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PRENUMERATOROWIE. ©
” (Ciąg czwarty d A owa

Bąkiewicz,prowizor w Łowiczu...
Buczyński, aptekarz w Brześciu kuiawskim, -
Borecka Waw Nowym mieście Korczyn. |
Burchard, Jan Daniel, prowizor w Puitusku. © **
Chmielowski sapt.wKońskich. 50000060:
Chmielowski, apt..w Opocznie. | R>
Cymermann,api.w'Pomaszowie.  . SUK
Czermiński,Walenty , magister medycyny w Wilnie;
F'leyszerowski, lekarzszt. w: dał waw
Frydrychewicz, lekarz obwodowywRadzyniu,
Hrydrycy, apt.w Szczecinie.:''5 3 BE:
Gąsiewski, apt.w Groycu.
Gąsiorowski, prow. w ublinie.
Giedrzyński,Mecenas w Warszawie,
Hincz, apt. w Lublinie,
Jende, apt. w Rawie.
Kaas, apt. w Kaliszu.
Kawie , apt. wJędrzeiowie. © 7
Kaklbach, Kand. farm. w Warszawie. :
Kirsch Adam prow. w Wołyńcach.
Korzeniewski, Józef, w Nowogródku.
Kościelski, prow. apt. woysk. pol.
Krause, apt. w Lublinie.
Kuderski, apt. w Radzyniu.
Kwaśniewski, kand. far. w Warszawie.
Langowski, apt. w Kaliszu. :
Mąciszewski, apl. w Staszowie,
Mayer, Doktor ifizyk Woiewodzki w Kaliszu
Mrozowski, prowizor w Kutnie.
Nowierski, apt w Koninie.
O/jmański, apt. w Błoniu.
Pauli, kand. farm. w Warszawie.
Piotrowski, apt. w Kole.
Preuss, prow, w Warszawie.
Rochliński, prow. w Kaliszu. >
Rodkiewicz, apt. w 0 Exempl, 2.
Ruciński, apt. na Jasiey Górze.
Sabatowski, apt. w Szuwaikach.

BAĆ lont

*kk



Siennićki, apt. w Warszawie. HĄ

Stankiewicz, apt. wKrasnym Stawie ji

Strocki, Stefan, apt. w Machnówce.

Szefer, apt. w Radomsku. i

Szpeer, kand. farm. w Warszawie.

Terleckt, apt. w Zamościu. ensił SatOWÓSRZA

Walter apt. wSmita. dw zzediłe 3

Werner, kand. farm. w Warszawie, 8 A

Wilde, "Teodor, farm. p. w NY PONKOCOCOWEECNU

Wolf, Dokt. i Pr. rady ogólneylek. .wWars ja

Wyleżyński Marszałekw Lubarze.. %

Xelowski, kand. farm. w Warszawie.©

Żelazows
ki,Stanisł.,apt.wStobnicys«==1v4 =

Zeuchner ;: Karol, apt. w Warszawie.

Zrodelski, apt.w Lubartowie. IocuR

Zueschner, materyalista w Warszawie, * Ą

jom ałeza wiwutóskiw

sę
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- Prospekt pisma' peryodycznego, pod tytułem:

- Panęryik Panwaczuryczny WILENSKI.
)

ABT

 

Od czasów iak farmacya w ogólnem powołaniu

medycznem stała się zatrudnieniemosobnego stanu

ludzi; uznano teżpotrzebę, tak w teoretyczney iako

i- w praktycznży <części, osobnego donieyusposobie-

nia. IVewszystkich oświeconych krajach, utrzymy-

wane publicznekursa tak:nauki'samey;'iako z posił-.

kowych ićy umieiętności, służą 'dozałatwienia żey

potrzeby;a ustawyrządowe„w części lekarskiey po-
wszechnie zaprowadzone, wszędzie zmierzaią do te-

go, ażeby ta część usługi publiczney przez takich tyl-

ko ludzibyła sprawowana, którzy naukowegodoniey

nabyli usposobienia. Lecz to ostatnie, ani się wcią

głćm ożywieniu utrzymać, ani też wytrwałości sla-

łey mieć nie może, bez postępnego wzrostu i przyby-.

wania coraz nowych wiadomości: a zatóm, lubo

ustanowiony porządek. rzeczy zagradza wstępu do po-

wołania nie mogącym przyzwoicie dopełniać iego

obowiązków; ten porządek atoli nie może sam przez

się wystarczać do ciągłego utrzymywania w stanie

umiejętnym i przeznaczeniu odpowiadaiącym, tych.

wszystkich, którzy iuż raz za wyuczonych uznanymi.

zostali, Zawsze to polegać musi na własnćm każde-

go wszczególności staraniu, na pobudkach honoru i

uczciwości, i na poznaniu nierozerwanego związku

między zacnością osobistą a sumienną troskliwością

© przyczynienie publicznego szacunku dla powołania

dobrowolnie,obranego, przez naydokładnieysze, ile bydź,

*
„d
ł
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może,zbliżeniesię, do iego celu. „lewszelkieindy-

większę nawet usiłowania wtey mierze osobiste, mu-
szą niekiedy zostać bezskutecznemi dlaniedostatku

pomocy i ułatwienia ;aniewątpliwąiestrzeczą, Że

wichrzędzienie maszważnieyszych i skutecznieyszżych

nadpisma peryodyczne. Ztądwkratachoświecenie:

góruiących, wieleich wychodzi oddawna:w rozma=.

itychnaukowychprzedmiotach;awostatnićypoło-:

wieprzeszłego wieku, dzieńnikipoświęconeprzedmio=

tom farmaceutycznym, z „odadadekkójmeme

wiizsinine „pożytkierme. 2 osie Mery

"Przy »zaprowadzeniiu:wólke  aoskóddiwweki

rządu lekarskiego"w. kraiunaszym;nie mogą dziea:

ła w'ięzykach obcych wychodzące dostateczniezastą=

pić niedostatku pisma peryodycznego w ięzykuoyczy=
stym: Obcesbowiem.pisma, niemogą bydź wszys.

stkim zsrównąłatwościązrozumiałe,nie wszystkim.

snadne do sprowadzenia:niekiedy zbyt kosztowne,a.

oprócz: tego nie zawieraiąwielu postrzeżeń i okoli-.

amRóRh kraiowychnaybardziey:nasobchodzących:

-M'okręgu naukowym: Uniwersytetu: wileńskiego;:
aepodaie środki'i sposobność:dopomnażania

świateł3utrzymywania ilemożnawrównizpowsze=-
chnym stanemumiejętności,pobytwsamćmmieście:
Wilnie:Farmaceucizatćmtutaysi;wceluupowszes:
chnienia wiadomościnauce swoiey stosownych,złą»

czeni i składaiący wtowarzystwiemedycznómwi-.

leńskićm osobny:JVydziałfarmaceutyczny, poczytali:

sobie za obowiązekdołożyćstarania,abysię wzglęź

dnie do siłswoich porwiewoniku wydoskoną=

leniu i postępom:naukifarm. neyw ogóle,a:

 



IE
szczególnieyuśłażyćtym którzy sięzaymuią powola-

niem farmaceutycznómna prowineyach, Tym koń-
cem postanowili:wydawaćpismo peryodyczne pod

tytułem: Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński. © -.

| Przedsiębiorąctonowe w ięzyku kraiowym dzie

ło, wydawcy 'spodziewaią się z iedney stronywzglę-

dnego od uczonych pobłażenia pierwiastkowymusi=

łowaniom: swoim; -zdrugiey; czynią sobie: nadzieię,

że zaymuiący: siępowołaniem  farmaceutycznem po.

prowincyach,*mianowicie w okręgu. naukowym uni-

wersytelu wileńskiego , znaydą dosyćpobudekw s%0-

ićm świetle i: szacunku własnego powołania, do

wsparcia tego zamiaru przez udzielanie uwag, po-

strzeżeń:irobot, iuż to dla ogłaszania ich wpismie

peryodycznćm; iuż dła;przestrogi i obiaśnienia wy-.

dawców. Podobneyże uczynności śmieią:oczekiwać

wydawcyi.od innych miłośników nauk, osobliwie od.

zaymuiących sięsztuką lekarską i umieiętnościami

przyrodzonemi;fizyką, chemiią ihistoryą naturalną
w ogólności:FV'szelkie wtym celu przysyłane pisma,

ieżeli nie. w polskim, tedy chociażiw iakimkolwiek

zeznaiomychięzyków ułożone,uprzeymeznaydą przy-
żęcie; i wydawcy korzystaiąc z nich podługokoliczno=.
ści "staraćsiębędąodpowiedziećzaufaniu iŻycze=:
niom oświeconych: korrespondentóe iautorów. ©
* Treść i porządek materyi będzienastępuiący:  -

1» Farmakologiia.Opisy surowych materyałów le--

karskich, interesuiące zpowodu nowego ich wprowa=

dzenia 'wużycie"medyczne'lubdokładnieyszego roz.
poznania charakterów: odkrycianówych., pożyte=,
cznychlub szkodliwych własności; zastępowanieprzez



EV

źnne mnićy:więceyprawdziwympodobnesmateryały,

bądź £niewiadomościbądź zumysłuczynione,
-— 1h Farmacya iChemiiafarmaceutyczna. 0:prepa=+

ratach nowych;© wydoskonalonychsposobachrobienia

dawnych i o ich zachowywaniu; 0:szczególnych ostró-

żnościach;' omytkach i wynikaiących«stąd.skutkach.

Tu należeć będą rozbiory czyli analizy,chemiczne su-
rowych produktów lekarskich i wogólności płodów
przyrodzenia , mogących mieć stosunek zużyciem me-

dycznem,: iakóło:wódz mieysc rozmaitych, części

roślinnych;*zmlub.OSÓB:

kraiowych.* m ydzd byiaza bns 6
1: odóki: $: zde iwotewiwięc: "Q

narzędziach, naczyniach i machinach nowo. wynale=.

zionych"lubwydoskonalonych;olaboratoryachi wy-

rabianiu preparatów:wznacznychilościach..Gdzie:

poczynione:są iakiezakłady lub.fabryki.odyódcć,

do: lekarstw *bezpośrzednie wchodzących,albo. posłum.
guiących do'ichprzygotowania: up, saletrarnie,po-
tażnie, huty szklanne, faiansu., porcelany;gorzelnie;.

dystyllacye oleyku terpetynowego.i tp.«Tu. mieścić

siębędąwiadomości. o utrzymywanychplantacyach
roślin ©widoku przemysłowym i oichzakładaniu;
gdzie iiakie znayduią się rośliny lekarskiew wiel-

kiey obfitościw stanie naturalnym;czymogą bydź.

zpożytkiem 'de przesyłania w dalsze strony zbierane
i-utrzymywane. O sprowadzaniu materyałów, oraz.

narzędzi, naczyń; machin; o cenach i łatwościach.

do tegow różnych mieyscach, amianowicie w okrę-,

gu naukowym Uniwersytetu wileńskiego. (|

-IV.FizykaiHistorya naturalna. Wiadomości.
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ś tych nauk stosowne do oświecenia iwydoskonałenia

osob poświęcaiących się powołaniufarmaceutyczne-

mu, iakie są gdzie źródła mineralne, rośliny lub

zwierzętaszczególne; mianowiciewpływ „maiące do

użytku lekarskiego i t. d. +

""V, Literatura farmaceutyczna, HAliadomeść:0no-

wych dziełach«do farmaceutyki należących, 2 wy

mienieniemich*treści,rozbiorem;aniekiedy udzie-
laniem z nioh wyiątków ważnieyszych. i

'V4, Urządzenia farmaceutyczne. O: aioA

ies farmaceutów;: o ich stosunkachwzglę-

dem rządu, względem siebie, medyków i publiczno-

ści; «0 postanowieniach władz rządowych tyczących

się aptek,farmaceutówi farmaceutyki. 0% 0%

VII, Kronika” farmaceutyczna: -7u zawierać się

będą rzeczy należące do historyi:farmaceutyki tak.

ogólney winnych łraiach, iak i szczególneyw Rossyt,

a osobliwie w Łitwie i'w całym okręgu naukowym

Uniwersytetu wileńskiego:«Miadomości: o towa-

rzystwach: farmeceutycznych, biiografiie i nekrSyiy

VIIL. Wiadomości rozmaite. rado
Na to pismo peryodyczne ogłasza się wiicii

W roku następuiącym 1820 wyydzie Tomiedenin 8vo.

majori złożony ze czterech Numerów, a każdy Nu-

mer naymniey od arkuszy sześciu żfigurami gdzie

materya wymagać będzie, na dobrym papierze. Nu-

mera wychodzić będą na początku kwartałów, toiest

dnia drugiego stycznia, drugiego kwietnia, drugiego

lipca i drugiego października. Prenumeratana r. «820

wynosząca srebrem rubli cztćrybeżpoczty;'a zpocztą”

do rozsyłania w granicach Rossyisrebrem rublipięć

p
.
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i kop. pięćdziesiąt (*), przyymuie się w TWilnieu JP.
Macieia Szulca aptekarza, podskarbiego wydziału

farmaceutycznego i kawalera, na-ulicy niemieckiey,

tudzież wxięgarni uniwersyteckiey u JP.Zawadzkie-

go, u JP. Moryca ź w expedycyi gazetney, a w in=

nych giuberniiach wePOkantorach i O

cyach pocztowych. ;

"Pisma Płtepiaśe do Pasiyiikh */keśkawaidyć

cznego wileńskiego dóydą doiego redakcyi pod

adresem następuięcym : Do Wydziału Farmaceuty-

cznego Towarzystwa Medycznego Wileńskiego.
Wszystkich Prenumeratorów lista umieszczona bę=

dziena czele Numerów tego Pisma. £ 1%

' Dan na posiedzeniu wydziału farmaceutycznego

żowarzystwa medycznego e dnia 10 wrze-

śnia r. 1819. A
„ Dyrektor Wydziału: ję Gattó 0

Sekretarz Wydziału: Fryderyk Welk.
Ę: ? > . ołt 1319 j

= ?

(*) Prenumerata na rokuastęśiAjsda wynosi kgpóczty rabli. 4 i

kopieiek 50, a z pocztą rubli6 srebrem.
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Apteka wolna Borysowska
„Apieka Markowska,
Barankiewicz Maciey Dok. Med. i Chir.
Bielawski Wincenty, Radzca 'Tytularny, Aptekarz

w.Tulczynie« . ; ZA
Brocki Domasz, Farmaceuta w Wilnie.
Czarnecki Fr. aptekarz w Berdyczewie.
Czaykowski Koll. Ass, w Poczepie. -.
Czechowski Piotr, aptekarz w 'Lvlczynie.
Chołkowski Joachim, w Proskurowie.
Derszkofj Felicyan, Med. Dok. w Soinie.
Derwiański Jan, Med. Dok. w Szkudach.
Deyczakowski Michal, Prowizor w Zytomierzu.
Dziubecki, Farmaceuta w Ładyżyńsku.
Felber Antoni, Prowizor wMińsku. 2 Exemp..
Frank Józef, Prof. Radca Stanu i Kawaler w Wilnie.
Grass Krzysztof, Magister Medycyny.
Graurok X. Gwardyan w Telszach.
Grochowski Wincenty, Med, Dok. w Tulczynie,
Guckler Dominik, Prowizor w Winnicy.
Gunther Hrabia.
Gymnazyum Podolskie w Winnicy.

ass August. *
Hecking Aptekarz. w Szawlach. .
„Hotłkowski Aptekarz w Czarnóćm Ostrowiu.
Hłorlit Karol, aptekarz w Korzcu.
Jankowski Józef, Med. Dok.
Iwanowski Jan, Prowizor w Szczuczynie.
Karmelici XX. w Głębokićm.
Kietner Jan, Uczeń Farmacyi w Berdyczewie,
Klein Ludwik, aptekarz w Wiłkomierzu 2 Exemp,
Koenigstaedter aptekarz w Poniewieżu.
Kórzątkowski Medyk w Wilnie.
Lepkowski apiekarz w Smorgoniach.
Ley aptekarz w Kownie.
Librecht Kand. Med. -
Lipiński Regent Sądów Granicznych w Lidzie.

 



Lobenwein Prof. Radca Stanu i Kawaler w Wilnie
Luidyke Medyko-Chirurg w Równie.
Maiewski Piotr, Pom. przy Laboratoryam Chemi-

cznóm w Wilnie.
Malinowski Ludwik, aptekarz w Tulczynie.
Mauchs Józef, aptekarz we Włodzimierzu.
„Moszyński Hrabia w Wołoczysku.
Muczler Marcin, aptekarz w Jarmolinie.
Nowicki Antoni, Sztabs-Liekarz w Berdyczewie.
Pfunł aptekarz, w Łucku 2 Exemp:
Jater Filip, Hrabia w Dąbrowicy.

Pocztamt Małorossyyski w Czernichowie, 4 Exemp.
Popowski Michał, Kand. Med.
Przysiecki Med. Dokt., w Mścisławie.
Rebitzer Józef aptekarz w Międzyborzu 2 Exemp.
Rogalski aptekarz w Krzemieńcu.
Rosołowski Stanistaw Med. Dok. w Wilnie.
Rummel Józef, aptekarz w Grodnie.
Seydel Karol, Farmaceuta w Wilnie.
Skibiński Piotr, aptekarz w Słonimie.
Skrocki L., aptekarz w Łucku.
Sławiński Med. Dok. w Rosieyniach.
Śniadecki Jędrzey Prof. Radca Stanu.
Stypałkowski aptekarz w Rownie.
Szlemer Med. Dok. Radca Nadworny w Berdyczewie,
Szucki Joachim w Starym Konstantynowie.
Szulc Farmaceuta w Jampolu.
Sułkiewicz Piotr Medyk w Wilnie.
Treycza Prowizor w Berdyczewie.
Twardowski Dok. Fil. Pod. Ptu Pińsk. Rad. Nadw.
Witkowski aptekarz. R:

Witkowski Jan w Wilnie.
Wittke Samuel aptekarz i Kawaler w Lubarze.
Zadwoyn Fabian aptekarz w Giębokiem 2 Exemp.
Zander Jakób aptekarz w Rosieniach.
Zawadzki Józef Typograf Uniwersytetu 2 Exemp.

Poźnieysi będą umieszczeni wNumerze drugim.
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WSTĘP.

PisuA peryodyczne, albo służą za pośrednictwó
do wzaiemnego między uczonymi udzielania no-
wych postrzeżeń, uwag i wynalazków, albo ogła-
szaią tylko zwyczaynieysze i powszechniey przyięte
wiadomości, albo naostatek łączą te obadwa za-
miary. W naszym Pamiętniku, maiąc na pier-
wszym względzie farmaceutów młodych i mniey
doświadczonych, oraz tych wszystkich którzy z przy-
czyny. mieszkania na ustronnych prowincyach, nie
zawsze znaydnią zręczność dowiadywaniasię o no-
wych przedmiotach do powołania swego należą-
cych, w wyborze materyi więcey stosować się bę-
dziemy do zamiaru drugiego a niżeli do inych,
chociaż bez zaniedbywania ich całkiem. A ztego
powodu sądzimy bydź rzeczą dla nas przyzwoitą
wytłumaczyć się na Wstępie, wzgłędem niektórych
okoliczności.

Niezaniedbuiąc rzeczy zalecaiących się nowo=
ścią, wiele będziemy umieszczali i takich, które
uczonym dawno są znane, ale rozrzucone znaydu-
ią się po różnych dziełach, zbiorach większych i
pismach peryodycznych, a przeto nie mogą bydź
łatwo wiadome tym wszystkim, którzy o nich
z powołania dla należytego wypełnienia usługi pu=
bliczney, wiedzieć koniecznie potrzebuią.
Pam. Farmaceut. Mi. [L N.1. 1



NP 2 EPO

Przy znaczney liczbie takowego rodzaiu ar-
tykułów, będziemy się starali zawierać ie w kró-
Loda + a to iżbyśmy ich iak naywięcey objąć mogli
w zamierzonych granicach naszego pisma: dla tego
w ogłaszaniu wiadomości o wielu produktach le-
karskich , opuścimy niekiedy mniey pewne ieorye i
rozumowania, a przesianiemy na dokładnóm 0po-
wiedzeniu z czego się składają, iak się sporządzaią
i zachowują.

Nauka Farmaceutyki nie dawno zaczęła bydź
w naszym ięzyku uprawianą, skąd pochodzi nie=
dostatek utartych i powszechnie używanych wyra-
zów technicznych. Ieżeli więc okaże się niekiedy
w naszym Pamiętniku nowość iaka w tey mierze;
wtedy niech nas wymówi istotna rzeczy potrzeba,

w którey atoli zachowamy nayścisleyszą oszczędność,
usiłuiąc stosować się do natury ięzyka i do prawi-
deł analogii, a ile razy użyiemy mniey znanych
lub nowych nazwań, zawsze przydadź nie omie-
szkamy terminologii łacińskiey. :

Wreszcie odwołuiemy się do Okolnika i Pro
spektu, z których pierwszy niżey umieszczamy.

WypawcY.
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"FARMAKOLOGIIA.

Postrzeżenie o nowym gatunku fałszywey CHr-
> NY CZERWONEY, na posiedzeniu Iowarzystwa

medycznego wileńskiego dnia 12 stycznia r.
1816 czytane przez JANA WOLFGANGA.

Pierwszych dni teraźnieyszego miesiąca, dowie*
działem się że do Wilna znaczny przybył transport
kory pernaóskicy, pod nazwiskiem China rubra.
Zdjęty ciekawością i chęcią docieczenia, iakiegoby
ona była gatunku (a), postarałem się iey dostać,a znay-
uiąc w poznaniu kory pomienioney ważność, ze

względu szkodliwego fałszowania, i dostrzegłszy
rzeczy tak Farmaceutów iako i Medyków nie mało
obchodzącey, śpieszę o tim Towarzystwu nie zwło-
cznie donieść, przyłączaiąc teyże kory opisanie.

Takowy spekulantów i przemysłu handlarskie-
go produkt, stanowi, iako się niżey okaże, nowy
zupełnie, bo nigdzie, ile mi iest wiadomo, dotąd,
ieszcze nieopisany gatunck kory, z przybranćm tyl-
ko nazwiskiem Chiny; który przez omyłkę lub nie-
rozpoznanie, mógłby czasem bydź wzięty za praw=
dziwą chinę czerwoną, a to tym bardziey, iż na
pierwszy rzut oka, wielkie ma do niey podobień-
stwo: chociaż wątpię ażeby kora ta w skutkach coś
miała wspólnego z chiną prawdziwą, ponieważ w do-
świadczeniach moich z działaczami wcale obcą bydź
się okazała, i żadnych nie ma cech korę peruańską
znamienuiących.

Materyalista tuteyszy, który mnie trzy funty

|,
 

(8) W handlu bowiem nie ieden mamy gatunek kory pod tem
nazwiskiem, które od prawdziwey wcale są różne.

k=
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kory tey dostarczył,ii ma iey mieć pak spory do
zbycia,upewniał, iż ią drugi starozakonny z Peters-
burga, pod nazwiskiem Chiny czerwoney. otrzymał.

Postrzeżoną więc tę, wcale mnie nieznalomą,
a za prawdziwą Chinę udawaną korę, nie omieszka=
łem porównać zewszystkiemi dotąd , iakożkolwiek
poznanemi, a mianowicie przez P. /'auquelina 6pi-
sanemi gatunkami kory peruańskiey (b), których
liczba do 20 dochodzi. Lecz z tych żadnego nie
znalazłem, któryby do następuiącey, wyiąwszy me
nę czćrwoną, miał podobieństwo.

Namieniłem wprawdzie, iż do 20 gatinkójy
Chiny handlowey mamy opisanych, ale to ma się
tylko rozumieć o tych, które ieden F'auquelin dó-
świadczał; lecz w handlu ogólnie biorąc, prawie
nieskończona ich iest na NEK liczba, bo po:
mimo to, że botanicy naywięcey 50 Hieaię gatun=
ków z rodzaiu Cynchony, P. Seguin iednak zebras-
wszy u materyalistów , z aptek paryskich i wersal<
skich, wszystkie kory pod nazwiskiem Chinyutrzys
imywane, których sam doświadczał, przeszło 6oó.
naliczył gatunków, ii z wielkićm ażaleniówa się: Wy*.
znaie, iż z tak mnogiey liczby, ledwo kilka gatun="
ków znalazł prawdziwey nieskażoney obcemi kóras
mi, lub któreby nie były w części, albo ztełi (e
pozbawione skutków lekarskich (e). e
| Przystępując do samego kory tey opisania,
wypada ileszcze napomknąć, że ona wstanie świe-
żym bardzo musiała bydź gruba i mięsista, oraz
że wcale odmiennym bez wątpienia zbiera się i przy-
gotowuie sposobem, iak kory z drzew innych, bo
szmaty iey wdłużi pdpraek sysane okazuią zale i
przecięcia.

     

(b) Berł. Jahr. d. Pharm. 13 Zakc?. S$.3 1807.
(e) Wyiątek z Annal.de Chimie TomLXXXXI. Bromad. Journ„Plan.

B. 25 St. 2 s. 265, j
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Kora ta z weyrzenia do Chiny czerwoney iest
podobna, wyiąwszy, iż się z mnieyszych i fore-
mnych składa kawałków. Kawałki te, równo z obu
końców ucięte, znaczney miąższości, nad 2 lub 8
cale w długość nie przechodzą, i nie są bynaymniey
zwinięte. Szćrsze pospolicie płytkie i ledwo co-
kolwiek bywaią żłobkowate, węższe zas składaią
się z woy lub czworobocznych kawałków, i nie
przechodzą obiętości palca: a że tępóm narzędziem
zdaią się bydź wdłuż przecinane, czyli przepiło-
wane; przeto w tych mieyscach szorstkie i chro-
powate na dotknienie się okazuią. Kolor iey bru-
dno czćrwony, do burakowego się zbliża i w pur-.
purowy przechodzi.

Zewnątrz iest pospolicie chropawa, cienką,
biało-szarawą i gładką lub nieco popękaną okryta
skóreczką, 1 poprzecznemi częstokroć oznaczona
wyniosłościami (d). Przypatruiąc się tey korze bli-
żey, ze tzech warst składać się zdaie; pierwsza
i naycieńsza pod wierzchnią skóreczką położona,
ma kolor ciemno czćrwony, druga po niey nastę-
puiąca i naygrubsza, nierównie bladszą, ceglasto=
czćrwoną ma farbę, a trzecia bezpośrednio siyka-
iąca się z drzewem, iest nayczćrwieńsza i w pur-
purowy przechodzi kolor. Na iey powierzchni ku
drzewu obróconey, wdłuż drobne marszczki czyli
równoległe i żyłkowate rysy widzieć się daią.

Sama tey kory substaneya zbita, prawie równy
ziemisty ma odłam, z małą tylko chropowatością :
krucha iest przy tćm, chociaż dosyć twarda, tak,
Że z trudnością łamać się i kraiać daie, a w prze=:
cięciu poprzecznóm znaczny przyymnuie polor. Za-
pach ma słaby, niby cokolwiek do kory Peruań=
skiey czyli do tchliny podobny. Smak iey także

 

(d)Skósóózka ta bywa wniektórych kawałkach, krwisto-nakrapiana,
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iest zbliżaiący się do Chiny, lecz dosyć ma słabą
gorycz i nic nie daie czuć kwaskowatey niciako
cierpkości , iaka właściwą iest gatunkom Cynchony
prawdziwey. Na proszek utłuczona kolor ma ce-
glasto-czórwony w purpurowo nieco wpadaiący.
 Dekokcya tey kory, po ostudzeniu nawet, zupeł-
nie iest przezroczysta, kolor ma ognisto-czćrwony,
»0 długićm iednak staniu cokolwiek mętnieie i ma-
y brudno-ceglasty oddziela się z niey osad. Smak
ma gorzkawy i zapach do tchliny podobny. Tak
się też zupełnie i iey infuzya zachowuie, z różnicą,
że bladszą ma farbę i mniey nierównie od dekokcyi
smaku. Nasycona tey kory tynktura przed światłem
trzymana, iasny żółto czórwonawy ma kolor, z bo-
ku zaś nań patrzaiąc żółto oliwkową i mętną bydź
się wydaie, lubo w rzeczy samey doskonale iest
przezroczystą. Zapachu żadnego nie ma, prócz ula-
tuiaiącego się wyskoku, smak iey iest także wysko-.
kowy z goryczą połączony. Ża dodaniem wody
ledwo się cokolwiek mąci, a kropla tey tynktury
na papier spuszezona, wcale bladą ceglastą zosta-
wuie plamkę.

Z działaczami chemicznemi dekokcya tey kory
pastępuiącym zachowuie się sposobem. Z siarcza-
nem żelaza przekwaszonym wraz mętnieie i daie osad
szaro ceglasty zwolna opadaiący. Z siarczanem
żelaza zwyczaynym, ledwo cokolwiek się mąci i bar-
dzo mały, żółto-brunatny daie osad. Z siarczanem
miedzi wraz mętnieie i zwolna osadza pulehny,
brudno żółtawy, obłoczkowaty precypitat. Z occia-
nem ołowiu obfity daie czórwonawy osad, który
zwolna opada na dno. Z saletranem żywego srebra
podobnież się zachowuie, a powstający, osad cieli-
sty, nagle opada. Z rozczynem galarety źwierzęcey,
i z infuzyą gallasuilukrecyi , żadney prawie nie ód.
pada odmianie. Podobnież się i z roztworem wi-
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nianu potażu antymonialnego zachownie, a ze
szczawianem ammoniakalnym ledwo cokolwiek się
mąci.

Z wymienionych cech farmakologicznych i che-
micznych własności, oczywiście się okaznie, iż do-
piero opisana kora, do Żadnego z poznanych dotąd
prawdziwych gatunków Chiny, policzoną bydź nie
może, i produktem iest drzewa nam wcale niezna-
iomego.

Kończę więc postrzeżenie moie uwagą, że
chociaż kora Peruańska, do  naydzielnieyszych
policzoną bydź może środków lekarskich; iednak-
że to nie o każdey powiedzieć można: bo mnóstwo
znayduie się fałszywey, a nawet i szkodliwey zdro-
wiu ludzkiemu; stądwielkiey nieźmiernie wymaga
w samym wyborze ostrożności, ponieważ przebie-
głość materyalistów, niegodziwym powodowana
zyskiem, iuż do naywyższego wygórowała stopnia,

tak dalece, że prócz nauki, niemałey nadto potrze-
ba przezorności i wprawy, aby się nie dadź samym
pozorem i podobieństwem ułudzić.

 

Opisanieproduktupodnazwiskiem ALCORONOQUE
świeżo wprowadzonego w użycie lekarskie.

Wiemy iuż z medyczno chirurgiczneygazety
Salcburskiey na rok 1814 No. 72 i z wielu pism
innych, że mieszkańcy Ameryki południowey szcze-
gólnieysze maią lekarstwo, które.w suchotach za
iedyne poczytuią: a tóm iest korzeń drzewa u nich
„Alcoronoquć , a u Hiszpanów Cortiza de Chabarro
alcoronoquć nazywane. Drzewo to ma bydź pospolite
w lasach Ameryki południowey. W Niemczech lekar-
stwo to od niedawnego czasu przez P. 4/bersa Dra.
w Bremie poznane zostało, ponieważ on naypier-
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wey ie sprowadził, a przez Dra. Reina w Lipsku pod
rozbiór była wziętą i opisaną (a). Dokładne opi-
sanie samego drzewa z którego P. „4/bers korzenie
pod nazwiskiem „Alcoronoguć owzymał, nie iest
nam ieszcze dobrze znaiome. Korzenie te przycho-
dzą w talerzyki pokraiane i zdaią się mieć podo-
bieństwo nieiakies do Co/umbo.

Te zewnątrz żółto brunatną opatrzone są korą,
a w przecięciu żółto zielonawe okazuie się drzewo,
maiące okrąg rdzeni ciemnieyszego koloru: drzewo
to, tak iest zbite itwarde, że z łatwością polero-
wane bydź może, z resztą żadnego nie ma wyraźne-
go zapachu, a smak słaby, gorzkawy, który się bar-
dziey czuć daie w kąsaniu. Kora zewnętrzna żół-
to-brunatna dosyć iest gładka i zbita, a ta w prze-
cięciu ciemnieyszą okazuie farbę; część środkowa
kory, ma kolor blado żółtawy i mniey iest twarda
od zewnętrzney; warstę iey ostatnią stanowi biel
drzewa. Samo drzewo iest nieco żółtawe a ośro-
dek iego ma farbę blado brunatną i od innych warst
korzeni naytwardszą część stanowi. Ciężkość ga-
tunkowa iego iest: 1,970, a części składaiące po-
dług rozbioru P. eżna: 0,054 żywicy; 0,102 extra-
kitu mydlastego; 0,105 Gummy; 0,156 wilgoci; 0,605
włokna, i ślad tylko kwasu winnego.

2 poźnieyszych doniesień dowiaduiemy się, że
Amerykanie dopiero bardziey używaią kory aniżeli
saniego drzewa /cornoguć, i że tey kory znaczny
przyszedł wansport do Lipska, którey funt teraz
cztćry talary kosztuie.

_ Kora ta przychodzi w sztukach od ćwierci do
pół łokcia długich, a od pół do dwóch cali szć-
rokich, grubosci na kilka liniy. Część zewnętrzna
tey kory nieco chropawa, błonki zewnętrzney po-

 

 

(a) Alligem. medic. Annalen. 1815. Monat. Apr. S. 233.
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zbawiona, w odłamie dosyć iest równa, drobno
ziarnista, czćrwono brunatna, bez blasku, smak ma
ściągaiący,gorzkawy,i zapach do tchliny czyli kory
peruańskiey podobny. Część iey wnętrzna należąca

do bieli, kolor ma brunatno żółtawy, lub całkiem
brunatny, w odłamie drzewiasta i włókna wyra-
źnie widzieć się daią. Zapach i smak iey iest słab-
szy aniżeli części kory zewnętrzney, i od tey ła-
two daie się oddzielić. Buchner fepert.f.d.Pharm.
II. B. 2 Heft. S. 160. 1816.

 

Opisanie drzewa ALKORNOKOWEGO.
, (Wiadomość udzielona od P. Sterlera Aptekarza w In-

golsztadzie z listu do P. Buchnera.) ł

W tym liście donosi P. Szerer,' że otrzymał
od szanownego weterana Dyrektora Schranka wia-

domość botaniczną o drzewie daiącóm korę Alkor-
nok, w którey P. Schrank wymienia, iż drzewo
to rośnie w Jamaice i do 20 stop wysokości docho-
dzi, że do klassy oddzielnopłciowey należy i na-

zwisko iego iest „f/chornia latifolia, które mu na
cześć pewnego Anglika .4/chorne dano. Daley po-

wiada iż 77 z//denow umieścił tę roślinę do klassy od-
dzielno płciowey, rzędu iedno wiązkowego, a $warz
który to odkrył drzewo, odniosł ie do klassy iedno

wiązkowey rzędu ośmio pręcikowego.
Niektórzy tuteysi Lekarze (w Monachium), mó-

wi daley, zapewniali go, żeta kora zazwyczay we
wszystkich suchotach zalecana, w tym tylko służyć

ma gatunku, który u Medyków pod nazwiskiem
Phthisis pituitosa iest znaiomy. Szczególny ieszcze
odkryto w tey korze charakter, że długo w gębie
trzymana ślinę zielono farbuie. Buchner Reper-
torium f. d. Pharmac. III. B. 2 Hejft. S. 247.
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Rozbiór kory nowo w użycie lekarskie wprowadzo-
ney pod nazwiskiem COoRTEX CABARRO AL-
CORONOCO przez P. URoumsDoRFFA uczyniony.

Od nieiakiego czasu weszła w handel kora za-
_ graniczna, w użycie lekarskie wprowadzona, pod
nazwiskiem Cortex Cabarro „dlcoronoco, i znayduie
się iuż w niektórych miastach handlowych, iako to:
w Lipsku u Bryknera i Lampe, albo u Jana Fr.
JVernera i Komp: Niektórzy lekarze bardzo wiel-
kie skutki iey przypisują: co iednak dokładnieyszych
wymaę: doswiadczeń.

)rzewo, z którego ta kora pochodzi , nie iest
ieszcze dotąd znaiome, i może należeć do rodzaiu
Cynchony (a). -

Zewnętrzne charaktery: Kora którą otrzyma-
łem, składała się częścią z kawałków zupełnie pła-
skich , na pół cala szćrokich, a od czićrech do ośmiu
długich, częścią ze szmatów na wpół zwinionych.
Zewnątrz iest rdzawo-brunatna, nierówna, we środ-
ku bladsza żółtawo-brunatna. Odłam iey iest gru-
bo włoknisty. W poprzecznćm przecięciu postrze-
gać się daie pod korą zewnętrzną bardziey czćrwo-
nawy kolor. W kraianiu na szmaty się rozpada.
W ułuczeniu daie proszek grubo-włoknisty, podo-
bny nieco do podłego gatunku kory peruańskiey.

Zapach tey kory słaby do cynchonowey nieco
podobny. Smak gorzkawy, cokołwiek cierpki i nie
bynaymniey niekwaskowaty. Mocno pożuta, ślinę
nieco żółtawo farbuie, którey razem nadaie kleykość.

Z dorywczych doświadczeń okazało się, że
chociaż ta kora ma w niektórych własnościach do
peruańskiey podobieństwo, iednakże w innych bar-

 

(a) Pod nazwiskiem kory Cynchonowey i Peruańskiey rozumieć bę-
dziemy zawsze korę, w użyciu lekarskićm pod niewłaściwem
nazwiskiem Chiny znaiomą.

