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Lignende Forsøg har samme Medlem anstillet over en anden
foregiven Modgift ; nemlig Kullet og Vand der har været kogt med
Kul. For Virksomheden af dette Middel var vist nok Sandsynlig
heden ringe. Den spanske Læge Orjilai Forsög talte ligeledes deri
mod. Imidlertid vilde Kullets giftbestridende Virkning, hvis Foregi
vendet derom var sandt, være alt for vigtig, til at man ikke derover
skulde önske at erholde den meest afgiörende Vished. Fiorten For
sög anstillede af Etatsraad Viborg viste ham, at den samme Gift
mængde, der er tilstrækkelig til at dræbe et Dyr, giör Ende paa dets
Liv, enten man anvender Kullet eller ikke. Han formoder at den
franske Forfatter, der har anbefalet Kullet som Modgift, ikke noksom
har kiendt Störreisen af den Indgivt der er dræbende for hvert Dyr.
De her anstillede Forsög viste at 6 Gran Sublimat indgivet en Hund,
med eller uden Kulpulver, vare lige lidet i Stand til at dræbe den.
Ï5 Gran af samme Gift dræbte derimod en Hnnd enten Giften var
blandet med Kulstöv eller ikke. Det Forsög den franske Forfatter
fortæller at have anstillet paa sig selv, ved at indtage 4 Gran Subli
mat, i Vand der har været kogt over Kul, kan ikke have nogen Beviiskraft imod en saadan Samling af Erfaringer.
Den længe forte Strid over det Spörgsmaal, om Moderens
Indbildningskraft og Lidenskaber kan have Indflydelse paa Fosteret,
synes endnu ikke at være afgiort. Udmærkede Lærde have talt for
begge Meninger. Doctor Albers i Bremen har meddeelt Selskabet
en Kiendsgierning, der fortiener at tages med i Betragtning ved Afgiörelsen af denne Strid. Han beretter', at en Hoppe som aldrig lod
sig skoe paa Bagbenene, øg ikke uden den yderste Angest paa For
benene, bragte et Föl til Verden, hvis ene Forbeen var nogle Tom
mer kortere end det andet, og havde en ufuldkommen Hov. Han
har anatomer« og aftegnet i naturlig Störreise dette vanskabte Been
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fra Knæet af Vanskabningen hidrörer fra manglende .Dele. Dr. Ab
bers mener, at det er Kode- og Kronknoglen der mangle; en af Sel
*
skabet udnævnt Commission dommer derimod, at det er Kronknoglen,
Spoelknoglen og Fodknoglen, der ere borte.
Piofessor og Ridder Örsted har forelagt Selskabet sin Theorie

over Lyser. Som bekiendt er der over Lysets Natur ikkun bleven
fremsat tvende. Theoriçr, der have erholdt noget betydeligt Bifald.
Den ene af disse, der bærer Newtons Navn., antager, at Lyset bestaser i en fiin Materie, som med en overordentlig Hastighed ud
*
strommer fra det lysende Legeme i alle Retninger; den anden, der
med saa megen Kunst udarbeidedes af Euler > antager, at Lyset er en
*
Bevægelse i en overalt udbredt Æther. Endskiöndt Physikerne nu
ere temmelig enige om at foretrække den Newtonske Theorie, saa
tilstaae de dog gierne, at denne, saavel som den Eulekske, trykkes
af betydelige Vanskeligheder. Nærværende Forfatter har derfor pro
veí en ny Vei, Den Theorie, han antager, har han vel allerede, i
Hovedsagen, udviklet i tidligere Skrivter, men han har nu sögt
videre ar uddanne den. I Folge de Opdagelser, hvormed de sidste
tyve Aars Bestræbelser have beriget Videnskaben,, vil man ikke mere
nægte, at de Kræfter, der vise sig i de cléctriske Virkninger, ere al
mindelige Naturkræfter, og ikke forskiællige fra de chemiske Kræf
ter. Forfatteren antager nu med U^interl, at begge disse Kræfters
Forening give saavel Varme som Lys ; men Winterl havde indskræn
ket sig til at anföre Beviser for Rigtigheden af sin Paastand, uden
at angive Betingelserne, hvorunder Foreningen af de to modsatte Kræf
ter give Lÿs, og uden at giöre Anvendelse af Grundsætningen til
Phænomenernes Forklaring.
Forfatteren finder nu, at de to modsatte Kræfters Forening ikke
frembringe Lys, uden at den skeer med en betydelig Modstand.

