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En publication dans les journaux des Sociétés affiliées ou en tout 
autre mode de publication qu’il conviendra au Conseil de choisir; 

En conférences ou Congrès. 
Art. XI. Les frais généraux seront supportés par les Sociétés affiliées 

au prorata du nombre de leurs membres. 
Toutes les dépenses autres que les frais généraux ne seront imputables 

aux diverses Sociétés que sous réserve d’un engagement personnel de 
ces Sociétés. 

Le Secrétaire Général soumettra à chaque session à l’approbation du 
Conseil le compte-rendu financier de l’exercice écoulé. 

Art. XII. Les modifications aux présents statuts ne pourront être votées 
qu’à la majorité des deux tiers des membres du Conseil. Le vote par 
correspondance est encore admis dans ce cas. 

J. Butten, T., Secretaris, 
1 Trekvlietplein, ’s-Gravenhage. 

Personalia, vacatures, industriëele mededeelingen, enz. 

Naar aanleiding van het aftreden van Prof. Aronstein te Delft, aan het 
einde van den afgeloopen cursus, zy hier — voorloopig — het volgende mede- 
gedeeld over zÿn leven en werken. Geboren den 25sten Mei 1841 te Telgte bÿ 
Münster (Westphalen), promoveerde hjj te Göttingen in 1864 tot Dr. phil. 
op een dissertatie „Ueber das Acroleïn”. Na gedurende een jaar assistent 
te zÿn geweest aan het physisch kabinet der Leidsche Universiteit, werd 
hÿ in 1867 benoemd tot onder-directeur van en leeraar in de scheikunde en 
natuurlÿke historié aan de Hoogere burgerschool te Breda, welke betrek- 
king hÿ in 1876 verwisselde met die van leeraar in de scheikunde aan de 
Koninklÿke Militaire Akademie aldaar. Na in 1892 den titel van hoogleeraar 
aan die Akademie te hebben verworven, werd hÿ in 1894 benoemd tot 
hoogleeraar in de scheikunde en chemische technologie aan de Polytech- 
nische School (thans Technische Hoogeschool) te Delft. 

Van zÿn publicaties noemen wÿ hier: 
Ueber einige neue Acroleinverbindungen. Lieb. Ann. Suppl. 3 (1864). 
Neue Versuche über die Ausnutzung der Bauhfutterstoffe. Journ. f. Land- 

wirtsch. 1865. 
Ueber Diffusion der Gase durch Cautschuk (met Sirks), Zeitschr. f. Chem. 

N. F. 2 (1866). 
Duitsche vertaling van Stas’ bekend werk, onder den titel „Untersuchungen 

über die Gesetze der chemischen Proportionen, die Atomgewichte und ihre 
Verhältnisse, Leipzig, 1867. 

Over kleursverandering der Cicindela hybrida L. door waterontrekking. 
Maandbl. v. Natuurw. 1, 3 (1870). 

Vertaling van 0. von Bichter’s Beknopt Leerboek der anorganische schei- 
kunde, Breda 1877. 

Einwirkung von Aethyljodid auf jodessigsäuren Aethylaether (met J. M. 
A. Kramps). Ber. deutsch, chem. Ges. 13 (1880). 

Ueber die Einwirkung von Jodmethyl auf jodessigsäuren Methylester (met 
J. M. A. Kramps). iDid. 14 (1881). 

Ueber die Einwirkung von Bromäthyl auf bromessigsauren Aethylester. 
Ibid. 14 (1881). 

Ueber die Umsetzung von normalem Propylbromid in Isopropylbromid 
durch Erhitzen. Ibid. 14 (1881). 

Sur la transformation du bromure de propyle en bromure d’isopropyle sous 
l’influence de la chaleur. Bec. trav. chim. 1 (1882). 

Buskruitanalyse. De milit. spectator 11 (1886). 
Ueber das Stilben (met A. F. Holleman). Ber. deutsch, chem. Ges. 21 (1888). 
Ueber die directe Ueberführung von Derivaten des Acetylens in die des 

Aethylens durch Addition von Wasserstoff (met A. F. Holleman). Ibid. 
22 (1889); Bec. trav. chim. 8 (1889). 

Leerboek der anorganische scheikunde, Breda 1892. 
Het doel van het onderwÿs in de scheikundige technologie, Delft 1894. 
Onderzoek over het moleculairgewicht van de zwavel volgens de kook- 
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puntsmethode (met S. H. Meihuizen), Yerh. Kon. Akad. v. Wetensch. le 
sectie, 6 (1898); Arch, néerl. 3 (1899). 