*
ż
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dzo się od niey różni. Nie braknieiey wprawdzie
szczególnego extraktynu, który żółtawą ma farbęi
tak iak pierwiastek cynchonowy zupełnie i1-z łatwo*
ścią w wodzię wrzącey się rozpuszcza | za oziębież
niem po części z niey osiada: i chociaż pierwiastek
pomieniony w podobnym działa sposobie , na winian
antymonialny (tarlarus emelicns)iak cynchonowy,
iednakże z solami alkalicznemi zupełnie inaczey:się
zachowułe. Zawiera też kora pomieniona części

żywic zne i bez wątj ienia kleiowe, ale nie ma soli
kwaśney iaka się w korze pernańskiey znayduie:
Dalsze doświadczenia więcey dadzą bez wątpienia
poznać iey własności.

Dekokcya z pół uncyi tey kory w 16 uncyach
wody dystyllowaney do połowy wygotowana, świa-
ty ma kolor póki iest wrząca inie iest bardzo
zafarbowaną : przy oziębieniu mętnieie i staie się
mleczną iak słaba kory peruańskiey dekokcya. "Żia-
q ach ma do chiny podobny , asmak właściwy korze.
Tynktura wyskokowa z pół uncyi tey koryi cztć-
rech uncyy wyskoku zrobiona, ma kolor „cie-
mny brunatno czćrwony , smakiey gorzkawy ; ścią-
galący, z „wodą zmieszana natychniiast się mąci i
częśc żywiczną osadza. Zimna infuzya z pół un-
eyi tey kory takim sposobem iak dekokcya zro-
biona, przezroczysty, blado żóllawy, do wina po-
dobny ma kolor,i smak sameyże kory; za skłóce-
niem mocno się pieni i nie bynaymniey nie czćr-
wieni tynktury lakmusowey.

 

Doniesienie o nowey korze febrowey ToDDALIA
nazywaney.

Doktor F/irey doniosł w dzienniku farma-
eeutycznym francuzkim na r. 1818 na miesiąc li-
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piec, że P. Bosch członek akademii umiciętności
w Paryżu, otrzymał od P. Huberta botanika na
wyspie Złourbon, korę z krzewiny która w Indy-
ach na wyspach Afrykańskich, Madagaskar, de
France i de Bourbon, iako lekarstwo przeciw fe-
brom, zamiast kory peruańskiey bywa używaną.

Kora ta iest zwinięta nakształt pernańskiey,
zewnątrz brunatna albo żółtawa i rdzawemi plam-
kami osadzona. Właściwa część korowa zewnę-
trzna w grubości iedney linii dochodzi, tkankę ma
ziarnistą, kolor żółtawy, smak słabo gorzki, nieco
aromatyczny. Część wnętrzna cieńsza od właściwey
zewnętrzney kory, która łyko stanowi, kolor
ma czerwonawo-brunatny, smak sobie właściwy,
gorzki, pieprzkowaty, palący z następującą słody-
czą, i ta część ma bydź bardzo skuteczną.

Kora pomieniona, tak w substaneyi iak i w de-
kokcyi na febry się używa, które w kraiach cie-
pleyszych niskie położenie mających bardzo panują.

rzewina pomieniona, co tę korę febrową
daie, bardzo iest, tak w Azyi iak i w Afryce pospo-
litą. Rycina iey znaydnie się w dziele, van feede,
Hlortus Malabaricus Tom. V. Fig: 41 pod na-
zwiskiem Raka Toddali. Linneusz ią nazwał
Paullinia asiatica. Należy do klassy VIII rzędu
II. Płuknet odniosł ią do rodzaiu Chan:aelaea;
Sehreber do rodzaiu Crantzia, a Smithi Mill-
denow z rodzaiem Scopolia połączyli. Krzewina
ta zatóm nosi dziś nazwisko ŚScopolia acułeata;
my zaś iey korę Rhcede Toddali (cortex Toddali)
nazywać będziemy. Buchner Repertorium f. d.
Pharmac. F1. B. 8. Heft. S. 266.
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Postrzeżenie ofałszowaniu GUMMY ARABSKIEY
przez M.Macswicza na posiedzeniu wydziału
Farmaceutycznego czytane dnia 2 październ.

Gumma Arabska, iako iedna z nayużywań*
szych produktów roślinnych, nader częstemu w han=

dlu ulega fałszowaniu: o czćm mię świeże przeko-
nało zdarzenie. Gumma, którą pod nawiskiem

arabskiey z za granicy otrzymałem, oprócz kawał-
ków prawdziwey gummy, zawierała istotę, z wey-
rzenia bardziey do żywicy niż do gummy arabskiey
podobną. Ta z wierzchu szarawą pokryta była błon-
ką, we śrzodku miała kolor cokolwiek w brunatno
wpadaiący; odłam iey był żywiczny, sama w pół
przezroczysta, bez smaku i zapachu. W wodzie
się nie rozpuszczała, a mało w wyskoku: pozosta-
łość owzymana z rozczynu wodnego,w cieple na
5o” Reaum. ze dwiema częściami stałego oleiu

utrzymywana, dała się zupełnie rozczynić; podo-

bnież i osad za ostudzeniem pozostały, po zlaniu
oleiu, w wyskoku się rozpuszcza.

Oprócz tego, pomieniona istota, na ogniu
trzask znaczny sprawuie, wzdyma się, zapach wy=
daie do cukru przypalonego podobny; żółtawym
pali się płomieniem i znaczną część sadzy oddziela.

Z tego wnieść można, że produkt ten szczegól-
ną stanowi modyfikacyą roślinną żywicy, którey

nazwisko dotychczas nie iest oznaczone; równie

"jak niewiadomo z iakiego pochodzi drzewa. O dal-

szych substancyi tey charakterach, prócz wymie-

nionych tutay, i czóćm się od innych żywie różni,
poźniey będę się starał donieść.

Z
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O Korze nowo wprowadzoney w użycie lekarskie
MaLAMBO zwaney przez P. CADET.

Bonpland, sławny współ towarzyszwielkiey
podróży Złumbolta, przywiozł do Europy z Ame-
ryki południowey korę w użycie lekarskie wpro-
wadzoną; którą mieszkańcy prowincyi Choco, Pał-
mo de Malłambo nazywaią.  Probkę iey dał Panu
Cadet dla . rozbioru chemicznego, z następuiącóm
uwiadonieniem. „Na drodze z Kartageny w In-
dyach do Santa Fe de Bogota, pewien Maria-
no, mieszkaniec tego miasta, kilka kawałków ko-
ry małambo zwaney okazał, mniemałąc, że z ga-
tunku Cynchony pochodzi, i że nią korzystny bę-
dzie można. prowadzić handel. Postać zewnę-
wzna i smak tey kory, dały mi powód do rozu-
mienia, że nie może z gatunku Cynchony pocho-
dzić; i w rzeczy samey przekonałem się o tćm
w kilka miesięcy, kiedy do Popaian do pasma
gór Quindin przybywszy, wiele centnarów tey ko-
ry, w duże kupy zsypaney postrzegłem, która do
8 jas w Indyach na przedaż była przezna-
czoną. Na zewnętrzney stronie tey kory widzieć się
dawały, na przemianległe liściowe blizny, z któ-
rych wnieść można było, iż nie z rodzaiu cynchony
pochodzi.

©. „W Santa Fede Bogota, w Popaianiei Quito,
kory Malambo bezskutecznie w Febrach używano.
Lekarzę w Popaianie naprzód za wzmacniające
1 toniczne lekarstwo, mianowicie na osłabienie ż0=
łądka, uważali, daiąc ią w infużyi zimuey z wi-
nem, przed i po iedzeniu, po małey szklaneczce.
Z tego wszystkiego wypada: 17 Że drzewo Malam-
bowe kraiowem iest w Choco; 2* że nie pochodzi
z rodzaiu cynchony, a zatćm nie iest gatunkiem
kory peruańskicy iak niektórzy mniemali; 5* Że
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kora malambowa nie ma własności leczenia febry,
lecz służy tylko na osłabiony żołądek dla przywró-
cenia strawności.*

Podług doniesień Pana Zea, należeć ma
drzewo daiące korę malambo, do familii Magnoliów,
a naypodobnicy do rodzaiu 77intera. Kora ta
ma nawet mieć wielkie podobieństwo do tey, któ-
ra z rośliny ///intera Aromatica pochodzi. Rość
ma w prowincyi Choco i „Antiochia w nowey Gre-
nadzie, gdzie drzewo to „Arbol de agi nazywalą,
a to z przyczyny ostrego i palącego smaku, gdyż
słowo „gi, pieprz oznacza w ięzyku kraiowym.

W rapporcie od konsula Kartageńskiego do
naywyższey Junty w roku 1810 przesłanym, na-
stępuiąca znayduie się wiadomość: drzewo malam-
bowe daie korę bardzo aromatyczną i nader gorzką,
własność ma ściągaiącą i wzmacniaiącą, kurcz
uśmierza i szczególniey na febry działa. W pro-
wincyi Santa Marta, gdzie się to drzewo obficię
znayduie, kory iego z naylepszym skutkiem w cho-
robach wymienionych a nawet i w dysenteryach
używaią, 1 stąd ią przesyłają do Z/ławany.  Sprze-
czność zachodząca w doniesieniu P. Bonplanda
i Konsula Kartageńskiego w ladyi, może pocho-
dzić od różnego toku choroby, albo od sposobu
używania tey kory. GA

Kora Małammbo ma kolor czerwonawo po-
pielaty; skórka iey zewnętrzna białemi osadzona
iest marszczkami, tu i ówdzie wzniesionemi: na
pięć millimetrów iest gruba, a część w niey drzewna |
więcey millimetra zaymuie. Zapach malambo iest
mocny, do pewnych gatunków pieprzu podobny,
a bardziey się zbliża do aierowego. Smak iey iest im0+
cno gorzki, ostry, ogrzewaiący, iznaczne szczypanie
na ięzyku sprawuie. Skórka zewnętrzna zdaie się
bydź aromatycznieyszą od łyka. To ostatnie zaś
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więcey iest gorzkie a niżeli błonka zewnętrzna.
Z trudnością daie się tłuc na proszek, który w otwar=
tóm powiewzu w gruzły mnieysze lub większe się
zbiia.

Z rozbioru Pana Cadet, na małey ilości tey
kory uczynionego, wnieść można: że zawiera ex-
uaktyn farbniący bez żadney prawie goryczy: że
znaczną ilosć ma istoty żywiczney bardzo gorzkiey,
czwartą część kory wynoszącą, a prócz tego pier-
wiastek korzennolotny, który ginie w dystylłacyi
z wyskokiem, i na koniec, że tak drzewo iako
i kora malambowa, nie wcale nie maią w swym
składzie garbniku, ani też kwasu gallasowego: albo
ta ilość tak iest mała, że iey niepodobna dostrzedz.
Yrommsdorf| Journal der Pharmacie B. 26 St.
1. S. 67. 1816,

 

Miadomość o korzeniach RATANHII, RADICES
RATANHIAE (a).

Flippolit Ruiz, pierwszego rzędu botanik Hi-
szpański odkrył w podróży do Peru r. 177g, roślinę,
z którey tak nazwane korzenieRatankiiwAmeryce
południowey bywaią zbierane, a rozprawę swoię
o tćm w Madrycie r. 1785 drukiem ogłosił. Opi-
sał ią we florze pernańskiey wspólnie z Pawonem
wydaney, z dołączeniem ryciny, i nazwał ią Kra-
meria Hriandra, która do klassy IVtey. Rzędu
180 należy.

W Niemczech Karol Wilidenow był: pier-
wszy, który wiadomość podał w roczniku Farma-
  

* (a) Go do nazwiska tego, mówi P. Scherer, konsyliarz stanu, że się
wymawiać powinno Rażanha, ponieważ aż w ięzyku portu*
galskim iak mi się wymawia, Aligem. nordische Annalen der
Chemie Von Alex Nic. Scherer 1. B..1 St.$.206., |
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ceutycznym Berlińskim (b) o nowym produkcie le*
karskim pod nazwiskiem Ratanhii, gdzie krótkie
opisanie botaniczne rośliny tey umieścił z przyłą-
czoną ryciną ożywioną farbami.

W tóm opisaniu znać daie, że wspomnioney
rośliny korzenie, iako i extrakt z nich w Ameryce
robiony, wielką zyskały zaletę w krwotokach, dy-
senteryach i chorobach dziąseł, i że ie w Europie
"wprowadzać zaczęto w użycie lekarskie (c). Korze=
nie te, mówi daley, zupełnie są w skutkach idal-
szych własnościach podobne do korzeni Wężowni-
ka, Połygonum Bistorta, pospolitey u nas rośliny,
z tą tylko różnicą, że pierwsza mocniey ślinę far-
buieimniey ma smaku gorzkawego, oraz iż extrakt
z Ratanhii wielkie do Catechu 1 Kino ma podo-
"bieństwo. Daley powiada, iż zupełnie iest przeko=
nanym że korzenie i extrakt Ratanhii, bydź mogą
zastąpione kraiowemi produktami, i że nie warto,
ażeby ie z tak odległych sprowadzano kraiów.
Pomimo to iednak, znany w świecie uczonym
Hufjeland, w Zurnałe swoim na r. 1811. S. 162,
nie zaniedbał wspomnieć o tym produkcie, w sło-
wach, że „materya medyczna pomnożoną została
artykułem dosyć ważnym pod nazwiskiem korzeni
Ratanhii, które iuż dawniey fabrykantom Portwey=
nu były znaiome.* Obszerne opisanie sposobu uży-
cia 1 skutków lekarskich pomienionych korzeni,

 

(b) Berl. Jahrb. £. d. Pharm. S. 137. 1805.
(c) Korzenie te w Hiszpanii a szczególniey w Madrycie iuż od

r. 1782 w celu lekarskim były używane, a w Anglii wpro
wadzać ie zaczęto w r. 1808, gdzie Dr Rischard Reece pra=
ktyczną we względzie lekarskim o Ratanhii napisał rozprawę,
ze wszech miar skutki iey wychwalaiąc. W Portugalii extrakt
z korzeni Ratanhii iuż od dawnych czasów używany iest do
zaprawiania Portweynu i nadania mu przyiemno ściągaiącega
smaku: zdaie się nawet Że skutki tego napoiu naywięcey od
wspomnioney zaprawy pochodzą.

Pam. Farmaceut, Mi, 'L. 1. N. 1.
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ogłosił P. Pagćs (d). Z tćm wszystkićm korzenie
te iako też i użycie ich lekarskie, w Niemczech zu-
pełnie były mieznaiome, póki pewien kupiec
zwiedzając Hollandyą i Francyą uwagi swey na ten
produkt:roślinny: nie- zwrócił,* i nie sprowadził
z Ameryki południowey, tak samych korzeni iako
też i extraktu razem z pismami Ruiza i Hartado.
doku 1817 pisma Pana Złurtado tłumaczone z.ię-
zyka hiszpańskiego wydał P. Zebrecht (e) a w r.
1819 ogłosił „Dr. Klein (f). drukiem rozprawę ob-
szerną 0 Ratanhii z przyłączoną ryciną kolorami
(ożywioną. fo; Ą

o "Ź obu tych pism staraliśmy się ta w krótkości
zebrać cokolwiek stosować się mogło do farmakologii,
farmacyi, i iey przyznawanych skutków, z przyłą-
<zonemi Receptami, pod iaką formą bywaią uży-
'wane, opnuszczaląc liczne kistorye chorób przez ró-
£żnych medyków, za pomocą Ratanhii uleczonych.

Hlippolit Ruiz, dowiedziawszy się od mieszkań-
ców Peru, o skutkach korzeni tey rośliny, których
©ni na wzmocnienie dziąseł i utwierdzenie zębów
używają, starał się z własnych doświadczeń prze-
konać o ich dzielności, i znalazł, że w krwotokach,
na wzmocnienie dziąseł, i w wielu inych choro-
bach okazały się bardzo skutecznóm lekarstwem.
Zaczął przeto z nich robić tynktarę i extrakt. Osta-
tni wydobywał przez wywarzanie świeżych korzeni,
parowanie dekokcyi i suszenie iey na słońcu. Pro-
dukt otrzymany, podobny był nieco z weyrzenia

 

(d) Journal de Medicińe, chirurgie ,et Pharmacie etc. T. XV. Fev-
rier 1808. Podobnąż podał wiadomość i P. Bourdois w tłu-
maczeniu.-Z doniesień Rusza. Która iest'i wdziele Samm/, aus=
erles. Adbhandl. fur praktische „derzte 26. 3.

(e) Die Ratankhiawurzel und ihre vortrefflichen Wirkungen gegen
passive Blutflusse. Mainz, 1817. : ;

(f) Abhaudlungen und Versuchę iiber die Ratanhia. Stuttgart, 181g.



do alóesu, kolor miał światło czerwony, zbliżaią«
Jey się dó tak nazwaney krwi smoczey,. Sanguis
draconis, 1 był zupełnie przezroczysty. W krwo-
tokach ' używał extraktu Ratanhii' rozpuszczaiąc
go w wodzie. różaney, dodaiąc do każdey brani
'(dosisy choremu,:po 10 lub 20 kropel. preparatu
Elixirium acidum Hłalleri albo dystyllowanego

*6ctu. Zwyczayną ilość brać sięmalącą extraktu
"miażnacza, dla dzieći ód lat 12 po'gran' 20 lub 40,
dorodnym zaś od pół do całey drachmy. Ilość wo-

„A doiiego rozrobienia iest oboiętną. *Korzenie za-
„pisuią się w dekokcyi pó dwie drachmy na raz.
; Tym zaś osobom które skłonność okaznią do wo-
mitów, dawać się może extrakt w formie pigułek
wodą' zatobiony. Na mieyscu iedney drachmy ex-

; traktu wziąć można z równym skutkiem dwie dra-
_chmy' na prószek utłuczoney części korowey tych
"korzeni. Jeśliby exurakt pomieniony w krwotokach
„nie sprawiał" pożądanego” skutku, szukać należy

, przyczyny” tegow uieprzyzwoitey ilości użytego le-
ekarstwa;."albo w nieuafnćmiego zastosowaniu. Al-
„bowiem w 800 przeszło przypadkach, preparat
teń cudowne okażywat skutki.

Formypod saliala Ratanhia zwykła się
zapisywać są następuiące:

Truheczek w Krwotokach.' Robi się, gotu-
iąc pół uncyi korzeni Ratanhii w dwóch” fantach
„wody do pozostania 6 uncyy płynu; do którego
-dodadź należy dwie drachmy winnego octu i pół
"uncyi cukru. W „magłych zdarzeniach ilość ta na
raz daną bydź może, inaczey dzieli się na dwie lub
trzy Części. ł

*Prosżek *z Bórzóni Ratankii. "Korzenie te
pokruszone otłukuią się w mozdzierzu dla oddziele-
mia części wnętrzney drzewiastey, którą iako nieu-

ą*
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Żyteczną odrzucić należy, kóra zaś przez łuczenie
na proszek się zamienia, którego trzy drachmy ró-
wnaią się w skutkach iedney drachmie extraktu.

Pigutki z Bxtraktu Ratanhii. Robią się pro-
sto przez rozcieranie na proszek iedney drachmy
extraktu ratanhii wodą go w massę zarabiaiąc.

'[TRUNECZEK z ExTrR. RATANHII.

"R. Extracti Ratanh. Pulv. 3j.
Salis Mirabil. Glaub. $j.

'To się razem za po ciepła
rozpuszcza (g) z dodaniem drach-
my iedney octu winnego. Tru-

* neczek ten nayczęściey zwykł się
„ zapisywać, i bardzo prędko skut
kuie ieżeli na początku choroby

**w krwotokach będzie użyty.

'TYNKTURA Z RATANHII,

R. Extracti Ratanhia$ 8.
Spirit. Fini © jv.
Aceti distill, $vjjj.

Wszystko się to w fiali do wy-
trawienia przez tydzień zostawnie.

- Słaży ona szczególniey na wzmo-
cnienie dziąseł, płócząc nią gębę
po kilka razy na dzień.

MIxTURA DO PŁÓKANIA DZIĄSEŁ,

R. Extracti Ratanh. 5 jv.
„Aquae commun. $vjjj.

et: vini $jj.

Extrakt rozczynia się w wodzie
za pomocą miernego ciepła, i do—

_daie się octu winnego. Służy do
« wzmocnienia dziąseł,utwierdze-
nia zębów i zgoienia ran wgębie. ,

DRuvGA PODOBNA MIXTURA.

R. Extracti Ratanh. $ 8.
Aceti vini $ jv. 2
Aquae simpl. $xxzjj.

Postępnie się iak w poprzedza-
iącym razie. |

 

PROSZEK DO ZĘBÓW z RATANAII,

R. Cort.exter, Rad. Ratanh. $vj.
Oss. sepiae. $x.
Cremor. T'artari
Rad. Ireos flor. za 5 8.

To wszystko w proszku dobrze
się miesza. Można tćż dodadź
upodobaną ilość cukru i wodą od=
wilżyć. W tey formule użyć
można zamiast sześciu uncyy ko
ry zewnętrzney tych korzeni, trzy
uncye samego extraktu; poniewaź
ilość pomienioney kory, połowę
tylko zawiera extraktu, a całe
korzeme z częściami drzewnemi
ledwo część czwartą daią extraktu.
Zimny wyskok więcey z tych

korzeni wyciąga części skutkuią-
cych aniżeli woda dystyllowana,
a ocet winny mniey ieszcze od
wody. Wspomnione tu płyny bar—
dziey na te korzenie działają mo-
cno ogrzane a niżeli na zimno.

PLASTER z RATANALI,

R. Extracti Ratanhiit.
Gummi Oliban. zz $jy»
2 oh Sj.

Empl. defens. $ vj.
Toabinóko Ej.
Olei olivar. $ jj.

Substancye gummo - żywiczne;
terpentyna i plaster razem się zo—
leiem nad wolnymogniemtopią,
a nakoniec dodaie się extrakt sia”
tanhii na proszek utarty. Plaster
ten na płótno nasmarowany, przy-
łożony do ruptur lub części osła
bionych, dziwnie ma skutkować.

) Tu zdaie się bydź omyłka w oryginale że nie dodano u(s wodnego: a tak mixtura nie będzie dokładną. : 8
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Maść ŚCIĄGATĄCA Z RATANHII.
R. Extracti Ratan. Ejjj.

Lithargyru jj.
Alumin. depur. E8.
Olei coct. rosar. Lihr. j8.

- Terebint. Sjj.
" Cerae £jjj.
Proszki do tego wchodzące na-

wzaiem się ucieraią, dodaią do
massy roztopioney i wszystko się
rniesza póki nie ostygnie. Maść
ta służyć ma w dolegliwościach
Hemoroidalnych i wwielu innych
chorobach. ;

PowibŁo (ELECTUARIUM) NA FE-
BRY I CHOROBY EPILEPTYCZNE.

R. Pulv. Rad. Ratanh. Ej.
Zingiber 5).

Syrupi cort. aurant. Ej.

Po dokładnćm wymieszaniu tych
proszków dodaie się tyle syropu
zwyczaynego ile potrzeba do za-
robienia ich w massę powidłową.
Używa się po tyżeczce herbatney
albo po kawałku wielkości gałki
muszkatowey, a to w czasach wol-
nych od paroxyzmu.

MrxTURA DO TEGOŻ UŻYCIA,

R. Rad. Ratanh.
Tinet. Ratanh. aromat. uu Żvj.
Aquae distill. $vjj.

Wszystko się razem miesza i
daie choremu co trzy godziny po
łyżce stołowey.

MIxTURA NA OSŁABIONY ŻOŁĄDEK.

R. Extract. Ratanh. 3 jf.
Sal. Amari 3)jj.
Trac. Ratanh. 8 .
Aquae distill, vjj.
Wszystko się razem miesza i

daie co cztery godziny po dwie
lub trzy łyżki stołowe, Jeśliby
chory miał wolny żołądek, wtedy
się nie dodaie siarczanu magne-
zyi, a w innych zdarzeniach na
mnieysce tey soli wziąć można sa-
letranu potażu.

 

_ (hb) Ulep tea kamforowy robi
ak: wyskoku, dwóck Hłaichia
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PiGUŁKI z RATANHLI,

R. Extr. Ratanh. 38.
Carbonat. Sodae 8P.
Olei Carvi gut. xv.

Wszystko się zwyczaynym sy-
ropem w massę zarabia, rozdziela

na Żo pigułek, i trzy razy na dzień
po. 2 lub 5 używa.

MIxTURA NA WODNĄ PUCHLINĘ.

R. Extr. Ratanh. 5jj. ,
Tinctur. Scill, Ak
Spirit, Nitri dulc.

Volatilis aromat. Ph.
Einb. da 5jj. 5

T'inct. Ratanh. aromat. EB.
Aqua distil. Svj). :
Razem wszystko się miesza i

daie choremu po trzy łyżki, trzy
lub cztery razy na dzień.

MIXTURA W CHOROBACH DRÓG
URYNOWYCH.

R. Extract. Ratanh. 3j.
„Acidi Nitrici 3 jjj.
Tinct. Ratanh. aromat. $$.
Aqua distill. $vjj.

Miesza się i daiez. dwie lub
trzy łyżki stołowe, 5 albo 4 razy
na dzień. k

MrxTuRA NA BIEGUNKI I
DYysENTERYE.

R. Exfr. Ratanh. 58.
T'inct. Ratanh. aromat. 5vj.
Aquae Calcis $8.
Go cztery godziny po łyżce sto-

łowey.

,

MIxTURA NA CHOROBY NERWOWE,
HirocHoNDRYĄ i t. d.

R. Extr. Ratanh. 3 6. :
(h) Svj.Julap. Camphorati

Spirit. salis aromat. 5jj. Ph.
w Edinb.

Miesza się i daie trzy razy na
dzień po dwie lub trzy łyżki sto-
łowe.

się z 1o gran pyczzęch H 20 kropel
gummy arabskiey, takieyże ilości
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Sama substancya kory Ratan-
hii używać się może po pół drach-
my na raźz z infuzyą mięty lub
rozmarynu. Podług doniesień Dr.
Reece, maią korzenie Ratanhii
podobne mieć skutki iak kora pe-.
ruańska, a nawet pierwszych gran
15 zastąpić mogą gran 20 nayle-
pszey kory cynchonowey. Tenże"
powiada że extrakt, z, Ratanhii
w południowey Ameryce ze świe-
Żych korzeni. robioney, Extra
cium Ratanhiae exoticum, da=
wany bydź może w formie pigu-
łek od gran 7. do to, po dwa ra-
zy na dzień, proszek zaś pulvis
Ratanhiae od gran 10 do 30.

. Tynktura Ratanhii prosta robi
się podług Dr. Róece ze trzech.
uncyy pokraianychkorzeni idwóch
funtów 'wyskoku wytrawiaiąc ie
przez dni ośm. Słnżyć ma szcze-
gólniey na wzmocnienie dziąseł
i do czyszczenia zębów.

'TYNKTURA RATANRII ZŁOŻONA,

R..Rad. Ratanh. conc. Z jjj.,
ort. aurantior. Gjj.

Rad, S$erpent. Virg. 8.
Croci orienł. 5j..
Spirit. Fini. Libr.jj. .

'Wytrawia się przez dni 12 i ces
dzi. Tynktura ta ma dzielniey |
skutkować iak tynktura chiny Hux=
hama, i dla tego w mnieyszey
zapisuie się brani. e

TYNKT. RATANHII AROMATYCZNA:

R. Rad. Ratanh. ćone. Sjjj.
© Cort. cinnam. albi $jj. "> w

Spiritus Fini. Libr.jjw' :

-Wytrawia się przez dni 1e.!
Tynktura pomieniona bardzo iest
dzielnóm i przyiemnćm lekar—
stwem na osłabiony żołądek, odę—:
cie, w kurczu żołądka it. d. Uży>
wa się po, dwie łyżeczkiherbatne_
z wodą, trzylub iczterj razy na
dzień. '.

45% 4 Giottoh

MrxruRA DRA. REECE,NA ZGNIŁĄ.
GORĄCZKĘ I FEBRĘ. 1

R. Extr. Rałanh. 5j8.. e
Julapii Camph. $vjj.:

* Acid: Fitriol.dilut.Bjj, >
Co cztery godziny po trzy łyżki:

stołowe. a „zwł

«

(F 6.55 OWwaoW Tacy

_ Pomiiamy tu botaniczne opisanie Krameryi trzy
pręcikowey przez P. Ruiza i Pavona podane. Zaz
stanowim się tylko.nad charakterami samych korzeni
tey rośliny które wużycie lekarskie zostały wprox.
WAdZÓNE FP MA WO

Korzenie te na stopę lub więcey długie, w.po-
ziomym kierunku rozchodzące się na wszystkie stro-
ny, 1 na liczne rozdzielone gałęzie, iak okazniedQ+
łączona rycina: tui ówdzię rozmaicie są pochyla-
ne, grubości na pół cala i więcey dochodzą,:co,

.

cukru, i 16 uncyy wody. Kamfora naprzód się uciera zwys
skokiem i cukrem, potćm dodaiesięproszek gummyarabskicy,:

„ a rozczyniona'mieszanina : oznaczoną „ilością wodywrząceysię
10. rozrabia,, przykrywa w naczyniu, zostawuiąc póki nie ostygnie,

i cedzi się na płótno. Fe



raz: ścienialąc się ku końcowi: kolor maią zewnątrz
ciemno brunatny; nieco chropawe i zwierzchu po+
pękane, we wnątrz białawego są koloru. Część
ich korowa dosyć iest gruba: Zapachu prawie ża-
dnego nie maią, oprócz, słabey. ziemistey nieidko
woni; a: która się bardziey w gotowaniu przebiia;
Smak ich iest bardzo cierpki, mocno ściągaiący;
ze słabą: połączony goryczą, *w' pokąsaniu ślinę
czerwono farbuią. Wnętrzna ich substancya biała*

wa, bardzo: twarda, drzewiasta i bez żadnego pra+
wie smaku. Z wodą 'zwyczayną gotówane, daią
odwar piękny czerwonego koloru, który się za 'dow
daniem alkali" podwyższa, ; a. odusiarczanu żełaza
czarnieie.*' Z' infużyi tych korzeni, iako' i z deko=
kcyi oddziela się przez długie stanie, ciemny 'hie+
rozpuszczalnyw wyskoku osad.| "Fak odwar tych
korzeni iako i extrakt 'w wodzie rozczyniony, 'z%

skłóceniem mocno się pienią. Myj 539 rh sy:

Z wzech części wysuszonych 'korzeni; ledwo.
dwie otrzymująsię' brunatnego: proszku,. a ;część
drzewiasta, 'na*sicie pozostaląca, /iako nieużyte*
czna się odrzuca.o + ią, [A x

Korzenie te, naypierwey wHiszpanii przezł0raż
Hurtado, - następnie *przez” Anglika ' Bra. Jłeece;
a naypoźniey w Niemczech upowszechnione,'nię

były ieszcze pod. ścisły. rozbiór chemiczny wzięte ;

bo chociaż wspomniony :P. Reece powiada, że ich
części składające stanowią pierwiastek ściągalący,
korzenny,i garbnik; chociaż P. Cadet de Gassi
court twierdzi, że znalazł w nich gammo-żywicę,
garbnik i kwas gallasowy, i chociaż nakoniec
P. Binder aptekarz w Sztutgardzie dorywcze znie-
mi czynił doświadczenia; iednakże te proby nie dały
poznać z' pewiiością wsżystkich części składaiącyc
pomienionych korzeni. Z doświadczeń albowiem
ostalniego, tyle: się tylko okazało, że infuzya ko-

503.8 Bb. TOM
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rzeni Ratanhii z solami żelażnemi, winianem pos
tażu antymonialnym, i z rozczynem kleiu rybiego,
znacznie się mąci. - |

Te i tym podobne dorywcze doświadczenia
były powodem P. Zogelowi radcy nadwornemu,
O uczynienia ścisleyszego tych korzeni rozbioru,

z którego się okazało:
1) Ze nayczynnieyszym pierwiastkiem tych

korzeni iest ten, który się w wodzie, wyskoku,
1 w eterze rozpuszcza, nadaiąc tym płynom farbę
brunatną. Istota rzeczona nie daiąca się w oleiach
stałych ani w lotnych rozpuścić, smak ma bardzo
ściągaiący i własności wspólne garbnika, a w tóm
ma wielkie do gummy Kinoi tak nazwaney Terra
Catechu, podobieństwo.

, 2) Ponieważ kwasy ztym pierwiastkiem, osad
daią nierozpuszczalny; przeto infuzye, dekok-
cye, lub też tynktury tych korzeni, tracą swóy
skutek za dodaniem kwasów.

5) Że drogą handlu otrzymywany extrakt
Ratanhii, daleko iest czynnieyszy, a niżeli ten,
który się z korzeni suchych wydobywa. Pierwszy.
albowiem wyrabia się bez wątpienia z korzeni
świeżych; a to się nawet i w praktyce medyczney
potwierdziło.

Części składaiące korzeni suchych Ratanhii,
podług rozbioru P. Vogela, są:

Pierwiastek ściągaiący brunatny, który zdaie się
bydź modyfikacyą garbniku. . . . 40.

Klek (mualegoj. . 7000007... 1.50,
Brochma ja vy. apa «,. 2
„włókno drzewne. -- . «+ „ . „ABB
WIO OMA „ooo. 0... ARR

100.

 

- Po spaleniu tychże korzeni, znalazłw popiele
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wapno czyste, węglan wapna i magnezyi, siarczan
wapna i krzemionkę.

Podług rozbioru Prof. Gmelina w Tubindze,
składać się maią te korzenie: z garbniku, materyi

słodkiey, kleiku roślinno źwierzęcego, rozpuszczal-

nego w wodzie wrzącey; z kleiku połączonego ra-
zem z materyą roślinno-źwierzęcą, rozpuszczalnego
w wodzie zimney, i maiącego przy sobie kiniau,

solnik i siarczan potażu, włókno drzewiaste z krze-
mionką , węglanem, fosforanem isiarczanem wapna
i z niedokwasem żelaza połączone.

P. Vogel w dodatku do rozbioru swoiego czyni
uwagę, że ponieważ extrakt korzeni Ratanhii, wiel-
kie ma podobieństwo do tak nazwaney gummy Kino,
i że, iak niektórzy rozumieją, bywa niem w handlu
zastępowany; przeto, porównywaiące z obu pro-
duktami uczyni doświadczenia, tak dla dokładniey-
szego ich rozróżnienia iako i dla przekonania się

o rzetelney dobroci korzeni extraktu kiatanhii z Ame-
ryki sprowadzanego , a te są następuiące:

Oba te produkta daią się iuż z wcyrzenia rozró-

Żnić, bo extrakt Ratanbii w dużych przychodzi
massach, brunatnego koloru, odłam szklisty ma-
iących. Kino zaś w malenkich dochodzi nas ka
wałkach, ciemnieyszey nieco farby i łatwo się da-
ie kruszyć.

Chociaż ieden zmysł smaku nie iest do roz-
poznania rzeczy wystarczającym, iednakże obok cech
drugich ma zawsze swoie znaczenie. Stąd nie wy-
pada opuszczać w porównaniu , tego charakteru obu
wymienionych produktów. Kino ma smak mocno
ściągaiący icierpki, kiedy extraktu Ratanhii daleko
iest łagodnieyszy. Nalewaiąc na 10 gran pre-
szku z Kino, i na takąż ilość utariego extra=
kiu Ratanhii, po uncyi wody wrzącey bez dalsze-
go gotowania, tasię okaże różnica; że iufuzya Ra-
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tanhii nieprzezroczystą i mlecznąsię staie na kształt
dekokcyi z chiny, a z gummy Kino zrobiona, zupeł-
nie okaże się przezroczystą. Nie należy infuzyi ż Kino
otować,bo wtedy po ostudzeniu mętnieie. Smak

imfuzyi Kino bardziey iest ściągaiący, aniżeli z extraktu
Ratanhii, lecz ostatniey trwa dłużey na ięzyku imo
cnieysze czyni wrażenie.

