom der cleklrische zenuwen van den sidderrog

verkreeg nu BOis-BEïMOnn waarden, welke aanmerkelijk kleiner waren dan de elektro-

motorische krachten in de zenuwen van allo overige door hem en anderen onderzochte

dieren. Waarschijnlijk staat dit verschil in samenhang met de bovengenoemde onvat-

baarheid der elektrische visschen voor hunne eigene slagen. u&.

Invloed van hoogten luchtdruk op organische wezens.—In de hoogere lagen

der zee leven de ons lang bekende dieren, zelfs, ofschoon in steeds afnemend aantal,

tot cene diepte van 2500 tot 3000 jVi., — dieper vindt men andere, wier zonderlinge
vormen vooral door de »Talisman”-expeditie bekend zijn geworden. De zich daarbij

opdoende vraag: welke veranderingen die laatste dieren ondergaan, wanneer zij

aan do oppervlakte worden gebracht, is door de op de Talisman gedane proeven

beantwoord: al de uit die diepte opgebaalde dieren waren dood, week, licht stnk

te wrijven, en vielen bij den minsten stoot uiteen. Ook ter beantwoordingvan de vraag:

wat wordt er van een dier, dat plotseling naar die ontzachelijke diepte verplaatst

wordt, — is op de Talisman eene proef genomen door een viscb, in cene kooi be-

sloten , naar beneden te doen zinken. Br. kegnakd te Parijs heeft echter in het phy-

siologisch laboratorium der Sorbonne, met behulp van een reeds jaren geleden naar

de aanwijzingen van cailleteï vervaardigden toestel, die een druk van 1000 atmos-

pheren (= cene zeediepte van 12000 M.) in een met water gevuldcn stalen buis

mogelijk maakt, proeven genomen. Biergist, aan zulk eene drukking onderworpen,

slaapt om zoo te zeggen in, en werkt niet meer op suiker, doch ontwaakt weer

cenigen tijd na het ophouden van den druk, en is dan weer in staat alkoholische

gisting te veroorzaken. De oplosbare fermenten, zooals diastase, speeksel, pancrcas-

vocht. blijven onveranderd. Met de gist verwante lagere organismen slapen in en

ontwaken weer. Zaden van tuinkers wilden eene week lang niet ontkiemen, doch

ontwikkelden later hunne kiembladon, ofschoon langzaam. Hetzelfde verschijnsel van

inslapen en ontwaken neemt trien bij een druk van 600 atmospheren bij de meeste

infusorien waar. Ook de anneliden en crustaceên behouden zulk een latent leven,
doch duurt de druk lang, dan sterven zij. Visschen, aan een druk van 600 atmos-

pheren blootgesteld, sterven en worden zeer stijf, welke stijfheid niet wijkt dan wanneer

de rotting begint. Diezelfde verstijving werd waargenomen bij geprepareerdekikvorsch-

dijen, die daarbij aan gewicht toenamen, zoodat men wel mag aannemen dat in de

diepte het spierweefsel met water doordrongen wordt. Dieren, die van een pantser

voorzien zijn, h. v. crustaceên, sterven bij zulke proeven langzamer dan visschen en

kikvorschen. Zoo zag kegnakd een waterkever (Dytiscus) nog weerstand bieden aan

een druk van 800 atmospheren en eerst bij een van 1000 sterven, ( Humboldt ,

Sept. 1881. S. 313,) D, x.,
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VERSCHEIDENHEDEN.

E pure si muove. — Tu con italiaanscli werk over astronomie,, zegt de hoor

WESTROPP
,

wordt verhaald dat GALILEI niet zou hebben gezegd; »o pure si inuovo”

of xcppurc si inuovo”, maar; xeppure gira la terra”. Het eerste betookcnt; »cn toch

beweegt zij (d. i. de aarde) zich”, —- het andere: »on toch draait do aarde”. Het

komt hem waarschijnlijker voor dat G ALiLEI het laatste dan het eerste zou hebben

gezegd, omdat het hier juist op het draaien van de aarde om de zon aankwam.

De heer stahlmank doet echter opmerken dat hot hoogst onwaarschijnlijk is dat

GALILEI het cone of het andere zou hebben gezegd. Geen gelijktijdig schrijver spreekt

er van, en het laat zich niet denken dat bij de omstandigheden, onder welke galilei

voor zijne rechters verscheen, hij de stoutheid of zelfs do energie zou hebben gehad

om zijne pas afgelegde belijdenis zoo bepaald te herroepen. Trouwens de meeste

onderzoekers zijn het daarover eens, dat galilei die woorden nooit gezegd heeft.

Volgons heis verscheen het verhaal ’t eerst in het Dictionnaire historique, in J 789

Lc Caen uitgegeven, maar GlllSAli vond bet reeds in een Lehrbuch derphilosophischen

Geschichte , in 1774 te Würzburg uitgegeven. (The Academy, Sept. 20 1884, png. 184;

Sept. 27, 1884, pag. 203). d. l.

De telegraaf en de dieren.
—

De directeur der Noorweegschc telegraphie,

Nielson, gelooft dat er eenc eigenaardige verhouding tusschen de telegrafen en de

dierenwereld bestaat. De spechten boren boven in de telegraafpalen in de naald-

wouden, ook al zijn die mot kopersulphaat doordrongen, en wel in de nabijheid

der isolators; bij neemt aan dat die vogels aangelokt worden door het geluidgevend

trillen der draden, dat zij voor bet brommen van insekten houden. Ook beren worden

door dat geluid aangelokt en trachten de steenen, die rondom de palen opgehoopt

zijn, uit elkander te werken, om te geraken lot de bijen, die zij meenen te hooren

brommen. Daarentegen zouden de wolven door dat geluid verjaagd worden; en een

lid van de Storthing stemde voor de uitvoering van een telegrapbische lijn, niet om

het nut daarvan, maar omdat die do wolven zou verdrijven. (Humboldt, October

1884. S. 392.) D. l.
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STERREKUNDE.

Onevenheden der oppervlakte van Venus. — Be heeren bouqeut be la gioe

on Ailago hebben de pbotograpbieën van de planeet Venus, genomen den 6 December

1882 te Puebla en op Haïti, bij gelegenheid van den overgang der planeet over de

zon, aan een zorgvuldig onderzoek onderworpen en bij allen bevonden dat de oni-

trek der planeet niet zuiver cirkelvormig was, maar plaatselijke verheffingen en in-

deukingen vertoonde. Aan eigenlijke bergen is daarbij echter niet te denken. Eerder

incenen de ontdekkers dat althans een zeer uitgebreide verheffing in do zuidlijke

streek der planeet aan eene ijsophooping kan worden toegeschreven. (Compt. rendus

XCVIII. p. 1406. hg.

NATUURKUNDE.

Samentrekking van uitgerekte caoutchouc door warmte. —
Reeds in 1867

,

kort na de ontdekking van het feit dat een tot op ongeveer het dubbele harer lengte

uitgerekte buis van gevulcaniseerde caoutchouc zich bij verwarming verkort, trachtte

govi dit te verklaren door het toe te schrijven aan mikroskopische luchtbelletjes in

de massa daarvan, welke, door de uitrekking ellipsoïdiscb geworden , door de uitzetting

der lucht bij verwarming den bolvorm meer naderden en dus eene verkorting der

stof teweeg brachten in de richting van hunne groote as, dat is die der uitrekking.

Al denkt nu ook niemand meer aan deze verklaring, die zich de overeenkomstige

eigenschap in cenassigc kristallen in verband met de verklaring hunner optische

eigenschappen herinnert, toch heeft het nog niet alle belang verloren dat hesehus

(.Journal de la sociélé physico-chimique russe XV, p. 103) hare onhoudbaarheid

heeft aangetoond door het sterk verdunnen dor lucht rondom zulk een huis, die

daarbij, door ceu kathetometer waargenomen, zich niet merkbaar verkortte, ln.
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Athermansie of diathermansie van waterdamp. — Na den strijd tusschen

tïnoall en Magnus over dit onderwerp —- tyndall vond, gelijk bekend is den water-

damp athermaan voor eenige der minst breekbare deelen van het warmte-spectrum

en magnüs ontkende dit — hebben nog een aantal andere geleerden zich met die-

zelfde zaak bezig gehouden, waarvan sommigen uitkomsten verkregen, die meer voor

de menning van MAGNUS schenen te pleiten en anderen de uitkomsten en dus de

rncening van ïyndall bevestigden. In den allerlaatsten tijd heeft köntgen ( Wiede-

mann’s Annalen XXIII S. 1 u 259) deze kwestie zeker een groote schrede nader

tot hare beslissende oplossing gebracht door niet, zooals do meesten zijner voor-

gangers, de vermindering in intensiteit te bepalen van een bundel warmtestralen,

nadal die door een kolom droge of vochtige lucht was gegaan, maar rechtstreeks

de opslorping zelve door de uitzetting van het gasmengsel, welke met behulp van

een Mareyschen trommel werd geregistreerd en dus in haar verloop geheel kon wor-

den nagegaan. Hij vond op deze wijze dat zuivere, droge dampkringslucht evenmin

als zuivere, droge waterstof een spoor van opslorping vertoonde van de stralen

eener Bunsenvlam, van een knalgasvlam, van een vast lichaam op 100° C. en van

nog andere bronnen; terwijl zoodra deze gassen met waterdamp, ook zelfs in zeer

geringe hoeveelheid waren vermengd, de opslorping voor de stralen van elk der

bovengenoemde bronnen verschillend, maar voor allen onmiskenbaar zich vertoonde.

Die opslorping werd verhoogd door bijmenging van ook nog een geringe hoeveel-

heid koolzuur. De dampkring in zijn gewonen toestand is dus bepaaldelijk athermaan

voor warmtestralen van oen aantal verschillende golflengten.

IIöntgkn’s verhandeling beslaat 87 bladzijden der Annalen en bevat zoowel een

schat van bijzonderheden aangaande zijne experimenteer-methode en zijne uitkomsten

als besprekingen van alle denkbare tegenwerpingen, die de waarde dier uitkomsten

zouden kunnen verkleinen. ln.

Absorptiestrepen van zuurstof in het zonnespectrum. —
Thollon heeft met

zijnen sterk verstrooiende!! spectroskoop, die reeds vroeger in dit Bijblad is besproken

geworden, de minst breekbare deelcn van dit spectrum, de streek om de Frauen-

boferscbe strepen A en li onderzocht en geeft van zijn uitkomsten, mot behulp van

oen teekenihg op vrij groote schaal, bericht in bet Journal de physiquc (2) III,

p.
421. Die slrccp li blijkt daarin opgelost te zijn in niet minder dan zeventien

afzonderlijke strepen. Ook A toont zich op deze wijze als in een aantal strepen ver-

deeOd. Men zal dns in het vervolg niet meer van do strepen
A en Ji, maar slechts

van die jgroepen” kunnen spreken.

Na do beschrijving daarvan handelt thollon over de verschillende wijzen waarop

men tot nog toe den oorsprong dier strepen heeft verklaard en komt daarbij tot

het besluit dat zij voor verreweg het grootste gedeelte ongetwijfeld tellurische moeten

zijn en wel opslorpingsslrepen, te wijten aan de zuurstof in den dampkring. Want

ten eerste vertoonen zij bij even booge zonnestanden steeds dezelfde intensiteit in
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drogen en in vochtigen dampkring, ten tweede worden zij (en ook do kleinere

groep o) duidelijk waargenomen in liet spectrum van elektrisch licht dat een weg

van 10 kiliometers in den dampkring heeft afgelcgd — naar eene waarneming van

TttOLLON, te Parijs gedaan met Prof. egoroïe uit Warschau — en toen hij een

sterken lichtbundel deed gaan door oen lange buis, waarin alleen zuurstof in samen-

geporsten toestand aanwezigwas, heeft later Prof. egoroïe onmiskenbaar dezelfde groepen

gezien in het spectrum van dit licht. ln.

Doorschijnende magneten heeft kundt vervaardigd ( Wiedemann's Annalen

XXIII S. 228) door gcplatineerd glas, gelijk o. a. KöNIG te Parijs gebruikt voor

spiegeltjes in zijn optisch-aknstische apparaten, galvanoplastisch te bedekken met

een uiterst dunne en dus doorschijnende laag van ijzer, cohalt of nikkel. Niettegen-

staande zulk een laag dikwijls geen grootere dikte dan van 0,000035 millimeter

had, werden zij allen door een sterke magneet niet alleen met het glas dat zo be-

dekten duidelijk aangetrokkén, maar vertoonden ook een zeer aanmerkelijke coer-

citiefkracht, zoodat een reep daarvan, na op een der gewone wijzen gemagnetiseerd

en bewegelijk opgehangen te zijn, zich in den meridiaan stelde.

Van de doorschijnendheid dezer dunne magnetische lagen heeft kundt een be-

langrijk gebruik gemaakt. Toen hij gepolariseerd licht op geschikte wijze daardoor

heen liet gaan, constateerde hij dat zij, gelijk te verwachten was, het polarisaticvlak

daarvan aanmerkelijk deden draaien
—

de ijzerlaag b. v., waarvan de dikte hier-

boven is aangegeven, bij omkeering van den magnetiserenden stroom om 1° 48'.

Daar deze werking bij zoo uiterst geringe dikte van de ijzerlaag reeds zoo aanmer-

kelijk is en men gerust raag aannemen dat een lichtstraal in een ijzermassa lot veel

grootere diepte indringt, wanneer hij daardoor wordt teruggekaatst, verklaart kundt

hieruit het naar den ontdekker zoogenoemde verschijnsel van keur, het feit namelijk

dat het gepolariseerde .licht, na terugkaatsing op een ijzervlak, bij magnetisering

van de ijzermassa, die door dit vlak begrensd wordt, eene aanzienlijke draaiing van

zijn polarisaticvlak vertoont. LN.

De „lokale werking” in ongesloten galvanische elementen.
—

ln don jaar-

gang
1883 van dit Bijblad, hl. 83, vestigde ik do aandacht op het middel van d’au-

sonval, om deze aanmerkelijk te verminderen. Voor don lezer, die dien jaargang

niet ter hand heeft, herhaal ik hier dat dit middel bestaat in de vermenging van

het tot gebruik in die. elementen bestemde zwavelzuur, vóór de verdunning, met

0,5 volumeprocent gewone raapolie, waarmede het cenige oogenblikken goed ge-

schud wordt om de gcheele massa van het zuur zooveel mogclijk met de olie in

aanraking te brengen. l)e vreemde bcstanddeelcn welke het zwavelzuur uit den handel

thans bijna overal bevat, en die teweegbrengen dat dit in verdunden toestand, in

aanraking ook met zorgvuldig geamalgameerd zink steeds waterstof ontwikkelt, worden

naar het schijnt door de olie daaruit verwijderd ofalthans daarin onschadelijk gemaakt.
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Tk kom thans op dit middel terug om te berichten dat ik sedert meer dan een

jaar liet voortdurend in toepassing heb gebracht en wel met uitnemend gevolg. Het

is verrassend te zien hoe een zinkcylinder, die in opgopreparcerd zwavelzuur een

aanmerkelijke opbruising geeft, in het geprepareerde van dcnz.clfden verdunnings-

graad bijna geen enkel gasbelletje doet ontstaan en vooral hoe bij, nieuw geamalga-

meerd, zich in het eerste bedekt mot een grauwen aanslag en in het tweede vol-

komen blank blijft. De noodzakelijkheid om een eenmaal goed on niet te oppervlakkig

geamalgameerden zinkcylinder op nieuw te amalgameeren komt bij het voortdurend

gebruik van het tweede dan ook in vergelijking van vroeger slechts zeer zelden voor.

LN.

Magnetisme van organische verbindingen. —De hoeren s. wleügel ens. ken-

htchsen hebben cenige verbindingen der alkoholradikale’n CnH2n+l besloten in

een glazen buisje, bifilair opgehangen tusschen de spitsen van een grooten elektromag-

neet en toen door de wringingsmethpde en spiegelaflozing de lioegrootheid van het op-

gewekte magnetisme bepaald, waarbij dat van het water = —100 werd aange-

nomen. Voor de bijzondere uitkomsten, verkregen met zestien verschillende verbin-

dingen, verwijzende naar de tabel in Ann. d. Physik N. T. XXII. p. 121, zij het

voldoende hier de algemeene resultaten te vermelden.

1° Elke CH
3 , die in de verbinding treedt, veroorzaakt cene bijna standvastige

vermeerdering van het moleculair-raagnetisme, waarvan de gemiddelde waarde

—1640 bedraagt.

2° Het moleculair-magnetisrne van het gehcele lichaam is gelijk aan de som van

het gedeeltelijk magnetisme van hot alkohol-radikaal en van de overige deelen der

verbinding.

3° In deze verbindingen vertoonen HO, I, Br en S hetzelfde specifieke magnetisme,

waarvan de gemiddelde waarde —44,3 is. Daarentegen schijnt Cl een specifiek

magnetisme van —61 te bezitten, ongeveer overeenstemmend met dat van azijnzuur,

waar het = —63 is.

4° Propylalkohol en Isopropylalkohol stemmen ten aanzien der waarde van hun

magnetisme geheel overeen, en Isobutylalkohol heeft dezelfde waarde als die welke

men voor butylalkohol uit zijne radikalen berekent. De alkoholradikalen bezitten

derhalve in hunne isomeren, voor zoover zij reeds onderzocht zijn, hetzelfde mag-

netisme. HG.

\

SCHEIKUNDE.

Doordringbaarheid van zilver voor zuurstof. — Het is lang bekend, dat pal-

ladium, ijzer en platina in roodgloeienden toestand waterstof doorlaten, eene eigen-

schap die in verband schijnt te staan met het vermogen dezer metalen om zich

met waterstof te verbinden. De onderzoekingen van DüMAS hebben later geleerd



13WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD.

dat gesmolten zilver zuurstof oplost, die hot ook oen tijdlang hardnekkig terughoudt.

Dit nu gaf den heer L. tiioost aanleiding te onderzoeken, [of gloeiend zilver ook

doordringbaar is voor zuurstof.

Bene buis van zuiver zilver, waarvan de wand 1 inillim. dik was, werd verhit

in een ijzeren moffel, die zich in den damp van kokend cadmium bevond. Liet men

daarop door den moffel langzaam een stroom zuurstof trekken, zoo bevond zich dé

buitenvlakte van do zilverbuis iu zuurstof, terwijl zijn binnenste uitgepompt werd

door middel van een Sprengelsche luchtpomp. Zoodra hot cadmium begon te koken,

drong de zuurstof langzaam door den wand der zilverbuis, en men kon er in een

uur 6,1 kubiek centimeters van verzamelen; werd, in plaats van den zuurstofstrpora,

een stroom dampkringslucht door den moffel geleid, dan werd het doordringen

van de zuurstof evenzeer waargenomen. De hoeveelheid zuurstof, in ecu uur ver-

zameld
,

bedroeg nu 3,2 kuh. centimeter.

Met eene zilverbuis, waarvan de wand slechts half zoo dik was, was de door-

lating van de zuurstof veel sneller. Met zuivere zuurstof bedroeg de doorgelaten zuur-

stof 12 kub. centim. in het uur, met dampkringslucht 5,9 kuh. centimeter in den-

zelfden tijd.

Voor eenige andere gassen was de wand der laatste buis ook niet geheel ondoor-

dringbaar. Van koolzuur ging 0,4, van kooloxyd 0,1, van stikstof 0,1 kub. centimeter

in het uur er door heen.,

De veel grootere doordringbaarheid van het zilver voor zuurstof is echter zoo in

het oog loopend dat de heer troost het zelfs voor mogelijk houdt langs dien weg

uit de dampkringslucht zuurstof in hot groot te bereiden. (Compt. rend. XCV11T. p.

1427.) hg.

Opsluitingsverschijnselen. —
In verband met het vorige staan eenige waarne-

mingen, waarop de lieer P. SCJIötzeubergen onlangs (Compt. rendus. T. XCVIII. p.

1320) do aandacht heeft gevestigd , namelijk van het vasthouden van zekere gasvor-

niigc sloffen door andere, zonder dat er van eene eigenlijke chemische verbinding,

die altijd in bepaalde verhoudingen moet plaats hebben, sprake kan zijn. Hij be-

stempelt zulke gevallen met den naam van occlusieverschijnsels of opsluitingsver-

schijnsels, en voert verscheidene voorbeelden daarvan aan, behalve de bovenge-

noemde metalen, wanneer deze waterstof of zuurstof in zich opsluiten. Zoo bevat

bet zuurstofgas, bereid uit een mengsel van chlorzurc kali en manganoxyd, altijd

cenc zekere hoeveelheid chlor en zuurstofverbindlngen van chlor, die er door geen

chemische agentia, maar alleen door roodgloeihitte uit kunnen verwijderd wor-

den. Deze chlorverbindingen bevonden zich lijdelijk in den opgesloten toestand. Een

ander voorbeeld van opsluiting biedt het chroomzure lood aan, dat dikwijls bij

elementair-analysen van organische stoffen wordt gebruikt en water in opgesloten

toestand kan bevatten, waardoor dan een fout in de uitkomsten ontstaat. Ook fijn
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verdeeld koperoxyd kan, na bekoeling in een zuurstofatmpispheer, deden van deze

opgesloten bonden, die eerst bij oplossing in verdund zwavelzuur of zoutzuur te

voorschijn treden. hg.

PLANTKUNDE.

Lengtegroei van plantenorganen bij lage temperatuur. — De heer oscar

birnchbr deed de zaden van Sinapis alba, Vicia Faba , Pisum sativum
,

Phaseo-

lus vulgaris
, Lupinus albus , Helianthus annuus, Cucurbita Pepo, Cannabis

sativa
,

Triticum vulgare , Secale ce.re.ale en Zen Mays, ontkiemen bij eene tem-

peratuur van 18°—20° C., raat daarop de lengte van de doelen der kiemplantjes

nauwkeurig onder liet rnikroskoop en bracht deze daarop in een ijskarner, waarin

de temperatuur tusschen 0° en 0°,5 wisselde.

Bij opvolgende metingen bleek toén, dat de lengtegroei van de wortels der kiem-

plantjes, en bij sommigen ook die van de stengcldeelen en bladscheeden geenszins

stil stond maar langzaam voortging, in weerwil der in de nabijheid van het vries-

punt gelegen temperatuur. Trouwens dat ook bij zulk eene temperatuur de planted1

organen zich kunnen verlengen, blijkt uit de ontwikkeling van sommige alpen-plan-

ten, die zich door de sneeuw heen een weg banen on zelf bloemen verkrijgen. {Na-

turforscher 1881 p. 201 uit Beitrage sur Biologie der PJlanzen , 111 S, 325).

HG.

Bladsteelklieren der populieren. —
Daar waar bij de populieren de bladsteel

in de bladschijf overgaat, bevinden zich ncctar-afscheidende klieren. Zij zijn bij de

meeste onderzochte soorten van Populus waargenomen, en worden allerwaarschijn-

lijkst bij alle soorten op zekere tijden gevonden. Ten minste onbraken zij wel is waar

in ’t eerst bij P. tremula pendula geheel , doch waren later in menigte aanwezig.

Door het neclarsap van deze bladsteel klieren worden mieren aangclokt en deze be-

schermen de jonge bladeren zoo lang voor den aanval van rupsen en andere dieren,

lotdat die bladeren meer lederachtig geworden zijn. Die klieren dienen dus middelijk

tot afwering van vijanden (w. ïkelease in Botanieal Gazelle. VI, pag. 284, en

daaruit in Humboldt Nov. 1884, S. 431). t). l.

DIERKUNDE.

Psychologie der Spinnen. — Bijdragen hiertoe zijn geleverd door p. daiil in

het Vierteljarhrschri/t für wissenschafUiche Philosophic,
9 jaargang, waar-

van een uittreksel verscheen in den Zoolog. Anzeiger , 3 Nov. 1884. De waarnemin

gen zijn vooral gedaan aan verschillende soorten van radnetspinnen, Epeiva-soorten,

Meta segmentata , Zilla x-notata.
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liet gezichtsvermogen der spinnen is binnen een zeer geringe ruimte beperkt, daar

zij alle accommodatieverinogen missen. Daarentegen is haar tastzin buitengewoon ont-

wikkeld. Elke spaak van haar net is voor haar een soort van voeldraad. Ook de

gehoorzin is zeer ontwikkeld; evcnzoo de reukzin, terpentijnolie is voor haar veel

onaangenaamer dan ammoniak.

De schrijver geeft ecu uitvoerige beschrijving van de wijze waarop het web wordt

gebouwd, als ook van die waarop daaraan herstellingen worden aangebracht — waar-

bij blijkbaar overleg plaats heeft. Spinnen zijn ook voor dressuur vatbaar. Zekere

soort van vliegen, die tot bun
gewoon voedsel beboeren, werden door haar versmaad

nadat eenmaal ecu paar individus daarvan mot eenige terpentijnolie bevochtigd in

hot web waren gebracht, terwijl do spin voortging andere soorten van insekten die

daarin geraakt waren, te verslinden. Heeft de spin eenmaal door ondervinding ge-

leerd dat zij zekere kleine insekten die een zeer hard chitine-pantser hebben, niet

overmeesteren kan, dan laat zij ook deze verder mot rust. Voor gevaarlijke insek-

ten, b. v. kleine bijen, noemt zij de vlucht, zonder echter haar angel ooit gevoeld

of gezien te hebben. Hier bestaat derhalve een instink lieve vrees. Ook op bijen ge-

lijkende vliegen wekken deze. hg.

PHYSIOLOGIE.

Warmtegevoel der huid. — Do. zenuwen derhoogerezintuigen antwoorden
op iedoren

prikkel met ccnc eigenaardige (specifieke) gewaarwording die tot bewustheid wordt. De

zicli in de huid verbreidende zenuwengeven daarentegen verschillende gewaarwordingen,
van drukking, warmte of koude, en van pijn. Het zoude echter kunnen zijn, dat voor

die verschillende gewaarwordingen ook verschillende zenuweindtoestellen in de huid

aanwezig zijn. Om dit te onderzoeken bezigde de heer magnus blix een inductic-

toestel, waarvan de cene pool voorzien was van een broeden vochtigen geleider, die

een tamelijk uitgebreid gedeelte der landoppervlakte bedekte, terwijl de andere

pool uitliep in een fijne metaalspits. Met dezen toestel werden nu een aantal

punten der landoppervlakte onderzocht, en het bleek daarbij dat er werkelijk

plaatsen zijn waar de aanraking met de metalen spits alleen een gevoel van

drukking teweegbrengt, terwijl andere, soms zeer nabij gelegen, cene gewaarwor-

ding hetzij van koude of van warmte doen ontstaan. Voor die waarnemingen als

verschillende indrukken kunnen echter alleen zwakke stroomen dienen. Zoodra do

sterkte van den stroom een zekere maat overschrijdt, brengt elke aanraking met de

metalen spits, onverschillig waar, een gevoel van pijn voort. Het schijnt derhalve

dat er werkelijk in de huid bijzondere eindtoeslellen voor de waarneming hetzij

van drukking of van temperatuur-vcrscbillcn aanwezig zijn, maar dat het gevoel

van pijn bij sterkeren prikkel aan allen gemeenschapplijk loekomt. (Naturforscher
.

1884, S. 285, nit Zeits. ƒ Biologie
, XX, S 141). hg.
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VERSCHEIDENHEDEN.

Microbium van de typhoide koorts.
—

T)e heer tayon heeft daaromtrent be-

langrijke proeven genomen. Het bloed van menschelijke lijders aan febris typhoidea

of darmtyphus (ook urine en faccalicn) in het organisme van welke dieren ook gebracht,

gaf alleen negatieve resultaten. Infectie met vocht, waarin het microhium gecul-

tiveerd was, had geen invloed op konijnen, duiven en witten ratten; schapen, hon-

den en jonge katten werden somtijds ziek; maar (javia’s (cobaya’s, guineosche big-

getjes) stierven binnen 20 minuten tot 45 uren, en vertoonden dan alle anatomisch-

pathologische verschijnselen van ileo-typhus. Inspuitingen van hot bloed van een alzoo

gestorven Qavia gaf bij andere dieren, ook bij Qavia’s, geen resultaat. Cultiveert men

van dit bloed echter een droppel, dan is bet cultuurvocht na 24 tot 48 uren een zeer

hevig en doodclijk virus voor cavia’s, — zeer gevaarlijk voor honden, katten, en

schapen, — maar onschadelijk voor konijnen, duiven, kippen en witte ratten. Wan-

neer het microbium achtereenvolgens eenige malen beurtelings in bouillon gecultiveerd

is en door het lichaam van oen Qavia is gegaan, dan wordt het stellig doodelijk

voor katten van cene maand, en het bloed van deze is doodelijk voor het konijn,

dat dan onder duidelijke teekenen van ileo-typhus sterft. Het bloed van zulk een konijn

is weder werkeloos, doch door cultuur verkrijgt men een voor andere konijnen doo-

dclijk virus. Het schijnt dus dat dit microbium in zoover overeenkomt met die be-

kende verhuizende parasiten, die, om tot hunne cind-ontwikkeling te geraken, uit het

water in een zeker dier, of uit een dier in een ander moeten worden opgenomen.—

Bij eene mikoskopische vergroeiing van 1000 diarn. verschijnen deze microbia als

kleine granulatien en als korte, zeer bewegelijke bacillen, gelijkende op septische

vibrionen, doch kleiner. Eenige cultuurvochten bevatten alleen granulatien, andere

alleen vibrionen. D. L

De cholera commissie van de Académie des sciences beeft wederom een groot

aantal ingezonden stukken beoordeeld. De uitkomsten waren niet beter dan die welke

wij vroeger mededeelden. Vooral van niet-geneeskundigen kwamen allerlei onzinnige

raadgevingen in. Een van ben verzekerde, dat men slechts in elke stad elektrische

kolommen bad (e plaatsen om alle ziektekiemen te vernielen I Maar ook de ge-

neeskundigen hadden niet bedacht dat zij hunne theorieën ddor waarnemingen be-

hoorden te staven. Slechts één ingezonden stuk kon eervol worden vermeld: dat van

esn reeds overleden ingenieur, giiiard djs OAÜDEMBEKG, reeds in 1832 aan de Aka-

demie aangeboden, doch door de geneeskundigen voorbijgezien, en waarin toon reeds

werd vermoed , dat de cholera wordt voortgeplant door levende organismen, die ziclt

bevinden in de faecaliën der lijders, niet alleen van die, welke aan hevige cholera

lijden, maar ook van hen, bij wie die ziekte zich bepaalt tot eene voorbijgaande

ongesteldheid. (Compt. rund. Tom XC1X, pag
313 en 314.) n. l.
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STERREKUNDE.

Draaiing van Jupiter om zijn as. — I)c heer tv. f. denning heeft uit een aan-

tal waarnemingen, door hem en anderen gedaan aan verschillende vlekken aan de

oppervlakte van Jupiter, den duur van den omwentelingslijd der planeet om hare

as trachten afteleiden. Daarbij vond hij niet onbelangrijke verschillen; Den langsten

omwentelingslijd vond hij voor do bekende groote, roode vlek. Gemiddeld bedroeg

deze, in 4586 omwentelingen, van 35 September 1878 tot 5 December 1883, 9

uren, 55 min., 36,3 sec. Afgeleid uit de waarnemingen van 6 andere kleinere vlek-

ken . bedroegen de omwcntelingslijden:

Hol grootst gevonden verschil bedraagt dus 7 minuten, 38 seconden. Deze ver-

schillen kunnen alleen verklaard worden door een meer of minder achterblijven der

deelen van de atmospbeer, die de zetel der vlekken zijn. Daarvoor getuigt ook do

neiging van alle vlekken om zich te verlengen in de richting, die tegengesteld ia

aan de richting waarin de draaiing plaats beeft. Waarschijnlijk is de ware omwen-

telingstijd der planeet om bare as merkelijk korter dan een der aan do vlekken ge-

vondene, en bet is zeer de vraag, of men dien waren omwenlelingstijd m. a. w.

den duur van den waren Jupitersdag, ooit zal kunnen bepalen, omdat de vaste op-

pervlakte der planeet wel steeds door de bedekkende atmospbeer aan het oog ont-

trokken zal blijven. (Monthly Nol. of the II. Astron Soc. XLIV, p. 63). hg.

9 uren, 55 minuten, 17,9 seconden

» » 51 » •47 »

» » 50 » 17 »

» 50 » 8,7 »

» » 48 » 0 »

» 47 58,2 ,

3
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NATUURKUNDE.

Drupvormig moerasgas en verdamping daarvan. — Cailletet{Complex rendus

LXXXXVHI, 1)1. 1563) maakt dit gas
vloeibaar door verkoeling in verdampend aethy-

lecn en geringe samendrukking. Door de zoo verkregen vloeistof op
bare beurt te

laten verdampen, verkrijgt bij een temperatuurverlaging. groot genoeg om zuurstof

onmiddellijk drupvormig te maken. ln.

