
den dood aan onzen kring ontrllkt werden. Belangrijke ver

liezen had den wij te betrenren. 

De Eerste Klassc verlool' in den Heel' A. J. n'Aluy een werkzaam 

en kUllclig Jl1edelid, de artsenijhereidkundo in :N ederland eellon 

waardigen Vel'legellWOol'diger. Op den 23sten April van hel jaal' 1847 

in het Instituut goroepen, deelde hij met ijvor in de vvel'kzaamhoid 

del' Klasse. lIet was uiet aIleen de toepassillg del' natuurwetensehap

pen· op de Plw.rnweie, die in O'AILLY oenen gelukkigen beoefenaar 

vond, maar ook op hetgehied del' zuiv?renatuurkellnis, waarlnen 

niet a~n daclolijke toepassing denkt, strekte zieh zijne werkzaam

heid nit, en de werken del' Klasse hehelzen menige llillangl'ijke 

waarneming van hem op het voId. del' elltomoJogie. Teregt 

mogen wij dus zijn verlies betreurell. Eenigen tijd reeds was 

zijne gezomlheid kwijnenclc, hetgecll, Bevens andere gohenr

tenisselJ, hem bewoog, oudanks de opregte }ledenkingen zijner 

medeloden, zijn ontslag ais lid des Illstituuts te Homen. n'AIU,Y 

ovel'leccl kort daal'Jla, in het vool'jaal' van dit ja~lr. 

Een hinHonIandsche en cen huilenlandsche Correspondent Ollt

,iolen aan dcwIfde Klasse. M.l". TlmODOltus v /I.N SWINOEItEN, 

Hoogloel'aal' ill doWis- on Natuurkundigo Facultoit del' G1'o

ningsche Hoogosehool, ovedced op den 1'1 den April 1851, in 

()(j-jarigcn oudenl0ll1. '5 lHans Huttige wel'kr,aamheid aan de 

Hoogeschool, zijne goerlhanige hulpvaanligheitl VOOl' allen die 

dol' vrewnschap zieh toCWijdtlCll, en welke ik r,elf rnij met erken

tel \jkhcid hel'iuuer, hct vverkzaam deel eindeli.ik, dat hij geclu

rende zijn geheele leven in de hey ordering van het lager-onder

wijs genomen lweft, vOl'zekerden hem de hoogaehting zijner 

tijdgenooten en de el'kentelijkheid del' nakomeliugsehap. 

Op den Hjden Januarij 1851, overloed in 79-jarigen ouder

dom, te Upsala, J01~S SVANllERG, Hoogleeraar in de \Viskundige 

VVetellsehappen, Hoeger Seeretaris del' Akademie van WeteIl

schappell te Stockholm. Niet alleell iu beide deze gewigtige 

lJelrekkingen \HlS hij mel \jver wel'kzaam, maar ook de naluul'

wetenschap zeh-e werd floor hem met eOll nitsiekend gevolg he

oefena, met ,·de belangrijke nasporillgen en ontdekkingen verrijkl. 

De '.I'weede 1( lasse yerlool' op den 2dell Mei 'Ian die jaal' in 
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