Wszakże i occian ołowiu (Saccharum Saturni)
posłużyć może za reagens, a także i winian potażu
antymonialny (Z'artarus emnetficus). Na ten koniec
utrzeć potrzeba oba te produkta na prosżek;i na
każdą ich drachmę z osobna po dwie uncyi zimney
nalać wody, a po upłynieniu *24 godzin przefil-
wować. Dodawszy do tych płynów rozczynu oc-
cianu ołowiu, rozlewaiąc ie znacznąilością: wody
dystyllowaney, okaże się osad winfuzyi, z extrakiu
Ratanhii czórwonawy, a w robioney z Kino szaro

popielaty. Do infuzyi Kino dopiero wspomnioney;
rozczyn winianu potażu antymonialny dodany, wnet
ią mąci i bardzo znaczny blado żółtawy daie osad;
Co się nie dzieie z infuzyą extraktu Ratanhii: bo
w tey zaledwo w godzin kilka po „dodaniu  ćwi<
nianu potażu antymonialnego, „1: to bardzo słaby;

mało znaczący, powstaie osad. Rozpuszezaiącpo
gran 10 Kino iexuraktu Ratanhii w eterze siarcza”
nym, ta się okaznie różnica: że po wytrawieniu,
eter w obu przypadkach żółtawego nabiera koloru,
leczpłyn eterowy czysty zlany: z extraktuRatanhii;zą
dodaniem wody wapienney lub barytyczney, czćr»
wonym się okaznie, kiedy z Kino białym 1 zu+
pełnie bezfarbnym zostaie. Z resztą, extrakt Ras
tanhii nad ogniem łatwo się topi, co nie ma miey=
sca ż produktem Kino; itak, ogrzewaiąc w łyżeczce
kawianey extrakt Ratanhii i Kino, pierwszy mocno
się %Wzdyma i topi, drugi zaś wcalę nie rozpływa,
'a przechodzi tylko w ciemno-brunatmy, proszek. Toż



samo daie się postrzegać trzymaiąc kawałek extrad
ktu Ratanhii w szczypczykach nad: palącąsisię świecą.
Wiedy wraz obiętość swą powiększai płomieniem
się pali, kiedy Kino podobnych nie okaznie wypad-
ków, lecz prosto teiąc iak gąbka, zamienia SE na
węgielii Aj zostawuie PR Mati

* Objaśnienie Figur KM

Gałąź: © RE POW
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F..g. Częśćkorzenia;naturralncy grubości. |

O szkodliwych zdrowiu Owadach w kwiecie
OmieGcu lekarskiego (Arniea Montana), ode
krytych przez PP.i Le MeRciER i BUCHNERA:*

Przed kilką laty ogłosił. P.. Le Bfarcier(a),
że rozmaitość skutków /we względzie lekarskim
kwiatów Arniki, a mianowicie palenie «w gardlei
żołądku, ckliwość, womity z kurczem żołądka po-
biczóre? postrzeżone w „wielu chorych po użycia
infuzyi tych kwiatów; pochodzą. szezególniey od
iay i poczwarek pewnych eradówy które się we
kwiatach wylęgają.

ati Poczwarki tych owadów maią? kolór czarny,

 

oBulletin de Pharmacie 1811. N. III. p. 120.ATrommodori fona
d. Pharm, B. 22. 1. St. $, 102.
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kształt iaiowaty, wielkości są wymiotu myszego ;
w suchych kwiatach lekkie i tartkie; zawieraią
w sobie istotę blado-żółtawąi kleyką, którey smak
bardzo iest ostry. Za pomocą wyskoku wydoby-
wał z nich P. Że Mercier istotę extraklową, po-
dobną do materyi woskowey, a przez eter siarcza-
ny, gatunek oleim zielonego, który na ięzyku bóli
czerwoność sprawował. Wodzie wrzącey nadawał
ten oley ciemno-żółtą lub brunatnawą farbę, i smak
na początku słodkawy , ułusty, z następuiącóm pa-
leniemi ostrością. Nie mógł Le Mercier poznać,
z iakich owadów te poczwarki pochodzą; mniemał
atoli , że nie są właściwemi tym tylko kwiatom, po-
nieważ podobne ii na innych roślinach natrafiał, a
te były następuiące: /nula dysenterica, Dólonieńni
pardalianches ; Comza squarrosa , artemisia
rupestris i wiele innych. Rozumie zatćm, że te
poczwarki z różnych pochodzą owadów, miano-
wicie z rodzaia Rhinomazer, z dwóch gatunków
Bruchus, iednego Mołorgus, i z czarnego Gale-
ragus, które na kwiatach Omiegu lekarskiego znay-
dował. Daley zapytuie P. Ze Mercier: „czy po-
czwarki znalezione od tych pochodzą owadów, czy
też od innych !5

Dlawyjaśnienia tey wątpliwości, zaiąłemsisię,mó
wi P. Buchner, śledzeniem kwiatówświeżo zebranych.
Jakoż znalazłem mnóstwo takich, których postać ze:
wnętrzna nieforemna,wskazywała stan ich chorowity
i skażenie; kwiaty nadwerężone okazywały się bydź
Żawiędłeśni; a środki ich miałykolor brunatny lub
szary. Z kwiatów zatóm stan chorowity okazuią-
cych, zebrałem znaczną ilość wspomnionych po-
czwarek, które pokąsane żadnego na początku nie
sprawiały ma ięzyku wrażenia;. lecz po nieiakim
czasię czuć się dawała ostrość i dławienie w gar-
dle. Kiedym z dwóch pokąsanych poczwarek,
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śliny eokolwiek połknął, nastąpiło w minut kilka
ściskanie w okolicy żołądka, co iednak nie pocią-
gnęło za sobą złych skutków. Kilka poczwarek
włożyłem do flaszki, i odstawiłem na czas nieiaki
na stronę. Zapomniałem o nich, i dalszych nie
czyniłem postrzeżeń. W kilka miesięcy poźniey,
wpadła mnie flaszka w oko, znalazłem niektóre
poczwarki przeistoczone w dwu skrzydlate komary,
nieżywe, przylgłe do ścian flaszki. Teraznieyszego
lata (1817) zdało mi się nanowo postrzeżenia moie
rozpocząć. Zebrać kazałem na wpół rozwiniętych
ieszcze kwiatów arniki; ale i w tych znalazłem nie-
małą liczbę poczwarek owadowych, tak, że z 50
funtów świeżych kwiatów, z łatwością mogłem "=
łóty zebrać poczwarek. W: niektórych kwiatac
znalazłem i gąsienice tego owadu, które się w po-
czwarki ieszcze nie zasklepiły; łecz w krótkim cza-
sie do tego przeszły stanu. Gąsienice wspomnione
kolor miały biało-żółtawy, a główki ciemno-bru-
natne: nóg w nich postrzedz nie mogłem, z resztą
były miękkie i bardzo ruchawe. Poczwarki zaś
miały farbę czarno-brunatną, żadnego nie okazy-
wały ruchu,ż dosyć były iędrne.

Do zadeterminowania entemologicznego tych
owadów, uprosiłem P. Oppeła, tuteyszego pro-
fessora. Ten naturalista kilka poczwarek z kwiatów
arniki do wylęgnienia zachował , a po ich przeisto-
czeniu znalazł , że te tak szkodliwe owady do gatun-
ku Atherix Macułatus należą. Innych poczwarek
znaleść w tych kwiatach nie mogłem. Opisanie
tych owadów przez Professora Oppela uczynione
iest następuiące:

AruERix. Cechy rodzaiowe: rożki wystawa*
żące, nad pyszczkiem osadzone, troy-członko-

wane: pierwsze dwa członki kuliste; trzeci
spłasczony, w górnym brzegu opatrzony szcze-
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ciną. Skrzydła na wpół rozwarte. — Atherix
maculatus.  Meżgen. Cechy gatankowe:' Skrzy-
dełka brunatno-nakrapiane, Opisanie: grzbiet
'światło-szary, trzema szerokiemmi czarno bru-
natnemi paskamiz wierzchu oznaczony; tarczka
czarno brunatna, tylna część tułowu, podług
„Meigena, czerwono-żółtawa, trzema rzędami
„czarnychplamek oznaczona; w naszym żaś exem-
|plarzu byłaczarno-brunatna, a każdeiego wcię-
cie na brzegu zewnętrznym ' do kolor blady,
czerwono-żółły; u samców żywsza była. farba,
„a koniec tułowu pięknie czerwono-żółty ,; u sam-
ców kręgielkowaty, a spiczasty u samic. Skrzy-
dełka ich białe, trzema brunatneminieregular-
nemi przepaskami wpoprzek , i wielą drobnemi
lamkami oznaczone;  pałeczkowate podporki,

„przy skrzydłach brunatne. Nogi rdzawo żółtego
koloru. Samice w ogólności szaro popielate, a
pręgi ich na grzbiecie nieco węższe. Długość
samców wynosi 5, a samic 6 liniy. Poczwarki
są podłużne, iaiowate, zprzodu stępione i 0-
„krągławe; ztyłu spiczaste, czarnobrunatne, na
4 liniie dlugie. — Czerw czyli gąsienica kolor ma
biało żółtawy, z wierzchu w czerwono wpada-
iący, na 6 liniy długa; z przodu węższa.
Główka brunatna. Niektórzy entomołogowie li-
czą ten owad do rodzaiu Rhagio; Schrank zaś
odnasza go do 'TRUPANEt.

Chociaż w nagłóm suszeniu kwiatów arniki
na słońcu lub w suszarniach, tak gąsienice iaki
poczwarki tego owadu powiększey części z lego-
wisk swoich wypadaią; iednakże to nie iest

, środkiem  naypewnieyszym. ich oczyszczenia i zu-
„pelnego pozbawienia tych szkodliwych zdrowiu
ludzkiemu owadów: gdyż zawsze pozostawać ser
kły ieszcze zamorzone gąsienice. |.
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, Tey zapobiegaiąc nieprzyzwoitości zaleca P.
Le Mercier: „ażeby same tylko świeże rozwinione
kwiaty brać do użycia lekarskiego, w których po-
„mienione owady nie miały ieszcze dosyć czasu iay
swoich złożyć;* lecz ia w mnóstwie kwiatów nie-
adewiniośych, nie tylko gąsienice, ale i poczwarki
iuż natrafiałem; a zatóćm sposobu tego zalecać nie
mogę. Owszem, prędzeybym się zgodził na to,
ażeby takie brać tylko kwiaty, które są bliskie
przekwitnienia, gdyż. w tym ich stanie poczwarki
"w muszki się przeistoczyły 1 opuściły swoie mieszka-
nie, i że w tym stanie skażone kwiaty daleko ła-
twiey daią się rozróżnić. Ztćm wszystkićm, i ten
środek nie zdaie mi się bydźieszcze dostatecznym
do otrzymania zupełnie czystych i zawsze iedno-
staynie działających kwiatów arniki, ieżeli ich pier-
wiastki czynne zawarte są tylko w listkach korony,
nie zaś w ogólnym kielichu; a wtedyby naylepiey
było oddzielać same tylko listki korony od kieli-
chów, odrzucając część ichzielną , i to się w wielu
„aptekach iuż robi. Lecz oczyszczanie takowe kwia-
tów arniki odbywaćby się powinno koniecznie pod

, bezpośrednim farmaceutów dozorem, inaczey mo-
żna bydź narażonym na oszukaństwo zaymuiących

się zbieraniem roślin, którzy dodawaćby mogli
„kwiaty żółte i z innych do teyże klassy należących
roślin. Ze zaś to nieiest uroionym tylko domysłem,
ale nawet rzeczą istotną, która mi się samemu
-przytrafiła, następuiące ;dowodzi zdarzenie. Ko-
<bieta, która ciągle do moiey apteki świeże dostar=
-czała rośliny (było to w maiu), pytała mię, czy-
bym nie potrzebował kwiatów arniki? które ona
do inney iuż nosiła :apteki. Ale. ponieważ wie-
działem , że ta roślina w naszych stronach ku koń-
cowi czerwca i na początku, lipca kwitnie: odpo-
wiedziałem iey, że ięszcze dosyć będzie na to cza-
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su; ma co mi rzekła, że arnika iuż kwitnąć
zaczyna. Mocno mię to zastanowiło, i kazałem
próbkę tych kwiatów przynieść. Daley mię ieszcze
zapytywała, cezylibym samych tylko żółtych wy-
branych potrzebował, alem się na to nie zgodził.
We dwa dni przyniosła mi pelną króbkę pięknie
żółtych kwiatów, które były z obcey wzięte rośli-
ny. Kazałem więc iey przynieść całą roślinę, aże-
bym ią mógł botanicznie zadeterminować. Tę o-
trzymawszy , poswzegłem, że iest Scorzonera hu-
midlis.

Chociaż nie rozumiem, ażeby ktokolwiek z far-
maceutów tak mało miał wiadomości botanicznych,
iżby wziąć mógł wspomnioney rośliny kwiaty za
arnikę; iednakże mam za obowiązek na podobne
zdarzenie innych zwrócić uwagę: bo, chociaż ró-
żnica, zwłaszcza w kwiatach świeżych, między
obiema roślinami, dosyć iest w oczy biiącą: ie-
dnakże bydź może, iż z kielichów powyrywane
kwiaty skorzonery, nsuszone i zmieszane z kwia-
tami arniki, daleko się trudniey dadzą rozpoznać,
a niżeli całe i w stanie świeżym. O tey zamianie
w żadney farmakologii nie znayduię wzmianki. Miał-
bym za rzecz niepodobną do prawdy, gdyby mi
się samemu to nie przytrafiło. Hbermaier w swćm
dziele: Tabellarische iibersicht der: Kennzeichen,
etc., wymienia tylko rośliny, Znuła dysenterica,
Inuła salicina i Hypochaeris macułata, których
kwiaty za arnikę bywaią dawane, albo też przy-
mieszywane do nich (b); lecz bez wątpienia daleko
więcey znayduie się roślin z klassy zrosłogłówko-
wey, których kwiaty po wysuszeniu do arniki do-
"dane, nie łatwo się dadzą rozpoznać.

 

(b) Ma się to rozumieć o edycyach poprzedzaiących , bo w czwartey,
fałszowamię to, imż iest wymienione, (T.)

*
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Farmaceuci, którym zręczność posługuie do-
stawania świeżych kwiatów Arniki, powinniby mieć
za obowiązek , w całku ie kazać do apteki przyno-
sić, a wybieranie samych listków korony z kieli-
chów, pod swoim odbywać dozorem, ażeby tym
sposobem pewnymi bydź mogli, że się w nich po-
czwarki owadów nie znayduią.

Ci zaś, którzy przymuszeni są, iuż suche spro-
wadzać kwiaty, nie powinniby od materyalistów
zapisywać, lecz starać się dostawać od samych far-
maceutów z takich okolic, gdzie Arnika obficie
rośnie, ażeby o rzetelney czystości i dobroci wspo-
mnionego produktu zupełnie bydź mogli przeko-
nanymi. Buchner, Repertorium fir die Phar-
macie LI. B. 5. Heft. S. 295. 1817.

 

O GŁÓWNICY ŻYTNIEY (a) (Secale cornutum) świe
ż0 wprowadzoney w użycie lekarskie.

Trawy niektóre i rośliny trawiaste pewney pod-
legaią chorobie, którą fizyologowie roślin 'nazwi-
skiem C/avus oznaczaią. W tey chorobie powięk-
szaią się i przedłużaią niektóre ziarna nasienne tak,
że znacznie wystaią z kłosów, w których się wy-
radzać zwykły. Kolor ich iest zewnątrzfioletowy,
we środku biały; kształt maią walcowaty: nayczę-
ściey bywaią łękowato schylone, z obu końców ście-
śnione cokolwiek , tak ma wypukłey iako i na wklę-
słey stronie, wdłuż są rówkiem opatrzone: dłu-
gość ich od 6—8, a grubość od 2—5 liniy docho-
dzi. Smak tych wyrodnych ziaren na początku iest
—nA

 

(a) Produkt ten u Haura mącznikiem czyli mącznicą, a u /łodką
mącznicą isporyszem nazywany, nie zdało się nam tak miano-
wać, ponieważ pod iednćm i drugićm nazwiskiem mamy iuż
kilka roślin znaiomych.

Pam. Farmaceut. Wi. T.1L. N. 1. 5



e 4 w

nicznaczny, poźniey zaś ostry i cokolwiek nieprzy=
iemny. W przecięciu lub przełamaniu, pod mi-
kroskopem uważane, okazuią się bydź złożone z dro-
bnych połyskuiących się ziaren, iak krochmal. Ze-
wnętrzna kolorowana pokrywaląca błonka, zdaie się
mieć pod szkłem powiększaiącóćm kolor fioletowy,
i iakby drobnemi białawego koloru punktami na-
pruszona. Posiane bynaymniey nie wschodzą, ani
się rościć pod żadnym względem nie daią.

Między wszystkiemi gatunkami zboża, naywię-
cey podlega tey chorobie żyto; a lubo się głównica
na ięczmieniu, pszenicy i na Owsie czasem wyradza;
iednakże na kłosach żytnich wyrastaiąca, naywięk-
szą ściągnęła historyków naturalnych i medyków
uwagę, i bardzo wiele o niey w różnych czasach,
pisano. Ziarna przez tę chorobę przekształcone i
zupełnie odmienne co do natury swoiey, znaiome
są pod nazwiskiem Secale cornutum,Mutterkorn,
Ble ergote, a w polskim ięzyku nazywamy ie głó-
nicą , dla różnicy odtey choroby zbożowey , któ-
ra znaioma iest pod nazwiskiem głownia, gdyż
w tey ostalniey mieysce ziaren czarny zaymuie pro-
szek. ł
W Stanach zjednoczonych Ameryki, głównica

nie zbyt dawno znaiomą i używaną bydź poczęła
W =odjcjki a Doktor Bzgełow w.Bostonie 0so0-
bną nie dawno 0 niey napisał rozprawę, która wpi-
śmie peryodycznóm (Neu, England Journal ofMe-
dicine and Surgery Fol.F. N. a Boston) umie-
szczoną została. łzaA

Przyczyny powstania tego potwornego ziarna
czyli główniey, nie są ieszcze dobrze znaiome. Z po-
sirzeżeń ekonomicznych, rolników wiemy, że niskie
położenie gruntów. 1 ziemia wilgotna, bardziey po-
wstaniu tey choroby sprzyiaią aniżeli poletki na
wyniosłych i suchych mieyscach; częściey i w zna-



2 30

cznieyszey obfitości znayduiesię z brzegu,iak weśrod-
ku poletków, oraz, że nanowinach czyli nowo wyro-
bionych polach, częściey bywa natrafianą, iak na tych,
które się oddawna uprawiaią. Doświadczenia na-
wet okazuią, że się te ziarna -obficiey, wyradzaią
w latach dźdżystych, a niżeli w suchych 1 bardzo
gorących.

Fontana , uprawiaiąc w ogródzie swoim żyto
i pszenicę, na iednćm i drugićm zbożu przytwier-
dzał ziarna w głównicę zamienione. Wypadkiem
tych doświadczeń było, że kłosy zbóż pomienio-
nych zarażone zostały temi wyroślami. Z tego wnieść-
by można, Że ta choroba roślin iest zaraźliwa.

- O naturze pomienioney głównicy, zdania na-
turalistów są ieszcze podzielone. Większa część utrzy-
mnie , że są ziarna przeistoczone tylko przez chorobę,
inni zas dowodzą, iż tak nazwane Secale cornutum
właściwie iest rośliną pasorzytną. Nie dawnemi cza-
sy , P. de Candolle umieścił zdanie swoie w „Annales
du Museum dHist. nat. de Paris, że głównica i
niektóre inne zbóż choroby, są własciwie gatun-
kiem grzybów do rodzaiu Sczerotium należącym,
a żytnie te wyrośle, Scerotium cłavus mianuie. Po-
wiada on, że początek swóy biorą w zarodkach zia-
ren zbożowych i mieysce ich zastępuią. Botaniczne
opisanie iego iest następuiące: Scerotium Corni-
forme, Cylindraceum , Sulco longitudinali , inter-
dum notatum, intus album, extus purpuro-ni-
grum. Habitat ovarii loco intraglumas graminum
et praesertim secalis parasiticum.

. „Nie iest tu mieysce wchodzić w rozbiór przy
czyn , które były powodem P. de Candol/e do ta-
kowego twierdzenia; wyznać tylko musimy, żeśmy
się jeszcze dotąd o tćm nie mogli przekonać, i że
bardziey skłonieni iesteśmy na stronę tych, którzy

5% ;
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utrzymuią, że głównica żytnia iest stanem choro*
witym ziaren, uległych przekształceniu.

O wpływie i działaniu SÓW na zdrowie
ludzkie, liczne iuż poczyniono doświadczenia , a mia-
nowicie na źwierzętach; lecz wypadki tak się różne
okazywały , że nie można było z nich pewnego uczy=
nić wniosku. Podług zapewnienia Bigełowa, ma
głównica mieć wielkie skutki lekarskie, ale w pe-
wnych tylko zdarzeniach i chorobach płci żeńskiey.

U niektórych osób iuż wilości gran 20 użyta,
znaczną sprawnie ckłiwość, a od drachmy iedney,
częstokroć womit następnie. Po mniey brana spra-
wuie ból głowy , i czasowe symptomata febrowe.

Nayważnieysze postrzeżenie, które we wzglę-
dzie lekarskim uczyniono, iest, że w pewnych oko-.
licznościach szczególniey na macicę działa. Poszegi
to naypierwey Zr. Stearns w Neujork, 0 czem
w r. 1807 podał wiadomość. Dr. Prescott w Mas-
sachusetts, więcey ieszcze z tym produktem czy-
nił doświadczeń, które w r. 1815 ogłosił.

Po wieloletnićm doświadczeniu, okazało się
bydź rzeczą prawie naypewniey dowiedzioną, że głó-
wnica w porodach, nieporównane sprawuie skutki;
ponieważ siły w bolach podnasza i przyśpiesza po-
rodzenie.

Lekarstwo to iednakże, dawane w okoliczno-
ściach mniey iego użyciu sprzyiaiących i nie wswoim
czasie , ko szkodliwe i przeciwne sprawuie sku-
tki; ponieważ niewczesny przyśpiesza poród i płód
na niebezpieczeństwo utraty życia naraża.

Z powodu własności dzielnie pobudzaiącey
pomienionego produktu na macicę, poczęli go nie-
którzy lekarze i w innych tego trzewa chorobach
używać. W tak nazwaney A/nenorrhoei , używano
głównicy żytniey z rozmaitym skutkiem. Naywię-
cey doświadczeń w tey mierze czynił P. Rondak



wm 357 wm

który na tę chorobę cierpiące kobiety tym leczył
sodu. Tedney przywrócił zdrowie, która iuż
od lat trzech miała zadawnioną chorobę. Dawać
jey nawet musiał wilości bardzo wielkiey; bo sześć
uncyy za dwoma razami wybrała, dwie uncyi na-
przód, a cztćry poźniey, i to w dekokcyi. Uncyą
iednę gotował we 56 uncyach wody, do pozosta-
nia 16 uncyy płynu i przez dzień kazał wypiiać.
W drugim przypadku tenże P. Rondak podobną
uleczył chorę, daiąc iey po cztćry drachmy głó-
wnicy na raz. W czasie brania tego lekarstwa na-
stępował ból głowy, znacznie pomnożone ciepło
po całćm ciele, ból w okolicach podbrzusia (hypo-
gastriam), a czasem i żołądek cierpiał.

Woda wrząca zdaie się wszystkie pierwiastki
czynne z głównicy wyciągać; iakoż dekokt daleko
prędzey skutkuie, a niżeli sama substancya użyta
w proszku.

Zwyczayna ilość brać się maiąca dla kobiet ro-
dzących, ies. od gran 10 do pół drachmy w de-
kokcyi. Brań ta, może się w zdarzoney potrzebie
czasem powtórzyć. Niektórzy medycy daią iey
po drachmie na raz; lecz w takiey ilości następo-
wać zwykły womity, przed porodzeniem albo też
poźniey.

To, cośmy tu w krótkości wymienili, uczyni-
liśmy dla zwrócenia większey, na tak interesuiący
przedmiot, medyków uwagi. Teraz pokrótce na-
pomknąć nam wypada o tćm, co dotąd ze wzglę<
du iey składu chemicznego postrzeżonćm zostało.
: Już wielu naturalistów zaymowało się w roz-
maitych czasach rozbiorem chemicznym tego pro-
duktu, do których należą, PP. Mode/, Tessier,
Schrader i Bonvoisin; lecz te rozbiory, tak są
niedokładne i tyle zawieraią sprzeczności, że nie
warto nawet zastanawiać się nad niemi.
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' * "Przystępuiemy zatćm do poźnieyszych P.7 att
guelina i Pettenkofera rozbiorów. wś
'""'Z doświadczeń pierwszego, okazało się: że
pierwiastek farbuiący głównicy żytniey przez wy-
śkok daie się wyciągnąć, i formuie tynkturę cie-
mno-czerwoną wpadaiącą w. kolor fioletowy. Wo-
dzie wrzącey nadaie farbę fioletowo-czerwoną, lecz
ta nie tak iest ciemna iak tynktury wyskokowey.
Słaby rozczyn węglanu potażu, daie z głównicą
płynciemny czerwono-winnego koloru, który zaogrza-
niem ieszcze się ciemnieyszym staie. Kwas octowy
nic na ten pierwiastek farbuiący nie działa, i wcale
go nie rozpuszcza. Kwas siarczany blado-czerwo=

nego. nabiera koloru. Podobnież się zachowuie
i z kwasem wodosolnym, lubo ten cokolwiek cie-
mnieyszą nadaie mu farbę; kwas winny różowego
nabiera tylko koloru, saletrowy zupełnie pierwia+
stek farbuiący niszczy i w żółty przechodzi.

( 2 tego się okazuie, że woda i wyskok nayle=
pszemi są roztwórnikami, nenstruum, farbniku
głównicy.

Substancya ta, łatwo się od świecy zapala i bia-
łym gore płomieniem: kilka kropel płynu oleyne=
go i dymi gęsty czarny wydaie, z następującymza-
pachem chleba przypalonego. P. Pettenkofer po-
wtarzaląc to doświadczenie widział, że się nie bia-
łym ale sinawym płomykiem pali.

Z dalszego rozbioru chemicznego Pana au.
quelin okazało się, że głównica żytnia zawieraw $0-
bie: 1” pierwiastek farbuiący blado żółtawy, roz-

I w wyskoku, maiący zapach do rybiego
óleia podobny; 2”. szczególną oleyną substancyą;
5. farbnik fioletowy nierozpuszczalny w wyskoku,
i mogący się użyć do farbowania wełny 1 iedwa-
biu; 4”. kwas bez wątpienia fosforyczny; 59. istotę
zwierzęco-roślinną, która większą część tey sub-
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stancyi składa, większą ma skłonność do fermen:
tacyi zgniłey, i wydaie w dystyllacyi wiele gę-
siego oleiu i ammoniaku. Buchner, Repertori
um. IL. B. Heft. 1. $. 48 65. to

Z rozbioru P. Pettenkofera z którego wy
padki dosyć są do rozkładu P. F'auquelina podo-
bne, okazało się: że części składaiące głównicy są
także źwierzęco roślinną substancyą i ta naywiększą

część iey składa; że zawiera istotę oleyną, sole fos=

ryczne, farbnik, i iak się zdaie, cokolwiek kwasu

octowego. Nie ma zaś krochmalu ani też cukru.
Buchner Ill. B. Heft. 1. 8. 65. 74.

 

Ofałszowaniu korzeni SARSAPARYLLI , RADICES
SARSAPARILLAE.

Korzenie Sarsaparylli, od czasu odkrycia
Ameryki w użycie lekarskie wprowadzone, dla nie-
małey ich ceny bardzo bywaią fałszowane, tak da+
lece, że w Niemczech zupełnie kredyt swóy straci-

ły, a na ich mieyscu korzenie Turzycy piaskowey
(Carex arenaria) brać poczęto. Linneusz roślinę

daiącą ten produkt w sysiemacie swoim Smila«
Sarsaparilla nazwał, w tóm przekonaniu , że z niey
naydzielnieysze pochodzą korzenie; lecz z poźniey-
szych doniesień P. /łumboldta (a) okazało się, 1ż
ta roślina znayduie się tylko w północney Ameryce,
że zniey korzenie naymniey są używane i podłey-
szy stanowią gatunek. Prawdziwa zaś Sarsapa--
zylla, naydzielnieysza wswych skutkach, i którey
Hiszpani i Anglicypierwszeństwo daią ; rośnie nad
brzegami rzeki Orinoko, a tę Humboldi odkrywszy
i dawszy iey dokładne opisanie, nazwał Smilax

 

(a) Berl.Jalub. der Phbarmacie, $. 86. 1806.
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„Syphilitica. Tóm bardziey przeto zwracać należy
uwagę, na wybór pomienionych korzeni, im wię-
cey przekonywamy się z doświadczenia, że wielą
obcemi rzeczami bywaią zastępowane; zwłaszcza,
że iuż Fernandes za swoich czasów powiedział, iż
się ze czterech gatunków rodzaiu Smi/ax, w Mexy=
ku zbieraią. Stąd poszło, że P. Banon aptekarz
okrętowy w Tulonie, zalecać począł, ażeby kraio-
wą tegoż rodzaiu roślinę Smiłax aspera w użycie
lekarskie zaprowadzić (b).

W nowszych czasach donoszą PP. /irey i
Planche, w. Zurnale farmaceutycznym francuzkim
(IX. 18), że się nowy fałszywy gatunek zjawił Sar-
saparylli pod nazwiskiem szarey, która, lubo ma
wielkie do brazyliyskiey podobieństwo; lecz smak
iey na początku iest słodkawy, kłeyki z następuiącą
goryczą. Większe korzenie ukazuią nadto w swey
tkance wiele plamek purpurowego koloru i nie maią
białego ośrodka, który iest zawsze cechą Sarsapa-
rylli prawdziwey. i

Korzenie te pochodzą z rośliny „Arałia nudi-
caulis, które iuż i P. Grindeł (c) postrzegał, i na
lekcyach publicznych w Dorpacie przed 8mią laty
o nich wspominał.

Korzenie te w Ameryce używaią się iak i
z wielu innych gatunków tego rodzaiu, mianowicie
w chorobach dróg urynowych i na wzbudzenie po-
tów; lecz w ogólności uważaiąc, pod żadnym wzglę-
dem prawdziwey Sarsaparylli zastąpić nie mogą.

W Indyach lekarze używać maią na mieyscu
Sarsaparylli, korzeni wiciowych zrośliny Periploca
indica, a to, iak twierdzą, z maylepszym skut-
kiem (d).

b) Saltzb. Med. Chir. Zeitung. N. 53. S. 108. (1815).
c) Medicinisch Pharmaceutische Blaetter Heft. 4. S$. 19. 1819.
(d) Beri. Jahrb, d, Pharm. S. 80. 1817,
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Przytoczyć w tćm mieyscu winienem i własne
postrzeżenie, że przed kilkonastą laty i tu sprowa-
dzać zaczęli materyaliści gatunek Sarsaparylli, na
pierwszy rzut oka dosyć podobny do prawdziwey,
lecz w tćm od niey różney: że się składa
z wici nieco węzełkowatych, czyli na kolanka po-
dzielonych: kolor ma ciemnieyszy, i nić rysów
podłużnych nie okaznie. Weśrodku kolor ich iest
blado cielisty a smak wyraźnie ściągaiący. De-
kokcya tych korzeni ciemnieyszą ma farbę, z siar-
czanem żelaza.czarnieie i zupełnie inaczey się zacho-
wuie iak sarsaparylla prawdziwa.

Sprowadzaną bywa w dwoiakiey postaci, to-
iest: w długich i całych bez porządku ułożonych
wiciach, w kształcie pęczków iak Sarsaparylla Zoręga,
w trzech mieyscach paskami papierowemi i szpaga-
tem zgrabnie przewiązana.

Ź iakiey zaś rośliny korzenie te pochodzą,
dóyśdź ieszcze dotąd nie mogłem. Spodziewam się
w czasie przyszłym dokładnieyszą o nich podać wia-
domość. Donoszę zaś o tćm dla tego, ażeby się
każdy miał na ostrożności w nabywaniu takiego
produktu, zwłaszcza, że i prawdziwey sarsaparylli
wiele mamy odmian niezdatnych do użycia lekar-
skiego. J. IL.

 

Porost scienny , LICHEN PARIETINUS, PARMELIA
PARIETINA , w użycie lekarskie wprowadzony.

Od bardzo dawnego iuż czasu, starano się
czynną i kosztowną korę peruańską z dalekich stron
sprowadzaną , kraiowym iakimkolwiek zastąpić pro-
duktem, któryby podobne do niey miał skutki; lecz
się nikomu dotąd nie udało zamiaru tego dopiąć,
óki P. Sander lekarz w Nordhauzen, z przypad-
u, iak sam wyznaie, nie odkrył porostu na ścia-



nach, dachach i drzewach obficie rosnącego, któ-
ry, iak zapewnia, na mieysce kory peruańskiey , z naye
lepszym skutkiem używany bydź może.

Już wroku 1804 zwrócił P. Sander szczegól-
nieyszą uwagę W exkursyach swoich botanicznych,
na porost pod nazwiskiem, Zichen parietinus, Lo-
baria parietina , lub Parmelia parietina. Począł
więc doświadczać skutków iego nasobie i na wielu
innych, a ztego się przekonał, że mieysce kory pe-
ruańskiey zastąpić może. Wypracował więc dzieł-
ko w tym przedmiocie, i podałie wr. 180g doDy-
rektorium wydziału lekarskiego w Wiedniu, które
uwieńczone zostało nagrodą sta czerwonych zł.
Dzieło to ogłosił drukiem w roku 1815 z przyłą-
czoną ryciną (a). W pierwszym rozdziale mówi o
nazwiskach tak systematycznych iako i pospolitych,
do iakiey klassy, rzędu i rodzaiu podług różnych
autorów należy z wymienieniem iego rozmaitych od-
mian. W drugim podaie swóy rozbiór chemiczny,
z którego wyprowadza takież same pierwiastki skła=
daiące, iakie są w korze peruańskiey, a razem
mówi o preparatach farmaceutycznych. W trzecim
opisuie sposób użycia lekarski i skutki wymienia,
z wyrażeniem ilości brać się maiącey, pod iaką for=
mą, z jakiemi ostrożnościami i w jakich dolegliwo»
ściach był używany z dodaniem historyi chorób.

GB 808%.

Porost scienny składa się „z listków rożyczko=
wato-rozesłanych, które są dachówkowate i kędzie+

  

5 (a) Die Wandflechte cin Arzneymittel welches die PeruvianischeRinde
(nicht nur, entbehrlich macht, sondern sie auch an gleichartigen

- Heilkriften ibertiift. Als solches entdeckt, erprobt, untersucht,
beschrieben, und dem K. K. Directoriam der medicinischen
Facultet zu Wien im Jahre 1809, zur Concurrenz iiberreicht, von

* Georg. Carl. Heinrich Sander. 1815, Sondershausen. 4to:
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rzawe; na rozmaite podzielone szmatki, a przytóm
falowato-fałdowane, część zewnętrzna do kory przy*
legła, brzegi ma wycięte, okrągławo karbowane.
Kolor iego zewnętrzny zielonawo lub pomarańczo=
wo żółty; do złocistego zbliżony , starsze exem]la-
rze białawe, we środkuliście gęsto skupione kę-
dzierzawe, do góry wzniesione, nieco chropowate,
promienisto rozchodzące się, ze spodu białawe,
żółtym pomarszczonym brzegiem otoczone. Korzonki

są grzybkowate, białawe, krótkie, mięsiste, a koniec

maią ścięty, nieco rozszerzony, brumatnawego ko*

loru, i ścisle do kory drzew przylegaią.
| *Tarczyki bardzo liczne, przysadziste, albo kró-

tko ogonkowate, a z tych większe są we środku
skupione, z resztą bez porządku osadzone, kształt
maią okrągławy, odwilżone płaskie, w stanie su-

chym nieco wklęsłe, tegoż co i liście koloru albo
bardziey zafarbowane.

Porost ten bardzo wiele ma odmian, .a przeż
starość, w ogólności siwego nabiera koloru.

Rośnie w całey Europie na drzewach , parka=
nach, ścianach drewnianych i kamieniach.

*Nayczęściey rość zwykł na drzewach, w któ:
rych iuż soki krążyć przestaią, a mianowicie na

tych co zawieraią kwas galasowy lub garbnik. Nay-
bardziey lubi stronę północną.

'Porost ten zbierać można w każdey porze ro-
ku. Oskrobnie się zwolna za pomocą żelazka łęko-
watego, z kor drzewa, gdzie się znayduie. Nay-
czyścieyszy ma się brać ż dachów i cegieł. Oddzie-
laią się części korzeni, kory obce, kawałki drzewa
łub ziemia przy nim będąca, i suszy się na słońcu
ałbo w cieple mieprzechodzącóm 452 Rćaum., inaczey
waci właściwy sobie zapach podobny do kory pe-
ruańskiey, od którego naywięcey skutek iego zale-
ży. Potóm się kruszy i przez grube sito przesie-
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wa. "Tym sposobem oddzielaią się części ziemne
i iako nieużyteczne odrzucaią. Oczyszczony iuż po-
rost wrzuca się do wody, utrzymnie przez pięć lub
dziesięć minut i zbiera się za pomocą łyżki przedziu-
rawioney, woda się wyciska, a potóćm powtórnie
wysuszyć należy. WW takim stanie zdatny iuż iest
do użycia iakoto: do robienia dekokcyi, extraktu i
tynktury, a razem i na proszek, który miałko bydź
powinien ułuczony. Zaleca P. Sander porost scien-
ny sczególniey na febry iesienne i uporczywe kwar=
tany, w których przechodzić ma nawet skutki ko-
ry peruańskiey,

Preparata z niego tak się przygotownią, iak
z kory peruańskiey, i w podobneyże ilości zapisy-
wać się może. lnfuzya wodna iako i dekokcya,
z małą ilością wody robić się powinny, a to nie
przedłużaiąc czasu w robocie. Proszek powinien
bydź bardzo miałko uiłuczony, a kolor iego nie
inny, iak światło-zielonawy.

Podług rozbioru chemicznego P. Sandera, po-
rost scienny na tysiącu częściach zawiera: 0,1350 isto-
ty żywiczney; 0,144 klaystru, oba z farbnikiem
połączone; 0,020 .extraktynu mydlastego (Seifen-
stoj); o,oto kwasu galasowego; o,o29g solniku
potażu; 0,650 włókna drzewiastego; kwasu win-
nego i siarczanu wapna ledwo ślad się okazał. Prze=
wyżkę wynoszącą 335 policzył na wilgoć przy-
ciągniętą i na wodę krystaliczną.

P. Monkiewicz (a) w Dorpacie zaiął się w r.
1807 pod przewodnictwem P. Prof. Giese rozbio-
rem chemiczno-medycznym porostu sciennego dla
sprawdzenia uczynionego iuż przez P. Sandera, i
twierdzi w rozprawie swoiey, że ten porost ze
 

 

(b) Dr. Alex. Nicol. Scherer Allgem. Nordische Annalen d. Chemie
1. B. 5. Heft. S$, 438. 1819. ; i
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względu części składaiących w porównanie z chiną
żółtą isć nie może, ponieważ się okazało: 1mo,
Że zgoła w składzie swoim, ani kwasu ga-
lasowego, ani garbniku, ani też kleiu nie zawie-
ra. 2do, że oddzielaiący się osad z porostu scien-
nego bynaymniey nie ma podobieństwa z tym, iaki
się zwykł oddzielaćz dekokcyi kory peruańskiey, i
że nakoniec nie zawiera w sobie żywicy, azatćm ta
ostatnia nie może bydź uważana za pierwiastek nie-
odmieniony tego porostu.