Vochtigheidstoestand der lucht. — Reeds sedert lang is men gewoon dien,

onder den naam vail »betrekkelijken” vochtigheidstoestand, uil te drukken door

het quotient, waarin de teller de spankracht van den waterdampuitdrukt, welke

deze op het oogcnhlik der waarneming bezit, en de noemer het maximum der span-

kracht, welke die damp hij de tegelijk waargenomen temperatuur bezitten kan. Jamin

doet opmerken dat men veel boter zon doen door in de hygromctrische tabellen, in

plaats van dit quotient, op te nemen de verhouding tusscben liet gewicht van dien

damp en dat. van de lucht, waarmede zij in oen bepaald volume vochtige lucht

vermengd is, hetgeen bij het hygrometrisch gehalte noemt, of door die van beider

volumina, wat op hetzelfde nederkomt als de zoo verkregen getallen slechts onderling

behoeven te worden vergeleken. De rekening wordt hierdoor niet omslachtiger. Want

drukt men de heide zooeven vermelde gewichten in de bekende formules uit en

deelt men deze op elkaar, dan vindt men dat hunne verhouding uitgedrukt wordt

dour jfy waarin d de dichtheid van waterdamp ten opzichte van dampkringslucht

van gelijke temperatuur en spankracht, / hetzelfde als zoo even, en // den baro-

meterstand van het oogenhlik der waarneming aanduiden. De verhouding der volu-

mina wordt dan door
r

uitgedrukt.

Een uitvoerig betoog van de voordooien daarvan, toegclicht door de onderlinge

vergelijking van twee hygromctrische tabellen, waarin dezelfde vochtigheidstoestanden

en hunne veranderingen zijn aangegeven, in de cenn volgens de oude, en in de

andere volgens de nieuwe methode, vindt men in het Journal de. physique (2) III

p. 409 en v. LN.

Ontleding van wit gietijzer door warmte. — Een sink daarvan werd eerst, in

lucht, die voortdurend zoor verdund werd gehouden, op oen temperatuur van 200° C

vernit gedurende oen aanmerkolijken tijd. Daarna werd het gedurendeeenigc dagen

op 900° verwarmd. Het smolt daarbij niet on word ook niet aanmerkelijk verweekt:

maar na de bewerking was hot smeedbaar geworden. Het had dus daardoor eene ge-

deeltelijke deoarhonisatie ondergaan, die des te opmerkelijker is, daar zij een voor-

beeld is van do ontleding van een vast, homogeen lichaam in twee andere stoffen,

die beide ook vast zijn. (? Reft.) Men zie vorder Comptes rendus IC, hl. 237.

LN.
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Over den invloed van het omringende gas op de verkoeling van een verhit

lichaam heeft on. iuvibiie een belangwekkende studie —
men donko aan de gloei-

lampen— in het licht
gegeven, in hetzelfde bovenaangewezen deel van hetzelfde tijd-

schrift, hl. -173. Wij kunnen hier slechts enkele bijzonderheden aanstippen aangaande

zijne nitkoinslcn, den belangstellenden lezer overigens verwijzend naar de aange-

geven bron.

J3ij een spankracht van 300 mM. kwik neemt droge dampkringslucht, bij een tcra-

peratuuroverrnaat van 100° C, 180 maal meer van de warmte van het daarin ver-

hitte lichaam weg, dan dit door uitstraling verliest. Bij een spankracht van 0,1

mM. is de eerste hoeveelheid nog 13 maal grooter dan do tweede en eerst hij eene

spankracht van ongeveer 0,06 mM. zijn beide hoeveelheden gelijk.
HlviklU:’. heeft voor het verhitte lichaam altijd oen platinadraad gebruikt. Of kool,

dat zooals bekend een veel sterker »stralcnd vermogen” dan platina bezit, niet van

de bovenstaande zeer afwijkende uitkomsten zou geven? Hoe groot zou voor eene ge-

lijkheid als boven do verdunning hij kooldraden wel moeten zijn? Bn hoever zou,

bij deze, de verdunning wel moeten gedreven worden, om nog aanmerkelijk minder

verlies door convectie dan door radiatie te verkrijgen? Al wederom: gloeilampen!

Wat den invloed van het temperaluurovcrschot aangaat heeft EIVIÈBE gevonden

dat het verlies bij geringe overschotten sneller dan deze, hij grootere in geringere

mate toeneemt, vooral hij geringere drukking van het Omringende gas. Zijn platina-

draad verloor bij een tempcratuur-overschot van 400° C, 1.4 maal zooveel als bij

dat van slechts 100, als die drukking 10 mM. kwik bedroeg, en bij eene drukking

van slechts 0.1 mM. nam het verlies van 143 bij 10 mM., af tot 70.

En wat den aard van het omringende gas betreft: uit proefnemingen met zwa-

veligzuur en waterstof schijnt te blijken dat de verkoeling, onder overigens gelijke

omstandigheden, daarvan onafhankelijk is. ln.

Éclairs globulaires. —
Deze steeds zeldzame maar van den gewonen bliksem ge-

bed verschillende elektrische verschijnsels zijn reeds voor eenige jaren kunstmatig

nagebootst door den heer gaston tlante, die daartoe oen condensator samengesteld
uit zeer dunne micablaadjes en in verband gebracht met cene secundaire batterij

van 800 cellen gebruikte. Thans heeft hij dit nog verbeterd en meer in overeen-

stemming gebracht met werkelijk in de natuur voorkomende omstandigheden, door,

in plaats van micaplaatjes en metaal-bekleedsels, blaadjes filtreerpapier die met wa-

ter bevochtigd zijn aantewenden, in verband met een secundaire batterij van 1C00

cellen, welker electromotorische kracht bij het begin der ontlading omstreeks 4000

volts bedroeg.

Met zulk een toestel ontstaat, bij verbinding der polen van de batterij een kleine

vuurbal die zich langzaam verplaatst, evenals dit van de zoogenaamde éclairs glo-

bulaires bekend is. Men kan zulk een vuurbal vergelijken bij een elektrisch ei zon-
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der glashulsel, dat samengesteld is uit de door sterke elektrische strooming gloeiend

geworden verdunde lucht en waterdamp. Op zich zelf is die vuurbol niet ontplof-

baar, en hij kan dan ook zonder gcdruisoh verdwijnen, maar in de werkelijke natuur

kan hij do plaals aanwijzen waar de sterk geladen omweerswolk zich het meest na-

bij de aardoppervlakte bevindt en waar deze door de ontlading, d. i. door een wer-

kelijker! bliksemslag kan getroffen worden. ( Compt. rendus XCIX p. 273).

HG.

SCHEIKUNDE.

Verlies van stikstof in mestvaalten. — Op bladz. 77 van het Bijblad voor 1884

deelden wij mede dat de heer H. joulie bevonden bad, dat bij eenigszins langdu-

rige gisting in mestvaalten meer dan 20 pet. van hel gehalte aan stikstof verloren

gaat. De heer CH. BKAME doelt thans het middel mede om dat verlies te voorko-

men. Dat middel is de litière-fumier, volgens hem reeds meer dan een vierde

eener eeuw met uitstekend gevolg te Mettray in gebruik. — Wij vestigen alleen de

aandacht op dit opstel, terwijl wij voor bijzonderheden naar het oorspronkelijke ver-

wijzen , dat te vinden is in de Compt. rend. Tom XCIX pag. 390 d. l.

Toenadering tot de eiwitstoffen. — De verschillende organische eiwitstoffen

staan nog altijd, door hare stolbaarheid in de warmte en onderscheidene andere

physische en scheikundige eigenschappen, als hizondere klasse van lichamen op zich

zelve. Nog nooit is het gelukt eone volkomen zuivere eiwitstof of MULDER'S pro-

teïne te bereiden, en evenmin om door synthese oen stikstofhoudend lichaam voort-

tehrengen dat geheel met eiwit overeenkomt. Toch is de heer ed. gaimaux er in ge-

slaagd uit gewoon amidobenzoëzuur, behandeld rnet perchlorurelum phospori, een

colloid lichaam te doen ontstaan dat door verschillende zijner eigenschappen, onder

anderen door zijn stolbaarheid in de warmte, zeer tot de ware eiwitstoffen nadert.

Men zie hieromtrent Bulletin de la Soc. chimique de Paris , 1881, Joillet, p. 7-1

HG.

PLANTKUNDE.

Afbuiging der wortels van hunne normale richting door gassen. —
In liet

plintenphysioJogisch instituut te Wcencn heeft de heer HANS MOLISCH een onderzoek

over deze soort van afwijking, die hij aerotroplsmus noemt, in het werk gesteld. De

hoofdresultatcn zijn de volgende.

1. Wordt een groeiende wortel eenzijdig aan de werking van eenig gas blootge-

steld , in dier voege dat het werkzame gas van twee punten gedurende langen tijd

maar in ongelijke hoeveelheid den wortel bereikt, dan wordt deze van de normale

ontwikkeling up bepaalde wijze afgebogen.
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2. Zulk eon de richting veranderende invloed is aahgeloond voor zuurstof, kool-

zuur, clilor, chlorwaterstofzuur, lichtgas, ammoniak, chloroform, ether enz.

3. De wortels zijn voor verschillende gassen in verschillende mate vatbaar voor

die afbuigende werking. Zij is h. v. gering in zuurstof, sterker in koolzuur, zeer

sterk in chlor.

4. Werkt een gas in te grootc hoeveelheid, derhalve te sterk, dan buigt de wortel

zich naar de gasbron toe (positief aërotropismus); bij matige of geringe inwerking

daarentegen van do gasbron af (negatief aërotropismus). Onder den invloed der

zuurstof zijn echter de verschijnsels iels meer samengesteld.

5. De positieve kromming komt daardoor lot stand, dal do holle zijde door de

werking van het gas beschadigd wordt en daardoor minder in do lengte groeit dan

de tegenovergestelde zijde. Waarom bij het negatieve aërotropismus tegen alle ver-

wachting in juist die zijde, welke het meest aan do inwerking van het gas is bloot-

gesteld ,
sterker groeit dan de tegenovergestelde zijde, blijft voorloopig onverklaard.

6. Van hun spits beroofde wortels reageeren op koolzuur, chor en lichtgas, even-

als ongekwetste, maar in zwakkeren graad. (Katurforscher 1884, S. 367, uit

Wiener academischer Anseiger No 18 S. 216). hg.

Galvanotropismus der plantenwortels. — Wanneer men wortels van verschillende

planten in water laat groeien tusschen twee metaalelectroden en hen zoo blootstelt

aan den invloed van een elcktrisohen stroom, dan ontstaat daaraan, volgens den heer

ELi'ttlKG
,

eene kromming, in dien zin, dat de spits zich in de meeste gevallen naai-

de positieve pool richt. Echter zag hij ook bij eenige planten de wortels zich dan

ccns naar de negatieve, dan weder naar de positieve pool richten en hetzelfde nam

ook de heer müller-hottinger waar. Do vraag ontstond nu; welke zijn de voor-

waarden, waaronder de eene of de andere krommingsrichling ontstaat. De heer

BRUNOIIOKST heeft deze vraag trachten optelossen door voor do proeven twee verschil-

lende toestellen te gebruiken, waarvan de eene voor sterke en de andere voor zwakke

stroomen was ingericht, doch die heiden als elektroden koolplantjes bezaten, ter-

wijl de toestel voor zwakke stroomen bovendien voorzien was van een klinostaat,

ten einde den invloed der zwaarte te eliminccren.

Het algemeen resultaat der met verschillende planten (Phalseolus , Lupinus,

Brassica, Lepidium , Sinapis en Helianthus) ,,
onder blootstelling der wortels aan

elektrische strooinen van verschillende sterkte, genomen proeven, was: dat de. rich-

ting dor kromming in de eerste plaats afhankelijk is van de stroomsterkte. Zwakkere

strooinen doen krommingen ontstaan, waarvan de holle zijde naar de negatieve elek-

trode gericht is; sterkere strooinen veroorzaken cene kromming in tegengestelden zin,

d. i. met de holle zijde naar de positieve pool. T)c grenzen tusschen de negatieve

en positieve krommingen lagen bij de verschillende planten echter bij ongelijke

stroomsterkten.

Na verwijdering van de spitsen der wortels, kon door een sterkeren stroom nog
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wel ccno positieve kromming worden te voorschijn geroepen, maar door oen zwak-

keren stroom niet moer eene negatieve kromming, waaruit blijkt dal de laatste be-

paaldelijk afhangt van den groei der wortelspits on van deze op het hoogcre gedeelte

des wortels wordt overgedragen.

De heer BRüNCHOEST houdt dan ook alleen de negatieve kromming voor eene

ware richtingsbeweging, die alleen bij geheel gezonde wortels ontstaat, terwijl bij

do door sterkere stroomen verwekte positieve kromming beschouwt als een ziekte-

verschijnsel, verwekt door de scheikundige ontleding die het gevolg is van do wer-

king van den elektrischen stroom. Het abnormale uitzicht der aan zulke sterkere

stroomen blootgestelde wortels pleit ook daarvoor. {Naturforschcr 1884, S. 415,

nil Herklit der deutschen botanischen Gesellschaft 11, S. 204).

HG.

DIERKUNDE.

Ureum als vergift. — De heeren gréiiant en quinquaud hebben proefnemin-

gen verricht aangaande do werking van ondorhuidsche inspuitingen van ceno wateri-

ge oplossing van ureum. Bij kikvorschen, gavia’s, konijnen, duiven en andere dieren

was bij genoegzame dosis do standvastige uitkomst een min of meer snelle dood

ten gevolge van tetanische spierzamentrokkingen, overeenkomende met die, welke

do strychnine teweegbrengt. De meeste proeven werden echter genomen op honden
,

on deze vergunden met meer nauwkeurigheid de toxische gift in het bloed te bepa-

len en te onderzoeken, of hot ureum invloed uitoefent op de spierzamentrekkingen.

liet algemeen resultaat was, dat bonden sterven, bij wie 10 gr. ureum op elke

kilogram van hun gewicht, of '/ion van het lichaamsgewicht was ingevoerd. Het on-

derzoek naar de toxische gift in het bloed, ingcsteld even voor of na den dood,

leerde dat een hond sterft, wanneer gemiddeld 06 gr. ureum in 100 gr. bloed

aanwezig zijn. —■ Opmerking verdient het, dat in een geval van anurie bij een mensch

de chemische analyse 0,410 aanwens, bij terughouding der urine 0,278, bij een lij-

der aan interstitieele uierontsteking met uraemische dyspnoea 0,210, bij een ander,

bezweken aan uraemische slaapzucht 0,215. — Bij de genomen proeven op honden

is het van belang optemerken, dat het ingespoten ureum nooit
op

het oogenblik des

doods in zijn geheel in hot bloed opgenomen was, zelfs al had die dood ook tien

ulren na de inspuiting plaats. — Proeven met een elektrischen stroom, op spieren

voor en na de vergiftiging met ureum genomen,
toonden aan dat het ureum niet

rechtstreeks op do spiervezel inwerkt. — Het bloed der gestorven dieren, onderwor-

pen aan destillatie in het luchtledige bij 40°, leverde eene vloeistof, die geen am-

moniak bevatte. (Compt. rend. Tom XC1X, pag. 383) p. L.
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ONTLEEDKUNDE.

Sphincters van de ostia der hol- en hartaderen.
—

Duvekney cn senac had-

den aan de uitmondingen van de holaderen on van de hartader kringspieren aange-

nomen
,

doch deze meening werd verlaten. De heer l'. DUliozicz vat die weer op ,
en neemt drie sphincters aan: een, den bovensten, voor dc bovenste holader,

een middcnsten voor de onderste holader, en een ondersten voor dc hartader. Het

onderste gedeelte van den eersten heeft deze gemeen met den middcnsten, en vormt

dc door HlGriiMOR en lower ’t eerst beschreven
spoor (tuberculum Loweri). Om-

trent do inrichting van deze sphincters, hunne verhouding tot de valvula Eustachii,

den annulus Vieussensii en de valvula Thebesii verwijzen wij naar het oorspron-

kelijke (Compt. rend. Tom XCIX
,

pag. 362) d. l.

VERSCHEIDENHEDEN.

Puimsteen
, afkomstig van de Krakatoa. —■ Do Hoer alph. milne-edwaeds

vertoonde in do zitting van do Académie des Sciences van 13 Oct. jl. ('en met

eendcnmossclen bedekt sink puimsteen, wegende 6 kilogr., hetgeen den 13 " April

op 14° 33' zuiderbreedte en 48° 2' oosterlengte, 13 mijlen van de kust van Ma-

dagaskar, in zee drijvende is gevonden en volgens allo waarschijnlijkheid, zegt hij,

voortkomt van de uitbarsting op 2(1 Aug. 1883 van den Krakatoa. {Compt. rend.

Tom. XCIX, pag. C02). d. l.

Klierziekte en tuberculose.
— De Heer s. aulotng is begonnen met oene be-

langrijke experimenteeie studio van deze heide ziekten, teneinde te kunnen beslis-

sen tnsschen do zeer uitecnloopende denkbeelden der geneeskundigen omtrent bare

verwantschap en baar verschil. Sommigen zijn geneigd ze voor identiscb te houden,

anderen scheiden ze scherp van elkander. He door abloing verrichte inoculation

van uit do longen genomen lubcrkelslof en van scrophelstof uit kliergezwellen aan

den hals van personen, bij wie geen spoor overigens van tuberculose was Ie ont-

dekken, leverden nog gcene beslissende uitkomsten, doch wettigen voorshands de on-

derscheiding tnsschen beide ziekten. {Compt. rend. Torn XCIX pag. 661).

I). L.

Gasbuizen van gevulcaniseerde caoutchouc. — Aan alle gebruikers daarvan is

bet bekend dat zij, na korten lijd voor lichtgas in gebruik te zijn geweest, voort-

durend de kenmerkende reuk van dit gas, dikwijls in hinderlijke mate bezitten, ook

zelfs terwijl het er niet doorslroomt. Dit laatste toont aan dat men hierbij niet mot

oen eigenlijk gezegd lekken door kleine openingen, maar mot een ware absorptie en
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weder afgeven van het gas te doen beeft. Naar een mij dezer dagen geworden

bericht uit Engeland is het fletciier te Warrington, den bekenden fabrikant van

gasverwarmingtoestellen, gelukt zulke buizen te maken, die dit gebrek niet, of

althans slechts eerst na zeer lang gebruik vertonnen. Zij bestaan uit twee buizen

in elkaar, die door een laag bladtin gescheiden zijn. ' t,n.

Invoering in de maag van cholera-uitwerpselen. —

De heer kochefontaiue

heeft slof uit de ingewanden van ocne cboloralijderes met lycopodiuin-pooder en gom

lot pillen gebracht en die ingeslikt. Er volgde koorts op, voorts misselijkheid, moeic-

lijkc urineloozing met lichte 'trekkingen in do spieren der onderste ledematen, het

voorhoofd en een vinger der rechterhand, en gedurende 24 uren gebrek aan eetlust

en constipatie. Bij vier cavia’s werd ■/., kub. centim. onder de huid ingespoten;

drie daarvan stierven. Een hond, bij wfén ’/„ kub. centim. van het vocht was inge-

spoten, kreeg brakingen en diarrhee, doch herstelde. R. besluit dat de door hem

op zich zolven genomen proef leert, dat het komma-bacillen bevattend diarrheisch

vocht van cholera-zicken, in de maag ingevoerd, niet noodzakelijk cholera verwek-

ken moet. (Compt. rend. Tom XC1X pag. 845). n. l.
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NATUURKUNDE.

Adhesie van glasvlakten. — In zijn leerboek der natuurkunde doet belli op-

merken dat twee vlakke glasplaten, die men tegen elkaar beeft gedrukt en dan ho-

rizontaal geplaatst met de bovenste alleen ondersteund , altijd eindigen met elkaar

los te laten, boe gering bet gewicht van de onderste, dat is de kracht die de schei-

ding teweegbrengt, ook zijn moge. De moleculaire aantrekking kan dus, zegt belli,

niet de oorzaak zijn van de lijdelijke aaneenhechting. De langere of kortere duur

daarvan hangt alleen af van de langzaamheid der wederintrede van de lucht tusschen

de platen.

Thans heeft wiedemann (.Nuovo Cimento, XIII p. 31) do aandaclit gevestigd op

lid foil, dat STEFAN reeds in 1873 in Wiedemann’s Annalen dezelfde verklaring

gegeven cn die mathematisch toegelicht had. ln.

Oplosbaarheid van zouten in water en dichtheid der oplossingen. -
Over

deze onderwerpen heeft Dr. J. L. andreae, directeur der hoogere burgerschool 1c

Sneek, twee verhandelingen het licht doen zien in het Journal fiir praktische Che-

mie waarin hij dc uitkomsten mededeelt van nitgebreido proevenreeksen dienaan-

gaande. De zorg en dc behoedzaamheid bij bet opmaken der gctallcnnilkorasten,

waarvan deze arbeid
op

elke bladzijde blijken geeft, en het feit dat de schrijver

nooit op die, naar oene enkele methode verkregen, afgaat, maar die altijd verge-

lijkt met de weinig of niet daarvan afwijkende, welke een of twee andere methoden

bom hebben opgeleverd, kunnen onzes inziens liet bestudeeren daarvan hoogst vrucht-

baar maken voor eiken jongeren natuurkundige, die zich zulke bepalingen of zelfs

in bet algemeen de vaststelling van eenige numerisebe constanten ten doel stelt.
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Daarom vooral en daarnevens om de uitkomsten zelven, die ook den invloed van

do temperatuur betreffen, mcenen wij bier do aandacht daarop te moeten vestigen,

ai is het ook dat in de beperkte ruimte van oen bijbladrefcraat, tot ons leedwezen,

niet meer dan dit kan geschieden.

De eerste verhandeling is in liet bovengenoemd tijdschrift (2) XXIX bl. 450 en

de tweede (2) XXX bl. 305 te vinden. ln.

Dichthoidsbepaling van in water oplosbare lichamen. — In wat men een

aanhangsel van de boven besproken verhandelingen zon kunnen noemen, vestigt Dr. A.

{fbid. p. 312) ook nog de aandacht op cenc methode tol deze bepaling, welke op

het in die verhandelingen besprokene en gevondene gegrond is en die het voordeel

bezit dat men daarbij niet zooals gewoonlijk do lichamen in aanraking tc brengen

heeft met eene vloeistof, waarin zij gezegd worden geheel onoplosbaar te zijn, wat

in vele gevallen toch wel slechts bij benadering waar is, en waarbij bovendien de zorg

voor het verwijderen der aanhangendc luchtlaag geheel wegvalt. Welke nauwkeurig-

heid deze methode in hare uitkomsten kan opleveren, toont de schrijver door eene

bepaling volgens haar van do dichtheid van keukenzout bij verschillende temperaturen.

LN.

Elektrische Sirene. — Onder dezen naam beschrijft K. webee te Neuchiitel in

het Journal de physique (2) III, p. 535, uitvoerig en mot afbeeldingen, een werk-

tuig , bestemd om een eloktrischen stroom een willekeurig, maar steeds bekend aantal

malen in de tijdseenheid te verbreken. 1 De daardoor ontstaande tonen worden in

een telefoon hoorbaar. Naar de proefnemingen daarmede, die hij ook beschrijft,

schijnt dit instrument werkelijk eenigc voordooien te bezitten boven de gewone
sirene

van cagniaiu) LATOUit
,

en zelfs de dubbelsirene van dove en Helmholtz te kun-

nen vervangen. Of deze voordooien groot genoeg zijn om de meerdere samengesteld -

heid van het werktuig te vergoeden, hangt natuurlijk af van het doel, dat men zich

bij het gebruik daarvan voorstelt, LN.

Eene wijziging in de omwinding der elektromagnetén. — Vxcentini (Nuovo

Cimento XIV, p. 97) beschrijft een elektromagneet waarvan do omwinding, in plaats

van zooals gewoonlijk uit geïsoleerd roodkopcrdraad, bestaat uit een reep bladtin of

zeer dun geel plaatkoper, zoo breed als do ijzerkern lang is en zelve lang genoeg

om, in zooveel windingen als voor elk geval gepast wordt geacht, om die kern to

worden gelegd, met tusschenplaalsing van eenc laag papier of vernis. V. bewijst ge-

makkclijk dat do voorwaarden voor het krachlsmaxifnum in een zoo ingcrichten

1 Voor vele jaren heeft bourbodze, gelijk bekend is, door froment een werktuigje docu

Vervaardigen, dat door dezen, onder denzelfden naam, dien het eigenlijk niet verdient,

in den handel is gebracht.



27WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD.

elektromagneet dezelfde zijn als die voor oenen gewonen. Volgens hem zou een hocf-

vormige naar zijn stelsel, bij gelijk volume van de omwinding, cn onder overigens

gelijke omstandigheden, 1,38 maal grootere draagkracht bezitten, dan deze laatste.

ra.

Invloed der geluidstrillingen op rookstralen en waterstralen.
—

Lord bay-

LEIGII (Philosophical magazine (5) XVII, p. 188) heeft dezen onderzocht langs stro-

hoskopischen weg, dat is door die stralen te beschouwen terwijl het oog was geplaatst

achter do radiale spleten van een sncldraaiende schijf.

I)e rookslralcn stroomden uit een vrij nauwe opening aan het einde van een glazen

buis, in de nabijheid waarvan, op dezelfde tafel die, de buis droeg, een trillende

stemvork was geplaatst. De duidelijkste uitwerking verkreeg men door den invloed

van een vork, die 256 trillingen gaf in de seconde, vooral wanneer de straal voor

de monding van een geschikten resonator was geplaatst, zóó dal zijne lengte-as

loodrecht was gericht op de as van dezen laatsten. Twee stemvorken, elk van on-

geveer donzelfden toon, tegelijk werkend, riepen door hare zwevingen een zeer

merkwaardig offekt in den straal te voorschijn.

De waterstralen werden uit een opening naar beneden gericht in een met water

gevulden bak. De stralen waren rood gekleurd door kalium-permanganaat; in bel

water, waarin zij uitkwamen, was eenig ferrosulfaat opgclost om het invloeiende

water te ontkleuren. Deze waterstralen waren slechts gevoelig voor veel lagere to-

nen dan die voor do rookslralcn, namelijk voor die. van 20 tot 50 trillingen in de

seconde. Van deze kon men dus den invloed, ook zonder stroboskopische schijf,

duidelijk waarnemen. Dit verschil in hoogte der tonen voor gas- en voor vlooistof-

stralen is niet te wijten aan hot verschil in dichtheid tusschcn die beide stoffen, maar

slechts aan hun verschil in viscositeit. Dit bleek toen deze eigenschap in de uitstroomende

vloeistof gewijzigd werd door bijmenging van alkohol of door verwarming, ln.

Hoogte van het Noorderlicht.
—•

In den avond van den 2Jen October 1882 was

over geheel midden en westelijk Europa (ook hier te lande) een noorderlicht zicht-

baar, waaraan een heldere wolkachtige boog in het oog viel, die in het algemeen

do richting van een magnetische parallel volgde. Uit zenilh-afslandon van dien boog

op negen verschillende plaatsen, berekende do heer o. jesse, dat de afstand der

loodrechte projectie van dien noordlichtboog op de aardoppervlakte van de magne-

tische pool 67° 55' bedroeg en zijne hoogte 122,2 kilometer met een waarschijnlijke

fout van 4,5 kilometer {Astron. Nahr. No 2496). hg.

AARDKUNDE.

Bepaling van geologische tijden. — Gewoonlijk wordt aangenomen dat lagen,

die gelijke faunen of doren in fosssilon staat bevatten; synchronistisch zijn. Ofschoon
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dit voor de europecsolio formatiën in den regel moge gelden, zoo zijn toch reeds

gewichtige twijfelingen gerezen of die regel ook toepasselijk is op de geologische

vormingen in andoren werelddeelen. De heer w. t. blanport heeft door eene rede-

voering in de voorleden jaar te Montreal gehouden vergadelingder British Association

dien twijfel zeer versterkt door aanvoering van verscheidene voorbeelden, waarin

duidelijk de landfauna, do zoetwaterfauna, de zeefauna, alsmede de verschillende Horen

moesten leiden tot uiteenloopende besluiten aangaande den betrekkelijken ouderdom

der lagen.

Uit zijne kritische beschouwingen leidt hij als algemeen resultaat het volgende af.

Wanneer land- en zeewater-faunen en Horen ter eener zijde en de zee-faunen ter an-

dere zijde ter bepaling van den betrekkelijken ouderdom der lagen met elkander in

strijd zijn, dan kunnen alleen de. zeefaunen den beslissenden doorslag geven.

De geologische ouderdom afgeleid uit de fossile landfaunen en Horen in ver ver-

wijderde streken, vergeleken met dergclijke in Europa, is in zoovele gevallen eene

dwaling gebleken, dat men dien betwijfelen moet, zoolang het bewijs van synchro-

nismc niet door eene zeefauna kan geleverd worden. HG.

PLANTKUNDE.

Het verdwijnen en weder ontstaan van het zetmeel in boombast is

door Prof. itussow le Dorpat onderzocht. De proeven werden genomen met tak-

ken van de meest gewone boomsoorten, en met stukken schors met liet daarbij be-

boerend bont, beiden in water gezet. In den winter werd een deel daarvan geplaatst

in een temperatuur van 17V2

°
tot 31V40 O., het andere in eeno van V/f tot 6>/ 4

° C.

De uitkomsten waren de volgende. Na 20 of 24 uren was in de parencbym-cellen
der stukken

,
die in cene hoogere temperatuur waren bewaard en in welke vroeger

geen spoor van zetmeel te ontdekken was, ruime hoeveelheden daarvan aanwezig,
terwijl dit bij de aan eeno lagere temperatuur blootgestelde stukken eerst na 5 dagen
’t geval was. Bij de takken werd eerst na tweemaal 24 uren liet eerste zetmeel

zichtbaar, omdat de deze van alle kanten omgevende kurkbast de warmte minder

goed geleidt. — Een stuk olmbast, in hetwelk zicli in liet verloop van 30 uren rijkelijk

zetmeel gevormd had , werd in een vertrek geplaatst, waarin do temperatuur tus-

schon 1 en 2° boven en beneden het vriespunt afwisselde. Na verloop van 3 weken

kon duidelijk een trapsgewijze afneming van de zetmeel-boeveelheid worden waar-

genomen, doch geheel verdween het zetmeel in dien tijd niet. De omzetting van

vet of olie in zetmeel gaat dus bij stijgende temperatuur zeer snel, de omzetting

van zetmeel in vet en olie bij dalende temperatuur zeer langzaam, De afneming

van het zetmeel van September tot December heeft dan ook zeer trapsgewijze plaats,
terwijl het weder verschijnen er van in het vroege voorjaar in den loop van (V:ne

week voltooid is. (Humholdl Dec. 1884, S. 471), n. l.



29WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD.

Het oudste herbarium. — Het oudste herbarium wordt zonder twijfel gevormd

door de lijkkransen, die men op de mummie van ameeohoiep 1 heeft gevonden en

die in de droge lucht der Egyptische koningsgraven zoo goed zijn bewaard ge-

bleven, alsof zij eerst voor korten tijd zorgvuldig gedroogd waren geworden. Men

kon de volgende planten gemakkelijk delermineeren : Delphiniumorientale
, Nymphaea

coerulea
, Nymphaea lutea, Carthamus tinctorius, Acacia nilotica. l)e bloemen

waren met vezelen van de bladeren van den dadelpalm aan wilgentakken (van Salix

safsaf) vastgemaakt. Bovendien vond mén nog een korstmos: Parmelia furfuracea,

dat niet in Egypte, maar alleen op de grieksche eilanden voorkomt, maar nog heden

bij de Egyptenaren als geneesmiddel in gebruik is.
—

Deze planten, die minstens

3000 jaren oud zijn, worden in het musenm van Boelak zorgvuldig bewaard (,Hum-

holdt. Dec. 1884. S. 473). n. l.

DIERKUNDE.

Kunstmatige dwergvorming in het hoenderei.
—

In vereeniging met den heer

L. GlillLACll heeft do heer H. KOCtl een gi'oot aantal proeven gedaan over de

ontwikkeling van hoender-onbryones onder beperkten toegang' van zuurstof. Daartoe

werden de eieren overdekt met vernis, alleen met openlating van oen 4,5 tot C millim.

wijde vlok hoven de kiemschijf. Alleen op dit punt kon derhalve lucht door de po-

reuse schaal binnen dringen. Onder do zich ontwikkelende embryones vertoonde één

slechts de helft der lengte, welke andere normaal, d. i. zonder vernisbekleeding

van de eischaal, onwikkelde embryones verkregen hadden; bij andere eieren was

het verschil geringer, doch meestal viel de betrekkelijk sterke ontwikkeling van het

kopgedeelte op.

