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A. 

Aantrekkingskrachten. A het 
mieten” van.......... OS 1D 

Aardappelen (Een middel om 
winter-) lang te bewaren... 1893 121 

MAT 

AardbevingteEnkhuizenin1602 1884 345 
men Andalusie. (De). ..... 1885 294 
„ in Japan. (De laatste he- 5 

ILG) on 1894 158 
Aardbevingen (De) op Zante.. 1893 179 
| en vulkanen. (Oude en 

nieuwe theorieën over). 
1890 bl. 140, 181, 207 

» 

B» in Griekenland......... 1894 356 
| Ruding van 17 Maart. 
Ln 1883 223 
B nes. (Prof. Virchow’s 

3 ETE) A 1886 191 
„ en domesticatie van 

vreemde dieren…....... 1887 469 
_Aeccumulateurs......……… … 1889 152 
„Afstamming van den mensch” 
EENES). 1885 326 
Agregatie-toestanden. (De drie). 
5 1891 bl. 177, 222 
Albinus (Bernard Siegfried) 

Levensschets.........…. 1887 1 
___„ Nog iets betreffende.... 1887 190 
_Alchymisten. (De leer der) 1887 bl. 365, 411 
_Alchymist (De) der Negentiende 
On re RE 1891” 76 

Algiers. (Schets van het klimaat 
e van Noordelijk)... 1888 280 
__Alkohol (Wanneer is de) ont- 
ee CR 1892 154 
_ Aluminium (De bereiding van) 
ZIN OXYAO, 1887 121 

_ Aluminium-bereiding te 
| ret en 1888 415 
Aluminium-bereiding........…. 1891 308 
Anilinerood (De onschadelijk- 

heid van) bevestigd... 1893 31 
Rantarotisoh vraagstuk. (Het). 

1891 bl. 309, 543 
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Antarctisch vasteland. (Nieuwe 
bewijzen vóór het bestaan 
van een voormalig)........ 18953 

Antimonium. (Naamsafleiding 
EN Re (0E EA 1884 

Antimoon. (Onde voorwerpen 
VAR NN ln ee 1893 

April 1893 (De maand) in 
Paatschland;. Zange rn, 18953 

Archimedes en de kroon van 
ETIGFOb fsd tete ala orale 1886 

RSHOt tt net A ON 1892 
Astronomische problemen .... 1885 
Autotomie of zelf-amputatie(De) 

in het dierenrijk .......……. 1887 
Avondgloed in de maand No- 

vember 1883 in ons vaderland 
WAAESORLOULCT: Pb ore rang a 1884 

B. 

Bacterien. (De ontdekking der). 1884 
Bacteriën... eme 1894 bl. 106, 
Bacteriologisch onderzoek,(Over) 

naan Koel, vee. 1891 
Ballon-vaart. (Een). .......... 1893 
Bamboes (De waarde van het) 

in Oostelijk-Azie....... 1886 
REED A: dress oons 4 aderen 1886 

Barnsteen. (Het)............…. 1889 
„ (Uit degeschiedenis van het)1894 

Bary. (Anton de)..........…. 1888 
Batterij van O’Keenan. (De auto- 
matische)... -.:ss...... 1888 

Beenderholen (Twee nieuw ont- 
dekte) in Zevenbergen... 1889 

Belon. (Pierre)... „en «««« 1888 

Berri-Berri-onderzoek. (Het)... 1889 

Besproeien met zeewater... 1888 

Bevloeiingsvelden(De)van Parijs 1889 

Bierbrouwers( Het laboratorium 
der) te Berlijn .….......... 1888 

Bladvulling .…….....--.------. 1890 

Bleeken. (Eene nieuwe wijze van) 1886 
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Bliksemafleiders. 

eo wvamniekel ss 1e 1e 
Bliksemafleider. (De)... 

(De) van Saint-Omer, in 
USR ee rene 

Bliksemgevaar tengevolge van 
telegraaf- of telephoon- 
MIDen AAR Ae Apr rf. 

„ bij telefoongeleidingen.. 
Bliksemslag. (Een merkwaar- 
EREN Baden ae 

Bloed uit heteenelichaam naar 
het andere. (Proefneming met 
het overbrengen van)... 

Bloemen. (Gevulde en dubbele) 
Boeren in het land der Ovram- 

» 

Bolometer. (De verdeeling van 
de warmte in het zonne- 
spectrum en de). 

Boom. (Een opmerkelijke). .…. 
„ van Kum-Bum. (De). .…. 

Boomen en mieren. (Een ver- 
bond. tusschen). … ………. … 

„ (Over de voeding van 
sommige) door schimmels 

Borstlijders. (Het klimaat van 
Zuid-Afrika en zijne geschikt- 
heid voor Hollandsche). 

Boussingault. (Jean Baptiste)... 
Brandharen. (lets over den bouw 

en, den anhoud: der)... … 
Brault. (Leon) De Commandant 
Breedte (De variatie in de) van 

plaatsen op aarde......... 
Buijs Ballot Levensschets.. 
Buizen. (Gewalsde). 

apehe ese je iein 

Callantsoog (Van)tot St. Pancras 
BAEDORUNOUM „70 t le dee rk 
„(De bereiding van)... 

Ceratodus. (De geschiedenis 
VAR MEE), trent ee 

Chladnische klankfiguren. (Iets 
EE 

Chloorkalium als zout gebruikt. 
Cholera in Spanje (De inenting 

PRRONS GONE Ara re EES 
Coltadon. (Jean Daniel) Levens- 

BEEREN Jon Ferraris EELS an Ce 
Columbus en het kompas... 
Continenten. (Over den oor- 
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„ Hographie. 

Deiman. (Jan Rudolph) Levens- 
schets. van …… … 

Deville. (Henri Sainte-Claire) 
Lievensschets. . …… enen 

Diamant (Hoe Moissan tot de 
vorming van) geleid werd 

„ (Hoe men leerde dat) 
koolstof 18 

Diepzee onderzoekingen (De) 
van de „Pola” in de Ooste- 
lijke helft van de Middel- 
landsche. zee Zn 

Dieren.(Nieuweonderzoekingen 
over de zintuigsgewaar- 
wordingen der)......... 

„ (Debewegingsorganen der) 
„ (Hoe brengen de) den 

winter. door …, ane 
Dierenriem. (lets over den)... 
Dissociatie-verschijnselen .… 
Dolmens (De) van Charras .…. 
Donders. (In memoriam Prof.) 
Doodspijlen:. nanne 
Droogte en warmteperioden.(De) 
Droomen (Wat men in vijf se- 

konden): kan. „Ansen 
Dronte (Didus ineptus) (Bericht 

van eenen ooggetuige aan- 
gaande de). … nn 

Druifluis. (De) 
Dubois-Reymond. (Het jubileum 

VAN) sen saret 

Duinen. (Boschbeplanting der) 
„ (Eenigeopmerkingen over 
de boschbeplanting der)... 

Dumas (J. A. B.) in de Fransche 
Academie herdacht. ....... 

E. 
Eboniet. (De physische eigen- 

schappen vanen. see 
Edison’s nieuwste vinding. (Pyro- 

magnetische Dynaumomachine) 
Eemdal (Het) en het eemstelsel. 
Eilanden. (Over de vorming van) 
Eindigheid of eeuwigheid? 1885 
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Electriseermachine. (Wims- 
huünsti8) els ern ole aen 

Electrici. (Een diner van)..… 
Electriciteit als beweegkracht. 

„ (De geleiding der) door 
gassen en dampen... 

„ (De)een der oorzaken van 
de aardbevingen 
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ì Electriciteit op den gu eroe. 
j (De invloed van de)... 1893 
Electrisch fornuis (Het) der ge- 
Bproeders Cowles........... 1888 
Electrische geleidingen (Onder- 
___grondsche) voor New-York. 1887 
Electrische golven... 1893 
Electrisch licht. (De geschiede- 
ks menvan het)... …....... 1887 
Bi (Het) in de Vereenigde 
Br Staten, in 1887......... 1888 

„ (Voorbeeld van besparing 
$ BREE std Jl lacs ss. 1889 
BE oiisch soldeeren (De werk- 

tuigen die bij het) dienst 
È doen, op de tentoonstelling 
Ô 1889 
Electrischen stroom. (Het over- 
te Parijs rn 

brengen van kracht door 

b: _„ (De verdeeling van den) 
door middel van trans- 
BAEIALOEEN.::. 1887 

„ (Het geleidend vermogen 
voor den) bij zeer lage 

8 temperaturen . Aran aje 1893 
Electrische seinen (Het over- 

brengen van) zonder verbin- 
tr 1893 

Electrische tentoonstelling. (Nog 
ENEN ee 85 
Electrische verlichting van spoor- 
B wegrijtuigen..........…. 888 
__„ (Over) van een centraal- 

station uitgaande... 1888 
Element (Het drooge) van Gassner 1889 
Elementen. (Het natuurlijke 

BEERS AOE). 1887 

Elefant. (De Afrikaansche). 1889 
Erfelijkheid.(Darwins denkbeel- 
B den over de stoffelijke oorza- 

ede 1889 
vero Ren 1887 

en (Eet) eene kunst....... 1888 

E: 
rr 1895 

Fauna (De) der graven... 1889 
Ts (OVSE). 

1886 bl. 271, 328, 
Flora (De) van het verleden 1891 bl. 277, 

uoor. (De eigenschappen van) 1892 
orn OE 1890 

(Over) beschouwd 
als middelen ter bepaling 
_ van de natuurkundige ge- 
__steldheid onzer planeet in 
Bevroegere tijden ...........…. 1888 

middel van den). 1887 bl. 205, 

Sn en meta-elementen 18399 bl. 339, 
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Fotografie (De) der kleuren... 1891 
Fulguriet (Het) van Raoul Pic- 

HAR ain harten NR OM 1894 

G. 

Galileo Galilei’s Jubileum..... 1893 
Gas (Het natuurlijk) in Penn- 

SVEVANIG, vier ere er kle 1886 
„ voor planten. (Over de 

schadelijkheid van). 1889 
„ te drogen. (Toestel om). 1894 

Gasbranders. (De kapjes op 
EUT Ee EN 1894 

Gasvlam (De) gevoed door zuur- - 
Rp ERE hi rd 1887 

Geboorten in Frankrijk... 1889 
Geheim. (Een onthuld).....… 1885 
Gelaatshoek en ouderdom. ( Ver- 

band tusschen)... 1887 
Geologische kaart van Neder- 

land. (Een en ander over een 
toekomstige) .…....... 1893 

Getijwerking op de wording v van 
ons zonnestelsel. (Over. den 
invloed van de)... 1884 bl. 51, 

Gevechtop leven en dood.(Een) 1885 
Geijsers op IJsland. (Het dal der) 1887 
Gistsoorten (De invloed van 

verschillende) op het bou- 
quet van gegiste dranken.. 1891 

Gletschers. (De Zweedsche)... 1885 
Gletschervormingen (Over eenige) 

in- Noord-Nederland... 1893 
Gloeilampen. (Over het steigen 

van de lichtkracht der) 
bij toenemend elektrisch 
arbeidsvermogen... .……. 1887 

„ (Het nuttig effect van) bij 
het gebruik van wissel- 
BEROONNER ear won hee Ol 1888 

Goud. (Het Transvaalsche)... 1884 
Ber MORMOE VAR) Sen jen 1894 

Goudvelden in de Transvaal 1889 
Gouden regen. (Adam's)... 1894 
Graafschap Zutfen. (Wandelin- 

SON TANNE 02 a 1883 bl. 179, 
Granen. (De invloed van den 

laatsten winter op onze)... 1892 
Grenslijn (Over de) van Wallace 1886 
Grotten. (De lucht in)........ 1887 
Guy de la Brosse en Victor Jac- 

quemont. nat een en 1894 

H. 

Halo. (Een merkwaardige). 1891 
Halo’s, bijzonnen en bijmanen 1894 
Han in Belgie. (De grotten van) 1885 
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Hartbeweging en den bloeds- 
omloop. (Toestel tot ophelde- 
BEREN nde te 1889 

Harting (Prof. P.) In memoriam 1886 
Hasskarl. (Dr. Justus Karl) Le- 

VOBEDORERE. eed 1894 
Harz-führer-natuurfilosoof. (Een) 1885 
Harzgebergte. (De holen in het) 1898 
Haydn over Herschel .......…. 1894 
Helmholtz. (Hermann Ludwich 

Ferdinand von) Levensschets. 1892 
Helmont. (J. B. van) een schei- 

kundige uit het begin der 
XVIlde eeuw... 1888 bl. 358, ; 

Hemelkaart. (De photographi- 
BRON es etna een 1895 

Hemellichamen (zijn de) be- 
VOO a ara raed ct 1892 

Herbarium-beschouwing. (Een) 
1893 bl. 267, 

Herfstdraden.... … .……. ren OO 
Herinnerings-vermogen. (De 

stoornissen in het)........ 1891 
Hermannshöhle (De) bij Rübe- 

land in den Hartz. . 1891 
Hersenen. (Een man met zware) 1883 

„ (Eenige ontwikkelings- 
momenten der groote). . 

1889 bl. 259, 
Hertz. (Heinrich) Levensbe- 
ze ot PE RR att 1894 

Hofmann. (A. W. von) Levens- 
ere on A Er AEN 1892 

Hond (Een) door eene kat be- 
EOD E Lenda ttedren 7 1889 

Honden. (Heilige)............ 1886 
„ (Naschrift op heilige)... 1886 

Hondsdagen. (De)..........…. 1893 
Hondsdolheid. (De) overwonnen 1886 
„Woorden en cijfers... 1886 
„ (Nog eens: De inenting 

tegen. dO). nn, aoe Ean 1887 
Hoofd. (Omtrek van het)....- 1883 
Humor in de natuur. Een blad 

in het album van Nicolaas 
WEDERBEN Por va haten oer me 1884 

Huijgens. (Een mededinger van 
Olten bho EERE LP 1884 

Hypnotisme. (De wederopwek- 
Kas vanhet)... „u 1887 

|L. 

Iguanodons te Brussel. (De).. 1885 
Indianen van Amerika. (De roode 
ite PE 1888 

Inktvisschen.(De)en het sprookje 
van den Kraken . 1886 bl. 41, 81, 

Inktvlek. (Het geheim vaneen) 1885 
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Inleiding (Ter) tot dezen Jaargang 1886 
Interglaciale perioden. (Over de 

oorzaak der). … a EN 1887 
InstinkE son te 1883 
„Institut Pasteur.” (Het)... 1886 

„ (De opening van het)... 1889 

J. 

‚Jupiter en zijne wachters..... 1898 
Jupiter’s vijfde satelliet... 1893 
Joule. (James Prescott) Levens- 

schets... „rn wet 1891 
Jamin. (J, GC). tE 1886 

K. 

Kabeljauwvangst in de zeeën van 
Africa fe te en 1888 

Kachels. (Het gevaar van ver- 
plaasbare).……. —: ik 1890 

Kalkkristallen op de oppervlakte 
van kalkcilinders.......... 1890 

Kalkspaat (Het) op IJsland... 1890 
„ op lJsland.(Nogeens het) 1891 

Kameel als tijd-en afstandmeter. 
(De) „a ze at 

Kanarievogels. (Roode)....... 
Kara-zee. (Het onderzoek van 

den bodem der) in 1882-83. 
Karkiet (De kleine) (Calamo- 

herpe arundinacea). 
Kat. (De afstamming der huis-) 
Katoenplant. (Eene nieuwe)... 
Kékulé. (Nog een jubilee van) 
Kelder koel te maken... 
Kennemerland. (In ’t hart van) 

1890 bl. 257, 
Kerseboom. (Gnomonia erythro- 

stoma, de oorzoak van een 
bladziekte van den)........ 1888 

Kievietsei. (Over een abnormaal 
gekleurd) … nn. ste 1884 

Kind (Van) tot mensch ...... 1894 
Kinderweging. (Eenige opmer- 

kingentover). Sd n 1884 
Kjökken-möddinger.........… 1888 
Klauwier. (De grauwe)... 1884 
Klaverkanker, (De) eene zich 

meer en meer uitbreidende 
klaverziekte. an een 1892 

Kleurverschijnselen.......…. BED 
Klimaat in het algemeen en de 

klimaatsverandering in 
Europa in het bijzonder. 
(De oorzaken van het).. 183 

„ der voorwereld. (Het)... 
1883 bl. 257, 
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Klimaat met betrekking tot den Lichten van zeedieren (Over het) 
plantengroei.(Het verschil als besmettelijke ziekte.... 1890 92 
tusschen kusten- en con- Lichtkolom (Een) aan den hori- 
EER D  e 1884 346 zon, na zons-ondergang.... 1894 350 

Koekoek. (De). ………………. 1894 314 | Lichtmetingen. (Eenige). 1884 bl. 125, 181 
Koffiebladziekte. (Een middel Lichtverschijnselen en gewaar- 

__ ter bestrijding der)......…. 1888 173 wordingen opgewekt door 
Koffieplant. (Vijanden der) 1892 bl. 1 38 IGE Heten SI de art 1884 312 
Malasnaot. (De).............…. 1886 55 | Lichtverschijnsels in den dampkring 
Komeet van Encke. (De verande- De schemering. ...... 1891 161 

ringen in de dagelijksche be- Het iriseeren der wolken. 1891 171 
WeSmevan de)........….. 1887 158 De vorm van het hemel- 

Komeet van 1882. (De groote) 1883 212 BEweE Bere ma Ee, wu 1891 173 
Koolspitsen-fabricage (De) te Liebig en Wöhler........... 1889 288 

NSmremberg........:.....…. 18935 847 | Liebig. (Justus von) Levens- 
_Koolzuur, waterstof en zwavel- 0 EU Ee A re 1894 1 

waterstof. (Bereiding van).. 1888 52 | Lintwormen(Hetontstaan en de 
Koolzuur-meter. (Een)... 1888 213 ontwikkeling der)en van eeni- 
Koperperiode? (Eene)... 1893 223 ge andere ingewandswormen 
Koper. (Nog een oud voorwerp bij menschen en dieren.... 1893 289 
BEEN eee 1894 388 | Logeman. (Willem Martinus) 

Koraalvorming 1890 327 Hevensberiehts. mi 1894 123 
Koude periode (De) van Decem- Longtering. (De voorbehoeding 

ber 1892-Januari 1898 ..... 1893 247 EE 1890 48 
Koude, die brandt.........… 1894 225 d (Voorbehoeding tegen) . 1891 47 
Kracht (Het overbrengen van) „ (Genezing der)... 1891 207 

door den electrischen stroom Löss. (Iets over het)... 1883 312 
tusschen Lauffenen Frankfort 1892 384 | Luchtballon met eigen beweging 
Krakatau en hare gevolgen. (De van Renard en Krebs... 1885 320 

uitbarsting van de)......…. 1884 218 | Luchtvaart. (De)... 1884 bì. 291, 323, 357 
Kruit. (Sir Frederick enne Luchtverschijnsels in den dampkring 
d Abel, over het rookloos)... 1891 38 DEFESSHDDOË 1 es stain Ae 1889 307 

Kryoliet op groenland........ 1894 255 De kransen om de zon en 
Kwartsdraden............…. t89r 139 GA de MARE eten 1889 * 359 
Kwik (Destillatie van) in het DerElal0 zB de Wade 1890 L 

Behtledige. .…..-........….. 1891 373 De kleur van den hemel. 1890 115 
B ermometers. (Verander- Het flonkeren der sterren. 

u ER 1887 398 (Scintillatie). 1890 343 
Luchtspiegeling...... 1890 2 

L. Het blauwe vlammetje... 1890 377 

_Laachner-meer. (Eenige geolo- Het waterhalen derzon. 1890 378 

___gische waarnemingen in de Lijkverbranding....… . 1884 bl. 238, 274 

__ omstreken van het) 1883 33 „ (Een bezwaar tegen de). 1887 235 

Lamp. (Een) ten gebruike bij 
boringen. ….........… 1891 276 M. 
Lavoisier. (Antoine Laurent) @ 
4 Levensbericht.. 1889 bl. 1, 41 | Maan (Eenvoudig middel om 

S „ (Herdenking van den ten naastenbij den afstand 

4 sterfdag van)opS8Meil894 1894 208 der) tot onze aarde te be- 

B (Herdenking van)... 1894 229 en 1891 340 

MEEWIBEN.. 1885 bl. 344, 372 | Macht (De) van het kleine... 1888 77 

_Leblane (Nicolas) ............ 1886 102 | Maecenas. (Een) ............. 1893 182 

Leeuwen. (Kweeking van). 1887 472 | Magnetische storing en noorder- 

B, (Verscheidenheden onder 1892 313 MOE rn AD erde 1892 195 

_Leiodon mososaurus (De) te Pau Magneto- en electrometers. (De 

BESEvonden ,................ 1894 98 invloed van spoortreinen op) 1891 258 

 Lentemorgen. (Een)... 1885 229 | Mannelijk en vrouwelijk in de 

Levensduur en dood (Over) in Plantkunde. (Over de histo- ke 

MEICEOETIJE ). F887 17 rische beteekenis der woorden) 1894 75 
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Mannesmann. (De methode) Ge- Natuurwetten. (Vertrouwbaar- 
walsde Buizen... :........… 1891 142 heid def). 1894 bl. 325, 

Margarine-boter...... 1890 65 | Neptunus. (De wachter van)... 1894 
Marmosets. (Hapale- Rosalia) Neveltheorie van Kant en La- 
(Vreemd soort van) ....... 1887 128 DIAGer vn. ne ee eN 1895 

Mars. (De knalen op de opper- Noorderlicht. (Geluid van het) 1886 
vlakte van de planeet)... 1887 241 „ (De hoogte van het)...- 1890 

„ (De planeet) in onze na- Nova Zembla. (De vegetatie van) 
ONE RENE REI 1892 380 1888 bl. 177, 

„ in het najaar van 1894. 1894 381 | Nytro-glycerine (De bereiding 
Martinet. (Levensschets van Jo- van) te Cengiof s-. en 1889 

hannes Florentinus)......... 1883 1 
Marum. (Martinus van) Levens- 0. 
BON etende On ee 1888 1 | Observatorium op den Mont- 

Meerafzettingen (Over diluviale) Blanes... :5i OE 1892 
in den Nederlandschen bodem 1891 367 „ onder den evenaar... 1892 

Megalitische monumenten (De) Oer. (Over ong): Ain EN 1890 
TT A 1893 116 | Oestercultuur als “vaderland: 

Meikever. (Een parasiet van den) 1891 805 sche industrie.. 1886 bl. 151, 209, 
Mensch (Is de) het hoogst ont- Olie als isoleerende stof... 1892 

miek elde: dLEL ……n…. 24e 1883 28 | Oog (Het) van het dier...... 1892 
Mee NK ANAUIE) eene 1889 536 | Ontplof bare stoffen... 1888 bl. 41, 
Metalen uit den ouden tijd... 1887 160 „ (Petroleum in verband met) 1888 
Meteoorsteenen. (De)... 1883 bl. 65, 97 | Oogst-tijden (Het verschil der) 
Meteorologische stations (De op de aarden … fen 1890 

oprichting van) in den At- Ooievaars. (Een paar waarne- 
lantischen Oeceaan.......…. 1895 384 mingen omtrent het trekken 

Microben. (De invloed van het der. neen sen 1888 
bloedt op BEN nara vee sak 1893 380 | Opium. (De rook van)........ 1893 

Microphoon. (De militaire)... 1889 161 | Opium-misbruik. (Het). ....... 1892 
Mieren (De verhouding der) tot Organismen van verschillende 

de plantenwereld.... 1890 bl. 193, 241 soort. (Symbiose) (Compag- 
Milne-Edwards. (Henri)... 1886 30 nieschap tusschen)... 1885 bl. 176, 
Minjak tengkawang of Borneo- Oxilleerende ontladingen. (De 
Gi ELD Peene Dd Ned 1888 214 Physiologische werking van) 1894 

Moa's van Nieuw-Zeeland.... 1884 259 | Overbrenging (Proeve van) van 
Mol in Walcheren. (De intocht kracht door electriciteit.... 1892 
WADDEN es 1885 165 | Ozon. Een bestanddeel onzer 

Mollen? (Zijn er in Europa twee dampkringslucht........... 1884 
BOOTREN IVAN). ionen ans 1886 39 
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Gas-volumina. (De bepaling van): ANELAE n 1888 

Gassen. (Het „kritische punt’ der), ur een 1884. 