Głównieysze części składaiące podług P. Mon-
kiewicza są: 1. Phytochłorainon (c), czyli pier=
wiastek u Zinhofa woskiem roślinnym nazywany.
2. Gatunek Osmazomu. 5. Istota do"gummy po-
dobna. 4. Substancya szczególna krochmalowa, ia-
ka się z mchu zwykła otrzymywać i łatwo w gum-
mę przechodząca. 5. Mała ilość niepoznanego kwasu
roślinnego, złączonego z alkali. Prócz tego zdaie
mu się, że ten porost scienny zawiera ieszcze nieia-
kąś szczególną krystallizuiącą się istotę. Z tego się
okazuie, że ieden tylko pierwiastek gummowy
wspólny iest obu pomienionym produktom, a od
którego skutek chiny naymniey ma zależeć.

Podług rozbioru P. Schradera składa się po-
rost ścienny: 1m0, z materyi tłustey żółtawey we-
terze i wyskoku rozpusczalney, która od alkali
czerwonego nabiera koloru, a oczysczona z wodą
wapienną, karminowy daie osad , który także otrzy-
mac się może z rozczynu wyskokowego w stanie
krystalicznym. 2.Z miękkiey zieloney żywicy. 5, Z cu-
kru. 4. Zextraktynu gorzkiego, którego smak do
goryczy chinowey się zbliża. 5. Z materyi kleio-
Wey czyli klaystru maiącego podatność sprężystą,
daiącego się przez tynkturę galasu, sole ołowiane

A

(e) Pierwiastek ten nazwali Pelletier i Caventou, Chlorofile,
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icynowe, osadzać. 6. Z gummy, któraw stanie
suchym czarno-brunatny ma kolor, kruchą stanowi
massę, a ta nie przyciąga wilgoci, w cienkich ka-
wałkach iest przeswiecaląca.7. Z białka, które na
domysł tylko przyymuie. A nadto zawiera oprócz
siarczanu i solników, iakie się w roślinach znaydo-
wać zwykły, ammoniak wolny, sol ammoniakalną,
i sol kwaśną roślinną, która na błękitne roślinne
kolory i na wodę wapienną działa.

 

Wiadomość historyczna o dawnem użyciu le-
karskiem SAŁATY, i o soku zniey mlecznym
nanowo do lekarstw wprowadzonym, w 1'o-
warzystwie medycznem czytana d. 12. paźdz.
1819. przez J. WOLFGANGA,

W długim szeregu lekarstw z odległych stron
dawniey i teraz sprowadzanych, naywięcey znay-

duiemy takich, których znaromość ustaloną i upo-
wszechnioną została wtedy, kiedy tam kwitnęło
oświecenie. Kraie wschodnie, które historya ko-
lebką cywilizacyi mianuie, maywięcey ich przed
tćm dostarczały, a niektóre znich i za ieszcze

stamtąd się sprowadzają. W miarę postępu oświe-
cenia w innych kraiach, zmnieyszała się potrzeba
tych dostarczeń i ciągle się znmieysza. . Natura
wszędzie prace i trudy hoynie z lichwą wynagra-
dza, i owe skazanie rodu ludzkiego, ażeby w po-
cie czoła chleb swóy pożywał , zdaie się ułagadzać.
O to rzecz tylko idzie, aby człowiek w śledzenia
i dochodzeniu przyczyni skutków nie ustawał. Za-
niedbanie tego, bywa po większey części przyczyną,
że częstokroć bardzo daleko wyszukiwamy takich

płodów przyrodzenia lub sztuki, które w obfitości
1 w lepszym nawet gatunku pod ręką, iż tak rzekę,
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znaydować się zwykły. Prawdę takową liczne
stwierdzaią przykłady, z których ieden zamierzam
tu opisać z wyłożeniem krótkiey historyi lekarskie-
go użycia rośliny, wszystkim dobrze znaiomey, to+
iest Sałaty. | |

i Sałata zwyczayna, czyli iak ią Syreniusz, z cze-
skiego ięzyka Łocygą ogrodną nazywa, którey li-
czne natrafiamy odmiany we wszystkich prawie
ogrodach (a), należy do maypospolitszych roślin
warzywnych; chociaż właściwa iey oyczyzna dotąd
niewiadoma. Roślina ta w naszych czasach bar-
dziey do potraw, mianowicie w stanie surowym
zaprawiona, a niżeli za lekarstwo iest używaną,
zwłaszcza póki młoda, lub gdy przez sztuczną u-
prawę w główki mniey więcey zwiiać się pocznie,
a to przed wyrośnieniem w głąbie.

W tym stanie smak ma bez przypraw iałowy,
a sok wniey ieszcze wodnisty krąży. Wmiarę zas
wzrostu, kiedy iuż w łodygę wznosić się. pocznie,
wodnistość swą waci, a w naczyniach pęcherzyko-
watych, pod błonką korową ułożonych, śnieżysto
biały sok wyrabiać zaczyna, którym cała roślina
tak się przepełnia, iż wszystkie iey gałązki kwia-
towe, i same kielichy, płyn gęsty, biały, do
mleka podobny; nie tylko za dotknieniem, ale i
same przez się sączą. Od którey własności spra-
wiedliwe u Łacinników Zactuca nazwaną została;
a podług innych i stąd, że ma mieć własność przy”
sparzania mleka niewiastom karmiącym (b).

Ze iuż starożytnym sałata ogrodowa była zna-

 

(a) Casp. Bauhin iuż dawno ie w dziele swćm 77/NAŻ Theatri Bo-
tanici p. 122. zebrał. Podobne wyszczególnienie znayduie się
„iw pismach Histotre de PAcademie Royale desciences Annże
1791. p. 1721. p. 198. i ;

(b) Zactuca (Sęważ) quodcopia łactis exsuperatdicta est, quodque
.foeminas nutrientes lacie impleat. Jo. Rai. hist. Plantar. T, 1.
220. (1686). ć al rza
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iomą, i że ią do lekarstw czynnych liczyli, żadney
nie podpada wątpliwości. Owszem daleko „e
upatrywali w niey skutków, a niżeli poźnieyszyc
wieków lekarze. ”

Do podań mniey pewnych 0 użyciu i skutkach
lekarskich sałaty należy , iż Pitagoreyczykowie mnie-
mali, że sałata wyrobienie nasienia i płodność zmniey-
sza, stąd ią Grecy dawnieysi Euvexiogiaovrig nazy-
wali, iż iakoby mężczyzn niedołężnymi, a niewia-
sty niepłodnemi czyniła. Stąd Callimachus opi-
suie „łdonisa iako w sałacie, przez Wenerę po-
grzebionego, a Ebulus komik sałatę pokarmem
zmarłych nazywa. Mniemanie to u Rzymian tak
było upowszechnione, iż za czasów AvGvsTa wzdry-
gano się iadać sałaty; lecz przykład samego  cesa-
rza przesąd ten znisczył (e). Również była panu-
iąca przez czas nieiaki opinia, że sałata wzrok bar-
dzo osłabia. .Praxagoras używać miał soku sa-
łatnego w dysenteryach krwawych (d). //ippokrates
sałacie własność ochładzaiącą przypisuie , lubo
w zbytku użyta ma dawać podług niego początek
chorobie cholera zwaney, ponieważ zanadto żo-
łądek osłabia (e).

Roślina ta u 7'eofrasta pod nazwiskiem %80-
ziwy (f) albo Spróa$ wspominana, w owychiiż cza-
sach na liczne wyradzała się odmiany, z których
iedna z szerokiemi liściami tak rosła wysoko, iż iey
do osłonienia ogrodów od weyścia, na mieyscu
wrót używano (g).

Cels i Dioskorydes własność usypiaiącą sała-
cie z pewnością przypisują, dla tego ią pierwszy
 

 

c) Geoffiroy Matitre Medicale. T. 7. p.157. A.1757.
<(d) Plin. L. XX. c. 7.
(e) Hippocrat L. 7. Epid.
(1) K. Sprengel, Geschichte der Botanik B. 1. S. 82. (1817.)

; (g) Theophrasti de suffruticibus Libri IV, Theodoro Gaza interprete.
Argentor. p. Henr. Sybold, c. 4,
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obok maku kładzie (h), a drugi świadeży, że sok.
z jadowitey sałaty, którą angia Soiócć nazywa do
meconium zwykł się dodawać, przytćm wiele
skutków sałaty ogrodowey wymienia, którego sło-
wa w przypisku niżey przytaczam (i). Z tego się
okaznie, że w naydawnieyszych czasach postrzega-
no, iż sok mleczny z sałaty, podobną do opium
ma własność, która się nawet przez smak i zapach
potwierdza. Daley powiada ioskorydes, że po
żniwie żylnićm wyciąga się sok z niey bardzo sku-
teczny w puchlinie wodney (k). Galen na starość
bezsenne pędząc nocy, tóm się iedynie ratował, że
na noc iadał sałatę (l), Toż czynić zwykli i Rzy-
mianie, którzy nayczęściey wieczerzę na laktuce
kończyli. Lecz od czasów Domicyana ten odmie-
niono porządek, iż ią na pierwszą potrawę dawać
poczęto, iak mówi o tóm Martialis L. XIII. Ep. 2.

Claudere quae coenas Lactuca solebat avorum
Dice mihi cur nostras inchoet illa dapes?

i w drugićm mieyscu L. XI. Ep. 55.

Prima ubi dabitur ventri lactuca movendo
Utilis...

W innćm mieyscu powiada Galen, że sok
m 

(h) Somno vero aptum est papaver, lactuca maximeque aestiva, cu-
ius cauliculus iam lacte repletus est.
 Celsus L. Il. XXXII. p. 100. (ed. Leon. Targae).

(i) Lactucae Sativae, quibus natura refrigeratrix inest, stomachogratae
habentur. Somnum conciliant, alyvam emolliunt, lac evocant:
verum decoctae magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest.
Epotum Semen, assiduas libidinum imaginationes in somino
compeścit, et veneri refragatur. Ipse vero frequentiores in cibo,
claritati ocalorum officiunt: inflammationibus et ignibus sacris
opitulantur. Muria condiuntur. Cum in caulem exierunt,
Vim quaudam nanciscuntur succo, aut lacti Silvestris lactucae
similem.

(k) Hist. 7. 7. Spreng. Gesch. d, Bot. B. 1. S. 82. (1817).
(U Itaque lactuca vespere commansa, unicum mihi iasomniae erat

 alstipuguaxov. Galen de Aliment. facult. L. IL. c. 40, de
actuca. , .

Pam. Farmaceut. WU. '[LN.1, 4



z sałaty wilości dwóch uncyy dany podobnym dzia-

ła sposobem iak otrzymany 2 maku albo Cykuty

i może człowieka od razu umorzyć, chociaż liscie

w nierównie większey ilości, iak do otrzymania

dwóch uncyy soku potrzebne, nie zgoła nie szko-

dzą. Z tego się wyraznie okazuie, że Galen dwa

różne uważał soki, ieden za nacinaniem wypływa-

iący, a drugi przez wyciskanie rośliny otrzymy*

wany. Jakoż w rzeczy samey między obudwoma

„wielka zachodzi różnica.

Pliniusz pisze, iż wszystkie gatunki sałaty sok

biały zawierają, a ten ma podobne do opium wła-

sności; że się przez nacinanie łodyg, otrzymnie i

w nowych zachowuie słoiach (ł). Daley wyraźnie

mówi, że sok i z ogrodowey zbiera się sałaty, ale

ten nie tyle iesl skuteczny, ile z dziko rosnącey,

lubo sen zawsze sprawić iest zdolnym (m); zwła-

scza ieśli się weźmie z łodyg buynieyszych, nay-

mocnieyszą posiadaiących gorycz (n). Między wielą

gatunkami sałaty,ieden wymienia czarny, aten, dla

znaczney w nim ilości soku mlecznego, sen ludziom

sprawulącego, makową laktuką, meconis , nazywa (0).

- Prócz tego wiele iey i często w różnych używano

chorobach, w zamulaniu żołądka, obstrukcyi trzew

brzachowych i w hipochondryi; z ostatniey miał

„Antoni Musa Cesarza „ługusta, za pomocą sałaty

uleczyć (p) za co mu przez wdzięczność posąg przy

świątyni Ziskalapa wystawiono (q).

 

 

« |) Succus omnibus candidus , viribus quoque papaveri similis, con-

ditur in fictili novo. Hist. mundi. L. XX. c. 7.
(m) Quidam et esativis colligunt suceum minuseficacem. Peculiares

(a) earum vires partim iam dictae sunt, somnum faciendi. 1. c.

n) 1. c.
(o) Est etiamnum alia distinctio atrae, quae meconis vocatur, acopia

lactis saporiferi, quamquam omnis somnum parere creduntur

L. XD. c. 8.
« (p) Pln. L. XIX. c. 8. . : '

(q) K. Sprengel pragm. Gesch. d. Arzneikunde. T. 1. $. Ża. ,
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Również 1 Columella (r) wyraźnie pisze, iż
sałatę ludziom do zdrowia przychodzącym dawano,
którym snu ieszcze nie dostawało:

Jamque salutari properat lactuca sopore
'Trisia quae relevat longi fasudia morbi.

("Te starożytnych podania, o lekarskich skut-
kach sałaty, powtarzane były przez pisarzów po-
źnieyszych, z których liczby Nonnus (s) wieku dzie-
siątego, a Symeon Seth (t) iedenastego, pierwsze
trzymaią mieysce.

Nonnus dowodzi, że sałata gotowana mniey
nierównie skutkuie a niżeli surowa, ponieważ
w pierwszym razie zawiele przyymuie wilgoci
i stąd osłabia żołądek. A Symeon Seth. polegaiąc
na panuiącóm wówczas mniemaniu, że sałata
krew znacznie pomnaża, nie radzi używać iey
w krwotokach; ponieważ podług niego ma bydź
chłodzącą i odwilżaiącą w trzecim stopniu (u).

Z tego, cośmy powiedzieli, iasno się okazuie,
że sok i sama ogrodowa sałata od naydawnieyszych
czasów w celu lekarskim była używana; a chociaż
poźniey wyszła poniekąd z użycia, wszelako nie
zaginęły ieszcze ślady podania i historyczney pe
Wnosci.

Leonard Fuchs ze Szwabii rodem, Botanik
XVI. wieku, dosyć obszerne dał obok rycin opisa-
nie skutków i własności tak głowiastey iako i dzi»
kiey sałaty; a które po większey części z Dyosko-
ryda, Galena i Pliniusza powybierał.

Tabernaemontan postrzegał, że sałata póki iest

  

(r) Lucius Janius Moderatus Columella współczesny Seneki i Ty-
beryusza.

© L. de re cibaria. Greoffr. mat. Medic. T. VII. 2.part.
t) Fuchs hist. stirp. p-198 (1552)

(u) Fuchs. hist. stirp, p. 198 (1563) J. T. Tabern. Krżuterb. T.2UMBRA GA) | 009) k ; ?
jk
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młoda smak ma słodki, a w doyrzewaniu gorzkim
napełnia się sokiem (w).

Matthiolus powiada, że namaszczenie czoła
i skroni sokiem sałaty ogrodowey, w gorączkach,
nie tylko sen przywraca, ale też i ból głowy
uśmierza: że w czasie kwitnienia mocney nabiera |
goryczy, a mianowicie sok iey mleczny, który się
z gałązek kwiatowych wydobywa (x).

M. Lobel uwzymywał, że zbytek sałaty czę-
ści płciowe osłabia, o czóm się na pewnym Augli-
ku miał przekonać (y).

Tu niech mi wolno będzie kraiowych z XVI.
i XVII wieku przytoczyć autorów, własnemi ich
słowy, a mianowicie Sżennika (z) i Syreniusza (ż).
Pierwszy powiada, iż nie znayduie międzyzioły Ża-
dnego któreby mogło sen stracony przywrócić
człowiekowi, iako laktuka iedzona często na
noc; podobneż skutki i nasionom sałaty przy-
znaie.

Syreniusz pisze w rozdziale III gdzie sałatę
łocygą ogrodową nazywa, iż po wieczerzy iedzona
a ile warzona spania przywodzi. Daley rzecze,
że starzy wieczerze swe używaniem surowey sa-
łaty kończyli dla wdzięcznieyszego spania no-
cnego. Sen w gorączkach przywodzi, nogi ob-
mywaiąc łocygą długo parzoną w wodzie na
moc,. zostawuiąc ie bez obcierania. Z Dyoskoryda
przytacza, że ogrodne łocygi, gdy w głąb wyra-
staią, są podobne skutkami łocydze płonney.

Symon Paulli Duńczyk, botanik wieku XVII

  

(w) J. T. T'abernaemontani nelii und Vollkommen Krauterbuch
T.2. S. 805. (ed. Bas. 1731).

x) Matchiol. Gomment. in Dioscórid. per,C. Bauh. p. 398. 1598).
y Murray Appar. Med. Vol. I. p. 109.

«(2) Herbarz polski cap. de lactuca (1568. fol.)
(ż) Zielnik Symona Syreniusza s. 1188. 1192 (1613 fol.)
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sałaty z naylepszym skutkiem używał w hipochon-
dryi i zewnątrz ią radził do skroni przykładać, za-
lecał oraz mieszkającym nad brzegami morza bal-
tyckiego, aby sałatę, ieżeli niesurową, to choć go-

towaną iadali, coby ich od wielu ochroniło cho-

rób, bolesny kurcz żołądka sprawuiących (a).
W innćm mieyscu używać radzi soku z sałaty mie-

szaiąc z oleiem różanym (b). ś
Józef Lanzoni sałatę w hipochondryi z tru-

dnym oddechemi wielkiemi słabościami połączo-

ney, z niemałym używał skutkiem (ce). | 7

W pamiętnikach paryzkich Jem. de Paris
„A. 1706 hist. p. 638. także się znayduie wiado-

mość, iż świerzb powszechny na skórze z bezsen=
nością połączony, iedną sałatą bez przypraw wy-
leczony został (d).

Dale (e) w Farmakologii, pisząc o skutkach
sałaty, między innemi powiada, refrigerat, con-
ciliat sommuin extrinsecus, sedat dolorem capu-
źis etc.

Sebastyan Taillant przeięty nieiako prze-
czuciem 0 skutkach sałaty, przez częste iey używa-
nie, od ciężkiey uleczył się febry (f).

Boerhawe sałatę we wrzodach płucnych,
w kamieniach nerkowych i iako anti scorbuticum
zalecał (g)

Niespracowany Geof/roy (h) przyznaie także
sałacie oprócz wielu innych skutków, własność
 

 

(a) Geoffroy mat. med. T. VII. 2. part. p. 155.
(b) JO. Rai, hist. Plant. 1686. T. l. p. 220.
(c) Geo/froy. Mat. Med. 1. c. p. 154.
8) Reuss. Repert. Comment. T. XL p. 156. (1816).
e) Pharmacologia p. 145. (1696).
ć Murray. Apparrat. Med. 1. p. 100 (1776. Vol. 1.)
8) Olus mollissimum, amarum, lactescens, frigidum, aperiens, de»

tersiyum ad ulcus pulmonum. Nephriticum, antiscorbuticum,
frigidiusculum, et in calculo propriam est. Boerh. lib. de M,M.

(hb) Matitre Medicale. T. VIL. 2. part. p. 153. (1757).
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msypialącą, i w materyi medyczney pisze: iż ta ro=
slima w medycynie wielorakiego iest użytku; że
chłodzi, odwilża i w ogólności chorym lekarski
daie posiłek; a nadewszystko słaży na cholerę cier-
piacym; drganie muskułów iako doswiadczone
anodynum usmierza i sen przywraca. Lecz mó-
'wiąc o własnościach ostatnich stosownie do wyo-
brażeń wieku swoiego, nie przypisnie ich pierwia-
stkom narkotycznym, które za szkodliwe uważa,
ale od iey wodnistego i saletrowego soku wypro-
wadza.

A. Haller w nieporównanćm swem dziele
Hist. Stirp. T. a. p. 7. 8. wzy gatunki sałaty
opisuiąc, zdania przywodzi Du Hamela, Lowthor-
pa, Floyera i Andry ,i powiada, że mleko maią
gorzkie, ciepłe, które się po ususzeniu płomieniem
zapala, iż wiele maią oleiu; że dzika sałata dobre
daie opium, podobne do makowego, a sok z po-
spolitey sałaty narkotycznóm okazuie się bydź le-
karstwem (1). Nr

Fogel w materyi medyczney sałatę do pro-
duktów lekarskich policzył i powiada, że dla słod-
kiego i mlecznego soku ochładza, uśmierza gorą-
czkę i w wielu innych służy chorobach (k):

Karol Alston w Il. T. materyi medyczney
powiada; iż opium niczćm się tak łatwo fałszować
nie daie, iak sokiem laktuki dzikiey, ponieważ ta
wszędzie rośnie, a medycyna nic na tóm nie traci;
zwłaszcza, że i zwyczayna ogrodowa sałata wła-
sność ma uśmierzania bolów i sen sprawuie (1).

Gleditsch brać radzi do emulsyi, na mieysce

  

(i) Etiam lactucae vulgaris succus periculosas in foemina convul-
siones civit. „Andry, Alimens du careme.

k) R.A. Fogel hist. Materiae Medicae p. 106. (1764).
) ©. Alston lectures on the materia medica. Vol. IL. p. 153.

(1770. Lond.) : i
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nasion laktuki dzikiey, nasiona sałaty ogrodo-
wey (m). :

Linneusz w materyi medyczney nie zaniedbał
sałaty ogrodowey między czynne policzyć lekar-
stwa, o którey powiada; (Qual. aquosa, oleracea,
lactescens. Vis, refrigerans, diluens, hurmectans,
lactifera , paregorica, antivenerea; lubo 'dzikiey
bez porównania więcey przypisuie skutków, które
wyliczaiąc powiada, Qual. amara, tetra, Vis aro-
dyna, hypnotica, antispasmodica, repellens, bal-
samica, tonica (n). £

Lewis powiada, że sałata ogrodowa ma mieć
podług wielu pisarzy własności odurzające, a prze-
to i sen sprawuie (0).

Murray: wyszczególniaiąc skutki sałaty ogro-
dowey, przytacza i o drugim tego rodzaiu gatunku
Lactuca virosa, wyiątek z dzieła (Essays of Edinb.
T.5. p. 124) że z tego ostatniego, podobna do opi-
um makowego otrzymuie się istota p).

Quincy (q) w angielskiey Farmakopei wyraźnie
własności usypiaiące sałaty opisuie, i że tak wewnątrz
iako + zewnętrznie zastosowana, boleści uśmierza.

Ilahnemann również (r) nie uymuie sałacie
ogrodowey skutków sen sprawuiących, lecz,tę czyni
słuszną uwagę; że w pospolitóm użyciu, dzielność
iey nie może bydź znaczna, ponieważ w gotowaniu
ciepło użyte własność iey przeistacza, a w zapra-
wianiu surowey, ocet. Ale co się tycze iey soku
mlecznego, kiedy kwitnąć poczyna, ten działać
może iak Lactuca virosa,

 

 

(m) Einleitung in die Wissenschaft der rohen u. einf. Arzneimittel.
T. 2. S, 258. (1779). z

8) Caroli a Linne Materia Medica p. 205. ed. quarta. (1782).
o) Neues englisches Dispensatorium B. 1. $. 450. (1783).
b J. A. Murray appar. Med. Vol. 1. p. 109. (1770).

- (4) Pharmacopoca oficinalis. S. 283. (1784). *
(r) Apotheker Łexikon T.2. 8. g6. (1798).



w 56 >

Preparata z sałaty poźnieyszych wieków, były
oprócz rośliny, woda z niey dystyllowana, ulep i
nasiona; ostatnie wchodzą do składu nasion cztć-
rech chłodzących mnieyszych , Semina quatuor
Jrigida minora, oraz sok zagęszczany succus in-
spissałus i same głąbie w cukrze smażone caules
conditi. Schróder (s) 1 syrup robić zaleca z soku.
Lecz te wszystkie preparata i w ogólności użycie
sałaty w celu lekarskim , były zupełnie w zapomnie-
nie poszły.

Od roku 1792 nowa zdaie się poczynać epoka
wprowadzenia w użycie lekarskie nie tak sałaty iako
raczey soku zniey mlecznego , do czego się naypier-
wszy Jan Redmann Coxe Medycyny Doktor i czło-
nekróżnych Towarzystw uczonych w Filadelfii, nay-
bardziey przyczynił. Mąż ten uczony w rosprawie
swoiey roku 1797. 24 listopada na posiedzenia To-
warzystwa w Filadelfii czytaney (1) okazał i prze-
konywaiącemi doswiadczeniami dowiodł, że nie
tylko sałata dzika lub iadowita, ale i ogrodowa za-
wiera istotę w sobie , ieżeli nie dzielnieyszą od opium
wschodniego, to przynaymniey wniczćm iemu nie u-

stępuiącą , a w niektórych cierpieniach ludzkich zba<
wienniey działającą od tamtego. Uskatecznił on rzecz
którey mikt przed nim do końca nie doprowadził; bo
chociaż wielu natey znaydowało się drodze, iaką iśdź
należało, iednak wszyscy dla niedostatku wytrwa-
łości, częstokroć na samym progu odkrycia ustawali.

Słuszną P. Coxe czyni uwagę, że chociaż da-
wno wiadomo było, iż sałata narkotyczne posiada
własności, iednakże osobney z niey nie otrzymye
wano substancyi, któraby do opium zupełnie była

 

aś
s) Sam. Dale Pharmacologia p. 145. (1696). f
6 Transactions of the American Philosophical society. Fol. IV.

p. 387. (Philadelphia 1799. pod artykułem On opium.



podobną. Te tylko podania nas doszły; że od
użycia głąbiów przerosłey sałaty, ludzie wielkiey
nabierali ospałości i odurzenia.

luż w roku 1792, iako się wyżey namieniło,
zwracać począł uwagę swoię na sałatę ogrodową,
do czego smak mocno gorzki i zapach szczególny
opiowy naywięcey go pobudziły. Zaczął więc śle-
dzenia swoie od soku mlecznego , który za nacięciem
łodygi sałarowey wypływa, i tego sam na sobie
kiłkakrowie doświadczaiąc, naymocniey się przeko-
nał, że w takim działa sposobie, iak opium z maku.

Tóćm zachęcony postrzeżeniem, zaiął się lite=
raturą do tego przedmiotu służącą, i znalazł, że John
Jones w dziele roku 1701 wydanćm pod tytułem:
Odkrycie taiemnic względem opium , mówiąc o
wyborze tego produktu dodaie, „iż ten był sokiem
„z sałaty iadowitey fałszowany, a chociaż takowe
„ opium bladszy miało kolor 1 zapach mniey przy=
„kry; iednakże ponieważ i Zactuca silvestris wła-
„Sności opium posiada, nie wiele na skutkach tra-
» ciło.< Również wiele doczytał się i oświecił z materyi
medyczney „Ałstona i z Herbarza Brytannii Z/ilła,
który na suw. 456 pisząc osałacie dzikiey Zactuca
silvestris maior opii odore, przytacza że „ta roślina
» ze wszech miar zasługuie, aby w medycynie upowsze-
„chnioną została. A chociaż ią uważano za iado-
„ Wwitą;iednakże bardzo dobre i nieszkodliwe zawiera
„ w sobie opium. Do ważnieyszych z niey prepara-
„ tów należy syróp, który się przez gotowanie swie-
„ żych liści i łodyg otrzymuie, i daleko dzielniey-
„szy iest w skutkach od syropu Diacodium zwa»
„nego. * Jak się autor miał przekonać z własnych
doświadczeń.

* Taką wsparty powagą P. Coxe, dalszych prób
z naywiększą ścisłością czynić na ludziach i źwie-
rzętach nie omieszkał, i zaiął się rozbiorem chemi-
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cznym opium sałatowego, porównywałąc ie z ópium
wschodnićm otwrzymanóm zmaku, a ztych doświad-
czeń przekonanym został; że się opium sałatowe by-
naymniey od wschodniego nie różniło, lecz owszem
z wielu względów lepszćm bydź się okazało od
makowego.

Z doświadczeń na ludziachw siyści czynio-
ch przez Dr. Samuela Cooper na żądanie P. Coxe

bosko się, że od 50 kropel Laudanu sałatnego
(otrzymanego ze 20 gran suchego sokui iedney un-
cyi wody) następuiące zaszły w pulsie chorego od-
miany.
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"Twarz chorego znacznie się zarumieniła icie-
pło skóry zostało powiększone, z resztą miał się bar-
dzo dobrze przy tóm lekarstwie, puls był znacznie
podniesiony, mocny i częsty,

O sobie mówi P. Coxe, że po wzięciu 30 kro-
pel wspomnionego laudónae z sałaty, |orzeźy
nym został, iak gdyby parę szklanek wina wy
albo też użył wschodniego opium z maku.

Opium to, było dawane w rozmaitych de
bach a mianowicie w Kardyalgii, w Reumatyzmach,
których paroxyzmy naybardziey w nocy mapastuią:
w biegunkach i bolach piersi z peryodycznym
szlem połączonych, a to z uaypożądańszym sku-
tkiem.

Z tegosię okazuie, iak mówiP. Coxe, że iużnie
ma wątpliwości o podobieństwie obu tych opium
gatunków, co i doświadczenia PP.JZ.byś 1 <lston
pełnie potwierdziły.

Sok mleczny sałaty znayduie.się w łodydze ii
w liściach, lubo nie wszędzie zarówno.podzielony
i to we właściwych tylko podłużnych naczyniach
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części drzewiastey głąbiów. Osrodkowa czyli wnę-
trzna miazgowata substancya; smak ma łagodny
wcale przyjemny i napełniona iest sokieminnego
rodzaju, który prawie całkiem iest. przezroczysty,
nieco kleykiinaymnieyszego nie ma podobieństwa
do soku mlecznego. Czas zbierania iego naylepszy,
iest, kiedy sałata przekwitać zaczyna. Wcześniey
abówieki zbierany nie mawłaściwych sobie sku-
tków lekarskich, a poźniey za mało się iego otrzy-
muie. Sok ten podobnym zbiera się sposobem iak
z główek makowych na opium zwyczayne, z tą ty 1-

ko różnicą, że się głąbie niewdłaż, ale wpoprzek
nacinaią. Ranienie to nie czyni się głęboko, a kro-
ple spływaiące natychmiast do naczynia składać
można, albo zostawić na łody dze póki nie zeschną,
a w tym ostatnim razie poźniey się oskrobuiąi za-
chowuią do użycia.

Sok przez prasowanie rośliny świeżey otrzy-
many, po zagęszczeniu, mało ma podobieństwa do
opium wschodniego; bo pierwiastki działające są
tylko w mlecznym soku zawarte. Kończy P. Coxe
ważną swąrosprawę zachęcaniem właścicielów zie-
mi do uprawiania sałaty ogrodowey na © yum i przez

dosyć ścisły rachunek wyciągnięty z doswiadczenia,
okazuie zysk dwa razy większy iak z uprawy maku,
zwłaszcza, że opium sałatowe więcey zawiera pier-
wiastków extraktowych, a niżeli wschodnie.

Iakożkolwiek ważne tobyło odkrycie P. Coxe,
iednakże prędko w zapomnienie poszło,i przez lat
blizko 20 wzmianki o nićm w pismach publicznych
nie czyniono i zaniedbano stosowania do użycia le-
Ro.

P. Kastner w Niemczech naypierwszy znać
daie wswóm piśmie peryodycznóm dla sztuki prze-



«2 60 —

mysłu poświęcónćm (u) o wynalazku P. Coxe w Fi-
ladelfii uczynionym, że sok mleczny sałaty ogro-
dowey prawdziwe zawiera opium, które w skutkach
lekarskich, ze wschodu sprowadzane przewyższa. Da-
ley przydaie, iż nie dawno wieść się rozeszła, że
w Pensylwanii nanowo czynić poczęto doświadcze-
nia z opium sałatowćm, w których się skutki iego
miały potwierdzic. Wnet zatóm stosować zaczęto
w Anglii opium sałatowe do lekarstw, w czćm się
P. Cartwrigt naprzód odznaczył. "Toż doniesienie
P. Kastner i w Roczniku farmaceutycznym berliń-
skim umieścił w teści następuiącey.P. Duncan
w dziele zawieraliącóm postrzeżenia nad różnicami
symptomatów trzech głównieyszych gaturków su-
chot płucnych 1 sposoby ich leczenia , z .francuz-
kiego ięzyka ma niemiecki wytłumaczonćm, wy-
danćm r. 1817 w Lipsku, powiada; że sok mleczny
sałaty ogrodowey zagęszczony , w takich zdarzeniach
naydzielniey skutkuie, w iakich Opium wschodnie
bez pogorszenia choroby, nie może bydź dawane (w).
O podanym przez niego sposobie otrzymywania opium
z sałaty, które Lactucarium nazwał, iuż pokrótce
na iednćm z poprzedzaiących posiedzeń, Towarzy-
stwu naszemu doniosłem. gi

Doświadczenia które sam w roku teraźniey-
szym nad zbieraniem soku zsałaty ogrodowey czy-
niłem i wypadki iakie otrzymałem z rozbioru che-
micznego, w porównaniu sałatowego opium z ma-
kowóm, a które mam ieszcze uzupełnić, będą w czasie
poźnieyszym osobnego pisma przedmiotem. Wspo-
mnieć tu tylko muszę, że sok mleczny sałaty, po wy-
dobyciu z rośliny, w gęstawą ścina się massę, i wraz
za zetknieniem się z powietrzem atmosferycznóm bru-

  

(n) Deutscher Gewerbsfreund B. 5. S. 135-136. (1817). ż
'(w) Berl. Jairbuch d. Pharmacie 1819, 20 Jahrg. $. 187-196. -
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głzo gorzki
ś . . Rity ch .
i zapach do opium zupełnie podękiśy; naywiększa
część składaiąca sok pomienion$ sałaty , ścinaiąca
się za zetknieniem z powietrzem aumosferycznóm,
wielkie ma podobieńsęwo do gummy sprężystey,
miękkość ma wosku i'gnieść się daie w wodzie go-
rącey, po oziębieniu tężeie, wymyta w wodzie ko-
lor ma białawy, który z czasem w brunatnawy
przechodzi, prawie żadnego nie ma smaku ani za-
pachu , nie rozpuszcza się w wyskoku, podobnież się
+ w eterach zachowuie. Cała moc goryczy i za-
pachu zawarta iest w częściach rozpuszczalnych
w wodzie, soku mlecznego sałaty.

natnego nabiera koloru. Smak ma b

 

II.

FARMACYA iCHEMIIA FARMACEUTYCZNA.

O preparatach ZŁOTA świeżo wprowadzonych
w użycie lekarskie.

Wszystkie preparata ze złota używane dawniey
w celu lekarskim, prawie całkiem zaniedbane zo-
stały, i zupełnie poszły w zapomnienie. lednakże
gdy się znayduią lekarze usiłuiący niektóre z da-
wnieyszych produktów lub preparatów nanowo
w użycie wprowadzić; przeto i preparata złota nie
mogły pozostać w niepamięci. PP. Duportałi
Pelletier donoszą; że lekarz w Montpelier na
szczęśliwe wpadł zastosowanie, różnych repara-
tów złota w chorobach syttytych i systematu.
limfatycznego : udzielaią zatćm przepisy cztćrech
preparatów z tego metallu w celu lekarskim uży-

Wanych; a tę są: 1. Złoto bardzo drobno podzie-
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lone czyli proszkowe; 2. Niedokwas Złota przez
potaż osadzony; 5. Niedokwas Złota przez cynę
owzymany, i 4. potróyny,solnik Złota i sody.

Ponieważ wiadomo, że iuż i niemieccy leka-
rze nowe preparata z tego metallu do użycia le-
karskiego stosować poczynaią; przeto sposób ich
robienia po krótce tu się przytacza.

1) Złoto drobno podzielone czyli zamienio-
ne na bardzo delikatny proszek. Dwoiakim to
otrzymuie się sposobem :.raz biorąc amalgamę Złota
robioną ziedney części tego metallu i z siedmiu części
żywego srebra, z którey albo się żywe srebro przez
szkło palące ulotnia, albo przez czysty kwas sale-
towy rozpuszcza i oddziela; lub też precypituiąc
solucyą solnika Złota, przez rozczyn siarczanu że-
laza, obmywaiąc i susząc stąd otrzymany osad.

2) Niedokwas Złota sprecypitowany przez
potaż. Naten preparat rozpuszcza się złoto wmie-
szaninie, złożoney z ac części kwasu saletro-
wego i ze cztćrech części wodosolnego, rozczyn prze-
zroczysty na miernym paruie się ogniu aż do su-
chości: sol owzymana w dystyllowaney roztwarza
się wodzie, mocno ogrzewa i dodaie do niey łu-
gu kaustycznego z potażu, póty, póki osad po-
wstaie, z tą iednak ostrożnością, ażeby nie dodadź
wiele ługu alkalicznego. Żółty stąd powstaiący
osad, na filrum się zbiera i obmywa małą tylko
ilością wody (bo się zawsze cząstka preparatu w niey
rozpuszcza) i suszy się w cieniu w bardzo umiar-
kowanćm cieple. A ponieważ po sprecypitowaniu,
część znaczna użytego Złota w składzie od kombi-
nacyi potróyney w rozczynie pozostaje; dla tego
potrzeba z tey solucyi Złoto ieszcze przez sztabkę cy-
nową osadzic.

5) Niedokwas Złota przez cynę osadzony.
Preparat ten olrzymuie się mieszając solnik Złota
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z solnikiem cyny, który znaiomy iest pod naźwi-
skiem Purpury Kassyusza. PP. Pelletier i Dupor-
żal i drugi przytaczaią niedokwas Złota, który się
otrzymuie , diśdzaśjć solnik Złota przez cynę w sta-
nie metallicznym. Lecz osad pomieniony;, iak wiado-
mo, wcale inney iest natury od Purpury Kassyu-
sza.