Bij eene volgende reeks van proeven werd de luchttoevoer
nog meer beperkt,

hetzij door de onbedekte luchtvlek nog kleiner te maken, of deze niet boven de

kiemschijf aantebrengen. De uitkomst was nu dat alle embryones, ofschoon in ver-

schillende mate , ccnc vertraging van den groei vertoonden. Een embryo bad het

niet verder dan lot 1/t der normale grootte, andere lot */ 2 , 2/
3

of 4/
5

daarvan ge-

bracht. Bij allen viel de in verhouding sterke ontwikkeling van het kopgedeelte in

het oog. (Naturforschcr 1883 No 10, S. 07, uit lliologisches Centralblatt , 11 S. 681).

UG.

Afstamming van de honden in Amerika. — Uit bet dDodenveld van Ancon aan

de kust van Peru ten noorden van Lima, hebben de heerén keiseb, en stübel

eenige gemummificeerde hondenkoppen opgegraven, die zij tot een nader onderzoek

gegeven hebben aan den heer A. ueiieing. Deze heeft in de zoologisch-analomische

sectie der in 1884 gehouden vergadering der duitsche natuuronderzoekers verslag

van zijn onderzoek gegeven. Volgens hem bebooren deze overblijfselen aan Inca-bon-
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den (tsciiüdi), die zich door zekere cigcndonilijkhcden van den schedel en het gebit

onderscheiden, Bij een nauwkeurig onderzoek herkent men daarin drie rassen, waar-

van een op den herdershond, een tweede op den dashond en het derde op don dog

gelijkt. Do heer neiiking is van meening dat het eerstgenoemde ras de. oudste vorm

is, waaruit zich de heide andere door kweeking ontwikkeld hebben.

Wat de afstamming betreft, zoo houdt de heer neheing, op grond van vele eigen-

dommelijkheden van het anatomische maaksel, het voor waarschijnlijk dat do Inca-

hondon van den noord-amerikaanschen wolf of een variëteit daarvan afstammen.

Wolven, die in gevangenschap geboren en opgevoed worden, vertoonen reeds in do

eerste generatie zekere afwijkingen in de grootte en gedaante des schedels alsmede

in het gebit, die, in vergelijking met schedels van in den wilden staat geborenwol-

ven, eenigo toenadering tot den huishond doen bespeuren. Hij wees dit nader aan bij

drie te Berlijn in den zoologischen tuin geboren wolven, die na V/t, l'/j en 3 jaren

gestorven zijn. (Tageblalt der 5’7ste Versammlung devlscher Nsturforscher und

Aertze
,

1884 S. 169). hg.

Elektrische stroom in het bebroede ei.
—

Do hoor 1. hermak hooft bevon-

den, na voorzichtige opening van bebroede hoendereieren, dat daarin een elektrische

stroom gaat van den dojer of het eiwit naar het embryolichaam. Dit laatste is der-

halve positief tegenover de beide eersten. De elektromotorische kracht kan tot 0,01

Danicll bedragen. In do eerste uren der bobroeding is die stroom zwak; hij klimt

langzamerhand tot aan het 80ste uur der bobroeding, om daarna weder aftenemen.

(pflügek’s Archiv ƒ. Physiologic, Bd. XXXV S. 3t). .jig.

Het licht van een lichtkever.
— Dc hecrcn aubeet en kaeii. dubois hebben

van de zeldzame hun aangeboden gelegenheid gebruik gemaakt om het licht van

een lichtkever (Elater pyrophorus), die met eene houtlading te Havre was aange-

bracht, spectroscopisch te onderzoeken.

De spleet van een gewoon spectroskoop met een zeer sterk brekend flintglasprisma
werd gekeerd naar een der lichtorganen van den prothorax, terwijl het dier door

mechanische prikkeling goed lichtend werd gehouden. Het spectrum van dit licht

was zeer schoon, saraenhangend, zonder dat men daarin lichte of donkere strepen

kon erkennen. Tiet strokte zich uit van het midden dor tusschenruimte tusschcn de

lijnen A en B aan de roode zijde tot iets voorbij do lijn F aan hel blauwe einde.

Wandper de intensiteit van hot licht veranderde, onderging ook hot spectrum

eene merkwaardige verandering. Wanneer namelijk het licht verminderde, verdwenen

het rood en oranje geheel on het spectrum bestond nog slechts uit iets geel, het

groen en hot blauw; de groene stralen bleven hol langst over; het omgekeerde had

plaats wanneer het insekt begon te lichten; dan verscheen het eerst het groen, en

het spectrum breidde zich daarop iets naar het blauw en sterk naar het rood uit.

De minst breekbare stralen vertoonen zich het laatst.
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Zooveel bekend is, gedraagt zich
geene andere lichtbron op gelijke wijze. Eene

toenadering vertoont echter zwavelstrontium, wanneer dit door blootstelling aan het

licht en eene rijzende temperatuur phophorescerend is geworden. Bij rijzende tempe-
ratuur vertoonen zich altijd do minder breekbare stralen, maar gelijktijdig verdwijnen
de sterker breekbare in het spectrum.

Ofschoon het licht slechts weinige violette stralen bevat, gelukte bet echter aan dc

hccron aubekï en Dutiois, na eene blootstelling gedurende 5 minuten, daarvan een

photographisch beeld te verkrijgen. Na eene blootstelling van gelijken duur werd ook

do phosphoresccntie van zwavelcalcium daardoor te voorschijn geroepen. Ook werden

cosine en salpeterzuur oraniumoxyd fluoruscerend daardoor gemaakt (Compt. rendus

XCIX p. 477.
nu.

Eieren der Monotremata.
— In de biologische sectie der British jAssociation

,

gehouden in September tc Montreal in Canada, ontving de president, professor

MOSELEY, een hoogst belangrijk kabeltelegram uit Sydney in Australië
,

door professor

LivEiisioGE afgezonden. Dit telegram bevatte de mededeeling dat de beer Caldwell
,

een student die met het ter cere van den overleden balfoub. gestichte reisstipendium
naat Australië gezonden was, om daar onderzoekingen te doen op de zoogdieren van

dit werelddeel, de merkwaardige ontdekking had gedaan dat het vogelbekdier,

Ornithorynchus paradoxus . een tier op den laagsten trap staande zoogdieren, een

eierleggend dier is en dat het ei meroblastisch is. Dit laatste betcekcnt dat er een

dojerblaas voorkomt, en dus de ontwikkeling der eieren grooto overeenkomst heeft

met die der Reptilien, bepaaldelijk met die der Sanropsida, niet met die der Am-

phibia {Nature 9 October 1884 S. 577).

De heer P. w. Baltin spencer heeft daarop, in Nature, 11 December p.

133, herinnerd dat reeds in 1839 geopproy st. hilaire aan de Pargsc.be academie

eene mededeeling bad gedaan, betreffende eieren van Ornithorhynchus die door ze-

keren heer holmes gevonden waren, terwijl deze in Australië op de jacht was.Een

paar dezer eieren schijnen toen in bet museum te Manchester geraakt te zijn, waar

zij cenige jaren later nog aanwczjg waren. Volgens de toen door geopphoy st. hilaire

gegeven beschrijving, grootendeels ontleend aan ccn brief van professor r. e. grant

te Bonden, hebben de eieren eene ellipsoidisohe gedaante, met gelijke breedte aan

beide einden; hunne lengte bedroeg P/4
E. duim, hunne breedte 0 6/8

duim. De

schaal vertoont uitwendig een fijn net van dunne kalkvezeltjes. Hel meest gelijken zij

op de eieren van sommige slangen.

Intusschen bad reeds meckel in 1826 de zogklieren bij de wijfjes van Ovuitho-

rhynchus ontdekt. Owen bevestigde de aanwezigheid dier deden, ook bij Echidna.

En zoo bleef het nog altijd twijfelachtig of het in 1809 door Lamarck in zijne

Zooloijle phiU&ophique uitgesproken vermoeden, dat de Monotremen eierleggende dieren

zijn, juist was.

thans heelt zich dit volkomen bevestigd, want, volgens onlangs ontvangen be-



32 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD.

richten, medegedeeld in den Zoologischer Anztiger 1 December 1884, heeft een

ander in Australië verblijfhoudcnd natuuronderzoeker, dr. WILHELM iiaacke, den

35-ïten Augustus, in eenen zich lijdelijk bij het wijfje van Echidna hystrix vormenden

zak, oen met ecu perkamentachtige schaal hedektei gevonden, dat l1 /»—3 centimeter

groot was.
,

Het is derhalve thans buiten twijfel gesteld, dat de Monotremen werkelijk eier-

Icggende zoogdieren zijn. HG.

VERSCHEIDENHEDEN.

Gele koorts.
—

Prof. domingos fkeike te Ilio do Janciro heeft de microben

van do gele koorts in hunne verschillende ontwikkelingstoestanden ontdekt. Het micro-

hium is een micrococcus, waarvan eene zekere hoeveelheid hij elkander door

een celwand omgeven zijn, welke celwandj eindelijk doorbreekt en de micrococci

vrijlaat. De oudste cellen, die zwartachtig van kleur zijn, worden dan omgezet in

eene ptornaïne. Do zwarte ontbindingen bij de gele koorts (Vomilo negro) bestaan uit

die eelwanden, vergiftig geworden door hare omzetting in ptornaïne, en niet, ge-

lijk tot dusver werd aangenomen, uit hlocdbolletjes. — Het is pkeike ook gelukt

door cultuur het virus te verzwakken,"en do inenting mot het verzwakte gift, (ook

bij menschen) heeft volgons zijne verzekering uitstekende resultaten gegeven ( Compt.

rend. Tom. XCIX pag. 804) d. l.

Verontreinigd water en cholera.
— In een ‘uitvoerig on lezenswaardig opstel

van don Heer MAEEY, dat, niettegenstaande zijn omvang de reglementaire gren-

zen overschrijdt, bij uitzondering in zijn geheel in de Comptes rendus van de Aca-

demie des Sciences is opgcnomen, wordt dit onderwerp behandeld. Naar dat opstel

verwijzende, nemen wij alleen de "eindconclusie over, die aldus luidt. »In afwach-

ting daarvan, dat de topographische gegevens omtrent de wijze van voortplanting dor

cholera onder gunstige omstandigheden kunnen worden verzameld, heeft men reeds

van dit oogenblik af bet recht om te beweeren dat onder do verschillende invloeden

die de ziekte kunnen overbrengen, er een is, welke door zijne intensiteit al de an-

dere overtreft, namelijk de verontreiniging van bet water, dat tot drinkwater wordt

gebruikt. Op elke plaals de zuiverheid van dat water te verzekeren, moot de eerste

plicht der regceringcn zijn”. {Compt. rend. Tom. XCIX pag. 067).

\

ERRATUM.

lu liet vorige Wetenschappelijke Bijblad, hl. 24, staat vrolik ,
lees vor.cK,
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NATUURKUNDE.

Ondoordringbaarheid van glas voor gassen. —
üaktoli heeft deze op nieuw

aangetoond op de navolgende wijzen, waarvan de eerste vooral aan gevoeligheid

zeker niets te wenschee overlaat. [Mti. delta H. .4 cc. del Lined (3) VUT, p. 337).

In een vrij dunwandige buis werden zinksnippers mot in eenzeer dunwandigglazen

bolletje besloten verdund zwavelzuur gebracht; in eeno andere dergelijke een mengsel

van kalium-cbloraat en mangaanperoxydo. JScide buizen waren te voren van buiten

met bladgoud bekleed en werden na de vulling gesloten. Toen zij nu werden verhit,

ontwikkelde zich in de eene waterstof, ouder eenedrukking van minstens 8, en in de andere

zuurstof onder eene van minstens 4 atmospberen. Beide werden daarna in elkanders

nabijheid in eene oplossing van natriumsulfaat gedompeld, terwijl elk der bladgoud-
bekleedsels met een der uiteinden van de omwending cens gevoeligen rheoskoops was

verbonden. Er vertoonde zich in dezen laatslen
geene afwijking anders dan do zeer

geringe, die reeds te voren ten gevolge van de niet volkomen gelijkaardigheid der

beide goudbekleedscls was waargenomen.

Voor hetzelfde onderzoek naar de tweede methode werd een houten trogje door

een aan beide zijden tot bijna aan den bovenrand vergulde glasplaat in twee helften

gescheiden. Werd nu door do eene helft een stroom geleid met een der goudbe-

klcedscts als elektrode, dan vertoonde zich daarna het andere bekleedsel van de-

zelfde plaat als volstrekt niet gepolariseerd.

Het kabinet der Hoogero Burgerschool alhier bezit een paar Geislerbuizen, die

ruim 24 jaren geleden door G. zijn vervaardigd. Referent is gewoon
die te vertoonen

als hot er op aankomt van diezelfde ondoordringbaarheid een bewijs te geven. Zij

vertonnen nog volkomen dezelfde verschijnselen als toen bij ze, weinig dagen na de

vervaardiging, van G. ontving. t,n.
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Over de schijnbare plasticiteit van het ijs. — Tiet is bekend dal , wanneer

men over oen ijsblok oen metaaldraad hangt en de uiteinden daarvan mot gewichten

bezwaart, die draad langzaam door het blok boen zich naar beneden beweegt zonder

bet te verdoelen, omdat de ruimte boven den draad weder toevriest. TüiiPIN en

WARRINGTON (Philosophical Magazine (5) XVIII, p. 120) hebben nu den tijd nage-

gaan, dien draden van dezelfde middellijn en met dezelfde belasting, maar van ver-

schillend metaal, behoefden om door een ijsblok van dezelfde breedte denzelfden weg

af te leggen. Zij vonden dien des te kleiner, naarmate het geleidingsvermogen van

het metaal der draden voor warmte grooter was. Hieruit blijkt dus dat de voor het

smelten van elke ijslaag onder den draad noodige warmte door het water dat daar-

boven ligt moet worden afgegeven en dat dit, juist ten gevolge van dit warmte-

verlies
j

bevriest.

Oj. dezelfde wijze — voegt wiedemakn hierbij, in zijn Jteiblütlcr IX S — wordt

ook do proef v;in pfapp (Poggendorff's Annalen CLV, |). 109) verklaarbaar. Bozo

bfclrefl lid iir/.iiiken van een ijzeren buis in oen ijsblok. LN.

Verhouding tusschen de „Watt” en de „paardenkracht”. — Peeece zegt

daarvan (Chemical News L, p?' 107): ooii Watt is do arbeid, dio 0011 cl. stroom

van 1 Ampère verricht in eon geleider van 1 Ohm wederstand. 7fifi Wall’s zijn

gelijk aan een paardenkracht. ln.

Thermische eigenschappen van zilveriodied en van eenige andere metaalio-

dieden. — Reeds sedert lang was het door do onderzoekingen van HKEAU bekend

dat het eerstgenoemde zout, van —10° tol 70° C. verwarmd, zicli daarbij in

de richting der hoofdas van het kristal sterk samentrekt on in alle daarop lood-

rechte richtingen zich maar weinig uitzet, zoodat tusschen deze temperatuurgrenzen

liet geheele kristal voortdurend in volume vermindert of, zooals men het gewoonlijk

uildrukt, zijn kubieke uitzeltingscoëfTicicnt negatief is. De geheele inkrimping hij

bovengenoemde. verwarming bedraagt, volgens fizeau, nog iels meer dan */„ ten

honderd.

Later zijn deze uitkomsten nog belangrijk nitgehrnid door ROmVELl, (Philosophical

Transaclions 1882. Ill), die vond dal deze inkrimping zicli liij verdere verhitting

nog aanmerkelijk versnelt tot omstreeks 150°. Die inkrimping voor een graad ver-

warm iiig is tnssclicii 1-18° en 151,3° ruim duizend malen grooter dan de gemiddelde

tusschen 0° en 70°. Boven de laatstgenoemde temperatuur gaat liet kristal voort

met zich in te krimpen, maar steeds langzamer, zoodal tusschen 150,3 en 103° er

geene volumenverandering kan worden waargenomen. Van 103° tot zijn smeltpunt,

537°, zet de stol’ zich vrij regelmatig uit, zoodat zij hij die temperatuureen volumen be-

zit nog iels grooter dan dat hij 0°.

Bij omstreeks 150° ondergaat dus het zout een merkwaardige verandering, die

zich ooi» nog door allerlei andere kenmerken openbaart. Van kristallijn en vrij hard
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cn lilcck groen doorschijnend daar beneden, wordt het kneedbaar on atnorph en

ondoorschijnend donkergeel daar hoven.

En nog een ander bewijs voor die optnerkenswaardige Icxtuurvcrandering en do

algeheelc wijziging daardoor van allo eigenschappen der stof heeft küiilhal'sch ge-

leverd in Wiedcmann’s Annalen XVH p. 643. I let geleidiugsvennogcn daarvan in

vloeibaren toestand is bij 700° grooter dan dal van hot bost geleidende verdunde

zwavelzuur. Bij hot van daar lol 156 s verkoelen en dus vaslworden, vermindert dil

vermogen, zoodat bet bij laatstgenoemde temperatuur ruim tweemalen kleiner is

geworden. Maar bij verdere verkoeling neemt bet zeer snel al', zoodat liet twintig-

maal kleiner is bij 115,2s

,
dan bij 150°.

Voor korten tijd hebben ook bellati on iiumanesi de veranderingen onderzocht,

die de specifieke warmte van zilveriodied vertoont bij dezelfde temperaturen en ook

deze aanmerkelijk verschillend bevonden boven en beneden 150 s (II nuovo Cimcnlu

XIV).

Een zorgvuldig bewerkt on vrij uitvoerig overzicht van al hel boven slechts aan-

gestiple hoeft Jiouiv gegeven in het Journal de phyüquc (3) lil, p. 301.

Ms.

Verbindingswarmte van knalgas. — a. witz hoeft, met con bijzonder doel

deze op nieuw bepaald (Comptes rendus IC, |). 187). anmiews bad vroeger daarvoor

33,81 gevonden, Thomson 33,18, von than 33,01. schulleii on whakta 31,19 on

HEiiTELOT con nog groolerc waarde. Naar do. methode van den laatsten met cenige

verbetering — ongeveer 350 c.M
:l

knalgas worden in eon hollen hol van vernikkeld

staal tot ontploffing gebracht, terwijl die lol in oen calorimeter was geplaatst —

vond wit/, uit één proevenreeks 31,138 en uil een tweede 34,18-1, das van do vroe-

ger vorkregene weinig afwijkende waarden. Maar toon het knalgas mol hel dubbel

van zijn volume zuurstof was gemengd, was do verbrandhigswarmte slechts 33,739

on toen die vermenging mot zijn dubbel volume koolzuur was geschied, slechts 33,391.

wit/, schrijft dit aan een, in beide gevallen, onvolkomen verbranding toe.

LN.

Ten bewijze dat het licht onzichtbaar is beveelt de Laterna magica (XXIV

S 55) aan, een groot bekerglas op de experimenteerlafel Ie plaatsen en den licht-

kegel van een looverlantaarn (Scioplikon) van boven af daarin te reflecteren. Men

ziet daarin niets, zoolang dit glas met lucht of met zuiver water is gevuld; de be-

straling wordt eerst zichtbaar als de lucht met rook (van verglimmend papier) of

bet water met cenigc eetlepels melk is gemengd. ).n.

Doorschijnendheid van water. -Onder leiding van den heer l. soket, hebben

de boeren tt. roL en ed. sakkasin langs photographischen weg de diepte zoeken

te bepalen waartoe het daglicht in het water van hel meer van Gcnèvc doordringt.
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Zij bezigden daartoe bromgelatine-platcn, geplaatst ineen koperen mum, dat door

twee als een schaar vereenigdo befboomen, een gewicht en een veer, aan een touw

in do diepte hangende, kon geopend en gesloten worden. Letters on cijfers waren

met zwarte lakverf op oen glazen plaat daarboven aangebracht. Do tijd der expositie

duurde telkens 10 minuten. Als ontwikkelaar diende oxalzuur ijzer.

De proeven werden op den IS 1' -" Augustus en op den 23‘ten September 1881 genomen

voor Evian, waar het meer boven eene tamelijk uitgebreido vlakte eene gelijke

diepte van 31S meters heeft. Hier werd de toestel achtereenvolgens nedergelaten

tot diepten van 90, 113, 120, 170, 237 en 300 meters. Uit de verkregen uitkom-

sten blijkt dat liet daglicht in het water van het meer van Genève nog duidelijk

doordringt tot eene diepte van 170 meter en waarschijnlijk nog iels dieper. Bij 120

meters diepte was de indruk nog zeer sterk. Op diepten van 237 en 300 meters ont-

ving de photographisohc plaat geenerlei indruk meer.

Wenschelijk is het dat dergelijke proeven in de open zen, ver van alle kusten,
herhaald worden. Tint zoude toch kunnen zijn dat daar het zeewater oenen nog

grooteren graad van doorschijnendheid heeft dan het water in het meer van Genève.

«Compt. rendus XCIX, p. 783). hg-.

Bliksemphotographiën. — Mol de tegenwoordig in gebruik zijnde uiterst go>

voeligo bromgelatine-platen is bet niet moeilijk bliksemstralen, in weerwil van haar

zeer korten duur te pbotographoeren. Men behoeft daartoe slechts gedurende een

nachtelijk onweder eene op oneindig ingostelde camera naar die zijde van den hemel

te richten, van waar do bliksemstralen uitschieten. In dc maand Juli van hot ver-

loopcn jaar heeft de heer kayser te Berlijn eeno reeks van zulke blikscmphotogra-

phien gemaakt, welke toonden, dat, in strijd met de vroegere meening, de bliksem

geenszins altijd eene eenvoudige ontlading tusschon twee punten is, maar dat integen-
deel de ontlading zeer dikwijls wel is waar van een punt uitgaat, maar in vele

punten eindigt, ten gevolge van do vertakking van den hoofdstam, even als een

rivier die zich in een aantal zijtakken splitst. Een dier bliksems beschrijft de heer

kayser uitvoerig. De hoofdstraal beptaat op de plaat uit vier dicht naast elkander

verhopende lijnen, van welken dc eerste, de Westelijke, begeleid is van ei*n broeden,
bellen band; daarop volgen twee naast elkander gelegen stralen en dan iets verder

oen vierde straal. Alle vier loopen wezenlijk parallel in eiken zigzag en krom-

ming.

Sommige bliksems vertoonen echter een enkelen hoofdstam met oen duidelijk hoofd-

einde, terwijl er zwakke, korte zijtakken van uitgaan. Ook komen er geheel onver-

takte en dan zwakkere
voor.

Door het voorbeeld van den heer kayser te volgen en op verschillende stations

zulke bliksemphotographiën te vervaardigen, zoude waarschijnlijk de verklaring van

het gehccle verschijnsel der bliksomontlading bevorderd worden. (SHzungsber. il.

Seri. Almdemie. 1881, S. 1119). «o.
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Eene nieuwe voltaische batterij — De boer paul jamociikofk , de bekende uit-

vinder van de naar hem genoemde elektrische kaarsen, hooft eene nieuwe batterij

van groolc elektrische kracht, 2:i
/4 Volt., vervaardigd, waarvan ceno enkele cel reeds

water vermag te ontleden, en die zeer licht en draagbaar is. Hot eleklronegatievc

clement is kool, het elektropositieve is sodium, beide in den vorm van dunne platen.
Als vloeistof dient vochtig gehouden atmospherische lucht, waardoor de sodiumplaat

met een dun vochtig vliesjo overdekt wordt. De iets langere koolplaten steken iets

huilen de sodiumplaten uit, waarmede zij door dunne caOutchoucbanden verbonden

zijn. Zoo zijn de platen loodrecht opgehangen hoven oen daaronder geplaatst vat,

waarin zich de gevormde soda verzamelt.

Eene batterij samengesteld uit 10 duim lange en '/2
duim breede platen geeft in

don beginne een stroom van 0.122 Ampère en na S minuten, wanneer de polarisatie

is ingetreden, 0,079 Arap, Zulk eene batterij kost 0,4 franc en blijft 6 dagen werk-

zaam, zonder dat het noodig is bet sodiummetaal te vernieuwen. Eene groote bat-

terij, met l'/j duim breede platen houdt 4 weken stand, daar de werking voorna-

melijk langs do randen plaats grijpt. (Procedings of the Royal Society 1884, No

233, p. 141). „o.

Het elektrisch geleidingsvermogen van gedistilleerd water. — Dat dit

zeer gering is, wist men reeds. De heer Hl. koiilkaüscii had bevonden dat, in-

dien de distillatie niet zekere voorzorgen geschiedt, liet geleidingsvermogen hij 30=

niet moer dan 73 billioensten van dat van kwikzilver bedraagt. Thans deelt hij mede

dat water, van alle lucht bevrijd door distillatie in het luchtledige, hij 18° een

nog merkelijk geringer geleidingsvermogen hoeft, namelijk 0,000,000,000,025 van

dat van kwikzilver, zoodat een om de aarde gelegde kwikziiverdraad denzelfden

weerstand zonde hebben als een waterdraadje van 1 millim. lengte (Sdzungsber. d.

Hert. Akad. 1884, S. 901). hg.

SCHEIKUNDE.

Brandbare koolstofverbindingen in den dampkring. — Dat cr voordurend

langs verschillende wogen koolwaterstoffen in de atinosphcer treden is reeds lang er-

kend , en noussiNGUAULD hoeft reeds voor vele jaren de hoeveelheid daarvan trach-

ten te bepalen. Tlij vond dat in de lucht te Parijs op 10000 volumina 0,3 tot 1,3

volumina waterstof aanwezig waren, die aan koolstof waren gebonden.

De hoeren A. MTTN'ï/. en K. auBIn hebben die bepalingen naar verbeterde metho-

den herhaald, niet alleen voor do lucht van Parijs, maar ook voor die boven de

vlakte van Vincennes. Zij vonden voor de eerste in 1 millioen volumina lucht, ge-

nomen aan het Conservatoire des arts et metiers, 3 lot 10 volumina koolwater-

stof; voor de tweede, wisselden de hoeveelheden koolwaterstof in gelijk volume lucht,

van 3 tut -4,7 volumina af. (Compt. reiultis XC1X, p. 871). HG.
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Mangaan in planten en dieren.
— Maumkné heeft dit metaal in tarwe, rogge,

rijst, gerst, boekweit, aardappelen, suikerbiet, enz., en vooral in cacao, koffie en 't

allermeest in ibee (0,5 proc.) aangetroffen. In nog veel meer andere planten kon dit

metaal worden aangetoond. Maar in bet bloed vond hij geen mangaan, en slechts

geringe sporen er van in andere dierlijke vloeistoffen en in do beenderen; de denk-

stoffen bevatten de hoofdmassa van bet met het plantenvoedsel opgenomen mangaan.

Hieruit volgt, dat aan het menschelijk lichaam het mangaan alleen door het plan-

lenvoedsel wordt toegevoerd, terwijl vlecschspijzcn het mangaan-gehalte des lichaams

niet kunnen vermeerderen ( Compt. rencl. Tom. XC1X. pag. 1416). D. L.

AARDKUNDE.

Beweging der kust van Zweden en langs de Oostzee.
—

Do»r vergelijking

van eene reeks van watermerken, bet eerst geplaatst in 1750, was de Zweedscbe

natuuronderzoeker Celsius bet eerst tot de ontdekking gekomen, dat de kust van

Zweden eene langzame rijzing ondergaat. Later is gebleken dat langs de kusten van

de Oostzee juist bet tegenovergestelde plaats grijpt. In 1851 werden de merken ver-

nieuwd , en hetzelfde geschiedde in 1884, bij welke gelegenheid wederom nauwkeu-

rige metingen zijn gedaan. I)e uitkomsten dezer vergelijking zijn door de Zweedscbe

Akademie bekend gemaakt. In bet algemeen bevestigen zij de vroeger verkregene.

liet noordelijk deel van Zweden, van den mond van de Tonica tot aan de Nazc,

is in de sedert 1750 vcrloopen 134 jaren 7 voet gerezen, terwijl de zuidelijke oever

van de Oostzee even langzaam gedaald is. Van bet noorden van Zweden daarheen

neemt de rijzing allengs af; zij bedraagt niet meer dan 1 voet aan de Naze, dan

zuidwaarts gaande over Bornbolm in Laland naar de kust van Scbleeswijk-IIolstein,

eindigt de rijzing bij Bornbolm om nog verder in eene daling overtegaan. Kr beeft

derhalve duidelijk een soort van wipbeweging plaats. (Nature , 18:Dec. 1884, p. 156).

HG.

Fossilenhandel in China.
— In het rapport van den engelscben consul tc Sebang,

vindt men ook een verslag van den beer gaxidner omtrent een bezoek dat bij bracht

aan du groeven waaruit fossilen gebaald worden die een zekere handelswaarde heb-

ben. Deze fossilen zijn van drie soorten: vooreerst de pagode-steenen (Orthoeeras) ,

ten tweede Ammonieten of kosmos-steenen, en ten derde tweekleppige schelpen,

die inon stconen zwaluwen noemt, omdat men gelooft dat zij onder den grond vliegen

op de wijze der zwaluwen. Deze fossilen worden gevonden in een soort van leigo-

steente. De gravers en bewerkers maken een bepaald gild uit.

Hunne werktuigen bestaan uit een zaag en een beitel. Daarmede snijden zij bet

fossilen houdende gesteente in dunne platen, waarin zich de fossilen als witte plek-

ken op een zwarten ondergrond vortoonen. Zulke platen worden dan hetzij in lijs-

ten als kleine schilderijen geplaatst of lol verschillende versieringen gebruikt. De
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fossilen lióndondo lagen breiden zich over een streek van minstens dertig mijlen

lengle uit en de heer gabtwer meent dat er bezwaarlijk een kubiek voet van dit

leigcsteente zonde gevonden worden . waarin niet oen of meer fossilen bevat zijn.

{Nature, 33 Dcc. 1884, p. 181). hg.

PLANTKUNDE.

Reusachtige bovist.
—

In Science beschrijft besseï een bevist, door Prof. r n.

call in 1877 in Herkimer County in den staat New-York gevonden, waarvan toen-

maals de beschrijving niet gepubliceerd schijnt te zijn. Die bovist was niet, zooals

gewoonlijk, kogelvortning, maar plat. De grootste diameter was 5,4 M., de kleinste

4,6, de hoogte 9‘/2 . De plant behoorde tot de soort Lycoperdon giganteum , doch

kon niet bewaard worden, zoodat men zich met metingen on photographieën hoeft

moeten vergenoegen (Humholdt Deo, 1884. S. 472). i>. l.

DIERKUNDE.

Zeevisch-teelt. — In den winter van 1878 —-1879 werden te Gloucester (Mass.)

anderhalf mil linen kunstmatig uitgebroede kabeljauwen in de haven gepoot. Het ge-

volg is zoo gunstig geweest, dat in dit jaar het Congres eene groote som tot oprich-

ting van een grootere broed-inrichting te Woods Hall hoeft toegestaan {Humholdt.

Dec. 1884. S. 472). d. l.

Batrachichthys. — In 1870 word in de Archivos van lift museum te Rio do Janeiro

een dier afgebeeld en beschreven , dal de kenmerken van con kikvorscli on tevens

die van ecu visch zou tiebben, en dns een tusschenlid van de klasse dor rep-

tilen on visschen zou uilmaken. Men erkende echter spoedig in dit dier een half

ontwikkelde kikvorschlarve, en liet nieuwe dier word spoedig vergeten. Maar on-

langs is liet in Frankrijk weder tor spraak gebracht. Den vroegeren staats-geoloog

in Brazilië HRA.NNER is bot inmiddels gelukt levende exemplaren in alle tijdperken

van ontwikkeling, van don allerecrsten larve-toestand tot den geheel ontwikkelden

boomkikvorscli, bij Bunito in Pernambuco op te sporen, en daarmede zal de Batraeh-

iebtbys nu wol voor goed begraven zijn. {Humholdt. Dec. ] 884. S. 472).

D. L.

Schadelijke dieren in Britsch-lndië.
— Volgens een door do Indische Regee-

ring medegedeeld bericht werden in het jaar 1883 in Britsch-lndië 22905 personen

door wilde dieren en slangen gedood, tegen 22125 personen in 1882. Van deze

sterfgevallen komen 20067 op rekening van slangenbeten, 985 menschen werden de

slachtoffers van tijgers, 287 van wolven, en 217 van luipaarden. Van rundvee wer-
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don 47478 stuks gedood, d. i. 771 meer dan in 1882. Opmerkelijk is liot dat, ter-

wijl do moeste van deze sterfgevallen bij monsclien aan slangenbeten zijn toe te

schrijven, slechts 1644 runderen op die wijze zijn omgekomen. Gedurende den loop

van bet jaar werden 19890 wilde dieren gedood, hetgeen eené uitgaaf tan meer dan

15000 ponden sterling aan belooningen vorderde (Ilumboldt , i'ebr. 1885. S. 90).

d. L.