„ (Het gpecihek: gewicht der). 2e Ae nae EON 1886 
x (Dielektrische constante vans... Ant eN 1886 

„ (De soortelijke warmte van dissociable)................. 1886 

„(De -speafheke warmte der), :.5 ANR LE EN 1887 

„ (Verhouding tusschen de soortelijke warmten der) bij 
standvastig volume en bij standvastigen drak ..…......…. 18838 

„ (De samendrukbaarheid van) bij zeer sterke drukking... 1889 

„ „(De drukking der) in waterblaasjes............….....v. 1889 
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Inductie-machine (Een nieuwe) ten dienste der geneeskundigen. 1893 

Inductie stroomen in ijzer, door torsie en magnetischen invloed 1884 

Interferentieproef. (Een) met twee trillende snaren...........-- 1888 

Rensen De uitzettings-coëfficient der)......... …............. 1893 Bl 

een gehard slan... er... enen ace es 1888 „ 
on Ee do AE 1885 „ 
Geleidingsvermogen van een mengsel van zwavel en kool...... 1883 „ 
Geleidingsvermogen van gesmolten zwavel en selenium voor elec- 

ENOR AMES oenen NE erhoads ales le dla nie sn NA ea 1883 „ 
am vloeistoffen voor warmte... ns... .…... oasen non 1885 „ 

Geleidingsweerstand. (Invloed van den vorm der doorsnede van 

geleiders op hunnen electrischen).....................… 1888 „ 
RR mmseleenkaper, eù seleenzilver…………. ‚………... sen are nee. 1888 „ 

„ van vloeistoffen (Afhankelijkheid van den) van de hoogte 
Be mmsensbeven de electroden, ‚ns. … … sn oan ween an minre 1889 „ 

ede voortplanting van, het)... ….…. -..…s e.a. 1886 „ 
„ __(Voortplantingssnelheid van het) in door’ nauwe buizen 

Rotem inelntkolommen.. 0% ws «vind aca e muiastermies « 1888 „ 
Rs De saelbeid van het) in metalen.................. 1889 „ 
„ (Snelheid van de voortplanting van het)................ 1890 „ 

RR (De voortplantings-snelheid van het).................... 1892 „ 
Geluidsleer. (Vereenvoudiging van een proef uit de).........…. 1890 „ 
nn snalen ander water. .......... ease enen eneen on 1887 „ 
Geluidstrillingen door poreuze lichamen. (Doorgang van)... 1884 „ 
rectie nn 1884 „ 
„ (Invloed der) op rookstralen en waterstralen..........…. 1885 „ 
„ _ (Demonstratie van het verschil in geleidingsvermogen 

Roenmmrerschillende stoffen …, „… . sn .een en en te AE Ee 

EEE En WALer........... ensen ere vene eer semiee ss 1883 „ 
Gietijzer (Ontleding van wit) door warmte. .................……. 1385 „ 
Glas voor gassen. (Ondoordringbaarheid van). ................ 1885 …„ 
Glyeerine-vloeistof voor proefnemingen van Plateau............ 1884 „ 
Bensend. vermogen van, olle .…..….........rss eren 18835, 

_Golfbewegingen (Zichtbaar maken van) voor een aantal toehoorders 1885 „ 
BERDSekend. vermogen van olie... .…...…vsr.ensssanene nn 1887 „ 
Bolensten. (Het fixeeren van kleine).............s.s.esees. 1894 „ 

Goudblad (Invloed van) op een doorgaanden lichtbundel... 1890, 
Gewichtsstukken. (Veranderlijkheid van)....................…. 1883 „ 
Gewichtsverlies in lucht van willekeurige temperatuur en span- 

kracht tot dat bij de normale terug te brengen. (Een voudige 

DEE Ee enne vEt osmose 1884 „ 

Halo (De) op phôtographien ........... ………..vsvvvvvenesenenns 1890 ,„ 

EON cn ee neee sastre mente nant ereen et 1883 „ 

Hemels (Het blauw des) en zwart en wit .............vv.ens 1889 „ 

Hoogten (Het meten van) door middel van den barometer... 1894 „ 

de Md este ene ig tie eene ese 1884 „ 

BRndeogenium-fluitjes .…..--.…..….. …eersssseseetensensenererne 1834 „ 

Hydrostatische proefneming. (Eene)... .…….......vsvvrvenennnn 1890 „ 

Hygrometer en als anemometer. (Een thermo-electrischelementals) 1884 „ 

„ _ (Condensatie-) Gewijzigde inrichting van den............ 1886 ,„ 

EEE IEUWE) nere ee tene eme On 1 ge 

„ (Verbetering aan den (Condensatie-)...........-..s.…… 1889 „ 

Hygroskoop. (Een nieuwe)...............vevsseen ennen 1883 „ 

Induetiebrug. (Differentiaal)....................s renee 185. 

88 
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Iridium (Het) toegepast in de electriciteitsindustrie. …........ 1892 Bl. 

Tenlatoten nn een se ere a eega alte, OT et eN 1884 „ 

Isoleerende werking (Over de) van verschillende zelfstandigheden 

tegenover stralende warmte.............-s……r.verrven sens 1888 „ 

Joule. (De wet VAA). ders ss asen nie te en TE 1884 „ 

Kamfer, (Beweging van kleine stukjes) die op water drijven. .… 1885, 

Kiezelzuurvliezen (Over) en andere vormingen.............…….» 1885 „ 

Klank der tonen. (Bepaling van den)...........v.er vereren een 188% 2 

Kleur en kleurgewaarwording............. vereen een eeen 1883 „ 

Klokken (De wederkeerige invloed van twee) op elkander... 1894 „ 

Knalgas. (Verbindingswarmte VAD) nn on ee EN W885 

Knoopen en buiken in trillende luchtkolommen.............…. 1887 5, 

Koolmicrophonen. (Theorie der werking van de). .............. 1883 „ 

Koolstof. (De soortelijke warmte van).........v.svsernenen ene 1893 „ 

Koolvezels, door electrische stroomen gevormd ……..... Pr 188 

RK oolzuut, (MAS ien nee letzte svenn sie 1884 bl. 77, 

„ in de lucht. (Nieuwe wijze van bepaling van).........…. 1883 …, 

Kopervoltameter. (De)... uren eme eee eee 1884 „ 

Koppelbrandpunten.(Meetkundige constructien voor de formule der) 1886 „ 

Koudmiakend. mengsel Ae. ntt sene a EE 1883 „ 

Kranen (Inrichting ter vervanging van de) bij proefnemingen in 

luchtledige fammten: ens laeten oe RR En WSS Ors 

Kristallen, behoorende tot het regulaire stelsel. (Dubbele breking 

VAN) note rose mp elBiekn wentie a eee AORTA a eN 1884 „ 

Kritieke temperatuur en het kookpunt bij reeksen van homologe 
lichamen. (Over het verschil tusschen de)...... ......-... 1886 „ 

Kwarts (De specifieke warmte van het) en zijne optische eigen- 
BEMAPPOR EI ALE ee Page Meel denn en ee EE 1888 „ 

Kwik. (Het geleidend en VAA) sen be rentenieren Jelle BR 1888 „ 
„ (De verandering van den weerstand van) .…............» 1893 …„ 

Lenzen-systemen voor photographische doeleinden. ..........…. 1894 
Licht. (Snelheid. van wit en van gekleurd). sat ee enn 1883 „ 

oen (Wat Ae WIG) te ares en Ae re SS 

„ onzichtbaar is. (Ten bewijze dat het). angen eere HSS om 

„ (Doorgang van het) door „troebele’” middenstoffen...... 1886 „ 

„_ (De diepte, waartoe het) in het zeewater dringt......…. 1886 „ 
„ (De snelheid van het) in een zich bewegende middenstof 1886 „ 
„ (Ltillimgsvorm van het witte)gs mm wan dekte RNN 1887 „ 

„ en warmtestraling van platina en zilver..............st UBS 

„ (Over het) dat de vaste lichamen in gloeienden toestand. 

WEBLFAlON; oat toene ane Wotte BNA ore IE ED ea NEN 1855 

„ (De werking van kristalplaatjes opel) naor zere on 1888 „ 

(Doordringen van het) in de diepte der zee............. LSO 
ontbrekende en verstrooiende. vloeistof. (Sterk)... Janome 1884 „ 

Lichtbronnen. (Hoeveelheden waterdamp, koolzuur en warmte, 

bij gelijke lichtkracht voortgebracht door verschillende)... 1883 
Lichteenheid (De) van von Hefner-Alteneck.................….… 1888 
Lichtgas (Hoeveelheid warmte, door de verbranding van) ont- — 

RELOL, , … te oaa E ralhd en tle B H OENE 1886 
Lichtmeting. (Een nieuwe wijze van)... s… .…sar deels 1883 
Licht-spectrum (De warmtestralen, die in het) vallen... 1894 
Lichtstralen (De breking der verschillende) door den dampkring 1891 

„ (De breekbaarheid der) die van fluoresceerende stoffen 

ROEWRAME ns ore Sen oe BN hk oe et a 1892 
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Lichttrillingen. (Stooten of zwevingen van)... 1884 Bl. 
Behe Mvochtiegheidstoestand der). ...........................…. 1885 „ 

„ (Het brekend vermogen der) bij hooge drukking... 1886 „ 
ae a EEE 1893 „ 

Mekpompi (Ben waterstraal-)...,........................e. 1887 „ 
„Luchtspiegeling” ook voor geluidstralen ................ .………. 1887 „ 
Buechttrillingen. (Meting van de intensiteit der)................ 1883 „ 
Der dampkring van de)... s.v ene de enen 1888 „ 

Magneetkracht. (Eene bijdrage tot de theorie der)............… 1886 „ 
vloed vande termperatuur op de). .…...........…... 1887 „ 

_„ (Invloed van de) op de chemische reactiën......….. AR hert 

Magneetnaald (Beweging van een vrije) onder den invloed van 
zein SUPDOUD en AE EEE 1893 „ 

MDesverandering in de declinatie van de).............s. 1893 „ 
Magneten op elkander. (Eene demonstratie-inrichting voor het 

rte CE AA EN EE 1884 „ 

DUET OEE 1885 „ 
Magnetiet. (De magnetische eigenschappen van)............... 1892 „ 

Magnetiseeren. (Verlenging van ijzerstaven bij het)..........…. 1887 „ 
Magnetisme van organische verbindingen................. Dn ae e 

„ (De verandering van het) bij verhooging van temperatuur 1888 

Magnetische declinatie te Weenen. (Dagelijksche en jaarlijksche 
Di TEL OL REN 1886 

Magnetische eigenschappen (Verband tusschen de) van ijzer en 
nikkel en hunne specifieken electrischen weerstand. ....... 1888 

RSE EOEIO Ml eten ande are eenen se 1892 
Magnetometer en elektrometer (Zelfregistreerende)............. 1883 

MMGEMetG Es en „dynamo's” (Nog eens)......................… 1884 

Magneto-elektrisch werktuig. (Een reusachtig)................. 1884 
EREEERSMEILDAAT) ee deere ene eee renee eene 1884 

Metalen en hun potentiaal.(Over het verband tusschen den aard der) 1887 
er warmte-capaciteit van). …….........:...:...s.ereee 1892 

Meteoren-zwermen (Verband tusschen) en aardbevingen... 1887 
Meting van het aantal trillingen eener stemvork... .......... 1884 
BRenplaatjes. (De weerstand van)....................….. vee. 1890 
ES OOMNGRen vlam)... er...een eenen een dee 1884 
IE DIeU WEN - ron te aten en eee ana emee dn enne 1884 
Moerasgas (Drupvormig) en verdamping daarvan............... 1885 
Moleculairverandering van het ijzer bij hooge temperatuur... . 1886 
np Dereleetrische).:.. rss 1890 
EE ROESLeDP Inhet. VOOLJAAF. ... a.s. eeens 1885 
Newelblaasjeg of nevelbolletjes......................... ……e-« 1883 
Makel Opslorping van waterstof door)........................ 1889 
Nobili, (Figuren van) voortgebracht onder den invloed van 

oe rieel eet GE ee EEE EEEN 1886 

Noorderlicht. (Proefnemingen over het).....................…» 1883 
Re tEerodiciteit van het)........…. EEE OAN Ke 1884 

NE GEIOOSLe EMA Het)... ee ee eee 1884 bl. 58, 1885 

ma (Eet) en de vallende sterren....................v..e 1887 

Ohm en de lichteenheid (De)........................«... .… 1884 

„ en de lichteenheid. (Nog eens: de)..............s...n…. 1884 

(Nieuwe bepalingen van de)..................-ve.s. …… 1886 

Ontplofbare gasmengsels. (Snelheid van voortplanting der out- 

ENORM re rete eearer senses 1885 
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Ontploffingen in gassen. (Voortplantingssnelheid van).......... 1883 Bl. 
be verde. werking van). a... Mete naren 1888 „ 

Opheffings (De) van. de kust van. Einland … +. nm wers der KB 

Opslorping van warmtestralen in den dampkring.............. 1885 „ 
ner van warmtestralen, door koolzuur seth ater 1885 „ 

Opstijging van gasbellen in vloeistoffen van verschillende dichtheid 1884 „ 
Optisch verschijnsel, bij brand waargenomen. (Een)............ 1884 „ 
Opbieche.illusie,( Bene). xs: oomen den stenen en hale 
EERE ((ESMAOl LER). Js hs sane eeen Men EEE Ee 1899 „ 
Owersangswederstand. …. in a. ern oe ne 188 
Paraffine. (Soortelijk gewicht van vaste en gesmolten)... vor B8A 

Perspomp (Nieuwe) voor de samendrukking der gassen......…. 1883 „ 

Ehosphorescentie van calciumsulâde nnee one et Er A 

Bhotographie eener explosie. …  „ „voete on tene e N 888 
„van gekleurde-voorwerpen, sb der en 1884 „ 

velg kleurBn. . on vreten We 

Photographieën van manometrische vlammen ................» 1886. > 
a stDe-halo Op) rr, ov ape vete mt vo GE 1890 „ 

Bhotometer. (Een nieuwe). … us siem annen 1885, 

Photometrie van verschillend geklenrde lichtbronnen ........…. 1883 
„Plaatje van Gauss”. (Over de beste positie van het).......... 1894 „ 
Platinadraad. (Staande trillingen van een gloeienden).......... VS, 

Platina-electroden, (De oorzaak van het veranderlijk vermogen 
van) om een polarisatiestroom te ontwikkelen..........…. 1894 „ 

Polarisatie (Elliptische) van het licht door dunne metalen plaatjes. 1888 ,„ 
„ (Over de) van platina-electroden in zwavelzuur... Sor 
n De) der electroden: zen sein eer ede er 1890 „ 

Prisma’s. (Nieuwe inrichtingen van Nicolsche)................. WBSO 

Eyro-elekdracitelt nn. stre sad ea wine NN 1883: 

Eyrometerp. (Ehetmo-elektrigche) …. nn. mer 188 Tes, 

Badiometer gls. behtmeter. (De) ten See ETE ISS, 
Radiometrische proefnemingen (De laatste) van Crookes........ 188 

Badiophonie. (Over). …. « muma ve reetels Be ne EN RST 
Refractie. (Een eenvoudig toestel ter bepaling van den index van). 1892 „ 

Regenbogen. (Kunstmatige): … rt vn dn del 1884 „ 

Begenboog (Een) met kleinen straal, Sur aman NEE 1893 „ 

Resonnantie en absorptie. (Eene zeer eenvoudige proefneming ter 

VEEKIAFIBB VAN): onl not RAE er 1888 „ 
Retina, (Gevoeligheid van, de) bemi nge set ee 1891 „ 

Ruthenium. (De physische eigenschappen van gesmolten) ...... 1893 „ 
Samendrukbaarheid van water, zeewater en alkohol, en dichtheid 

maximum van het eerste bij hooge drukkingen......... 1884 „ 

»„ van water en van alcohol en van mengsels daarvan.... 1885 „ 

Saponine..(De „taaiheid” eener oplossing van)... et 1884 „ 

Scheiding (De) van mineralen van verschillend specifiek gewicht. 1894 „ 
Srismograaf (Ben). ne. atd ni er ee Pe 1884 

Sekondenslinger (De lengte van den) op groote diepten.......…. 1888 „ 
Selenium. (Het geleidend vermogen van)... v.v 1888 
Slingerproef. (Een wijziging van Foucault’g)...... sers maanen 1888 „ 
Smeltpunt van licht smeltbare metaalmengsels gemakkelijk te 

hepalen. (Om MOB)... ordered ina Aerien 1883 „ 
Snelhefd van de voortplanting der schudding bij aardbeving... 1885 „ 

Sodium en Potassium. (Physische eigenschappen van).......... 1883 „ 
Soortelijk gewicht van lucht en van andere gassen ..........…. 1385 
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Soortelijk gewicht (Bepaling van se, van kleine hoeveelheden 

EE AED EREN Or Re EP EN ….. 1889 Bl. 
BSERent van zeer verdunde lucht.............> ……. …...…. 1885's, 
ee MEE U) jet mal 

BeEbrgscoop met sterke ‘dispersie... ...….................... 1883 „ 
Spectrum van de zon. (Atmospherische strepen in het)... 1886 „ 
Ie RO AN Ei 
„ (De atmospherische strepen in het) en de Eiffel-toren.. 1889 „ 
DEEL Var Waberstofgas ....... ienie de. 1890 „ 
et Ao EC 1891 „ 

Spheroïdaaltoestand. (Temperatuur van waterdruppels in den 
LEILA TDGED ee EEN 1888 „ 

Spitsen (De verwarming van) waarvan electriciteit afstroomt... 1888 „ 
TE dE EE 1889 „ 
Des aanloopkleuren’ van)... .............ssn.tenn nn 1890 
En Water)... RA, 1883 „ 
De toonhoogte van hoog gestemde)... .…....… 1894 „ 

Sterkte van materialen. (De duur der belasting bij proefnemingen 
ee RR AE 1883 „ 

EnDerconstanten der)s. too... meene eed 1890 „ 
Stateeltjes Aantal) in een cM? lucht... ..…........ 1888 „ 
Stofjes in de lucht. (De werking van verhitte lichamen op de). 1883 „ 

RORE ruimten in stofhoudende lucht.......... .......:.... 1884 „ 
Stollingstemperatuur van oplossingen... 1884 bl. 42, 1886 „ 
Stollingstemperaturen van stikstof en kooloxydgas...........…. 1885 „ 
Strijkinstrumenten. (Onderzoekingen over den klank der).. .…. 1835 „ 
Meesramheeren: (Snelheid van het)... NSB 
Telephonen. (Demonstratie van geluid-interferentiën door)... 1883 „ 
Telephoneeren en telegrapheeren, gelijktijdig door dezelfde draad- 
EEE edenis ev nee End ide 1884 „ 

zender draad. Se... enn tee ann 1883 „ 
EC 1836 5 
„ (De beweging van den trilplaat in den)... 188, 

Telephoonplaat. (Amplitude der bewegingen van een)........…. 1883 „ 
On TAD EPE RE 1836 „ 
Nnnermometer. (Ken nieuwe).............0t.. …… vesnares 1890 „ 

Temperatuur op de lengte van staven. (Invloed der): Wer TE 1884 „ 

Temperaturen. (Het voortbrengen van zeer lage)............... 1892 „ 
Temperatuurschaal (De) en de moleculair-gewichten.. 1886 „ 
emperatuur-verklikker. (Ben)... eneen 1894 „ 
Oe TRO EE EE 1885 „ 
Thermometer. (Michelson’s verbeterde lucht-)......... ....... 1883 „ 
euwe weerstands). .….......... b.v... 1886 „ 
WsEnometers.. (Het glas’ voor)... ..................dseeer en 1888 „ 

„ (De verplaatsing van het nulpunt bij)... DE 1-0 ar! 
Thermo-electriciteit, pyro-electriciteit en electriciteit door samen- 

EEn eva kristallen er... sores evene des 1887 „ 

Thermo-electrische elementen. (Over de vergelijkbaarheid der 

ZE Wc ECE 1891 „ 

Thermo-magnetisch verschijnsel. ..................... eeen 1887 „ 

REN nBerdu (Dela: .r.......e..... .…. 1886 bl. 50, 76 1888 „ 

Tonen. (Grenzen der hoorbaarheid voor hooge)................. 1883 „ 

Toon. (Bepaling van de sterkte van een)...... .....--.seneen 1888 „ 

Torsiebalans. (Verbetering van de)............ «-o-s-srrennnen 1884 
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Trillingen (Demonstratie van de samenstelling van) in verschil- 
lende vakken en van de draaiing van het polarisatievak... 1885 Bl. 

Trillingen (Waarneming van) bij het licht van de inductievonk 1888 
Ultra-violette stralen. (De electriseerende werking der)......... 1889 

„(Zichtbaarheid der)... wenn 4 ver enor eere eea elen 1883 
Uitvloeiing der drup- en luchtvormige vloeistoffen. (Toestel voor 

het onderzoek en de demonstratie der wetten voor de)..... 1883 
Uitzettingscoëfficient van vaste stoffen, die slechts in kleine 

stukjes voorhanden zijn. (Bepaling van den)............….…. 1884 
Merbranding zonder vlam... sss edi ee 1883 
Verdampen van metalen in eene luchtledige ruimte... 1883 
Verdamping van alkohol en water door de wanden van een blaas. 1883 

„ van zink uit messing door gloeihitte..…..............…. 1884 
Verkoeling van een verhit lichaam (Over den invloed van het 

omwingende ‘gas op AO). aen ae EE 1885 
„ door verdamping van een mengsel van zwaveligzuur en 

koolzuur: Se die EE EEE 1886 
Verschijnsel van Kerr. (Het)... ns. orn e nnee sede 1883 
Wertikaale(De-afwijkingen van de)... nr 1889 
Vlammen: (Proeven-met)e te. aint e drone Nn 1885 
Vloeibaar maken der gassen en stolling van alkohol en zwavel- 

koolstöf; „desa aan LEDE hie id eee 1883 

Vloeibaar worden (Het) van vaste lichamen door drukking..... 1889 
Vloeistoffen. (Sterke samendrukking van)...............v..…n. . 1887 

„ (De coëfficient van uitzetting bij de)....... sn. 1893 
Vloeistofstralen. (Verdere waarnemingen over)................. 1884 
Volta. (Over de Fondamentaalproef van)........ vases een en 1889 

Voltaische. batterij. (Eene nieuwe)... or. ver manden eee 1885 

Volume-verandering, bij smelting: tss ni » «vaderen 1891 
Volumina van kleine lichamen. (Bepaling der)................. 1884 

Voortplantingssnelheid van geluidstrillingen in gassen en vaste 
lichamen: (Ongelijke). sims me De eee 1883 

„ der electriciteit in telegraafgeleidingen ..….......….n..n« 1885 

Vrije, val.(De), in: de lucht, ‚en etna enen RE 1892 
Warmte-van gas- en petroleumvlammen.… asten oo reele 1884 

„ _(Overde)die bij het koken van vloeistoffen wordt verbruikt. 1887 
„ (De voortplanting van de) door den bodem............…. 1892 
„(De geleiding. der) door kristallen. … no zes tn 1892 
„ (De verdeeling van de) over de beide hemispheren.. .…… 1893 

„ (De absorbtie en emissie van stralende) door glas....... 1894 
Warmtesaequivalent. (Meehanisch). 4% ; en. ts oaren ste ans ee 1883 

5 „ (Nieuwe bepaling van het mechanische)... 1884 
sk (Het meehanischi). AA. arn be ABe Ree 1893 

Warmte-spectrum. (De periodieke maxima in het)............. 1893 

Warmte-uitzetting van isomorphe zelfstandigheden...........…. 1883 
Warmten (Bepaling der soortelijke) door de mengingsmethode, 

bij=standvastige temperatuur. #2. «nrden eeN 1888 
Water. (Dichtheidsmaximum van het) sn es ze armere 1883 

(Blijvend zichtbaar maken der vormen van gekristalliseerd) 1883 
(Nog eens: het zichtbaar maken der vormen van gekris- 
MRBB) rt Air ws ons ant ade a RAN 1883 

masssear van Heb). 5 ant GARE eaten Aa tees ed OR 1884 

msi soortelijke wartntg:van).. Jams a ter ee 1884 
nod Dborschajnendheid: van) Ar. ten atrio ra ne 1885 

84 

ET 
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NER Srootste dichtheid, vaa)... …… varias... 1885 Bl 
ER densspheroïidalen toestand...-....................…. 1887 
„ (De kritieke temperatuur en drukking van)... …. 1891 ô 
„ (Het vloeibaar maken en weder doen bevriezen van) be- b 
en DE De ee 1894 

Waterdamp. (Athermansie of diathermansie van)... 1885 \ 
MR enkritische temperatuur van).. +... 1891 

Waterstralen. (De verlichting van parabolische)... … 1889 
„Watt” en de „paardenkracht”. (Verhouding tusschen de). .... 1885 
Weerstand. (Copieën van de' eenheid van)... 1893 5 
ESS Bepaling van g. door weging) … sn... 1893 d 
MEnmtuiskuande. (De eenheid in de)...................v..….. 1888 E 
Wetenschap (De vaderlandsche) in de Fransche Academie... 1886 
Meineimnpshoek en wringende kracht....................:..... 1890 à 
Wrijvings-coêfficient (De) van vloeistoffen....................…. 1893 © 
IJs. (Over de schijnbare plasticiteit van het)..............……. 1885 k 

seerkrachte-modulus van het)... 1886 „ 
MAER (Verwarming van) bij het magnetiseeren en demagnetiseeren 1883 

„ (Plotselinge veranderingen der eigenschappen van) bij 

Bemealde hooge temperatuur... asso. 1888 
„ en staal (Over de bijzondere eigenschappen van) bij de 

EENES ie EN 1888 
Nensstaal. (De recalescentie. van). … nm... 1889 
„ (Werking van temperatuurverandering op gerekt)... 1888 
„ en andere metalen. (Over de veranderingen in afmeting, 

welke het magnetiseeren teweegbrengt in staven van).. 1889 
(De uitzetting van week) in een magnetisch veld ....... 1893 

Zeepoplossing TIG UIEN a ET Et 1883 
Zeepvliezen van Plateau. (Invloed van een elektrischen stroom op) 1885 
en (DD OE 1886 

Zilveriodied (Thermische eigenschappen van) en van eenige andere 
ENGE EN CO . 1885 

Zilvervoltameter en Ben elektrochemisch aequivalent van aen 1884 

Zon en andere sterke lichtbronnen, zonder hinder van het ge- 
meporsaan. (Aanschouwing van de). .....….......... ue. 1884. 