4) Potróyny solnik złota z solnikiem sody.
Ponieważ solnik złota wilgoć z powietrza przycią-
ga i bardzosię prędko rozpływa, tak, iż go niepo-
dobna prawie przez czas długi utrzymywać; przeto
aby go zdatnieyszym do użycia lekarskiego uczynić,
w związek się wprowadza z solnikiem sody, a w tym
stanie mniey iest gryzący, i nie tak łatwo wilgoć
przyciąga. Chcąc ten preparat otrzymać,wyparować
należy solucyą Złota do suchości, sol odważyć i
rozpuścić w wodzie dystyllowaney, a do tego roz-
czynu ;-tyle dodadź czystey wysuszoney soli kuchen-
ney, ile suchego solniku złota użyto. Tak przygo-
towana solucya wolnym paruie się ogniem, z tą
tylko ostrożnością, żeby massa ku końcowi roboty
ciągle była mieszana. Wysuszony produkt wraz
uciera się w szklannym możdzierzu i składa do
szkła mogącego się szczelnie zatknąć. Wszystkie te
preparata ze złota robione, podług zapewnień PP.
Duportal i Pelletier z naywiększym były używa-
ne skutkiem.
W zapisywaniu takowych preparatów wystrze-

gać się należy łączyć ie z produktami istot roślin-
nych lub źwierzęcych, ponieważ od ciał organi-
cznych łatwo się odkwaszaią. Buchner. Repert.
f. d. Pharm. Erganz. Band. Heft. 3. 8. 429. 1817.

 



Nouy Preparat ŻYWEGO SREBRA.

Ten nowo wprowadzony w użycie lekarskie
preparat, z następuiących składa się rzeczy.

R. Hydrargyri Purif. gr. decem.
Sperm. ceti gr. triginta.

Syrupi Althaeae une. unam.

Aquae distill. unc. duas.

Vitell. ovor. Nro. 1.

Żywe srebro uciera się ze spermacetą, w mier-
nie ogrzanym mozdzierzu serpentynowym, tak,
żeby się massa tylko rozmiękczyła. W pół godziny
kończy się rozcieranie, a po dodaniu żóftka od iaia,
wszystko razem ieszcze ucierać należy, póki dosko-
nałe nie nastąpi połączenie: na koniec dodaie się sy-
róp, woda, i mocno się uciera. W tym preparacie
bynaymniey nie oddziela się metal, a ieśliby i po-
wstał osad, tedy żywe srebro zawsze w związku
znaydować się będzie ze spermacetą i dosyć iest le-
karstwo to skłócić. Ilosć ta przepisana wystarczyć
może na dni sześć lub ośm. Dzieciom od iednego
roku do dwóch maiącym, daie się w przyzwoitych
okolicznościach wskazaney potrzeby, po iedney
łyżeczce kawianey. Preparat ten niesprawuie sali-
wacyi i służy szczególniey w chorobach sifility-
cznych. Zamiast żółika od iaia, które bywa przy»
czyną prędkiego zepsucia tego preparalu, może
się wziąć gęsto zarobiony kleik gummy arabskiey.
Hujjeland, Journ. d. Prakt. Heilkunde Februar.
S. 87. 1814.

 

LAPIS MIRACULOSUS,

Doktor Schiitz. w Bruchsal podał do wiado-
mości postrzeżenie swoie względem preparatu pod
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nazwiskiem, Zapis miraculosus (Heil-stein) po
niemiecku zwanego, w pismie, Sammlung Seltener'
und _duserlesener chirurgischer Beobachtungen
und Hrfahrungen von J. B. v. Sibold. 1. B. 8. 100.
Preparat ten ma bydź u pospólstwa nad Renem,
powszechnóm lekarstwem w białey nabrzmiałości
kolana (umor albus articulor.) który się tam w se-
krecie zachowuie. Składać się ma z funta iednego
ałunu, pół funta siarczanu miedzi, dwóch łótów
gryszpanu i iednego łóta soli ammoniackiey.

Wszystkie te rzeczy Uuką się na proszek,
wnaszalią do tygla umieszczonego między rozpało-
nemi węglami, 1 utrzymują póty, póki topnieć nie
zaczną i nie zamienią się w massę rzadkawą, która po
zdięciu, doskonałóćm wymieszaniu, i ostudzeniu, we
24 godzin znowu tłucze się na proszek. Jedna un-
cya tego preparatu roztwarza się w dwóch funtach
wody, a tą się części dolegaiące okładaią (a).

 

Sposób robienia kwasu octowego ze zwyczaynego
octu przez P. F.r. CREvTza podany.

Otrzymanie mocnego kwasu octowego zależy
na tóm, ażeby upodobaną ilość kredy sarowym
zoboiętnić octem, solucyą przefiliwować, a wyparo-
WZ ią do połowy, póty dodawać rozpuszczonego
w wodzie siarczanu sody, do póki osad powstaie.

Precypitat ztąd utworzony w płóciennym wy=
ciska się woreczku i wodą spłókiwa: a rozczyn

 

 

(a) Sazburg. Medic. Chirurg. Zeit. N. 4. S.58. 1816. Podobny.
preparat pod nazwiskiem lapis mirabilis znayduie się dwoiakim
sposobem opisany, w dziele, Corpus Pharmaceutico chimico
medicum p. 643.

Pam. Farmaceut, Wil. KG N 1. 5
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occianu sody malący ieszcze gips przy sobie, paruie
się aż do punktu krystallizacyi, ostudza, i zosta-
'wuie, póki foremne nie powstaną kryształy. W pły-
nie niedaiącym się iuż więcey krystallizować, pozo-
staią części cukrowe i kleykowate; takowy ieszcze
się do suchości paruie, sól otrzymana w żelazney
roztapia się patelni nad ogniem, i póty w tym
utrzymuie się stanie, póki massa prawie czarnego
nie nabierze koloru, który od wpół-spalonego
kleiu i dalszych extraktowych pierwiastków pocho-
dzi; a te, w tak przypalonym stanie, iuż się w wo-
dzie nie rozpuszczają. Przez roztworzenie czarney
tey massy w wodzie i następną filtracyą, wszystkie
węgliste cząstki daią się oddzielić, a z ługu czysty
otrzyma się occian sody. Chociaż sól tym sposobem
przygotowana, nie będzie zupełnie białą, zdaie się
iednak, że do robienia dosyć mocnego kwasu octo-
wego posłużyć może; zwłaszcza, ieśli się do iey
rozłożenia, dostateczna ilość kwasu siarczanego
użyie.

Kwas ten octowy pospolicie przy końcu dy-
styllacyi cokolwiek bywa przypalony, lecz może
bydź oczyszczony rektyfikuiąc: go ze świeżo wypa-
lonemi węglami, a tym sposobem zupełnie się po-
zbawia zapachu przypalonego. Sposób ten wpra-
wdzie dawno iuż iest wiadomy, lecz go tu dla tego
przytaczam, że niektórzy chemicy w tym celu nie-
dokwasu manganezu dodawać zalecaią: co, lubo
zgodne iest z teoryą Lavoazyego, i zastosować się
możechociażby kwas nie był przypalony; iednakże
mnie się nie udawało kwas octowy przypalony
i mocno zafarbowany przez dodanie manganezu
oczyścić, ani nawet przez kilkakrotne z nim Wytra-
wićnie i rektyfikacyą,. kiedy podobną ilość tegoż
samego kwasu, z proszkiem węglowym w massę
zarabialąc, za pierwszą ręktyfikacyą, zupełnie oczy-
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scić' potrafiłem. Grindel, Russisches Jahrb. d.
Pharm. B. 4. S$. 79. 1806.

 

Sposób naykorzystnieyszy robienia KWASU WO-
DOSOLNEGO , podany przez 4. F. GEHLENA.

Rozkładaiąć sól kuchenną przez kwas  siar-
czany rozlany wodą, tak, aby w dystylłacyi kwas
wodosolny kroplami przechodził, otrzymuie się
wprawdzie kwas pomieniony, wolny od siarcza-
mego; ale zawsze iest przy nim żelazo, mniey lub
więcey bywa zafarbowany, i sobie właściwy ma
zapach. Są to okoliczności, dla których, do ści-
słych robót chemicznych, kwas taki, niełatwo bydź
może użyty. Przeciwnie, ieżeli się kwas wodo-
solny: otrzymuie, przez powolne dolewanie mocne-
„go kwasu siarczanego, a gaz kwasu wodosolnego
przez wodę wsięka, wtedy się często przydarza, że
robota. do końca nie może bydź doprowadzona,
ponieważ przyimnik lub retorta w czasie operacyi
„pęka, z przyczyny, że mocny kwas siarczany na
powierzchni formuie skorupę, a dolewaiąca się co-
raz nowa ilość, nie może się do dna przecisnąć,
gdzie sól zupełnie suchą zostanie. "Tym więc spo-
sobem w robocie zawsze ponosi się strata.

Naylepiey otrzymuje się kwas' wodosolny,
w naywiększey ilości i nayczyścieyszy, sposobem.
nasiępuiącym :

Sól kuchenna sypie się "w upodobaney ilości
do retorty, za pomocą długiego papierowego ley-
ka, aby się nic w iey szyi mie osadzało.  Potóm
nalewa się odpowiadaiąca ilość kwasu siarczanego,
którą nayprzyzwoitszą znalazłem w proporcyi po-
dług Buholiza podaney(na 10 części soli kuchen-

5 b
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'ney 8 części kwasu). Lecz wprzód ten kwas iedną
trzecią częścią wody rozlać należy; a po oziębie-
niu, za pomocą długiego leyka do retorty się wle-
wa i wsięka do soli. W tym razie, mianowicie
w niższey temperaturze zimowey, wcale się mało
wydobywa pary. Apparat wcześnie przygotować
należy. Składa się on z próżnego przyimnika czyli
recypiensu z tubulaturą, do którego szyia retorty
się wkłada, a do rurki w górze będącey dwie sto-
suią się flasze apparatu J/'u/fa, wielkości podług
użytych materyałów, i do połowy nalane wodą
dystyllowaną. Szpary spoienia zalepiaią się kitem
z mąki pszenney, z białkiem i żółtkiem iaia w gę-
ste zarabiaiąc ciasto. Kit ten iest wyborny, mo-
cno się trzyma, zwłascza, namaściwszy nim kosmyki
uu rozpostartiego i temi mocno obwitaląc spoienia:
w innych zaś mieyscach dosyć iest nim oblepić,
mocno przycisnąć, i wygładzić palcem wodą zmo-
czonym. Dnia następującego, kiedy iuż kit stę-
żeie, dystyllacya wolnym rozpoczyna się ogniem.

a początku przechodzić zaczyna gaz kwasu
wodosolnego pod postacią mgły niknącey, co do-
syć długo trwać zwykło; która poźniey, chociaż-
by i ogień był natężony, mniey widzieć się daie;
wtedy ogrzewa się recypiens a kwas pod postacią
kropel spływa. W tym peryodzie, ogień ciągle
i w równyn: stopniu natężenia utrzymywać należy,
póki płyn przechodzić nie przestanie i recypiens
ziębnąć nie pocznie. W takowym razie bardziey
iescze ogień natężać potrzeba, póki cała massa zu-
pełnie w retorcie się nie rozpłynie: a w tym ra-
zie nanowo kwas silnie i dosyć długo przecho-
„dzić będzie. Retorta powinna bydź w otwartym
ogniu umiesczona i wsparta we środku na czarze
linianey z małą ilością piasku, w piecu /estrumba.
ka z tey dystyllacyi, tak w recypiensie iak i we
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flaszach otrzymnie się bardzo mocny i dymiący; we
flaszach będzie nayczyścieyszy i zupełnie bezfarbny.
Gehlen, Repertoriumf. d. Pharmacie. B.1. St. 1.
$..122, . 18:10.

 

Poprawiony sposób robienia KWASU FOSFORY%
CZNEGO , do Lekarskiego użycia.

P. Doebereyner, czyniąc doświadczenia nad
rozkładem kości przez kwas siarczany,. dla otrzy-
mania kwasu forforycznego, znalazł, że do zu-
pełnego ich rozłożenia daleko więcey użyć potrze-
ba mocnego kwasu siarczanego a niżeli dotąd przez
chemików było podawano, toiest: na 50 części
wypalonychkości , niemniey wziąć trzeba iak 40—47
części kwasu siarczanego.

Wtakiey proporcyi nie powstaie kwaśny fosfo-
ran wapna, który w robocie wielką zawsze czyni
mitręgę i ią przedłuża; lecz sam gips tylko się od-
dziela i prawie czysty kwas fosforyczny, który to
ostatni, oswobodzić się może od małey cząstki przy-
mieszanego gipsu, przez dodanie słabego wyskoku.
Z 50 częsci czystych kości, otrzymał P. Doeberey-
ner, tym postępując sposobem, 20—24 części
szklistego kwasu fosforycznego , który wilgoć z po-
wietrza przyciągaiąc, zupełnie się rozpływał (a).

Sposób takowy P. 7'rommsdor/f/(b) sprawdził i
w rzeczy samey przekonał się o iego dobroci, bo
w nim: naprzód, większa się ilosć kwasu fosfo«
rycznego otrzymuie, ponieważ nie powstaie kwaśny
fosforan wapna; 2d0, wyskok chociaż słaby, gips
po większey części z niego oddziela. Dla otrzy-

|Wro AYN AW

(a) Trommsdorff, Journ. der Pharmacie. 25. B. 2. St. Ś. 256.
„ (b) Neues Journ, der Pharm. 1, B. r. St. $.5r. 1817.



mania zupełnie czystego kwasu fosforycznego z0-
boiętniać go należy węglanem ammoniakalnym.

Wyskok do oddzielenia gipsu użyty „, bynay=
mniey się nie traci i na powrot może bydź otrzy*
many. Dystyllacya odbywać się może w czystym
alembiku miedzianym, gdyż kwas fosforyczny le-
dwo cokolwiek na ten działa metal, a ieśhby kwas
miedzią był skażony, oczyścić go można przez gaz
wodorodny siarczysty. Naylepiey zaś dla oddzie-
lenia gipsu brać mocny wyskok zamiast wódki zwy-
czayney.

Lubo się z poprzedzaiących doświadczeń oka-
zało, że przez użycie większey ilości kwasu siar-
czanego, całą massę wypalonych kości zupełnie
rozłożyć można, i dosyć czysty otrzymuie się kwas

_fosforyczny za dodaniem wyskoku; iednakże kwas

ten miał cokolwiek gipsu, który trzeba było przez
węglan ammoniiakalny osadzić, a po przesączeniu
i oddzieleniu samego iuż czystego kwasu, płyn
'wyparować i przez mocne prażenie pozbawić uży-
tego na to ammoniaku. 5

Swieżo czynione doświadczenia przez PP. 7'o-
gela i Kramera, pod okiem samegoż P. Tromms-
dorfła (c) przekonały go, że biorąc mocnieyszego
wyskoku, kwas fosforyczny prawie całkiem pozba-
wia się gipsu, i że tym sposobem zupełnie czysty
i zdatny do użycia lekarskiego zrobiony bydź
może. Ki

Szesnaście uncyy kości zwierzęcych, do biało-
ści wypalonych i umieszczonych w naczyniu ka-
miennćin, nalewa się piętnastą uncyami mocnego
kwasu siarczanego, czterema funtami wody , w rzad-
kawą zarabiaiąc massę, dla rozrzadzenia którey ie-

 

 

(c) Trommsdorff , Nenes Journ. d. Pharm. 2. B, St. 1. 5.354. 1818.
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scze się pod koniec dwa funty wody dodaie, i zo-
stawuie się przez dni sześć do wytrawienia w miey-
scu ciepłóm, często mieszaiąc. Po upłynieniu tego
czasu, nalewa się dwgma funiami wyskoku (802
Richt.) i ciągle się miesza przez pół godziny, a
zlawszy do gęstego worka płóciennego , wyciska się
i obmywa ieszcze pięcią funtami wyskoku, powtór-
nie płyn przez wyciśnienie oddzielając. ©

Płynystąd otrzymane zlewaią się do retorty
i dystylluią, dla oddzielenia wyskoku od kwasu
fostorycznego. Strata w tćm działaniu ledwo kil-
ka uncyy wynosi. Pozostałosć w retorcie, ammo-
niakiem zoboiętniona, nic się nie mąci, ani nawet
za dodaniem szczawianu potażowego, co zupełną
czystość iego oznacza. Kwas tym sposobem otrzy-
many, wyparowany w misie porcellanowey, ma
kolor ciemno brunatny, który zdaie się od części
węglistych kości pochodzić, ieżeli te nie są dobrze
«wypalone. Dla oczyszczenia takowego kwasu, aże-
by zupełnie był biały, umieścić należy tygiel hes-
syyski do pieca wietrznego, węglami obłożyć, i
częściami wnaszać do niego kwas fosforyczny , któ-
ry się do czerwoności rozpływa, zupełnie białego
nabiera koloru i przezroczystości. Po wylaniu tey
pierwszey porcyi, nową ilość do tygla wnosić na-
deży. Cała ta robota prędko się bardzo odbywa i
2 użytey ilości materyału otrzymnie się pięć uncyy
1 dwie drachmy czystego kwasu fosforycznego w sta-
nie szklistym. Po ostudzeniu tygla i odważeniu
iego, okazało się, że nie więcey iak pół uncyi kwasu
wsiąknął. Z ilości otrzymanego kwasu fostoryczne-
go, oczywiście się okazuie, że ten sposób ze wszy-
stkich dotąd podawanych naylepszy iest i nay-
prostszy.
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Korzystny sposób robienia KwASU BURSZTY*
NOWEGO.

Korzyść w robieniu tego kwasu, nie tylko za-
leży natćm , ażeby większą otrzymać iego ilość, ale
też aby nie utracić w dystyllacyi, iego produktów,
toiest: oleiu lotnego, 1 żywicy, która na cukier
bursztynowy użytą bydź może.

P./V'eischedpodałw roczniku farmaceutycznym
berlińskim bardzo dobre opisanie apparatu z ryciną
w przecięciu, który iak się zdaie, nic więcey nie
zostawuie do życzenia. Składa się on z walcowatego
naczynia Fig. 10. Tab.II. A. A. A. A, maiącego 18 cali
wysokości, a 5 cale średnicy, do którego się bur-
sztyn nasypuie. Dno iego B, iest przedziurawione
i leykowate, ścienia się ku dołowi C. C. C. Koniec
tego leyka opatrzony iest rurką E. E. E. i wpuszcza
się do podstawioney kolby, wodą do połowy na-
laney, do którey po części oley i roztopiona żywi-
ca spływa, kwas osadza się częścią w szklannym
hełmie K, (który na wyższym końcu miedzianego
walca iest osadzony) częścią zaś w samey szyi pod-
stawioney kolby. M.M.M.M. wyraża drugie wal-
cowate naczynie z AE żelazney czyli z surowcu
odlane, z brzegiem szćroko zewnątrz odgiętymm N. N.
dla ochronienia hełmu szklannego od mocnego dzia-
łania ognia. Między blaszanym a miedzianym wal-
cem, mieysea w koło zostawić należy na1 lub pół-
tora cala, które się piaskiem wypełnia, ażeby ogień
nie mógł zbyt mocno na bursztyn działać, a wszę-
„dzie równo dochodziło ciepło. F. F. F, F. okazuią
zwyczayny piec wietrzny na 8 cali od rosztu wy”
soki, a 12 cali szćrokości maiący, przez którego
roszt G. G. i popielnik J. J. część leykowata mie-
dzianego walca przechodzi. Otwor takowy łatwo
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może się zamknąć, kiedy piec pomieniony do in-
nego celu ma bydź wzięty.

Zia pomocą tego apparatu otrzymuie się zkaż-
dego funta Bursztynu (po 16 uncyy licząc) blizko
4 drachm kwasu, twzy uncye oleiu, dziesięć i pół
uncyi żywicy bursztynowey. Kwas sublimuie się
częścią w hełmie, częścią około ścian szyi kolby
podstawioney, do którego żywica i cząstka olei
spływaią (a).

ecz ponieważ ten sposób otrzymania kwasu
bursztynowego, wówczas może bydź tylko korzy=
sinym, kiedy się go bardzo wiele używa; przeto
drugi tutay opiszę iaki podany został przez P. Barth
w Osnabriick, a zawarty w dziele: /Fłermbstads,
Museum des Neusten und IVissenswirdigsten etc.
B. 4. S. 255. Osm funtów grubo ułtuczonego bur-
sztynu ,isię z ośmią uncyami kwasu siarczane-
go od 66? przez godzinę na umiarkowanym ogniu,
wnasza się do retorty mogącey pomieścić (do 50 fun-
tów) a zastosowawszy recypiens z tubulaturą, mier-
ny z początku podkłada się ogień, coraz go natę-
żaiąc, aż do prędkiego roztopienia całey massy
bursztynowey; zmnieyszenie bowiem ognia w tym
razie znaczną sprawule stratę kwasu bursztynowe-
go. Po ukończeniu roboty wszystko się ochładza,
rozbiera się apparat i oddziela oley od płynu kwa-
śnego, który posłużyć może do rozpuszczenia su-
blimowanego kwasu, pozostałego w szyi retorty, i
odstawuie się do krystallizacyi na stronę.

Zwyczaynemi robiąc sposobami, otrzymuie się

 

(a) Chcąc robić lakier bursztynowy, ogrzać należy w kąpieli wo-
dney 2 funty oleyku terpentynowego, do którego wnasza się
uncyami funt 1 na proszek utłuczoney żywicy bursztynowey
i kłóci za każdym razem póty, póki się zupełnie żywica nie
rozpuści, na koniee dodaie się dwa funty ogrzanego pokostt

lnianego, -
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naywięcey łot ieden kwasn ze 16 uncyy bursztynu,
kiedy teraz podług opisanego,uncyą iednę i więcey
otrzymać można. Kwas ten naymnieyszego śladu
kwasu siarczanego w sobie nie okazuie, a z alkali
daie sole, iak kwas bursztynowy nayczystszy.

P. Buchner powiada, że sposobu tego sam
w małey ilości doświadczał, i takim go w rzeczy
znalazł, iak został tu opisany; gdyż ze56 uncyy
grubo utłuczonego bursztynu, wyprażonego w na-
czyniu glinianćm ze trzema uncyami kwasu siarcza-
nego rozlanego równą ilością wody (ciągle mieszaląc
patykiem drewnianym nad żarem) otrzymał przez dy-
styllacyą z kąpieli piaskowey, oprócz wielkiey ilo-
ści oleiu, dwie uncye krystallizowanego kwasu bur-
sztynowego.

Kwas ten wprawdzie nie był wolny zupeł-
nie od cząstek oleynych; ale do użycia lekarskiego
zdatny,bo wątpliwą iest ieszcze rzeczą,czy ma bydź
kwas bursztynowy zupełnie pozbawionym oleiu lo-
tnego , i czy nie okaże się w praktyce lekarskiey, że
kwas pomieniony zupełnie biały 1 bez zapachu, da-
leko mnieyszy sprawuie skutek, iak żółtawy i mo-
ceną wonię oleyku maiący.

Recypiens z tubulaturą, albo w niedostatku
tego, zasadzona w spoieniu między szyią retorty a
recypiensem rurka przewodząca do wody, konie-
cznie iest potrzebna, ponieważ wielka ilość. wydo-
bywa się podkwasu siarczanego, a chociaż tym przez
P. Barta podanym sposobem dystylluiąc kwas, sa-
ma żywica bursztynowa w stratę idzie, iednakże
ze wszech miar zasługuie on na zaletę.

Buchner, Repertoriumfir d. Pharmacie I. B.
Hleft 2. S. 299. |
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Uwagi nad robieniem płynu z ROGU TELENTEGO
- (spiritus cornu cervi) ź płynnego BURSZTYNIA4-

NU AMMONIIAKALNEGO (liquor cornu cervi
| succinatus); Podane przez J. SKOCZNIOWSKIEGO
' aptekarza w Lindawie (a). ,

| Sposób robienia obu tych preparatów we
wszystkich prawie farmakopeiach iednostayny na+
trafiamy. Brać się ma na /iquor cornu cervi płyn
oczyszczony, otrzymany z dystylłacyi rogu ielenie*
go; a na bursztynian ammoniiakalny /iquor cormu
cervi succinatus zoboiętnia się płyn poprzedzaiący
kwasem bursztynowym. Lecz że pierwszy rzadko
w aptekach bywa robiony a drogą handlu sprowa-
dzany nigdy nie iest iednostayny, przeto 1 prepa-
rata różney bydź muszą dobroci. r

Nowa farmakopeia austryacka (b) która się od

wszystkich innych w tćm naybardziey odznacza,

że przy każdym preparacie płynnym, gdzie iest po-

trzeba, pewną iego ciężkość gatunkową ustanawia,
co i z płynnym węglanem ammoniiakalnym przy=
palonym uczyniła, naznaczaiąc ciężkość iego ga-
iunkową na 1,080 a co zaniedbano zostało w nowey
farmakopei pruskiey (e). t
: Nayprościey i naypewniey byłoby, iak się zdaie,

pożądaną zaprowadzić iednostayność, przeż rózpu*
szczanie pewney wagi rogu ieleniego sał cornu cervż
w oznaczoney ilości wody dystyllowaney, zwłaszcza,
że farmakopeia Brerneńska, Piepenbring w fav-
makopei niemieckiey i Fan Mons w xiędze lekar-
skiey, iuż dali tego przykład; ztą tylko różnicą, że
pierwsza na trzy części suchey soli z rogu ieleniego

|nazwaa 

a) Buchner. Repert. f. d. Pharmacie B. III. Heft. 2. Ś. 252.
Pharmacopoea Austriaca 4844. :

c) Pharinacopoca Borussica 4845.
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szesnaście części wody, a drugi na część iednę teyże
soli, trzy części wody brać radzą. Dziwić się po-
trzeba, że nowsze farmakopeie za tym nie poszły
przykładem. Może tego dlaftey nie uczyniły przy-
czyny, że płyn roguieleniego zazwyczay więcey mieć
zwykł w sobie przypalonego oleiu, a niżeli sol ie-
go sucha; lecziabym nie rozumiał żeby w tćm ró-
nica co do ilosci wspomnionego oleiu tak bydź
mogła znaczną, ażeby z tego powodu niepewne-
mu przepisowi, nad pewnym i iednostaynym da-
wać pierwszeństwo, podług którego zawsze równy
i iednostayny otrzymuie się preparat.

Rzecz ta zdaie mi się bydź dosyć ważną, aże-
by na nię zwrócić nanowo farmaceutów uwagę.

Stosunek soli rogu ieleniego do wody, iaki far-
makopea bremeńska przepisuie, zdaie się bydź bliż-
szym do płynu z tegoż rogu przez dystyllacyą otrzy-
manego , a niżeli podany przez Piepenbringa. Że-
by zas pierwszy przepis w całych wyrazić liczbach,
radziłbym częsć iednę soli rogu ieleniego w sze-
ściu częściach wody rozpuszczać.

Płyn rogu ieleniego tym sposobem otrzymany,
zoboiętniony kwasem bursztynowym, drugi dawać
może preparat bardzo dobry i zawsze iednostayny,
przeciw któremu nic, iak się zdaie, nie ma do za-
rzucenia.

 

O Sposobie robienia Balsamu siarczanego, Oleum
„Lini Sulphuratum , podanym przez P. J.C.C.
SCHRADERA.

Podług nowszych przepisów, ma się ten pre-
parat przez wytrawianie siarki w oleiu lnianym ro-
bić, za pomocą miernego ciepła, póki ta się w nim
nie rozpuści. Lecz tym sposobem, wcale się do
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zamierzonego celu nie trafia. Bo chociaż siarka
w rzeczy samey rozpuszcza się w oleiu, kiedy to-
pnieć w nim zacznie, iednakże, po oziębieniu na-
nowo się oddziela, ieżeli nie zupełnie to przynay-
mniey w części, a kiedy powolnie będzie stygło:
wtedy następuie oddział, w długich spiczastych
kryształach.

Również piękne otrzymują się kryształy takim
postępując sposobem zoleykiem terpentynowym. Po-
dług doświadczeń Potta, ma oley anyżowy w podo-
bnym razie naywięcey rozpuszczać siarki: iesli się
do tych doświadczeń weźmie siarczyku wodorodne-
go antymonu, Sułphur Auratum antimonii , wte-
dy rozpuszcza się tylko siarka iego, która za osty-
gnieniem w żółte układa się kryształy, a niedo-
kwas pozostaie. Czerwonych rubinowego koloru
kryształów, iak niektórzy chemicy twierdzą, P. Schra-
der z rozpuszczoney siarki w oleiu nie otrzymał,
lecz zawsze tylko siarczysto żółtego koloru.

Trzeba zatćm, chcąc balsam siarczysty podług
dawnieyszego otrzymać sposobu, zawsze zrobić
wprzód tak nazwany corpus pro balsamo sułphu-
ris, mocno ogrzewaiąc siarkę z oleiem Inianym;*
dopóki zwyczaynego, czarno brunatnego nie na- -
bierze koloru, a takową potćm w znacznieyszey
oleiu ilości rozpuścić.

Dla ostrożności umieszcza się garnek do ką-
pieli piaskowey i z wierzchu przykrywa. Że w tym
razie rozkład następuie, z tego się okazuie naywy-
raźniey, iż się gaz zawsze wydobywa (bez wątpie-
nia slarczysto węglisto wodorodny) a może też
1 siarka cokolwiek się niedokwasza.

Berl. Jahrb. d. Pharmacie 1a Jahrg: auf d.
J. 1806, S. 272,

 



Zmplastrum de tartaro emetico, plasterz winianem
potażu antymonialnym.

Nie dawno wprowadzać zaczęto w.użycie le-
karkie plaster, którego nayważnieyszą częścią skła-
daiącą iest winian potażu antymonialny. Że zaś
sposób iego robienia nie iest ieszcze we wszystkich
farmakopeach podany, przeto postanowiliśmy go
w piśmie ninieyszćm umieścić iak następuie.

R. Emplastri resinae pini Ph. Boruss. (a) unciam unam.
"  Resinae pini unc. semis.

"Terebint. Venet. drachmas tres.

Liquaefact. adm. Tart. stib. unc, semis,

Plaster ten od wielu zalecany, a mianowicie
przez P. RR. Nięman w Merseburgu, służyć ma
w _kongestyach; "mianowicie u dzieci przykładając
go między łopatkami, w zapaleniu krtanż, reuma-
tyzmach, bolach piersi i t« d. ZHujfelands Jour-
nał d. Pract. Hleilk. St 2. S. 118. 1818 Salzb.
'Chir. Zeit. Med. N. 77. S. 411. 1819.
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"Nowy ' sposób robienia Maści Merkuryalney,
UNGVENTUM HYDRARGYRI przez Jana Hic-
GENBOTTOM.

P. Higgenbottom ucieraiąc żywe srebro w moż-
dzierzu kamiennym ze szmalcem wieprzowym,po-
suwzegł w półtorey godziny ukończoną robotę, która
zazwyczay bardzo długo trwać zwykła, tóm zdzi-
wiony nie mógł na początku poiąć, iakim się to

 

(a) Plaster ten , iak wiadomo, robi się dodaiąc do dwóch części pla-
siru tak nazwanego diachilon simplex, część iednę żywicy
sosnowey,



stało sposobem, aż nakoniec przypomniałsobie, że
w użytym na to moździerzu, cokolwiek dawniey-
szey znaydowało się maści, i że znią naprzód żywe
srebro ucierał.

Co go na myśl naprowadziło, że dodatek da-
wnieyszey maści naywięcey się przyczynił do tak
prędkiego utarcia, czyli iak nazywaią umorzenia ży-
wego srebra; iakoż poźnieysze doświadczenia zu-
pełnie go o tey prawdzie przekonały.

Poźniey P./lżggenbottom nowy ten swóy sposób
przygotowania rzeczoney maści wydoskonalił przez
to , iż na sześć uncyy żywego srebra bierze dwie uncye
dawnieyszey tey maści: ztą przyzwoicie w mozdzie-
rzu metal ten uciera; atak iuż we dwie lub we trzy
minuty metal ten niknąć poczyna, po ciągłóm mie-
szaniu przez pięć lub sześć minut doskonałe powstaie
połączenie, i wówczas resztę dodaie szmalcu. Tym
prostym sposobem można w przeciągu 10 lub 12
minut funt maści doskonale utrzeć, kiedy zwyczay-
nym postępując sposobem, kilkanaście godzin czasu
na to potrzeba.

Lubo ten sposób, iak mówi P. Buchner, nie iest
zupełnie nowy, ponieważ w wielu aptekach nie-
mieckich tak się postępować zwykło; iednakże, gdy
nie widzi go bydź bardzo upewszechnionym, uwa--
żał za rzecz pożyteczną umieścić w piśmie niniey-
szćm. Jtepertorium f, d. Pharmaci. II. B.1. Ileft.
S. 95.

Wynalazek takowy nowym bynaymniey nazwać
się nie może; ponieważ P. Seaume bardzo dawno
tym sposobem robić uczy maść z żywego srebra.

Podług doświadczeń P. P/anche, niezmiernie
ma przyśpieszać utarcie żywego srebra i połączenie
iego zinnemi tustościami, oley z żółtekjod iay wy-
ciskany ; zwłaszcza kiedy ten nie iest kielsia robio-
ny. Dwanaście kropel takowego oleiu, który przed
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rokiem był robiony,wystarczały mu do utarcia dwóch
uncyy żywego srebra w kilku minutach.

Inni nawet radzą dodawać siarki, ażeby przez
to, utarcie żywego srebra metallicznego przyśpieszyć.
Lecz te wszystkie sposoby bynaymniey celowi swo-
iemu nie odpowiadają, ponieważ maść szara mer-
kuryalna nie zawiera w składzie swoim niedokwa-
su żywego srebra, ale sam metal bardzo drobno
podzielony, iak liczneiścisłe przedsiębrane doświad-
czenia P. /ogeła w Paryżu przekonywaią; który
znalazł, że tylko w słarey maści znaydauie się cokol-
wiek niedokwasu.

Sprawiedliwą zatćm czyni uwagę P. Rudrauff
w pisemku _Auszięge a. d. Briefwechsel. d. Gesell.
Corresp. Pharm. S$. 76. 85. (1813). i P. Binder
tamże, że wszystkie dotąd wyszukiwane sposoby do
prędkiego utarcia żywego srebra na nic się nie przy-
dały, owszem daią tylko powód do rozmaltego
nadużycia. Podług niego, iak i P. Binder świadczy,
naylepiey i nayprościey robi się maść ta, biorąc
po równey części żywego srebra i łoiu kozłowego,
a resztę Ufustości wieprzowey. Zimową porą łóy
dniem wprzód wnieść trzeba do pokoiu, żeby się
cokolwiek rozmiękczył i dawał z łatwością rozcierać
dak w lecie. Łóy ten wniesiony do patelni lab kotła
żelaznego , ciągle ucierać należy , dodaiąc cokolwiek
oleyku rozmarynowego, a żywe srebro bardzo się
prędko podzieli; gdy to nastąpi, wnasza się częścia-
mi ułustość wieprzowa. Tym sposobem można funt
żywego srebra w przeciągu iedney godziny utrzeć,
atak cztery funty maści w półtorey godziny zrobić.

Maść tym sposobem przygotowana, ma kolor
błękitno szarawy, pozór iednostayny, i niedaie po-
strzegać w rozcieraniu na papierze lub dłoni kulek
żywego srebra: ogrzewanie kotła w ciągu roboty
wcale iest nie powzebne. Tłuczek ma bydź tylko
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do tego osobny z drzewa u spodu bardzo płasko
wytoczony i obszerny; kocieł żeby nie był ani: za-
nadto płytki, ani też kulisty u spodu.

 

Nowy i'naykrótszy sposób robienia PLASTRU
BLEYW480WEGoO (Emplastrum album coctum)
przez P. DROMMSDORFFA podarty.

Wiadomo, że bleywas niczćm iest innćm, iak
*kombinacyą kwasu węglowego z niedokwasem oło-
wiu, a sól ta węglanu ołowiu, iedynie się tylko
w fabrykach wyrabia.

Lecz wielka szkoda, że wszystek prawie bley-
«was w handel odtlawany, prawie nigdy nie bywa
czysty, ale zawsze skażony lub fałszowany rozmaite-
mi rzeczami, iakoto: utartym alabastrem , kredą,
albo marmurem na miałki proszek zamienionym.
A ponieważ plaster z takim bleywasem trudno się
daie robić, i nigdy nie bywa dobry; innych więc
postanowiłem szukać środków i sposobów, dla za-
pobieżenia tey nieprzyzwoitości.

Chociaż , śrówih mówiąc, bez plastru bley=
wasowego wybornie obeyśdźby się można, zastępu-
iąc go plastrem z gleyty czyli tak nazwanym Hmp/.
diachil. simpł.; lecz ponieważ plaster bleywasowy
we wszystkich farmakopeach iest przyięty, a prócz
tego przyzwyczaieni do niego Medycy i Chirurgo-
wie często zapisuią, inawet u pospólstwa bardzo
iest ulubiony ; dla tego robić się 1utrzymywać w A-
ptekach musi.

Myślałem nad tćm, iakiby znaleść można spo-
sób robienia dobrego i białego plastra ołowiane-
go bez użycia na to samegoż bleywasu; rozmaite
<zyniłem doświadczenia, i udało mi się nakoniec
szczęśliwie trafić. do zamierzonego celu.
Pam. Farmaceut. Jul. T.1L N. 1. 6
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Możnaby na to użyć czystego węglanu ołowiu,
przez precypitacyą cukru ołowianego, saccharum
saturni, za pomocą czystego potażu; lecz sposób
takowy za nadtoby drogo przychodził: bo chociaż
się occian potażu w tym razie za produkt uboczny
"otrzymuie, i może bydź po oczyszczeniu przez gaz
wodorodny siarczysty użytym; iednakże wielka ilość
occianu ołowiu, w stosunku do robiącego się i bar-
dzo często używanego plastru bleywasowego, nie
odpowiadałaby iego wypotrzebowaniu.