Paarlen. — De franscho regeering heeft den heer bonchon-buakdely naar Tahiti

gezonden, om te onderzoeken op welke wijze do ontvolking der parelbanken kon

worden vóórgekomen. Deze nu heeft bevonden dat de parel-oester even goed kan ge-

kweekt worden als de gewone oester. Losgemaakte parel-oesters laten zich zeer goed

verplanten en laten niet na zich spoedig vast te hechten. Bonciion-bkandely heeft

op die wijze reeds oen aantal kleine banken mot deze oester bezet. Hij laat ook

voorzorgen nemen dat de visschers die oesters, welke na het vangen geen paarlen

blijken te hebben, niet, zooals tot dusver, wegwerpen, maar ze zorgvuldig weer op

de banken plaatsen. Ook heeft hij de kunstmatige bevruchting der pareloesters be-

proefd. Men kan alzoo een overvloed van paarlen ,
— maar ook eene aanmerkelijke

vermindering van de waarde daarvan — tegemoet zien ( Ilumboldt , I'ebr. 1885. S. 91).

I), l).-

DELFSTOFKUNDE.

Zilver in Australië. — In de woeste Banier- of Stanley-kcten tusschen Nieuw

Zuid-Wales en Züid-Australië zijn in den jongsten tijd sterk zilverhoudende ertslagen

ontdekt, die reeds de algemeene aandacht op deze vroeger gering geschatte streken

hebben gevestigd. Honderden zijn reeds daarheen getrokken en zullen door duizenden

gevolgd worden. Het vermoedelijke middenpunt der zilvervelden, nu nog een onge-

regelde menigte van tenten en houten loodsen, heeft men Silverlon genoemd; daar-

omheen is hel land reeds mijlen ver in bezit genomen. Te Sidney hebben zich drie

groolo maatschappijen gevormd om do exploitatie van het orts te Silverton te be-

ginnen, en do overheden van Nieuw Zuid-Wales en Zuid-Australië, tot wier gebied

zich het zilverland uitbreidt, worden belegerd door aanzoeken van concessiën. De

regeering van Nieuw Zuid-Wales laat nu de vindplaatsen door den geoloog der ko-

lonie onderzoeken. Wanneer deze de tot dusver verdedigde bewering, dat de zilver-

bcdding zich over eene uitgestrektheid van nagenoeg 100 kilom. lengte en 30—50

kilom. breedte zon uitstrekken, kan bevestigen, dan zal de invloed, welken deze ont-

dekking op
Australië moet uitoefenen, eene ontzaglijk groote zijn, en tijden als do

veel besproken perioden der »golddiggings” zullen wederkeeren ( Ilumboldt
,

Hebt.

1885. S. 90). lx l.
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STERREKUNDE.

Eigen bewegingen der sterren in de Plejaden-groep. — Uit door hem zelven

te Oxford aan 40 sterren dezer groep in het werk gestelde waarnemingen en me-

tingen , vergeleken met die welke gedaan zijn door vessel te Koningsberg en vóór

130 jarén door BRADLEY , komt do lieer PRITCHARD tot het besluit, dat minstens 14 dezer

sterren duidelijke, ofschoon uiterst geringe, verplaatsingen ten opzichte van elkander

hebben ondergaan, en dat deze verplaatsingen niet eenvoudig afhankelijk zijn van

de voortbeweging van het zonnestelsel in dc ruimte, maar het gevolg zijn van

eigene bewegingen der deze groep samenstellende sterren. In eene slerrengroep in dc

Zwaan, waartoe 250 sterren belmoren, heeft hij dergelijke kleine verschuivingen dc.

afzonderlijke sterren aangewezen. (Monthly Aolices of the Royal Astronomical Society,

XIiIV ]). 355). HG.

NATUURKUNDE.

Snelheid van voortplanting der ontbranding in ontploffende gasmengsels. —

Mallard en le chateliee hebben over dit en verwante onderwérpen weder een

aantal - zeer belangrijke bijzonderheden medegedeeld in het Journal de physique (2)

p.
09 en v., als ecu vervolg op hunne vroegere hiededeelingen in hetzelfde tijd-

schrift ( (2) 1 p. 278) en onder verwijzing naar het volledig verslag van hunnen

veeljarigen arbeid in de Annalen des Mines (8) IV. Van do uitkomsten van bertheloton

vieille aangaande hetzelfde onderwerp gaven wij bericht in dit Bijblad 1863 hl. 17

on vermeldden daar ook de proefnemingen, voor zoover zij toen bekend waren, van

de hoven eerstgenoemde waarnemers. In verband daarmede meenen wij thans al-

thans één der door den kaatsten arbeid aan hot licht gebrachte bijzonderheden hier
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te moeien vermelden. Eén slechts, want zelfs voor een zeer gedrongen overzicht van

al de uitkomsten daarvan is de ruimte van een bijblad referaat veel te klein.

Bejithelot cn vieille hadden voor de voortplanting der ontbranding in verschil-

lende gasmengsels eene snelheid gevonden van tusschen do twee cn drieduizend meters

in de seconde,. Mallard on le ciiatelier zeggen dienaangaande het volgende; bij

de eerste ontsteking plant zich de verbranding voort mot de snelheid, die bepaald

wordt door de medcdceling der warmte, dus der ontvlammingsternperatuur van de

eene gaslaag aan de andere. Zij is dan vrij langzaam — voor een mengsel van

zwavclkoolstofdamp en stikstof-dioxyd slechts 1,35 M. in de seconde
— maar na

korten tijd neemt do verbrandingsvlarn eene trillende beweging aan. In dien tijd is

de snelheid veel grooter, lot twintig malen de eerstgenoemde. Zij wordt gevolgd

door eene, waarbij de sontploffingsgolf” van BEtmiELOï en vieillebegint, die zich

voortplant met de snelheid der geluidstrillingen. In zoo sterk verhitte gasmengsels

kan die zeer groot zijn. Mallard en le ciiatelier meenen dat dit hot geval zal

zijn, zoodra de uitzetting van hel reeds verbrande gas toereikend en snel genoeg is

om de daaraan grenzende gaslagen. door de samendrukking alleen cn zonder mede-

deeling van warmte, tot de ontbrandingsternperatuur te verhitten.

Wij herinneren hier aan de proefnemingen van Tïndall (Heat considered as a

mode of motton, 3' druk, pag. 20) betreffende de ontvlamming van een mengsel

van zwavelkoolstofdamp on dampkringslucht, door plotselinge samendrukking.

Het gcheele vierde deel der Annales de chimie et de physique, 3 serie, wordt

ingenonien door mededeelingen van berthelot en van deze en vieille, over dit

zelfde onderwerp en andere daarmede verwante. en.

Invloed van den aggregaattoestand van eene stof op de spankracht van haren

damp. — Regnault had dezen invloed ontkend, althans wat het water aangaat.

I. THOMSON (.Proceédings of the Ttoyal Society XXII, p. 27) is lalcr langs theore-

tischen weg tot het besluit gekomen dat de spankracht van den damp van vloeibaar

water grooter moest zijn dan die van ijs op dezelfde temperatuur en toonde aan dat

dat verschil ook voortvloeide uit de empirische formules, door regnault zelven

voor de dampspanning van ijs en water gegeven.

Thans hebben RAMSAY en SIDNEY young (.Proceedings als boven XXXVI, p. 499)

deze zaak experimenteel onderzocht. Door barometers en met behulp van een bijzon-

deren toestel, waarvan zij de beschrijving voor later bewaren, hebben zij voor kamfer,

benzine , ijs-azijnzuur en voor water gevonden dat deze sloffen waarlijk bet door THOMSON

voorziene verschil opleverden in de spanningen van hare dampen. En daar deze vier

tot zeer verschillende groepen belmoren, meenen zij dat het door hen gevonden ver-

schil zich wel bij allo sloffen zal voordoen. LN.

Opslorping van warmtestralen in den dampkring.—Langley (American Journal

of Science XXVIIT, p. 163 en daaruit Journal de physique (3) IV, p. 95) toont
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aan dat de daarvoor tot nog toe vrij algemeen aangenomen waarde van omstreeks

30 ]ict. veel te laag moet zijn, omdat men de uitkomsten van proefnemingen dien-

aangaande steeds hoeft opgomaakt met de stilzwijgende aanname dat men daarbij te

doen had met stralen van slechts één golflengte, terwijl toch in werkelijkheid do

warmtestralen der zon uit een zeer groot aantal, in golflengte onderling zeer ver-

schillende aethertrillingen bestaan.

Door dit bij de berekening in aanmerking te nemen loont langlet aan, dat men met

aanneming van dezelfde getallenwaarde, die zonder dit een opslorping van0,20 geven ,

eene van 0,41 verkrijgt. Volgens deze uitkomst zou dus do vzonncconstante”, zooals

bij het noemt, tot nog toe veel te laag zijn aangenomen, waarvan hij eene bevesti-

ging vindt in hot feit, dat de bepalingen van deze constante op hooge bergen steeds

een veel [grootcre waarde daarvoor hebben opgoleverd, dan die welke op geringe

hoogten waren verkregen. x.n.

Opslorping van warmtestralen door koolzuur.
—

Met behulp van den bolo-

meter van lakgleï en van een buis 1,7 M. lang, die twee malen door de stralen

werd doorloopen, is deze opslorping op nieuw bepaald door J. e. keelek (.Ameri-

can Journal of Science XXVIII, p. 190). Zijne uitkomsten zijn de volgende:

De opslorping van deze, virtueel 3,4 Meters lange kolom van droog koolzuur van

omstreeks 760 mM. spankracht, was volkomen onmerkbaar voor enkele lichtstralen

(de stralen van een kerosinelamp, die door een waterlaag van ruim 15 mM. dikte

waren gegaan cn dus van haar warmtestralen beroofd.

Met deze zelfde lamp, maar zonder tussohengeplaatste waterlaag, bedroeg de op-

slorping 7,4 pet. Zij was 11 pel. voor de warmte, uitgestraald door een koperplaat,

die door een Bunsenbrander tot bijna roodgloeihiltc was verwarmd en bijna 36 pet.

voor de rechtstreeksche straling van die Bunsenvlarn.

Het koolzuur is dus zeer doorschijnend voor lichtstralen en tegelijk zeer athermaan.

De koude banden, althans eenige daarvan, die men in het ultraroode zonnespectrum

waarneemt, zijn dus waarschijnlijk wel aan het koolzuur in den dampkring te wijten.

LN.

Afhankelijkheid der elektromotorische kracht in een Danielelement van de

concentratie der oplossing van zinksulfaat. — Hierover heeft n. s. caiuiakt

(American Journal als boven p. 374 en Journal de plujsique (2) IV, p. 98) een

aantal bepalingen verricht. Het blijkt daaruit dat, als bij bet zink in zulk een cle-

ment gedestilleerd water wordt gegoten, de clektromotorisclie kracht daarvan 1,0-i

volt bedraagt. Is in het water 5 pet. zinksulfaat opgelost, dan is die kracht 1,137

volt. Bij grootere concentratie dier oplossing neemt die kracht af tot dat dit gehalte

10 pet. bedraagt. Voor alle hoogere gehalten is zij standvastig en wel 1,111 volt.

LN,
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AARDKUNDE.

Brandbaar gas uit boorputten. —
In de Schriften des Naturwisschenschaft-

lichen Vereins für Schleswig-Holst,■ein, 1884. V. H. 2, komt eon verslag voor om-

trent boorputten in do nabijheid van Apenrade in Sleeswijk, op korten afstand van

den zeeoever geboorde putten, waaruit, toen de eene eene diepte van 180 voet,

de beide andere, op 100 voet afstand van de eerste gelegen, eene diepte van 121

voet bereikt hadden, onder groot gedruisch eene groote hoeveelheid gas, vergezeld

van zand, brokken leem en mergel werd uitgeworpen. Toen men met oen brandende

lucifer bij het gas kwam, ontbrandde het met eene vlam van 10 tot 20 voet hoogte.

De heer A. emmekling zond eene proef van het opgezamcldo gas aan de heeren

WILIIELMSEN en REIMEtl te Apenrade, die bevonden dat het samengesteld was

uit 92,28 proc. eerste koolwaterstof of moerasgas, 4,62 proo. stikstof en 3 proc.

koolzuur, terwijl er geen spoor van, zuurstof in werd aangetroffon.

Dit verschijnsel herinnert geheel aan hetgeen te Amsterdam gebeurde, toen daar

in 1850—51 eenige diepe putten werden geboord, Zoodra de hoorbuis de op 41

tot 45 meter diepte liggende laag diatomeênklei had bereikt, steeg ook daaruit

met groot geweld brandbaar gas op. kien zie het nadere hierover in mijne verhan-

deling De. bodem van Amsterdam
, opgenomen in het laatste in 18o2 uitgegeven

deel der Werken van het Koninklijk Nederlandseh Instituut.

no.

Het water der Maas.
—

Dn hoeren w. spring en e. moot hebben gedurende

een jaai lang, van 13 Nov. 1882 tot 13 Nov. 1883 het water der Maas onderzocht,

zoo als liet aan de Bouverie-brng voorbij Luik stroomt. Aldaar hoeft de Maas nog

slechts een onkelen zijtak afgegeven, die ongeveer een vijfde van de gezamelijke

watermassa afvoert. Door dagelijksche metingen van do waterhoogte en de snelheid

van den stroom, door bepaling van de daarin voorbanden vaste en opgeloste stoffen

zijn een groot aantal gegevens vferzameld, die te vinden zijn in de Amnales de la

Société géologique de Belgique ,
1884, T. XI, p. 123. Wij ontleenen aan de daar

medegedeelde uitkomsten eenige der voornaamste.

Gedurende een vol jaar stroomde voorbij Luik eenc hoeveelheid van 5.538.185.925

kubiekmeters water. Voegt men daarbij 1 / s
voor den zijtak, dan bedraagt de

ge-

beqle hoeveelheid Maaswater 6.645.821.110 kubiekmeters. De hoeveelheid regen,

die in denzelfden lijd in het stroomgebied der Maas valt, bedraagt 17.299.249.971

kubiekmeters. Er zijn derhalve 37.33 proc. door uitdamping verdwenen, waarvan

een zeer aanmerkelijk gedeelte als gevolg van de uitwaseming der planten, die de

oppervlakte, van den bodem bekleeden.

De hoeveelheid der door de rivier medegevoerde vaste stoffen verschilde van 1.79

gram (op 11 Mei) tot 416.98 gram (op 23 November) in een kubiekmeter water
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on bedroog in het geheele proefjaar 1.341.920.093 kilogrammen, verdeeld als volgt:

11c zwevend gehouden stoffen bestaan voornamelijk uit kiezelzure kleiaarde, kwarts,

koolzure kalk, gips, in zeer afwisselende hoeveelheden, gedurende de verschillende

tijden des jaars. Zij zouden, bezinkende, in een jaar tijds, een kubus vormen van

101 meters zijde. Zich uitbreidende over het geheele stroomgebied der Maas, zoude

echter daardoor de bodem slechts 0.03 millimeter per jaar opgehoogd worden.

11e in het water opgelostc zelfstandigheden, die medegevoerd worden naar zee,

bestaan gedurende een jaar uit;

voorts kaliumnitraat, chlirlothium en organische stoffen. hg

METEOROLOGIE.

Avondlichten van den hemel.
— Ongeveer te gelijkertijd heeft zich het lichten

des hemels, dat veelal in verband werd gebracht met de uitbarsting van de Kraka-

toa, en sedert conigo maanden niet meer bespeurd was, zoowel in Spanje (Tortosa)

als in Centraal-Amerika (San Salvador) herhaald; te San Salvador na hot eindigen

van den regentijd (November), te Tortosa half December. Hel eerste wordt bericht

door den heer landheek, het laatste door den hoer de moktesses. Het schijnt dos

dat men voor dit lichten eerder een kosmischen dan een vulkanisch™ oorsprong

moet aannemen ( Compt. rendus Tom. XOIX
pag. 1094, en Tom. C. pag. 191).

D. L.

PLANTKUNDE.

Zetel der suikervorming bij beetwortelen.
—

Dat die zetel do bladeren zijn,

en dat van daaruit de suiker door de bladsteelen naar den stam verbuist, heeft de

beer aimé géiiaud uit jarenlange onderzoekingen afgeleid. Tevens is door vergelij-

kende proeven gebleken, dat die vorming gedurende den dag in bet licht plaats

grijpt en gedurende den nacht ophoudt. Die vorming geschiedt niet alleen in met

den stam samenbangcndc bladeren, maar ook in bladeren die des morgens
ten 4

uur van den stam gescheiden zijn en dan een gebeelen dag aan de werking van bet

zonlicht worden blootgesteld. Compt. rendus XC1X, p. S08). ug.

in liet water zwevende sloffen 3.38.191.417 kilogrammen

» » » opgcloste » 1081.S84.323 »

organische » 21.844.354

Silicaten aromen.

Zwavelzure kalk . . . 200.574.450

Chlorsodium . . . 58.074.646

Chlormagnesium . . . 108.745.023

Koolzure magnesia... . . . . 10.137.636 >

Koolzure kalk . . . 614,074.482 »

Mangaanoxyd 672.611 »
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DIERKUNDE.

Oudste landdier. — De lieer g. lenstkim zond aan de parijsche akademie een

phothographie toe van een scorpioen, gevonden in do bovenste Siluurlagen van het

eiland Ooiland. Deze scorpioen heeft den naani van Palaeophoneus Nuncius ont-

vangen en komt in allo hoofdpunten van het maaksel overeen met hodendaagsche

en gedurende het steenkolen-tijdperk geleefd hebbende scorpioenen, alleen met uit-

zondering van de dikke, spitse vier paren borstpooten, welke die dor larven van

andere Tracheaten herinneren. ( Compt. rendus XC1X
p 981). hg.

Verwoestingen door de Phylloxera in Frankrijk. —
Door don voorzitter van

de kamer van koophandel te Bordeaux, den heer lalland, is een verslag uitge-

bracht, waaruit men zich een denkbeeld kan vormen van de verwoestingen, die de

Phylloxera tot dusver heeft aangericht. In 10 departementen waren tot 1 Octobcr

1882, van 871735 hectaren wijngaarden 612629 volkomen verwoest, en in 40
ge-

deeltelijk aangetaste departementen 151,170 van de 1,544,231 hectaren, te zanten

763,799 van do 2,413,986. Bij dit alles komen nu nog verder 642,978 aangetaste

hectaren, dus meer dan de helft van den vlakte-inhoud van alle fransche wijnbergen.

De tot dusver daaruit ontsproten finantiêele schade voor Frankrijk wordt op meer

dan 5 rnilliarden geschat, en Frankrijk is thans genoodzaakt voor 300 millionn francs

wijn en andere dranken in te voeren. Een zekeren troost biedt onder deze omstan-

digheden het goede gevolg van het planten van Amerikaansche wijnstokken aan,

waarmede reeds 20000 hectaren bezet zijn. De door de regecring in Juli 1874 uit-

geloofde prijs van 300,000 francs voor een krachtig verdelgingsmiddel der Phyl-

loxera is nog niet toegekend geworden. ( Humbold , Marz, 1883 S. 131). D. L.

Acariden in de veeren van vogels. —
Prof. hellek te Kiel maakte in 1879

opmerkzaam op deze acariden, en die, welke hij in de vederen van hoenders en

duiven had ontdekt, werden .in 1882 door dr. c. nörnek te Weenen afgeheeld en

beschreven onder den naam van Syringophilus bipectinatus. De heer E. l. thoü-

essakt heeft aan deze dieren onderzoekingen ingcsteld en zo gevonden hij een groot

aantal vogels uit verschillenden wereldstreken, zoodat het geslacht Syringophilus —

dat misschien verschillende soorten bevat
— kosmopolitisch schijnt te zijn. Het ge-

slacht Picobia, in 1877 door dr. g. halleu beschreven, en gevonden in het sub-

culane bindweefsel bij een specht |(PiCMS canus)
,

is onderscheiden van, doch nauw ver-

want aan Syringophilus. Onder verdere verwijzing naar het oorspronkelijke, vermel-

den wij nog, dat Syringophilus zich onderscheidt door een wonnvormig lichaam en

atropine der palpen, die niet beter ontwikkeld en gewapend zijn dan bij Sarcoptes;

dat deze dieren vooral huizen in de spoel van de vleugel- on slaartpennen en dik-

wijls in de dekveeron dor vleugels; dat de spoel, waarin zij zich bevinden, ondoor-

schijnend wordt en eindelijk niets meer bevat dan stof, dat onder ’l mikroskoop
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blijkt to bestaan uit levende acari, hunne afgelegde huiden, hunne faeces en overblijfselen
van de zoogenaamde ziel, waarmee ze zich voeden; eindelijk dat men die dieren ook

wel cens buiten de spoel en tusschen do vederen aantreft, vooral in den herfst,
wanneer zij de uitvallende vederen verlaten om zich in de jonge te nestelen. ( Covipt.
rendus Tom. XCIX pag. 1130). D. l.

Sidderrog. —
Het is bekend dat sommige soorten van Sidderrog ( Torpedo),

of-

schoon het menigvuldigst in de Middellandsche Zee, toch ook buiten deze en tot

aan de kusten van Engeland voorkomen. Onlangs is eenc ( Torpedo marmorata) bij

Porthleven in Cornwal! gevangen, die eene lengte van 3 ]
/ 2

voet en een gewicht van

55 pond had. Men heelt aan zijn staart een lijn vastgebonden, het dier in diep water

levend bewaard, en proeven daarmede genomen. Onder anderen zette iemand den voet een

oogenblik op don rug van bet dier, en ontving dadelijk een heftigen schok. Eene

met den visch in verbinding gebrachte elektrische klok werd duidelijk, doch slechts

voor korten tijd, in beweging gebracht (Bumboldt , Jan. 1885. S. 46). d. l.

Verstand bij dieren. —
De heer b. j. habvey gieson schrijft aan het zoölogisch

laboratorium, behoorende tot University College te Liverpool, het volgende.
Een jonge kanarievogel, die aan onze familie behoort, is gewoon van de thee-

tafel stukjes beschuit, koekjes en dergelijke te ontvangen. De hardheid van de be-

schuit was echter altijd een lastige hinderpaal voor den pikkenden vogel. Ecns echter

toen men hem weder een stukje beschuit had gegeven, deed hij geen de minste

poging om het to breken, maar nam het eenvoudig in zijn bek, bracht het naar

bet waterbakje, liet het daarin vallen en bewoog het met den bek in het water

rond, totdat het week genoeg geworden was om gegeten te worden. Sedert dien

lijd dompelt de vogel alle harde stoffen, die hij voor eetbaar houdt, in het water.

Eenmaal beproefde hij hetzelfde mot een klontje suiker, maar bevindende dat dit

wol allengs kleiner en kleiner, maar niet woeker werd, beeft hij dit sedert nooit

weer gedaan.

Ook onze kat bood onlangs iets 'aan dat op redenecring gelijkt. Zij was moeder

geworden van eenige jonge katjes en voelde zich daarna blijkbaar iets ongesteld. Zij

liep onrustig door het huis rond, alsof zij iets zocht, altijd echter in de nabijheid

van het stcenkolenhok. Men liet dit toen opzettelijk open staan. De kat trad er

dadelijk in en zocht tusschen de stukken rond, totdat zij er een had gevonden, dat

met pyriet overdekt was. Nu begon zij dit ijverig to likken en keerde er later

herhaalde malen naar terug. Toen men echter op den grond eenige zwavel had ge-

strooid, gaf zij daaraan de voorkeur boven de pyriet en verkreeg door dat ge-

neesmiddel na eenigen tijd hare gewone gezondheid weder terug (Katurc
,

2 Oct.

1884, p. 538). HG.
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VERSCHEIDENHEDEN.

Uitlozing van het rioolwater van Parijs in de zee. — Tc Parijs is men altijd

van meening dat de beste wijze om liet rioolwater kwijt te worden, de besproeiing

van landerijen daarmede is. Men vreest echter — en zeer terecht
—

dat men, in-

dien dit in den omtrek van Parijs geschiedt, daar de infectie-kiemen zal opeen-

hoopen; het begraven toch van deze in den grond vernielt ze niet. De heer Alt.

dumomt nu heeft het plan gemaakt voor een groot uitloozingskanaal, dat van Parijs

naar de zee zal loopen. Het zal overal overwelfd zijn en beginnen in een overdekt

reservoir beneden Herhlay op den rechter oever der Seine, en eindigen op een ge-

ïsoleerd gedeelte der kust op 7 kilometers afstand van Dieppe en ongeveer 17 kilo-

meters van le Tréport. Op alle punten van dat verloop, ’t geen door den ontwerper

uitvoerig beschreven wordt, zal de gelegenheid bestaan om het besproeiwater te

koopen. De kosten van aanleg zouden 60 millioen francs niet overschrijden, en die

welke veroorzaakt worden door de machines, hier en daar noodig om het riool-

water hoog op te voeren, zouden gedekt worden door de opbrengst van den ver-

koop van dat water, enz. Ook kunnen volgens den ontwerper de rioolwatervallen,

die hier en daar in hel kanaal zullen voorkomen, als beweegkracht worden gebruikt,

en hetgeen voor dat gebruik zal worden betaald eone bron van inkomsten voor de

hoofdstad worden. ('Compt. rendus Tom. XC1X pag. 992). D. l.

Inenting van tuberkelstof bij groote herkauwers.
—

De heer gosselin hoeft

bij runderen proeven gedaan mot de inenting van tuberkelstof, genomen van een

pas gedood dier. Er ontwikkelde zich
op de plaats der inenting een gezwel, dat

na bijna twee weken zich opende on in verzwering overging. Er vormde zich

dan ceno geopende bolle met kaasacblige inbond
, vergelijkbaar met longen-caver-

nen, in de wanden waarvan zich tuberkuleuze granulation ontwikkelden. Terzelfder

lijd zwol bet ganglion, gelegen in de baan der van de inentingsplaats komende

lympba op, en werd tubcrkuleus. Nu kan bot daarbij blijven; geen ander doel wordt

aangetast; de tuberkelstof wordt meer of min krijtachtig en de cavern sluit zich,

of blijft open. Maar vooral bij jonge beesten kan de plaatselijke aandoening zich

voortplantcn langs de lympbabanen tot de punten van uitstorting der lympba in bet

bloed. Dan verspreidt zich de tuberkelstof in de groote weivliezen, de lever, de

inïlt en vooral in de longen. Na twee of drie maanden is dan do tuberculisalie

reeds zoover gevorderd, dat bet dier ophoudt te groeien, mager begint te worden,

zijne krachten begint te verliezen, anacmiscb wordt, enz. {Compt. rendus. Tom.

XCIX. pag. 1057). D. L.
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NATUURKUNDE.

Zichtbaar maken van golfbewegingen voor een aantal toehoorders.
—

POYKTING (Chemical news IL, p. 234) beschrijft den toestel, dien hij hiervoor

bezigt, als volgt. Uit spiegelglas of het zoogenaamde vitrage-glas wordt een water-

dichte trog vervaardigd van ongeveer 1 M2
grondvlakte en 1 d'M. diepte. Deze wordt

met water bijna vol gegoten en van onderen door een lichtbron van voldoende inten-

siteit —
kalklicht of elektrisch licht — bestraald. Plaatst men nu daarboven een

wit scherm van uitgespannen papier of linnen, onder een hoek van omstreeks 30°

met de wateroppervlakte en wekt men in deze, op de cone of andere wijze, een

golfbeweging op, dan teekent die zich op het scherm zeer duidelijk af. De wijze

waarop door dezen toestel allerlei bijzonderheden aangaande voortplanting, terug-

kaatsing en breking van golfbewegingen kunnen worden zichtbaar gemaakt, zal hier

wel niet behoeven te worden beschreven. Wij beperken ons dus tot de vermelding,

dat om de partieele terugkaatsing en de breking zichtbaar te maken, die plaats

grijpt hij wat voor lucht en aether is do overgang in eenc middenstof van andere

dichtheid, rovKTlNG gebruik maakt van hel gedeeltelijk ondieper maken der vloei-

stoilaag, wat men verkrijgt door op geschikte wijze een glasplaat parallel met het

grondvlak in den trog te bevestigen. LN.

Demonstratie van de samenstelling van trillingen in verschillende vlakken

en van de draaiing van het polarisatievlak. — Een apparaat, in beginsel vrij

oud, maar nieuw door een uitbreiding daarvan, die het ook tot bet laatstgenoemde

doel geschikt maakt, beschrijft MAURITIUS (Repertorium der Physik XX, S. 5G5.)

Eon lamp wordt bifilair opgebangen, zoodat zij in een bepaald vlak kan slingeren.

7
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Een, met hare as rechthoekig op dit vlak voor de lamp geplaatste lens werpt een

beeld der vlam op een wit scherm, dat als de lamp schommelt zich heen en weder

beweegt langs een horizontale lijn. Eigenlijk is dit een cirkelboog , maar door de slinger-

wijdte klein genoeg te nemen in verhouding tot de lengte des slingers, kan men de

kromming daarvan zoo gering maken als men wil. De lens js zelve aan een tweeden

slinger zoo bevestigd dat zij van dezen een op- en nedergaande beweging kan ver-

krijgen, Als dus de lamp stil hangt, dan zal door de beweging der lens bet beeld

der vlam vertikaal op- en nedergaan, althans wanneer ook voor deze beweging de

bovengenoemde voorwaarde vervuld is. Slingeren lamp en lens beiden, dan verkrijgt

men de bekende figuren van WHBATSIOHE en lissajous
,

waarvan de bijzonderheden

hier gemakkelijker dan bij de meeste andere inrichtingen kunnen gedemonstreerdwor-

den , omdat men elk phasenverschil naar willekeur dadelijk kan vóórtbrengen.

De inrichting ter verklaring naar hetzelfde beginsel van de verschijnselen der cir-

oulairpolarisatie ,
met twee vaststaande lampen en vier gekleurde lenzen, is veel samen-

gestelder en zonder afbeelding niet wel te beschrijven. Daaromtrent moeten wij dus

naar bovengenoemde bron verwijzen. LH,

Onderzoekingen over den klank der strijkinstrumenten. — Voor eenigen tijd

is te München door J. eitz oene brochure van 88 pagina’s in het licht gezonden,

liet verslag behelzende van een uitgebreide proevenreeks over dit onderwerp (Vnter-

suchungen über die Zusammensetzung der Klange der Streichinstrumente). Voor

de thooretisclie geluidsleer is hierin niets nieuws te vinden, ja men zou kunnen be-

weren dat bijna al U’s uitkomsten vooraf konden worden voorzien door de klanktbe-

orie van BONDERS en HELMHOLTZ. Maar, eensdeels omdat die theorie daardoor zoo

volkomen wordt bevestigd en ten anderen om het muzikaal belang daarvan, moenen

wij bier de aandacht op dezen arbeid te mogen vestigen naar aanleiding van een

voor dat tijdschrift zeer uitvoerig referaat in Wiedemann'i Beiblatler IX, S. 91.

LN.

Elektrisch geleidingsvermogen van glas. — Als aanvulling van hct in vroegere

jaargangen van dit bijblad hierover medegedeelde, wijzen wij hier op de uitkomsten

van TH. en a. gkaï en J. J. dobbijs {JProceedings Koyal Society XXXVI, p. 488).

Het opmerkelijkst daarin is wel de invloed der temperatuur. Met elke stijging van

8,5° tot 9° C. zagen zij in een glassoort liet geleidingsvermogen zich verdubbelen.

In verschillende glassoorten vonden zij het in ’t algemeen des te grootor, naarmate

het loodgehalte en dus de dichtheid geringer en bet natrongohalte grooler wareu.

Voorbeelden; van eene glassoort met de dichtheid 3,141, gehalte aan kiezelzuur

47,54 pet. en aan loodoxyd 40,557 pet., was de specifieke gcleidingsweerstand 4800.10 8.

Van oen andere, dichtheid 2,811, kiezelzuur 02,26 on loodoxyd 19,877 pet., bedroeg

die weerstand slechts 453.10 s
, LU.



51WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD.

PLANTKUNDE.

Fossile wijnstok in Champagne.. — Tn ee.no laag kalkgestecnte in den omtrek

van Rheims, gewoonlijk bekend als ”kalk van Sezanne», is het zeer goed bewaarde

afdruksel gevonden van een blad dat behoord heeft aan een wijnstok. Die kalk van

Sezanne is, blijkens de talrijke daarin gevonden overblijfsels van zoogdieren, gevormd

in de eocene periode. Het daarin gevonden blad wijkt echter, volgens de daarvan in de

Revue scientifique 1885 n°. 10, p. 309, donr den heer v. lemoine gegeven beschrij-

ving in kleine bijzonderheden van bet maaksel van de reeds bekende Eiiropcesche,

Aziatische en Amerikaansche soorten van hot geslacht Vitis genoegzaam af, om er

een bijzonderen naam, dien van Vitis Balbianii i, aan te geven. hg.