Zon en maan en der sterren. (De schijnbare vergrooting van) in 
Hemibijheid van den. horizon ..…...........e.r. eme 1885 

Zon (De) als oorzaak van de veranderingen in het aardmagnetisme. 1886 

Zonnespectrum. (Verdeeling der warmte in de donkere deelen van 
EE Et enameeeeden & 1883 

ER DEEOep/v In KHeE). a tears oe oto orn mie unsere oon twe 1884 
Rs Ebsorptiestrepen. van zuurstof.in het).......……...….……. 1885 

En nieuwe atlas van het)..….......... stemmende at 1886 
Re deraätmospherische strepen van het).....…..........» 1889 
mtGekleurde photographiën van het)... oee 1893 

Mennestralen, (Chemische werking der).....................….. 1887 

Meelectrisderende. werking der). :…….....nnwmiee enen 1889 
Zouten in water (Oplosbaarheid van) en dichtheid der oplos- 
EENDEN zegen ae oe cerne denn egens din a al a dr 1885 

Zuurstof uit de dampkringslucht door dialyse. (Afscheiding van) 1883 

EEDOEDUDGENA rn sg ape nete eter ee ven remden eee 1884 

peskbemperatuur van kokende). ...................ns eere 1884 

„ (Gedeeltelijke afscheiding der) uit dampkringslucht met 

BED SKEMOBDIOHO tn 0e en en eee eve ss eneee eere ep 1889 
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Zwavel. (Vervorming van octaëdrisch en prismatisch gekristalli- 

BEBNHBN st Aaen ra ee ar ee eene A CR 1884 Bl. 

„ (De uitzettings-coëfficienten van)............... vs... 1886 „ 

Zwavelkoolstof in prisma’s. (Een substituut voor).............. 1889 „ 

II. 

SCHEIKUNDE. 

Acetyleen uit bromoform..............everne neren en net 1892"; 
„(Bereiding van)... ss sve. sa a ele 1893: 5, 

Acetyleenzilver en acetyleenkoper ..……............eer vee 1892, 

Aeetylfluoride. sn oor onbe sde e e te tan EEEE 1892 5, 
Adoniet, een verzadigde vijfzurige alkohol................... ‚USER 

Aethers. (Ontleding. van) rn sen AE A oe Ee AE 1881, 
Affiniteit: (Chemische): : 1. 5 0 Urs MOREE AE 1885 „ 

Akademie (In de Koninklijke) van Wetenschappen ..........…. 1894 „ 
„ (Koninklijke) van wetenschappen op 26 Mei jl.......…. 1894 „ 

Aldehyd"van. glycerines. msi’ ene a SE keen Tess, 
Aldehyden (Additie van) met onderphosphorigzuur.…........…. TSL, 
Alkoholen. (Twee nieuwe verzadigde zeszurige)................ 1894 „ 
Alkoholische oplossing. (Vorming van zouten in)............... 189 

Allylzwavelzaur en zijne zouten: 15000. NEN ET 1886 „ 
Alnirien. (lsomòrphe)te sen 0 a BE Re Re NAE 1888 

Aluminium. (De “waardigheid van) bebt „TIEN ARE IE FOSDE, 
„A (De waardigheid. wan)... Aa nke MNd OEE AAE Nene EENS 1L890r 

so mitekryobiethe., boete Cron oe beds EN 1890 ,„ 

Aluminiumchloride (Syntheses met) bij de verzadigde lichamen. 1888 „ 

Aramoniumeyanide: (Synthese! van) oat nt Abee anke an 1886 „ 

Amorph boor:: (Soortelijke “warmte: van) 24 Eene et 1893 „ 
Amylalkohol. (De laatste primaire). sunt ded ln elen 
Analgeen,. : „it nan chan ene oee tn EE 189567 

Aromatische verbindingen. (De werking van het koperzink- f 
element Op) sa. zeen see ee 1886 „ 

Arseen (Kan) volkomen omgezet worden in de gasvormige arseen- 
MWALSESLOË?. LE EN 1892 „ 

„ (Hetgeen bij de sublimatie van) ontstaat. ............….. 1894 „ 
Arseentrioxyde. (De zoogenaamd allotropische toestanden van). 1885 „ 
Arsenicum in den bodem van begraafplaatsen... .........…. 1885. 

„in het.tin: van. vertind. koperwerk: … nt onee nr. otk 18910, 
Arsenicumverhbindingen door drukking. (Vorming van).......…. 1884 „ 

Asgparagine. (Rechtedraaiend),…….antse sn Abe Aat neren  N ISS 

Atoomigewichten 0, …:. „ss nr Srcte E e  AERET 1885 „ 
Atoomgewichten (De), van Stag... „005: „one Siene ied aard lede 1886 „ 

NUEBADS. oel bran en aerden EE LE EE 1883r: 

Balans te vergemakkelijken. (Om het gebruik van eene gevoelige). 1885 „ 
Baryumchloride: (Vergiftieing door)... SAL pt: SARENA ISD 

Baryum’ (Verbinding. van) en ‘koolstof, rtv ten enolen 1892 „ 
Benzol. (Constitutie van), 70 std ee ee ER EE 1887AE 

Benzolderivaten (Synthese van) uit koolmonoxyde en kalium... 1886 „ 
Bergkristal (Kokend). 2507 000 vaten dente EE SOS 

Blauwzuur, (Gevoelig: reagens. op) … Ais: biet 2, MA EA EEA OOR 1887 

BOOR RNOEPDN 2 in een en ld NN 1892 bl. 49, 

85 
59 
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Boor (Gekristalliseerde verbinding van) en koolstof ..........…. 1894 Bl 

CO 1889 „ 
Boorzuur. (Quantitatieve bepaling van)........ ............... 1887. 1’, 

Boorzuur.. REEN Bees enten d berte ER EEN 1889 „ 
BNEElebsrarns worden van)..........eesv.rs.damer. veediders 1886 „ 

Bouquet van wijn-en van brandewijn.......................…. 1890 „ 
Cadaverine identisch met pentamethyleendiamin.............…. 1888 „ 
Caesium (Verbindingen van) met drie atomen van een halogeen 1892 „„ 

Caffeïne en Theobromine. (Synthese van). ...................…. 1883 „ 
Baknmmearbonaat smeltbaar? (Ig) ........……..... ener we weleens 1886 „ 

sDessmelbbaarheid,.van): …: +... ro. gas e « titveerd eme ww ite ie 1893 „ 
Calciumoxyde in water. (Oplosbaarheid van). ................…. 1884 „ 
EAP VAN | ee esin em rijen en 1894 „ 
Caoutehouc door werking van licht en zuurstof. (Verandering san): 1883 „ 
Baehonylverbindingen van metalen... .............. vouwde. KE 
BORE masnesumechloride …....…...... sen wort ede ne 1888 ,„ 
Eee eeen ere arena peld adel atieteh «° 1891 „ 

Chloormonoxyde. (Dampdichtheid van)...................... 1886 „ 
Chloorzilver en broomgzilver (Ontleding van) door drukking en 
OL en EE EERE 1893 „ 

Chloroform (Ontleding van) door eene waterige oplossing van 
RE Sen dOOr Water... wah ein vn an wetens 4 bor a ole and ese 1886 „ 

Ehle WE egel ae deel afstan ien de gn dege 1894 „ 
EE etn ee sie vn ale bs WW iysie eee ik 1892 „ 
Congres voor de vaststelling van regels voor de namen van or- 

RR SERVEEDMIAINSEN en eee ee eee ermede et 1892 „ 
5 (Internationaal) van scheikundigen........:.....evv.0. 1892 „ 

Mn (Synthese van)... sns 1886 bl. 84, 1887 „ 
Cyaan. (Eene gemakkelijke en goedkoope bereiding van). sa ALS E 

Cyaanazijnzuur. (De groep CH‚)..............v vree deens: VREE 

Dampdichtheid van aluminiumchloride.............snenn 1888 „ 

„ van aluminiumaethyl en -methyl.... .….............…. 1888 „ 
Man ferrichloride…........:...5...rnvsens nn ore 1888 „ 
„ van aluminiumchloride. (Nog eens de).................. 1888 „ 
„ (Nieuwe bepalingen: van de).............-..svvvns ee 1890 „ 

Dampkring? (Een tot nog toe over het hoofd gezien bestanddeel 

ee u EAN EEEN CEE LENEN 1894 „ 

Dampkringslucht (Het gehalte der) aan koolzuur.............. 1887, 

BRDe gamerstelling der)... …….…..-.ssenrers eenen dek 1892 „ 

Diamant (Het ontstaan van) aangetoond.............-..n..…… 1893 „ 

ENNGNOEMINg Van). sma ens vere (enorme ne deens see 1894 „ 

Biamdsof kydrazin..…. +. semen vene 1888 bl. 3, 1889 bl. 35, 1891 „ 

Didymium geen grondstof?......…. enn teen rei asdn. bulan cht 1886 „ 

Diffusie door neerslagsmembranen ..…..........-re eneen 1893 „ 

Dihydrobenzol. (Synthese van)..........…...r ennen 1892 „ 

Ennes ene see ld en nn Ds ee dj 1894 „ 

BRSROeIE IN WOMEN >... eneen eee eenen 1888 bl. 67, 1889 „ 

7 „ (Het bedrag der) berekend langs physiologischen weg 1889 

Disymmetrie. (Molekulaire)................. vuasseneerverenns 1892 „ 

Druivensuiker uit dierlijke cellulose... ........-serrnnnne 1893 „ 

am Draad eeen mrd dijen es 1893 „ 

Dubbelhaloïdzouten van caesium en koper........-.--ervenen 1894 „ 

Dubbelzouten van loodtetrachloride...............rs eenen 1894 „ 
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En witstoffen.. (De- constitutie der): ln. ADA ee EREN 1887 Bl. 

Electrischen lichtboog (Werking van den) op diamant, amorph 

boer ten- gekristalliseerd. silicium: ds 2 40e tft AAR 1894 „ 
Endothermische werkingen opgewekt door mechanischen arbeid. 1894 „ 
Wipthereti- (Synthese van)» „n lrnt toeniener AAE ker 

Evolutie: (Scheikundige). :>p tiet AE OEREN A As EE TSS 
Kerrokoölmonoxyde., … SEALE METAL EAERE DEED OEREN (SITA 

Fluoor: (Eigenschappen van). :’: CAA MA AAE REENER 18865, 
„ (Nieuwe bepaling van het atoomgewicht we) NON HSS en 
pen Afsecheiding van): «4 seen EN NN 1888 „ 
„ (Soortelijk gewicht, kleur en spektrum van)..........…. 1890 „ 

ss VAMrij) in. vloeispaat.… ; + U.5% MIAAAANEE OEL EI EEEN HSN 
(Het-atoomgewicht-van): … …:: asset neden oe EEEN vene, 

Fluoreltébrdiide lichamen uit het anhydride van maleïnezuur.. 1886 „ 
Fluoreform en, fluoral …s Atstware ve TOIPEE, 

Formaldéhyd.(Synthese: van). ‚ « „anr s Tiene EAN WeBON 
Germanium, eene nieuwe grondstof. ..........…. bre LN 1886 5 

5 WSpectrum Var)e ns ran ps AE OEE ZEG 

(Nod Bens MEE). Alijn LEE HAAN ENEN (5 Svmrr 
GOEMAATUDA: nn Katers A nn et nae tE en EE Rn 1888 „ 

Germaniumetrts. (Ben mieuw)): ts £ UEA AD ENEN EENGN 1894 „ 

Glas. (Een gestolde stroom van gesmolten).................…. 1889 

„ (Gebruik van samengeperste zuurstof bij het maken van) 1894 „ 
Glassoört. (Ben. nieuwe). sa sus tr ae EE 188505 
Glyeerinen. (Nie wepPtiE Hit HE ENNE ALA EADE 1890 „ 

5 (Twee AISUWE) zn 55. runs de 1894 „ 

Glycerinezuur. (Splitsing „van inadtief).0! dont AAE REEN 1892 …„ 
Giycolaldehyd.ik te ons onsen oe et ent ade rn st 1893145 
Glucose: (De. synthese vaneen)... nwd. 14 AANEEN 1889 „ 

Glucosiden. (Kunstmatige): ius at oer 1888 bl. 60, 1894 „ 
Goud.(De oxyden van): :. . + rs ALTEA EE ISS 7 
Hexamethylviolet (Nieuwe synthese van) en verwante stoffen .. 1887 5, 

Elopi, (Het broeien: van). … zn: „AAE ee B BEG TOREN 1894 „ 
Elyâroylamin.. (Miri). sets U, MND EENDEN 1802 

»„ (De bestendigheid. van). «van ot ES AAR 1894 „ 

Hydroperjodaat. (De constitutie van)... A NE AES 1887 „ 

Elypontêfieten:;: +. . ‚Arnd vete eN 1890 „ 
Tonen. (Vrije) 5 za rarr HEEL ANAEEEERE TRAMS ERE VAETEE MAREN 1889 ', 

watent. der). sv... 1 ine Ee tot 1893 bl, MODALE 

Indigocarmijn. (Kunstmatige bereiding van) .................…. KALE 
Inosietgroep. (Eene nieuwe suikerachtige stof uit de)........…. 1892 +, 
Invloed van opgeloste stoffen op de dampspanning van alkohol 1889 „ 
Inwerking (Snelheid van de) van eenige zuren op kalkspaat... 1888 „ 

Isomerië bij. inosiet «. . … oane den ARR ERE 1890 „ 

„>bij anorganische: lichamen: seit OS OE EN TEST 

Sodpntitabagen , .; „Lanna se ae ee A 1894 „ 

WoodsbikBEof,; £. … ALA) ster a A 1894 „ 

Joodwaterstof (Ontleding van) bij verhitting... 1893 bl. 83, 1894 „ 
Keukdazout. (Kristalliseeron- van) «nev oa ent EE 18925 

Knalgas. (Bij welke temperatuur ontbrandt)................... 189215 
Knalgoud en verwante lichamen... : au wier vern ser nd 1887 5 
Kooldiedide. …. ….... der. MAES HN ONE re EE OLEN 189515 

Kooldioxyde (De onderlinge werking van) en waterstof... 188645 

Koolmonoxyde (De onderlinge werking van) en waterdamp..... 1886 
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Koolstof tegenover ijzer bij hooge temperatuur... 1885 
pee ijn de. vier «valenties der) gelijk? ….......... 1887 
De verbrandingswarmte wam)... … ua: on vuvsuwanseie. 1889 
„ (Eene nieuwe allotropische wijziging van)... 1891 
„ (Verbindingen van) met aardalkalimetalen..… …. 1894 

Koolstofgroep (Verbindingen van de grondstoffen der) met waterstof 1891 
Koolstofverbindingen. (Brandbare) in den dampkring... 1885 
Koolwaterstoffen. (Nieuwe vormingswijze van aromatische)... 1886 
a sehalterder lucht... … … ARE! 1884 
MERZ ON iastj em aether. ni Ee Ed TAPE 1888 
Kritische verschijnselen bij scheikundige ontleding... 1886 
Ranvbanium. (Atoomgewicht van)... tint ever en 1891 
Loodtetrachloride ERIRAS DAAR LEET OEP HOA, bort Ant arl Ian 1893 
EPE 1890 
Magnesium-, Cadmium en zink-hydroxyde (Gekristalliseerd).... 1886 
BE. planten ensdiëren:..… ars. ulusi. Just Mar an wike 1885 
Mangaandioxyde. (Werking van hydrochloride en hydrofluoride op) 1886 
Masriet een nieuw mineraal; masrium een nieuwe grondstof?. 1892 

Wkebleziars (Biaksdraajend) ntt. ts over orvesee en 1891 
Sp EEsIne wan inactief). … ……. …. . … vtm ost ele ile Ee. 1892 

Mestvaalten. (Verlies van stikstof in)........…....…. 1884 bl. 77, 1885 

Mietaldehyd. (Polymeriseering van)... …. s.v. ennen eeen 1886 
Meteoorijzer. (Twee merkwaardige stukken)... ................ 1886 

Molekulair-volumina van aromatische verbindingen... .………...…. 1888 

Molekulair gewicht (Het) van raffinose uit plasmolyse afgeleid. 1888 
Molekulairgewichten van metalen... 1889 

rl (ECT EEE 1890 
EEEN ette tte tr eter EL IE 1892 bl. 
Natriumcarbonaat niet geheel vuurbestendig................... 1887 
EA 1895 

Natriumperoxyde bij het qualitatief onderzoek................. 1893 
ERERBerehromaab.. AU ol. vele. we De id haden 1893 
Nikkelcarbonyl en zijne toepassingen in de Nijverheid... 1891 
Natrosebhaan: (Devconstitutie van). : er vers. ve ve ane 1888 

MEEDER Oe bne te ae aen eter on ord edele 1894 
Nitrosubstituten (Bij de reductie van) ontstaan niet onmiddellijk 

ENEN ent ere ct te ese eee eol, Ee HAL 1892 

Mbroverbindingen. (Reductie van). ..............rtv ensen 1892 
ER oo EEEN 1886 
Nomenklatuur. (Regels in de beleikundige) LU A LOR. ARR 1889 
Tie EEE RE OEE EPE 1886 

EDEN: SLOHOD arn EEN. A. Ae 1893 
Ontbrandingstemperatuur van eenige gasmengsels.. 1893 

„ van ammoniumchloride door loodoxyde..............…. 1886 
Oplosbaarheid van eene stof (De vermindering van de) door in- 

vloed van eene tweede stof en de elektrolytische dissociatie. 1891 
nT ANC 1891 
Nelninnsgversehijnselen. Ald; Siere). arne otters dn ews dn 1885 
nn Atoomgewicht van)........ ….nssneeseeeser deense 1889 

BEeyohileriden. (Gemengde). …….............r. veder on eden. 1887 
ue Dun EEE 1884 

NES ZWENelDIOBN vera de eens oren ane dee ee eedt LM le 1885 
„ van zuringzuur door kalium-bichromaat..............……. 1888 

Oxyden van metalen. (Werking van eene hooge temperatuur op) 1893 

mk TT 
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Palladium waterstof (Gebruik van) in de analytische scheikunde. 1886 Bl. 

Besta-enybhriete ooo «overe EN 1892 

Pentahalogeenverbindingen van alkalimetalen.................. 1893 

Pergelet, een zevenzurige aleohols,; Ax. setter eneen 1890 

Petroleumbronnen (De) bij Pechelbron in den Elzas ........... 1893 

Phloroplaotets an: sar ore stes Ero nil SEG SERIE EEEN 1894 

Phosphaten in-den bodem, … Asea oere erde Ge en 1892 
Phosphino-vefbindingen, … vs « wje stantenkee tee eat ve RE 1893 
Phosphoniumzouten.. …… „rs siens ee 1890 

Phosphorus. (Fluoriden van): … „et abu rbe An 1886 
„MWitte) — et, oere ntt en EEE Gl rho ore 1888 
 M(Hetlichten van) es en EE „… 1890 
„ (Bereiding van) met behulp van de electriciteit... 1891 
s w(Roode) niet amorpha: sao see te ee 1893 

„_(Allotropie:.bij). zeis dat atneronike SEREEN 1894 
„ (Bereiding van) met behulp van aluminium............ 1894 

Phosphorzure kalk. (De levende plant, een herkenningsmiddel 
van “kleine. hoeveelheden); „u ate Weleer ten 1891 

Piniet geen vijfatomige alkohol maar eene aromatische verbinding. 1891 
Piperidine. (Synthese, van). sr rts En … 1886 
Reactie (Toepassing der) met aluminiumchloride op naphtaline.. 1887 
Reductie van metaaloxyden door dynamische electriciteit... 1886 
Salpeter-(Vorming van) in den grondts. so. o- 4e we 1892 
Salpeterzuur. (Hen reagens, op): mn ete mend 1886 

„ en paraffinen. (Werking vana tent reet 1892 
Samengesteldheid van eenige zoogenaamde grondstoffen si Oe olet 
Scheikundige ontleding. (Overgangspunt bij)...............……. 1887 

„werking op afstand: 5 rt pe nete RE 1892 
5 „ komt bij lagere temperatuur niet voor............ 1893 

Selenium in celloïdalen toestand.................. eneen 886 
Slijmzuur. (Bepaling van de plaats der groepen carboxyl enz. bij) 1892 
Sodafabriek. (Gekristalliseerde stoffen uit eene)................ 1887 
Spanning van den waterdamp bij zouten die kristalwater bevatten. 1887 
Spheroïdaaltoestand (Toepassing van den) voor de uitdamping 

vancoplostingen... ……... … meren sert. ee ee 1886 
Stereochemië! salt. saus. siht derne ore eh ei e ERR Ee 1892 
Steredisomeren bij suikers... bnr ore nnen OR 1891 
Stikstof: (Kringloop der). … 5. oaeen sovtek Oe 1886 

„ (Binding van de) uit den dampkring in den grond... 1887 
„ _(Vrijworden van) bij ontleding van organische stoffen... 1889 
„(Binding van vrije) door den" grond REE 1889 bl. 
„ “(Verbinding van. metalen met)... Tk EER 1893 

Stikstofbepaling. (Nieuwe wijze van)... us er weeen 1883 
Stikstofdióxyde : .… .. . …… teel Mede sees SEL N erb SOZ 
Stikstofmagnesium. (De bereiding van)............nrse. vn 1893 
Stikstoftrioxyde (Bestaat) in den gasvormigen toestand?........ 1886 
Stikstofvraagstak. (Het): 5 in imo tt se tee EE 1884 

Stikstofwaterstof. (Gemakkelijke bereiding van)................ 1893 
Stikstofwaterstofzuur, ;: „+5, vAaroses  s RE GC ER 1891 

5 am vrijen toestand... Iens nee nen oe a Ee 1891 
PE ENLDULEL “VAA Zet LENT EE DD 1892 
(Synthese van)... .: Jopa nel ae 1893 

„ (Nieuwe synthese van)... mf Ei tn rd irt nent AEG ER 1893 

Suiker,(Geïnverteerde).…. .… „ „is ns Aetos ant Mee REE 1889 
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ee OEE 1893 Bl. 