Niedokwas ołowiu w troiakim stosunku wcho=
dząc w związek z kwasem octowym, trzy różne for-
muie związki: 1mo, daie sól kwasną czyli znaiomy
cukier ołowiany, Saccharum saturni; 2. Zobo-
jdętniony oceian ołowiu otrzymuiący się przez nasy-
cenie, czyli raczey zoboiętnienie octu dystyllowane-
go czystym niedokwasem ołowiu, a ten w miękkie
krystalizuie się blaszki; 5. Kombinacya zaś stanowi
sól nierozpuszczalną w wodzie ze zbytkiem zasady,
toiest: mało maiącą w składzie swoim kwasu octo-
wego a wiele niedokwasu ołowiu. Ta to właśnie 0-
statnia sól zdawała mi się bydź nayprzyzwoitszą i
naykorzystnieyszą do zastąpienia zwyczaynego a nay-
częściey fałszowanego bleywasu do robienia z niego
plastru. A ponieważ dopiero cukier ołowiany w bar-
dzo niskiey znayduie się cenie w handlu; przeto i
sól pomieniona ze zbytkiem zasady dosyć tanie i
korzystnie robioną bydź może. Trommsdor// lóurne,
d. Pharmacie. B. 20. St. 1. S. 82. 1816.

Nayprostszy sposób ;dbieDRZÓWEIW1U ze zbytkiem
. zasady.

Na ośm funtów (licząc funt po 16 uncyy) dy-
styllowaney wody, w kotle miedzianym umieszczo-
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hey nad wolnym ogniem, bierze się dwa funty cu-
kru ołowianego saccharum saturni i rozpuszcza
w pomienioney wodzie, ciągle mieszaiąc. Po zu-
pełnóm roztworzeniu, dodaią się śry funty miałko
utłuczoney Gleyty. Wszystko się utrzymuie w cią”
głóm mieszaniu nad ogniem , patykiem drewnianym.
Massa w tym razie światego nabiera koloru i state
się nakoniec śnieżysto białą, która się w miarę gę-
stnienia w gruzły rozmaitey wielkości zbiia. Do te-
go doprowadziwszy stopnia , rozciera się zapomocą
tłuczka drewnianego póty, póki się w massę gęstą
nie zamieni. Wybrana potćm z kotła, rozpościera
się na papier wodny lub bibułę i suszy, w lecie
bez ciepła sztuczaego wcieniu, a zimą w izbie do-
brze ogrzaney, póki zupełnie się nie pozbawi wilgo<
ci. Z użytych materyałów otrzymuie się 53 funta:
massy solney, mocno zbitey i bardzo ciężkiey, zi-
pelme białego koloru, która się na proszek tłucze
i do użycia zachownie.

Podług rachunku P. Trommsdor/fa, użycie
soli pomienioney na mieysce bleywasu, mało có
drożey przychodzi; lecz zWO strony tę wielką
przynosi korzyść, że w czasie nadzwyczay krótkim,
bardzo piękny, snieżysto biały otrzymuie się plaster.
Brać tylko należy w inney, iak w użyciu samego
bleywasu, proporeyi oley, ato, podług przepisu na-
stępuiącgo:

Sposób robienia płastru z occianu ołowiu.

Naprzód bierze się 5 funt. (po 16 uncyy) czyż
stey oliwy, ogrzewa w kotle miedzianym 1 dodaie
cztery funty uiłuczonego na drobny proszek occia-
nu ołowiu ze zbytkiem zasady: z resztą, gotuie się
i postępuie sposobem zwyczaynym. W przeciągu
pół godziny całasię rozpuści massa, i gęstość mieć
będzie przyzwoitą. Nie należy wszakże rozpalać po<

6*
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mienioney massy plastrowey, lecz tylko od czasu
do czasu potrochę dodawać wody.
„  Nakoniec tę ieszcze mam dodadź uwagę, że
chociażby się w occianie ołowiu ze zbytkiem zasa-
dy, icząstka gleyty nierozpuszczonęy zostawała,
ta wpływu szkodliwego na białość plasuru mieć
nie będzie.

 

Nouy preparat pod nazwiskiem MYDŁA AMMO+
|. NIAKALNEGO (Sapo ammoniacalis) przez Pana

GvDRETA zalecany.

Chociaż mamy iuż gatunek mydła ammonia-
kalnego, tak nazwane Zdnimmentum volatile; iednak-
że niedawnemi czasy podał P. Goudret czynnieyszy
ieszcze tego rodzaiu preparat: dla tego, że postrze-
gał, iż chorzy częstokroć. wzbraniają się: od użycia
zastosowania do ciała żywego, ognia, tam nawet,
gdzie ten środek koniecznie bywa potrzebny. Za-
pewnia on, że mydło aminoniakalne przez niego
podane mieysce ognia zastąpić może, i że w potrze-
bie zaiątrzenia do czerwoności, dlawytrawienialub
istotnego wypalenia, bardzo iest pożyteczne. Stałe
mydło, ammoniakalne robi się topiąc drachmę
ieduę stałego oleju z Kąkao, z dodaniem 6 albo 8
drachm ammoniaku kaustycznego spźritus. salis
ammoniaci causticus.

Oley z Kakao zwolna się roztapia nad ogniem
i dodaie ammoniak kaustyczny,. ciągle: mieszaiąc,
póki się wszystko w stałe nie zamieni mydło. Na
mieyscu oleiu, z Kakao, użyć można i łoiu kozło=
wego po równey biorąc części z. aaamoniakiem
kaustycznym. Łóy się rozpuszcza w słoiu lub
flaszcez obszernym otworem wsławiaiąc ią do ką

pieli wodney; nie należy iednak do zbytku roz+
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grzewać, ammoniak częściami się dodaie, kłócąc
1 mieszaiąc za każdym razem naczynie aż do ozię-
bienia. "Tym sposobem bardzo białe otrzymuie się
mydło, daiące się z łatwością smarować. Osta-
tm ten sposób, biorąc na mieyscu oleia Kakao, łoiu
kozłowego , daleko gęstsze ddb mydło.

Lekarstwo to, palące czyli sprawuiące zaiątrze-
nie, służyć może, podług potrzeby do wzniecenia
czerwoności lub do wytrawiania mieysc, gdzie ma
bydź zastosowane. Pierwszy chcąc otrzymać sku-
tek , prosto się tylko naciera; a w sposobie plastra
nasmarowane i do skóry przyłożone, w minut 12
czerwoność sprawuie; utrzymywane przez godzin
dwie wygryza i trawi ciało, iak samo żelazo roz-
palone. Przez okładanie tćm mydłem, zapobiegał
P. Goudret, rozwiianiu się chórób rozmaitych, ia*
koto: gwałtownemu zapaleniu, kokluszom, choro-
bie krup zwaney, i przekonał się, że w rzeczy sa*
mey tak dzielnie skutkuie, iak plaster z much hi-
szpańskich, a nie sprawuie tych nieprzyiemnosci,
które temu ostatniemu towarzyszą. Nie należy tyl-
ko pomienionego preparatu w znaczney robić ilo-
ści, żeby przez długość czasu nie wietrzał, Grindeż
Medicinisch Pharmaceutische Blatter. 1. Heft.
S$. 27. 1819.

 

O Tafcie W'ezykatoryyney służącey zamiaśt
Plastru z much Hiszpańskich robionego ,

przez M. SzuLca. za”

Pierwszym wynalazcą tego gatunku tafty lub
ceraty, o którey tu mamy mówić, był P. Zoież ap-
tekarz Paryzki. Dla utrzymania iey na skórze uży
wał papieru lgnącego, który się bydź zdaie napro-
wadzonym rozczynem kleiu rybiego. „Lecz wyna-
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dazku swego nikomunie obiawił: kiedy P. Drouot
farmaceuta w Nancy nic nie wzmiankuiąc o odkry-
ciu P. Boiet, ogłosił w trzecim tomie dziennika
medycznego Paryzkiego (a) nasiępuiący sposób ta-
fly wezykatoryyney. Naprzód przygotowuie dwie
po osobno tynktury. Pierwszą z tych pod N. 1.
robi, nalawszy pół uncyi pokraianey kory wilczego
łyka dwiema uncyami eteru octowego, wystawia
przez dni ośm do wytrawienia na zimno; drugą
pod N. 2 przysposabia nalewaiąc półtorey uncyi
much Hiszpańskich w proszku, dwiema uncyami
eteru octowego, i iak pierwszą przez dni ośm na
zimnie wytrawia.

Płyny stąd otrzymane, zlewaią się do iednego
naczynia razem, a pozostałość nalewa się powtórnie
eterem octowym. Po kilkadniowóm wytrawieniu,
płyn się zcedza, miesza z powyższemi tynkturami,
1 w tak połączonym płynie rozpuszczają się dwie
drachmy kolofomi. Po czćm się tafia gummowa-
na lub cerata, wielkości łokcia kwadratowego na
ramach rozpina i naprowadza za pomocą pędzla
malarskiego tynkturą, powyższym sposobem przygo-
towaną i zachowuie się do użycia.

Do opatrywania zaś Sosa wezykatoryi,
uczy P. PDrouot przygotowywać papier następulą-

cym sposobem.
Z iedną uncyą tynktury pod. N. 1 miesza dwie

drachmy pod N.2, i do tego dodaie cztery uncye
kolofomii. Po rozpuszczeniu się iey, naprowadza tym
płynem papier kleiowy, tak, iak się wyżey o tałcie
powiedziało.

Tafia wezykatoryyna na szczególnieyszą w pra-
ktyce zasługuie uwagę, dla tego, iż w każdym

 

 

(a) Nouveau Journal de Medicine chirurgie et Pharmacie T. III.
Decembre 1818, pag. 302.
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względzie mieysce plastru z much hiszpańskich za«

siąpić i zawsze iak plaster angielski w pogotowiu
bydź może. ł

| Jednę ma tylko niedogodność, iż wyżey opi-
sanym sposobem robiona, daleko droższą bydź musi

od zwjyczaynego plastru wezykatoryi, ponieważ do

robienia tey tafty drogi iuż z siebie eter octowy

wchodzi. Ażeby zapobiedz tey nieprzyzwoitości,

podaię daleko tańszy sposób robienia pomienioney,

tafty; używaiąc, nie samego, lecz wyskokiem rozla-

nego eteru lub robionego sposobem Dra „mic (b),

toiest: 20 części octu mocnego ze dwiema częściami
wyskoku na 80? aż do suchości dystylluiąc. W tak

otrzymanym płynie, wytrawia się iak wyżey kora
wilczego łyka i muchy hiszpańskie utłuczone na

proszek, a to w ilości przepisaney. Jeszcze za-

miast dwóch drachm kolofonii można użyć tyleż

gummy Żuforbii. Z resztą naprowadza się cerata

sposobem wyżey opisanym.

Łatwy sposób robienia solanu potażowego (chlo-
ras potassae v. Hłyperhaloispotassae), z przy-

łączoną ryciną apparatu do tego, przezM.

SZULCA.

Sposoby robienia preparatu, dawniey pod na-
zwiskiem przesolanu potażu (murias superoxygenatus
potassae) znaliomego, podawane, tak są różne i tyle

wymagaią złożonych apparatów; że nie każdemu
z równą łatwością przychodzi go, samemu sobie
zrobić.

Mnie udawał się sposób, za pomocą opisane-

WRP rawa

 

(b) Buchner. Repert. f. d. Pharmacie 1V. B. 3. Heft. 8. 400. 1818,
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go tu apparatu, następuiący: naprzód rozpiiszcza
się funt 1 węglanupotażowego w 5 funtach wody
dystyllowaney, przesącza się przez bibułę i zosta-
wia ieszcze w spokoyności przez dni kilka, po-
wtórnie się cedzi i zlewa do wąskiego a wysokiego
słoia, któregoby obiętość dwa razy tyle wynosiła
ile się w ńim znayduie płynu. Powtóre, bierze się
soli kuchenney nad ogniem wysuszoney funtów 5,
czarnego niedokwasu manganezu czyli braunsztey-
nu (oxydi magnesii) uncyy 16 i razem zmieszawszy,
sypie się do Retorty; w apparacie złożonym, iak
wyraża Tab. Il. Fig..6. Spoienia retorty z tu-
busem środkuiącym, i z Flaszką, naydókładniey
okitować należy, i pęcherzem odwilżonym obwią-
zać, ażeby uchodząca z retorty chloryna, nigdzie
wolnego nie miała wyyścia, prócz drogi sobie prze-
znaczoney. Po osuszeniu spoień mieszaią się 2 fun-
„dy kwasu siarczanego z 1. fuńtem wody i nalewaią
przez tubulaturę, na mieszańinę w retorcie będącą;
otwór się wraz zatyka i mocno obwiązuie pę-
cherzem. Wnet chloryna zaczyna obficie przecho-
dzić i nasyca rozczyn potażu. Póki chloryna
przechodzi, ognia poddawać nie wypada, ażeby ńagle
wydobycie się gazu, apparatu nie rozsadziło. Kie-
dy iuż bąble gazu uchodzić przestaną, w ten czas
ogrzewa się retoria; równy lekki poddaiąc ogień
temperatura powinna bydź ciągle. równą i niezbyt
wielka. Ukończenie roboty poznaie się po żółtym
i skrzepłym niedokwasie siarki, która się w szyi
retorty zbiera. Płyn we flaszce owwzymany odsta-
wia się do krystallizacyi na zimno w mieyscu spo-
koynóm. ościek od kryształów oddzielony, po-
wtórnie się zagęszcza na wolnćm paruiąc cieple
i w mieyscu zimnóm odstawia, póki się cokol-
wiek krystallizuie. Cała ta robota póty się po-
wtarza póki powstawać będą kryształy. Wszy-
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stkie ztąd otrzymane kryształy razem się w małey
ilości wody wrzącey rozpuszczają, 1 nanowo do

krystallizacyi odstawuią. Pora zimowa naydogo-

dnieysżą iest do robienia tego preparatu, ponieważ

naybardziey sprzyia krystalliżacyi tey soli pod -po-
stacią blaszek foremnych.

Opisanie Apparatu na 'Tab. Il. Fig. 6.

„ Piec żelazny.
Donica z piaskiem.
Retorta z tubułaturą.

„ Ruraszklanna środkuiąca (Tubusintermedius).
W niedostatku tubusów pękatych użyć mo-
żna odpalonych szyiek z retort nieużytyćh.

Słóy podłużny wąski, którego obiętości po-
łowę tylko płyn potażowy zaymować po-
Winien.

F. Rurka szklanna zanurzona w rozcieku o pół
cala tylko ode dna odległa.

G. Rurka włoskowa (Z'ubus capillaris) służąca
do wypuszczania zbyt nagromadzoney chlo--
ryny; ta nie powinna głębiey przechodzić
nad korek lub denko drewniane.

H. Pokrywka drewniana dobrze przypadająca do
otworu słoia przez którą rurka F. i G

przechodzi, a które to rurki dobrze powin-

ny się okitować.

S
O
P
>

fi

 

Sposób robienia FosFoRaNU ŻELAZA w stanie

płynnym przez Prof. Jvca podany.

Niedawnemi czasy wprowadzać żaczęto w uży=
cie lekarskie fosforan żelaza pod rozmaitą formą.

Każda prawie apteka inny pod tóm nazwiskiem

dostarczała, preparat, ponieważ stałego przepisu do
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iego robienia dotąd nie było, i w żadney farmako=*
pei bie iest opisany.

Móy sposób robienia „tego lekarstwa iest na-
stępuiący: półtorćy uncyi świeżo robionegosiarcza-
nu żelaza, rozpuszcza się w iednym funcie wody
Wał © a płyn na którym. wraz błonka
ęglanu żelaza powstaie, rozkłada się przez dosta-
śą ilość, zupełnie zoboiętnionego węglanu po-
tażu. Otrzymany stąd osad brudno zielonawy do-
brze się obmywa, tak, ażeby ani sladu siarczanu nie
okazywał, który w otwartem powietrzu, susząc go
w 179 brunatno czćrwonawego nabiera koloru. Wę-
glan ten żelaza, wraz po wymyciu, póki ieszcze
jest wilgotny, wnasza się do szklanney obszćrney
czary i dodaie się do'miego tyle fosforycznego kwa-
su, ile potrzeba doiego zupełnego rozpuszczenia.
Teśliby zaś płyn po ogrzaniu ieszcze cokolwiek oka-
"zywał wolnego kwasu, wówczas dla zoboiętnienia,
dodadź należy węglanu żelaza.

Płyn takowy nad„wolnym ogrzewa się ogniem,
w takim razie mętnieć poczyna, a kiedy się da po-
strzedz w dalszćm ogrzewaniu, że iuż nie osadza
mętu, wtedy zlewa się na papier wodny i przesą-
cza. Na filtrze pozostale czarny nierozpuszczalny
w wodzie proszek, który zdaie się bydź odmiennym
gatunkiem fosforanu żelaza. Płyn żółty przesączo-
ny, daley się ieszcze paruie; obłoczki w nim sza-
ro żółtawe powstaią, ale te przy żagęszczaniu roze
cieku, na powrot niknąć zwykły; oddziela się tyl-
ko mada cząstka białego osadu, który iest na do-
tknienie twardy i szorstki nakształt piasku. Płyn
znowu się do gęstości syropu paruie i zamienia
w massę rogowatłą; a osad biały, który na początku
był powstał (bez wątpienia drugi gatunek fosforanu
żelaza) nanowo się rozpuszcza.

Takim sposobem zupełnie oczyszczony fosfo-
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ran Żelaza, rozczynia się w pięciu częściach wody
dystyllowaney. Preparat ten w stanie płynnym, iak
się iuż po wielu robi aptekach, ma ciężkość ga-
unkową = 1,000 — 1,100. Kolor iego zaledwo zna-

_<czny, do winnegosię zbliża. Buchner. Repert. f. d.
Pharm. III. B. 2. Heft, 8. 219.

Postrzeżenie względem oleyku lotnego z GAŁEK
MUSZKATOWYCH przez J. GvTA.

Długićm doświadczeniem nauczony , że się ole-
ie lotne, rzadko kiedy prawdziwe z handlu otrzy-
muią, postanowiłem ie raz nazawsze u siebie dy-
styllować. Z kolei iedy, wypadło mi nastawić do
dystyllacyi gałki muszkatowe, dla owzymania z nich
oleyku lotnego. Dwa funty więc utłuczonych ga-
łek muszkatowych nalałem 16 funtami wody, w alem-
biku imałym ogniem dystyllować począłem. Woda
na początku przechodząca białawego koloru, bar-
dzo mocny i przyjemny miała zapach gałek muszka-
towych; a razem unosiła z sobą oley lotny wsta-
nie płynnym, który się po ostudzeniu natychmiast
w miassę dosyć zsiadłą ścinał i pływał po wodzie.
Utrzymywałem dystyllacyą równym stopniem ognia,
póki iuż oley z wodą przechodzić nie przestał. Po
przerwaniu tey operacyi, postrzegłem w butlu,
w którym się woda dystyllowana znaydowała zna-
czną ilość oleiu lotnego, iuż w stanie skrzepłym,
uncyą iednę i drachm pięć ważącego. Zdarzenie
to, że oley lotny z gałek muszkatowych w skrze-
płą zamienił się massę, wprawiło mnie w podey-
rzenie, czyli przez podniesione ciepło nie przeszedł
razem i oley stały. Żeby się o tćm przekonać, do-
świadczałem go z wyskokiem na 729 Hicht. nalewa-
iąc na dziesięć gran tego oleyku dwie drachmy wy-



skoku; płyn takowy mocno kłócąc i ogrzewaiąc dó
zagotowania doprowadziłem, ale się bardzo mała
ilość oleyku rozpuściła. Podobnież się zachowy-
wał i z eterem siarczanym, z tego wnieść można; że
oley ten, nie wszystek ż lotnego się składał; ale że
większą część stałego miał przy sobie, a za podnie-
sieniem ognia do przyimniku (Recipiensu) wespół
złótnym przeszedł. Nakoniec chciałem przez dystyl-
lacyą powtórną, z małey retoriki od oleiu skrze-
płego płynny odzielić; ale mi się i to nie udało.
Przepędzony bowiem do przyimnika oley, równie
iak pierwszy krzepnąć począł i w niczóm się od
tamtego nie różnił. Płyn wodny po pierwszey dy-
styllacyi w alembiku pozostały, mócno ogrzany i
przecedzony , zawierał cokolwiek oleiu stałego , któ-
ry się na powićrzchni rozcieku unosił. Z tego za-
tóm, co mnie się dało postrzedz, wnieść można; że
oley w pierwszey dystyllacyi otrzymany, składa się
w małey części z oleiu lotnego, a więcey nieró-
wnie ze stałego, daiącego się w wyższey tempera-
turze przepędzać. Co nawet i mała ilość massy po-
zośtałey w alembiku zdaiesię potwierdzać. Zósta-
iąc ieszcze w niepewności, czy krzepnienie oleyku
lotnego z gałki muszkatowey, do istotnych czy przy-
padkowych iego należy własności; postanowiłem
doswiadczenie powtórzyć. Lecz w tym razie, wzią-
Tem tylko trzy uncye gałek muszkatowych, i te wo-
dą, z pierwszych otrzymaną nalałem. W dystyllo-
waniu przechodził oley płynny, unoszący się nad
wodą, którego ilość na wagę, pół drachmy wy-
nosiła, i wszystkie miał własności czystych oleiów
lotnych. W tymże samym bowiem wyskoku i cte-
rze, z łatwością się rozpuszczał, a zapach miał pier-
wszemu podobny. W szyi zaś retorty i przyimnika,
cokolwiek się osadziło oleyku skrzepłego, który
zupełne do pierwszego .miał podobieństwo i równe
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tamiemu własności. Z.tego wszystkiego się. oka-
zuie , że gałki muszkatowe dwoiaki maią oley, daią-
cy się w dystyllacyi ulotnić. Ztychieden tylko praw-
dziwie iest eteryczny , kiedy drugi do „stałych ole-
iów się zbliża,inaywiększą część stanowi całey skrze-
płey massy , tudzież z lotnym w ścisły wchodzi zwią:
zek.  Powtórzona dystyllacya zdaie się to mnie-
manie wspierać, i dowodzi, że wdystyllacyi zanad-
to był mocny ogień użyty, i że ten „| część nawet
stałego oleiu do przyimnika uniosł. Stąd się ła-
two daie tłumaczyć, tak mała ilość otrzymanego
oleyku „lotnego Ww dystyllacyi powtórzoney: bo re-
torta nie mogła przyiąć tak wysokiey temperatury,
iak alembik metalliczny, i dla tego oley, stały Wio
retorty i przyimnika, osadzać się musiał.

Nie przestaiąc natych doświadczeniach, chcia-
łem się ieszcze dowiedzieć, czyli taknazwanykwiat
muszkatowy , podobnym By gałka zachowuie się spo-
sobem. Lecz przedystyllowane tzy uncye tego
kwiatu, ze cztćrema funtami wody, dały tylko gran
80 legkn lotnego, w kolorze nieco bladszym iak
zz gałek muszkatowych, z resztą wszystkie miał własno-
ŚCI. oleiów lotnych: bosię i w wyskoku i1 w eterze
z łatwością rozpuszczał. Stałego zaś oleiu ani śla-
du otrzymać nie było można.

 

Postrzeżenia nad Krystąllizacyą oleiu zai
BAHUNU (Ledum palustre) przezK.WAGNERA.

Roślina kraiowa, dobrze znaioma pod nazwi-
skiem Bagna pospolitego czyli Bahunu, Ledum
palustre L. oprócz użytków w gospodarstwie w ró-
żnych chorobach bydła, doo. szkodliwych
owadów , garbowania skór i t. d. służąca (a), i

  

(a) 1. A. MurrayArzćney-Vorrath, 'B. a. 5. 130.
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w medycynie mianowicie we Szwecyi z pomyślnym
skutkiem używaną bywa. Świadczą 0 tćm Zinneusz,
Haartman , JFahlbom Scopoli , Jacquin , Biorn-
łund, Odchelius, Rosenstein, Dalberg, Hagstróm,
Clusius i inni, którzy ią dorzędu lekarstw bardzo
czynnych liczą. Własności iey narkotyczne i uży-
tek w sztuce lekarskiey, nie dawno przez /'oigte-
ła (b) opisane, na szczególnieyszą zasługują uwagę.
Świeżo nawet mamy podaną wiadomość przez P.
Grindela (c), że zamiast bardzo czynney rośliny
Rhódendron Chrysanthum, z dobrym skutkiem uży-
wany był Bahun, a mianowicie w chorobach ar-
trytycznych. "Tu się stosować może P. de Candolle
uwaga, że zewnętrzne podobieństwo roślin, ma coś
wspólnego z ich skutkami. Co powiedziecby mo-
Żna i o naszym Bahunie.

Iakoż w samey rzeczy wnosić wypada, że w tey
roślinie pierwiastek narkotyczny szczególney bydź
musi natury; zapach iey bowiem niezmiernie na
nerwy działa, lubo Dr. Rauchfus (d) w rozbiorze
chemicznym, żadney o nim nie czyni wzmianki. Na
żądanie iednego z Lekarzy tuteyszych, chcącego do-
świadczać skutków tey rośliny, zebrałem iey zna-
czną ilość w roku 1811, a korzystaiąc z tey oko-
liczności, zrobiłem z Bahunu w czasie kwitnienia
zebranego, extrakt, i przedystyllowałem na oley lo-
tny, którego z 10 funtów ususzoney rośliny, dwie
uncye, trzy drachmy i pół otrzymałem (e).

Płyn na początku roboty zwolna przechodzący,
miał zapach nie zbyt mocny; lecz za podniesieniem
temperatury, woda biaława przechodzić zaczęła

  

b) F. Voigteł. Arzneimittellehre 2. B. Abth. 2. S. 354 (1817)
c) Medicinisch pharm. Blaetter. 4. Heft. S. 17. 1819.
d) T'rommsdorf/ Journal. d. Ph. 3. B.1. St. S$. 180.
(e) Rauchfus z 12 uncyy teyże rośliny trzy drachmy otrzymał oleyku

lotnego. | :
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z mocnieyszą coraz wonią sameyże rośliny. Zapach
pomieniony narkotyczny , obeymuiący głowę, w od-
dalenia do rożanego się zbliżał. Smak wody był
szczypiący, gorzkawy. i korzenny; zebrany nastę-
puiące okazał własności:

Lżeyszy od wody; kolor ma światło cynamo-
nowy, do oleyku goździkowego podobny (f. Za-
pach iego, iak się iuż powiedziało, zbliża się do ró-
żanego, którym atmosfera napełniona, ból głowy
sprawuie; smak ma ostry, szczypiący, gorzkawy;
w eterach łatwo się rozpuszcza, podobnież się i
z wyskokiem zachowuie, któremu różaney udziela
woni; z oleiami stałemi i lotnemi łatwo się łączy;
z wodą i dalszemi ciałami zachowuie się iak wszy-
stkie oleie lotne.

Dekokt z dystyllacyi pozostały, przecedzony,
miał kolor brunatno-czerwonawy, zapach nierównie
słabszy od infuzyi, smak gorzki ściągałący. Extakt
po wyparowaniu odwaru otrzymany, miał kolor
brunatno-czerwony, ciemny, do extraktu czerwo-
ney kory peruańskiey podobny; smak gorzkawy,
mocno ściągający; zapach narkotyczny zbliżaiący
się do makowego; z potażem i wapnem kaustycznóm,
nawet i po upłynieniu długiego czasu nie traci za-
pachu. Nadziałanie ognia wystawiony, właściwy
sobie wydaie zapach, nakoniec się przypala i lekki
zostawuie węgiel. W wodzie łatwo się rozpuszcza
i płyn daie mętny ciemno-czerwonego koloru, roz-
czyn ee zsiarczanem żelaza czarnieie i obfity
czarnawy daie osad, z siarczanem miedzi bruna-
tućy nabiera farby, z sułimą (mercurius sublimatus
corrosivus) żadney na pozór niezdaie się podlegać
odmianie; od przywęglanu potażu ciemnieyszym się

+

  

() P. Rauchfus owzymał go w kolorze białym,
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staie. W zimnym wyskoku mało, a we wrzącym
blisko połowy się. rozpuszcza. Część po wyciśnie-
niu dekokcyi pozostała, zawiera. w sobie ieszcze
żywicę, która się przez wyskok daie wyciągnąć.

Oleiek lotny z dystyliacyi otrzymany, w na-
czyniu dobrze zatkniętóm, zostawiony w spokoy-
ności, po trzech leciech ciemnieyszego nabrał ka-
loru izaczął osadzać tak na dnie, iakoi około ścian
flaszki, istotę krystaliczną, która się poźniey wigły
układać poczęła. Własności tey .substancyi są na-

stępuiące: oddzielona od płynnego oleyku bahu-
nowegoi wysuszona, zdawała się mieć podobieństwo
do kwasu benzoesowego. Kolor był iey białawy,
zapach podobny do. samey. rośliny; smak nieco
gorzki, kamforowy; za mocnćm ogrzanićm wraz
się rozpływa, lecz się nie pali płomieniem ; po ostu-
dzeniu krzepnie. W wyższey temperaturze na po-
czątka mocny i narkotyczny wydaie zapach, ,po-
czyna się sublimowaći nakoniec rozkłada się, cząstkę
zostawuiąc węgla.

Kryształy pomienione lżeysze są od wody, a
za ogrzaniem cokolwiek w niey się rożpuszczaią:;
z resztą zaś w stanie płynnym unoszą się pod po-
stacią kropel, które po oziębieniu krzepną. Na
tynkturę lakmusu, substancya ta bynaymniey mnie
działa; łavwo się w kwasie siarczanym wodą ;roz-
danym za pomocą ciepła rozpuszcza, kiedy zimny
żadney z nią nie sprawuie odmiany ; w mocnym kwa-
sie siarczanym,na zimno nawet wraz się rozpły=
wa, na kształt oleiu i w związek z nim wchodzi;
a płyn ztąd przezroczysty zimną rozlany wodą, bia-
ławego nabiera koloru. Słaby kwas saletrowy nie
na nię nie działa, i w nim tylko za pomocą «cie-
pła się rozpuszcza, a płyn żółtawego nabiera ko-
loru, z którego za dodaniem wody nic się nie od-
dziela. Kwas.wodosolny podobnieżistotę: pomie-



nioną rozczynia, a ulatnialąc się czuć daie zapach
oleyku bahunowego, również się zachowuieizkwa-
sem octowym. i „3 |

W ogrzanym rozczynie potażu czystego zupeł-
nie się rozpuszcza, płyn mąci się stygnąc, a za do=
daniem wody, biały powstaie osad płatkowy; także
się zachowuie i z ammoniakiem kaustycznym. W e-
terach kryształki te na zimno zupełnie się rozpu-
sczalą, z solucyi tey, przez wodę oddzielone bydź
mogą. Nie solwuią się zaś w wyskoku zimnym). ale
tylko za pomocą ciepła; za dodaniem wody płyn
mlecznego nabiera koloru i zapachu różanego.
W samym oleyku bahunowym mocno ogrzane, ła-
two się rozpuszczaią i krystallizuią po nieiakim
czasie.  Dodaiąc cokolwiek wyskoku do oleyku
bahunowego, ten krystalizacyą iego nadzwyczay
przyśpiesza, a powstające ztąd kryształki wmiarę
długości czasu, rozmaitego bywaią kształtu.

'Te są moie tymczasowe postrzeżenia nad oley-
kiem lotnym bahunu i substancyą w nim się osa-
dzaiącą pod postacią foremnych kryształków, któ-
rych dokładnieysze wyśledzenie własnosci, i poró-
wnanie z kwasem benzoesowymikamforą, poźniey-
szemu zostawuię czasowi; kiedy mi okoliczność do-
zwoli dokonać ściśleyszego całey rośliny rozbioru.

 

O krystallizacyi OLEIU MIĘTY PIEPRZOWEY,
? Postrzeżenie M.MACHNAUERA.

Zaymniąc się dystyllacyą oleiów lotnych zroz-
maitych roślin, różne mi się dały postrzegać wy-
padki, tak co do ilości oleiów z nich otrzymaney,
lako też co do odmian koloru. Lecz o tych za-
milczam, ponieważ nic szczególnego w sobie nie
Pam. Farmaceut. Yi. [L N. i. 7
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zawierały. Zwrócićbym tylko chciał uwagę, na
zdarzenie cokolwiek rzadsze, iakie mi się z oley-
kiem mięty pieprzowey przed kilką laty postrzedz
„dało. |
; W roku 1815, użyłem 80 funtów mięty pie-
przowey , do dystyllacyi na wodę i oleiek. Z pomie-
nioney ilości, otrzymałem przez dystyllacyą wilgotną,
zwyczaynym postępuiąc sposobem: oprócz 80 fun-
dów wody bardzo skoncentrowaney, pięć uncyy
„oleyku lotnego, żółto-zielonawego koloru, z czy-
stym i mocnym, samey roślinie właściwym zapa-
chem. Oley takowy, do flaszki zlany, zatknięt
korkiem, i zawiązany pęcherzem, w zimnóm ch
stawiłem mieyscu do szafy.

j Maiąc zaś do użycia oleiek miętowy w innćm
złożony mieyscu, zupełnie po nieiakim czasie za-
pomniałem o pierwszym.

W roku przeszłym, gdy pacząłem przezierać
rzeczy w tey szafie złożone; z niemałóm podziwie-
niem moićm, uyrzałem flaszkę, przed trzema laty,
z oleykiem mięty pieprzowey odstawioną, zawiera-
iącą na dnie massę zsiadłą, przezroczystą, ułożoną
w promienie iglaste; która się z czasem coraz bar-
dziey pomnażała, i aż pod sam wierzch poczęła się
'wznosić. Przypatruiąc się bliżey tey massie fore-
money, postrzegłem, że za iądro pierwiastkowe do
powstania tych kryształów, posłużył mały ułomek
odkruszonego korka. Chcąc się dowiedzieć o ilo-
ści i własnościach pomienionych kryształów, i
wyśledzić czy są tylko oleiem od zimna skrystal-
lizowanym, czy kamforą, czy też istotą szczegól-
ną; wziąłem tę flaszeczkę do stancyi. Ze zaś wten
moment przystąpić do rozbioru nie mogłem, wszy-
stkiesię po dniach kilku odciepła rozpłynęły. Spodzie-
wam się, że pomieniona istota w oleyku zawarta, za
nadeyściem zimy, znowu krystallizować się będzie;



a o powziętey ztąd dokładnieyszey wiadomości o
naturze i własnościach kryształów uformowanych
w oleyku miętowym, donieść nie omieszkam.

 

O nowo wprowadzonych preparatach w użycie
lekarskie, AQUA ANTIMIASMATICA SIMPLEX
i AQUA ANTIMIASMATICA COMPOSITA.

W drugim tomie dzieła „Złafners Landreise
langst der Kiiste von Orixa und Coromandel.ś
tłumaczonego z ięzyka holenderskiego na niemiecki
przez Ehrmana, znaydnie się na stronie gg nastę-
puiąca wiadomość, że Dr. Beisser miał nieiakies
lekarstwo szczególniey służące przeciw chorobom
syfilitycznym, które cudowne sprawiało skutkiit. d.
R a to, doktora Beissera, składało się

z płynuiasno przezroczystego , nakształt wody , które
cokolwiek miało smaku soli miedzianych. Chorym
dawał ie w czasie iedzenia po łyżce, albo też
wraz po stole, zalecaiąc ie kieliszkiem wina lub
pończn zapiiać. Ponieważ to lekarstwo zostawało
w utaieniu, przedsięwziął P. Kochłin wyśledzić
części ie składające i liczne w tey mierze czynił
doświadczenia. Nie miał zaś innego śladu dóyścia
z czego się ten preparat składa, iak tylko smak,
który w niem czuć się dawał miedziany. Lecz gdy
wszystkie znaiome solucye miedzi, zieloną lub błę-
kitną malą farbę, którey i wodzie udzielaią, a le-
karstwo Dra Beissera, pozor miało wody stu-
dzienney, przeto nie wielką miał nadzieię, ae
iego składu.  Przytóm doświadczenia czynione
z rozczynami Aapio w kwasach  znajo-
mych, nie tylko wodę mniey więcey farbowały,
ale i kwas użyty zawsze się przebiiał; a solucye

7*
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takie, ćkliwość, womity i ból żołądka sprawowa-
ły. Podobnież rozczyn miedzi w ammoniaku kau-
stycznym, wodzie błękitną nadawał farbę. Nako-
niec wpadło mu na myśl sprecypitowac miedź ze
związku ammoniakalnego przez kwasy, a płyn
stąd otrzymany. na mieyscu occianu ammoniakal-
nego (spiritus mindereri) używać. Do roztworu więc
miedzi ammoniakalney dodawał octu, który iednak
ani mętu ani osadu nie sprawił: ponawiał zatóm
dodawanie octu do solucyi ammoniakalney miedzi,
póki się błękitna farba w zieloną nie zamieniła.
Wypadek ten był niespodziewanym dla niego, bo
nie mógł przypomnieć sobie, żeby gdzieś czytał lub
znalazł wzmiankę w dziełach chemicznych, o ści-
słey kombinacyi kwasu, alkali i niedokwasu metal-
licznego w sól potróyną. Jakoż ten związek solny
w kolorze zielonym, po kropel 10 dodawany do
wody, żadnego iey nie nadawał koloru, a płyn ta-
kowy nie sprawiał skutków gwałtownych, miedzia-
ńym preparatom właściwych, i takim sposobem
wpadł na tor odkrycia sekretu Dra Beissera.