DIERKUNDE.

Een nieuw voorbeeld van symbiose. —
Tn de vergadering van 26 Nov. der

Linnaean Society of New South Wales, beschreef do heer william a. hawell

con in Port Jackson gevonden kokerworm, Phoronis australis
,

welker uit een

soort van ruw vilt samengestelde buizen eene kolonie vormen, die rondom eene

grootc zeo-anemone gegroeid is, welker talrijke neteldraden dienen om de kleine

met haar in aanraking komende organismen te doen sterven of te verdooven, zoodat

zij eene gemakkelijkc prooi worden voor de daarbuiten huizende phoroniskolonie

(Nature, 29 Jan. 1885). hg.

Verstandig overleg bij mieren. — Bij de veie daarvan getuigende voorbeelden

kan men ook de volgende gevallen voegen, waargenomen door den heer P. besson ,

leeraar aan het protestantse!) gymnasium te Straatsburg.

Do heer bkbsson kweekte zijdewormen op moerbezieboomen. Om te verhinderen

dat de tegen den stam opklimmende mieren zijne kweekelingen bereikten, omgaf

hij den stam met een ring vogellijm. Gedurende vier dagen toonde deze een volko-

men voldoende hinderpaal voor de mieren te zijn. Maar op den vijfden dag hadden

zij een middel gevonden om dien over te komen. Ben lange kolom mieren klauterde

tegen den boom op, allen met een zandkorrel in den mond. Aan den vogellijmring

gekomen, plaatste do voorste haar last in de kleverige lijm; de verder aankomende

deden hetzelfde telkens iels verder, totdat er een brug gelegd was, waarlangs de

mieren, na een half uur tijd, veilig hooger op kropen om hun prooi te bemachtigen

en deze naar beneden te werpen waar zij door andere mieren werd opgewacht, die

haar naar het nest sleepten.

Ben ander geval, mede door den heer beessoh
waargenomen,

betrof een koffie-

boon!, gekweekt in een warme kas. In dien boom had eene mierenkolonie zich ge-

vestigd. Men beproefde deze te verjagen door sterke hegieting, en toen dit niet
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hielp, word de pot met den koffieboon! in een geheel met water gevnlden schotel

geplaatst. Eenige takken van dien boom werden in aanraking gebracht met een

hooger geplaatste plank, waarop eenige bloempotten stonden, die alle sterk begoten

werden. Drie of vier meters verder werd een omgekeerde pot gezet, waaronder zich

eenige aarde bevond. Vroegere ondervinding had geleerd dat onder die omstandig-

heden de mieren, om aan de overstrooming te ontkomen, van don boom langs do

takken naar do plank en van daar naar den omgekeerden pot zouden kruipen, waar

zij konden gedood worden. Dat gebeurde ook nu, maar met eene merkwaardige

bijzonderheid. Aan den oorsprong van elk dor takken van den koffleboom hadden zich

een paar schildwachten geplaatst, die alle mieren, welke onbeladen aankwamen, vrij

lieten rondloopen, maar die mieren, welke poppen of zoogenaamde eieren droegen,

met hare sprieten aanraakten en, indien zij niet rechtstreeks gingen naar den pot,

die als val voor hen gesteld was, haar er toe drongen, in weinige uren was de

koffieboom van mieren gezuiverd en was de geheele kolonie in den pot geraakt,

waar zij nu vernietigd werd. ( Revue Scientifique, 7 Mars 1885).

HG.

Oudste luchtademhalende dieren. —
Het is nog niet lang geleden, dat men

meende dat de oudste insekten en spinachtige dieren, nl. soorpioenon, werden aan-

getroffen in gronden van het steenkolentijdperk. Toen wees de heer a. b. n. peash

aan] dat chilognathe Mynariaoden hunne afdruksels in gronden behoorende tot het devo-

nischc stelsel in Schotland en in Canada hadden achtergelaten. In gronden aan ge-

lijken ouderdom in Canada werden ook de overblijfsels van Libelluliden gevonden.

In 1884 toonde CHARLES bronghiaht aan de Parijsche Academie de vleugel van

Blatta, gevonden in den tot liet bovenste silurische stelsel behoorenden zandsteen

van Calvados. Thans kont men ook goed bewaarde fossile scorpioenen uit hetzelfde

stelsel; de oeno gevonden in de silurische rotsen van Gothland in Zweden, de andere

in die van Lermahagou in Schotland, Afbeeldingen vindt men in Nature , 29 Jan.

1885, p, 397. hg.

Invloed van gassen op insecten. — Volgens eene mcdedoeling in den Ameri-

can Naturalist kunnen vliegen 9—-29 uren, citroenvlinders 12 uren, nachtvlinders

!■/„ dag, de coloradokever 3 dagen in zuurstof leven. In waterstof houden vlie-

gen
meestal na 20 minuten op zich te bewegen; een nachtvlinder stierf daarin na

20, eene wesp na 10 minuten, doch op den coloradokever oefende dit gas geen

bemerkbaren invloed. In koolzuur sterven vliegen na 10—-15 minuten: een colorado-

kever kwam, nadat hij zich 3 uren er in had bevonden, weder tot het leven terug.

In koolstofoxyde stierven mieren in minder dan eene minuut; daarentegen leefde

een coloradokever daarin nog na
3 / t uren. In chloorgas was de coloradokever weder

het ecnige insect, dal lot oen uur lang in leven bleef. ( Humboldt , April 1885 S. 170)

D. L.
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Loopsporen van voorwereldlijke insecten. —
In 1882 beweerde nathorst

dat een aantal voorwereldlijke zoogenaamde plantensoorten terug te brengen wa-

ren tot de voetsporen van dieren enz. Dit werd wel is waar tegengesproken, b. v.

door saporta en marion, doch zonder twijfel heeft NATHORST in vele gevallen ge-

lijk gehad. Eene verdere bevestiging van dat gevoelen leverde r. zeillers. In een

half uitgedroogden poel bij Villers-sur-raer ontdekte hij eigenaardige sporen, die van

een dier afkomstig waren, én in haar uiterlijk zoo levendig aan het algengeslacbt

Phymatoderma en het coniferengeslacbt Brachyphyllum herinnerden, dat zij licht

daarmede verwisseld zou.den kunnen worden. Zijne onderzoekingen bewezen nu, dat

de loopsporen van den molkrckol (Gryllotalpa vulgaris) volkomen met de gevon-

den sporen overeenstemden. Het was aantenemen dat deze dieren gedurende den

-zomer, wanneer de poel droog is, hier hun voedsel hadden gezocht (Bulletin de la

société géologigue de France. Sir. Ill Tom. XII pag. 676, en daaruit Humboldt
,

April 1885. S. 171). D. L.

ANTHROPOLOGIE.

Navorsching in het Turgaï-gebied. —
De met antropologische en ethnographi-

sche nasporingen belaste geleerde F. nefedow zond aan het genootschap van na-

tuurvorschcrs te Moskau eene verzameling van door hem in het genoemde gebied ge-

vonden voorwerpen,
met belangrijke berichten daaromtrent. Dat gebied is eene on-

afzienbare steppe die aan de zuidelijke afhellingen van den Oeral begint en tot aan

de Kaspische zee zich uitstrekt. Sedert onheugelijke tijden was deze steppe het land,

door hetwelk de uit Azië naar do oevers van de Wolga, do Kaspische en de Zwarte

zee trekkende volken reisden. Misschien trokken ook onze voorvaderen daardoor heen,

toen zij hunne oude woonplaats verlieten. De sporen van deze reizen en van do be-

schaving dier volken zijn besloten in het binnenste van verscheidene aardwallen, die tol

dusver alleen door de hand der schattengravers aangeroerd zijn. De heer NEFEDOW

begon de uitgravingen niet ver van de rivier Hek en vond behalve beenderen van

monschen eene menigte ijzeren voorwerpen, en ook andere, die uit been, brons,

zilver en goud vervaardigd waren, alsmede aardewerk. Bijzondere vermelding verdient

een boenen amulet, een rnenschelijk gelaat voorstcllende, twee munten, de eene met

de afbeelding van een hoofd, de andere met een naar ’t schijnt arabisch opschrift.

Vele voorwerpen getuigen van hoog ontwikkelde technische vaardigheid. Zij belmo-

ren tot verschillende tijdperken, wat reeds daaruit blijkt, dat men bier slechts voor-

werpen van goud en zilver, daar slechts zulke van koper, ijzer en been aantreft.

De heer nefedow beproefde ook in het gebied der Baschkiren nasporingen te doen.

Doch bier vond hij tegenstand, want de Baschkiren houden, op gezag van hunne

mollahs, deze graven voor heilig. ( Humboldt
, April 1885 S. 170) D. L,



54 WETENSCHA PPELIJK BIJ BLAD.

METEOROLOGIE.

Betrekkelijke menigvuldigheid van stormen in het Noordelijk halfrond. —

Van wcgc het Signal Office te Wassington, staande onder het hoofdbestuur van

generaal w. B. hazen, zijn dertien kaarten, vervaardigd door den sergeant J. r.

einley, uitgegeven, waarin de loop der stormen, die van 1863 tot 1883 geheerscht

hebben in den gordel van 30 tot 40 breedtegraden, die do VereonigdeStaten , Canada,

den Atlantischcn Oceaan, Europa, Noord-Afrika, oostwaarts tot in westelijk Siberië

omvat, graphisch is voorgcsteld. Alleen in het tijdvak Januari 1876 tot Augustus

1881 hebben in dien gordel 2730 stormen of cyclonen plaats gehad, welker ge-

schiedenis in de kaarten kortelijk is weergegeven. Van die 2730 stormen begonnen

en eindigden in Amerika 413; 589 begonnen in Amerika en eindigden boven den

Atlantischcn Oceaan; 190 begonnen in Amerika en kruisten den Atlantischen Oceaan

om hun einde in Europa te vinden; 655 begonnen boven den Atlantischen Oceaan

en eindigden in Europa; 491 begonnen on eindigden in Europa, en 66 begonnen

in Amerika on kruisten den Atlantischen Oceaan en ook Europa. De streken binnen

den genoemden gordel, waar stormen het veelvuldigs! voorkomen, alsmede de tijden

des jaars waarin zij het meest heerschen, zijn in deze kaarten ook aangeduid. ( Nature ,

29 Jan. 1885, p. 293). HG,

Hoogte des dampkrings. — Den 29< | m' Juli van het vorige jaar had de heer

Pictet gelegenheid een schitterend meteoor waar te nemen, dat den hemel met eeu

blauwgroen licht verlichtte en in langzame beweging van het zuid-oosten naar het

noord-westen naar den horizon afdaalde. Het verschijnsel was zoo in het oog vallend ,

dat ook vele anderen buiten Gënëve het moesten hebben opgemerkt. PlCTET vroeg

daarom in het Journal de Genève hom alle mededeelingon daaromtrent te zenden;

werkelijk bevonden zich daaronder een groot aantal, waaruit'de baan en do hoogte

van het meteoor met voldoende nauwkeurigheid kon worden afgeleid. Daaruit bleek

dat de hoogte, waarop hot meteoor het eerst boven verschillende plaatsen zichtbaar

was geworden, 500 tot 600 kilometer heeft bedragen. Verklaart men, zooals vrij

algemeen op goede gronden aangenomen wordt, het zichtbaar d. i. gloeiend worden

der meteoren door de samendrukking en wrijving die de bestanddeelen der meteoren

bij hunne intrede in onzen dampkring ondergaan, dan moet deze derhalve eene veel

grootcre hoogte hebben dan men gewoonlijk aanneemt en minstens 600 kilometer

bedragen. Met ten gronde legging van de kintische gastheorie berekent piotet dat

de lucht daar zoo ijl is dal de gasmoleculen eene gemiddelde snelheid van 400 meters

in de seconde hebben (Archives des Sciences phgsiques cl naturelles
,

XII, p. 483).

HG.
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MINERALOGIE.

Productie van goud en zilver in 1882.
— Volgens boignet in het Bulletin

de la Société de l'industrie minérale was deze in dollar-waarden:

Goud in Noorwegen. — In 1863 werd een klompje goud gevonden op het kleine

eiland Bömmeloën in de Hardanger Fjord, cn geplaatst in het minéralogisoh kabinet

der hoogeschool te Christiania, waar het nog bewaard wordt. Het duurde echter tot

1882, toen in de Storhangen-mijn, die totdusver alleen koper leverde, nogmaals goud

gevonden werd en wel in voldoende hoeveelheid om eene regelmatige exploitatie te

loonen.

De geologische formatie van Bömmeloën is gelijk aan die van andere goudvocrendo

rotsen; het goud wordt gevonden in kwarts dat eene laag van groote uitgestrektheid

en meer dan zes voet dikte vormt, overdekt door chlorietschiefer, die blijkbaar

van vulkanischen oorsprong is.

Eene cngelsche firma, handelende onder den naam van do Oscar-goudmijn-com*

pagnie, heeft de werken gekocht cn het eilandje, dat vroeger bijna onbewoond was,

is thans het tooneel van drukke werkzaamheid en van de oprichting van gehouwen

en machineriën orn den goudhoudenden kwarts te delven en er het kostbaar metaal

er uit te halen.

Sedert heeft men ook elders in Noorwegen goud ontdekt. Be mijndnspecteur BAKKK

te Drontheim vond het in den chlorietschiefer van Stegen en Nordland. Ook te Sveen

in liet Berg*amt cn bij Stavanger werd goud ontdekt en wel in de modder die zich

had opgehoopt op den bodem van een schacht van een kopermijn, waaruit het door

ecOj ouden Australischen goudgraver, kils berg, het eerst door uitwassching werd

afgescheiden. (Nature ,
29 Jan. 1885). HG.

Goud. Zilver.

Vereenigde Staten van Noord-Amerika 33.000.000 46.800.000

Mexico 29.937.798

Australië 102.878

Rusland 473.519

Bolivia 11.000.000

Duitschland 249.870 8.934.652

Chili 128.869 5.081.747

Columbia 1.000.000

Spanje 3.096.220

Oostenrij k-Hongarije 1.050.068 1.958.224

Venezuela 2.274.693

Afrika 1.993.800

{Humboldt, April 1885. S. 171). D. L.
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Zwavel in Siberië. — De inboorlingen waren reeds lang bekend mei daar voor-

komende zwavellagen. Maar de regeering is eerst onlangs daarvan onderricht ge-

worden door een rapport van den luitenant kalityn. De mijningenieur KONsmriN

schal de hoeveelheid der zwavel in eene der lagen op vijf millioenen, en cone andere

op tien millioenen poed. Europa trekt toldusvcr zijn voor het ipaken van buskruit be-

noodigden zwavel uit Sicilië en IJsland. In Kushand is zwavel tot hiertoe slechts ge-

vonden te Tchirkota, niet ver van Petropsk, in Daghestan. Eerstdaags vertrekt eene

expeditie naar de nieuw gevonden zwavelmijncn. {Nature, 29 Jan. 1885, p, 298).

HG.

VERSCHEIDENHEDEN.

Antiseptische stremming van eiwitstoffen.
—

De heer l. gosselin had in

1882 aan de Académie des Sciences medegedeeld, dat een aantal der in de chirurgie

gebruikelijke antiseptica hel vermogen bezitten bet bloed in de haarvaten binnen

korter of langer tijd te doen stremmen en die vaten ulzoo te oblitereren. Hij beeft

later zijne proeven voortgezet en is tot de uitkomst geraakt, dat die antiseptica

niet alleen bijna allen kiemdoodend zijn, maar ook door coagulatic van de cxlra-

vasculaire eiwitstoffen, — bepaaldelijk van die welke bestanddeel der bloedlichaam-

jes uitmaken (baematiën) —■ deze minder vatbaar of onvatbaar voor rotting maken,

en door coagulalie van dergelijke intravasculairc stoffen en de daardoor ontstaande

obliterate van een zeker aantal haarvaten de hevigheid der wond-ontsteking beteu-

gelen. — Overigens moeten wij naar bet oorspronkelijke verwijzen en merken al-

leen nog aan, dat volgens gosselin bet phonylzuur van 1 : 20 de voorwaarden

vereenigt van in aanmerkelijke mate kiemdoodend en in boogc mate stremmend te

zijn. ( Compt. rend. Tom. XC1X, pag 1003). n. l.
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NATUURKUNDE.

Aantrekking tusschen vaste lichamen en de vaste bestanddeelen eener op-

lossing. —
J. tiioulkt (Comptes rendus IC, p. 1072) heeft gevonden dat wanneer

men in ccnc oplossing vaste lichamen in poedervorm brengt, b. v. kwarts in een

oplossing van Bariumchloried, deze laatste na eenigen tijd minder geconcentreerd

blijkt dan te voren. Een gedeelte van het zout is dus door do aantrekking van het

kwarts aan do oplossing onttrokken. Bij ccno zeer geconcentreerde oplossing bedroeg

bet verschil meer dan 1 pet. van het oorspronkelijk gehalte; bij meer verdunde op-

lossing meer, lot 2 pet. Wit marmer on porceleinaarde, in een keukcnzoutoplossing

gedompeld, brachten daarin dezelfde uitwerking te weeg.

Brengt men kwarts- of glasslukjes van verschillende grootten in cenc oplossing van

kaliumkwikiodied van geschikten concentratiêgraad, dan drijven dé grootere, terwijl

do kleine vrij snel zinken. Deze laatsten hebben namelijk in verhouding tot hun

gewicht een grootere oppervlakte, waarop de condensatie van een laag zout van

voor allen dezelfde dikte geschiedt.

Verdere bijzonderheden vindt men in het bove. aangehaalde tijdschrift cn in

I Viedemann’s Belblalter IX, S. 231. ln.

Beweging van oplossingen door capillariteit. — I. u. lloyd (Chemical News

LI, p. 31) bericht bet volgende: Dompelt men in eene oplossing van Cupro- of

1'crrisulfaat bot ondereinde van een vertikaal hangende reep flltrccrpapier, dan stijgt

bet zout slechts lot een bepaalde hoogte daarin op, doch bel oplossingsmiddel — bier

water —
veel booger, eu de eerste is van bet laatste door een scherp uitkomende

8
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lijn gescheiden. Uit gemengde oplossingen van beide zouten verheft zich het ijzerzout

merkbaar hoogor dan het koperzout.

In den jaargang 18G2 van dit Bijblad, hlz. 7, berichtten wij aangaande proeven

van scnöNBPJN over hetzelfde onderworp, voel uitgchreider dan de bovenvermelde

on dio later nog aangcvuld en vermeerderd zijn door Er is in die

ruim 23 jaren echter niet veel acht op geslagen en daarom kan het misschien zijn

nut hebben dat lloyd, mennende iets nieuws te hebben gevonden, er op nieuw de

aandacht op vestigt. ln.

Over kierelzuurvliezen en andere vormingen bericht a. pamintzin in het

Jlulletin de VAcadémie impériale de St. Petersbourg. Hij mengt met 50cM 3
van

liet gewone natronwatcrglas uit den handel 5cM.3 geconcentreerd zoutzuur en dialy-

scert. Don inhond dos dialysators laat liij daarna in dunne laag op kwikzilver ver-

dampen on verkrijgt zoo volkomen doorziclitige, glasheldere vliezen, wier structuur

tusschen die van gelatine en die van glas afwisselt. Aan de lucht krimpen zij nog

in, in water zwellen zij een weinigje op.

Ook bracht hij oenige druppels oliezuur uit den handel in de gewone vloeibare

ammonia. Deze vormden daarin bollen en min of moer cylindrischo spheroïden, die

in den beginne zich homogeen in structuur vertoonden, doch zich met der tijd in

concentrische lagen verdoolden. LN.

Stollingstemperaturen van stikstof en kooloxydgas. — Olszeyski heeft deze

bepaald en gevonden dat de eerste bij —214° C. vast wordt onder ccno drukking

van CO m.m. kwik. Daalt deze tot op
4 m.m., dan is de temperatuur van do vaste

stikstof —223°.

Kooloxyd wordt vast bij —207° onder cone drukking van 100 m.m. Bij cone

drukking van 4 m.m. is do temperatuur —220,5°, AI deze temperaturen zijn ge-

meten op den watcrstoftbermometcr.

Bij ccnc temperatuur van —211° en daar beneden, onder cenc drukking van 4

m.m. werd zuurstof nog niet vast. Hare kritische drukking en temperatuur zijn 50,8

atmospheren en —118,8° (Comptes rendus C, p. 330). ln.

Voortplantingssnelheid der elektriciteit in telegraafgeleidingen.— Twee zoo na

rnogclijk gelijk gestemde stemvorken worden elk van oen op geschikte wijze daar-

uitn geplaatsten elektromagneet voorzien. Een der beiden is voorzien van een gcleidslift

mot kwikcontact, zóó dat deze door hare trillingen, als heide onderling en met een stroom-

gover door korte geleiders zijn verbonden, ook de tweede voortdurend trillen doet met

voor heiden volkomen gelijke phasen. Een telegraafgeleiding kan in deze stroombaan

worden opgenomen op twee verschillende wijzen. Naar de eerste heeft men; batterij-

pool — korte geleiding — eerste stemvork
—

korte geleiding — tweede stem-

vork — telegraafdraad — grondgelciding — andere batterijpool. Naar de tweede
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verwisselen do hierboven gecursiveerde doelen der baan van plaats. In bet eerste

geval blijft do gelijkheid in trillingsphase der beide vorken bestaan; in het tweede

ontstaat er een phaseverschil, dat don tijd voorstelt die de elektrische stroom be-

hoeft om dc lelegraafgcleiding te doorloopen. Dit althans is de gewone voorstelling

der zaak, zoo als men die in vele leerboeken aantreft, niettegenstaande voor ruim

twintig jaren Prof. van kees te Utrecht reeds — naar wij ineenen voor bot eerst —

dood opmerken dat er bij al zulke proeven, zelfs bij die van wiieatsione, van

geen meting dor eigenlijk gezegde voortplantingssnelheid der E. sprake kan zijn, maar

slechts van wat men zou kunnen noemen een ladingstijd.

Dat is het beginsel, door iiagenbacii (.Archivès de Genève (3) XII, gevolgd bij

zijne proefnemingen te Basel. Be langste telégraafleiding, die hij daarbij in do stroom-

baan bracht, was die van Basel tot Luoern en terug, van 194 kilometers. Zijne stem-

vorken gaven 128 gcheelc trillingen in do seconde en vertoonden een phaseverschil

van 0,33, wat oen tijdverlies van '/
36

eener seconde aangeeft. Latere, met kortere

telegraafgeleidingen verkregen uitkomsten toonen aan, dat deze tijdverschillen niet

met de lengten daarvan, maar met de tweede machten dier lengten evenredig zijn.

Zoo iets, dan kan dit laatste de juistheid van hot beginsel van van kees ten klaar-

ste bewijzen.

De bovengenoemde uitkomsten zijn zeer vertrouwbaar, zooals bleek uit metingen

hij gebruik van een telégraafleiding van slechts 18 kilometer lengte. Er werd daarbij

nog een tijdverschil van omstreeks '/;;ooo ooner seconde waargenomen. ln.

Elektrische accumulatoren.
— Do waarde van cono toepassing dor natuurweten-

schap op de industrie of liet dagelijksch loven wordt veelal geheel beheerscht door

omstandigheden, die mot do wetenschap als zoodanig niets te maken hebben en dus

alleen door on naar do praktijk kunnnen worden beoordeeld. Zoo de accumulatoren,

liet beginsel, waarop zij berusten, was sedert hitters Ladungssaüle , dat is sedert

bijna een eeuw bekend. In de laatste jaren hoeft gaston plakte de mogelijkheid

aangetoond om van hitter’s physische curiositeit een werktuig te maken, dat mis-

schien zou kunnen wedijveren in praktische belangrijkheid mot zooveel andere organen

dor wcreldbeheerscheres; elektriciteit. Paure bracht dit «misschien” tot hoogo waar-

schijnlijkheid. Is deze reeds tot werkelijkheid geworden of is cr voel kans dat zij dit

worden zal? Om voor zich zclven zich een gegronde meening te schoppen in ant-

woord op deze vraag, zou een physious gedwongen zijn tot het bestudeeren — na zo

eerst te hebben gevonden — van een aantal opstellen in do beste technische tijd-

schriften, indien niet van tijd tot tijd een wetenschappelijke technicus zich do moeite

getroostte om deze te rcsumcercn in hunne uitkomsten. Zoo iels hoeft e. regnier

gedaan in een brochure onder den titel: Les accumulateurs électriques ètudiés au

point de vue industrie!, Paris, Michelet. AVij meeneri dit werkje aan elk te mogen

aanbevelen, die er belang in stelt orn over deze vraag zich een oordeel te vormen,

onafhankelijk van de dikwijls bier en daar voorkomende, reclaineberichten. ln.
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Grootste dichtheid van water.
— Volgens de Atti Acad. dei Lincei heeft

boneiti mot behulp van een ongeveer 100 c.c. bevallenden dilatoineter, en onder

inachtneming van de meeste zorgvuldigheid, de uitzetting van het water op nieuw

onderzocht. Volgens hem heeft het maximum der dichtheid van het water bij + 4,01° C.

plaats en bedraagt 1,00015802, wanneer de dichtheid bij 0° = 1 gestold wordt,

aldus iels meer dan totdusver word aangenomen. (Humboldt
,

Mai 1885, S. 211.)

D. L.

AARDKUNDE.

Vallen der Oostzee. —■ In hot midden der vorige eeuw ontstond tusschen don

Zweedschen astronoom Celsius en cenigc Duitsche geleerden een wetenschappelijke

strijd over de vraag: of do Oostzee hooger of lager wordt. Om tot de beslissing

dier vraag te komen, maakte, men in 1750 eene menigte waterstandstoekons, van

Tornea af tot aan de zuidelijke spits van Schonen. Deze teekens zijn in 1851 ver-

nieuwd , en zijn met korte tusschentijden geregeld waargenomen geworden. Kort ge-

leden maakte de Zwoedsche akademio van wetenschappen do uitkomsten van deze

waarnemingen bekend en daaruit bleek dat beide partijen gelijk hadden. Het is na-

melijk gebleken, dat de noordelijke oostzeekust van Zweden zich steeds verheft, ter-

wijl de kusten van Blokingo Lan en van Schonen gestadig dalen. De lijn, langs

welke geenc verandering kan worden waargenomen, loopt over Bornholm en Laa-

land naar Sleeswijk-IIolstein. Gedurende de 154 jaren, waarin do bedoelde waarne-

mingen gedaan zijn, is hot noordelijk gedeelte der Zweedsche Oostzeekust omstreeks

7 voet gerezen. Deze verheffing neemt zuidwaarts meer on meer af; Bornholm ligt

nog even hoog als in 1750. Gemiddeld bedraagt de verheffing der kust gedurende

het besproken tijdperk 56 duim. ( Humboldt , Mai 1885, S. 212.) D. h.

PLANTKUNDE.

Verschillen in chemische samenstelling tusschen tarwe van verschillende

streken. —
In de laatste twee jaren zijn in het laboratorium van het landbomv-

departement der Vereenigde Staten analysen gedaan van 407 soorten van tarwe en

inais, geoogst in verschillende streken van Amerika. Do heer gliitokd eichakdson

heeft in hel American Chemical Journal verslag gedaanvan de verkregen uitkomsten.

De verschillen tusschen de onderscheiden soorten van tarwe, gegroeid in onder-
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scheiden streken zijn zeer groot. Het verschil tussohen maximum en minimum van

het gehalte aan

Wanneer men de onderscheiden groeiplaatsen vergelijkt, dan blijkt in het algemeen

dat van hot Oosten naar het Westen hot gehalte aan asch en aan eiwitstoffen regel-

matig toeneemt. Ook do lijd van het jaar en derhalve hot verschil van klimaat heeft

invloed. Zomertarwe beval veel meer eiwit dan wintertarwe. In de kortere vegctatic-

periodc der eerste wordt moer stikstof vastgclcgd; daarentegen wordt gedurende do

langere vegetatieperiode der wintertarwe meer zetmeel gevormd. Is de warmte groeier,

dan wordt do tarwe spoediger rijp en daarmede vermeerdert het eiwitgehalte, ver-

mindert het zctmeclgehal te, en omgekeerd. Ook do aard van den bodem heeft invloed;

do meer uitgeputte gronden van het Oosten zijn niet in staat zulke hoeveelheden

stikstof- en aschbcstanddcclen te vormen, als do rijkere van hot Westen.

Do analysen van ongeveer 200 soorten van mais bobben overeenkomstige resul-

taten geleverd, alleen afwijkende doordat mais eene langere vegetatieperiode heeft.

(Natur/orscher
,

18 April 1885
, p. 152). iig.

DIERKUNDE.

Sphaerularia bombi. — In 1861 werd door j. lubbock ontdekt dat de in do

lichaamsholte der Hommelkoningin zich parasitisch ophoudende Sphaerularia bombi

aan baar eene uiteinde een uiterst klein wormpje draagt, dat het karakter eener

soort van nematode beeft. Hij sprak het vermoeden uit dat hot aanhangsel oen soort

van dwergmannetje was, even als bij Lernaea. Later (1861) wees schneider aan

dat dit aanhangsel met het lichaam der Sphaerularia organisch vergroeid is. Hij

hield het voor den naar buiten gestulpten uterus. In 1883 voegde hij daaraan de be-

langrijke ontdekking toe, dal liet broedsel dor Sphaerularia
,

dat bij duizenden in

de lichaamsholte dor hommels voorkomt, zich in vrijheid daar buiten ontwikkelt tot

mannetjes on wijfjes.

Thans heeft kud. leucuakt, daartoe in slaat gesteld door don heer P. lU'iiiL te

Zörich-Hottingen, die hem do ingezamelde voorwerpen verschafte, niet alleen be-

wezen dat do duiding van scuneidek niet alleen in hoofdzaak juist was, n.l. dat

de Sphaerularia een naar buiten gestulpt vrouwelijke gcslachlstoestel van een nema-

tode is, maar bij bocl't ook de gcbcelo ontwikkeling van het kleine wezen lot in

bijzonderheden kunnen nagaan. (,Zoologischer Anzciger
,

11 Mei 1885). iig.

water bedraagt . 4,82 pet.

asch » . 3,77 »

olie . 3,53 »

koolhydraten . 13,82 »

vezelen . 2,61 »

eiwitstoffen . 10,33 »

het gewicht van 100 korrels.. . 44,09 grein,
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Reuktoestel van Hepiolus humuli. —
Dektkau deelt mede, dat liet mannetje

van dezen vlinder (ook Bombyx humuli genaamd) hot dorde of laatste paar poolen

mist. In de plaats daarvan vindt men, gedragen door de basaalgeleding, ocne peer-

vormige plaat, uit welker verdiepte oppervlakte een dicht penseel van gedachtige

borstels oprijst. Kceds hij zwakke vergroeiing on zonder bijzondere toebereiding ziet

men in het binnenste van dezen rudimentairen poot groote, van kernen voorziene

kliercellcn, die door do huid hoon schijnen. Zij zijn üoschvormig en monden met

haren vernauwden hals uit in een huidporie, waaruit de met een kanaal doorhoordo

gele borstels ontspringen. De inbond dor klieren is oen zwak aromatisch riekende

aetherischc olie van gedachtig groene kleur, die in droppels aan do spits dor bor-

stels te voorschijn komt. Men vindt bovendien bij dezen toestel nog een beschuttings-

inrichting, bestaande uit oen dunhuidig zakje aan weerszijde van don orston achter-

lijfsring, waarin het dier steeds zijn vervormde achterste poolen tracht te verbergen.

Daar deze toestel slechts hij het mannetje gevonden wordt, kan omtrent do sexuelc

hclcekcnis daarvan wel geen twijfel bestaan. ( IlamhokU , Mai 1885, S. 310.)

n. t.

Stinktoestel van Lacon murinus. —
Dezelfde onderzoeker geeft ook ccno mcdc-

deeling omtrent een tot afwering van vijanden dienend stink-orgaan hij don gewonen

springkever ( Lacon of Elater murinus). Wanneer men in April of Mei zulk een

kever, onverschillig of het oen mannetje of een wijfje is, onderzoekt, dan zal men

geen exemplaar vinden, hij hetwelk dit apparaat niet zichtbaar is aan don bovensten

halfring van het laatste achtcrlijfsegment, in de gedaante van een uitpuilend, kort,

hoornachtig doorschijnend worstje. De vorm van dit orgaan toont aan dat hot eene

gecompliceerde huidklier is, en het scheidt oen rotachtig stinkend vocht af. Met dit

orgaan is waarschijnlijk analoog do door r. MüLLBR hij do mannetjes van Danais

gyllipus en erippus beschreven uitstulpharo pcnsoolen aan het einde van het achtste

achterlijfssegment van deze vlinders. ( Ilumboldt , ibid.) D. L.