Suikers (Verbindingen van) met merkaptanen .…..............…. 1894 „ 
zis ( * ») »„ meerwaardige phenolen..…..…. 1894 „ 

EERE en ene seas de en es klen 1888 „ 
EE VELD EEN te (A 
Syntheses door middel van aluminiumchloride zonder vorming HCI 1887 
Synthese van fumaarzuur uit acetyleen...................…..….. 1890 „ 
OLE en tee ene ee ee 1890 bl. 89, 1891 „ 

eeskleurstoften. (Giftigheid van)..................s..s wees 1890 „ 
EME A En EA 1892 „ 

Beltrum (Atoomgewicht van), .…....... nne... HIEATSSRS 
Be tElaatsevan)sin het periodiek stelsel ….…...... st 1892« 3, 

„ verwant niet met zwavel en wel met platina... 1893 „ 
Temperatuur (De) waarbij oplossingen vast worden... 1886 „ 
Teringlijders. (Suikerachtige stof in de longen van).:........…. 1883 „ 
EEEN YmEhese vaneen)... .:..........s:...vs.s.ertene ee 1893 
Thermochemie. (Het voorkomen der mineralen en de wetten der) 1886 

Trihalogeenverbindingen van rubidium en kalium............. 1893 
ngenkalkehol. os... ru. vu. oer aon oden wed: 1894 
oee tam als elk ontaardde alen «Ald eeen ozel 1886 
Uraan, margaan en chroom. (Gemakkelijke bereiding van)..... 1893 

MEEEEDe waardigheid van)... iss... eee see deren eene 1886 

NT (AO EEE 1883 
Vaste oplossingen en diffusie daarbij.......................... 1890 
Verband tusschen eenvondige scheikundige samenstelling en 

BEmondisenkristalvormen.….:.…............…. abe. ve nad ee 1894 
Werbindime tusschen vaste stoffen .…. ...…..…. ……...… «ee ween. 1889 
___„ (Eene nieuwe) van zwavel en koolstof.............. …. 1894 
Werbindinsen'.van gassen. met water... ese sene 1888 

„ van jodium of broom met lood of kalium.............. 1894 

Wenbeandine in droge gassen .….......r. enden s sede meenen 1885 
„ __(Onvolkomen) van zwavelaether en andere vloeistoffen.. 1885 

Verdamping onder invloed van electriciteit... 1891 
EEE EENAEU DENN eee idee slee 1891 
Metnrens (Scheiding svan vluchtige). ….........…..... suesses: 1894 
EEE etend nn nk Wa onse eld 1894 
Water (Werking van) op antimoonpentachloride............... 1887 
eene volledige. synthese van). ‚ro. soes see vene dee een 1891 

Rn eteamenstelling van)... s.v vnd 1893 
Watergas kan ferrocarbonyl bevatten .…........ ....-...eve.n. 1892 
Waterstof (Reductie door) door tusschenkomst van platinazwart 1889 

BO SEMLERLAB Wan) eene ee een ene 1890 
„ (Nieuwe verbindingen van) met metalen ............... 1891 

Mltaammijzer. (Gekristalliseerd)...…....:..........s. eene sens 1893 
Wijnsteenzuur. (Nieuwe synthese van).................. veert 1892 
Yttrium. (De samengesteldheid van).................s.ven en 1887 

IJzer. (Verandering van wit- in grauw-giet)..............-.……. 1887 

NE BEABEIVILGIb van). AU seen neve teerde 1891 

„ (Fwee verbindingen van) met koolmonoxyde...... 1892 

Zilver (Doordringbaarheid van) voor zuurstof ..............0 1885 

wateroplosbaar)... «eere 1890 

„ (Verschillende soorten van)................vveve venen 1891 

„ (Het geleidingsvermogen van allotropisch)............…- 1893 

Zink (Werking van zuiver) op water en verdund zwavelzuur... 1886 
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Zout (Voortvoering van) in eene oplossing bij verschillende tem- 
PEEKEL EL VAE AET EEND 1886 BĲ. 

Zouten (Vorming van) beschouwd uit het standpunt van de dis- 

SOUSeN In IOMEN. + rsr Deens Varel Ee 1890 
Zoutvorming in alkoholische: oplossing... sram den elde 1890 

Ziwarstofoverdragende stoffen; zits dl Peters REAL AAE CEA 1888 

Zwavel met phosphorescentie-vlam. (Verbranding van)... 1884 
on län sfbrmatie: VAA). vn mek ennen ee te 1885 

> (WMielekulairsgewicht. van). Gs EERE 1888 

Zwavelwaterstof. (Constante ontwikkeling van chloor en)......…. 1887 

os (Metking van) op atgeenzuur.… nt tie AAT MSERENN 1889 
Zwavelzuur op houtskool. (Werking van) .…........s.nsn en …. 1894 

DEE 

STERREKUNDE. 

Aardas. (De verandering in den stand der)...................… 1891 
„ (De jaarlijksche verandering in den stand der)... 1892 

Aberratie. (De constante der jaarlijksche)...….............. „dien 
Andromeda. (Een nieuwe ster in de nevelvlek van)............ 1886 

pe We ster. inde nevelvlek van). se Stenen ne AR 1886 

(Der mevelvlek: An). 225 tim ge eee NE EEE EEA 1891 
Asteroïde. (Een nieuwer . Juikhardtus. 1888 bl. 41, 1889 

ve Weinieu welkde OA ES kRAS det A A8 1890 
„7 ene nieuwste). de 2998 nen enen NAE 1891 
ve SNEABLO. ig shr ennen ON A TILE 1891 

Asteroïden. (wee AIEUME) nnen vn ENE ER 1888 bl. 9, 1890 
on (ie MIOUWEN sns 2 od EE Mr tse ARLES NONE ARC ERERNR 1888 

Wederom’ zijn twee) ontdekt. … … „sepr Ak 1888 
ze (Ewee nieuwe) IN: 295, ien 296 Lottie AUT ter A 1890 
„(wee nieuwe) N°, 197, en LOB ri AR PAEE 1891 
„De laatst ontdekte): Madre fe opens edene N 1891 
ores (ORIEDWEN A oe andelr en leren r EE „arlie On 
ee (WwBemienwe) NO 313en Blk te een 1891 
sie Mesveelheid: der)... et Ee ae ALENA 1892 

„(Nieuwe manier -om),te onderscheidende ENE 1892 
ie ODE MASSA TOP) oe or ee EEE 1894 

(De werdeeling. der). over: de Smuimbens sen. LEE EEN 1894 
Biblioerinhie générale de l'astronomie, par Houzeau et Lancaster 1888 
Baêhhden (De), in November: 1892 (grin oneens oe eenen Ol ENTER 1895 
Bfeedte.. (De veranderingen inhbtefe daar (deken Meene rte SO 

„ (De verandering in) van plaatsen op aarde...........…. 1891 
ss (De werandering. in) as. a Abi AIA a SE EN 1892 
„… (De) van het observatorium te Parijs.nl iin tesnihetd 1892 
„ (De vermindering in de) van het observatorium te Pulkova. 1893 
„ (De verandering in) van het observatorium te Leiden... 1894 
„(De veranderingen: in sdöNutemak Pk GE In ELEN 1894 

Breedten. (De seculaire verandering der geographische)........ 1892 
„(De iwerandering inde): see eon repeater del Tae ereen 1892 

Constante der aberratie. (Eene nieuwe bepalingswijze van de). 1887 
„__(De) der jaarlijksche äbernatiëh: kaan. wende Kase edes 1891 
„der aberratie. (De bepaling van de);.. …. ns sens . waus ve 1892 



) 
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Corona, zonder eclips. (Photographie van de zone). Koltth 1883 Bl 
Coronae. Australis. (De dubbelster /)........................….. 1886 „ 
endubbelster 60). …. . or.s. rt oane Oren. in KRS 1886 i 

„ _&l. (De betrekkelijke beweging van)... …… 1892 s 
OEI VA A)... lendenen vel 1893 

Dubbelsterren. (Otto Struve’s metingen WARNS 5 arten daar st d 1894 } 

Hemelgewelf. (Het bedrag van de schijnbare afplatting van het) 1891 p 
De photographie. des)... …....... rde ntvaden 1887 4 
RES roode plek van)... .…. sate vem dei. hk 1883 f 
EE 1884 j 
AAM E VAR) OM ZIJN AB... oenen dn eee 1885 f 
arnemimeen. Betreffende)... 5 vaer. Hels uee ved 1889 É 
siheeldimgen van derplaneet) …n ns. … . varna de. enmet 1889 d 

„ (Invloed van) op den vorm van kometen-banen.......…. 1889 k 
„ (De bedekking van) door de maan op den 1sten Augustus 1889 1889 / 
NDE ASWenbellne Van)... 1891 bl. 25, 1892 „ 
„. (De planeet) en haar eerste satelliet. ................…. 1892 
RBE Dien wesmaan. van). .…..........o...t vaer doka 1892 É 

DNI Kde MAADAVAD): 1. vou. seerde Bites 1893 
RR Bevijtde satelliet van). sas. uiten weisei oh tan 1893 7 
EE DE 1894 „ 

Oe EEN 1893 „ 

Ee A EE 1894 „ 

„ eersten satelliet. (De vreemde vorm van).............…. 1894 „ 
EE bemin WOOAe nrs le Trien ield t 1894 „ 
Ee lieten. (De vorm. van)... ...... ver menitsre. 1894 „ 
a CAT NEE 1883 „ 
OEE ee hen nadele steno oebre wle eee Be et Bia es de 1884 „ 
Bons. Brookes... „aukel. saleen «Wien aaan viadele oe 1884 „ 
„ van Pons-Brookes. (Spectroskopisch onderzoek van de).. 1885 „„ 
EIO UWEN ee eee wt beet nen. 1886 „ 
EEDE ee ne rida den or brinsletaev sens on 1886 „ 
„ (Een groote) aan den zuidelijken hemel...........…. zis ONT 
a EOD EEE EEE 1884, 
in CNO EEE 1888 „ 
RS merbhal gan asten acta taj ede esn eee attend. 1888 „ 
EE neeken (De) ss... een sn in on ols rn LBR 5 
Mm Brooks. (Bijzonderheden van de)................... 1889 „ 
Ent, ease ne le te bleke «a 1890 ,„ 

sam Encke. (Terugkomst, van: de)... … an #5. omen «4 1891 

Kometen (Verschillende) met korten omloopstijd............... 1890. :„ 
ESSO Verwachte)... let. sata 14 sraltelererd eneen, oa agit ene 1886 „ 
AEG NE EEEN 1887 bl. 33, 1890 „ 
„ (Omtrent den Oe der. periodieke» wam tea ve 1890 „ 
Ee erkvallende Sternen. rt. nearstesrmmms ali or en 1SOT 

„(De periodieke) van het zonnestelsel... .……............... 1891 „ 
Kometenbanen. (Berekening van)..............sevn enen 1888 „ 
Lengte (De geographische) van Madrid,.................enn. 1890 „ 
Lengteverschil (Het) tusschen Leiden en Parijs... .…….......…. 1890 „ 

„ (Het) tusschen Weenen en Greenwich................…. 1893 „ 

Lens. (Eene nieuwe achromatische objectief-)...........…. 1894 „ 

Lenzen (De) van groote kijkers...............s.0 verversen 1893 „ 
Licht. (De jaarlijksche aberratie en de snelheid van het)... 1892 „ 

Lier. (De nevelvlek in de)...................evsven eeen enen 1891 „ 

6 
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Lier. (De veranderlijke ster @ in de)... veen 1893 Bl. 

Lyrae. (De dubbelster «). ossen ener ennen 1891 „ 

Maan. (Photographiën van de)............s.evvere eenen: 1890 „ 
„ (Uitstraling van warmte door de)....................…. 1891 „ 
„ (De stralende warmte van de)... s..vn von: 1892 „ 
DS verandering van de warmte der)... - sal. 1892 RTE 

„ (De geculaire versnelling van de) in verband met de lengte 
van den sterredag. amor te 1892 in 

„ (Zijn er nog werkzame vulkanen op de)..............…. WOZ, 
„(De dampkring van de)... oen en oet rn 1893 „ 
„ (De schijnbare middellijn van de).........vr....vee nn. 1894 „ 

Maan-eklips (De) van. 15 November Il. sen tent. vaneen 1892. „ 

Maansverduistering (Eene) te Babylon waargenomen.. .……..…. 1885: 5, 

Mars. (Waarnemingen betreffende de planeet)...............…. 1888: 
(De kanalen’ op) he Arin GE EREN 1888 bl. 78,85, 1893 „ 
se {DE planeet); Belinea pr EER 1802 >, 
„(De middellijn van): . nt Mote GARENS ta En 1892 
ee (De nabijheid. van), sur «saven veen EER SEN SOES, 
„ en Jupiter (De bedekking van) door de maan.…....... 1893 „ 
„ (Omtrent de verdubbeling der kanalen op)... 1893 
(De gedaante van). jos rete ne Ae EE 1894 „ 
„(Het smelten’ van: poolijg: op)s- ntt Re ‚1894 5 

Mars-bewoners.(Nogmaals..de)… … tp vast nne steets 1894 „ 
Melkweg. (Photographiën van den)........:......…. 1885 bl. 89, 1893 „„ 
Mercurius. (De aswenteling van). J,et voe neee 1890 

Meteoor: (Ben opstijgende), … „rm „Ante me on nt 18938 „ 
Meteoren (Invloed der) op de beweging der aarde...........… 1886 …„ 

po (De Augüstus- zwerm van)s in. Jen beenan 1894 „ 

Meteorenregen (De) van 27 November 1885.............. Senn 1886 „ 
Meteoorsteen. (Een), 40 rele. datde en BEEN 18 
Meteorieten. (Nòrming def)... ns Jatser onee 1886 „ 
Mira Cetir(De veranderlijke: ster). Mit. vrare vene AEN 1889 „ 
Miear GEB 0e AL nen a en Zer OEL OEREN REEN 18907 
Neptunus (De planeet) gezien eer zij ontdekt ig............... 1886 „„ 

sr (Over. de afplattine van) sere eeen 1890m; 
„ (Eene bijdrage tot de geschiedenis der ontdekking van). 1892 „ 
„… (Dewachter want t. tun eenn sieve nn AND EERENS 1894 „ 

Nova, Auma: Ann een NOR ls PATRIA MENGEN 1898", 
Observatoriums(Het) te: Parijs: . vmeer 1 oe aaf ee 1891 „ 
Ontdekking (?) van Lescarbault. (Eene nieuwe). ............... SI 
Ontdekkingen op sterrekundig gebied in 1892 in gedaan.....…. 1893näs 
Orion. (Eene nieuwe (veranderlijke?) ster in). .….............…. 1886 „ 

s  (De mieuwe ster Injnrse an BRE zeen za ee 1886 „ 
Parallaxie vana’ Tyrae'en GIMB. AIS et t EEN VESA, 
Passage-waarnemingen. (De persoonlijke fout bij).............…. 189210 
Perseïden; (De), .saota A n N RE T EHA NE ATTEMA 1893 „ 
Planeet. (Ben. niemwers.. shel oe oe a NE AN 1886 bl. 65, 1887 „ 

„(DE BBH TA on it en a RENEE ERE ARCADE 18873 
we m0, 284r (Ben nieuwe klemeyB ARME SE RIE ERE 18895 

„ (Bestaat er een) verder van de zon verwijderd dan Nep- 
CUENG Le oid ore nt albe NERIENE TRASE Oet MEENDEN 1892 „ 

Planêten. (Het gekleurde licht def)... 2: eenn. Mann 1880 Ts 

„ee Die nieuwer: hrs, HATEN 0 EL EEE NEN WSSOR nn 
ae (Nteu we) BEL Aus Ms ses Jr EE A es oo or RTE 1887 =5, 

hee eandis ae 
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„ (Feiten, die aantoonen, dat er blijvende vlekken zijn op) 

en dat deze planeet eene zeer langzame aswenteling heeft. 1891 

Me Deomwenteling van)... eenn 1892 

„ (De helderheid van) tijdens hare conjunctie. ,,..‚...... 1893 

Planeten. (De middellijnen van sommige kleine)... … 1894 BĲ. 
ee ED A art TBSOMSN 
EEP Ier vat een komeet... en 1883 „ 
RDE mtmmdesterrekunde.….....…..i...t... 1886 bl. 33, 41, 1894 „ 
OE ep 1888 „ 

Plejaden-groep. (Eigen bewegingen der sterren in de)... c 18855 
Biemdents (Ben photographie van de). .…—...….......-........s 1886 „ 
Ge EC) 1888 „ 

Basoeste” (Verandering der)... nen 1894 „ 
Emzensvan het „Astronomical Journal”, ..........i.s....... 1893 5 
SES (Elet-ringenstelsel van)... sonen 1884 „ 
OMR 1884 „ 

ee 1888 bl. 41, 1892 „ 
NEE funegeelgel van). tt. Zeit bei, nn deet ve Den. 1888 „ 

Re (Matte hehtechijn op den ring van)......:...tn it... 1889 „ 
Bebe nlstenen 3de Satelliet van)r 5... 0. i neer deerne TSOR 

EL ADL en AEN 1894 „ 

Str: Roem NMetinsen-aan de),t.. 0... Beierse. dn 1884 „ 
Schommelende beweging (Over de) der kometen-kernen......…. 1886 „ 
Sirius. (Van het ultra-violette deel van het spectrum van)... 1890 …„ 
Eeen Beweging van). 2... MTN ee eten 1891 5, 

Sirocco (De invloed van den) op het beeld eener ster... 1890 „ 
Ster. (Eene nieuwe veranderlijke)... vest 1990: DIE 17, TEN 8 

ne (De nieuwe) in „de Wageman”…........…. 1892 bl. 41,73, 1894 „ 
„ in „de Wagenman” (De wijze, waarop in het voorjaar 

JE) SCEE a EEE Ce LOA OP 
En CWO 1894 „ 
sleobn(Denveranderlijke). … 5. .:.:......... eenn 1894 „ 

BiEnBedlekkingen: door de’ maan.......s..ss..t..seer nn een 1894 „ 
ee omkelen! det: 212.00. een ne or EBEN 
Deegen beweging, der vaste). .............s.. en 1890 „ 
„ (De beweging van) in de richting van de gezichtslijn... 1892 „„ 

De vallende) im Augustus Il.........o nen ren weeen 1894 „ 
„ (Twee nieuwe veranderlijke) in „de Zwaan”............ 1894 „ 

Weneisenbeweging van vaste)... eerenene ee 1894 „ 
Sterrebeelden. (Afschaffing van de oude)...................... 1886 „ 
Sterrekunde (De) op de wereldtentoonstelling te Chicago... 1894 „ 

BERenemels(Kaartsvan den)... seren ene eeen 1888 „ 
Renren Aneustus. IRAS AriAd.L.e. Sachse eee eneen 1889 „ 
DEN ADA EEEN 1891 „ 

Mnlbrekme dooreen komeet... .................eneeen es 1883 

MEEO (Ben sroote).......-.nrs..i... nnen ener eenen 1893 „ 
EE OONBEEDU (DON: A te ee eee 1886 bl. 50, 76, 1888 „ 

Orie berde AE 1884 „ 

RENEE ELMER dee. eneen deter der 1889 „ 
Wallendessterren en meteoren. ….......... re in ME LEEN 1889 „ 

Bleelvuldige ster £ (De) in de Kreeft.......................…e.. 1889 „ 

Mennen Wattesvlekken op)-.........…..........s..n seen ene 1884 „ 
‚ „ (Onevenheden der oppervlakte van).................…. 1885 „ 

RE WeraEwenteline van)... 1890 bl. 73, 1891 bl. 10, 
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Venus (De zichtbaarheid van) met het bloote oog...........…. 1894 
NEBRUHAED AED rt eID TIO mee ET Er 1884 

nT BAMBIE en leen ons en wt EADE A EE 1884 

Wetten van Keppler en die van Ao: (Het verband tusschen de) 1894 
Wig- photometer ERN Ee EN AE IE et 1883 
Zon. (Photographische afbeelding van de).............nen ee 1887 

5 WDeuparallaxis.van de), 55 gt. mie Tee 1888 bl. 25, 1892 
„ (De omwentelings-snelheid van de)... sewer 1890 

„ (Omtrent de verschijnselen aan de oppervlakte-der).... 1891 
> r(De physische gesteldheid der).ARE „teen rt 1891 
„ ‚(De physische toestand -van de) … suse wetge sin 1892 
omde omwentelingsduur vande). Ae ares sen Toke 

… wDe:physische-toestand’ der)”. vaer ate 1892 

(Is er zuurstof in het omhulsel van de)...............…. 1894 

Zonnelicht (Het spectrum van) vergeleken bij dat van metalen. 1892 
Zonne-protuberans. (Eene merkwaardige).................nn. 1886 
Zonnestelsel. (De beweging van het)... meiden «eters 1893 

„ (Het punt, waarop de beweging van ons) is gerlcht.. . 1893 

„ „(De-eigenbewegdingvän Ong). «rrd Et EE 1894 
Zonnevlekken (De) in de laatste zes maanden van 1885........ 1836 

„(Het -laatste-maximum-der);.….…. nn en 1886 

„ (De). 1886 bl.75, 1887 bl.25, 1889 bl.41, 1891 bl.41, 1892 bl.81, 1893 
„ (De) gedurende het Bee Sne van 1889 ha ee virei: 1889 

„er (Het „minimum ader).. :. tnt Ween EEn 1890 
or (De periode der): ze eenparig AIEE LN 1890 bl. 79, 1892 bl 

„ (De) en de magnetische storingen op aarde............…. 1893 
eng (Des: na sans bern Pea va 1893 

Zonne. -protuberansen. (Invloed van de aberratie op de plaats der) 1892 
Zonneweg:-(De apex van den)... tn. det ne EEN 1891 
Zons-oppervlakte. (De omwentelings- The van de verschil- 

lendergordels der) 5 … ret 1890 

Zonsverduistering (De totale) van 29 Augustus...............…. 1886 
5 2(De) van 19 Aungustug-188717 5 AL bertrneeredene LANEN 1889 

Zonswerkzaamheid. (Maximum en minimum).................…. 1885 

IV. 

PLANTKUNDE. 

