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STELI:,INGEN 

I 

Bij menschen met gezonde bijnieren kan een werkzaamheid 
van cortine in de uitscheiding worden aangetoond. 

II 

Het verdient aanbeveling bij de micro-stikstofbepaling volgens 
KJELDAHL als indicator een mengsel van methyleenblauw en 
methylrood te gebruiken. 

III 

De quantitative bepaling van morphine in opium volgens MAN-
NICH is aan bedenkingen onderhevig. 

C. MANNICH: Arch. d. Pharm. 273, 97 (1935). 
R. EDER en E. WÄCKERLIN: 

Quart. J. of Pharm. and Pharmacol. 10, 680 (1937). 

IV 

De reactie op vitamine A in Oleum Jecoris Aselli van het Supple
ment der Ned. Pharm. Ed. V dient op het onverzeepbare deel 
van verzeepte traan te worden toegepast. 

Het is gewenscht een eisch aan het gehalte van vitamine A en D 
te stellen, uitgedrukt in internationale eenheden. 

A. EMMERIE: Nature 131, 364 (1933). 
L. W. v. EsvELD: Chem. W. 35, 580 (1938). 

B. C. P. JANSEN: Ph. W. 72, 873 (1935). 

V 

De jodiumbepaling in acidum jodo-oxychinolinesulfonicum van 
het Supplement der Ned. Pharm. Ed. V voldoet niet. 

J. C. DE JONG: Ph. W. 74, 608 (1937). 
J. J. L. ZwrKKER en A. KRUYSSE: Ph. W. 75, 1305 (1938). 

V 



2 

VI 

De bepalingen van de "intrinsic factor" volgens LASCH en volgens 
T A YLOR c.s. geven geen bevredigende resultaten. 

F. LASCH: Klin. Wochenschrift 16, 810 (1937). 

F. H. L. TAYLOR c.s.: Journ. of Clin. Invest. 17, 335 

( 1938). 

VII 

Het is twijfelachtig of de bepaling van lactose en saccharose 
in melkchocolade volgens van VOORST de voorkeur verdient boven 
de methode, welke vermeld wordt in de "Methoden van onderzoek" 
behoorende bij het Cacao- en Chocoladebesluit (n°. 478, 23 Oct. 
1924). 

F. TH. v. VOORST: Chem. W. 34, 803 (1937). 

VIII 

De ademhaling beïnvloedt bij planten de absorptie en accumulatie 
der minerale bestanddeelen. 

F. C. STEWARD: Protdplasma 15, 29 (1932). 

R. s. ROSENFELS: Idem 23, 503 ( 1935). 

D. R. HOOGLAND en T. C. BROYER: Plant. Phys. 11,471 (1936) 