AARDRIJKSKUNDE.

Oorsprong van de Mississippi. — Kapitein williamglazikr, een amerikaansch

zee-oöicicr, vertrok in Juni 1881 met ecne cxpcdilic, opzettelijk uitgerust om de

plaits van dien oorsprong, waaromtrent nog attijd grooto onzekerheid bestond, vast

te stellen. Volgons thans van hom door de Itoijal Geographical Society ontvangen

mededeelingen, ging de expeditie in kano’s langs liet Leech-mocr naar liet Ilasca-

meer, dat men vroeger voor do plaats van oorsprong van de rivier liield. Vandaar

ging do expeditie, vergezeld van een ouden indischen gids, in zuidelijke richting,

en bereikte zoo een ander meer van aanmerkelijke grootte, hetwelk zonder eenigen

twijfel de ware oorsprong van de Mississippi is. Het is gelegen op 47°13'25" N.13.
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on ligt 3 voelen Iioogcr dan liet Itasca-meor. Do Mississippi ontspringt op eene

hoogte van 1378 voeten boven don Atlontischen oceaan in eono streek dio nog ge-

heel woest en onbewoond is. De gehoele lengte der rivier, van haar oorsprong lot

aan hare uitmonding bedraagt 3184 cngelsche mijlen. iig.

DELFSTOFKUNDE.

Nieuwe vindplaats van kwik.
—- Kwik en kwikverbindingétt zijn toldiisver in

Duropa slcchls op weinig plaatsen gevonden, —
het overvloedigs! te Idria in Krain

en ie Almadcro in Spanje, — in geringere hoeveelheden te Landsberg in de Paltz,

hij Agordo in hot Vencliaansche en Ie I'rianl in Islrië. Thans is daar eene andere

vindplaats hij gekomen. Zij werd bij het aanleggen van een spoorweg te Schuppias-
tena bij Belgrado toevallig ontdekt en in den vorigen zomer door den »Bergrath” vou

ge,oddeck uit Clausthal onderzocht. Men vindt er zwavelkwikzilver (cinnaber), chlor-

kwikzilver (kwikzilver-hoornerts) en gedegen kwik. Er waren duidelijke sporen van

exploitatie door do Domeinen te onderkennen. ( Tlumholdt
,

Mai 1883, S. Sll.)

n. L.

VERSCHEIDENHEDEN.

Het Bryn Mawr College. — Dit is wat wij hier zouden noemen eene Iloogcre

Burgerschool voor Meisjes te Philadelphia, geslicht door Dr. josepii iaylou
,

oen

kwaker, die in 1879 met den bouw op een daarvoor gekocht stuk grond van twee-

ëndertig acres begon, en bij zijn dood aan het nieuwe instituut nog 800,000 dollars

vermaakte. Het staat onder curatoren dio allen leden der kwakergemeente zijn, maar

de leerlingen belmoren tot alle kerkgenootschappen. De stichter had in zijn testament

opzettelijk verboden aan de nieuwe stichting zijn naam te geven. Toch hebben de

curatoren hel middengebouw Taylor-Hall genoemd. In dio Ïaylor-Hall bevinden zich

do vertrekken bestemd voor chemische, biologische en botanische laboratoriën, en

bovendien eene bibliotheek mot leeszaal en vertrekken voor het recitecrcn. In een

ander gebouw, drie verdiepingen hoog, bevinden zich de slaapvertrekken en studeer-

kamers dor jonge dames en do algcmocne eetzaal. Een dorde gebouw dient als gym-

nasium, voor engclsch, grioksch, latijn, wiskunde, geschiedenis enz.

lleeds zijn verscheidene professoren, en daaronder mannen wier namen met roem

in verschillende wetenschappen bekend zijn, aan do nieuwe inrichting verbonden.

Ook zijn beurzen voor uitstekende leerlingen gesticht. Eene beurs van 300 dollars

jaarlijks is bestemd om eene der aan Bryn Mawr College gegradueerde dames in

slaat te stellen aan eene der europecschc universiteiten hare studiën voort te zetten.

[Kalme, 13 Jan. 1883.)

Zoo doet een kwaker in Noord-Amcrika. Wat doet men hier? tig.
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Voortbrenging en verbruik van papier. — In Duitscbland on in de Verccnigde

Slaton van Noord-Amcrika wordt het meeste papier gemaakt. In beide landen be-

draagt de productie daarvan tegenwoordig jaarlijks moer dan 200,000 tonnen (de

ton op 1000 kilogr. gerekend); dan volgt Engeland met 180,000 tonnen. Daar de

inkomsten der staten van do wereldpostverceniging, die ijit do postreohten voort-

vloeien, bij benadering evenredig zijn aan liet papiervorbruik, kan men voor dit uit

die inkomsten ceno zekere schatting alloidcn. Die post-inkomsten nu bedroegen vol-

gens de Stalistiquc général du service postal in 1883, in ronde sommen; in do

Vereendige Stalen 231, in Duitscldand 213, in Groot-Brittannië .183, in Frankrijk

134, in Oostenrijk-IIongarije 6C, in Rusland 61, in Italic 33, in Engelsch-Indic 24,

in Zwitserland 17, in Spanje 15, in Nederland 10, in Japan 9, in Zweden 8, in

Denemarken 6, in Romanic 4 en in Portugal 3 millioen francs. (.Humboldt, Mai

1885
,

S. 310.) D. Jj.
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NATUURKUNDE.

Beweging van kleine stukjes kamfer, die op water drijven. —
Casamajor

liad vroeger gemeend deze bewegingen aan clektrischcn invloed ie moeten toeschrij-

ven; nadat iiij waargenomen had dal, indien zij niet beginnen zoodra de kamfer-

slnkjes met liet water in aanraking zijn gebracht, zij zicli vertoonen nadat men een

geëlektriseerde staaf een of meermalen vertikaal in het water heeft gedompeld {Che-

mical News XXXVT p. 191). Thans bericht hij nader dienaangaande (Ihid. LT p. 100)

en toont aan waardoor dit verschijnsel wordt voorlgebracbt. Tiet is volgens hem een

gevolg van de aantrekking, die de geëlektriseerde staaf uitoefent op de stofdeeltjes,

welke de oppervlakte van het water verontreinigen. Door de indompeling der staaf

moet dus die oppervlakte gereinigd worden, waardoor de beweging ontstaan kan.

Met door lycopodium bestoven watervlakten zag C. deze verklaring bevestigd.

LN.

Spankracht van zeer verdunde lucht. — Van twee luchtdicht gesloten vaten is hot

cene op een aanmerkelijke hoogte boven bet anderegeplaatst en beide zijn door een buis

met elkander verbonden. Het onderste staat ook nog met een kwikluchtpomp in ver-

binding. Brengt men deze in werking, dan zal, zoolang de spankracht van de lucht

in het onderste val nog een honderdtal mM. kwik of meer bedraagt, die in bet

bovenste daarvan niet merkbaar verschillen. Maar bij voortgezette verdunning wordt

zulk een verschil bemerkbaar. Bij een spankracht in het onderste van 11,638 mM.

is die in het bovenste 0,041 of 0,35 ten honderd grooter, en bij eene in het on-

derste van 0,281 is de laatste 0,016 of bijna 5,6 ten honderd grooter. Zoo bericht

KKAJEWiTSCit in bet tijdschrift van het Russisch chemisch-physisch genootschapXIV,bl. 60

9
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en wiedewann refereert vrij uitvoerig daarover in zijn Beiblatter IX, bl. 315.

Khajewitscii leidt hieruit af, dat de lucht ccn minirmimgronswaarde voor hare

spanning kan bereiken, die hij op 0,03 tot 0,06 mM. stelt.

Een nadere bevestiging van deze uitkomsten is zeker dringend noodig.

• LN.

De schijnbare vergrooting van zon en maan en der sterren in de nabijheid

Van den horizon. — Sxiooeant (Bulletin de VAcadémie Royale de Belgique (3)

VIII, p. 719) deelt dienaangaande de volgende proefnemingen mede. Aan de zolde-

ring van een overigens donker vertrek springen twee elektrische vonken over, beide

in horizontale richtingen hoven elkaar. Een gelijk vonkenpaar springt gelijktijdig over

aan een der zijwanden van het vertrek op dezelfde hoogte met het oog van den

waarnemer en even ver als de heide eersten van zijn oog verwijderd. De vcrtikale

stand tusschen de heide laatste vonken kan veranderd worden. Stelt men dezen zoo,

dat hij voor het
oog van den waarnemer gelijk schijnt aan dien van do vonken aan

de zoldering, dan blijkt hij door meting slechts 0,8 daarvan te bedragen.

LN.

Een nieuwe photometer. — Dezen beschrijven paiunaud en Jules duuosq in

hel Journal de physique (2) IV, p. 271. Daarheen vooral voor de afbeeldingen verwij-

zend
, stippen wij hier alleen aan dat dit werktuig berust op de superpositie

van twee, door de te meten lichtbron geleverde spectra, welke spectra men ook

afzonderlijk verkrijgt. Uit de verkleining der oppervlakte van elk der projecteerende

lenzen, die noodig is om het gemengde of een der afzonderlijke spectra tot on-

merkbaarheid te verzwakken, besluit men tot de helderheid van het licht of tot de

chromatische intensiteit, dat is de sterkte van een dor kleuren daarin. De schrijvers

meenen dat deze methoden eenige aanmerkelijke voordoden boven de gewoonlijk

gevolgde oplevcren moet. LN.

De radiometer als lichtmeter.
—

Do heer olivikr gebruikt een radiometer om

den tijd van expositie voor liet maken eener photographic te bepalen. Hij plaatst

een radiometer voor de donkere kamer, omringd van schermen in dier voege, dat

alleen die stralen, welke op de gevoelige plaat werken, den molen bereiken kunnen.

Het getal der omdraaiingen n, welke de molen maakt gedurende den expositietijd

ter verkrijging van eenen goeden afdruk, wordt opgotcckcnd. Dit getal eenmaal be-

kend zijnde, laat men bet licht zoo lang inwerken als noodig is om den molen een

gelijk aantal malen te doen ronddraaien. Met de mindere helderheid van het weder,

neemt ook de snelheid der draaiing af, en zoo blijft ook het getal der omdraaiingen

slecds een juiste maatstaf voor de hoeveelheid van het de kamer in kortoren of lan-

goren tijd binnentredend licht. ( Compt. rendus C, p. 178). hg.
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Nachtvorsten in het voorjaar. —
Naar aanleiding van do wezenlijke ramp, die

inden nacht van 11—13 Mei 11. in eonige streken vanChampagne aan den landbouw

door een hevige nachtvorst is veroorzaakt, behandelt jamin dit verschijnsel in het

Journal de physique (3) IV p. 245. De meteorologen hebben liet steeds aan de ver-

koeling toegeschreven, die de bovenste lagen van den grond door warmteafstraling

ondergaat en aangenomen dat deze gedurende de maanden April en Mei veel sterker

is dan op andere tijden. Maar waarom? Sedert de onderzoekingen van TYNDALL en

anderen neemt men — men kan nu wel zeggen algemeen —-

aan, dat waterdamp

athermaan is voor warmtestralen van groote golflengte en het lag dus voor de hand

om de veel geringere hoeveelheid van dien damp, die in die maanden met do lucht

vermengd zou zijn, als oorzaak van die sterkere afstraling te beschouwen. Maar als

men uit bekende bygrometrische waarnemingen op verschillende tijden des jaars het

bestaan van zulk een aanmerkelijk verschil trachtte aan te toonen, dan — ook zelfs

wanneer men daarbij ook don vochtigheidstoestand van hoog gelegene luchtlagen ,

dus zooveel mogelijk dien van den gebeden dampkring in aanmerking nam — ver-

kreeg men uitkomsten, waarvan de bewijskracht voor het minst zeer problematisch

was. Jamin toont aan dat dit aan niets anders is te wijten dan aan de verkeerde

wijze, waarop men tot nog toe dien toestand gewoon was te berekenen uit het

dauwpunt of uit den psychrometerstand. In dit Bijblad, hl. 18, hebben wij reeds zijn

betoog en zijne berekeningen aangaande dit onderwerp vermeld, on kunnen dus nu,

daarheen verwijzende, volstaan met te berichten dat jamin, door berekening van

bet shygrometrisch gehalte” der lucht op verschillende data en op verschillende

hoogten uil waarnemingen van glaisuee in een luchtballon, aangetoond heeft

dat do nachtvorsten in April en Mei uil werkelijk waargenomen hygromelrische

toestanden gcliccl voldoende kunnen worden verklaard. Voor bijzonderheden verwij-

zen wij naar bovengenoemde bron. ln.

Elektrodynamometer van Bellati. — Bo heer J. w. giltay tc Belli beschrijft

in Wiedemann’s Annalen (2) XXV bl. 325 de inrichting welke hij aan dit werk-

tuig heeft gegeven. In beginsel komt die geheel overeen met de oorspronkelijke,

aangaande welke wij berichtten in dit Bijblad, 1884 bl. 67; maar zij wijkt daarvan

al' in bijzonderheden, die allen ten doel hebben om de bruikbaarheid van het in-

strument te verhoogen, Hoezeer dit den vervaardiger gelukt is kan blijken uit zijne

proefnemingen en metingen, die bij uitvoerig beschrijft. Wij verwijzen dus hier met

genoegen belangstellenden naar bovengenoemde bron, om kennis te maken met dezen

nieuwen arbeid van onzen verdienstelijken landgenoot. lji.

Over den elektrischen geleidingsweerstand in zeer slechte geleiders heeft,

Foussekeau {Journal de physique (2) IV, p. 189) do uitkomsten van con zcer uit-

gebreid onderzoek bekend gemaakt. Wij slippen daaruit enkele bijzonderheden aan,

den lozer overigens naar de genoemde bron verwijzend. Het in vele opzichten bc-
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langrijkste deel van Fs. opstel namelijk, dat wat de methoden van het onderzoek

betreft, is volkomen ongeschikt om zonder afbeeldingen in het kort te worden

wedergegeven.

Eerst do weerstand in zooveel mogelijk gezuiverd water. Do grootste waarde,

welke voor don spooifieken weerstand, dat is die in oen cM 3
daarvan, als de stroom

van een der zijvlakken naar hot tegenovergestelde wordt geleid, werd gevonden,

was 7034000 ohms bij conc temperatuur van 15,5° C. Gewoon drinkwater uit do

parijsche waterleiding heeft een meer dan twee honderd raaien kleineren. Dat dit

aan de daarin opgeloste zouten is te wijten en dat deze daartoe niet in aanmerke-

lijke hoeveelheid daarin behoeven voorhanden te zijn, blijkt, als het nog bewijs

mocht behoeven, uit het feit, dat ïOUSSEKBAU door destillatie van water, die met de

grootst mogclijkc voorzorgen werd verricht, slechts eenmaal zulk een hoogo waarde

van don weerstand beeft kunnen verkrijgen en door het andere dat het zui-

verst verkregen water, zoodra het in aanraking werd gelaten met glaswanden,

ook al waren die met nog zooveel zorg chemisch rein gemaakt , daardoor in 24

uren bijna 3°/ 0
van zijn weerstand verloor bij gewone temperatuur. Bij hoogere

temperaturen bedraagt dit verlies tot omstreeks 13°/
0

in drie uren. In dien lijd was

het water in het glas van 17° tot 33,3° C. verwarmd en weder verkoeld tol de

oorspronkelijke temperatuur. Na verhitting tot 75° verminderde de weerstand in drie

minuten in verhouding van 44 tot 27.

In platinavatcn bedroeg de vermindering van don wederstand gemiddeld 5°/0

ongeveer in een etmaal, als hot water onbedekt aan de lucht was vastgesteld, en

aanmerkelijk minder dan l°/ 0
als het vat goed gesloten was. Dit wijst ontwijfelbaar

op don invloed
,

die in do lucht bevatte onzuiverheden uitoefenen — door opname

zeker —

op het'water, waarmede die lucht in aanraking is, en verklaart althans een

deel van de moeielijkheid om door destillatie water van standvastigen wederstand

te verkrijgen.

Wordt in het zuiverst verkrijgbare water 0,001 van zijn gewicht aan kalinm-

chloried opgclost, dan wordt de weerstand daardoor 382 malen kleiner.

De coëfficiënt der inwendige wrijving, zooals die bij verschillende temperaturen

uit dc proefnemingen van roiSEUiLLE kan worden afgeleid, is mot don wederstand

in hetzelfde water vrij nauwkeurig evenredig. Deze theoretisch belangrijke uitkomst

was voor verdunde zoutoplossingen reeds vroeger door bouty gevonden. (.Journal

da physique (2) III, p. 325) en is nu, door foussereau voor zuiver water bevestigd.

i]Js bij 0° hoeft oen wederstand, die 12340 malen grootor dan die van hetzelfde

water als het evenzeer hij 0° nog vloeibaar is.

Het onderzoek van den wederstand in vaste en vloeibare zwavel en phosphorus,

waarvan de verschillen bij verschillende allotropische toestanden zeer duidelijk uit-

kwamen en gemeten werden, zoowel als dat van dien in verschillende watervrijc

zouten, moeten wij hier met stilzwijgen voorbijgaan.
EN,
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Elektrisch geleidingsvermogen van zeer verdunde gassen. — Na hetgeen wij

aangaande de beschouwingen en proefnemingen van edlund over dit onderwerp in

den jaargang 1884 van dit Bijblad, bl. 43, hebben bericht, tneenon wij om den

lezer dienaangaande geheel op de boogie te bonden, bier nog te moeten vermelden

dat bij deze zaak opnieuw ter sprake brengt in het Philosophical Magazine XIX,
bl. 123. X.N.

AARDKUNDE.

Voorhistorische sporen in Algerie. — Bij Terniflne op de vlakte Egbriz, bij

Mascara in Algerie, heeft een natuurlijke artesische put met den tijd oenc opeen-

hooping van zand veroorzaakt, die; onlangs tot technische doeleinden weggeruimd is.

Men beeft daarbij cenc menigte beenderen van elefanten, nijlpaarden, paarden en

grooto antilopen gevonden, van welke een aantal opengeslagen waren om bet merg

te verkrijgen, enandere sporen van messneden vertoonden. Daarbij lag een bijlvormig

bearbeid stuk harde kalk. Do elefant is echter niet Elephas africanus ,
wiens been-

deren in het leem der dalen van Noord-Afrika niet zeldzaam zijn, maar van eene

naar ’t schijnt op zich zelf staande en oudere soort, doch ook weer onderscheiden

van den clefant der zoogenaamde Plages soulevées, die almede verschilt van do

diluviale clefanton van Europa en, omdat hij te zanten met Strombus coronatus

Defr. voorkomt, wellicht tertiair is. In elk geval zijn do sporen van menschcn op

de vlakte Egbriz veel ouder, dan die der grotten van Kaap Caxiue en Pointe Pes-

cadc bij Algiers. D. l.

DIERKUNDE.

Over Bos trlceros Rochbr. — Dr. a. t. be rociiebrune heeft in 1880 aan

ilc Academie des Sciences eenc rnededeeling gedaan omtrent oen ras van tamme

runderen, voorkomende bij de bewoners van Sonegambio, dat op do bovenneus-

slrcek een derden boom bezit, in aard en ontwikkeling volkomen identisch met do

voorhoofdsboornen. Het weefsel der bovenneusbeenderen is bij dit ras hyportropisch ,

zoodat hel een soort van beenkern vormt. Waaraan is, vraagt de heer de eochebkune,

hot ontstaan van dat ras toe te schrijven? Aan do vele slagen op do neusstreek? Of

wel, zooals de Moorcn on Pouls van Senegambie beweren, tengevolge van do sedert

onheugelijke tijden bij hen gebruikelijke inenting op do supranasaalstreek van het

gift der epizootische longontsteking? Geen van beide kan het geval zijn, aangezien

de tweehoornige runderen op dezelfde wijze behandeld en ingeënt worden, als de

driohoornigc, en men nog nooit hel eenc ras in het andere heeft zien overgaan (Compt.
rend. Tom C. pag. 658). D. l.
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GEZONDHEIDSLEER.

Antizymotische werkzaamheid der Chinine. — Dc heer g. i’Écjiqliek houdt

het er voor dat dc bekende invloed der chinine op de tusschenpoozende koortsen

geenszins afhangt van ocne veronderstelde »antiperiodische” werking, noch ook van

een dc temperatuur verlagend vermogen, maar in de allereerste plaats van zijne

antizymotische werking. Daarop berust ook zijne werkzaamheid tegen typhoide

koortsen. Uitgaande van de stelling, dat deze veroorzaakt worden door een georga-

niseerd ferment, begint hij reeds hij ’t allereerste vermoeden van typhoide koorts

do chinine aan te wenden in cone dagelijksche dosis van 0,80 gram, of gedurende

het toenemend en stationair tijdperk van 1 gram, en daarna in afklimmende doses

tot dc herstelling toe. Van meer dan 50 door hem in het laatste jaar alzoo behandelde

typhuslijders verloor hij geen enkelen. Om echter de volkomene zekerheid te bekomen

dat dit gunstig resultaat afhangt ’t zij van een antizymotisch, ’t zij van een ternperatuur-

yerlagend (hypothermisch) vermogen der chinine, zal men de typhoide-bacteriën

moeten cultiveeren en deels aan dc werking van chinine, deels aan die van verlaagde

temperatuur moeten blootstellen ('C. rend. Tom. C. pag. 646).

Dat overigens de antipyretisclio werking der chinine aan liet dooden der malaria-

kiemen zou moeten worden toegesclireven, is reeds king verondersteld geworden.

I). L.

Komma-bacillen. — Do lieer J. iiéricouet, die de gelegenheid had de aanwe-

zigheid van »komma-bacillen” in de ontlastingen van cholera lijders l» constatccron,

heeft daarna onderzocht, of deze bacillen ook elders en onder andere omstandig-

heden kunnen voorkomen. Hij heeft nu die gekromde bacillen aangetroffen in alle

soorten van water, zelfs in zeer goed cn niet verontreinigd drinkwater, evenzeer op

plaatsen waar zich geen cholera had voorgedaan, als daar waar zich die ziekte wél

had vertoond, — voorts in de lucht, doch daar meest in den vorm van sporen, dio,

gecultiveerd zijnde, komma-bacillen leverden, —
overal waar water en lucht toe-

gang hebben, in gewone darmonllastingon, in die van diarrhee, dysenterie en typhoide

koorts, in de afscheidingen der luchtwegen, in speeksel van gezonde en zieke men-

schee, in aan do lucht blootgestclden etter, in straatslijk — cn wel niet zelden in

grootcr aantal dan andere bacteriën. —- Zij zijn aërobia, zoodat me» ze alleen aan

de oppervlakte der vloeistoffen kan verzamelen, zeer bewegelijk, gernakkelijk te

kleuren door methyl-violet in waterige oplossing. Zij bezitten de helft of twee derden

van de lengte der tuberkelbacillen, doch zijn dikker cn minder regelmatig dan deze, enz.

Wij verwijzen verder naar liet oorspronkelijke in de Compt. rend. Tom. C. pag. 1034.

D. L.
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VERSCHEIDENHEDEN.

De vierde afmeting. — Waarschijnlijk hebben sommige onzer lezers in den loop

der laalsto jaren deze uitdrukking wel cens hier en daar ontmoet en, even als ik,

zich zolven afgevraagd: wat is dat? Wij kennen slechts drie afmetingen, lengte,

breedte en hoogte en kunnen ons geene andere in de ruimte voorstellen. Wat mij

betreft, ik kan bet ook niet, en kan dus evenmin aan anderen zeggen wat die zoo-

genaamde vierde afmeting eigenlijk is. Doch ik ben ook geen groot mathematicus

en moet mij dus in dit geval geheel incompetent verklaren. Maar met enkele mathe-

matische vrienden over de zaak sprekende, bleek mij dat ook zij mij geen licht

konden geven. Toch spookt cene vierde afmeting in de hoofden van sommige groole

mathematici, die, al erkennen zij ook dat wij menseben door onze gcbeele lichame-

lijke organisatie ons geene voorwerpen van meer dan drie afmetingen in de ruimte

kunnen voorstellen, bet toch voor mogelijk houden dat er andere wezens met eene

andere organisatie zouden kunnen beslaan en misschien in een toekomstigen staat

bestaan zullen, die dit wel kunnen.

Daar er onder onze lezers waarschijnlijk enkele zullen zijn, die wel iets meer

wensenen te weten omtrent zulk een transcendent onderwerp, zoo maak ik ge-

bruik van een in Nature 12 Maart 1885 verschenen artikel, om hen naar eenige

bronnen te verwijzen waar zij hunnen weetlust kunnen voldoen. T)it artikel is eene

aankondiging van een in 1884 te Londen verschenen klein geschrift door c. n. HINTON
,

getiteld; Scieiitific Romances , n° 1, What is Ihe Fourth dimension? Voorls

worden geciteerd: HELMHOLTZ, »The Origin and Meaning of Geometrlcal Axioms

in het tijdschrift Mind, 1876, n° 3. Juli, c. L. bodweel in Nature, VIII p. 81,

ball in zijn artikel Measurement, in de Encyclopocdia Brittannica, Vol. XV.

De rcdeneering, waardoor men tot het aannemen der mogelijkheid van liet bestaan

eencr vierde afmeting komt, is in hoofdzaak de volgende. Een pont neemt geen

ruimte maar toch een bepaalde plaats in. Wanneer een punt zich in eene enkele

richting beweegt, ontstaat een lijn. Wanneer een lijn in cene richting, loodrecht

daarop, bewogen wordt, ontstaat een vierkant vlak. Wordt dit in ccne richting lood-

recht op zich zelve bewogen, dan heeft men de figuur van een kubus. Hier is

derhalve het gewone stel afmetingen in de ruimte compleet. Denkt men zich nu

den kubus bewogen in eene eigene richting, dan geeft die richting waarvan wij

mcnschcn eigenlijk niets weten, omdat wij er geen zintuigen voor hebben, de vierde

afmeting aan. HG.

Linoleum. — In een voordracht in een polytechnische vereeniging te Berlijn deelde

do beer globeck onlangs een aantal bijzonderheden mede omtrent de bereiding van

linoleum, liet gebruik van deze slof in plaats van tapijtstoffen van wol of Voebaar
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neemt in de laatsle jaren belangrijk too. Trouwens uit eon hygiënisch oogpunt ver-

dient zij aanbeveling; het stof dringt er niet in door en kan gcinakkolijk weggeno-

men worden, en aan de vereischten, dat de warmte er niet door weggeloid en het

geluid er gedempt wordt, voldoet linoleum even goed als de gewone tapijtstoffen.

Een aantal mislukte proefnemingen gingen vooraf; een mengsel van caoutchouc

met houtspaanders was te brokkelig, een mengsel van caoutchouc met gemalen kurk

was sterker, maar kostte te veel geld orn algemeen in gebruik lo geraken. Op de

wereldtentoonstelling van Londen in 18G2 verkreeg oen mengsel van dikke lijnolie,

kurk, hars en caoutchouc den eersten prijs. Later werd dit mengsel op linnen uit-

gestreken, en op het ingcslagen spoor voortgaande, slaagden in 1874 walton on

CTiAiiLEs TYLOn er in uit kurk, lijnolie en jute een soort van linoleum te bereiden,

die grooten opgang maakte. Binnen weinig jaren vermeerderde de afzet tol het drie-

honderdvoudige van hetgeen hij eerst was. Vloeren op gangen en trappen, in win-

kels, kantoren en woonvertrekken werden er mede bedekt, maar bovendien'wordt

een aanzienlijke hoeveelheid gebruikt voor de vervaardiging van toestellen om messen

te poetsen en voor zolen van pantoffels. Het vindt stellig zijn weg in de wereld en

beveelt zich door zijn duurzaamheid in het gebruik aan.

Van do werkzaamheden in een linoleumfabriek wordt bot volgend overzicht mede-

gedeeld. De afval van kurk wordt eerst van bot aanbangend stof bevrijd en tusschen

molensteenen tot kleine korrels gemalen. Dit grove kurkmeel komt in een anderen

toestel, waar bet met gekookte dikke lijnolie tot een dikke pap samengeroerd wordt.

Herbaalde malen wordt deze pap met beete walsen dooreengeknoed, en eindelijk

wordt hot door middel van twee beete walsen uitgestreken op de jutte, die van on-

deren vast gesteund wordt. Zoo doende wordt de jutte er gelijkmatig mede bedekt

en zoo dik als men wonscht.

Nadat het linoleum drie weken lang in de sterk verwarmde drongzaal heeft ge-

hangen, worden er in de drukzaal met olieverf de verschillende teekeningen op ge-

bracht. (Chem. Centr. Blatt.) v. c.
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STERREKUNDE.

Maximum en minimum der zonswerkzaamheid. — Gelijk men weel, neemt

men eenc elfjarige periode aan voor de hoogste en do geringste werkzaamheid der

zon. Beeds heeft I’aye er op opmerkzaam gemaakt, dat daarin ditmaal cene on-

regelmatigheid is voorgekomen. L. respighi van de Academia dei Llncei heeft daar-

over het volgende medegedeeld; Volgens zijne meening is het zekerste middel om

als maatstaf te dienen voor de in de chromospheer hnerschende anomalien, do

grootere ol' geringere menigvuldigheid en de grootte der protuberanzen of uitbarstingen

en hunne bijzondere verdeeling in de onderscheidene streken der zon te nemen.

Want, hoe men zich ook den toestand der storing moge denken, die periodisch of

bijna periodisch zich in het verschijnen der fakkels en vlekken in de photosphecr of

van dé protuberanzen in de, chromospheer openbaart, zoo moet men elke storing

als de werking van cene verandering van het mechanismus beschouwen, waardoor

de binnenste massa’s der zon onophoudelijk en regelmatig naar de oppervlakte worden

gevoerd, om daar de veranderingen, welke door het onvermijdelijke warmteverlies

der uitstraling ontstaan zijn, weder in evenwicht te brengen.

De fakkels en de vlekken zijn hoogst waarschijnlijk niets anders dan meer of

minder onmiddelbare en achterblijvende werkingen van gedeeltelijke afkoelingen,

welke de zonsoppervlakte plaatselijk minder geschikt maken voor het opstijgen dor

inwendige gassen en deze dwingen zich aan de randen met geweld eenen weg te

banen. Daarbij treden meer of minder reusachtige stralen op, die wij protuberanzen

noemen on die zeer waarschijnlijk lot taak hebben, dn door afkoeling Ontstane

eilandjes weg te voeren en onder te dompelen, om zoo den toestand van regel-

matige werkzaamheid en de circulatie van het inwendige naar het uitwendige weder

te herstellen.
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Volgons deze hypothese is de pcriodische storing van de zonsoppervlakte derhalve

het resultaat van de reactie van de binnenste massa tegen de steeds voortgaande

verandering barer hulsels ten gevolge dor uitstraling. Legt men nu de tijden en de

menigvuldigheid van het verschijnen der protuberanzen tot grondslag, dan valt het

minimum in het eerste halfjaar van 1878, en het volgende maximum in het derde

kwartaal van 1881. In 1884 trad een secundair maximum op. Zoo hebben er in de

elfjarige periode nog
secundaire minima on maxima plaats, en het verschijnen daar-

van kan in de verschillende jaren afwisselcn, en ook voor de protuberanzen en de

vlekken niet gelijktijdig zijn, terwijl toch do elfjarige periode in hot algemeen be-

houden blijft. {Der Naturforscher ,
XVIII jaargang, n°. 24.)

IIG.

NATUURKUNDE.

Condensatie van gassen op glasoppervlakten. — Bottomley (Chemical news

LI, |). 85) vulde eon glazen vat met glasdraden, pompte dit met behulp van een

Gimingliarasclic pomp (eene gewijzigde inrichting van de Sprengelpomp) bijna geheel

luchtledig, verhitte het toen sterk en zette daarna het pompen voort, terwijl hij het nu

opnieuw ontwijkende gas opving en mat. De gezamenlijke glasoppervlakte bedroeg

1448 cM 2 . Zij leverde op bovenstaande wijze, nog 0.45 eM:l
gas, dat bestond uit

24,8 deelen zuurstof, 75,2 stikstof on 8.24 kooldioxyd, LN.

Zink-bruinsteen elementen. — Zooals reeds door beeïz was gevonden, geven

gebrande platen van bruinsteen en kool in Leclanchd elementen een elektromotorische

kracht van slechts 1.3 volt, terwijl do gewone elementen een geven van 1.5 tot l.G.