Aaltjes. (De) der suikerbieten... … 5... tes. en de 1887 
Aardappelen. 1 Wilde). torn. Settrde ate el NEDA NA 1884 

Aardappelziekte, (Behandeling der), 5 2 2 an orange dok 1888 
Ademhaling van planten. (Invloed der luchtdrukking op de)... 1886 

yvan groetende plantendeelen.;5 . à nr es andes te 1887 

„úvan groene” plantendeelen!s an nn Petre eN 1888 

„ (Invloed van de temperatuur op de)...............…. „1898 
Afstamming -der.dictotplen.s ns «nnee en A a 1890 
Alcaloïden (Verspreiding der) in planteriweefsels,. BANE ROE 1887 
OROBIOIDONE anc ene an braadt ot Aer LEREN en TE 1895 
BADOR Lambe 2 erder kele dE a eh: 1890 

RR aadelohs LBibhets) „Anet ond dee, Re be RENN a 1809 
RvO Aesirme in Toolien srt en Melba dad av oe SSR .… 1888 
RENBGKel (Groene). „An. svenn A Vom LORE EEE CANE 1892 

TDT VTK Pr TET MNN 
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Meordeen. (Warmteontwikkeling- bij). .…......... .,.…...s. …… 1885 Bl. 
ate vanorganische stoffen... vr... 1888 „ 
Bacterien (De rol der) bij de voeding der planten... 1886 „ 

A endemtenharen: der) >. se vee enn wel bama e  veded 1888 „ 
Baeuemen- Methode. (Engelmann’s).…............ ed veen 1894 „ 
NC 1886 „ 
EENESnelles groei Van)... vn tenet een vase 1886 „ 
Bassia latifolia. (Suiker in de bloemen van)... 1886 „ 
Beb Hen. nieuwe geslachts-).….................st.....…. 1887, 
on ra en 1894 „ 
Bevriezen op de plantenweefsels. (Invloed van het)... 1884 „ 
EROen in Neottia Nidus avis. ...........s tnv dites 1886 „ 

„ (De rol van het) bij de koolzuur-ontleding 1886 „ 
„ (Betrekking tusschen) en koolzuur-ontleding...…..…. 1886 „ 

Bladgroen-oplossingen. (Het gele bestanddeel der)... 1887 „ 
Bladgreenkorrels in bonte bladeren... nt. Lak, A 

EE erszaambheidsder)... versi ontsteld 1893 „ 
Emmer (Roode)... se... Ane en es 1893 „ 
eej van de hop....................... oaeen 1888 „ 

Bliksem (Het inslaan van den) in boomen...................…. 1893 „ 
Bloemen. (Oorzaken van den symmetrischen bouw van). ……… 1886 „ 

„ (Een middel om de kleuren van) in gedroogden toestand 
oe LEIEN 1888 „ 
ee eee dare AG Be al ESL, 
EEE „1892 

RRS praarder (De oudste)... .......…...... …drametuards. ded 1884 „ 
BRENDe oudste). in Noord Amerika........, nne. : 1886 „ 

Bogmiaderen.-(Jeugdvormen van)... vvvever 1893 „ 
BR De stemperatuur der)............. en ser dates 1894 „ 
BEEN SDEENSede). on ir bebeidet lane 4 1891 47 
Morssineeen. (De, bloeiwijze der).......... nt. aw aas st, 188905, 
Bovist. (Reusachtige).......… Eke (Rs Merel. Gewend ak. a bn Tee LOSE op 
a A 18870; 
en: (Eicellen der) …..….…..,........ war cteeww daten 1890 „ 
an nam de Wale tin edn Kes 1883 „ 
TEC ET s slein8SAr on 
REE DOEN. eee eee den aa es 1893. „ 
| EBleembouw van)... .…...sutentr sereen emee 1893 „ 
_ Carnivore plant (Een) zich voedende met ventebraten us erg et 1884 „ 
AO 1884 „ 
| Bene sutonomie van de organen: der)... …. …… ss on. on ree ens 1894 „ 
___Celdeelingen. (Invloed van licht op de richting der)... 1886 „ 
__Celkern (Beteekenis van de) voor den groei der plantencellen... 1887 „ 
Sslkernen. (Kleuring van levende)... ann 1888 „ 

à (De) in de zygosporen der Conjugaten.................. 1888 „ 
ders kOrnen..….. t.nl elen «40 1892 „ 
EE EEDEEEE ee en eneen ne sidi GEE 1889 „ 

| EDEN Ad oe ee na dn ea han seh 1892 „ 
A En eknstalgeerde).. ….........o..e. ce . sten sen sla de 189345 
akar AR ETE 1894 1 
ne Ge EEDE EN 1890 „ 

__Celwand. (Betrekking tusschen de celkern en de groei van den) 1887 „ 
Celwanden (Groei der) door appositie.... .….........eneren en 1887 „ 

| ERR ROTELERROCEMER Ne Det anne neen ene oen eden en ove ie 1889 „ 

| 
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Celwanden. (Invloed van buiging op den groei der)..........…. 1888 Bl. 
„ (Rol der celkernen bij den diktegroei der)... : nn 1889 …… 
oM Pectose-In:r „use EAt Sh kAt ed En 1890; 
„ (Ontstaan van) zonder medewerking der kernen... 1890 „ 
à (Groei van) door. appositie. St veh ARE 1892 „ 
„ “(Riehtine-van_ jonge). Mms Ae Je En 1898 5 
„Groei der): rrd EE En 1894 „ 

Chlorophyl-korrels. (De -bouw- der). STM AE SALSA 
Ehlorôg®t. 5. nete ee An 1889 „ 
Gocos-paarlef:, : 4 zwaan AE ER WSS 

Cultuurplanten. (Oorsprong der) rt EE 1883 „ 
Dennennäalden. (De-groei der) 5 oen eten den I886' 
Desmidieëen. (De)... „cri AEEA EEn 1886 <5 
„De structuur”der) A10 MEA NEEN OBO 

Diastase in planten, „nt: seite MATE 0 EN EEN 1893 „ 
Diktegroei der dicotyledone boomen in tropische gewesten... 1583 „ 
Dioscorèars. (De bulbillenider) AA 1893 „ 
Djamoer-Oepas, 7: Mersin Varlet tt er 198 
Domatiën-(Over).…. amb enk rond ne 1883 2 
Doodyriezen: van planten 1). ANA EE L886 
Draadwieren (Cultuur van) in oplossingen van suiker en glycerine. 1887 „ 
Draden (De) in de knolletjes van Papilionaceëen ............…. 1894 
Drosera (Voedt) zich met de gevangen insekten ..............…. 1884 „ 
Druiven: (Hdelrot- def). nt a ntt an ee RE En 1888 „ 
Duinen (Het opbosschen van) en zandverstuivingen............ 1805, 
Dwergboomen.-(Chineeschê):,. A4e ten SA NAE 195720 
Eiwitkristallen In celkernen … … outs «ARE ne als REE 189 
Eucalyptus: amyedalina: ‚7 ss een Nn TSS 
Ficus stipulatasen repens. stans ost s me A K802ME 
Flora van Nederlandsch-Indien................v0. RE seh 1890 „ 
Florideeën. (Het bladgroen -der).iantn ARL 1893 „ 
Fossile flora (De) der krijtlagen in Canada..................…. h36ien 
Gallen: op zeewleren;. se eso bad weeen oek ORN 1893 „ 
Gardenias.-(Wortelziekte der). . „atm teserts satan Ne NERO PBT 
Geotropt®). „sanar ner Nee Ta te EN 1838 
Gevoeligheid: voor-woeht 51 re eet oa ne nee eN 189815 
Gist-MyeBlium os art ne ate ee ette Sr EEN 189158 
Glucose (Synthese van), door planten... 5. BANE AEN 1888 „ 
Glycogeen in zwammen”. AERETUE ee ENE LAN 1886 „ 
Gouden regen, (Vergiftigheid vaarden). 5 ss enn MN ele elen 
Groei van bladeren met doorgesneden nerven .…….….............…. 18837" 
BTS, bop Waki Angerer. vt BEEN EEAE Ne Dt AEEA OE PEA ENE 1894 „ 
Brarskanalen +2, «7. A Boeve ER GOTE, MEMO RRA TAR ESR 1894 „ 
Kleksenkrtingen:) 4 te Hens ed er AEM ENA vite LSB 
Herbarium, (Het ‘oudste: 4, nsi 1ALEN EDR TEK EINE EN SEEN 1885 „ 
Herleven van gedrôogde planten vn Mtv Ae ee ANN 1590 me 
Hermoes. (Vruchttakken: van). Ae Ere sn) Ae Ae TSO 
Mleterdbarple ir. Bist. Cadeo Re el tE 1894 „ 
Monig (De) derblogmenss A, «nieken TAA TSS 

Hout, (Beweging van het water sinsheb)e. as en ereen te ek Sbn 

Houtvaten. (Zeefvormige stippels in). „re oe vane nete are aten EEn 1893 „ 
Huidmondjes. (Weerstandsvermogen van de sluitcellen der)..... 1887 „ 

„ (De) der graggen en cypetoragsdnhn 1.2 5 EN AEN 188 9m 

Huiszwam (Afhankelijkheid der) van den veilingstijd van het hout. 1886 ,„ 

| 



Gd 

nn, 

dd nd nt ae nnn er 

seen en Ed ef waal Der RAN GS 1894 Bl. 
huselsbems (Blantenbevruchting door)... …..................... 1883 „ 

„(Wen middel om) in zaden te dooden... 1888 „ 
ISalkafscheiding door waterplanten... 1888 „ 
mpettoelie. (Steunblaadjes van). ....................s.….. 1898, 
Kasplanten. (Anatomie in dienst van de cultuur van)... 188%, 
Nn 183%. 
Waelkedersbloemen. (Stamboom wan den). ..…..............….…. 1893. „ 
Kernscheede. (Oorzaak van de plooien in de wanden der)... 1893 „ 
Kiemen (Het) van meloen- en komkommerzaden.............…. 1888 „ 

Kieming van zaden. (Invloed van het licht op de)... 1885 „ 

Kleurstoffen (Diffusie van) door levend protoplasma.........…. 1886 „ 
Mtepsehubben. (Dubbele rol van).....…...….. „aarin enen en 189 
Kokospalmen als geleiders van den bliksem... …. .…........……. 1886 „ 
Wplzuur ontleding zonder bladgroen. ....... >... 1880 „ 
re An: Are Me 
TTC 1894 „ 
RE SEDERRNIeuwerteactie op): .…. -…. norm onware sen eenden 1888 
EENES ADEMAn Ne eea eternet veeg. 1892, 

Lentegroei van plantenorganen bij lage temperatuur... 1885  „ 
Levermossen. (Het herstellingsvermogen van).................. 1886 „ 
SRE ese der). …................ (nme wen ereen Larie 
ND CEC EEE en OSD 

Looistof en eiwit in plantencellen. (Reactie op).... ........... 188 on 
EE An, 1889 „ 
Maebtwortels van moerasplanten. ..…....... ….....ssververeee 1889 „ 
OEREN ERE ta te eg sere Bn Beag venne TONE ze 
ee Ven ALO En 1886 „ 

er ei ED LE te ne 
ENE BOuwW der). 9... eenen ermee en nt 1800 ee 

Microbia tegen koude. (Weerstandsvermogen van)..........--… 1884 „ 
EEE IZE Ne. oet nn rene ae eters vin etten ene ENE Tepe 

nn iT 1892 „ 
in Em GEE 1892 „ 

DE RElaterale groei der)... eers eneen 1893 „ 
rn (DSE 1888 „ 
AE EE ed al HS 

Naaldkristallen. (Over de beteekenis der)................ Et 
Nevels op planten. (Schadelijke werking van)................……. 1893 „ 

bomen. (Bene ziekte der)............... oren seen nen eee EEV 
BRS niBene kologgale).…... nere nnee eneen 18adnen 
Orchideeën. (Een nieuwe ziekte der)............... ie an en 1886 „ 
EEN WA) ereen eene andes 1892 „ 

OEE VAn)stet. vants oor oerrine « magagenen eemajeen eon mh 1892. „ 

Osmotische drukkingen. (Meten van). ............. versen 1892 „ 

EN tele ee eine ete aaide ate CT sig ene on aai b 1893 „ 

Paddestoelen. (Bewaring van)..............enenen ennen eneen EC 

Periodiciteit (Kunstmatige) in planten............-.-…eeen en 1898. 

Peronosporeeën. (De celwand der). ............vnee eenen ks 

„ (Het afvallen van de conidieën der)............-.-.r 1894 

BAZN SGlEFOHIOFUM. ne see Rider d ene UE fn 1887 „ 

Renenbe kleùrstof der)... -................. BEC rj 1886 „ 

Phanerogamen. (Stamboom der)............. vereen eneen ens 1892 „ 

Blozen vastatris,....….........reeseneveeste dere seen 1892 „ 
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Plant; (Sterke levenskracht wan een): …: ns meren en 1884 Bl. 

Planten. (Over het bewaren van): 4. atd tbe ACORN Hes 
„” (Omkeeren van-schorgstukken aaf). AT A5, AEN 1889 „ 
„ (Buropesche)- in’ Amerilka: asen hester een AeneA veggrs 

Plantenecellen. (Erwit-in) se aaneen, Aeet EDENNREA sede LOS 
„ (Weerstandsvermogen ‘vanen, SA MN ETA TEEN LOOR, 
sr (Ben nieuw orgaan In); - „Ane en ee NN 

Plantennatnen. (Verandering. van). aafble. Ls 0 ONE KSA, 

Plantenverspreiders. (Spoorwegen AIS nn. LOE 1884 „ 
Plantenweefsels. (De luchtruimten in de)................ EAA ESB 

Blantenziekten.. 7: sn „4.4 nne De a 1894 „ 
Polyporus “umbellatus. … 7 AAA EEDE ER EN +) MODE Ee 
Popuheren. (Bladsteelklierem der). «ni eten NEN 1885 „ 
Protoplasma der plantencellen. (Intercellulaire samenhang van het 1884 „ 

„(De bewegingen’ van het). … zake BAAREN COENEN TANNE 1888 
Rattlesiak Patman torso oen ee NE a oe Ee ON 189 0e 75 
Ranken (Ongevoeligheid van) voor gelatine..................…. K886 

„o (Snelheid van-de beweging. van). v…n nils. OA ce 1887”; 
Reagentien op eiwit. (Microchemische)......... str ld SOG: 

Reserve-voedsel-in boomen; AAE Aden ee le EAN 1889 © 
Rhabdoide5 5S sne Aten oaeen AED GENE ECE KEN AD EEN 1897, 
Ricinus communis (Meeldraden: van)... … «> antr tenen 1892 
Roestzwammen. (Wisselgeneraties van)............ vr venen denn 1889 
Rogge. (Oörsprong van, de)... itn A An EEE „190 St 
Ruellia. (Bastaarden vän).- nd ee oe er ed ot ANN 1892 „ 
Rutheniùmzrood, sns. Soer det a nan nee ct ARE AEN 1894 „ 
Saccharomyces apiculatus (Levenswijze van) in de natuur... 180 
Salpeter in planten: ;. „nv nn debat eaten ENE EA 1887 5’; 
Salpeterzure zouten. (Reductie van)... .. nn ven men en 18915 
Salsola, kali als onkruid: > re rss 1893 „ 

Saprophyten.. (Zuiegwortels van). Se 1888 „ 

Schermbloemigen. (De klieren met aetherische olie in de vruch- 

ben “dEP)nnm ntt 1e ae vO 1 1839: 5, 

Schimmels (Groei van) in sterke zoutoplossingen.............…. 18905 

Schooltuinen-: Jo: mtb ohne REE ee An 1890 
Schors der coniferen. (Bouw van de). …. nn serre oa ne dg 1890715 
Sthijnkriställen ‘inplanten; Zn mbs dat oe A AE NN 1893 „ 
Slangengift: (Tezengiften tegen). AAN MEE CANSSB RE 
Spermatozoïden (De) der Bruinwieren..........…....vv.vnn 1889 „ 

Spirogyras. (Wortelharen bij), Aters tse A AEN ESO, 
Stachys tuberifera. Eene nieuwe groente:................... 1888 „ 

Stekken’ van tuinplanten. 3, (mesa ket OER ONEK E 1892 5, 

Stempels. : (Prikkelbare). kee AE EEN) Beds do LOAD TOBE 

Stikstofverbindingen (Het ontstaan van) in den bodem... 1835 
Stikstof, (Assimilabie'san)s:…sAtnbe en MERA AE AD PACO 1892 „ 
Stikstof-assimilatie door Isopyrum........arv.rinsenen ereen: 1894 „ 
Stippelkanalen (Het ontstaan van secundaire) bij de Florideeën. 1889 „ 
Strelitzia regina. (Bestuiving wan): ndnbiein A dE Va) 
Pidifreelbuizen.… (Groei derksen end AT 1886 bl. 21, 
Ptdifmeelburzen 5. Ae ACE NERREEPEE Eh: SED, OENE AECHENDD 1894 bl. 
Stuifmeelkorrels. (Invloed der temperatuur op)...........…. Re 

„(Over het-ontstâan der). Aumumee me an mor HA ADEN 1890 
Suiker. (Een beletsel voor het proeven van)... …………. 188 7e 
Suikervorming (Zetel der) bij beetwortelen...............…. „1885 A0 
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Builkerriet. (Serehziekte van het)...…............ i.e. 1891 Bl. 4, 62 
BEN Ben nieuwe vijand van. het)... …:...…. vv... veen 1891 bl. 21 

Symbiose van de wortels der orchideeën... ….…. 1886 „ 86 
Een mieuwsgeval van)... novi et ventie urn 1889 „ 53 
EI EN ee AIR SLD Waan 1887 „ 45 
Een Si 1895: „38 
Tarwe van verschillende streken. (Verschillen in chemische samen- | 

eek EE 1885 „ 60 
Resodtumi distichum. {Wortels van)... …..…............. en 1887 ‚7 61 
Tertiaire flora der Sunda-eilanden en van Japan... 1885 „ 4 
et LE CANET EE SE ALI AG 
aesntotropisme vanden wortel. (Het). ............. 1885 „74 

Ee: EE NEOveetend. vene eeen ene he eeh 1885 „ 92 
Ultra violette stralen (Invloed der) op den plantengroei... Te TD 
Naatbundels. (Kunstmatige secundaire)........... ..…........…. 1893 „ 24 
REENER BEVEUCRLINS VAN): ot eden eere eed 1886 „ 86 
Voedingswerkzaamheid der bladeren des daags en des nachts.. 1884 „ 78 

Wand der plantencellen. (Eigenschappen van den)............. 1886 „ 78 
Wandvorming van verdeelde protoplasten... .….............…. 1891 1/21 
MEetbewesme mede plants... … were on oeil 4 1886704 
Meslehesi (Bladstand der)........……......veren. rn AA 1894 „ 69 

Mm teropneming der bloembladen .….. ven 1884 „ 53 
Waterplanten. (Vorm der bladeren van)............….. veter fn; 1884 „ 5 

ì Waterstof-superoxyde (Indringen van) in levende cellen. .....…. 1889 „ 52 

Meden voorspelt. (Een plant die het)... vv... 1890 „ 37 
Wieren. (Gelatine-culturen van groene)... eeens at wok op 1891‘ „13 

Í OEROL DEE Evan). ot en eneen at el ie 1890 „ 28 
eet TL Wee elke dln else 8 188 igst 
Reewingerd. (De meeldauw van den).......:........vn een. 1887 „ 75 

EE Ben doornige).. … EE ET NT 1886 „ 70 
Wonden. Hit SSD) ERROL EEE 1889 „5 
___Wortels (Afbuiging der) van hunne normale richting door gassen. 1885 „ 20 

planten) Galvanotropismus der... our ver. 1885 „ 21 
RE lootensinsder opperhuid. der) … en en ee 1894 „ 21 
TEE EE 1893 „ 53 

Wortelknieën (De) van den amerikaanschen ceder...........…. 1894 „ 5 
_ Wortelknollen (De) der Leguminosen. evene 189118 
EEE EREA ARRA AME ER Ue oe ble see 1888 „ 37 

Wortelziekte, door aaltjes veroorzaakt. ..................enen 1890 „ 36 

rn (Ch EE: 1890 „ 61 
Wijngaarden (Beveiliging der) tegen meeldauw................ 1888 „ 12 
Wijngist (Levenswijze van) in de natuur.................nn.0 1691" 8 

Ot en EE 1891 „ 60 
Mjnstok(Foesile) in Champagne. .…s..v. nn ven eneen ns 1885 „ 51 

Msnden (Beven der). .….…..…........-s..ee neee eene eenen 1883 „ 37 

REerensduur der). US eenn eee 1886 bl. 69, 93, 1890 „ 4 
„ (Verspreiding van) door den regen .............v..e.« 1889 „ 36 
„ (Oplossing van zetmeel in kiemende).......... ........ 1890 „ 52 

k „ _(Voedseltransport uit het kiemwit der)................. 1893 „ 86 
BZea tunicata met bonte bladeren.............s. v.v 1892 - „ 22 

EEEN RO eee ebenvee ee stehen ete 1893 „ 6 

Zeewier. (Celvocht van een)....................nv ereen eee 1891 „ 61 
Zetmeel in boombast. (Het verdwijnen en weder ontstaan van het) 1885 „ 28 

Zilver-reactie van levende plantencellen, ...............…. ‚……. 1887 „ 93 
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Bijencellen. (Het ontstaan der)..... vn... EP ONNA An 1884 

Zuigwortels van Rhinanthug, .……...........iv veen 1889 BĲ. 

Zuren. (Ontleding van) door het licht.......... «s.vsss eenden: 1891 „ 
Zuringzure kalk (De afzetting van) in de bladeren...........…. 1889 „5, 

Zuurstof op den groei der planten. (Invloed van verminderde of 

vermeerderde drukking, der). , sten ee en 1884 „ 
Ee (BDULBEE) Le reen EO EE aten EE ORNE 1892 „ 

Zuurstofontwikkeling door bladgroen buiten de plant.......... 1886 „ 
Zimettkoordrof Hengel... oe ca eee et vee ro ER 1888 „ 

Ziiwavelbacteien, oo war ea vrede LET WSS: 

NM: 

DIERKUNDE 

Aril” metsrijpe kuit. „nst vene eee Ee En 1894 „ 
Aecariden' in de veeten. vanvogels. see sede slet en einen dll Sne 1885 „ 
Madders ia Frankrijlken 8. «Abra ear re ra nde eenn GEE 1888: 5 

Ademhaling der- insekten: „on. . vann beutetsniitd Aert ek eeen 189 5, 
Mepyorniss (Bi Van). ORR bj erdee oon voeden ete IEEE EEN 1893 „ 
ACPYOrHBs bf stervende tres eCard Alter ESET EN 1894 „ 

Alen. op: het“ drDoge nt ot ev ne on ee ere Beren OE EE WSS 
»(Mergiftig. bloedevan) ns. Atta nana Si en 1889 „ 
se tden Donatie eskard ft Mer re En EE 1890: 5, 

Alk. (Eieren van de Baele Be a Ed EE OER ORL OEE l888r =, 
Alligators. (Bescherming van)... ......ss..vrven vennen ent 1891-0 

ze (itwoelins VAN), Ante UL em op ee Omleleee ER E 1894 „ 

Amphioxus lanceolatus. (De eenen VAD) AES ite ie br 1893 „ 
Anastomosen der gestreepte spiervezelen bij de ongewervelde 
OA ME ONE 0 nen stenen nl Olen 1889 5 

Amehupelppodan: 43 70 an nein ien ser Se lac Re zardli df 1883 „ 
Amneliden:- (De pharynx deryan Ai tr ne AEN TSO, 

Ata visies bij vogels … : un Sone ora EA SN Eer EE Re 1887 
ArmitotondlBt Are Wien es zum Ee ER EE EEEN Ren vAn 
Bacterien in de melk. (Overgang van) EE ENEN 1884 „ 

Barometro: A rauecanous stotterde zen HG ee TE ERN 1884 „ 

Bastaard van Anas bosohas en Anas crecca........ ahd 1884 „ 

Bastaarden van den Amerikaanschen moeflon en het schaap... 1884 „ 

Betrathiehbhye.. rn Ziene Ant TO WSD Tr 

BiEons: (Wtroeunig: der) or REN, ze EEn 1889. „ 

Bison. (Nog-eens de Amerikaangeh@)m: sans fons rant A erk 1892 
"-Bibons (Dé) van den.-Cauúcasug. ABeens kras the Herde ont ee 1893nh 
Bibed: (Vergiftig). vB. os ilena ne Ee eren EN 1894 „ 
Bloedzuiger zich voortbeweegt. (Hoe een)... oe eten 1883 „ 

Bok.-(Een” melkgeveride). re emerson RN 1888, 7 

Boomkikvorsch. (De aanhechtingsorganen van den)... wel 1892 
Boormossel. (De. bekende). 5: nd BER ne ORE 1888 „ 
Bds.:triceros Roechbr, (Over): Artes ae me At tE En AE 1885 „ 

Broeien van eieren van aan kippencholera bestorven hoenders. 1883 „ 

Buffels 11: wild. in: Australde.,.., sima eld RAE CRO LEN 189005 
Buideldier, (Ben. nieu wy sm JAAR EEN jee 1892 

Buidelmol NDE). 5E itt trede da vee var et ede 1892 bl. 15, 38, 
Bijen. (Snelheid- der; vlneht: van) is vis dln ten al ee 1893 bl. 