Lekarstwo to, które wszystkie miało własno-
ści przez Beissera opisanego, następującym robił
sposobem: Rozezyn ammoniakalny miedzi, (Liquor
czyli Pinctura Venerisvolatilis) sec. disp. Londin (a),
zoboiętniał przez kwas wodosolny , a dwie drachmy
tego płynu, z 20 uncyami wody zmieszane, dały
mu żądany Beissera preparat ze wszystkiemi iego
skutkami: a chociaż tego ostatniego zapach był co-
kolwiek odmienny, to iednak na skutek nie wpły-
wało. Bez wątpienia używał Dr. Beisser, zamiast
ammoniaku, alkali stałego do rozpuszczania mie-
  

(a) Tinctura Feneris volatilis: R. Limaturae cupri Dr. Unam. Spi--
rit. Salis ammoniaci Dr. duodecim. Na opiłkimiedzianena-
lewa się ammoniak, mocno zatyka ,sczęsto miesza i zostawuie
póki płyn ciemno szafirowego nie nabierze koloru, 5
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„dzi, może też i kwasu innego do nasycenia tey so-
lucyi. W każdym zas przypadku, widać z donie-
sienia Fłafnera, że to lekarstwo było bez żadnego
zapachu.

Preparat rzeczony pod nazwiskiem Kupfer sał-
miak Liquor czyli Aqua antimiasmatica simplex,
przyzwoicie do użycia zastosowane, sprawuiąc sku-
tki właściwe temu metalowi , żadnych nie ma wso-
bie iadowitych własności: lecz w bardzo małey ilo-
ści dawać się powinno. Szczególnym iego skutkiem
iest przywrócenie sprężystości włókien muskular-
nych; działa zatóm na osłabione trzewa i organa
trawienia; służy przeciw konwulsyom, chorobie
św. Walentego, i w. imnych. Saltzburg. Medic.
Chirurg. Zeit. N2 31. S. 92—96. 1818.

Lekarstwo Dra Beissera przez Kochlina od-
kryte, działa szczególniey we wrzodach chroni-
cznych, w ubytku substaneyi muskularney, w li-
szaiach i t«d. 'Tudzież wewnątrz i zewnątrz użyte
działa na funkcye kanału kiszkowego, zmieniałąc
proces trawienia, przyswoienia i wyrobienia. W cho-
wobach systematu limfatycznego, w skrofułach, w ka-
tarach chronicznych i reumatycznych, naywyborniey-
sze stanowi lekarstwo, Nie służy zaś w chorobach
prosto zapalnych i gorączkowy charakter noszących.

prócz rzeczonego lekarstwa, drugie ieszcze
wynalazł stanowiące kombinacyą chemiczną rozczy-
nu miedzi ammoniiakalney, z merkuryuszem w soli
poczwórney , w stanie płynnym , a takowy prepa-
rat nazywa „qua antimiasmatica composita. Robi
ią następującym sposobem: do solucyi tak nazwa-
ney żinciura veneris volatilis, dodaie kwasu wo-
dosolnego póki błękitny iey kolor w żielony się nie
zamieni, potóm flaszka mocno się zatyka, przez
dzień zostawnie w spokoyności, cedzi się i chowa
-w naczyniach szczelnie zamkniętych.. Szkło do tey -
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roboty wybiera się równe, żeby od ciepła powsta-
iącego nie pękało. Do zoboiętnienia tynktury, mniey
lub więcey kwasu wodosolnego wychodzi, podług
iego mocy lub też ilości płynu ammoniiakalnego.
Panu Kochdinowi, następuiąca wypadła proporcya.
Tincturae veneris volatilis une. IV. Saturet. acid.
mauriatic. Dr. X. et gr. XX. Do wnętrznego użycia
bierze się dla dorodnych dwie, a dla dzieci iedna
drachma, mieszaiąc takową ilość ze 20 uncyami wo-
dy źródlaney, na zimno w naczyniu zamkniętćm:

Druga kompozycya „Aquae antimiasmaticae
compositae, iest następuiąca : Drachma iedna solniku
żywego srebra (mercurius dulcis) rozpuszcza się
w uncyi kwasu wodosolnego: rozczyn takowy do-
daie się do solucyi Tinctura veneris volatilis zwa-
ney, ciągle mieszaiąc, póki powstaiąca gęstawa,
nieprzezroczysta mieszanina, nagle się nie wyiaśni
i w zielony nie przeydzie kolor. Dwie uncye tyn-
ktury vezeris volatilis, potrzebuią pół uncyi i pięć
skrupułów rozczynu solniku żywego srebra. Ieżeliby
się żywe srebro w kwasie wodosolnym nie chciało
rozpuścić, dosyć iest dodadź drachmę iednę mo-
cnego kwasu saletrowego. i a)

Do użycia lekarskiego bierze się i tego płyna
dwie drachmy na 20 uncyy wody. Gdyby zas ie-
den lub drugi z rzeczonych preparatów, za zmie-
szaniem z wodą mącić się począł; wówczas dla
zupełnego wyiaśnienia, dosyć iest dodadź 6>—12
"kropel kwasu wodosolnego.

Podobną sol potróyną w stanie płynnym cokol-
wiek odmienną robił P. Kochiin,nazywalącią aqua
aniimiasmalica exsiccans i z wielką iey używał
korzyścią. Składa się ona z solniku srebra, kwasu
wodosolnego i ammoniiakalnego płynu, podobną
ilością wody rozlane iak poprzedzające. eszcze na-
mienia 0 preparacie złożonym z niedokwasu żywe-
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go srebra, płynu ammoniiakalnego i wodosolnego
kwasu; tudzież o innym ieszcze złożonym z niedo-
kwasu żelaza, płynu ammoniiakalnego i także wo-
dosołuego kwasu. Sa/tzb. Med. Chir. Zeit. N.32
S. 112. 1818. .

Doktor Golis w Wiedniu, liczne czynił doświad-
czenia z preparatem Liquor antimiasmaticus sim=
płex,i znalazł że w skrofułach, chorobie syfilityczney,
we wrzochich , w naroślach kościowych, gorączce he=
ktyczney, naywyborniey skutkował , a nawet i w ko-
kluszu w drugim peryodzie dawany.

Lekarstwo to, daie P. Gołis po iedzeniu od
1—2 łyżeczek herbatnych dorosłym dzieciom co=
dziennie dwa razy po łyżce stołowey; a ludziom
dorosłym po dwie łyżki siołowe, lecz zawsze kie-
liszkiem wina zapiiać każe. Na czczo brane czę”
stokroć womit sprawnie; z resztą żadnych nie po-
strzegał szkodliwych skutków. Salzburg. Medic.
Chir. Zeit. N. 64. S. 96. 1818.

 

Uwagi nad sposobami robienia extraktów z do-
łączeniem wiadomości o NOWEY MACHINIE
wynalezioney przez Hrabiego ReAaLA do wy=
ciągania extraktów służącey, i drugiey wy-
doskonaloney przez P. DOoEBEREINERA, na po-
siedzeniu Towarzystwa medycznego wileń-
skiego czytane d. 12 listopada 1818. przez
J. WOLFGANGA.

Wynalezienie i wprowadzenie w użycie le-
karskie extraktów, ieżeli przez ten wyraz rozumieć
mamy sok z roślin iakimkolwiek sposobem zagę-
szczony, naydawnieyszych starożytności sięga cza*
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sów. Już albowiem Z/omer (a) o soku wymevdeg
wspomina; który był extraktem makowym, dzis
unas opium nazywany, z rośliny uyxov mianowa-
ney, u Greków (b). „Andrzęy z. Karystu (c) na lat
204 przed narodzeniem J. C. żyiący, znać daie o
fałszowaniu opium, którego w Alexandryi uży-
wano. Zeraklides z Tarentu (d) wielkim był te-
goż extrakiu wielbicielem, kiedy Nikander '(e)
szkodliweiego opiewał skutki, a P/iniusz(f) spo-
sób robienia extrakiu, z niektórych gatunków pio-
łunu, dosyć wyraźnie opisał, które do gęstości
miodu gotować każei t. d.

Nie mam tu potrzeby w obszerne wchodzić
wywody, co się właściwie przez extrakta wewzglę-
dzie farmaceutycznym i lekarskim rozumić ; i że
nie „Są czćm innćm, tylko wyciągami z pewnych
części lub całych roślin, do zsiadłości miodu prza-
snego, za pomocą ciepła przez parowanie zagę-
szczonemi; ponieważ to każdemu aż nadto iest
wiadomóm. Ani się chcę w szczegóły powszechnie
PO podziałów wdawać, na soki świeżo
wydobyte i zagęszczone Zixtracta Stórkiana (g)
vw. innominanda (h) albo szuccź inspissali zwane;
na właściwe extrakta otrzymuiące się przez nale-
wanie suchych roślin, wodąie wytrawiaiąc, lub
gotując z płynem wodno-wyskokowym, które sto-
sownie do tego. na gummowe, Hxtracta gummosa

a) Od. 4. 220.
K. Spreng. hist. r. herb. Vol. I.

te K. Spreng. Pragm. Gesch. d. die"> T. I. S. 593.
d) I,
5)1. c. Th. L. $. 640.
49 Hist. mundi 1. XXVII. c. 7,

c. T.1. S$ 651 —632.

Extraktami Szórka nazywają się wszystkie ze świeżych soków
roślin czynnych czyli narkotycznych robione, dla tego, iż om
ie naprzód w użyciu lekarskićm upowszechnił.

(b) Dla tego zapewne iznominanda były nazywane, Że wiaścowege
sobie nie miały nazwiska.
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czyli gummo-żywiczne Zwiracta gummeo-resinosa
dzielić się zwykły (1); a przez infuzye przygoto-
wane, podług tego czy za pośrednictwem  zi-
mnego czy wrzącego płynu, na extrakta tak na-
zwane calide et frigide parata v. Garayana (k);
z resztą podział ich na rzadkie Ziquida v. mella-
gines (1), miękkie mol/ia i suche sieca, mniey iest
istotny. Lecz nawiasem wspomnieć tu wypada, iż
sam wyraz exwrakć nie iedno tylko pierwiastkowe
ma dziś znaczenie, w którćm stanowi mieszaninę
wielu rozpuszczalnych pierwiastków roślin, kwasów
i soli w nich się zawieraiących; ale nawet część
osobną, czyli udzielny u chemików pierwiastek ro-
ślinny teraz oznacza, ściśley przez Rouella , F'our-
croy, Fauquelina, Hermbstadta, Schradera,
Crella, Giese, Branderburgera (m) 1 wieluimnych
wyśledzony , i którybym dła uniknienia ztąd obo=
iętności, oraz dla dokładnieyszego odznaczania od
extraktów lekarskich, dla różnicy extraktynem
nazwał.

Zamiarem iest moim w piśmie ninieyszćm
wyłożyć pokrótce rzecz o extraktach; iaki ich był
sposób robienia dotąd praktykowany; iakie są te-
go wady i nieprzyzwoitości; a potóm zwrócić uwa-
gę na wynalazki w tey mierze nowo poczynione,
stanowiące epokę tak w Farmacyi, Medycynie, ia-

 

(1) Extracta resinosa ścisle biorąc do Żywice należą.
(k) Hrabia ła Garaye nazwał extrakta swoim sposobem robione

solami essencyalnemi salia essentialia, lecz. Geofroy w roz-
prawie swey inż okazał, że się takowe nazwisko do nich nie
stosuie, i że nazwaćby ie raczey należało, troskliwie robionemi
extraktami, które w rzeczy samey daleko są czynnieysze od

i zwyczaynych. i
(1) Nazwane są Mellagines, że maią gęstość i pozor płynney pa-

toki miodowey, i że pospolicie smak słodkawy mieć zwykły.
(m) Grindeł, Russisches Jahrbuch fiir d. Chemie und Pharmacie 1810.

was last sich mit einer Grewissheit iiber die Veriinderung der
Pfanzensaefte wihrend des Abdampfens sagen? $. 5—106.
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ko i w Chemii roślinney, o którey ważności dziś
nikt iuż ani na moment nie wątpi.

Chociaż Farmacya w naszych czasach do wy:
sokiego stopnia doskonałości się podniosła,i we
względzie naukowym wielki krok uczyniła; ie-
dnakże co do środkówi sposobów robienia exżra-
któw, infuzyii dekoktów, bardzo niewiele zyskała;
gdyż te w dawney prawie pozostały niedołężności.
Wszystkie albowiem z rzędu extraktów preparata,
iakie się w Aptekach utrzymuią, z naywiększą na-
wet troskliwością robione, nie były ściśle mówiąc,
iak tylko produktami roślin przeistoczonemi, zdzia-
łanemi przez siły chemiczne, wywieraiące się w cza-
sie operacyy na pierwiastki ciał do tego użytych,
które przez „wpływ niższey lub wyższey „tempera-
tury wodyi powietrza , same się nawzaiem roz-
kładały. Czego oczywistym iest dowodem sam po-
zor, smak, zapach, i kolor dotąd robionych ex-
taktów.

Postrzegano iuż wprawdzie od naydawniey-
szych czasów, że wyciągi wodne z różnych gatun-
ków drzew, kory i korzeni, przez zbyt wielkie
ciepło. zagęszczane, przeistoczeniu i zepsuciu ule-
gały,i że wmiarę tego bardzo wiele traciły na
skutkach. Lecz że chemicy dawnieyszych wieków
będąc razem lekarzami, nie zaniedbywali do uży-
cia swoiego lekarstw, iak nayczynnieyszych przy-
sposobiać, i korzystali z odkryć iuż poczynio-
nych; że się extrakta roślinne w przemagaiącćm
cieple nadwerężalą, . usiłowali przeto sposoby ich
robienia sprostować. Jakoż znayduiemy uż u Abul-
kazesa pisarza arabskiego, żyiącego przy końcu
wieku XI. przepisy, podług których extrakta ro-
bione bydźmiały, iedne przez gotowanie, a drugie
przez parowanie dobrowolne na słońcu. W dy
pensatoryach, pismach medyko-chemicznychi
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farmaceutycznych sposób przez Abzdkazesa podany,
po większey części aż do wieku XVIII. zatrzymany
został. Do naypierwszych, którzy gruntowniey rze-
czy biorąc, zastanawiać się poczęli nad nieprzy-
zwoitością od dawna zaprowadzonego sposobu ro-
bienia extraktów, należą Geofroy 1 Hrabia Za Ga-
raye. lm to winniśmy, że uwagę drugich na tak
ważny zwrócili przedmiot; chociaż Ja Garaya me-
tod, za nadto był rozwlekły, a teorya iego pro-
cessu, celowi swoiemu bynaymniey nie odpowiadała.

A lubo poźnieysi chemicy i farmaceuci bardzo
wiele się przyczynili, do udoskonalenia sposobu ro-
bienia extraktów, do których iaż wyżey wspomnieni
Rouelle, Neumann, Hermbstadt i Parmentier ;
Dejeux, Scheele, /Vestrumb, Crell, Schrader,
it.d. należą, i których imiona w rocznikach nauk
na zawsze pamięlnemi zostaną; iednakże naywiększą
zasługę małą, zwłaszcza co do wyłożenia tłumaczen,
Fourcroy i Fauquelin; ponieważ prawdziwe rzu-
cili światło, na wszystkie wypadki, które się wcza-
sie gotowania i parowania extraktów wydarzaią i
teoryą ich robienia, pod ogólne podciągnęli pra-
widła.

Lecz niczyiey nie uwłaczaiąc sławie, prawdzie
sprawiedliwość oddać należy. Chociaż teorya przy-
gotowywania extraktów wyświeconą została, i cho-
ciaż pierwiastki ich bliżey poznano, praktyczne ich
atoli robienie zanadto mały uczyniło postęp, bo
się zasadzało na gotowaniu i parowaniu w wyższey
łub niższey temperaturze; na użyciu dużey iłości
wody, i konieczney potrzebie używania naczyń me-
tallicznych, ieżeli się w znaczney wyrabiaią massie.
Wiadomo zaś że się rośliny przez gotowanie i czę-
ści lotnych pozbawiaią i dalsze w nich przeistaczaią
się pierwiastki, od których naybardziey skntek ich za-
leży: lub teżprzeciwnych, iak np. Senes i Rabarbar, na-
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bieraią własności; bo się równowaga w stosunkach
ilości pierwiastków iie składaiących , nadewszystko
przez ciepło psuć musi; kwassya mocno swą
gorycz, a lukrecyasłodycz, po większey części przez
10 utracaią. Ostatnia cierpkiey nadto nabiera ostrości.

Gotowanie extraktów 1 w tćm iest niedorze-
czne, że się część pewna żywicy niepowinney do
składuiego wchodzić, za pośrednictwem drugich
pierwiastków wysokiey temperatury i massy Wwo-
dney oddziela, różnorodne w extrakcie „stanowiąc
ciało, nie daiące się zarówno rozczynić, robiąc
przez to samo lekarstwo nieiednostaynem. Na-
koniec, iak podniesione ciepło w parowaniu pły-
nów extraktowych, stosunek pierwiastków roslin-
nych względem siebie zmienia, i nowe wcale różne
od przyrodzonych kombinacye tworzy; tak w niż-
szym stopniu użyte, przy wymienionych warunkach
bardzoiest fermentacyi sprzyiałące. Krochmal np.,
kleiek, cukier, extraktyn mydlasty i i białko roślinne
w temperaturze 259—3509 R. pleśnią się okrywaiąi
kwaśnieią, a niektóre z nich do zgniłey przecho-
dzą fermentacyi. Prócz działania samego ciepła,
i wpływ -kwasorodu w powietrzu atmosferycznóm
zawartego, bardzo wiele przyczynia się do rozkładu
istot roślinnych. Oczywistą zatćm iest rzeczą, iż
wszystkie „dotąd podawane sposoby, zamiarowi
swoiemu nie odpowiadałyi w żaden sposób odpo-
wiadać nie mogły. Extrakia nawet na zimno ro-
bione, lunbo miernego tylko ciepła, iednakże dłu-
giego czasu do wyparowania znaczney massy wody
wymagające, podobnym.iak wyżey ulegaią nieprzy-
zwoitościom. Nie mówię iuż o szkodliwym wpły-
wie, używających się naczyń metallicznych, mie-
dzianych, nowych, skażonych ołowiem, żela-
znych i t. 4 na które kwasy w sokach roślinnych
zawarte, sole ammoniakalne, siarczany, saletrany,
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occiany, solniki, i potaż, niezmiernie działaią, wpros
wadzaiąc sole metalliczne do składu extraktów, i
szkodliwe zdrowiu nadaią im własności.

"W takim stanie zostawały rzeczy, póki che-
micy i Farmaceuci, nowych nie chwycili się środ-
ków prowadzących do udoskonalenia sposobów, ła-
twego wydobycia i zachowania soków roślinnych
w zupełney dobroci, bez nadwerężenia ich skut-
ków i własności. W tym zawodzie odznaczyli się
sławny Tromsdor/f (n), Struve (0), Buttley (p) i
wielu innych. A chociaż srodki przez nich poda-
wane, korzystnieyszemi bydź się okazywały od da-
wnieyszych; iednakże i te nie były zupełnie celowi
swoiemu odpowiadaiące, póki szczęśliwy Hrabiego
Reala wynalazek, przez niegoż samego, nie został
zastosowanym do wyciągania nayczynnieyszych ex-
traktów, ze wszystkich części roślin, w zupełney
i nienadwerężoney swey dzielności.

Wiadome iest prawidło z Fizyki, że kolumna
płynu na podstawę swoię, nie w miarę średnicy,
lecz tylko w stosunku wysokości działa, chociażby
sama średnica rurki w stosunku do podstawy, wca-
„le była małą (q).

Anglicy prawidło rzeczone naprzód zastoso-
wali do czyszczenia oleiu. Podług tego, buduią

  

(n) Tromsd, Journ. B. 21. st.1. s. 3.
(o) Tromsd, Journ. B. 21. st. 2. s. 98.
(p) ZTromsd. Journ. B. 25. st. 1. s. 60,
4) Prawidło iednak takowe ma pewne ograniczenie, bo nietylko

rurek włoskowych czyli kapillarnych, używać do tego nie mo-
Żna, w których rozciek utrzymuie się wyżey hydrostatycznego
poziomu, ale wystrzegać się nawet potrzeba, nie przechodzą=
cych iedney i pół lub dwóch liniy średnicy wotworze, o
czóm się z niemałą szkodą przekouałem, bo żywe srebro
przedziela się wodą i powietrzem, i między temi zawiesza,
z powodu attrakcyi ścian, nie łatwo na dno opada, a tćm sa
mćm żadnego nie sprawuie parcia. Naymnieysza średnica bydź
może dwie i pół lub trzy liniie, mianowicie rurki krótszeg
we środku samego apparatu maiącey się wnieścić.
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apparat, składaiący się ze skrzyni żelazney, i bar-
dzo wysokiey. rury z takiegoż metallu, do którey
warstę węgli umieszczaią, a oley ciężarem swoim
party przez nie się przeciskaiąc, w sposobie natę-
żoney filiracyi zupełnie oczyszczony spływa.

Podobny temu apparat zbudować sobie kazał
Hrabia Real (r) w Paryżu, w celu otrzymania ex-
taktów z kawy, herbaty, chmielu, gallasu, kory
Peruańskiey i t. d., o czćm naypierwszą van-Mons
w roku 1816 podał wiadomość, a która inż we
wszystkich pismach peryodycznych iest ogłoszo-
na (5).

Apparat P. Reala na tćm bardzo wiele zysku-
ie, Że lest prosty, a extrakta w nim robione, bez
gotowania 1 użycia sziacznego ciepła, wszystkie
pierwiastki roślinne, w wodzie lub w wyskoku roz-
puszczalne, bez naymnieyszey odmiany, albo ich prze-
istoczenia, pod postacią gęstego otrzymuią się płynu.

Skład iego iest następuiący: naczynie cynowe
kształtu walcowatego, dwoma opatrzone iest dnami,
sitowato przedziurawionemi, wierzchem mogącym
się zaszrubować, w którego śrzodku przyprawiona
iest rurka na 50 lub 60 stóp wysokości, przy na-
sadzie którey kurek znayduie się dla spuszczenia
wody. Do cynowego naczynia włożywszy wprzód
denko sitkowate, umieszcza się proszek do wyci-
skania przeznaczony. Massa proszkowa cokolwiek
się ubiia, drugim przykrywa sitkiem, i zaszrubowa-

 ma amwwą

(r) Archives des Decouvertes et des inventions nouvelles faites
dans les sciences, lcs arts et les manufactures, tant en France
que dans les Pays etrangers. Pendant I'aunće 1816. Paris, 1817.
Filtre-presse de M. Real p. 42.

(s) Journal de Pharmacie, Cahier d'Avril 1816, P. 165. — K. W.G.
Kastner deutscher Gewerbsfreund 186. B. 2. S. 105. 145. 313.
Buchner Repertorium fir die Pharmacie 1816. B.2. $. 556—565.
1817. B. 3. 5. 74. 87. 88. 380. Tromsdorfs Journal der Phar-
macie. B. 25. St. 2. $. 47. Berl. Jahrb. fir die Pharmacie
1817. $. 200.
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wszy część wierzchnią, przez rurkę z góry, wodą się
nalewa, póki cała napełnioną nie zostanie, a do przy-
ięcia ściekalącego extraktu, naczynie uspodu się pod-
stawia, który w tak mocnym stopniu koncentracyi
spływa, iż ma gęstość syropu. Po zupełaćm wyci-
śnieniu, pozostałość żadnego iuż nie ma smaku, i
wodzie przez gotowanie nawet, koloru nie nadaie.

Nowsze doświadczenia P. 7rommsdorffa czy-
nione z machiną Reala zupełnie odpowiadały iego
oczekiwaniu, i następuiące okazały pożytki:

a) Za pomocą ićy, otrzymują się naymocnićy
zkoncentrowane infuzye zimne i extrakta całą moc
skutków rośliny w sobie zawieraiące.

b, Tym sposobem robione extrakta nic do ży=
czenia więcey nie zostawuią: ponieważ pierwiastki
roślin w wodzie rozpuszczalne, nie tylko się cał-
kiem wydobywaią, ale żadnemu nie podlegaią prze-
istoczeniu; wszystkie części lotne, w sobie zacho-
wuią i przez rok cały, bez żadnego zepsucia mogą
bydź utrzymywane. Chcąc. płyny takowe, nawet
do gęstości właściwey extraktom doprowadzić; nie
tyle utracaią części lotnych, iak robiąc ie zwyczay=
nym sposobem. -

c) Tego rodzaiu extrakta mogą bydź robione
w znacznych nawet massach z naywiększą korzyścią,
i tyle się ich PZG; ile przez gotowanie, a na-
wet i więcey. Materyał opałowy i czas do paro-
wania zupełnie się oszczędza. |

d) Za pomocą tey prassy, wyciągać się może
ze wszystkich części roślinnych żywica zarabiając
proszek do wyciskania wyskokiem: podobnym spo-
sobem i naydzielnieysze robią tynktary.

Zarzuty, iakieby czynić można, przeciw uży-
teczności prassy wodney Reala, są następuiące:

1) Ze do wyciskania brać się muszą suche tyl-
ko istoty roślinne, i ułuczone na proszek.
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2). Że substancye, wiele kleiu w sobie malące,
trudno się w niey daią wyciskać.

5) Ze sam apparat, niewygodnym się staie, 1Z

bardzo wysokiey wymaga kolumny, która w Labo-

ratoryam pomieszczoną bydź nie może; a zimową

porą na podwórzu woda w rurce zamarza; sło-

wem, iż w czasie pory roku zimnóy, extrakta
w niey robić się nie mogą.

Na to się odpowiada: co do pierwszego, że

naywiększą liczbę extraktów mamy wprowądzo-
nych w użycie lekarskie z roślin suchych, a zdro-

bnienie ich, i w dawnieyszym sposobie obracania

na extrakt, iest potrzebne, z tą tylko różnicą że te-

raz cieniey cokokwiek utłuc ie wypada.
Drugi zarzut, pokonywa uwaga, iż kleykie ro-

śliny, i dawniey rzadko były na extrakt obracane,

ponieważ takie zwykły się pospolicie w dekokcyi
zapisywać. i

Co do trzeciego zarzutu: ten zdaie się bydź

nayważnieyszym; bo w rzeczy samey nadzwyczay=

na wysokość kolumny, wielką czyni niewygodę,
i nie dozwala używać iey w porze zimowćy. A lu-

bo przez całą wiosnę, lato iiesień, czasu wystar=

czyć może do przysposobienia extraktów na całą zi-

mę; iednakże P. /łea/ sam tę uczuł niedogodność,

i dla tego podał opisanie, drugiey podobney ma-

chiny, w którey zamiast wysokiey kolumny wody,

krótkiey używa rury, napełniaiąc ią żywćm sre-

brem; że zaś ta nadto była skomplikowaną, Prof.

Dobereyner, tę nowym urządził sposobem, czy+

niąc ią bardzo użyteczną i zręczną do użycia.

Ponieważ apparat Reala na początku opisany,

zwłaszcza na wielką skalę z cyny lub miedzi, do-

brze wybieloney robiony, koszt znaczny za sobącią-

gnie; przeto P. Geyger Aptekarz uniwersytecki

w Heydelbergu, tym zaymuiąc: się przedmiotem,
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nznał za rzecz podobną, że na mieyscu cynowego
cylindra, użyty bydź może gliniany, dobrą pokry-
ty polewą, a nawet i z drzewa. Doświadczenia
swoie z wyłożenićm wszystkich części tego appara-
tu, w osobnóm opisał dziełku, którego mi łaska-
wie raczył udzielić (t). -

Co się tycze parowania płynnego extraktu,
owzymanego za pomocą apparatu Reala, to nay-

wygodnićy odbywać się może, przez parę wodną,
sposobem przez P. Trommsdorffa opisanym, albo
w apparacie, nader korzystnie zbudowanym przez
P. Dinglera (u), lub też nakoniec, w machinie
przez Prof. Janisza (w) misternie wymyślonćy.
Z tych ostatnia stanowi gatunek apparatu pneuma-
tycznego,. którego przeznaczeniem iest, bez użycia
naymnieyszego ciepła, parować extrakta ze świeżych
soków roślinnych. Wewnątrz umieszcza się roz-

ciek maiący bydź do suchości parowanym, ustawia-
iąc w koło na osobnych naczyniach, rozłożon

suchy solnik wapna, dla wsiąkania uchodzącćy,
z rozcieku wilgoci, co następuie po wyciągnieniu
z apparatu powietrza atmosferycznego.

moiey strony winienem Towarzystwu do-
nieść; że rok blizko upływa, iak się zaymuię urzą-
dzeniem wodney prassy Zeala. Pierwszey, którą
tu na wielką skalę zbudować kazałem, około.40
funtów proszku kory Peruańskiey w sobie mieszczą-
cey, i która mi się bardzo dobrze udała, wyiąwszy
iż rury blaszane, nieźmierney siły parcia wody
wytrzymać nie mogły; dotąd ieszcze nie zastoso-

 

 

(t) P. L. Geiger Beschreibung der Realschen Aufltsungs-presse
und Anleitung zum Einfachen Gebrauche dersełben zur Berei-
tung sehr wirksamer Extrakte etc. fiir Aerzte und Apotheker.

(u) x Repertorium fiir die Pharmacie 1817. B. LIL. Heft. 2.
157.

„ (w) Salzburg Med. Chir. Zeit. 1818. N. 2. 8. 1gr.

Pam, Farmaceut. Wi. T. 1. N. 1.
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wałem do użytku, bo czekać muszę, póki nie będą
gotowe rury, z kutey miedzi robione. Drugi mniey-
szey obiętości apparat Reala, około 10. funtów pro-
szku, substancy1 roślinney mieszczący, ieszcze niezu-
pełnie iest ukończony. Trzeciego zaś zrobionego na
bardzo małą skalę swieżo podanym sposobem po-
dług P. Dobereynera nieco odmiennym, w którym
parcie wody, kolumna żywego srebra niezmiernie
wspiera; używałem do robienia extraktów, których
tu probki przyłączam. Ten ostatni, okazał mi się
ze wszystkich naydzielnieyszym; bardzo iest wygo-
dny, zręczny do użycia, i za ozdobę nawet w po-
koiu służyć może.

Artysta exekwuiący dla mnie machiny pomie-
nione, bardzo zręczny i doskonały tokarzę)zasługu-
iący, iak się z wielu robot iego przekonałem, na
szczególnieyszą u nas zaletę; tak. się w robienie ich
wprawił, że go śmiało każdemu polecić mogę, rę-
cząc za akuratność i dokładność iego roboty. Szkoda
tylko, iż dotąd szkła ieszcze nie dostał, do appara-
tu z kolumną żywego srebra.

Co się tycze płynnego extraktu, otrzymanego
za pomocą prassy wodney /eala, tębym ieszcze
chciał uczynić uwagę; że lubo autorowie radzą go
do zupełney gęstości wyparować; iabym iednak
nie chciał bydź tego zdania; ponieważ znaczna część
pierwiastków solnych w stratę póysdź musi: nie
widzę nawet tego potrzeby, bo się extrakt płynny,
równie długo iak i zagęszczony, bez zepsucia utrzy-
muie, i łatwo chorym dawany bydź może: zwła-

„Szcza że się z własnych przekonałem doświadczeń,
iż go nawet w tak mocnym CA stopniu,
owzymać można, iak gdyby przez ciepło był wy-
parowany; i po wycisnieniu w stałą zamienia się
massę, o czćm iednak nigdzie ieszcze nie czytałem.
Dla otrzymania tak zagęszczonego extraktu, biorę *

(a) Jan Cyrnkof.
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„do odwilżania proszku maiącego się w tym cełu
używać, zamiast wody, wyciśnionego iuż w teyże
prassie extraktu płynnego, albo tćż skoncentro-
-waney infuzyi z tegoż samego produktu. Proszek
był u mnie bardzo miałki; lecz gdy ten mocno się
zlegał i z ciężkością płyn wodny przepuszczał; po-
mieszałem go wprzód i przecierałem ze słomą
„drobno pokraianą.

Kończę rzecz moię na tćm, że wynalazek ap-
/parau Reala zanadto wielkiey ies. wagi, ażeby
4ak u Medyków, iako i Farmaceutów, powsze-
chnego nie wzbudził życzenia, iak nayrychleyszego
zaprowadzenia go u nas do wszystkich Aptek kra-
iowych (x), ponieważ tak czynne za pomocą iego
otrzymuią się lekarstwa, że ich nie można będzie
'bez poprzedniczych doświadczeń , przy łóżku cho-
-rego w zwyczayney używać ilości. Spodziewać się
-należy, że dobroczynne skutki takowych extraktów,
'pamięć wynalazcy uwiecznią i wielką w Medycynie
dak się zdaie sprawią odmianę. Rozbiory nawet
chemiczne roślin, dotąd czynione, nanowo prze-

-rabiać się i sprawdzać będą musiały.

 

O robieniu ExTRakrów przez P. C. JOHNSONA.

Wiadomo, że w robieniu Exiraktów z roza
„maitych roślin, część wilgoci przy końcu pozosta»
iącaz wielką wudnością daie się przez parowanie
oddzielić, a ten właśnie ostatni okres, naybardziey
iest niebezpieczny, bo się w nim extrakta łatwo
<przypalaią, wiele na skutkach tracą, mniey czyn

  

(x) W Belgium wodna prassa Reala we wszystkich Aptekach urzę
downie zaprowadzoną została. Deutscher Gewerbsfreund von
Kastner 1816. B. 2. Heft. 3. S. 75, Bęrl. Jahrb. fiir dię Phar<

'maącię 18. Jabrg. 1817. $. 268. g* :
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nemi się staią, albo zupełnie przeciwnych nabie-
raią własności. Chcąc temu zapobiedz, dodawać po-
uzeba w ciągu parowania, po małey ilości wzmo-
cnionego wyskoku; przez to się nie tylko cała robo-
ta ku końcowi bardzo przyśpiesza, ale i extrakta
nie tak łatwo przypalenia podlegaią, ponieważ za
dodawaniem coraz wyskoku, parowanie w niższey
odbywa się temperaturze. Buchner, Repert. f. d.
„Pharmacie I/. B. 1. Heft. S. 104.

Ten sposób robienia Extraktów, nie zdaie się
na szczególnieyszą zasługiwać uwagę: ponieważ do-
dawanie wyskoku w ciągu ich robienia, nie wiele
przyczynić się może do prędkiego parowania: nadto,
nie wiemy iak w tym przypadku działa wyskok, a
przytóm idzie w utratę, oprócz tego mamy wiele
innych środków , nierównie lepiey odpowiadaiących
swoiemu żamiarowi do otrzymywania nayczynniey-
szych Extraktów, tak zroślin suchych iako też i zso-
ków ich świeżo wyprasowanych. Wybornie służą do
śtego prassa wodna Reala, powietrzna Romershause-
na, Schradera, Schubarta, Apparat Dinglera, Pana
Hislinga w Dorpacie, i t. d. O czćóm wnastępuią-
cym numerze obszćrniey czytelnikom doniesiemy.

 

O PREPARATACH Z POROSTU ISLANDZKIEGO.

£. Sposób robienia Czokołady lekarskiey z Porostu
Islandzkiego przez Prof. Juca podany.

Sławny Borrichius naypierwszym był, któr
do = doaóji podał, że Soki rac ika
za pokarm ale i za lekarstwo mieszkańcom Islan-
dyi służy (Act. med. et Phil. Hafn. 1675. Vol. 1.
p. 126), i że iuż za czasów iego do aptek Duńskich
'w tym celu był sprowadzany: następnie powsze-
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chniey znaiomym bydź począł; iakoż w rzeczy sa-
mey dzielnym iest wwielu chorobach srodkiem.
Hliarne porost ten nieźmiernie zaleca w krwoto=
kach płacnych iwsuchotach,a razemidrugich wzy-
wa lekarzy, do czynienia w tey mierze doświadczeń.

Ponieważ ia dawniey zaymowałem się iego
rozbiorem, przeto zamierzam sobie uwagi moie i
postrzeżenia podadź do powszechney wiadomości.
Tymczasem, chcę tu donieść o Czokoladzie , z po-
rostu Islandzkiego robioney.

Pan Biermann, Aptekarz w Auszpurgu robi
pomienioną Czokoladę podług moiego przepisu,
który otrzymałem z Wiednia; gdzie ten preparat:
naypierwey (w Niemczech) wprowadzony został
w użycie lekarskie. Przez wygotowanie porostu
islandzkiego w wodzie i wyparowanie do gęstości
extraktu, otrzymuie się z funta, drachm 7 materyi
rogowatey, która się z taką trudnością tłuc daie na
proszek, iak zasuszone korzenie salep.

Na Czokoladę porostu Islandzkiego, podług
oryginalnego przepisu, bierze się po równey części
cukru i wyłuszczonych iąder Kakao: wszystko się
razem dobrze uciera, i dodaie na każdy funt tak
zaprawioney czokolady, po trzy drachmy wysu-
szoney galarety z tego porostu, i drachm sześć
miałkiego proszku z korzeni salep. «Dodaie się to
wszystko w takim sposobie, iak przyprawa korzen=
na do czokolady zwyczayney, i wylewa się do forem
blaszanych w tabliczki czokoladowe.

Galareta porostu Islandzkiego  następuiącym
robi się sposobem. Cztery funty porostu, gotnią-
się ze 24 funtami wody, a to pięć razy powtarzaląc.

Otrzymane ztąd dekokcye cedzą się i paruią
do zupełney suchości, ażeby massa na proszek mo-
gła bydź utłuczoną.

P. Juch czyni tu uwagę; że ilość otrzymuią-
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cego! się produktu, bardzo bywa różną, podług
czasu w iakim porost się zbiera. Drachma iedna
tey suchey galarety, wystarcza na dwa funty wody,
ażeby iey znaczną nadadź kleykość. Buchner, Re-
pertorium fir d. Pharmac. II. B. 1. Heft. 8. go.

I. O nowym preparacie porostu Tslandzkiego
z listu Pana C. TRoss Aptekarza w Klin-
genburgu.

Doniesienie P. Buchnera 0 czokoladzie lekar-
skiey z porostu Islandzkiego, powodem mi było
do złożenia podobnego preparatu, nie nadaiąc mu
koniecznie formy zwyczayney czokolady.