ÜÖTCHBE {Centralblatt far Elektrotechnik VII, S. 51) nu geeft aan, dat wanneer

men in plaats van salammoniakoplossing in de eersten verdund zwavelzuur gebruikt,

de elektromotoriscbe kracht rijst tot op 2.2 volts. Be stroom is vrij constant maar

toch niet zoo, dat hij cene eenigszina aanmerkelijke slroomdichtheid men niet tot de

gewone inrichting zijn toevlucht zou willen nemen. Maar de nieuwe elementen hebben

boven deze laatste
nog dit aanmerkelijke voordeel dat daarin de helft en in de

ge-

wone slechts oen vierde der in den bruinsteen aanwezige zuurstof verbruikt wordt.

LN.

1
t

Werking van elektrische vonken op een mengsel van stikstof en waterstof.—

Men plaatst twee glazen huizen van verschillende wijdte zoo in elkaar, dat hare assen

samenvallen en sluit de zoo ontslaande ringvormige ruimte aan het cene einde. Om

de wijdste buis wordt een geleidende spiraal gewonden en een dergelijke in de

binnenste buis gebracht. Stelt men deze heide spiralen nu elk met een der pool-

einden van een werkend Kuhmkorff-apparaat in verbinding, dan ontstaat in de ruimte
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tnsschen de boido buizen wat sommige physici bel effluvium” noemen,

te weten een onophoudelijke vonkenstroom tusschen alle tegenover elkaar geplaatste
deelcn van beide, schijnbaar door het glas heen. Heeft men die ruimte vooraf met

een mengsel van 1 vol. stikstof en 3 vol. waterstof gevuld en sluit men dit af door

do buizen, met het open einde naar beneden, vertikaal in water te plaatsen, dan

wordt door den vonkenstroom waterdamp gedissocieerd, gelijk blijkt uit de roodc

dampen, die na korten tijd de geheele ruimte vullen. Maar worden de buizen vooraf

door verhitting met een Bunsenvlam gedroogd, dan ziet men niets van die roode

dampen; en er wordt ammonia gevormd, die snel wordt geabsorbeerd als men

voor de afsluitingsvloeistof zwavelzuur in plaats van water bezigt, waardoor dan de

buizen en het gasmengsel ook droog blijven.

Zoo bericht g. stillikgfleet Johnson in het Chemical News XXXXVIlI,bl. 253

on 264, to gelijk met vele andere bijzonderheden, die wij hier met stilzwijgen moe-

ten voorbijgaan. LN-

Koolvezels, door elektrische stroomen gevormd. — Wanneer men door een

aan beide einden
openo, vertikaal geplaatste glasbnis een stroom van lichtgas voort

en tusschen twee boven elkaar daarin geplaatste elektroden de vonken van een

Ruhmkorff-apparaat laat overgaan, dan groeien als hot ware kooldraden van de

onderste elektrode naar de bovenste. Zoo bericht It. hainï in do Proceedings Royal

Kdinburtjh Society 1883—84, p. 736. Ritter heeft reeds in hot eerste juar van

deze eeuw iets dergelijks met behulp van een galvanische batterij voortgebracht.

LX.

De onveranderlijkheid van'elektrische weerstanden is, althans voor een twee-

tal daarvan, overtuigend gebleken uit metingen van glazebrook van den weerstand

in eene spiraal met behulp van een dtalon van 10 B. A. eenheden. Lord RAYLEIGH

had, nu drie jaren geleden, dezelfde meting voor beide verricht en voor den weer-

stand in de spiraal gevonden 9,98330 B. A. E. Glazebrook vond nu 9,98333 hij
dezelfde temperatuur. Daar het wel ónmogelijk is aan te nemen dat in beide weer-

standen, als zij veranderd zijn, naar aard en hoeveelheid volkomen dezelfde ver-

anderingen hebben plaats gegrepen, zoo blijkt hieruit dat beide in dien tijd onver-

anderd zijn gebleven. ln.

Proeven met vlammen.
—

Buiten (Nature XXXI, p. 272) wierp liet door een

bolle lens verkregen zonnebeeldje op de vlam cener kaars en zag
daardoor een

duidelijk helder plekje daarop ontstaan. Het zonlicht wordt dus door do vlam terug-

gekaatst en wel, zoo als uit nader onderzoek bleek, even als of deze uit een fijn

verdeeld nederslag bestond. T)e terugkaatsing begint — met de violette stralen —

daar waar de neerslag zich juist begint te vormen en strekt zich op do plaatsen

waar deze dichter wordt, tot bet rood uit. Het verschijnsel is overal in de vlam
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zichtbaar, van de plaats waar die oven licht begint te geven tot in de zich afkoe-

leriden walm. De kleur van bet door de vlam doorgelaten licht is do complementaire

van die van het teruggekaatste gedeelte. Beide vertoonen zich gepolariseerd voor

alle vlammen, wier licht een spectrum zonder donkere strepen geeft en dus van vaste

stof afstraalt. ln.

Nieuwe inrichtingen van Nicolsche prisma’s. —•
Wie in dit onderwerp belang

stelt, kan in Wiedemann’s Beiblatter IX, S. 427 c. v. drie daarover handelende

vrij nitvoèrige referaten vinden. Het eerste betreft een verbetering van AirilENS

( Philosophical Magazine (5) XIX p. 69), in bet tweede wordt volgons madan en

AmiENS die verbetering nader besproken, terwijl liet derde uitvoerig de voordoelen

uiteenzot, verkregen door een aanmerkelijk gewijzigde inrichting van hekmand,

ln.

SCHEIKUNDE.

Transformatie van zwavel. — Ue hoer gerkez liad in 1884 cene inodedoeling

aan do Académie des Sciences gedaan over dit verschijnsel. Prof. .r. il. van ’t hoit

wijst nu in eeno dergelijke incdedeoling er op, dat de door GERNEZ beschreven ver-

schijnselen hot onderwerp zijn geweest van een arbeid van den beer L. F. keiciieii,

reeds in Juli 1883 uitgegeven. (Do temperatuur der allotropische verandering

van zwavel en haar afhankelijkheid van den druk) , waarvan sedert in verschei-

den tijdschriften uittreksels zijn verschenen. Tevens bericht hij, dat de verschijnse-

len , die GEKNEZ in eene latere rnededeeling (Juni 1885)•bcschrijft, gedeeltelijkhet ondcr-

werj) waren van een onderzoek van den heer J. buys (Receuil des travaux chi-

miques des Pags-Bas Pévrier 1881), ingesteld gedurende de overwintering van de

Nederlandsche arktische expeditie (<Compt rend. Turn C. pag. 1539.)

D. L.

Arsenicum in den bodem van begraafplaatsen. — Do driejarige onderzoekin-

gen van do hoeren schlagdenuaui'ïek en qaknieu hebben dezen tut de volgende

slotsommen gebracht. Arsenicum bevindt zich in verschillende, soms groote hoeveel-

heid in onderscheidene terreinen in de Vogescn, vooral in de roode zandgronden,

wel als ijzerarseniaat, dat in water bij gewone temperatuur volkomen onoplos-

baar is. Arsenicum, in welke verbinding ook, in water opgelost cn in bet labora-

torium in aanraking gebracht met eene kleiachtige kalk- cn ijzerhoudende aarde,

verandert bij gewone, temperatuur in onoplosbare, door de aarde, terug gehouden

wordende verbindingen. Met de moest oplosbare arsenikverbindingen, in een zooda-

nigen bodem ingevoerd en in de verschillende seizoenen aan den invloed van den

regen blootgesteld, gaat het evenzoo als in de laboratorium-procf, zoodat men op
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0,GO M. cn 0,90 M. beneden de plaats, waar het arsenicum in den grond is ge-

bracht, zelfs na verloop van veertien maanden geen spoor er van kan ontdekken.

Waren de in den grond gebrachte arsenikverbindingen onoplosbaar, dan blijven zij

dit. Deze uitkomsten en die, welke Orfila in 1847 verkreeg, bewijzen de onmoge-

lijkheid van het door tusschenkomst van den regen doordringen van het bodem-

arsenicum tot een lijk, dat in een arsenikhoudenden bodem begraven ligt. ( Comjpt.

rend. Tom. C. pag. 1288.) D. l.

AARDKUNDE.

Onderaardsche geluiden in Augustus 1883. — De Heer forel doelde in Maart

mede, dat den Augustus 1883 op i'e Sandwichseilanden onderaardsche gelui-

den waren waargenomen. Op St. Domingo, dus meldt nu de Heer alex. llenas,

vernam men den 28 sten Augustus van dat jaar, — dus op den dag waarop de uit-

barsting van den Krakatoa haar hoogste toppunt bereikte, — van 4 lot 5 uur

namiddags onderaardsche ontploffingen, gepaard met krakende geluiden, die het

geluid van een verwijderden veldslag op de bedriegelijkste wijze nabootsten. ( Compt.

rend. Tom. C, pag. 1315). d. l.

PLANTKUNDE.

Het thermotropisme van den wortel.
—

Twee jaren geleden publiceerde julius

woiitmann eenige onderzoekingen over den invloed van do stralende warmte op

groeiende planten. Hij bewees, dat naar boven groeiende loten bij eenzijdige ver-

warming eigenaardige en bepaalde krommingen vertoonden en gaf aan dit verschijnsel
den naam van «thermotropisme”. Nu onlangs heeft hij den invloed nagegaan, die

eone plaatselijke temperatuursverhooging uitoefent op den wortel. Aanvankelijk had

hij te kampen met eenige moeielijkheden, want noch bij de in vochtige lucht, noch

bij de in water groeiende wortels kon hij thermotropisohe verschijnsels constateren.

Ilij kwam toen op het denkbeeld de wortels zich te doen ontwikkelen in vochtig

zaagsel. Ben zinken bak, die aan allo zijden gesloten was, werd door een tusschen-

schot in twee compartimenten verdeeld. De achterste kamer stond in verband met

een buis, die voortdurend vcrsch water aanvoerde van een temperatuur van 9° of

10°
warmte deelde zich natuurlijk mede aan den achtersten wand der voorste

kamer. De tegenovergestelde wand van deze was bedekt met een laag biezen en

zooveel mogelijk aan een gelijken warmtegraad blootgesteld. In deze voorste kamer,

die met vochtig zaagsel was gevuld, werden do wortels
op een gelijken afstand van

elkander loodrecht en een weinig van den wand .af gebogen geplaatst. Drie thermo-

meters dienden voor do temporatuurshepaling. Béne was geplaatst bij den buitensten

wand, ccne tweede in het midden cn oene dorde bij den scheidingswand. De voor
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het onderzoek gebezigde planten waren Zea
mais,

Ervum Lens, Pisum sativum

en Phaseolus multiflorus.

De eerste reeks proeven werden genomen met Ervum Lens cn van deze alleen

willen wij een kort verslag geven. Achttien planten werden in den toestel geplaatst,

en wel zoodanig, dat negen barer dicht bij den voorsten wand, dus bij den eersten

thermometer on do negen overblijvonde aan do tegenovergestelde zijde, dus bij den

derden thermometer in het zaagsel groeiden. Na verloop van veertig minuten was

de temperatuur van den eersten thermometer 46°, van den tweeden 27,5° en van

den derden 12° C. Nog twintig minuten later waren vijf van de voorste wortels

sterk gekromd en wel alle zoodanig, dat hunne convexe zijde gekeerd was naar de,

warmtebron; de kromming was dus eene negatieve. Nog veertig minuten later ver-

toonde óéne van do overige naar voren geplaatste wortels eene negatieve kromming.

Toen 2‘/ s
uur verloopen waren, vertoonden ook drie van de achterwaarts geplaatste

wortels eene kromming, maar bij deze was zij positief, want de sterker verwarmde

zijde was concaaf geworden. De temperatuur van den middelsten thermometer be-

droeg toen 30°. Na verloop van nog ongeveer vier uren bleek de kromming niet te

zijn vooruitgegaan; een deel van de voorste wortels was intusschcn gestorven.

Uit deze proeven is gebleken, dat de kiemende wortels van linzen, wanneer zij

eenzijdig verwarmd worden, krommingen vertonnen, die men met den naam van

thermotropisohe kan bestempelen; dat do warmtegraad op do richting dier krom-

mingen een bepaalden invloed uitoefent, naardemaal de sterker verwarmde zijde of

convex of concaaf zich vertoont, cn do wortel dus negatief of positief thermotropisch

is. De sterkte der temperatuur bepaalt do richting der kromming. ( Oer Naturfor-

scher, XVIII jaargang, n°. 24). hg.

DIERKUNDE.

Eindzenuwcellen in de opperhuid van kikvorschlarven. — Köllikee heeft in

den staart der kikvorschlarven eigendomlijke mikroskopische organen ontdekt, die hij

voor einden der zenuwen onder de opperhuid houdt. Hij noemt deze stiftjes-

cellen, omdat het cellen zijn, die aan hun vrij einde een of moer fijne stiftjes

dragen. Elke stiftjcscel vertoont zich van ter zijde gezien peervormig en bereikt met

het spitse einde de oppervlakte der opperhuid, terwijl hot breedo einde hetzij is

irigeplant op de cutis of door gedeelten der diepere opperhuidcellen daarvan ge-

scheiden wordt. Aan het vrije einde dragen deze cellen, welker hoogte en breedte

van 11 tot 22 m.m.m. bedraagt een kort, stijf stiftje, van hoogstens 3 m.m.m. dikte,

dat vrij boven de oppervlakte der opperhuid uilsteckt. De oppervlakkige, grooto

platte cellen der opperhuid zijn ten opzichte der stiftjescellcn zoo gelegen, dat zij

eene kleine opening begrenzen, waardoor de stiftjes naar buiten treden. Elke stiftjes-

cel heeft in de diepte een kern, en voorts een korreliger! inhoud, die zich dikwijls
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straalsgewijs gestreept vertoont. Aan üen van ter zijde waargenomen staartzoora ziet

men 1 tot 3 stiitjes. Soms zelfs schijnt het dat deze kleine organen nog uit meer

doelen bestaan. Küllikek houdt hot er voor dat deze stiftjescellen eindorganen van

lijne zenuwdraden zijn, ofschoon hij niet met volkomen zekerheid deze tot daartoe ver-

volgen kon. Het getal dier stiftjes is aanmerkelijk. Aan den staart der larve van

Rana esculenta schat hij dit getal ter weerszijde op 22.740. {Zoolorj. Anzeiger, 1885).

HG.

De gems van het Noord-Amerikaansche Rotsgebergte. —
De Kocky-Montain-

gems, die in de westelijke hooge bergketenen van Noord-Atnerika en vooral in

Britsch Columbia te huis is, was totdusver zeer weinig bekend. Een bekende Engelsche

bergbeklimmer, w. a. bailub-gkoiiman
,

heeft thans verscheidene van die diersoort

geschoten en over deze bijzonderheden medegedeeld. Het dier staat wat zijn uiterlijk

betreft tÜSsohen een grooto, zware geit 'en eeno antilope in ’t midden, en bezit

haar, dat zoo zacht als zijde is. Eigenaardig is zijn zitten op de achterpooten. Of-

schoon uitwendig plomp, toont het een buitengewone snelheid bij het loopen en be-

hendigheid in het klimmen, in welke het de gems der Alpen evenaart. Daar het

gewoon is zich op de bergen boven de boomgrens op te houden, en de voet van de

bergen in zijn vaderland met dichte wouden bedekt is, kan het slechts met moeite

bereikt worden en werd daarom tot nu toe ook weinig waargenomen. {Humboldt,
Juli 1885, S. 299.) D L

Doove witte katten. — Vroeger is in dit Album de vraag besproken of de volks-

méening; »dat volkomen wille katten steeds doof zijn,” werkelijk op do ondervin-

ding berustte, hr werden voorbeelden aangevoerd, die tegen die tneening pleitten,
doch die toch niet beslissend waren, omdat er altijd nog betwijfeld kon worden of

de als voorbeelden aangevoerde witte en toch goed hoorende katten wel volkomen

wit waren. Want volgens diezelfde volksmeening maakte liet minste zwarte plekje,
1), v. aan do voetzolen, onder do tong enz. de betroffen kat in dit opzicht tot eene

niet-witte kat. Later is beweerd dat alleen volkomen witte katers met blauwe oogcn

doof zijn. Hiertegen komt echter iiougiiton
op, wat namelijk bet geslacht betreft.

Hij had ecne witte vrouwelijke Perzische kal met dén blauw oog, die zeer bepaald
doof was, en hare moeder en dochters, evenzeer wit en met blauwe oogen, waren

dat alle in meer of mindere male. (Acadcmy June 27,1885. Tag. 458.) l). L.

De protuberantia annularis.
— He beer bitot beeft aan de Académie des

Sciences de slotsommen van zijn onderzoekingen omtrent de physiologie van den

pons Varolii of protuberantia annularis medegedeeld. Wij kunnen van die reeds

beknopte mededeeling geen uittreksel leveren, en vermelden alleen als laatste slot-

som van die onderzoekingen, dat, terwijl de hersenen sterk beleedigd kunnen zijn
zonder dat do dood er mede gemoeid is, zoo zelfs, dat bet daardoor niet zelden ontstaan

verlies van spraak en denkvermogen zich somtijds nog wel weder kan herstellen,
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dil nooit hot geval | is wanneer het iniddellijnsgedeelte (raphe) van de zooge-

naamde bnig van Varolius vernield wordt. Alsdan worden liet denkvermogen, de

wil en de spraak dadelijk, volstrekt en onherstelbaar vernietigd (Compt. rend. Tom.

C.
pag. 1280), D. L,

GEZONDHEIDSLEER

Zuivering van de lucht van stof.
— In het tijdschrift Humboldt (Mei 1885

S. 193) komt een belangrijk opstel voor over de beteekenis van liet allitnospheriscb

stof, geschreven door don Lcipziger ingenieur Til. SCHWAltTZE Welke volgens licin,

den engclsc.be natuurkundigen aitken en anderen de beteekenis van dat stof voor

de vorming van nevel en wolken is, kunnen wij in een kort uittreksel niet mede-

dcelcu en verwijzen dienaangaande naar het oorspronkelijke. Een woord echter over

het zuiveren van de lucht van de daarin aanwezige stofdeeltjes, en wel der fijnste,

waartoe dan ook wel de bacteriën zullen belmoren. Aitken beeft daarvoor een

luebtfiltrum uitgedacht, hetwelk berust op hot feit dat de bedoelde stofdeeltjes door

eene oppervlakte, die warmer is dan de lucht zelve, worden afgestooten en zich op

koudere oppervlakten neerzetten. Dit filter is zoo ingericht dat de lucht heenstroornt

lusschen cene warme en eene koudere oppervlakte, waarbij dan de eerste het in

die lucht zwevend stof op de laatste nederwerpt. Lodge heeft echter een ander,

veel werkzamer middel tot luchtzuivering aangeprezen. Men kan, zegt hij, door

middel van eene elektriseermachine de lucht elektrisch Iaden, waarbij dan de door

inductie elektrisch gepolariseerde stofjes zich met de naast aanliggende vereenigen

tot grooteren, die door hunne zwaarte nederzinken. Met eene kleine Holtz-machine

heeft lodge de sterk met rook gevulde lucht in eene kamer zeer snel en volkomen

gezuiverd, en hij voedt do hoop dat men op dergelijke wijze zal kunnen inwerken

op den bekenden Londcnschen nevel. Teder neveldropje toch heeft steeds een stofje

tot kern; zonder athmospherische slof ontstaan geen nevel of wolken. De volks-

meening dat het onweder de lucht zuivert, zou dus wel eenïgen grond kunnen hebben.

D. L.

Preventieve inenting der gele koorts. —
De heer houleï bericht dat deze

inentingen — waarvan reeds vroeger in dit Album melding is gemaakt — door

Dr. DOMINGOS ïkeire op een tamelijk uitgebreide schaal zijn voortgezet. Van 23

December 1884 tot 22 Maart 1885 zijn door hem 1109 personen, van verschillende

nationaliteit en van den leeftijd van 1 maand tot GO jaren, onderworpen aan de

onderhuidsche injectie van het vemwakte gift in de streek van den musculus delloïdeS.

Dij allen volgde ongesteldheid, die in don loop van 34 uren van zelf verdween.

liouLEY merkt aan, dat, ofschoon dit bericht niets zegt ovei de voorbehoedende

kracht der injection, het toch blijkt dat het geloof aan deze blijft bestaan en dat

de kunstbewerking ongevaarlijk is (Compt. rend. Tom. 0. pag. 1 370). d. l.
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NATUURKUNDE.

Soortelijk gewicht van lucht en van andere gassen.
— 6. agamemnone

( Itendic. della Acc. dci Lincei (5) pp. 103 on 111) bespreekt eerst den graad van

nauwkeurigheid, die men aan de beste bepalingen van dit gewicht, vooral die van

regnault kan toekennen en geeft vervolgens de uitkomsten van zijne eigene bepa-

lingen aangaande bet gewicht van dampkringslucht. Volgens hem bedraagt dit, onder

de bekende voorwaarden 1,392767 ± 0,0005 kilogrammen voor de kubieke Meter,

wat van bet tot nog toe algemeen gebruikelijke getal, 1,293 of 1,2932 wel niet

veel verschilt, maar toch de aandacht schijnt te verdienen omdat vroeger kohl-

llAUSCH en LASCII bot bijna geheel met dal van A. overeenkomende getal 1,293736

hebben gevonden. IN.

Invloed van een elektrischen stroom op zeepvliezen van Plateau.
—

Wordt

tusschen twee ringen van platina van omstreeks 83 mM. middellijn, die op een af-

stand van 30 tot 40 mM. zoo boven elkaar kunnen geplaatst worden dat hunne

assen samenvallen, bet bekende cylindervormige vlies van plateau gevormd, nadat

bij de zeepoplossing een weinig salpeter is gevoegd om bot geloidingsvermogen daar-

van lo vergroeien, en dit onder een klok of in een glaskast aan zich zelf overge-

laten, dan verdunt zich bet vlies van boven on spoedig verschijnt onder den boven-

sten platinaring een zwarte band, die bet naderend uiteenbarsten aankondig!. Leidt

men vóór dien lijd een stroom van negen Leclancbé-elementen door bét vlies, zóó

dat de + E dit van boven naar beneden doorloopt, dan wordt die verdunning daar-

door bespoedigd. Gaat do stroom in tegenovergestelde richting, dan wordt integen-

deel do verdunning vertraagd en bet gelukt somwijlen om den band, die zich reeds

gevormd heeft, te doen verdwijnen. Een gedeelte van bet vocht wordt dus in beide

gevallen door den stroom in do richting der positieve E medegevoerd (A. w. REY-

NOLI) en A. tv. MOKER, Philosophical Magazine (5) XIX, p. 94). ln.
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Een nieuwe wijze om elektrische stroomen door magneetkracht op te

wekken.
—

Hierover bericht Tir. gross in de Verhandlungen der Physikalische

Gesellschaft in Berlin 1885, p.
33. Volgens hem toonen zijne proefnemingen aan,

dat zoodra een ijzeren staaf, wier eenc uiteinde in ijzerchloricdoplossing is gedom-

peld, gemagnetiseerd wordt, zij een elektrisch verschil vertoont tegenover een anderen

ijzerstaaf die in dezelfde oplossing gedompeld is, welk verschil zich door con stroom

openbaart, die van de eene staaf tot de andere gaat en door een geschikten galva-

nometer kan zichtbaar gemaakt worden, De sterkte van dien stroom neeint mot de

sterkte der magnetisering toe; zijne richting is van do ligging der polen in do ge-

magnetiseerde elektrode onafhankelijk.

Een der wijzen, waarop giioss dit aantoonde, is de volgende, in elk der uiteinden

van een 20 cM. lange en 1,1 wijde glazen huis is door kurk een staafelektromag-

ncelje bevestigd, bestaande uit een ijzeren staafje van 8 cM. lang en 0,3 dik met

de geïsoleerde omwinding. Tot op do poolvlakkcn na zijn deze elcktromagneetjcs

door een isolcercnd vernis bedekt. l)ic poolvlakkcn staan in de buis op een afstand

van 6 of 7 cM. tegenover elkaar en deze is met eenc oplossing van ijzcrchloried,

soortclijk gewicht 1,2, gevuld. Worden nu de vrije uiteinden der ijzeren staafjes met

een — zeker dundradigen — galvanometer verbonden, dan blijft deze in rust en op

0°, zoodra de misschien door een toevallige oorzaak beslaande chemische ongelijk-

heid der beide eindvlakkcn door den stroom zelvcn, dien zij te voorschijn roept, is

opgeheven. Ar
oert men nu een stroom door de omwinding van een der elektromag-

nectjes, dan vertoont de galvanometer door zijne afwijking het bestaan van een

stroom, die in de oplossing van de ongemagnetiseerde elektrode tot de gemagneti-

seerde gaat. Hij een anderen vorm van het toestelletje vond Giioss die richting juist

tegenovergesteld. Hit en de negatieve resultaten, door anderen bij vroeger onderzoek

verkregen hetrekkelijk do chemische werking van zuren enz. op gemagnetiseerd en

ongemagneliseerd staal, doen voor de uitkomsten van gross een n;|Jere bevestiging

wenseben. LN.

Snelheid van de voortplanting der schudding bij aardbeving. — Naar aan-

leiding van eene vraag van den telegraafdirecteur preece te Londen aan den

koninklijken astronoom van Engeland, of tijdens de laatste groote aardbeving in

zuidelijk Spanje ook eenc storing der magneetnaalden of der toestellen tot meting

van bot aardmagnetisme was waargenomen, had op bet observatorium te Greenwich

cin onderzoek plaats van den pbotografischen zelfregistreerenden toestel, liet bleek

nu dat de instrumenten wel is waar geenerlci beweging door magnetische invloeden

hadden ondergaan, maar dat toch op 23 December, des avonds ten 9 uur IS min.,

eenc storing der declinatienaalden had plaats gegrepen. Beide horizontaal zwevende

magneten, die uit zware stalen staven beslaan en aan lange cocondraden zijn opge-

hangen, hadden op dien tijd schommelingen ondergaan, wier amplitude 2 boog-

minuten was, — eenc kracht, die een aequivalent is van ongeveer '/ 1(l0
der horizontale
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magnetische intensiteit. Daar deze beweging niet het gewone karakter van de afwij-

kingen der magneten bezat, is zij hoogst waarschijnlijk veroorzaakt door de schud-

dingsgolf der aardbeving. Tien minuten later had de registreertoestel eene tweede

storing opgetcekcnd, van welke de overige magnetische toestellen wederom geen

spoor vertoonden. Opmerkelijk is het, dat de aardbeving te Madrid den 25 ;, ‘" De-

cember des avonds ten 8 uur 53 min., of naar den lijd van Greenwich ten 9 uur

8 min. begon. Neemt men nu aan, wat nauwelijks te betwijfelen valt, dat de dccli-

natienaalden te Greenwich door den sloot der aardbeving in Spanje aan het schom-

melen gebracht zijn, dan heeft do schuddingsgolf den afstand tusschen Madrid en

Greenwich, ongeveer 1500 kilom., in een tijd van 7 minuten doorgeloopen, dus

met een snelheid van meer dan 3 kilom. in ééne sekunde. Deze voortplantingssnel-
heid is eene vier- tot zesmaal grooterc, dan men tot dusver bij aardbevingen aannam.

{llamboldt, Aug. 1885 S. 340). D.

SCHEIKUNDE.

Koolstof tegenover ijzer bij hooge temperatuur. — Door proefnemingen,

waarbij ijzer niet koolstof in verschillende allotropische toestanden in een stikstof-

atmospheer werd verhit, hoeft w. hempbl (Chemische Berichte XVIII, S. 998) aan-

getoond dat er voor C een volkomen gelijk verschil in oplosbaarheid als voor phos-

phorus, al naar dien toestand bestaat. De gewone phosphorus is oplosbaar in zwavel-

koolstof, de amorphe is dit niet. Evenzoo lost de koolstof als diamant zich in ijzer

bij 1160° C. op, de amorphe niet. Amorphe phosphorus gaat door verhitting boven

do temperatuur van zijn ontstaan weder in gewone over: amorptié koolstof wordt door

verhitting Lot 1400°, dus tot 25(P boven de temperatuur, waarbij diamant amorph

wordt, in ijzer 'oplosbaar. ln.

Atoomgewichten. — In twee opstellen (Chemische Berichte XVIIr, S. 1089 u.f.)

verzotten zich L. meter cn k. seübem tegen het gebruik van O = 16 in plaats

van hot meer nauwkeurige O = 15,96 on vooral tegen dat van II
= 1,0025 cn

tegen de geldigheid der Proutscho hypothese. Verder' vestigen zij ook nog de aan-

dacht op het feit dat van vele andere elementen het atoomgewicht zeer weinig ver-

schilt van een geheel veelvoud van het halve atoomgewicht der zuurstof: 7,98.

In het tweede opstel toonen de schrijvers aan dat de uitkomsten van de nauw-

keurige bepalingen van stas aangaande de synthese van lod- cn Broomzilver en de

analyse van het lodaat cn Bromaat van dit metaal volstrekt geen invloed hebben

ondervonden van gooccludecrdo zuurstof, zooals DUMAS die aannam ter verklaring

der afwijking van O = 15,96 van O = 16. LN.

Verbranding in droge gassen. — Beekton (Chemical News LI , p. 150) beeft

gevonden dal noch kool noch zelfs phosphorus in geheel droge zuurstof verbranden
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onder dezelfde omstandigheden waarbij dit in het vochtige gas wèl geschiedt. De-

zelfde uitkomsten heeft vroeger cowpek voor chloor verkregen; het droge gas werkt

noch op natrium noch
op zilver. En een overeenkomstige vond dixon ; CO en O

verbinden zich, als beide droog zijn veel minder gemakkelijk, dan wanneer water-

damp naarmede gemengd is.

In een bijvoegsel tot het bovenaangehaald opstel spreekt aemstrong zijne over-

tuiging uit dat in het algemeen nooit twee lichamen alleen op elkander werken,

maar dat altijd een dorde daartoe aanwezig moet zijn. Hij noemt do chemische wer-

king ccne omgekeerde elektrolyse (PReft.) LN.

AARDKUNDE.

De binnen-zeeën en zout-zeeën gedurende den ijstijd. — In verschillende

streken der aarde, waar het klimaat zeer droog is, treffen wij g'r.oote zout-zeeën

aan, wier water niet in verhand staat met den Oceaan. Deze zeeën werden gevoed

door den regen en door de daarin uitloopende rivieren, maar de verdamping van

hare oppervlakten is zoo groot dat bot peil niet rijst en do zee of het meer statio-

nair blijven. Hot instroomende water maakt met het verdampende water evenwicht.

Tot deze groote zout-zeeën belmoren de Caspische Zee, het Moer Aral, de Doode

Zee en vele andere kleinere meren.

Uit den aard der zaak zal eone verandering in hot klimaat ook eene wijziging

veroorzaken in den stand en de samenstelling van het water dezer zeeën. Wanneer

de luchtgesteldheid droger wordt, heeft do verdamping sneller plaats en houdt zij

geen evenwicht meer met den wateraanvoer; de zee of het meer zal kleiner worden

of uitdrogen en veranderen in een zoutvlakte. Dit is ongetwijfeld dikwijls het geval

geweest. Wanneer omgekeerd het klimaat vochtiger wordt, zal het niveau van het

water stijgen en wanneer dit slechts lang genoeg plaats heeft zal het bekken geheel

worden gevuld, een deel van het zoute water zal, als het bekken overloopt, zich

naar elders een uitweg banen, on een zoutwaterplas kan op die wijze veranderen in

ecu zoetwatermeer.

De zout-zeeën geven dus, zooals i. F. jamieson dit reeds voor verscheidene jaren

heeft aangetoond, ecu middel aan de hand om de seculaire veranderingen te ont-

dekken, die in den atmospherischon vochtigheidstoestand van de omgevende streken

hfcbbcn plaats gevonden.

Jamieson houdt om bovengenoemde reden de zandwoestijnen van Centraal Azië

voor de uitgedroogdc beddingen van vroeger daar aanwezige binnen-zeeën of meren.

In de westelijke streken van do Vcrccnigdc Staten van Noord-Amerika is tusschen

de Siërra Nevada en het Rotsgebergte oen uitgestrekt gebied met droog klimaat ge-

legen, dat voor het grootste gedeelte uil woestijnen bestaal, talrijke zoute meren

bevat en onder deze. het bekende Utah-Meor. Toen nu gilbekt onlangs deze streken
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bezocht, bleek bet hem dat dit laatste Meer in vroegere tijden een veel aanzienlijke!-

omvang bad gehad en in grootte niet voor bel Huron-Meer behoefde onder te doen.