, 
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Nn 1888 Bl. 89 
EN GRROOLeN en dE ene wee dl 1883 „ 27 
Getaceën lin het meer Victoria Nyanza......................…. 189177; 183 
EE OE 1893 «7481 

Cobra. (Veronderstelde zelfmoord van een) .…................. 1887 44 PRT 
Coleoptera. (Verdedigingsmiddelen van ettelijke)... 1894 „ 70 
Commensalisme. (Nieuw geval van)........…. Kl boer Ne 1883 0 80 
BRADA ie ee vn IE ll A ol 1887 „ 94 
Sapulatie: bij de zeelamprei.. …..:...….…. BEET BT Ve TEAN VGP 1883 „ 55 
En (Nutrot schade-der)… rede eden, 1892 …… 16 
Dieren (Verbreiding der) van de-Middellandsche zee en van de 

Beoderzelsdoor het Suez-kanaal..:,... …..srudiwe.ns. 1884 „ 54 
WE Ne Shidatesluchtademende). … … urine a ews een 1885 „ 52 

mkEtoe de wereld. voor de lagere) er uitziet .….....:.J 1891 „ 38 
EEE nee een elle ARE DEE tele 1894 „ 39 

S Dierlijke vermomming. (Nieuw voorbeeld van)...............…. 1883 „ 61 

DEERD IEM eders BEN): 5. an, ane eee ene en aleine led 1889 „745 
„ Pollehondsgift bij vogels. (Inenting van).......... «…a.vn.n. 1884 „ 70 

RnBdshoetdvlinder. (De)... …................. entend nde „ 1889 „ 83 

en Een nmseens bijenkorf „Arts „atomen vie ld Gie. „1891 4/46 
(BED PEEN 1883 „ 28 
BenmedermenstWVoedselsvan). … ns... soan ven eid ehes 1883 „ 62 

_„ (De verrichting van de madreporenplaat en het steen- 
EN EDE 1891 14 

Er (Elektrische stroom in het bebroede)................…. 1885 780 
ener Monotremata. ……. r.k een de de ee beed wike 1885 … 31 

Eindzenuwecellen in de opperhuid van kikvorschlarven.......…… 1885 0 #8 

Ee A GEE 1888 „ 138 
Elektrische verlichtingstoestellen van Trouvé................…. 1885 „ 92 

Á etten Magtodon.:................ RE GN 1886 „ 94 
DN EEEN 1893 „ 70 

B Entomologie en de gerechtelijke geneeskunde. (De)..........…. 1883 „ 95 

BPOS. (Broetende)... c.a eee eet 1889: „5 

___Gassen (Invloed van) op insecten... Pasha kre AANEEN 1885 „ 52 

___Gems (De) van het Noord-Amerikaansche Rotsgebergte.. … 1885 „ 79 

Gif van Heloderma suspectum. (Het)................. eeen 1884 „ 18 

GEE es daer ese seeden er sven 1892 „ 61 

DEE 1884 „ 79 

ER aeldende). 5 ‚ares oneens eed bene enne eenn 1892 „81 

EREN BIES). sen ens setae derne en ers 1890 „ 6 

Hepiolus humuli. (Reuktoestel van)...............ssven ennen 1885 „ 62 

Herleving van uitgedroogde Rotiferen.............. «ussen: 1892 „ 85 

Hersenen (De) der fossile gewervelde dieren. ...............……» 1887 ;, 94 

Hippopotamus. (Het roode zweet van)....... .........…. ele WRSD 7 

Hoeder-embryo’s (Kunstmatige omkeering der organen bij)... 1884 „ 38 

Hoenderei. (Kunstmatige dwergvorming in het)............-.…- 1885 29 

Holen-salamander. (Een blinde)..................s.v.nen veert 1893 „ 30 

Holoderma horridus. (Vergiftige hagedis). 1890 „ 92 

EENES MUBUTAMers ese eee eee en vene ne 1888 „ 98 

Hond. (Afkomst van den)................veeven ee eneen 1887 86 

Honden in Amerika. (Afstamming van de)............s.en. 1885 29 

„ (Staartloog geboren)................. resereven veen 1893 „ 62 

Hondenrassen. (Noord-Amerikaansche).............-.nn nnn 1886 „ 31 

EERE eere PB AED Ief dit Ald Wens bide atd de We 1883 „ 40 
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Hondebijg (Hen eyelóop van,de). zins meten deet ed sr ODB 
Hoozenthek:(Smaakzenuwen. van. den). … ‚as ele e 189%, 

Horengroei (Onderdrukking van den) van het rundvee... 189315, 
EPybriden; van. leeuwen tijger vn ntt a ende EE LERAAR 1898 
Elypnodie bij-de',Cantharideae, Cum „uele otate eee 1894 „ 
EypopHPAle. Sn esn emee oee IEN RELEASE 18835, 
ERERORDA IL Panden an A el EE EREN … MBSA 

Insecten. (Loopsporen van voorwereldlijke).................………. 1885 „ 

„ (De sprieten der) als reuk-organen..............…. Ll SES: iik, 
„ (De-lijkenverslindende).. …5/s samos r ne ete 1888 „ 

Invloed van hoogen luchtdruk op organische wezens......... ABB 
Jachttijgèrs. in. Europan. vetje Ee el Le A 1889 
Kameelen (Verwilderde) in Europa... ..r oen erdee Ok 1890 
Kat. (Ben-blinde) stride ede En 188377, 

Katten op-de Prebylov-eilanden.. Aen oe ne EN 1884 „ 

„(Erfelijke anomalie bij). ATIE AE EE 1884 „ 
bil Doove Wibbe We, dan mel at EEEN: nad het A 1885 „ 

smet. overtollige, teönen’ ns 1de en ee IE 1888 „ 
Kenearoe's. (Uitroeitmg: van)... Ate oe ER 1890 „ 
Kikvorschen. (Misvormde eieren van)... venen 1885 „ 

Kleuren An:het dierBanijk sns Aas ee NN 1886 „ 

Kleuring van het mannetje van Proteus anguineus gedurende 

den paartiduen tn bern ioko en seat ee EE 1884 „ 
Kolibriss(Voedselsder)®, vide ne ten OE 1893 „ 

Konijnen fin Auptralië sit iv. tetes can ISSO ET 
n__(Klauterende'en zwemmende). …… oane oe ER 89 

Konijnenplaag (De) in Australië... 1888 bl. 54, 1893 „ 
vo (De)in-Galnkornië.: aen st en OEN 1888 „ 

sf (DB).…. naren Rr A ER 1880 ns 
Kreeften: monster-)..ns nst eN ittdeif 1890 „ 
Krokodillen, (Het eierenleggen def). >... neee dee ele 
Kunstproducten in Amerika. (Voorhistorische)... 1992 
Lacon murinus. (Stinktoestel van) en. 2. olde dt eee „… 1885ee 
Landdier: (Oudste). nn nike ee Len ere EN 1885 „ 
Landslakken. (Levenstaaiheid van)... ……....svevsnvseren. 1894 „ 
Leeuw, (Desamerikaansche) 7 nantt RT: ven ne En 189%, 
GepusBairdisn As oe a Ae 188314 A 
Leven in de diepte der Middellandsche Zee.................n. 189027 
dicht. det) van „een. lichtkever sBs nd dun NE 1885414 
Malariasparisieten:: As ses ALA a 1888 -…, 

AM anabi'sie (DE tee EA AE on Eb AREN zee we ESO ME 
Märgupialiën: (Fogsile). 40m Ate rete A AGER AAR « Hee je A 1883 „ 
Medusa: (Zoetwater) ‚a. a. CANE. EE et nt 1884 „ 
Melkvorming bij een, koe: zonderskalfs ad Hete wers erken 1894 „ 
Microben ‘van -zeevissthenso- aient werd Ae 1883 „ 
Mieren. (Leyensdunrsder). 0 Miet. bemi tieven ke 1883 bl. 14, 1887 „ 

(Verstandig. oyerleg bij) ‚Anet de EEE NE ee 1885 

„ _(Weerstandsvermogen van) tegen verdrinken... 1892 

ws (Smaakzin. der). srt een vee a ov Eee: 1898 =, 
Miltvuur in Frankrijk. (Statistiek van de preventieve inenting 
ROBBE as. iens ter Erk A oe Ee 1883 „ 

Wmikeiesbij.Aimphipodenies 5. oM er nad ALE 1888 
REGE (Het oop. van, dertiende nan nee didl ens IN 1890 „ 
Mollusca selenoconcha op groote diepten der zee. Ir wars 1883 „ 
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EEn, (Sniervezels der)... 1888 Bl. 46, 71 
Entenata. (De temperatuur der)... …..... sawn 1885 bl. 85 

ENEN CEeFON. «ee ee ille de dea en de 1887 „ 85 
Miuekue-os: (Acclimatatie van den):.............… sue 1893 „ 55 
Naja (De Egyptische) in het land van Tunis.................. 1884 „79 
Naja tripudians. (Middel tegen den beet van)........…. REED 1893 „ 4 

ener (De afstamming der)... tere deer a RN 

nmenelkatour. (Erinominale) …....... ur. vanin sr veren wee 1884 „ 93 
Oester. (Sexualiteit bij den gewonen en den Portugesalhenj. 1883 „ 13 

— Onderscheid tusschen planten en dieren ................. shade _ 1891 AE KL 

Ongewervelde dieren. (Fossile sporen van)...................…. 1883 „ 69 

IE Vr UO EEEN EEn 1883 „ 22 
EEE EOL). eee eee eee A telden le 1884 „ 39 
en Etzevalsky. (Het wilde)... oor an ae he 1885 „ 6 

OD enn Shan EEE 1885 „ 40 

Banadijsvogels (Bescherming van). ….......vrserssers ennn 1893 „ 30 
Pedicellariën als verdedigings-organen.. vennen 1890 „92 

——Phylloxera in Frankrijk. (Verwoestingen door de)......…. HeervohBB5. AAB 

RE Nama annularis: (De). …… es sane eee 1885 „ 79 
BENECA ee lade 1883 „ 84 
Rat. (Wederverschijning van de zwarte)... 1890%bl. 37 1891, +6 
EE ZE er 1895rei 40 
tt Galle) Se AEO 1894 „ 55 

REED en (De rim Mongolie... nt. ..rs. oe nae dedain 1888 „ 81 

BRS mmwernmen. (Bichtgevende).. .……..- sr. orss Zas als ede eee 1888 „ 72 
Mmemoderos (De breedlippige)......:.. roa en ate ene 189lsso 92 
Rhizopoden. (Vorming van het omkleedsel van zekere)... 1886 „ 79 
Enmisehaarschheid van)... ........... eend 1889 „ 13 

Roofvogels (De) als hulptroepen voor den landbouw... 1894 eej SL 

— — Rudimentaire vleugels bij larven en kevers .................…. 1883 „ 84 
De Releeschetende). ….....….......:..-.e neden ene WEST 4D 

Behadeke dieren in Britsch-Indië.................v..vtneen. 1885 „ 39 
BepeniSlakkenetende) … . ……. van... ooerntenee de ddie 1892 „ 61 

Ee ehuldluizen. (Voortplanting van) ...............vesesss nee seen 1888 „ 14 
reden met: kieuwen. eist disi. onse ld a me ie TRIO es, SE 
LEDE NEEN EEE AE ESE TSR 

BEnespieen (Het vergift van de).................... vw rene 1883 „ 30 

ECN ZelEINOOED VAN) … een ee an rd De el ad 1887 „ 86 

Nog eens deszelfmoord van)... 4... sars dees. suede 1887 „ 94 

rn ELNAG EE PEEK 1892 „ 55 
OEE ra ef ACEC 1887 „ 62 

tr EEE 1885 „ 47 
ì RnDerheesterslalkk als roof-)........-.......... teen oen 1890 „ 44 

4 Slakken (Hoe) langs de oppervlakte van water glijden... 1888 „ 97 
EEDE endEN te en en etn daad De 1890 „ 45 

Slug em spreeuwen... s..s.....rs.rn dreven nnee 1884 „ 14 
OGEN MEGEN)... ns eeen ene ee 1885 „ 93 
Eerde WE. ores rant dmdnh een enen en 1894 „ 30 

MinesemneElet vergift. der) .............. vue veen wendn 1887 „ 53 
„ _(Wederzijdsche slachtoffers van menschen en vergiftige). 1890 „ 44 

‘ etn ii Amd n te er EEN 1894 „ 55 
P _Slangenvenijn. (Tegengift tegen). ..............vv erneer 1883 „ 13 
8 Slokdarm. (Ontwikkeling van den)...............neene eenen 1886 „ 87 
ì Snaveldieren. (Melkklieren van de)...... ........ssvererrnnnn 1888 „ 14 
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—Vraatzucht van het wijfje van Mantig.................. ennen 1891 

SPEEDIUGOUEN leden ZN ade ve wr ah EEM. OE 1889 Bl. 6 
Sphäerulâria-bombis : … enne ee en ler EEEN 1885 5,61 
Spierkracht der plaatkieuwige weekdieren,.........s.. rr 1884 „ 37 
Spianén (Psychologie def) nne zen nae ENEN ROPE 1885 „ 14 

„ WiSterkte van de draden” der) m6 mfeh AIA, Ae IR 1891 „ 61 
… ABloedsomloop der): … CMA, AEL GRAS Ed 

etSprinkkhanen. op het eiland. Cyprugsr® en nn or EE REEN VEEN 1883 „ 86 
„(Vernietiging van) doot: padden sen MOET 1892 „ 38 

Steppenhoen, (Nog “eens: hBE)S . toi E MMES AE ALEA ENEN EEND AAPSES AES: 
Struis:1(Eên: nieuwe)... rss sere hee EERE Eis UGS LN EDD 

Symbiose. (Een nieuw voorbeeld (van) .GAt. oane A 1885 401 
> WilBonderhiûde) : … rider bn AA NE oe EE 1892-7715 

Fandziekte bij een-elefant… vane s oak eene EEN 1888 „ 81 
Tapir-sdorten vr „nadere Aln oe we ERE 1886 „ 94 
Pelegoni® dan pdr raven Wienen HE EE En 18942447 
Torpedo's: te- Berlijn. (Levende)... … amo Mest ele 1885 „ 6 
Trichinen in gezouten vleesch. (Levenskracht der) ...........…. 188 jj 

„ ALevenskracht der)nlt slk, dB IN RL Ate EN ENEN 18905 E12 
ÁTsetgeevheg, De): en oa tate aan an on EERE EEN SOE B 

WFijgersim/ noordelijk AZIE nt tes a on arn Eren En 1888 „ 46 
Ureuniials MEEBMDINDE on are eee Ee 1885 22 

SEV ederniten.… rr LA ei at en wan we ee ee 1883 „ 23 

Veldntuisf (De), anaal edele a RN 1893 WS 
Nelelläsen Porpital stra. rte te varen e ere OE ARE 1884 „ 62 
„Verdwijnen. van sonimige diersoorten... Meine en 8946 

=Vergift-der vliesvleugelige: insekten. …… . « éemhuatlets nnee 1884 „ 98 
Vernauwing (Willekeurige) der pupilie! Anas Fr Mid 1886 —„ 47 
Werstand (bij dieren: 2: onnie edere ee REENER 1885 „t 47 
Vertebraten. (Het. derdessog: der) aen needed lk EEEN 18891 web 

„Afstamming. der)... WARE AARLE AE 1891 „ 46 
Vicunna’s. (Uitroeiing. der) „rbe ennen dte 1889 Lw s10 
NVisch(Een. nieuwe). 7 … « „tu ore AREN OENE 1883 „ 38 
Visschen. (Ontwikkelingsvormen van jeugdige). ................ 1883 „ 76 

n (GLE). reet ERGE 1884 „ 47 
„ (Verhuizing van) naar de Middellandsche zee.........…. 1884 „ 54 

„ WBevenskrachtsiij. re Ae oat ee ER 1886159: 
n-(DE glaap. der). er sea Alin en AD EEN MINE 1886 „ 47 
„Ouderdom, van): AN le AE IEN Roto, ONS) 

„ns (Vergiftige toestellen bij) apres te Aelen. SAE 1889 „ 76 
(De bewegingen-der vliegende). aan. Jer teiten 189 00 

iidegenlrwen als gasten van vleeschetende prsien ve 188810 m0 
Vlinder. {Een-ondernemende).2sAn. «tus ee vee 1886 62 

Vlinder-Monster. Ben). sa Alsk aante EEE EDR ot LEREN 1890 „ 5 
Vlandere’ \Drinkende:: WAE RENEE Eh be RAE AIEE 1884 bl. 13, 58 

a MVverhuizinben: vamp) vanen Sone HEL ENNE ale 1S87 AS 

„ (Invloed der voeding op de kleuring van)............. 1887.m edn: 
„ WBadende):.. Joe dn A Pen AANEEN 1891. „ 14 

Mogeldierdn. „Inne Ut te en RE PN 1884 „ 70 
„(Plaatsing van). inhet ne8tn.n.oe. «dese wee TE DR 18980. 

Vogelmoötd. (Deb :44 5e. 61 ln a ARNE CE 1892 „ 85 
Vogels (Verwantschap der) met de dinosauriers .……........... 1883 „ 47 

„ ‘(Nut der staartklier bij.dejs.ser.. scuseekke kenne ‚std el SOTO RES 

ge GEVvonsduur der)... org en b ne ENED 1892 5-04 
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Walvisch. (Noordkaap) 

Whmssehen: (De beweegkracht der)....................n. 1887 
nmdesarktische zeeën. … … ……......... sewer deewie 1888 
EN AeIIESCchen... ..….:....:....wsthetde wiiee blade ee 1894 

Re amisen. (De stankklieren. der)... … ansieae eeen 1887 
Watervogels. (Langdurige vlucht van eenige)... ° 

Weekdieren en wormen. (Verwantschap van) 
= Wesp. (Ben gemummifieerde)..................... dr aeesidthad 1883 
—” Witje (Verbreiding van het Europeesch) in Noord-Amerika.... 1889 

Beesnemonens (Smaakorgaan der)... +. seen 1893 

EEND Me). se ernaast. adres were lava ownlehelde oe 1893 
reele (DGN ET En 1888 
ns Mwerandering der) :…....s-.tv.nns. eer wendden 1884 
ie DOO EEE 1892 
ERN SOPVOrming Van)... ssaee ener ereen de edes 1889 

DEE Pe 1891 

EER edn barsteren eelde Haa eel ken el dl 1885 
ee Bat ee 1892 

Zoetwaterdieren in zeewater. (Het sterven van)................ 1884 

ECN rn ee see ttl aid el le Di oe dn ala La dek 1894 
Mnenweterpolyp. (Omkeering van den) amen oren. 1890 
Bensdiestauna van Nieuw-Zeeland...................... vat. 1887 

Eee eee enten et emee el dies 1888 
Zoölogische stations voor de studie van zoetwaterdieren.....…. 1888 
nen Gedregseerde).….....….....3..... amer ore meene ste 1891 
tedeungderj. kar... … c.s. seren nend 1891 
eld zaamheid. der) in dit jaar... .… snee oare ed 1893 

REnBewde) an Noord-Amerika............. vas. vedan 1889, 
TOETEREN 1891 

Batlerupsen. (Kruisingproeven met)... essen 1884 

VL. 

GEZONDHEIDSLEER. 

ed oalde anje, von ie te ja Wedi en be wl as 1890 
Eb elmus en ontaarding... senen eee 1893 bl. 
sekuminium. (Ongevaarlijkheid van het)................ ne 1892 
Renthraxbaecteriëen. (Verzwakking van)..................ven. 1889 
Antizymotische werkzaamheid der chinine.................... 1885 

SEEBReOEer (DE) In kiem. a... sr... reen dees dele 1893 
Bacillus anthracis. (Invloed van het licht op de sporen van)... 1886 

Bacterien. (Invloed van het licht op)...................vs..… 1894 
BE enmies-rlachtoffers. en. re Sao 1892 

es Benzoezuur als conserveerend middel. ................. een 1889 
er eres ee idd jest ader 1893 
Bliksem (Behandeling van door den) getroffenen............- 1893 
A ME EEEN, .… 1887 

Chamberland-filters. (Nog eens de)............... eneen 1890 
Cholera-inentingen van Dr. Ferran................s vereen 1885 

nerf she dein srad 1885 
Cholerabacillen (Vitaliteit van) op moeskruiden en vruchten... 1894 
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Cholerabacillen (Invloed van het zonlicht op).........-.......…. 1894 Bl. 95 
Ghblere, (Ementig. den) … nun vase oet Ee eN 1894 „ 95 
Gieamme: NTepengifttegen) Snas „anatek de 1887. #16 

Crematie tn verschillende-landen nissan oen AAE 1894 „72 
Digestie. (Invloed van sommige zelfstandigheden op de)......…. 1887 55 47 

Diphterites, (Giftstof van). « . … dd oe OR 0 AA … 1889 „ 55 
“(Besmetting met) :door- Ijs AET ED CA, ETEN 1893 „ 48 

Diphthetites-bacillen in de-mondholf@i: nva tre 1893 „ 56 
Dalheidtder herbivoren! Rs. 0E ROE Elle JILL te IAA 1888 „ 75 

Dollehonds-gift (Op welk oogenblik verschijnt het) in het speek- 
sel van door rabies aangetaste honden... rv... 1890 „ 71 

Doordringvaarheid van slijmvliezen en huid voor bacteriën..... 1889 „ 62 
Drinkwater te Chicago sun. demande oe We sE WSD deed: 
Elektrisch licht. (Uitwerking van sterk)... …. … vanen wter Wed nl 1888 „ 48 

Eemuhiebusvelijken.. … ‚tt SA esn wee si oh kn VER ARCEN 1888 „100 
Eulters “Chamberland.. .mysnrmnnsmat 4 eos wiee eb vene RN 1889 „ 85 
Geeumwens Het). en vn torn oaeen eee re ER ee Tena 1893 BI 
Geiten. (Nut van) arten Bear de ISR R eN ih OEATER OEENEN ENEN 1889 „ 56 
Getten-Vaeeimer er tsarina HEEL GOET SEN END LER 5 

Gele.„koorts: (Preventieve inenting der): = „acara an 1885: -80 
Giftigheid »van-verbrande weefsels: … net Atie ee ee 1894 „ 63 
Gouden Tegen. (DE)rr nn or walken dee ent En 1888 „ 24 
Herinenting, (Tijd. ZOOP). … wr sarge ke te eee es 1894 „ 63 

Honden. (Nieuw middel tegen den beet van dolle)............. 1887 „ 24 

„ vrEet-rmuilbander.der).. „nerts ming en ES 1890 „ 72 
Hendsdólbieid: ree er HE jee ede nd 1888 bl: 90, 1889 bl. 32, 56 

„a a Voorbehoeding der trend Ht EA SE 1889 bl. 23 
wer Onderkenning- van): ans sert A ER EEEN 1889 „ 40 
wie te Parijse, . ar arend ei nl Jew wenn nd tn EN 

Hypnotisme....… RE, EN 1889. „ 39 
Infanteristen. (Verlichting van de belasting der).............…. 1894 „ 63 

Influenza en cholera. (Verband tusschen)...............…. lk mt 1890 „ 55 
soraDejien- MetrWEBt.n kin red ede  R 1890 „ 71 

Imjeetiesvansnegerbloed 2.145. … zAhtaedeteteneteen eek 1892 „16 
Kalkmelk’alsdesinfectangen Zuren eb Een 1889 5 "95 

Kanker; (Barasitaire aardsvan;den)dens €514 At Wee ve 18890 
es GMenbondstegennden) sen dens vra 18 EEA 

Kanderem(Doodgelegen).: rune ere an te 1892 „ 48 
Kindersterfte .…..…… TEE of RE DEE 1893 „ 32 
Kommasbaoillen Langs. te ok ad A Ae 1885 bl. 70 1886 „ 15 

mi AN BrDE Ven OP). 0 tarn Sd LEN EN ENE 1889 „ 39 
Koorts (De-typhoride)-te:Chieago.. Arklrsth. Ae ee VEER 1892 4,572 
Kraamvrouwen-hygiëne,. ma nbsnneddkd aen edet EN EE a ISEEN 

KE OE EE AERON EA PEPE OMI ER Oa 1894 „ 48 
Longenvergift. : (EReb)'canes soe Aba deet Oet Oele AE Ve 1889 bl. 55, 86 

