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Mörket til Daglyset meg et stært i Lobet af de to forste Minuter, saa at Pupillen 
ikke beholder den halve Deel af den Diameter, den havde ¡Mörket. Saasnart Aaalen 
bringes tilbage i Mörket, trækker Iris sig et lige saa langt Tidsrum igjen sammen, 
saa at Pupillen igjen faaer sin Forste Störrclsc. Bliver Hovedet liggeudepaa Siden 
• Daglyset, er den nedadvendende Pupill betydelig större end den opadvendende.

2) Sammentrækningernes og Udvidningernes Störreise staaer i lige
Forbold til Intensiteten af Lyset og Mörket. .

3) Disse Bevægelser af Iris i afvexlende Lys og Mörke, vedvare 
meget længe efter at Hovedet er afskaaret, undertiden indtil lire Gange 24 Timer, 
eller om Sommeren indtil Hovedet begynder stærkt at lugte, kun maae Over
fladen af Diet holdes fugtig.

4) Bevægelserne finde ogsaa Sted paa samme Maade og i samme 
Tidsrum, naar Hjernen bliver omrört med en Staaltraad, eller tildeels udtaget.

5) De vedblive ogsaa ved det udtagne og ^fritliggende Öje. Det 
giör ingen Forandring, om man i Forveien har borttaget den til Cornea sig 

tætsluttende fine Hud.
(>) Efterhaanden naae Sammentrækningerne af Iris i Mörket ikke den 

forrige Grændse i en tidligere Periode af Iagttagelsesrækken, eller hvad der 
er det Samme, efterhaanden opnaaer Pupillen ikke den tidligere Vidde, men 
derimod gaaer Udvidningen af Iris i Lyset efterhaanden mere og mere ud over 
den tidligere Grændse, saa at Pupillen bliver tilsidst kun el lille sort Punkt 
i den gi indsende Irisskive.

Professor Zeise Bidder af Dannebrogen, har meddeelt en nye Under
søgelse over det brændbare Cblorplatin; Afhandlingen er alt indfort i den 
life Deel af Selskabets naturvidenskabelige og inathematiske Skrifter 1837 5 
man indskrænker sig derfor til Folgende:

Platinforeningen, som frembringes (efter hvad Forfatteren alt for 
endeel Aar siden har viist) naar Chloridet underkastes en Destillation med 
Alcohol, bestaaer af 2 Atomer Platin, 4 At. Chlor, 4 At. Kulstof og 8 At. 
Brint, og dens Forbindelse med et andet Metalchlorid, f. Ex, med Cblorkalium, 
indeholder I Atom af dette; Sammcnsætningsmaaden af denne Forening kan 
udtrykkes med KC12, PtCP-f-H8 C4 PtCI2; i krystalliseret Tilstand inde
holder den 2 Atomer Vand, som bortgaae i tör fortyndet Lull. Det særskilte 
(’klorid kan saaledes betragtes som H8 C4, 2PtCl2. og fölgelig som en 
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Sammensætning1, beslægtet med Viinsvovlsyren, idet Platincldorfir træder istedetfor 
Svovlsyre, og1 Ætherin istedetror Ætlier; ligesom og dens krystalliserede For
bindelser indeholde Vand netop i det Forhold, hvori Ætherin giver Alcohol.

Dette Resultat havde Forfatteren alt uddraget af sine tidligere Under
søgelser; men tildccls fordi han den Gang arbeidede med ikke fuldkommen 
rene Productor, vare nogle af de enkelte Data mindre afgiörende. jFor en Deel 
af denne Grund, og for en Deel fordi Liebig havde angivet, at Kaliumforeningen 
stedse gav Vand ved dens Decomposition, havde nogle Chemil.cre ansect 
det brændbare Chlorplatin for en Ætherforbindelse. Men Forfatteren har nu 
ogsaa paa det Bestemteste viist det Urigtige i Liebigs Angivelse.

Ved denne nye Undersøgelse fandt Forfatteren, at der samtidigt med 
det brændbare Chlorpiatin dannes Aldehyd (H8 C4 O2) og Saltsyre og som 
Biprodukt Chlorbrintæther. Overeensteinmende hermed fremstiller han Theorien 
af Virkningen mellem Ptalinchloridet og Alcoholen saaledes, at (2 Pt. 8 Cl.) 
[2 At. Platinchlorid] + 24 H 8 C 4 0 [2 At. Alcohol] give (4 C 8 H. 2Pt4CI) 
[brændbart Chlorpiatin] -f- (8 H 4 C 2 0) [Aldehyd] (4 11 2 0) [A and] 
-|- 4H 4 Cl [Chlorbrint], som med Alcohol i Overskud danner Chlorbrintæther.

Ved en senere fornyet Undersögelse over den Forening, som det 
brændbare Chlorpiatin giver ved Chlorammonium, har han fundet, at denne har 
en Sammensætning i alle Maader (selv hvad Krystalvandet angaaer) svarende 
til den af Kaliumforeningen.

Dr. Lund, Selskabets Medlem, har indsendt den anden Afhandling 
over Kalksteenshulerne i det Indre af Brasilien, som indeholder Beskrivelsen 
over Lappa de Cerca grande, (indrykket i Selskabets naturvd. og math. Afh. 
6te Deel). Under 19° S. Brede og skilt fra liio das Ceibas venstre Bredde 
ved nogle afbrudteSmaachöie udbreder sigen stor Slette, der mod Syd begrænti
sos af Serró de Espinhaco’s sidste Forgreninger, og som indeslutter*en Deel 
bækkenformige Fordybninger, tildeels fyldte med Vand. Vor Reisende blev 
især tiltrukket af en Eng, bevoxet med en Cassia og en Melochia og begrændset 
mod Syd af en lodret Kalkvæg, Indianerklippen ved Ilocambo, der, bedækket 
af raac Tegninger, udforte af Indianere, sandsynligviis af Cajapos Stammen, 
frembyder et af de faa Mindesmærker, som hidröre fra Brasiliens omflakkende 
Vilde. I Nærheden af Indianerklippen, og omtrent 150 Fod over Engen ligger 
Indgangen til Lappa de Cerca grande, en Hule i Kalkstenen, hvis Jordlag 