Over de inwerking van zwavel op toluol en xylol (met A. F. van Nierop). 
Yerh. Kon. Akad. v. Wetensch. 1902; Arch, néerl. 8 (1902); Rec. trav. 
chim. 21 0902). 

Over een methode om kleine hoeveelheden witten phosphor naast groote 
hoeveelheden phosphorsesquisulfuur aan te toonen. Chem. Weekbl. 3, 
283 (1906). 

Over de methoden om kleine hoeveelheden witten phosphor naast groote 
hoeveelheden phosphorsesquisulfuur aan te toonen. Ibid. 3, 493 (1906). 

Over de methoden om kleine hoeveelheden witten phosphor naast groote 
hoeveelheden phosphorsesquisulfuur aan te toonen. Ibid. 4, 183 (1907). « » 
By' Kon. besluit van 25 Augustus is aan den Heer H. tee Meulen, hoog- 

leeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, verlof verleend tot het 
aannemen van de versierselen van officier der orde van de Kroon, hem 
door den Koning der Beigen geschonken. * * * 

Aan de Universiteit te G-enève is de Heer G. Hengeveld, geboren te 
Alkmaar, tot „docteur ès-sciences physique et naturelles” bevorderd, op een 
proefschrift, getiteld „I. Conductibilité de quelques électrolytes ayant un ion 
commun avec le dissolvant. II. Volumétrie physico-chimique. Titration des 
métaux lourds par des sulfures” en de Heer H. C. Holtz, van Amsterdam, 
tot „docteur ès-sciences physiques” op een proefschrift getiteld „La compo- 
sition des principaux minerais de platine de l’Oural”. * * • 

Bÿ beschikkingen van den Minister van Binnenlandsche Zaken, is, met 
ingang van 1 September, op haar verzoek, eervol ontslag verleend aan Mej. 
H. H. de Wolff, als assistente bÿ de pharmacie aan de Rÿksuniversiteit te 
Utrecht, en is, voor het tÿdvak van 1 September tot en met 31 December, 
als assistent bÿ de pharmacie aan voornoemde Universiteit benoemd de 
Heer J. Ph. Pfeiffer. 

v * * 
De Minister van Landbouw, Nÿverheid en Handel heefl, voor het tydvak 

van 1 September tot en met 31 Augustus 1912, herbenoemd aan ’s Rÿks 
Veeartsenyschool te Utrecht tot assistent Dr. I. J. Rinkes, te Utrecht. * * * 

De Gemeenteraad te Amsterdam heeft benoemd tot tÿdelÿk leeraar in de 
scheikunde aan de 2e H. B. S. met 5-j. c. Dr. H. L. de Leeitw. * * 

Voor het studiejaar 1911—’12 is de Heer S. Postma te Amsterdam benoemd 
tot assistent van den hoogleeraar Dr. A. Smits, bÿ diens onderwÿs aan de 
anorganisch-chemische afdeeling van het scneikundig laboratorium der 
Universiteit van Amsterdam. 

* 
Aan Dr. J. C. L. Sicherer is eervol ontslag verleend als leeraar in de 

natuurkunde, scheikunde en natuurlÿke historié aan het gymnasium en in 
de wiskunde aan de middelbare school voor meisjes te Arnhem. 

* 
De Raad der gemeente Enschede heeft aan Dr. B. G. Eggink op zÿn ver- 

zoek met ingang van 1 September eervol onslag verleend als leeraar in de 
scheikunde en de natuurlÿke historié aan de H. B. S. aldaar. * * * 

Bÿ het Oentraal Magazÿn van militaire kleeding en uitrusting te Am- 
sterdam kan een keurmeester-technoloog worden geplaatst, die inhetbezit 
is van het diploma van scheikundig-ingenieur of technoloog, bedoeld bÿ 
art. 118 der Hooger-Onderwÿswet (Staatsblad 1905, No. 181). Aan de benoe- 
ming gaat een proeftÿd van hoogstens een jaar, aanvangende in demaand 
October of November a.s., vooraf; gedurende den proeftÿd wordt een salaris 
toegekend naar reden van f 1500.— ’sjaars. Het ligt in het voornemen bÿ 
günstigen afloop van den proeftÿd de benoeming te doen plaats hebben op 


