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Iltning, oxydation; at afilte, desoxy gener; Afiltning, désoxydation; 
iltelig, oxydable; Fohlte, protoxyde; Tveilte, deutoxyde; Fuldilte, 
peroxyde.

Vei nærmere Eftergrandskning bemærkede Forfatteren, at de 
Rodord, han havde valgt, vare fælles for det Danske, Tydske, Svenske 
og Hollandske, kort for alle skandinaviske og germaniske Sprog. Heraf 
tog han Anledning til at omarbeide denne Afhandling, og give dens 
Gjenstand en videre Udstrækning. Dette har han gjort i et latinsk Pro
gram til Reformationsfesten Aar 1814 ved Universitetet. Han foreslaaer 
deri en fælles Grundvold for det chemiske Kunstsprog i alle disse 
Tungemaal, ligesom man har i alle dem, der nedstamme fra det 
Latinske.

Samme Forfatter har forelagt Selskabet en Afhandling over Lo
ven for de electriske Virkningers Svækkelse med Afstanden. Cou
lomb havde, ved sit Electrometer, sögt at bevise, at den electriske 
Virkning forholder sig omvendt som Qvadraterne af de virkende 
Punkters Afstand. Denne Lov syntes saa naturlig, at man neppe 
kunde tvivle om dens Rigtighed. Imidlertid havde allerede Volta 
gjort Forsög, der ikke vilde stemme hermed, og Simons skjönne 
Forsög, tned et dertil meget vel udtænkt Instrument, syntes aldeles 
at gjendrive Coulomb. Paa den anden Side ere dog de Forsög, hvor- 
paa Coulomb beraaber sig, ikke mindre vigtige. Forf. har derfor 
gjentaget de Coulombske Forsög, med det Redskab denne selv har 
angivet, og derved fundet, at den af Coulomb opstillede Lov virke- 
ligen finder Sted for Afstande, der hverken ere meget store ellet 
meget smaa. I smaa Afstande angiver det Coulombske Electrometer 
en Aftagelse omtrent i det omvendte Forhold af Afstandene, lige
som Simon angiver det. I meget store Afstande derimod, kan Af
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tagelsen endog stase i Forhold til Afstandenes tredie Potents. Den 
almindelige Lov for Virkningens Svækkelse ved Afstandenes Tilvæxt 
er: at Svækkelsen bestandigt har et större Forhold til Afstanden, }o större 
denne er, og at det kun er ved visse Punkter, at Svækkelsens For
holdstal kan udtrykkes v<?d en Heel talspotens af Afstandens Forholds
tal. I övrigt gaaer Rækken ikke frem efter en saadan Lov allene, 
men Maaden, hvorpaa de electriske Kræfter fo. deles i Luf.cn, synes 
herpaa at have den meest afgjorte Indflydelse. Der staaer endnu til
bage at undersøge, om nogle af disse Resultater blot skulde være af
hængige af Traadens Snoening, hvorpaa det Coulombske Electrometer 
beroer, eller om Electriciteten virkeligen lyder en saadan Virknings
lov, som den her har viist sig. Forfatteren agter endnu i fore- 
staaende Vinter nærmere at undersøge dette, da man intet Skridt 
kan gjore i den mathematiske Undersøgelse over de electriske Kræf
ter, forend dette Spörgsmaal er afgjort.

Uden for Selskabet have Classens Medlemmer heller ikke været 
uvirksomme for Videnskabens Udbredelse. Etatsraad og Ridder Viborg 
har undersøgt Parresygen, som man falskeligen har anseet som ea 
Slags venerisk Syge hos Dyrene, og viist at det er Vandblærer og 
ikke Orme der frembringer den. I Veterina ir Selskabets Skri vier 
har han leveret mange Afhandlinger og Iagttagelser. Af Professor 
©g Ridder Hornemann have vi erholdt Hortus botanicus regitis Hafnien- 
sis, som er trykt paa Hans Majestæts Bekostning. Den indeholder 
den korte Beskrivelse af 7 til 8 Tusinde forskjelhge Arter, som 
findes i den botaniske Have, tillige med deres naturlige Voxested, 
Varighed, og 1 iden da de bleve indförte. Ved Nytaar udgiver han 
et Tillæg. Fra samme Haand kunne vi endnu i Aar vente det 26de 
Hefte af Flora danica, der kommer til at indeholde mange sjeldnc 
Arter fra Grönland, hidbragte deels ved Lieut, v. IPormskjold, der nu