Loneterlhg,.. … aise ate ae TE AL NEEN ON 1892 bl. 31 
Lucht. (Schadelijkheid van uitgeademde).................…. 1891 bl. 47, 64 
Malaria’ (Parasitisme- van). nd ate aah ser Dad Me RNN 1890 bl. 32 

Margaärineboter, ; tes ‘or sr AEON NE tn bale EN 1893 „ 88 

Melk: (Roode) nva in ton aes nan ARE EE 188945 ABE 

sr emroodvonk. (Wederora). ft bereden en 1890: AMT 

„ _(Gesteriligeerde). #4. … nt, Mdd. Ae Eer EREN 1892 „ 48 

Mieroben;"(Veranderlijkheid van). A wpa od or eN 1888 „ 64 

pee im de- lucht. boven groote steden. 1,0 ATEA Ate 1894 „ 40 
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EEE ANA OVEN) Kee va ei beans 1885 Bl. 
LE oa RR 1889 „ 
Ontsmettingsmiddel. (Samengesteld)... 1892 
EEE BEAN KTIJk. teer eeeh ent 1893 ,„ 
MEEENOOIEEL Ee eeen fen helico cht ie an 1894 „ 
EERMONBOMISteking. tn... dede dee ee ene 188710 
Peroxydum hydrogenii als ontsmettingsmiddel....... 1694 „ 
et Aa vEt © EEE 1894 „ 
RE ms (Besmettelijkheid van)... 1886 „ 
Mtamens (Schadelijkheid der). .…............... nnee 1888 „„ 
OO in EEE 1892 „ 
Ptomaine vorming door miero-organismen)................... 1687 5, 
Rabies(?) (Een nieuw voorbehoedmiddel tegen)... 1888 „ 
vatte (EE 1894 „ 
Rivierwater (Zelfzuivering van) van bacteriën... vr 1808 p 
DEED enn re be este ee 1889 bl. 31, 
BERNE mens(Oorsprong van)... .…....:.…i... ves erdeen 1886 bl 
REN jongelieden. (Duur van)... eenn 18915; 
DEEL ID 1886 „ 
EE Nersterking van)... „ve. ed teer een ene VET, 
Oe WE EL NE 1890 „ 
Sterfte bij uitbestede zuigelingen in Frankrijk... 1889 „ 
Straf aan een slachter opgelegd..… . …............n enen 1890 „ 
en CL TAA EE 1890 „ 

abaksrdok. (Sehadelijkheid van)... ….…. dns 1890 „ 
En ra CE, 1892 „ 
seraakte spijzen. …....…............ vesie 1888 „ 
Baheseuleuzen. (Dorpen voor)... venen. 10E 
Tuberculine. (Hygieinische aanwending der). .….............…« 1892, 
SBerenlbe. (Overbrenging van)... ode... denon 1888 „ 

„ (Invloed van de omgevende lucht op de ontwikkeling van). 1888 „ 
Eb LUON NEER 1889 „ 
lij kheidtderjs.…… oere eere 1891 „ 
„ (Overbrenging van) door weegluizen................. 1802" 
Overbrenging van) door wandluizen. ................…. 1898 „ 
Menrepdorwegrijtuigen. rn... ne Oren den ete» 1893 „ 
een en ulder. Oe. Br alens 1893 „ 
BBREER koe... ed etende eenen dens 1893 „ 

Taberculosis. Me preiding vande)... PUESRDM MEE OUD, Ean zi 

Mberkelbacillen. MMErEpEeIdin et vaneen rd ia. 1888 „ 

weewieler. (Nadeel van den)... …...…....o eneen eenen deer 189804 
Verantwoordelijkheid van cheimdbrs van woningen.......... 1889 „ 

Vergiftiging door takken van perzikboomen..............-………… 1894 „ 

td ie, 1890 „ 

“Vliegen en’ tuberkelbacillen.................. WN 10) DAEN 1887 „ 

Water. (Zuiver) De l'eau pure partout... ennen 1894 B 

EO NO) 1887 „ 

Zenuwaandoeningen. (Toeneming van)....,...--v-nrnenen ennn 1893 „ 

Et ee eee ete 1888 bl. 32, 91, 1889, bl. 23, « 

„ (Weder een middel tegen).................e nnen 1890 bl. 

Ziekten (Voorbehoeding tegen besmettelijke) op de school... 1891 5 

Zuivering van de lucht van stof................. verrees 1885 „ 
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Var: 

PHYSIOLOGIE. 

Ademen (Ruimen. benduwd). miner hete 1891 Bl. 

Ademhaling. (De invloed van het zuurstofgehalte der lucht op de) 1888 ,„ 

„ (De innervatie der). ............... veereenseeenennne 1894 „ 

Adipocire. (Het ontstaan van).............vess verser 1889 „ 
Ammoniak (Vorming van) bij de pancreas-vertering van fibrine 1887 „ 

Abstmilaties(De): van het: Izer: nps dn a EN het BSB a 

Ksgociatiehd. (DB) enn Ene ee 1888 5, 

Bewegingen. (Het waarnemen van)... vers senen eene 1886 „ 

Bewastzijn! (Zetel, van Met). ren. zakken eentje BR ABE re, 

Blaas. (Opslorpend vermogen der). saters. tn HER 1894 …, 

Bloed. (De-stollifig van het)... … te sane men ane. 1887 bl. 23, 1891 „ 
Bloedplaatjes (De): erimnrse eon ee wie le ARP eer 1890 „ 
Bloedserum (De werking zl Dn bacteriën . und Bite 1890 „ 
Bloedsomloop'in de vingerd.. 5 tene AE ee Ce 1883 „ 
Bloedvonrmnende OrganBn. te reen renee 1886 „ 
Bijnieren:{Desverrichting der). ten oenen ee eeeh 1890 „ 

Ee (DAE AL at ea 1892 „ 
Celkern. (De chemische bestanddeelen van de).............…. :I889 ws 
Carare: (Bestanddeelen, van- het). nu sen v «beenen SEE 1897; 
Cyaan, (De sgiftige: werking. van) .n ns maant. neee en ENE 1890: >, 

Daltoniemûss Cervara nn arken te A OE EEE ziten 1894 „ 

Dierlijke ‘warmte. (Bron.der).… set, vanden san et 1887 „ 
Dood, (Bewijzen: van Aen). ner anstk sen oe oa ed 1894 „ 
Droomen tse fed Bledel ee ee EEEN 1890», 
Erfelijkheid ‘van’ afwijkingen. w‚. Saafanptesl vante REN 1886 „ 

„vam verkregen eigenschappen... 4 voir mese ed 1889 „ 
Hasces. (De herkomstsder): =de nalieten Ae ride sen benk 1890, 

Flermentwerking en katalyse: … Jensteme) ki sore bee ie 1892 „ 
Hoegoe-gifs{ HEU) Abs eve eee eten oe Med NE 1890: „ 
Geboorten. (Mannelijke en vrouwelijke) .....................… 1886 „ 

„ (Het aantal) naar de tijden van den dag....….........…. 1889 „ 
Geslacht, (Bepaling vanhet)” Aita nen nere ee 1890, 
Geslachten (Afwisseling der) bij veulens van ééne merrie... 1890 „ 
Gezicht (Het) van insecten en dat der vertebraten. ..........…. 1889 „ 
Giftigheid van rooden phosphorustsann 4 gid ete 1886 „ 
Girtosuries bijsvogels:. 1 Ui ar NT 1888, 
Glyeosuriën, (Classificatie der) …. utr tule tre Hee 1894 „ 

Haemoglobine. (De samenstelling van het)............... rn 18875, 

Hart. (De vullingstoestand van het) na den dood......... arl SOL 
p- (Derarbeid: wan Het), zor aneh In ne ee et LAN 1892 

Hagen in Canada.r(Ziektesder) lnb ns Beed er 1803 
Hersenphysiologie. (Münchhausen in de)... 1889 „ 
Hond (De) zonder groote hersenen.......…........…. sent ltd er SOON 

Eidkleur van negergen blanken, 0 id A ina 189 

Huwelijken tusschen bloedverwanten.................n. ane 1895 
Ingelèten; (Gewaarwordingen wan) ette tt en 1888 mb 
Kikvorscheieren- (De slijmhulsels der) … . nvt vir Jerkerern aeeen E892 rn 
Kikvorschlarven. (Metamorphose van) …… . … evo st ede dede 188705 
Ksmdereni(Groei defjk5s 00 oe onde are De EN zena SST Rean 
Mienronbindbeid:; , 0 Ar. en von AVE Bae eerde ERGEN 1890 



EE ae ad at en nr 

INHOUD VAN HET WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

Kleurgewaarwording. (Het ontstaan van)....................…. 1889 Bl. 
Eenendheidhinseen! familie... … vous ede veh eld 1893 „ 
NE endernmie bij een neger! hui drieen va enen 1894 , 
Levensduur. (Oude berekeningen van den)..................…. 1893 „ 
MENEEN(DE werking der) op vergiften. …..............rv.rn 1887 #/Ö 

RantGedeeltelijke extirpatie- van de). „eur. 0 #. sne. tian 1890 „ 
Licht (De invloed van het) op de dierlijke stofwisseling... …. 1888 „ 

„ (Invloed van het) op de stofwisseling ................…. 1890 „ 
enklenrenwaarneming . …... edere en dee des 1883 „ 
MiehtenmbHet)j van levende wezens... ............ vr ede en. 1888 „ 
Lichtstralen (Doorgang der) door de middenstoffen van het oog. 1883 „ 

ede es a EERE en 1890: "5 

EELKO ee on MA LED MEE ed LRL HRE 1894 „ 
Lucht. (Schadelijkheid van uitgeademde).................…. 1891 bl. 47, 
Muehipijp. (Bewegingen van de)... wen eel 1890 bl. 
Maagsap. (De beteekenis van het zoutzuur in het)... …...…. 1889 

„ (De afscheiding van) door de ledige maag............…. 1889 >, 
Magneet. (De physiologische werking van den)...............…. 1888 „ 
Mieroben in den mond. (Invloed van het speeksel op de)... 1893", 
ZG On 1887 „ 

Morphine (De uitscheiding van) door het maagslijmvlies... 1890 „ 
tE ED EE 18865, 
Mosselschelpen. (Het openen en sluiten der)................…. 1886 „ 
ler 1886 „ 
INehvhes. (De regeneratie van het).....................e ve de 1890 „ 

Deden. (Proeven op een)... desen desen ese. 1885 „ 

Oogbewegingen (De) en de optische centra..................….. 1890 „ 
Oogen (Welving of afplatting der) bij mannen en vrouwen... 1893 
leurs der)... en ER EP OE B fer) ned 

Opslorping door het slijmvlies der blaas. ..................…. iT adgt 
ens LUTGARDE EE EEE 1886 „ 

BEES (De beteekenis der)... .... „v.v seeders 1888 „ 

Overerving van verkregen eigenschappen ................nn…. 1888 „ 
BEmeteasntVerriehting van het)... rsi. en eden en 1890 „ 

Parthenogenesis. (Kunstmatige)...................vv..nn0 ee. TSER UE 
MIKEEdUEnte bij paarden»... ie ven. venvereneversenne 1887 

en Ae Ei Oe EEV EEE EEE 1886 „ 

Prostata en vesiculae seminales. (De physiologische beteekenis 
nr u EEE 1894 „ 

EE en tee dkar wate age a bide de edere et 1886 „ 

Rn Zamentrekking der)... se oen eee steen nee ee 1888 „ 

Bupilreflex (De) en de opticuskruising......................v… 1890 „ 
Pylorus-aanhangsels bij visschen. (Verrichting van de)... 1883 „ 
Reactie (De) der grijze zenuwsubstantie..... EEE 1886 „ 
Regenworm. (Het kruipen van den). ................vveve eren 1888 „ 
Rekenkunstenaar. (Hen)......................vers eed 1893 „ 
UNE Ge REGE, 1893 „ 

Reukorgaan (Scherpte van het) bij mannen en vrouwen... 1894 „ 
Reukzintuig. (De gevoeligheid van het)... .….............. be TO00 NA 
Rhachitisme (Het) in Japan..............s.sse.een ensen 1893 „ 
Richting (De) der attentie en de reactietijd .…................- 1888 „ 
Samenhang der lichaamstemperatuur met zenuw-opwekking.... 1887 „ 

Schildklier. (De functie van de).................vvser ennen 1889 „ 
Schildpadden. (Waterademhaling bij)............. «…evs-enree: 1886 
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Schoolkinderen. (De wasdom der)... „onsen den even ende 1890 Bl. 
SIRE (EISEN. 40e ore vooreen binne rieten OEE EERENS 1888 „ 

Slijm (Vorming van) als materiaal voor nesten ................ 1886 „ 
Smaakamntuie, (Fijnheid. van. het)sssh ae Peetneen vant OEREN 1888 „ 
bmseuwBlindheid smd ev leo lele REE 18905 
Spieren: (Vormen de) glycogeenddnntentenm sn vaste! Keet 0 Hen 1889 „ 

„sen izenuwen..(Het levensdefjenset: nt tn Can de sars BBO EN 
Spierarbeid en eiwitverbruik … onadngde fa eget derek 18915, 
Spierbeweging en spijsvertering... dun « aio oet 1889, 5 
Spierkracht. (Bron-der).. «nf. „mss ond len od Aa et RR 18925, 
Spierverstijving: (DE) 15. … sein tssctwelnle ijdter de Merde sa ER 1888 „ 
Spijsvertering (De alkohol en de) in de maag...........……s.…s 1880 An, 
Statistiek (Vergelijkende) der beide geslachten. ................ 18585, 
Stofwisseling. (De invloed van de lever op de)... 4... Jos ven 188 45 

„ (De invloed van uitwendige afkoeling op de) bij den mensch 1890 „ 

Strottenhoofd. (De bewegingszenuwen voor het)..............…. 1890, 
Suikervorming. (De)-in de lever. za ted lb md dele 1887 bl, 6, 1894 „ 

Sulfocyaanzuur (Het) in het dierlijk organisme................. 1889 
LEemperatuurcentra. (DE), :'Astern: zi Asde one ore et ie Set NR 1890 „ 
Hreumsin.spieren en/bloed:s. ns. oa non se ee eeN 1889. 5 
Urine. (Het, vergif dela staten an atten aneh 14 Ste ed Re 1889’. 
Vegetarianisme. (Tolstoï en Richet. over)... vante 1893 „ 

Vergiftiging van het foetus door kooloxyde.................….. 1884 ,„ 

dermoerdheid,s{ De) zalt eelde ER ee ee EEn 18E, 
Vetvorming uit koolhydraten in het dierlijk lichaam... 1886 „ 
Vingers en teenen. (De lengte VAD) soe oare re elen ee EE Ee Koh NNP 

Vleeschvorming. (Invloed der voeding op de)... 18894 
Vogels. (De steenen in de maag van):...... 4». ves en ders 1889 „ 

Warmtegeroel der huid: es aa veneranda en 1885 „ 
Warmtevorming (De) in de. ng. tard blt eter die Jeteka 1890 „ 
Werking (De) der digestiesappen op vet. ……...... smeren 1886 „ 
Llzer. (Desresorptie vanhet). . Aarm ed nale MAGER 189 
Zeesterren. (De bewegingen der). -avsrmninte eee eetten d „188 
Zenuweindiging in het reukslijmvlieg.. sans vuave eeen 1886 „ 
Zenuwvezels (Aantal) op verschillenden leeftijd... … … 18905 
Zien -door;een kringvormige opening... …….. or tehenm ne 1883 „ 
Zoölogisch park te Washington... se ve in Le 198 
Zuigelingen. (De, voeding der) … 4 vends zetientna eaten 1894 „ 

Zwavelzuur (De afscheiding van) door zeeslakken....... 1880 5 
Beet: iwitsi heldere een At en dt ve ad EN 1889 „ 

VIII. 

BACTERIOLOGIE, 

Aardappelenziekte. (Eene nieuwe)... .. asso vida 18905 5 

Adaptie aan de middenstof bij infusoriën en bacteriën... 189055 

Bacillus pyocyaneus. (Invloed van serum op)..............….. 1890 „ 

gree FRORMOPBHUB pese ee EN. Ser Andre B tes CAGE 1889 
Bacteriëns(Kleuring van levende). dus wind. sun ne rade ie NA 1888 „ 

„ (Invloed van de cultuurmethode op de eigenschappen der). 1888 „ 
„ (De) in de wortelknollen van vlinderbloemigen......... 1889 „ 

er (kopvensduur HEP): torst in OEE dte old Art EDE OENE 1889 
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Bactenen. (Binding der zuurstof door)...................... . 1889 Bl. 
TGE er AR 1890 „ 

„ (Over de zoogenoemde veelvormigheid der)... 1890 „ 
me (Derontwikkeling van pathogene). sv. . sar sane. 1890 „ 

Nede van. serum op)... as otters ale vrenrents ew es 1890 ô 

ANN 1890 
ne (Gevoeligheid van) voor zoutoplossingen.. 1890 „ 
OL HEET 1890 „ 
en denspouw der)... en... ever baie 1890 
TE UL Rn 1890 „ 
„ (Werking van sterke keukenzout-oplossingen op het le- 

En Wijn tr An 1891, 

Ee 1891 bl. 15, 
NEEN AE ET 1891 bl. 

BReteriën- GEDE AND OUA ACE). aar eene daders he WSO, 
Bacterien. (Invloed van het rooken van vleesch op de levens- 

ERBER Jee Le dt es ee oet Ketldes 1801 mp 
„ in de modder van het meer van Génève.............…. 18985 
EIGEEL ro En 1891. ; 
ZOWEL ntt de are DE telt a ai oe alde 1892 „ 
EE Pe ee Tann ae vene vem d had 1892 
Ee apnlatie-verschijnselen bij). …..................ls ee 149% 47 

onu 1892 „ 
ee BENEDEN n 1890, 
Carboolzuur. (Desinfecteerende werking van ruw)...........…. 1890 „ 

Pes tranen berdn vhrad ats 0 me oade been mens 189E 
EED DACLHELIEn: on deere hiet neen sld 1888 „ 
MER LORLEN ED GeBEN) … ar ne ene ete ere aj here 1589 „ 

Cholerabacillen in den strijd om het bestaan.................. EEL 
Constantheid der eigenschappen van het virus..........…. (Hr ASR 
Desinfecteerende werking van pepermunt.................en0. 1885 „ 
EEEN eee tete lere nlnan adekrns orders stand bie oo inertie Ae 9 1890 „ 

Hollehends-vergift (Het) en de koude,................r.vesr 1892 „ 

EE ee also ed el dane sio Vedere eet 1888 „ 

er EEN 1889 „ 
Gistingsproducten. (Invloed van koolzuur op de)..............…. 1890 „ 

Gistsoorten (De werking van verschillende) op het menschelijk 
one ee ha OENE CIE 1890 —…, 

Intraplacentaire ne van micro-organismen............. 1888 „ 
Instituut Pasteur. (Statistiek van het)....................……» „1890 „ 
Invloed van het licht op de azijnvorming.............v 1890 „ 
etn Dt PEET EREN 18917, 
Konijnen. (Het bekende voorstel van Pasteur ter verdelging der). 1888 „ 

EE EEnR(Elet) van zeedieren: …. ....;,.srnasd. id. aderen de on 1889 „ 

Mongen: (Temperaturen. in tuberculeuge)..............…. ven 1890 „ 
Roustering. (Genezing van)... .......ss..... 1891 bl. 15, 22, 29, 39, 54, 
Lucht (Uitgeademde) is vrij van bacteriën..................... 1888 bl 
er uk TE EE 1891: 

EEE EE ee RO Ee late Shee re Wibe mie Wie Be otdeldd 1890 „ 

ERIS en oet ere bene van ole ante ordmne Wirbre oldie ee A le 1891 „ 

EERDE Nen eee ermee ede lk da ed de bed 1891 
INEEOGOEELB acid paralactiei............... v.v. ennen 1890 „ 
Miltvuurbaecillen. (Oorzaak van de sporenvorming bij)... 1891: 

EERE BIE eee nee die nennen ah id ende Wils 1890 „ 
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Miyeaderms "acsti, Ashra ene 0. Wand A 1889 Bl. 8 

Omzetting van stikstof houdende lichamen. (De)................ 1888 „ 99 

Ontleding van eiwit door anaêrobe-bacteriën................…. 1890 '- 13 

Osmotische proeven met levende bacteriën..................…. V8OT er 185 

Oxydatie van glucose door bacteriën... ter... ne: 1888, “83 

Harteurie:- TAMOBA,: Zender A or OE NN 1888 „ 63 

Planten. (Binding van vrije stikstof door)....................…. 1893 <39 

Plasma-armpjes- of draad-bacteriën 8% iet 00 EE ANS 1888 „100 

Punlen. TWerguftige) rte. en RE AN LABONE zE 

Rtetenikert steun daken od edes d Tete REN SE 18895, Ui 

Room. (Verzafing van)” Duasris DI TEN: AEEA NA AEN 1890 nn 

Salpetervorming inden. grond. -…n4' + on nen oden WBO EL 

Sarcine-orpantememn: (De). ts vern EEEN en EEN 1888 „ 90 
Sljmeistinp: (Over).o Seend oen a EE EE 1890- „ 13 
Spirobacilus: Gienkowskit ben en SN 1889 „ 48 
Sporen. (Het weerstandsvermogen van)... Er TOO 

Sfalmest.” (Gisting vaim)e te at ee ee te 189020 

Stikstofverbinding door vlinderbloemige planten.............…. 1891 „ 40 
Straatplaveisel en bodemverontreiniging. .…..........rve.nn. 1892 „ 62 
Stroomende waterdamp van 100° C. voor desinfectie... 1882 „ 83 
Buikerriet. (Serehziekte. van het). =ttnente  n A 1891 bl. 4, 62 
WabakeFiNReLi iin dane he ee EEN EN -. 1891, bl. 72 
TEbaksrOOk.. Aas vrien hi EAI 1889 al 
Tetamus-baeillen:s.atr sun laren sa ER HSL ASSE 
Toxalbuminen : tE rovet art Ade en ER ENE 1890 „ 69 
Tuberculine (Toepassing van) op het onderzoek van vee... 1892 „ 39 
Wauberkelbacillen. (Samenstelling van). trias. ntt Voo 
Eyphusbacillen An Tivierwater ns. states. son TA 2 
Varkensziekte.(De-hacterië der) Lorre A MEL 0 1890 <08 
Verspreiding (Over de) van bacteriën door dieren... 1889 * „ 31 
Vabronen. (OV8E) „os ie one on ee NT EEN TSG 
Werking van minerale zuren op melkzuur- en boterzuurgisting. 1890 „ 98 

Zeer (Het-lichtem der).s. Jt sores EE TSG AAN 

IX. 

ANTHROPOLOGIE. — MENSCHKUNDE. 