Hij kon do oude kustlijnen vervolgen tot op oene hoogte van 900 voet boven den

tegenwoord igen waterspiegel. Aan dit thans verdwenen meer heeft men den naam

gegeven van Bonneville-Mccr. De uitvoerige geschiedenis van dit meer kan men

lezen in het Mei-nommcr van The Geological Magazine.

De toepassing van bovenstaande redeneering op de Middellandsche Zee ligt voor

de band.

Aldaar is de verdamping aan do oppervlakte telken jare belangrijk meer dan de

wateraanvoer en deze zee zonde dus langzamerhand in oen kleine zoul-zee moeten

veranderen, wanneer do door dn Straat van Gibraltar naar binnen slroomende water-

massa bet evenwicht niet herstelde. Een slechts geringe verheffing van den bodem

daar ter plaatse zoude tengevolge hebben dat. de Middellandsche Zee in een of meerdere

zout-zeeën veranderde on zoude ook op het klimaat van Europa een belangrijken

invloed uitoefenen. Ook de Middellandsche Zee heeft niet altijd haar tegenwoordige

gedaante gehad; ook voor haar heeft een periode van uitdroging beslaan. Dat

vroeger Africa en Europa mot elkander verbanden wsren, wordt o. a. bewezen door

de talrijke diervormen, die beide werelddeelen in de kuststroken gemeen hebben.

{Natur/orscher ,
XVI11 jaargang, No. 31.) hg.

DIERKUNDE.

De temperatuur der Monotremata. — Zooals bekend is hebben de zoogdieren

een temperatuur, die gelijk of nagenoeg gelijk is aan die van den mensch. Miklucuo-

MACLAY heeft onlangs aangetoond dat do Monotremata te dien opzichte een uitzonde-

ring maken.

Volgens hem bedraagt do warmtegraad van bot lichaam van Echidna hystrix

slechts 28° C.; bij Ornithorynchus paradoxus was zij nog lager en bedroeg zij

slechts 25,2° C. (Proceedings of the Linneart Society of New South Wales, vol. IX
,

bl. 1204.) mg.

PHYSIOLOGIE.

Proeven op een onthoofden. — De heeren r. iiegnaiid en p. love zijn in de

gelegenheid geweest proeven te nemen op een onthoofden, onmiddellijk nadat het

hoofd van den romp gescheiden was. Het eerste waargenomen verschijnsel was vol-

strekte samentrekking van al de spieren van den romp met volkomen onbewegclijk-

heid. Het gelaat had oene kalme uitdrukking zonder ceiiigc de minste spierbeweging,

doch de oogleden waren krampaebtig gesloten. Deze toestand duurde 2 a 3 minuten.

Geen do minste reflexen koudon worden opgewekt, behalve cene geringe der iris
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door sterk licht. Een geïnduceerde stroom, aangebracht op
den nervns vagus,

had

contractie van do vezels van EEISSEISEN in de longen ten gevolge, verwekte duide-

lijke bewegingen van do maag en de ingewanden, die zich tot het colon transversum

uitstrekten, — en dood het slijmvlies der maag rimpelen, waarbij op de ganscho

binnenvlakte van dit ingewand druppeltjes snccus gastricus verschenen. Rechtstreeks

op de longen aangewend, deed de inductiestroom de vezels van eeisseisen zich

samentrekken, en op de musculi lumhricales en inlerossei der hand aangewend, be-

wees zij dat de werking dier spieren diegene is, welke door duciienneis beschreven.

De heer paul beet besprak na do lezing van deze nota de proeven, die men op

onthoofden kan verrichten, en voegde daarbij, dat hij bij zulke onderzoekingen de

transfusie van bloed en de kunstmatige ademhaling als nuttig en geoorloofd aan-

raadde, zoolang het onderzoekingen op den romp gold, doch dat hij de inspuiting

van bloed in het hoofd ongeoorloofd achtte, en dat niemand tot deze het recht bezit,

omdat, zoo de proef (indertijd mot goed gevolg door beown-sequaed op oen hondskop

genomen) gelukte, men den onthoofde de vreeselijkste morele en physioke marte-

lingen zou doen ondergaan (Compt. renet. Tom. Cl. pag. 269 en 272).

D. L.

ANTHROPOLOGIE

Megalithische overblijfselen in Polynesie. —- In Science deed kapitein

HEBENDBEN modedeeling omtrent eigenaardige stcenon bouwwerken op het eiland

Ponapi'. Kleinere eilanden aan de bevaarbare kanalen zijn omgeven van 3 tot fi voet

hooge steenen muren, en binnen deze staan lage woningen, die zeer goed van

zware steenblokken gebouwd zijn, T)e steenen zijn aan de helling van een iets ver-

wijderden berg nitgebroken en in de steengroeven vindt men nog behouwene blokken ,
die liggen zijn gebleven. De meeste van die wallen liggen echter thans onder

water, hier en daar verscheidene voeten diep, zoodat het niet betwijfeld kan worden

dat hier sedert hef bouwen der wallen eene daling heeft plaats gehad. (Humboldt ,

Aug. 1885, S. 340). — Er wordt niet bij verhaald of dat eiland Ponapi' al of niet

bewoond is, en men verneemt dus ook niet of de tegenwoordige bevolking in de

bedoelde woningen is gehuisvest. Hoe dat zij, —
indien de medcdeeling juist is,

moeten zij, die deze muren en woningen hebben gebouwd, op vrij wat hoogcr trap

van technische ontwikkeling hebben gestaan dan de vervaardigers van tal van

monumenten, die alleen van veldstoencn gebruik maakten.

B. L.

METEOROLOGIE.

Het zuurstofgehalte van den dampkring. — Door de onderzoekingen van vox

jolly te München, in 1878, was gebleken, dat hel zuurstofgehalte van de damp-
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kringslucht niet constant bleef. Sedert werd de juistheid van dit onderzoek in het

licht gesteld door MOSLEY , VOGLER en HEMI'EL en mi zeer onlangs door u. kreusler.

Met het verbeterd apparaat van von jolly deed hij meer dan honderd analysen.

Hij heeft wel het bestaan van verschillen in het zuurstofgehalte kunnen aantoonen,

maar vond deze geringer dan zijn voorganger. Hoewel de richting van den wind,

de luchtdrukking, de warmtegraad en de hoeveelheid gevallen regen zorgvuldig wer-

den waargenomen en deze ongetwijfeld op de samenstelling van den dampkring ceni-

gen invloed kunnen uitoefenen, slaagde kseusler er toch niet in door cijfers het

verhand te kunnen aantoonen. De uiterste grenzen van de verschillen waren gelegen

lussohen 20,867 en 20,991 percent. Het gemiddeld cijfer getrokken uil 99 waar-

nemingen, gedaan in 1883, was 20,991 percent. Als gemiddelden voor de verschil-

lende maanden worden dc volgende getallen opgegeven: Januari 20,910; Februari

20,911; Maart (wordt niet vermeld); April 20,910; Mei 20,910; Juni 20,917; Juli

20,918; Augustus 20,920; September 20,913; October 20,909; November 20,903 ;

December 20,906. Uit deze cijfers blijkt dat inderdaad kleine verschillen bestaan in

het zuurstofgehalte van de atmospherische lucht en dit gehalte het grootst is in de

zomermaanden. "Waarschijnlijk moet dit worden toegeschreven aan het assimilatie-

proces van de planten. De waarnemer heeft een verslag gegeven van zijn onderzoek

in dc Landwirtschaftliche Jahrbücher, Dl. XIV, 1885, bl. 305 on hoeft ook een

critischc beschouwing geleverd over vroegere proefnemingen. {Naturf
'orscher, XVITI

jaargang, No. 31.) hg.

GEZONDHEIDSLEER.

Cholera-inentingen van dr. eerran. — In dc zitting van de Académie des

Sciences van 13 Juli jl. bood pasteur namens dr. rrouardel aan die Akademie

het rapport omtrent bet bezoek van do fransche Commissie aan dr. perkan aan,

dat in de Académie dc médecine duor BROUARDEL was uitgebracht, on, gelijk men

ook in de Nederlandsche dagbladen heeft kunnen lezen, geenszins gunstig luidde.

Pasteur voegde bij die aanbieding een kort woord ten gunste van eerran en ver-

wees naar eene nota van dezen, welke voorgelezen werd. (Compt. rend. Tom. Cl

pug. MC en M.7). De ruimte ontbreekt ons om den inbond dier nota hier weder

te geven; zij behelst trouwens weinig meer dan wat reeds op verschillende plaatsen

over de inentingen van dr. TEHRAN is medegedeeld. — Deze schijnt zich overigens

kandidaat voor den prijs van bet legaat van BEÉANT te bobben gesteld; immers in

de volgende zitting der Akademie (20 Juli) kwam eene nota in van dén volgenden

inbond; »De commissie uit de Académie des Sciences, belast met het onderzoek

naar do aanspraken dor kandidaten op don prijs BEÉAKT , verklaart ten opzichte

van den arbeid van den heer FEEEAN dat, vAhr elk onderzoek, het voor haar

gebiedend vereischt wordt dat zij tot hare beschikking heeft de officieele en volledige
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statistieken, die betrekking bobben op do reeds door dien geneesheer verrichte in-

entingen. Zij drukt govolgelijk den formeelen wenscb uit dut die statistieken zoo

spoedig tnogelijk aan de Akademie worden toegezonden” (iCompt. rend. IX pag. 227).

d. L.

VERSCHEIDENHEDEN.

Epilepsia auricularis. — De beer bouciieron deelde aan do Académie des

Sciences dc uitkomsten mode van zijn onderzoek omtrent die epileptische verschijn-

selen, die het gevolg zijn van ecnc prikkeling van de gevoclszenuwen van het in-

wendig oor, welke verschijnselen bij dieren en menschen van eiken leeftijd kunnen

voorkomen, en van de zuivere epilepsie te onderscheiden zijn door de gelijktijdige

aanwezigheid van een oorlijden, bepaaldelijk van drukking in het oor (otopiesis). Deze

soort van epilepsie moet gerangschikt worden naast do epilepsie van bhown-sequaiui

door prikkeling van den nervus trigeminus. Dc wijze waarop de zenuwen bij de

epilepsia auricularis aangedaan worden is meestal bij den mensch deze, dat ten ge-

volge van een catarrh de huizen van Eustachius (of eene er van) wegens de zwel-

ling van het slijmvlies zich sluiten, en dan ten gevolge van de opslorping der in de

trommelholte bevatte lucht in deze een luchtledig ontstaat. De buitenlucht drukt dan

met een gewicht van 1 kilogram op hot trommelvlies, welke drukking door do gc-

hoorbeentjes wordt overgebracht op het vocht en do zenuwen van den doolhof. Deze

zenuwen worden dus gecomprimeerd (eenzijdige of beiderzijdige doofheid) maar tevens

worden zij, evenals alle gedrukte zenuwen, abnormaal geprikkeld. Die prikkeling nu

wordt ovorgebracht naar het mesocephalon, wekt de bewegingscentra van dit hersen-

gcdeelte op en veroorzaakt alzoo epileptische bewegingen, schreeuwen enz. Bij in-

voering van lucht door dc Eustachiaanscho buizen houdt de aanval op. Ook een

vreemd lichaam in den uitwendigen gehoorgang, b. v. een prop oorsmeer, kan door

drukking op het trommelvlies dezelfde verschijnselen te voorschijn roepen. liet epi-

leptisch schreeuwen van honden heeft dan ook volgens mégnin en SOCAiiD tot oor-

zaak zulk een prop, waarin eigenaardige acari (iChorioptes ecaudatus) bevat zijn.

De aanwezigheid van deze in hondenhokken kan de ziekte bcsrneüelijk maken {Compt.

rend. Tom. C. 1, pag. 92). x>. l.
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STERREKUNDE.

Photographien van den Melkweg, —

In eene zitting in de maand Augustus van

de Parijsche Academie van Wetenschappen werden zeer fraaie photographien overge-

legd van ecu deel van den Melkweg, die door de gebroeders PAUL en pjiosperhenry

vervaardigd waren. In het tentoongesteld cliché kon men 5000 sterren van do zesde

tot de vijftiende grootte teilen; zij waren genomen van eene ruimte van 20!»' in

Rechte Klimming en 3° in Declinatie. Met eene loupc, die een vcrgrootingsvermogen
had van 25 tot 30 malen, konden alle onderdeden der photographie scherp onder-

scheiden worden.

De inkaartbrenging van alle aan den hemel zichtbare sterren behoort wel lot de

mocielijke, maar daarom niet tot de ónmogelijke dingen. Het aantal vereischle cliché s,

wanneer ieder dezer gelijk was aan het door de H.H. iieney tentoongestelde, zonde

fiOOO zijn. Wanneer deze arbeid verdeeld werd tusschen de beoefenaars van de astro-

nomie in bet noordelijk en zuidelijk halfrond, zouden twintig millioen sterren in een

lustrum in kaart kunnen worden gebracht. Zoo zoude men, wanneer een zestal obser-

vatoriën zich verbonden ieder 150 tot 200 cliché’s jaarlijks te leveren, in 18 1 een

kaart van den hemel kunnen uitgeven, die in nauwkeurigheid niets te wenschen

zouden overlaton.
hg.

NATUURKUNDE.

Samendrukbaarheid van water en van alcohol en van mengsels daarvan. —

Pagliani en viceniini hebben de volgende waarden gevonden voor de samen-

drukbaarheid van water op verschillende temperaturen ;

12
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Dio samendrukbaarheid neemt dus af van 0° tot 60° om van daar af weder toe

te nemen, zoodat zij bij 100° vrij juist even groot is als bij 40°.

Voor ethylalcohol hebben pagliani en palazzo een samendrukbaarheid gevon-

den, die van 0° af aanhoudend toeneemt. Voor mengsels van deze met water vonden

zij o. a. hot volgende.

Kleine hoeveelheden alcohol in hot water verminderen de samendrukbaarheid daar-

van. Mengsels, die iets minder dan 38 pel. alcohol bevatten hebben lot 20° on die

welke 50 pet. bevatten reeds bij 0° een samcndrnkkingscoeflicient, kleiner dan die

van water op dezelfde temperatuur.

Mengsels, die minder dan 19 pet. alcohol bevatten, vertoonen evenals het water

eene met de temperatuur afnemende samendrukbaarheid, tot een zeker minimum bij

eeno temperatuur die van het gehalte afhangt, maar altijd lager is dan die van

bet water. Voor een alcoholgehalte van ,19,07 pet. ligt die temperatuur reeds be-

neden 0° (Atti delle li. Accademia delle Scienze di Torino XIX en daaruit Journal

de physique (2) IV, p. 371). ln.

Elekiropseudolyse. — Zoo als bekend is, kunnen zelfs do zwakste clcklromo-

torisebe krachten de platina-elektroden van een voltamctor polariseren. Tommasi

{Bulletin de la société chimique XXXXIII, p. 418) meent nu dat hierbij geen

eigenlijke elektrolyse kan optreden, zoodra de elektromotorische kracht kleiner is

dan die, welke met 69 calorien overeenkomt. Hij slaat dus voor dit verschijnsel den

naam van elcktropsoudolyse voor. De kwestie is zeker een nader onderzoek waard.

LN.

Overgangswederstand. — Goee {Proceedings Hogal Sociehj of London, 2

Maart 1885) meent liet bestaan van zulk een wederstand, nevens do polarisatie,

nogtiaals buiten twijfel te hebben gesteld. Hij vond dat deze afhangt van den aard

van het metaal der elektroden on van de vraag of die van een bepaald metaal als

anode of als kathode dient (hetgeen toch naar een chemische werking heenwijst.

Reft) en verder van den aard, do concentratiegraad en de temperatuur der oplos-

singen. Ook is hij meestal het grootst aan de kathode en mot toenemende stroom-

sterkte wordt hij kleiner. Hij gebruik van eene grootc kathode tegenover een kleine

anede is hij meestal grootor dan omgekeerd. LN.

jij 0° C 0,0000503 bij 50° C .. . 0,0000307

470 » 60° » 389

445 » 70° » 390

» 30° » * 80° » 396

» 40° » 409 » 90° » 402

bij 100° C 0,0000410
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Geislerbuizen.
—

Neesen ( Verhandlungen der Physikalisehe Gcsellschafl in

llerlin 1885, p. 17) beeft gevonden dat men, om oen bepaalden Imogen verdun-

ningsgraad in zulk een buis te bereiken, veel langer pompen moet, als gedurende

dit pompen de vonkenstroom in do buis overgaat, dan wanneer dit niet bet geval

is. Daarbij ontstaat een zwarte aanslag op den wand van don glazen bol, die de alumi-

nium-elektroden omgoeft, welke aan de lucht blootgesteld verdwijnt. De werking der

vonken bestaat dus hoogst waarschijnlijk in een ontleding van organische stoffen,

die in de lucht aanwezig zijn. Er werd hierbij een vetvrije pomp gebezigd.

LU.

SCHEIKUNDE.

De zoogenaamd allotropische toestanden van arseentrioxyde. — Hoewel

kkügee, EOSE c. a. reeds op den invloed van den waterdamp op de langzame ver-

andering van atnorpli in kristallijn arseentrioxyde gewezen liadden, wordt deze ver-

andering gewoonlijk op
ééne lijn gesteld met den overgang van do verschillende

allotropische toestanden van zwavel in elkander. Clemens winklee heeft de hetec-

kenis van de aanwezigheid van waterdamp thans helder in het licht gesteld. Immers

gedurende ruim twee jaren bleef glasachtig arseentrioxyde volkomen onveranderd,

wanneer het in het luchtledig of in droge gassen (lucht, waterstof, koolzuur) werd

bewaard. Was het binnen een exsiccator geplaatst, waarin de. lucht door middel van

phosphorpentoxydc van den waterdamp werd beroofd, dan was de verandering uiterst

gering; iets sterker was zij in door zwavelzuur of chloorcalcium gedroogde lucht;

in met waterdamp Verzadigde lucht geschiedde zij sneller dan in gewone lucht. Winkleb.

stelt zich voor, dat het amorphc arseentrioxyde waterdamp op zich verdicht, en in

het gevormde water opgelost wordt; het kristallijno arseentrioxyde, hetwelk minder

oplosbaar is dan het amorphe, scheidt zich uit de oplossing af, waarin dan weder

een weinig van het amorphe opgenomen wordt.

Het gewicht van het arseentrioxyde, grooter geworden door de opname van water-

damp, kon echter in een exsiccator met phosphorpentoxydc niet weder tot hel oor-

spronkelijke teruggebracht worden.

De verandering van het glasachtige, amorphe arseentrioxyde in een ondoorschijnende

massa, die bij verwarming o. a. door eegnaulï werd opgemerkt, beschouwt clemens

WINKLER als een verschijnsel van anderen aard. (.Journal für praktische Chemie

XXXI, 247). d. v. c.

AARDKUNDE.

De stroomrichting der gletschers. — Na in eene beschrijving te zijn getreden

van vijf quaternaire gletschers, van eene gemiddelde lengte van acht mijlen, die
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vroeger in oostclijk Californio van de hellingen der Sierras vloeiden naar de uitge

strekte dalen van het Mono-Meer, beantwoordt tv. J. MC. gee do vraag, welke de

oorzaak is van de gelijke richting, die alle deze glclschers zijn gevolgd. Hij is door

zijn onderzoek gekomen tot het vaststellen van deze wet: «IJsstroomen, vloeiende

over eene vlakte, kiezen steeds den weg tot welken de stralen der zon in de ge-

ringste mate kunnen doordringen.” (American Journal of Science, 1885, hl. 386).

HG.

PLANTKUNDE.

Het thermotropisme der Myxomyceten. — Onlangs heeft stahl den invloed na-

gegaan van de verschillende verwarming op de richting der beweging van plasmodien

van Fuligo varians (Aethalium septicum). Hij bracht de eenc helft der plasrnodicn

in aanraking met water van 30° en de andere helft met water van 7°; de ver-

takking en zwelling vertoonden zich weldra aan hot eerste gedeelte en bleef achter-

wege bij do .andere helft. JULIUS 'WOKTMANN, die deze onderzoekingen herhaalde,

toonde aan, dat do grens voor de ontwikkeling gelegen was tnsschen 35° en 40°.

(Berichte der deutsch. hot. Gesellsch. 18S5, hl. 117). hg.

DIERKUNDE.

Misvormde eieren van kikvorschen.
—

He invloed cener mechanische prikke-

ling op de ontwikkeling van de eieren van enkele Batrachiers is nagegaan door

wilhelm koux. Hij experimenteerde op de eieren van Rana fusca en van Rana

esculenta, zoowel vóór als na de klievingsperiodo. Het vermogen tot ontwikkeling

van de eieren bleek niet verloren te zijn gegaan, ook wanneer uit de met oen naald

gemaakte opening een vierde of vijfde van den gehoelen inbond was weggevlocid.

Vele larven uit deze misvormde eieren geboren, bleven editor zeer klein en ont-

wikkelden zich niet verder; andere vertoonden afwijkingen, die bij de normaal ont-

wikkelde dieren niet voorkomen. Uit do proefnemingen is o. a. gebleken dat dezelfde

abnormaliteiten ontstonden, wanneer de gedeeltelijke wegvlooiing van den inbond

plaats greep tijdens do verschillende perioden der klieving. (Zeitschrift für Biologie ,

Dl. XXI, bl. 411). hg.

Elektrische verlichtingstoestellen van ikouvé. —
Do heer belacaze-dutiiiees

gaf in de Académie des Sciences een hoogst gunstig bericht omtrent de elektrische

verlichtingstoestellen ten dienste vooral van dier- en plantkundigen, samengesteld

door den heer ikouvé. Behalve een niet nader beschreven toestel (photophore),
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bestemd om een zeer sterk licht te werpen op ontleed wordende voorwerpen, be-

schrijft bij oen apparaat dat o. a. van groot nut moet zijn op zoologische stations.

Hel bestaat uit een cylindervormig vat van kristal, welks bodem met een verzilverde

spiegel bedekt is, en dat van boven overdekt wordt door een verzilverden parabolischen

reflector, in ’t middenpunt waarvan een gloeilamp is opgehangen. Het vat wordt

gevuld met zeewater, waarin de dieren zich bewegen, die men onderzoekt. Er heeft

eene terugkaatsing plaats van vertikale lichtstralen tusschen hot parabolisch deksel

en oen spiegel, waardoor de inhoud van het vat zoodanig verlicht wordt, dat de

voorwerpen daarin tot in de kleinste bijzonderheden kunnen worden bestudeerd. Do

resultaten, die de lacaze-dutiiiehs met dezen toestel en met bohnlp van eeno

loupe te Eoscoff en in het laboratorium-Arago heeft verkregen, waren volgens hem

inderdaad opmerkelijk. Om de fermentation te bestuderen, wordt de toestel eenigzins

gewijzigd door een metalen beslag om den rand van het vat, waarop het deksel

wordt vastgeschroefd, ten einde het indringen van lucht te weren. Een metalen

omkleedsel in den vorm van een lantaarn beschut den toestel voor schokken van

buiten (Compt. rend. Tom Cl, pag. 405). D. L.

Eene fluitende slang. liet volgend bericht, dat wij onder het noodige voor-

behoud plaatsen, werd ons toegezonden. >ln het Smithsonian Institute te Washington

bevindt zich thans een zonderlinge fluitende en zingende slang. Het dier brengt ge-

luiden voort als een jonge spotlijstcr (mocking bird); dc man, die de slang ving op

een spoorbaan in Maryland ,
meende dan ook dat hij oen vogel achterna zal. Het

dier is ongeveer vier voeten lang en gelijkt volkomen op cene gewone [?] slang,
ofschoon dc kop iels hoeft van don vorm van een »pug-dog” [aaphond ? Afl'cnpinscher?]

Wanneer het fluit of zingt, maakt hot eene reeks van sprongen, evenals ecu vorsch.

Nog nooit was zulk eene slang in Amerika gezien, en hot tegenwoordig exemplaar

verschilt aanmerkelijk van do Afrikaansche en Oost-lndischo zingende slangen [welke?]

(The Graphic. Aug. 23, 1883). — Van Heterodon niger (platyrrhinus ?)
,

eene tot

de Colubrina beboerende, in Noord-Anierika levende slang, werd reeds vroeger

beweerd, dat zij, boos wordende, baren hals doet opzwollen en eene soort van ge-

fluit laat booren. D. L.

METEOROLOGIE.

Het roede avondlicht. — In oen brief van don heer r. tacchini te Home meldt

deze o. a. dat sedert don 3-" Juli j. I. door hem de verschijnselen aan den avond-

hemel
,

die aan de uitbarsting van den Krakatoa toegcschrcvcn werden, wederom

zijn waargenomen. Ofschoon, zegt hij, die verschijnselen zich in minderen graad dan

in 1883—1884 vertoonden, schijnen de waargenomen afwisselingen er van, tegelijk
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met liet plaats gehad hebbende verdwijnen, te bewijzen dat men ze niet moet toe-

schrijven aan de genoemde uitbarsting. Tegelijk voert de heer JOSÉ J, lamdekexi,

die reeds vroeger beweerd had dat de roodc avondlichten in verband staan met de

komeet eiela-gameaet
,

nieuwe gronden voor zijne meening aan, omtrent welke

wij naar het oorspronkelijke verwijzen ( Compt. rand. Cl, pag, 331). Eindelijk maakt

de heer ciiapel de Akademie opmerkzaam op de avondlichten, door hem te Parijs

van den 9 " tot den 14 l;" Augustus waargenomen, als staande deze naar zijne

meening in verband met de kosmische zwermen, bekend onder den naam van

St. Lanrentius-stroom (Jhid. pag. 488). d. l.

DELFSTOFKUNDE.

De steenkolen.
—

De oorzaak van het ontstaan der steenkolen ligt nog steeds

eonigszins in het duister. Volgens de gewone voorstelling zoude turf veranderen in

bruinkool, deze in steenkool en de laatste weder in anthraciet. In den latercn tijd

heeft deze meening bestrijders gevonden, die van oordeel zijn, dat om den oorsprong

der steenkolen te verklaren een andere weg moet worden ingcslagen. Volgons hen

zou het veen van den tegonwoordigen tijd steeds veen blijven, zoude in de tertiaire

en secundaire periode de bruinkool als zoodanig zijn ontstaan en zouden in de daaraan

voorafgaande tijdvakken de steenkolen zich dadelijk hebben gevormd.

De vondsten van anthraciet en steenkolen in jongere lagen pleiten eonigszins ton

voordeele van deze theorie. Zij heeft een verdediger gevonden in b. eenault, die

vooral de stcenkolenlagen van Comracutry heeft bestudeerd. In de stukken steenkool,

die door hun ligging bleken van jongeren datum te wezen, was het koolstofgehalte

grootcr dan in de daaronder gelegen stukken; de planten, uit welke zij waren ont-

staan, bleken dezelfde te wezen.

Uit het scheikundig onderzoek dezer planten, ingesteld door den heer oaknot,

bleek dat de hoeveelheid koolstof, waterstof en zuurstof ongeveer dezelfde bleef bij

de verschillende doelen der planten, als wortel, hout, schors. De dcstillaticproduclcn

leverden belangrijker verschillen op, wat door den aard der weefsels voldoende ver-

klaard kan worden, [J\atwforscher , 1885
,

n°. 33). hg.

GEZONDHEIDSLEER.

De cholera-inentingen. — Dr. pekran heeft aan de Académie des Sciences

geschreven dat een oponthoud te Madrid hem had verhinderd de door de commissie

voor den prijs BRÉANT gevraagde statistieken van zijne cholera-inentingen te vol-

tooien en over te zenden, doch dat hij meende die •toezending over acht dagen te
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kunnen beloven. Hij voegde bij dien briel ecno nota over cene «chemische inenting-

stof” (vaccin chimique) legen de aziatische cholera. Daarop merkte de heer VULPIAN

in de zitting der Akadomie van 5 Aug. j. 1. aan, dat da heer feiikan de bedoeling

der bovenbedoelde commissie (zie Bijblad bladz. 87) niet scheen te hebben begrepen;

die commissie had niet gevraagd de statistieken van den heer teiiean, maar wel

dc of/icicele statistieken, uitgaande van de Spaansche autoriteiten. Vulpian drukt

daarbij den wensch uit dat do Spaansche rcgeering zicli verplicht zal achten, in het

belang der menschheid , licht te verspreiden over hetgeen men over de waarde van

de inentingen van perean weet. Van de «chemische inentingstof’ werd verder niet

gewaagd (Compt. rand. Tom. Cl , pag. 363). Vooris hcbbon de boeren PAUL gibiek

en vau ermenghem, na uit Spanje te zijn teruggekeerd, waar zij zich zonder veel

vrucht met perran in contact hebben gesteld, tot nadere opheldering der kwestie

incntingsproevcn op dieren
genomen. Bij eene reeks van Qavia’s (cobaya’s, guineesche

biggetjes) hebben zij 3 c.c. vergiftige cultuur van komma-bacillcn onder de huid

ingespoten. Nadat drie weken later do daardoor veroorzaakte zickelijkc aandoeningen

waren geweken, hebben zij bij diezelfde dieren het cultuurvocht langs den natuur-

lijken weg in do maag, of door eene incisie in den buikwand ili den twaalfvingerige

darm gebracht. AI die dieren zijn gestorven onder de onmiskenbare verschijnselen

van cholera. In de vochten der ingewanden werd eene enorme menigte volkomen

goed gekenmerkte cholera-bacillen aangetroffon. De inenting werd verricht met onver-

zwakt fcift, afkomstig uit het laboratorium van dr. ïeeean zelven. Toch stierven

van de twintig dieren slechts vier ten gevolge der inenting un bij dezen waren noch

in hot bloed noch in de ingewanden cholera-bacillen te vinden. Zij zijn blijkbaar

gestorven tengevolge van eene plaatselijke aandoening, die bij de overige cobaya’s
zich ook wol ontwikkelde, doch goed afliep. Gibibe en van eemenghem voeren

nog aan, dat de aan de cobaya’s ingespoten hoeveelheid vocht bij den mensch naar

evenredigheid 0,50 liter zou moeten bedragen. Toch behoedt de eerste do cobaya’s,

die nog wel zeer onvatbaar voor cholera zijn, niet tegen deze ziekte. (Compt. rend.

Tom. Cl, pag. 470). d. l.

Varia over mtcrobiën.
—

Uit op mannelijke cobaya’s en honden genomen proef-

nemingen trekken K. lépine en gaekiel koux het besluit, dat do micrococcus ureae

Cohn., binnen de gezonde urethra gekomen, zich kan vermenigvuldigen, ook wan-

neer, dc urine zuur reageert, en aandoeningen van de blaas on de nieren kan ver-

oorzaken, die doodclijk kunnen zijn.

Do injectie van zelfs uiterst kleine hoeveelheden cultuurvocht van het microbium

der typhoido koorts in de aderen of binnen het peritonaeum van dieren is hoogst

gevaarlijk, — dc onderhuidsche inenting niet. Daarom heeft tavon dat gift op zich

zelven en op vier andere personen ingeënt. Er volgde alleen een voorbijgaand onwel

bevinden. Is zulk eene inenting voorbehoedend? Tayon kan dit niet beslissen.
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Uit proefnemingen, door koubassoit ingesteld, en naar welke wij verwijzen,

trekt liij hot gevolg, dat de septische raicrobiën en die van mazelen en van tuberculose

van de moeder op do vrucht overgaan (Com.pt. rend., Tom Cl pag. 448, 450 en 451).

d. L.

VERSCHEIDENHEDEN.

De wereldtaal.
—

In liet noinmcr van 8 Augustus 1885 van het bekende fransche

tijdschrift La Nature breekt een professeur der Ecole des Haules Etudes commcr-

ciales, de heer aug. kehckhoits, een lans voor Volapük. Hij vermeldt o. a. dat

thans niet minder dan vijf-en-vijftig vereenigingen zijn opgericht, wier leden zich

met de beoefening der wereldtaal bezighouden. Zelfs te Beyrouth in Syrië heeft do

taal van schieter adepten gevonden. Do dictionnairc, Volapük-Deutsoh, van den

thans te Constanz wonende geloerde, bevat 13000 woorden on wordt reeds voor de

vierde maal gedrukt. Woordenboeken ten behoeve der Franschen, Engelschen, Itali-

anen en Hongaren zijn in bewerking. Tc Parijs zal weldra tot stand komen cenc

«Association framjaiso pour la vulgarisation do la langue commerciale nniverselle”.

In dezelfde stad is men voornemens in 1889
, hij gelegenheid van de wereldtentoon-

stelling. een congres te houden, tot welks bijwoning allo beoefenaars van Volapük

zullen worden uitgenoodigd.

Zooals men ziet leggen de Franschen den nadruk op
het woord «handelstaal.”

Descartes en leibnitz droomden van cenc «wereldtaalAl hg.