Aap. (De midden-miocaenische): „55, - A07 end staen EN ISA, 23 
Acclimatatie „en kolonisatie... os : atsu ditheils we Gare eree. Lede ARKE 1886 „ 63 
Arad's. (Behaardheid der: almede steld dad ae ne A 1637 edere 

sr (teut van hetsaaatwder): 4 A. OA Te UAR GAN EEN 1889 „ 76 
Anthropologisch: onderzoek.ain. Baden... : a.s 0e IM Ate ER 1890 „ 22 
Ariers (Afkomst der):. sn andre oe NERO BEAR TARR 1887 „ 55 
Arm (De lengte van den) bij de verschillende menschenrassen. 1887 „ 71 
Arya’s. (Oorspronkelijke woonplaats der) ............... enen 1889 Arend 
Bewvolktne in Engeland Suri den Mete een ed 1884 „ 15 

Blake ras (Hef)-in-„Brazië. „Jet lees Otoni iedee eeen ve Me 
Bronsperiode. (Overblijfselen van de Kaukasische) ............. 1883 „ 37 
Cáraïbensthedels. (Misvormde).': „rr. twe oaren orn ere olen a 18875 vinne 
Gente lErEn EARN 1884 pt 
Erfelijkheid van verkregen eigenschappen..............s.ve. 1890 „ 32 
Ethnogräphiache afgietels.. ….….. …..% . ocus 0 ortegai dette, vac vete lk 1883 „ 12 
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Matopeer (De) in tropische gewesten ..…............... ……....…. 1888 Bl 
BSRBOMOEBEn. |... orn een anen en eneen es 1887 „ 
Biersenen (De) naar geslacht en leeftijd....................... 1886 „ 
BREEEDBAEREWMEO) e aan nern enlen  e Wefsinieitenen eE a EEN 1894 „ 
Beesebarenen. (Kracht der armen bij). ..................van. 1892. 
EERE ennstaarte (Ben)... rustende ne nes 1884 „ 
Iene waarneming (De) bij Homerus... 1886 „ 
EOL 1889 „ 
Krankzinnigen. (Misvorming der ooren bij)... 1890 „ 
Megalitische overblijfselen in Polynesie... ….............…. 1885 „ 
EE RCEHERMERORIE Ate re rr een daneen ene dn ene 1883 „ 
Ense(Oudbeidevan. den) in-Europa.......…. +... ss an wennen 1888 „ 
Mpeenvolsing van ijzer, koper en tin......................... 1884 „ 
NE 1888 „ 
BREE Gwoorhistorisch) eee ea nn den WRO 
DEEEDEMOUTSLE) e.o. oan ate arden ale nee 1889, 
Schedel (Groei van den) bij studeerenden...................…. 1888 
sehedelruimte bij verschillende volken. ................….... 1886 „ 
En eesbakerimat der).. …… ….........s.seeesenees es tawe 1800 
EN SERIDERSChen. …… … rs. eeen Eenes ee ade d 188 1 
EE Et 1888 „ 
Tasmanische vrouw. (Eene nog levende)...................…. 18907 … 
Tumulus. (Zeldzame vondst in een Amerikaanschen)...... en NOD jn 
Marsammebied. (Navorsching in het)..…….............4..enn 1885 „ 

Vatbaarheid (Verschillende) voor ziekte bij verschillende rassen. 1893 „ 
etende nn dese head en 5E", 
node nl Desdanvang der) … …. nj... .esmersn de anne 1887 „ 
Zintuigen (Scherpte der) bij misdadigers....................... 1890 „ 
EEE VEOUWEN.. eene ane ee eden 1883 „ 

Er 

METEOROLOGIE. 

Aardbeving (De) van 23 Februari 1887... Ee EE 1887 4 
emmer der lacht... neee renderen 1886 „ 
BREE (EEL roode).….. nr. neee nne ne ene vene 1885 
eten slRoode) reerde neee erm men 1884 „ 

Emden hemel. …. sneren menner nnn 1885 „ 

Barometerslingeringen te Parijs ten gevolge van de uitbarsting 

an iin PEEN 1884 „ 

Barometerstand op bronnen. (Invloed van den)..............…. 1884 „ 
Cyklonen. (De beweging der lucht in de)........... ....-...…. 1887, 
Dampkring. (Het zuurstofgehalte van den)..................…… 1885 „ 
Wampkrings. (Hoogte deg) ...................see venen nere nen 1885 „ 

Dampkringslucht. (Koolzuurgehalte der) ............. enn 1884 „ 

Hagelkorrels na den val. (Bewegingen van kleine)...........…. 1884 „ 

ee ENE EEN 1884 „ 

BENEEOMDELen (CrOMa’s) oee nnen ee venen emt 1884 „ 

Lucht. (Over de bepaling van de temperatuur der)... … 1886 „ 
Mist (Oplossing van) door elektriciteit... seen 1893 „ 

Onweder. (Zitplaats en oorsprong van het)... 1883 „” 
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Onweders. (Over eene omstreeks 26-daagsche periode in het 

woorkonen: Van) rs eeen reaper oe TN 1889 Bl. 

Stieemwt (Stof op: de). nn erdee Ae nae a en EN 1884 „ 

Stormen in het Noordelijk halfrond. (Betrekkelijke menigvul- 

BAER) WA) ANNEN iaer ee ee 1885 „ 

MOEREN etn ea ae eea Vase eg ae ee lede 1884 „ 

Verkoeling van het Europeesch klimaat.................r.n LS 

Pek 

MINERALOGIE. — DELFSTOFKUNDE. 

Enhydrische vuursteen... sn ermee vende dee en 1886 

Goud in Noorwegen... Suster ete eel vn ll 1885 

Goud en zilver (Productie van) in 1882........ ......vv..e.. 1885 

Kwik, (Nieuwe vindplaats=van).j.s tss ne ette de ree 1885 

Meteorieten. (Vorming. der-‘primitieve):s neen A Be af 1883 

Steenkolen. (De)... apen eie e  enke 1885 

Awawel An Siberië tet ann sE Ee ene OOR Ne 1885 

XII. 

WERKTUIGKUNDE. 

Rails (Invloed door het gaan van de wielen der lokomotieven 
en waggons over de voegen der) uitgeoefend................ 1886 

XIII. 

AARDKUNDE. — PALEONTOLOGIE. — 

DELFSTOFKUNDE. — GEOLOGIE. 

Aarde: (Physisehe. toestand” wansde)Btn nin ten Wied nt ee 1886 
API st en EE ER AA EA EE 1883 
Beweging der kust van Zweden en langs de Öoetsan stre. „. 1885 
Bodem: (Ophef wanden)... An WEN tn ded A 1890 
Bodems, (Beweeine des) nnb wit ae elan a EE ed EUR TIR 1884 

Boorput. (De: diepste) nn wai en a Dd ar raed 1886 
Bron. (Eene zonderlinge intermitteerende)..................….. 1883 

OeraloAunss wrdt Te Eeen Sat ave ee sr te 1888 
Daling der kust van Westelijk Baron. 27 trsne deden eet 1883 
Diluvium. (Verre uitstrekking van het noordsch)............…. 1884 

Fogstele aap. (Dey im BEtankrijki ME eenn ie ate de ee CAN 1890 
Fopslenhandek An China 1 Mi NRE EN veen ara Ad ane Ghent ene ICA 1885 

Fossiele zoogdieren uit Australië. (Overblijfselen van nieuwe)... 1884 
Gas(Brandbaar)- uit-boorputtens.. arm sane eee RAN 1885 
Geologische tijden. (Bepaling Van) ns Ans die olene watten 1885 
Gietschers. (De stroomrichting def) Aer denn ven oden neee 1895 

Hoogte der Middellandsche zee, vergeleken met die van den At- 
lantischen Ocëaan en van de Noordzee... „nanne eenn 1884 

54 

86 

23 



AARDRIJKSKUNDE. — NATUURKUNDIGE 

AARDRIJKSKUNDE. 

RE iorttden (De) en ‘het aardsch magnetisme... … 1890 

Atlantis... EE EG RE NRA 1884 

Berg. (Een Zinkende)............…... onver envenvenveen eneen 1884 

Binnenzee in Algerie én Tunis... vennen 1883 

_ Breedte. (Verandering in de geographische)...…….. «-…---.-…… 1891 

Meolumbus. (Herdenking van)............ v.v verneednenv ereen 1890 

Mississipi. (Oorsprong van de)... nnee ennn 1885 

Ee Zee-oppervlakte. (Grootte der) .........…4--v-.err vereenneer ai: 

Zuidpoolstreken. (Onderzoeking der). ……-.....-…-rn nnen eene 
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enter EEn 1884 Bl. 
enmematollen.….…. … ns. ......e.ke neee anas 1884 „ 
AE TEE B 1884 „ 

Krakatau. (De luchtgolving veroorzaakt door de uitbarsting van de) 1884 „ 
talen tn Amerika. (Groote). ..............rri0. en enn 1883 „ 
Loess-formatie in China. (Eene uitgestrekte)... 1883 

EMOTIE fn ee redde we alan 1888 „ 
Men tiepte der zwitsersche)..........s......r.se.r vien 1887 „ 
Mineraalkolen. (Maaksel en vorming van)... 1884 „ 

Onderaardsche geluiden in Augustus 1883. .................…….. 1885 „ 
Gphetng (De) van de kust van Finland... .…….......…....….... 188Be 
MEOS Oorsprong van het) … vereen 1884 „ 
Piek van Teneriffe weder werkzaam. DE tet RE ve: LESar 

Oc IEC EE RAA EER ree 1888 „ 
„ _ zoogdieren uit ERN ed ENE HT 1888 „ 

Sherte. (De oudste’ bewoners: van)... iii... dee ee 1893 „ 

DE ODE een eee babsen dv lee eeN ded Dd 1883 „ 

Remperabuurtoeneming in de diepte. ...................vvn. 18835 „ 
en et OEZ 1885 „ 
Neshiatorische sporen.in Algerie,. ….............vvsrennn 1885 „ 
MERE Ekvan de. Maas... …....ne.ess meenen warns 1885 „ 
Warmte (Verdeeling der) op de oppervlakte der aarde... … 1886 „ 
Zeeën (De binnen-) en zout-zeeën gedurende den iĳstijd. 18805 

en Ar 1885: 5, 

Balknsdolomietgesteenten. .— …..…....... snee deden iede 1883 „ 

BEDE EBEEN DEEL ee eeen eee eelde de eelde 1884 „ 

XIV. 
ANATOMIE 

Mendenspier. (De kleine)... .....…......s..vennn veresererenen: 1892 
Lens erystallina. (Schuinsche stand der)... .…........-...00 1888 „ 

Sphincters van de ostia der hol- en hastadezen HEA AEL A LS A 1885 „ 

Teen. (Ontaarding’ van den kleinen)... .....…...…s…v arenden 1893 „ 

Zenuw-centra. (Stereoskopische afbeeldingen der)... 1892 „ 

XV. 
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XVI. 

ETHNOLOGIE. — VOLKENKUNDE. 

Astronomische rol van Stonehenge. ........ ouse 1892 Bl. 

KiemniDalkamke; «non aan oer Prak Behang tear Glenn Sennken EA 1884 „ 

Keabus vam Sumatra, (De: Aus tae oee nne en Ed U 1884 bl. 71, 

Museuts (Men Aen W). Ter ner ttr nn reet a ee EEN 1889 bl. 

Pyramidemsin Amerika. … . supar Wee none site ojee en 1884 „ 

XVII. 

PHARMACOLOGIE. 

Sulfonen. (Verband tusschen chemische constitutie en physiolo- 

gischeswerking Di): Arte ie de 1889 _„ 

XVIII. 

TOXICOLOGIE. 

Piperidinealkaloïden. (De werking. der), nnen EE 1889 „ 
Slängengift. (Tegengiften tegen)................ ess dt eten 1888 „ 
Vascheif: GPFIJSvrdagOVEE) tr ee 1889 „ 
Worstwergiften,. „tut deelen one emee A En USE 

id 

XIX. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Aardbeving (De) in Frankrijk en de telefoon .…….............…. 1887 „ 
„ (De laatste) en de storingen van het aardmagnetisme... 1887 „ 
„ (Deirvan den 25 Februari: S.. shen ie 44E METER 1887 „ 
, Metrvan. Februari Wigs oramenrt det meae en ee 1887 

Aarde. (Eene nieuwe bepaling van de dichtheid der)... 1888 „ 
Aardelobe, (Groote). fed zun AE NEE NIEE B SSD 
Aardschokken.…, (Voortplanting van) Bess tn ne LOS Tan 
Atgetrokkenheid. sis. : at ME 1893 „ 
Akademie (Koninklijke) van Wetenschappen... 1894 „„ 
Aluminiumbedekking. … omver eer ee oe ER 18897 
Amerika (Is) aldus genaamd naar eenen Amerigo Vespucci?... 1888 „ 

„ (Kosten van de ontdekking, van)... senso... aes sann 1894. „ 

Antiseptieum. (Eucalypturs-oliesals).nl : tn ne aen ed oee 1883 „ 
Antiseptische stremming van eiwitstoffen .….................…« 1885 „ 
Anthrax. (Duur bij het konijn van de door inenting verkregen 

on vatbaarheid MOOF), msn! dE dais oh. BEES aes ENEN 1384 4, 
Antropometrie in Anmdart. on sten rt A ter 1894 „ 
Bacteriën. (Verzwakkingen door warmte van de besmettelijke 

eigenschappen van besmettings-). … ..... …… « rauw et 1883 „ 
Bacteorologisch Instituut te Constantinopel... .......... 1894 „ 
Barnsteenvisscherij (Oudheid der) in de Oostzee. ............…. 1888 195 

87 
47 
87 
39 
62 

85 
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Bevolking (Toeneming der) in verschillende landen, vergeleken 
EERE: trent lain LRE RN needle. S45, 1887 Bl. 

Bloedlichaampjes (Rol der witte) bij besmettelijke ziekten... 1893 „ 
Bodem (De) van Parijs als civilisatie-moment voor de wereld... 1887 „ 
en nallende sterren en)... onichede dad ane od 1888 „ 
Brans. Bhosphorbrons en Silieium-).... .…... …...vvsrveren. 1883 „ 

„ (Over den oorsprong van de benaming).............r.…. KEN 7 
OEREN DAN). rr en ete ene teen ee Li Lede 1886 „ 
Cholera. (Koper als voorbehoed- en geneesmiddel voor)... 1884 „ 
EE EE 1884 „ 

medaorskoper, ([rmmuniteit tegen)... . As ir. dee. 1884 „ 
ERN eneedmiddelen. tegen- de): :7 non on eene ee 1884 „ 
pe (Verontreinigd EEEN EEE 1885 „ 

Cholera-commissie (De) van de hen dake des Sciences... 1885 „ 
Cholera-uitwerpselen. (Invoering in de maag van).............. 1885 „ 
Chloroform-vergiftiging. (Het aantoonen van)... 1888 „ 

EEE Eet Bryne Mar) «ste ee A B be de de 18854; 
en LORE ONEENS E 18693 ;, 
Cycloon (Een) door Vergilius beschreven....................…. 1892- „ 
EER over ER leeren een oi mede 1892 „ 
Meemalesstelsel (Het) in’ Rusland … on. oven orsnen eeens 1894 „ 
enteren fusten nnen „in dn in ink knn abana 1890 „ 
Biamanten in een meteoorsteen ............ a.s... vene 1888 „ 
eet ale etaleert nt psacern orale dias Kd 1886 „ 
BhenenwtHoe.men wilde) tam maakt... ..…... vre ene. 1894 „ 
Mollehondsbeet. (Middelen tegen)................. eneen 1884 „ 
Bens russisch: middel tegen). ….. Annen ovens 1886 „„ 
RBS menbrigen. tegen) va on ont e nes ee aen ee 1886 
LEL rn EEE 1884 „ 
EERE ODE Alle ee ele ele de de 1892 „ 
Meeenmamnd. (Tets nieuws uit)... sneed eeen 1884 „ 
BEEDAOVE se ee neen te enn oee ke eeen 1885 „ 
Electrisch licht (Het) in een uithoek van Frankrijk... 1890”, 
Elektrotechniek. (Een nederlandsch tijdschrift voor)........... LSR 
TE ie ns 1885. „ 

Erfelijkheid van abnormale eigenschappen .…….......... ……….…. 1889 „ 
ERERpHerperalis. (Giftsvan), sss ros oneern ern eene ent 1884 „ 
teek ns ras biken hed a a onale beng Tas Rs 
Mehleon(Beesteter eere van). ...ss..s..tss.nrn etsanvere. ES 

ee (ATEN RE CER SEE CHER 1894 „ 

Gasbuizen van gevulcaniseerde caoutchoue.............. 1885 „ 

Oe enn ds Ee ERE 1894 „ 

A READER NEEDE ERA 1885 „„ 

rue niStudie: der)... Arle ade ne eee. 1887 „ 

Gewichtsverlies der munten door slijting ................….…. 1892 „ 

Miedraden. (Zeer fijne)... sint. veen dn eee eres 1888 „ 

Glaslijm. (Een goede)....................ver veen er 1883 „ 

Glazen. (Middel tegen het springen van)... 280 

OEE ede este se vete de eeen Helen's ee le 11888 

Golven. (Invloed van olie op de). ...............en venen 1883 „ 

Golvenstillend middel. (Zeepwater als) ...........--- eenn 1894 „ 

Brem Handel in)... …-eereevenerenens Geneva 1891 „ 

BRNO Bat Parijs: … sneer eenen re enen neee 1894 „ 

Inenting van tuberkelstof bij groote herkauwers... 1885 „ 
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Inktvlek (@Ondér: een): , abiit alsde Ee ra GERE 1883 Bl. 

Immuniteit van koper- -arbeiders voor typhoide koorts. … … rn 1883 „ 
Insekten. (Begrooting der verwoestingen door schadelijke)... 1893 „ 

Invoer-van schadelijke: dieren 7 ter, wedst tes Aide ete ele 1887055 

Katten. (Doofheid van witte)... orn smeden Ade AE 1884 „ 

fserndeelingen. (Over). Susan sn Gurtnellen 1894 5, 

Klierziekteen tuberculose minnie ate HIRE Le 1885} 

Rlimatens (Geologische): 5 … tral ann cen pe zatte aragarer ieietens EHEER 18950 

Konijnenplaag in Australie. .............. serene eenen LSO ens, 
WoperverBi IMD nt eenn NE en on tete eee 1884 „ 
Kruiwagens. (De uitvinding der) ,… … Mme deet sen 200 et STEREO 1890 > 
Legende (Zal wederom eene) verdwijnen.................v.…e. 1893 „ 
Tb Zielsten - 4 sjees neee lee dn are ee EEEN 1801, 
Lignietvorming. (Kunstmatige)......... .………. Dente Let 1884 „ 

Ero kept AREN a Ten ALE be ke 1885 „ 
Taehtkasteel. (Ben). 00 tm Re za Re hekken 1894 „ 
Lijk (Het)seen prooi der wormen. set ae eee en A 1888 „ 
Lijken.(Vreemde behandeling van)... evn none oare hek 1893, 

Lijkverbranding. (VOT KOP ENE EEE 1886 „ 
Tjkverbtanding... nnn ee eee 1889 „ 
Magnetische breedten. (De periode van 26 dagen op hooge).... 1887 „ 
Margarine (De verteerbaarheid van) en van natuurboter.....…. Wad: 
Maten en gewichten. (Internationaal comité voor de).........…. 1883 „ 

Maten ienswemiehtena he tnt ede TEE. Se AE 1889 „ 
Meridiaan. (Internationale). : … . …. mrs te Helt aan Wende dnek ae 
Mierobia van geele koorts... a. orn ere en blaser in 1884 „ 

Microbium van de-typhoide koorts . … … naseren olenstdn Heee iedee WSD: 
Mierenix(Goudverzamelende). ss ponden « «ot EE SE, 
Mikroskoop:: (De uitvinder van! het). Sr. sr ae ae 18895, 

„ (De tercentenaire herdenking van de uitvinding van het 
samengesteld). tere nors tt oe eee elen EED RAON 1890 „ 

Miltvuursinenting.…. ss ne ct see ee ven 1883 „ 
Molekule, (Eene teugachtige).… } … mentre Altrad Eh Keje Orr 

Mogsselregen (Ben). … anw: rai mager zon etheen ce ERO 
Museum van natuurlijke historie te South-Kensington.(Staf van het) 1884 „ 

„ (Een) in de Transvaal....… it aes bete 18OAA 
Paalwoning-medaille. „ss vn Bede ane ae er eee EL 1838 af 
Baardenvleesdhe.. me AR Ed ne Rn 1889 „ 
Panclastiet, een nieuw explosiemiddel............ rr. onee 1883 

Papier. (Voortbrenging En Verbruik Wan). «oa ver en EER 1885 „ 
Petroleum in: ‘vasten toestand. …. narntuatm trein 188 
Petroleumlampen. (Over den invloed van het „lampeglas” opde 

liehteterkte Sen! het verbruik An). Ae nn 1889 „ 
Philosophiae naturalis principia mathematica... ..............… 188 
Phonograaf (De) in dienst der linguistiek.. …........... EE 1884 _„ 

Photographie door het licht der glimwormen................….. 18SB ess 
Plägwat, {Een “onbeschaamdjk. ANR iet 1884 „ 
Prairiën (Waarom zijn de Noord-Amerikaansche) boomloos?... 1892 „„ 
Proefoperatiën op levende menschen.........….. avs ann 1894 „ 

Puimsteens afkomstig vande Krakators „nv: worse oo dee 1885: 

Eylen: Door microben" vergiftigde). „Ank wrtkdeidnk. BEN 89de 
Rekonbynstphaar, (Beh). ss: 205 te Rental: Der tddnk cis seh BOD 

Mee (MWEder eeh): ret. Prreinedeidenee aREN 189340 

Rioolwater van Parijs (Uitlozing van het) in de zee... 1885 
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EEE AEUMELIADIeN eee ete ee eenen onermetens 1890 

Tr ge er ts 1894 Bl. 
Schedels (Voorhistorische getrepaneerde) uit Rusland. Er 1893 „ 
EDIAMON T.J eneen eene neee een ed 1887 , 
neemt (Ken. nieuwe-vorm van)... 1883 „ 
EDEN a eenen evin enden en dak esn 1893 „ 
REE PARRONOINS VAN)... evene eee nee ede 1891 „ 
Smetstoffen. (Vliegen als overbrengers van)..:...............… 1884 „ 

Sneeuw (De) en de openbare gezondheid...................... 1891 
Ee enn vanda oen ef eat hast en 1886 „ 
eG En 1889 „ 
Snelheid, bereikt door de Laplanders op sneeuwschoenen... 1884 „ 
Soldeeren zonder temperatuursverhooging...................……. 1883 „ 

Spiritisme. (De Seybert-Commissie over). .…...................…. 1889 „ 
Spoortreinen. (De electrische verlichting van)................…. 1890 „ 
Spijzen (Overblijfselen van) in fossiele kiezen................…. 1888 „ 
enden seneegkundiesen. …...............s.s.ren nerd 1886 „ 
Straten in Noord-Amerika. (Ongerieven van de lange rechthoekige). 1888 
BEdes(De) om het leven bij Aristoteles ......... ……....…....…. 1888 „ 
ne bemernsde dieren ….......v. rosen vaarden 1885 „ 
Teringlijders uitgeademde Incht. (Besmettelijkheid van de door) 1883 „ 
Trichinen in gezouten Amerikaansch varkensvleesch AEN tE 1883 „ 

Uitnoodiging. (Eene vreemde)... lr ET REENER 1894 „ 
EE tbelsten Bologna. (De)... annees eenden es 1887 Te 
EE DO 1893 „ 

Uitvegen van potloodschrift of teekeningen (De uitvinder van het). 1890 „ 
ER ERSPLekend), . …— ra ener een a ea en 1892 

EEE NPOELANEVON.. eeen eas 1889 „ 
Vergiftige stoffen uitgeademd door planten en door den grond. 1891 „ 
Mesehtine van Keyptische graven...............i..s...e.ee 1893 „ 
Mermenigvuldiging van een geslacht.. .……..................e.. 1894 „ 
endesatmeting. (De). ……...............…. RE ON Ne 1885 „ 
eene tunctiën van de „ziel” in de)..:............-....…. 1884 „ 

eesenmeverbeerbaarheld van)........,....…....s. nent 1891 7 
Voeding van koeien met pulp van suikerbieten .…............. 1884 „ 
eel jie MC EEE KEEN „18920 > 
EON VAA). 2e en ness eee en de 1889 „ 
Waterafvoer (De) van de Rhône en de inhoud van het meer van 
EE msten ne oteee de al e n ele weele 1888 „ 

DE eene ne ee senen heit BENE ze ek 1885 „ 

LE EERE zenne te 
ERE Oe Aer). tn eenen emee see 1888 „ 
EREN eeN Cl... eeen eesenverneensese 1888 „ 
ER ESEBEMICUID IN. neee naan neee 1884 „ 

Wijn (Tweeërlei) uit dezelfde druiven...................s..... 1892 „ 
ME Enen merkwaardig stuk). ……...........….. eeen 1892 „ 
Zeevisscherijen. (Het Nederlandsch Collegie voor de)... 1890 „ 
OBO eenen seren neden erter ADR SE 
Zuurstof (Samengeperste) als attenuatie-middel van smetstoffen. 1884 „ 

5 # „ (De hoeveelheid) in den dampkring..............vv.…. 1888 „ 

Zuurstofgas. (Een nieuwe bereiding van)..............nvenn 1883 „ 
Zwitsersche meren. (Oppervlakte en diepte der).............. 1894 „ 
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