Ponieważ preparat takowy może interessować
Medyków i Farmaceutów; przeto śpieszę móy spo-
sób robienia podadź do wiadomości, a to tym bar-
dziey, że P. Zraun Dr. Medycyny i Fizyk tuteyszego
okręgu, pożądanych produktu tego doświadczył
skutków.

Upodobana ilość porostu Islandzkiego , kilka-
krotnie zimną obmywa się wodą, dla zabrania mu
pierwiastku gorzkiego i garbniku: potćm się gotnie
w kociełku dobrze pobielanym, póki wszystkie czę-
ści galaretowate nie zostaną rozpuszczone w wodzie,
a płyn stąd otrzymany przecedzić i parować należy
na wolnym ogniu, ciągle mieszaiąc, aż do gęstości
płynnego extraktu. Na każdy funt tak przygoto-
wanego extraktu, bierze się osm uncyy białego cu-
kru i dwie uncye gummy arabskiey na drobny
proszek utartey; to wszystko razem ieszcze się da-
ley w naczyniu kamiennćm lub glinianćm na bar-
dzo wolnym paruie ogniu, i odstawia w mieyscu
ciepłćm, ażeby cała massa doskonale wyschła. Na
koniec, tłucze się na proszek i zachowuie do flasz,
korkiem ie zatykaiąc, a to dla zabronienia przystępu
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powietrza, którego wilgoć bardzo się przykłada do
zepsucia tego preparatu. |

Parowanie tey galarety bez przerwy do końca
odbywać się powinno; ponieważ massa w stanie
płynnym lub miękkim zostawiona, prędkoby mogła
fermentacyi i zepsuciu uledz.

Na zarzut, mogący się uczynić dla czego temu
preparatowi formy tabliczek nie nadaię; odpowia-
dam, iż biorąc tabliczki do użycia, zawsze potrze-
bne iest gotowanie, zwłaszcza kiedy się do mleka
ma dodawać, a przeto za AE mleko się ścina:
proszek zaś. we wrzącym tym płynie przez samo
wymieszanie, zupełnie się rozpuszcza i. bardzo przy-
iemny a pożywny daie napóy. Buchner, Repert.
III. B.1I. Heft. 8. 96.

TIL. Dodatek P. BucHNeRa o robieniu Czokołady
z porostu lslandzkiego.

Po ogłoszeniu artykułu Professora Juch 0 row
bieniu czokolady z porostu Islandzkiego, zdarzyło
mi się czytać w piśmie peryodycznćm r. teraźniey-
szego „dllgem. „łnzeiger der Deutschen Nr. 69.
ieszcze dwa inne przepisy które tu przytaczam. Po
dług P. Zttmiidlera Dra. w Deligsch brać się ma
na cztćry funty wyłuszczonych iąder Kakao i tyleż
cukru; dwa funty bardzo delikatnego proszku po=
rostu Islandzkiego, który się wprzód wodą wrzącą
oparza i suszy, a potćm tłucze, i ćwierć funta miał-
kiego proszku z korzeni Salep. Z tego się zwy-
czaynym sposobem robi Czokolada i na proszek
zamienia.

Podług drugiego przepisu przez P. Schroedera
Aptekarza w Zeżtz podanego, brać się ma na 4.
funty kakao tyleż cukru, oraz funt 14 porostu
islandzkiego, doskonale oczyszczonego i obmytego
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wodą zimną, który się potem suszy i na drobny
uciera proszek; także ćwierć funta drobno utuczo-
nych korzeni Salep, z czego zwyczaynym sposobem
zrobiona Czokolada do forem w tabliczki się wylewa.

Jabym z moiey strony pierwszeństwo dał spo-
sobowi robienia tey czokolady, naprzód podanemu
przez P. Prof. Juch; ażeby z preparatu usunąć nie-
rozpuszczalne i niepotrzebne części tego porostu.
Radziłbym tylko, do extraktu czyli galarety z nie-
go otrzymaney, dodadź przed wysuszeniem zupeł-
nóm, pewną ilość cukru, ażeby uiłuczenie iego
ułatwić i powiększyć rozpuszczalność. Buchner,
Repert. III. B. I. Hleft, S. 129.

 

Tynktura ŻIMOWITU IESIENNEGO (Tinctura Col-
chici autumnalis).

Pisma peryodyczne angielskie, ztak wielkićm
uniesieniem donoszą o nowćm lekarstwie na po-
dagrę, reumatyzmy i wszystkie artrytyczne choroby;
że nie wypada nam o tóm postrzeżeniu zamilczeć.
'Takićm lekarstwemiest tynktura złożona z wyskoku
i świeżych korzeni Zimowitu iesiennego (Co/chicum
autumnale), która ma bydź szczególnćm na bole
artrytyczne lekarstwem, itak skutecznie działać, iak
kora peruańska w febrach, a żywe srebro w.cho-
robach syfilitycznych.

Dr. Z/'ant, Chirurg w Londynie, skutki po-
mienioney tynktury licznemi stwierdził doświad-
czeniami. Robi się ona sposobem następnym:

Cztóry uncye świeżych korzeni zimowitu ie-
siennego, (rad. Colchici autumn.) pokraianych na
drobne kawałki, wytrawiaią się przez dni 7 w sze-
ściu uncyach wyskoku 20 stopniowego. Po upły=
nieniu tego czasu, tynktura się wyciska, filtruie i
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zachowuie do użycia. Ilość brać się maiąca dla
osoby dorodney,dwiema ogranicza się drachmami,
co na dwie łyżeczki kawiane wychodzi. Lecz po-
mienione lekarstwo wielkiey w zastosowaniu wy-
maga ostrożności.

Szczególnieyszą iest rzeczą, że podług doświad-
czeń Everarda Home, pierwiastek tych korzeni, któ-
ry się w tey tynkturze nadno osadza, rznięcie w żo-
łądku i womi sprawnie, a tylko przezroczysta tyn-
ktura ma własność szczególnieyszą leczenia chorób
artrytycznych. Podług tego, części rozpuszczalne
w wyskoku tych korzeni, nie sprawuią tak gwał-
townych skutków, iak sam używaiąc osad. Nieod-
bitą przeto iest rzeczą, ażeby tynktura do użycia
lekarskiego, doskonale była przefilirowaną.

Hlusson przedaie tak nazwane Arcanum na po-
dagrę pod nazwiskiem Fau medicinale, które nie
zdaie się bydź czem innćm , iak wyżey wspomnioną
tynkturą z korzeni Zimowitu iesiennego,

Z resztą cćbule tey rośliny iuż i przedtćm były
używane, tak zewnątrz na wygubienie brodawek,
iako też i wewnętrznie na wodną puchlinę i t. d.
Korzenie zaś w czasach dawnieyszych miano za
skuteczne w morowey zarazie, i na wiele innych
chorób zaraźliwych wielce były zalecane, ale nigdy
ieszcze nie stosowano ich do chorób artrytycznych.
Buchner , Repert. f. d. Pharm. IF. B. I. Heft.
S. 30%

 

Sposób wysledzenia ARSZENIKU przez Professora
VEsT podany.

Lubo naypewnieyszym dowodem przytomno-
9a . . . . . .

ści arszeniku iesi okazanie lego w stanie metallicznym;
są iednakże iinne zapewniające proby do odkrycia
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- i wyśledzenia tego metallu, w zdarzeniu, gdzie re-
dukcya iego nie może bydź uskutecznioną. Wska-
zane przez Professora //esż sposoby wyśledzenia,
naymnieyszey ilosci arszeniku do otrucia użytego,
ogłoszone w urzędowych pismach peryodycznych (a),
a sprawdzone przez Prof. Schaligruberi Buchnera,
zależą na ścisłóm postrzeganiu następuiących wy-
padków:

Arszenik przyięty bydź może dwoiakim sposo-
hem: rozpuszczony w wodzie albo w stanie nie-
rozpuszczalnym, toiest pod postacią niedokwasu,
kwasu, soli, albo też w związku z siarką (-4uri-
pigmentum, Realgar). A że w każdym razie womit
sprawnie, przeto nie można z ilości arszeniku zna-
lezioney wotrutym, sądzić czyli ta była dostateczną
do pozbawienia go życia.

Arszenik w otrutym znaydować się możć,
pod postacią grubego lub cieńkiego proszku, lub
też wcale się okiem dostrzedz nie daie. WW każdym
przypadku wydobydź należy żołądek i wyższe trze-
wa kiszkowe, ze wszystkićm co w sobie zawieraią.

Jeżeli arszenik znayduie się w proszku, wten-
czas dóyśdź trzeba czyli się rozpuszcza w wodzie albo
przeciwną ma własność. _Aurypigment , Realgar,
Szelgryn, lub w postaci kruszcowey arszenik, zu-
pełnie iest w wodzie nierozpuszczalny. W takim
razie płyn w żołądku zawarty, gotować należy
z kwasem saletrosolnym, przecedzić przez płatek i
póki ieszcze ciepły, przefiltrować. Płyn takjotrzy-
many potażem się zoboiętnia i dodaie cokolwiek
kwasu octowego, a po zagotowaniu dalszemi do-
świadcza się reagensami. Działacze maiące się do
tego używać drogą wilgotną w następującym idą
porządku: 1mo, Siarczan Żelaza. Sprawuie z kwa-

 

(a) Wiener Literatur Zeitung 1816, Intell. Bl. Nro 216. i 17.
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sem arszenikowym osad kleiowaty, biało-zielonawy;
a z podkwasem arszenikowym nie okazuie znaczney
odmiany. 2d0, Saletran srebra. Ztym powstaie
brunatnawy osad, z podkwasem arszenikowym pre-
cipitat kolor ma blado-żółty. Reagens ten tak iest
czuły, że dwiema kroplami saletranu srebra odkryć
ieszcze można 0,001 kwasu arszenikowego. 5. Nad-
solnik żywego srebra. (Mercurius  sublimatus
corrosivus). Z kwasem arszenikowym nic się nie
mąci i woda wapienna dodana do rozczynu kwasu
arszenikowego, zsulimą nie sprawuie pomarańczo=
wego lecz biały osad. Jeżeli się podkwas arszeniko-
wy znayduie, wówczas za dodaniem rozczynu su=
limy , wraz biały płatkowy powstaie osad. 4. Siar-
czan i occian miedzi. Z kwasem arszenikowym
daią blado błękitny osad, który na filirze obmyty
i wrzucony do rozczynu occianu ołowiu albo sa-
letranu zynku, zielonawey nabiera farby. Z pod-
kwasem arszenikowym sprawuie siarczan iako i 0c-
cian miedzi, iak wiadomo żółtawozielony osad, ie-
żeli się cokolwiek doda rozczynu potażowego. 5. Gaz
wodorodny siarczysty lub woda nim. nasycona,
daie z podkwasem arszenikowym osad żółty. P.
Buchner powiada, że chociaż Prof. /'esł uwzymu-
ie, że proba Fłaknnemana z wolnym kwasem ar-
szenikowym biały daie osad; iednakże to podług
doświadczeń iego się nie stwierdziło; bo zawsze po-
strzegał, że w roztworze arsenianu ammoniakalne-
go, ani nayczystszy gaz wodorodny siarczysty, ani
też wodo-siarczyk ammoniakalny, znacznego nie spra-
wiały osadu. 6. J/oda wapienna. Daie z arsze-
nikiem biały płatkowy osad.— Doświadczenia dro-
gą suchą. ŻZależą na sublimacyi redukcyi i trwa-
łóm pobieleniu miedzi. Osad sprawiony w płynie
za pomocą wody wapienney miesza się ze dwie»
ma częsciami czarnego flusu i kwasu boraxo-
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wego, i wnasza się do małey. fiali z przedłużoną
szylą, którey otwór zatknąć należy czopkiem zwi-
niętym z delikatnych blaszek miedzianych. Kolbka
takowa wstawia się do kąpieli piaskowey i rozpala
do czerwoności. Jeżeli w osadzie z wodą wapienną
znaydował się arszenik, szary osadzać się będzie
sublimat na ścianach fiali, który na papierze że-
lazkiem polerowanym potarty,metallicznego nabierze
blasku; czopek zas z miedzianych blaszek złożony.
znaydzie się białą pokryty powłóką. Dla poró-
wnania, wypada osobne powtórzyć doświadczenie
w robieniu białey miedzi, mieszaiąc arszenik albo
szelgrin z miałką sadzą, układając między dwiema
czystemi blaszkami miedzi, które drotem obwinąć
i wypalić w ogniu należy. Po ostudzeniu i obmy-
ciu skorupy węglistey, znaydzie się na miedzi plam-
ka białego koloru nie daiąca się łatwo ścierać.

Właściwy arszenikowi zapach czosnkowy czyli
do fosforycznego podobny, także przytomność ar-
szeniku wskazuie, i może bydź wzięty za probę po-
mocniczą. Buchner, Repertorium f. d. Pharm.
FI. B. 1. Eleft. S. 104.

 RAZYZAWPEC

III.

TECHNIKA.

Opisanie przykrywy do mozdzierza , niedozwa*
łaiącey wypylenia, z dołączoną Ryciną przez

„ J. Gar.

Wiadomo, iak przykre i szkodliwe iest urzą-
dzenie mozdzierzów do tłuczenia suchych rzeczy,
iak nie mała ztóćm połączona iest strata, gdyż wielka
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część naydelikatnieyszego proszku w powietrzu się
rozprasza, i pyłem zanosi sprzęty w tćm mieyscu
składane. Temu zapobiegając P. Gay aptekarz
w Montpellier urządził sobie pokrywę czyli wieko
do mozdzierza za pomocą którego nic się rozpylić
nie może i od lat kilku iego, z wielkim używa po-
żytkiem. Do mozdzierza robi się wieko z twarde-
go drzewa na cal grubego, odpowiadaiące brzegowi.
wyższemu mozdzierza.

Pokrywa ta czyli wieko na dolney stronie
w koło na |dwa cale grubości, końskiemi wyścieła
się włosami i skórą powleka.

Z wierzchu obiia się toż wieko w około na
dwa cale szeroką, a trzy liniie grubą, żelazną bla-
chą: a pas ten szrubkami się pfzytwierdza. Wnę-
trzna średnica tego okucia iest około g3 cali a za-
tóm zewnętrzna średnica 114 cala wynosi. Z obu
przeciwnych boków tego okucia dwa znayduią się
pasy, na 5 liniy grube a 4 cale długości i około
trzech cali, nad brzeg drewnianego wieka wystawa-
ią, w kóńcu zaś zewnętrznym maią otwór. Kiedy
wieko na mozdzierzu spoczywa, wtedy oba te pasy
odpowiadaią uszom mozdzierza, tak, że przez tę po-
krywę łatwo daie się za pomocą szrubek przy-
twierdzić.

Każda ze szrub dopiero wymienionych do g.
cali iest długa, i siedm liniy grubości doku:
u spodu zaś, kręgiem na trzy cale iest opatrzona,

brzegu samego otworu drewnianego wieka, przy
twierdza się, na dwie stopy długi pokrowiec czyli
sakwa, ze skóry cielęcey, wkoło cwieczkami do sa-
mego wieka przytwierdzona, i tak gęsto, że główki
cwieczków z sobą się stykaią: otwór wieka a za-
tem i pokrowca, ma 6 cali średnicy; lecz się on ku
wierzchowi co raz zwęża; tak iednakże, ażeby tłu-
częk wkładać i wyymować można było. Ponieważ
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otwór wieka dosyć iest szeroki, ztąd i tłuczek wy-
godnie zwracać się we wszystkich kierunkach z ła-
twością daie, i nic niema, coby mu wtłuczeniu lub
ucieraniu na przeszkodzie stawało.

Chcąc tak narządzonego użyć mozdzierza,
wsypuie się do niego substancya maląca bydź zdro-
bnioną, wkładają się kołka obu szrab pociskaią-
cych na uszko mozdzierza, stosuiąc wieko iak bydź
powinno, przetykaią się pręty do szrubowania przez
otwory końcowe okucia, a potóm się mocno przy-
szrubuią mutrą, do tego należącą. Nakoniec wsuwa
się tłuczek przez pokrowiec do srodka mozdzierza
i obwiązuie za pomocą sznurka. W tym razie nay-
lepiey iest kiedy tłuczek we środku gałkowatą ma
wypukłość albo też obrączkę.

Chcąc zapobiedz ażeby się proszek między drze-
wo i skórę nie wciskał lub się w szpary nie zakradał,
potrzeba, żeby i tam skóra gęsto ćwieczkami do
drzewa była przybitą: brzegi nawet papierem okleić
"wypada.

Tłukąc w tak narządzonym mozdzierzu, nic
się wcale nie rozpyla i nie idzie w utratę. Rozu-
mie się, że chcąc na czasie zyskać, ciągle i długo
uUuc należy, nieotwieraiąc tak często mozdzierza
iak robić zwykli leniwi naiemnicy; którzy co chwilę
pokrywę moździerza zdeymowac zwykli; gdyż im
iest miley widzieć powstaiący proszek w sicie ani-
żeli wsamym możździerzu. Zeby zaś korę, iak np.
peruańską, na proszek zamienić, należy ią tłuc przez
godzin trzy ciągle, chcąc przy otwarciu moździerza
znaczną ilość otrzymać proszku. Na inne rzeczy,
które się łatwiey tłuc daią, mniey potrzeba czasu.
W samćm nawet przesiewaniu rozpylenia uniknąć
można; utrzymuiąc na pogotowiu pasek rzemien-
ny, do obwiązania spoień sita z obu bębnami, co
łedwo rzeczą iest potrzebną, ieśli te ścisle do czę-
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ści środkowey przypadaią. Buchner, Repertorium
4/. d. Pharmacie. III. B. 1. Heft. S. 99. 1807.

Objaśnienie Figur. Tab. 2. Fig. 2.

Fig.2 A. Żelazny duży moździerz.
B. Podstawa czyli kłódka, w którey moż-

dzierz iest osadzony.
c.c. c.c. Pokrywa czyli wieko drewniane.
d.d.d.d. Okucie w okrąg.
e.e. Dwie wystawalące części przeciw legle

tegoż okucia z otworami dla przyięcia
prętów szrubowych do przytwierdzenia
pokrywy (Ob. Fig. 4.)

F.F. F.F. Same szruby do przymocowania.
g.g.g.g. Mutry z uszkami do przyszrubo-

wania.
h. h. Pokrowiec skórzany czyli sakwa.
1.1. Tłuczek żelazny.

Fig. 4 C. Górna strona pokrywy moździerza.
Fig.5 D. Dolna strona pokrywy tegoż moż-

dzierza.
k.k.k.k. Dolna strona pokrywy włosami

wysłana i obita skórą.
Fig.5 E. Tłuczek zgałką lub z obrączką i. i. po-

środku.

 

Opisanie MożDziERza zpokrywą i sitkiem przez
P. Gui1LEREMONDA Farmaceutę w Lionie.

Apparat ten do moździerza zastosowany, tę
przynosi korzyść , że w czasie tłuczenia od razu bar-
dzo cienki otrzymuie się proszek i nic go nieidzie
w utratę, a nadto, iż zaymuiący się ludzie tłu-
czeniem rozmaitych rzeczy ostrych , lub mocno dzia-
łaiących, nie narażają się naszkodliwy wpływ ula*
tniaiącego się pyłu.
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Skład tego moździerza z apparatem zastosowan!
iest następuiący. za pomocą dwóch prętów Tab. Ii.
Fig. 1. A. B. umocowanych. na podstawie C. przy-
twierdza się pokrywa drewniana E. na pięć calów
wysoka, nad otworem moździerza F., którey śre-
dnica cztćrema calami większa iest od samego 0-
tworu moździerza. Brzeg niższy pokrywy skórza-
ney D. na dwie stopy długiey, przywiązuie się do
zewnętrznego brzegu G. otworu moździerza. W tćm-
że samóm mieyscu przytwierdza się w około pło-
cienko sitowe H. z włosów utkane, iakie się zazwy-
czay dosit używać zwykło, którey brzeg wyższy R.
oszywa się na obręcz żelazny , który odpowiada otwo*
owi moździerza. Obręcz takowy umieszcza się w zro-
bionćm wycięciu na wuętrzney stronie pokrywy dre-
wnianey E. i utwierdza się za pomocą 4 szrubek.
Część wyższa pokrywy skórzaney , którey brzeg niż-
szy 8. przywiązany iest do strony zewnętrzney brze-
gu moździerza; tam się wznosi i stosuie brzegiem
wyższym do wycięcia zrobionego w brzegu Ź. po-
krywy drewnianey E. w którey środku znayduie
się otwor X. na gź cala szćroki, przez który wsy-
pać się może do moździerza substancya tłuc się ma-
dąca na proszek. Otwór zamknięty pokrywą skó:
rzanąW,w kształcie leyka przewróconego, którey
koniec niższy przymocowany iest do kołka żelaznego
mogącego się przytwierdzić za pomocą szrubek do
otworu X. pokrywy drewnianey E. Część zaś wyż-
sza M. przywiązuie się szczelnie do wklęsłości I. w po-
łowie tłuczka N. będącey. W czasie tłuczenia zatćm,
proszek subtelny przesiewałąc się przez sitko opisa-
ne, zbiera się do mieysca między sitkiem H. i po-
kryciem skórzanćm D. położonego. Journal de
Pharmacie et de sciences accessoires N. Vj.—
p: 272. 1819.
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Apparat do parowania EXTRAKTÓW.

P. Hlenry zapobiegaiąc nieprzyzwoitościom ia-
kie zachodzić zwykły w zwyczaynych sposobach ro- *
bienia Extraktów z roślin lub ich produktów, po-
dane do wiadomości apparat swóy, służący do za-
gęszczenia soków roślinnych i dalszych płynów, za
pomocą pary wodney. Narzędzie to, zaprowadzo-
ne iuż iest w centralney paryzkiey aptece i w głó-
wnćrm laboratoryum londyńskićm, gdzie do wielu
bardzo robót znadzwyczay wielką stosuie się korzy-
ścią. Temperatura w nim nie przechodzi 46” nay-
więcey 749 Reaum. a prócz tego, że się w tym
apparacie Extrakta przypalać nie mogą; służy ieszcze
do ciągłego owzymywania znaczney ilości wody dy-
styllowaney , i zastosowania z łatwością wszelkich
naczyń szklannych, filtrow, blach do suszenia ro-
ślin i L. d. (a) apparat ten, z następuiących składa
się części: :

s Labiiealll. Bigo

A. Piec zwyczayny.
B. Naczynie z pokrywą do ogrzewania służące.
C. Naczynia do parowania, w których część wnę-

tzna cynowa, do zewnętrzney bani miedziancy
iest przylutowana. * HAB
Alembik miedziany do którego cynowe naczy-
nie wpada, czapką czyli hełmem opatrzone.

E. Ochłodnik cynowy, czyli trąbnik wężykowaty
w naczyniu miedzianćm osadzony.

F. Apparat z blachy pobielaney z cztćrćma otwo-
rami do wstawiania leyków.

Litr. a. Rurka do regulowania.
b. Rury miedziane przewodzące, zewnątrz ki-

tem powleczone. a

 

woZZ

z (a) Journal. de Pharmacie. N. VII. p. 32. 307, (1819),

' Pam. Farmąceut. Mu. '[l. N. 1. 9
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e. Czopki do umiarkowania pary przechodzącey.
d. Czopki do wypróżnienia wody zagęszczoney
w naczyniach do parowania.

e. Rurka szklanna schylona, służąca dla za-
nurzenia iey do flaszki wodą napełnioney.

f. Otwór do napełnienia naczynia pod lit. B.
g. Rurka do wypuszczenia zbyteczney pary.
h. Leiek z przedłużonym końcem na dolewa-

nie wody zimney.
1. Rurka do spuszczania wody wrzącey.
k. Kórek do wypróżnienia kukurbity i ochło-

dnika.

 

Sposób zachowywania PŁYNOW LOTNYCH i rze-
czy wilgoć zpowietrza przyciągaiących przez
Dr. DewaR.

Kto się chemicznemi zaymuie robotami, temu
iest dobrze wiadomo, iaka zachodzi trudność, w za-
chowywaniu rzeczy łatwo się rozpływaiących, soli
wacących w powietrzu swą wodę krystaliczną lub
też zbyt lotnych rozcieków. Chociażby czopki we
flaszkach naysciśley były przypuszczane i gładkim
opatrzone szlifem, iednakże i te. albo bywaią wy-
sadzane od powietrza lub pary rozrzadzoney, albo
też gazy przez nie się przeciskaią, a powietrze at-
mosferyczne ich zaymuie mieysce; zalecaią wpra-
wdzie niektórzy, dobrze zatknięte flaszki przewró-
cone do wody zanurzać; lecz i tu na ścisłość li-
czyć nie można: bo doświadczenie pokazuie, że
eter we flaszce mocno zatknięty, i zanurzony do wo-
dy iey po niciakim czasie zapachu swoiego udzie-
ła, a tym samym znaczna część iego się traci. ;

Ley nieprzyzwoitości zapobiegając, następuią-
cego radzę używać sposobu:



> 181

Flaszki do zachowania podobnych rzeczy prze-

znaczone, robić się powinny z umysłu, toiest:

żeby zewnątrz na sklepieniu brzegiem były otoczo-

ne, niższym iednakże od wierzchołka szyi sameyże

flaszy. Do tey więc ryneczki nalewa się cokolwiek

żywego srebra i przewraca się nan szklanka, albo

też zdnem płytkiem dzwon szklanny, przez to się

czopek i szyyka flaszki pod dzwonem będąca her-

metycznie zamyka.
A chociaż powietrze zawarte w przewróconey

szklance lub dzwonie czyni opór, że się do żywe-

go srebra zanurzyć nie może, ieżeli się ciężaru ia-

kiego na wierzch nie włoży; iednakże z grubego

szkła naczynie maiąc dosyć ciężaru w swey massie,

łatwo się zanurzyć może, dopomaga się nawet zanu-

rzenie szklanki pociskaiąc ią z iedney strony ręką i

nachylaiąc flasze na bok dla wypuszczenia części zna-

czncy powietrza. Albo też nakoniec ogrzewaiąc

dzwon lub szklankę przed iey użyciem, ażeby się

powietrze w niey znayduiące mogło rozrzadzić, a

w takim razie prędko się do żywego srebra zanurza.

'Takowe apparaciki ze wszech miar są wygodne

do zachowywania substancyi, które wpływu powie=

tza bez zepsucia znieść nie mogą, iakiemi są ana-

tomiczne preparata w wyskoku, niektóre sole wie-

tzące w powietrzu czyli utracaiące swą wodę kry-

staliczną, łatwo rozpływaiące się od wilgoci wpo-

wietrzu i t. d.

Objaśnienie Ryciny Tab. II. Fig. 11,

a. Wyobraża flaszę.
b.b. Mieysce, w które się nalewa żywe srebro.
c.c.c. Dzwon do żywego srebra zanurzony.

Chcąc flaszę otworzyć, zdiąć naprzód dzwon
należy, czopek się palcem przytrzymuie izlewa się
k ; g*
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żywe. srebro w ryneczce b zawarte, do dzwona
postawionego na stole.

Jeszcze dokładniey zabroni się przystępu po-
wietrza, kiedy do szpary między przewroconym.
dzwonem 1 brzegiem wystawalącym, w którym się
żywe srebro znayduie, korkową zatkmie się
obrączką, a ieszcze lepiey kiedy cały wierzch
pęcherzem się obwiąże. Buchner Repertorium f.
d. Pharmacie. FI. B. 2. Hleft: S$. 280. 1818.

 

Opisanie KREMNOMETRU (Cremnometre), zarzę-
dzia do mierzenia osadów.

Trudność zachodząca w oznaczeniu, ilości pre-
cypitatów w chemicznych rozbiorach , a mianowi-
cie lekkich i nie nadto obfitych, tym bardziey , kie-
dy przez nieiednostayność wysuszenia filwrow nie
zawsze ciężar osadów ze ścisłością oceniony bydź
może, była powodem P. Cadet do wynalezienia
narzędzia odpowiadaiącego temu zamiarowi. (Ob.
"Tab. ILL Fig. 2.) Jest to rurka szklaana A, ma-
iąca średnicę nie przechodzącą 4 millimetrów (a),
około 2 decymetrów (b) wysoka, pod wierzchem
kształtu leykowatego B, uspodu krótkim szlifowa-
nym czopkiem D. zamknięta (c), i za pośrednictwem
denka szklannego CC. na podstawie drewnianey we
środku wydrążoney E oparta, a z boku skalą FF
opatrzona, ża ądi

Użytek tćgo narzędzia zależy na poprzedzaią-
cym wyrachowaniu ciężaru, przez obiętość precypi-

 

 

(a) Millimetr pół linii niespełna.
(b) Decymetr odpowiada 44 liniom.
(e) Czopek ten słaży szczególniey do oczyszczenia tego apparatu.
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iatow do porównania użytych; a tak skala dokła-
dnie wymierzona i na każdy oznaczona artykuł,
"posługuie do zadeterminowania powstaiących w cza-
sie rozbiorów chemicznych osadów. Journ. der
Pharmacie N. PII.p. 304. 1819.

 

:

Opisanie G4LWANODEZMU czyli narzędzia służąm
cego do wysledzenia przytłumionego Życia.

Przed laty blizko dziesięciu urządził Dr. Struve
w Goerlitz kolumnę galwaniczną, tak, że ią z ła-
twością można było zastosować: do zapewnienia się
o niewygasłćm iescze życiu osób po utonieniu z wo
dy wydobytych, albo w „Asfixyi zostaiących, do
przywrócenia tleiącego w nich życia. Narzędzie to
w Niemczech z niemałym zaprowadzone użytkiem,
iest gatunkiem kolumny galwaniczney ruchomey,
ob. Tab. IL. Fig.7. skdadziątey się z łancuha Fig. 7,
którego ogniwa zynkowe i miedziane wyrobione
są w kształcie płaskich tróykątów podstawami zso-
bą nawzaiem spoionych, a te się w górze i u spo-
du połączaią, za pomocą ogniw obrączkowatych,
albo haczyków, przez które przewlekaią się szma-
tki płótna lub sukna w rozczynie soli ammoniiackiey
zmoczone. Na iednym końcu łańcucha przyprawio-
na iest kulka z miedzi A, na pręciku osadzona; w dru-
gim końcu znayduie się blaszka w kształcie łyże-
'czki B spłaszczoney, utwierdzona.

Moc działania tak urządzoney kolumny, iest
'w stosunku ilości ogniw do iey składu użytych.
W czasie potrzeby blaszka się do gęby wkłada, a
kulka stosuie się do kanału odchodowego. Płyn
elektryczny przebiegając w okamgnieniu cały ka-
nał kiszkowy, sprawuie ruch galwaniczny z bo-
leścią połączony. leżeli w. utonionym lub wpo*



m 154©”

zorney śmierci zostaiącym człowieku życie ieszcze
nie wygasło; w takim razie przyzwoitych do rato-
wania użyć potrzeba środków. Journal de Phar-
macie N. FII. p. 306 (1819).

Podobna iest do prawdy, że zwyczayna ko-
lumna wktórey droty w celu wyżey opisanym, uży-
te iuż były przez sławnego „/ckermanna, posłużyła
P. Struve do wynalezienia galwanodezmu. Appa-
rat ten przez P. Poppe (a) opisany, odmienny iest
cokolwiek od poprzedzającego; składa się (ob. Tab. II.
Fig.9) zgałek kręgielkowatych Fig. g po połowie
z Żynku a. i Miedzi b., podstawami z sobą spoio-
siak (ob. Fig. 8). Gałki te, których średnica do
2 cali dochodzi, z obu końców uszkami c. c. są
opatrzone, któremi za pomocą sznurków, końce
części miedzianey z zynkową przywiązuiąc, maią bydź
połączone; a nadto obwinięte szmatkami sukna d.d.
w rozczynie soli kuchenney lub ammoniiackiey zmo-
czonemi. Kilkanaście takich ogniw stanowią łańcuch
czyli kolumnę Fig. g, którą podług upodobania
słabszą lub mocnieyszą uczynić można, przedłuża-
iąc lub skracaiąc łańcuch.

Tym sposobem dwa przygotowane łańcuchy,
utwierdzaią się za pomocą szrubsztoka drewniane-
go (ob. Fig. g) A. w górney części walca dwuna-
stu calowego ztegoż samego drzewa a. b., do pręta
metallicznego c. d. przyzwoitey giubości, na pięć
cali długiego, zakończonego z obustron haczkami,
które potrzebne są dla kommunikacyi łancuchow
przez zawieszenie ich z iedney strony końcem zyn-
kowym, a zdrugiey miedzianym. Przewodniki dró-
ciane f. e. powleczone są po środku grubą warstą
laku zwyczaynego.

Narzędzie to, bardzo prędko złożone bydź

 

(a) Notk und Hulfs-Lesicon.
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może, ieżeli po każdćm iego użyciu i oczyszcze<
niu, gałki po kilka razem powiązane, na pogoto-
wiu utrzymywać się będą; łańcuchy suknem obwi-
nięte, zanurzaią się przez minut kilka w rozczynie
wyżey wspomnionych soli i na obu końcach pręta
się zawieszaią. Galwanodezm chować się powinien
w skrzynce blaszaney pociągnioney lakierem.

Działanie tego apparatu zastosować się może
do wszystkich części ciała, gdzie tylko potrzeba wy-
maga, wprzód ie cokolwiek odwilżaiąc wodą.
W razie gwałtownym gdzie czynność muskularną
wzbudzić wypada, dobrze iest po zmoczeniu części
cierpiącey, cokolwiek ią zadrasnąć, zwłaszcza w miey=
scu, gdzie się przewodniki stosuią. W przypadku
gdyby muskuły twarzy mocno były nadwerężone,
należy, znaczne na ręku poczynić zadraśnienia, do
części mięsney dochodzące.

 

Sposób robienia siarczyków z Solanu potażowe-
go do wzniecania ognia.

Zpomiędzy wielu wynalazków które chemii
winniśmy, niepoślednie zaymuie mieysce sposób
zastosowania solanu potażu do robienia siarników
łarvwo daiących się zapalać przez samo zetknienie
ich z kwasem siarczanym. Użycie ich we wzglę-
dzie gospodarskim dosyć iest ważne i bardzo po-
żytecznć. i

Chociaż rozmaitć mamy sposoby podawanć do
robienia tych siarników, iednakże nie wszystkie ró-
wną przynoszą korzyść. Za naylepszy uważać
można ogłoszony przez doktora /J/agenmanna,
a ten iest następuiący: naprzód przygotowuią się
cienkie szypułki drewnianć zwyczaynym iak na
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siarniki-sposobem: końce ich zmaczaią się w rozto:
pionćy siarce a poźniey zanurzaią się w massie rzade
kawóy maiącey się miżey opisać. Strzedz się ie-
dnak należy, aby massa ta całćy powłoki siarcza-
nóy. znayduiącćy się na końcach szypułek, nie 'zay-
mowała.

Do robienia massy zapalnćy bierze się pół uncyi
nadsolniku potażowego; gran 20 miałko utartego
Cynobru, drachmę iednę czystćy siarki i pół dra-
chmy gummy arabskićy. To się wszystko powoli
1 z naywiększą ostrożnością w mozdzierzu nie metal-
liczaym miesza, co raz po trochu ciepłćy dodaiąc
wody póki się massa rzadkawa nie uformuie gęsto-
ści miodu.

Chcąc mieć podobne siarniczki czyli Zupi-
ryony w kolorze szarym; bierze się na uncyą iednę
nadsolniku potażu, drachmę iednę miałko utartćy
siarki, pół drachmy proszku węglowego i piętna-
ście gram nasienia widłaku (Pulvis lycopodii).
Gumma arabska naprzód się roztwarza w wodzie
wrzącey i nią się wszystkie proszki w massę zara-
biaią. Na półtorey drachmy gummy arabskiey, biorą
się dwie uncye wody dystylłowaney. Z resztą po-
stępuie się iak w razie poprzedzającym. Do tak za-
robioney iuż massy maczalą się szypułki siarkowa*

„nóć 1 suszą na desce. Rozkładanie to, iest potrze:
bne ażeby prędko wyschły.  Wystrzegać się należy
w tey robocie aby nie poscierać wilgotney ieszcze
maassy, od którey zapalność tych siarników zależy.
Nakoniec nalewa się flaszka kwasem siarczanym;
w potrzebie zapalenia świecy zanurza się siarniczek
do kwasu siarczanego; strzegąc się aby za głęboko
ich do kwasu pomienionego nie zatapiać, gdyż
w takim przypadku tradno się zapalają. AW)

Zapobiegaiąc tćy nieprzyzwoitosci, że w nocy tru-
dno iest dostrzedz, iak się głęboko ma zanurzać
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siarnik, radzi P. 77agenmann zamiasi samego kwa-
su siarczanego, napełnić flaszkę miękkim azbestóm,
a kwasu tyle tylko nałać, ile do zmoczenia azbestu
potrzeba. Tym sposobem śmiało zanurzać można
siarnik i nigdy się kwasem nie zaleie.
W robieniu pomienionych siarników a mia-

nowicie w ucieranie Solanu potażowego z ciałami
palnemi, nie należy go zbyt mocno ucierać, a na-
dewszystko strzedz się brać na to mozdzierza metali-
cznego; gdyż wiele smutnych zdarzało się przy-
padków wynikających znieostrożnego ucierania, iak
tego naczytać się można w pismach peryodycznych
a między innemi i wdziełku pod tytułem Buchner
Repert.f.d. Pharmacie IL. B. Heft. l. 5. 119—126.

 

Iv.
HISTORYA NATURALNA.

Zapisy Nauczyciela „Lyceum Krzemienieckiego
Pana BesszRa wprzedmiotach Historyi Na-
turalney, o JVołyniu, Podolu, Ukrainie, i

niektórych bliższych okolicach.

[W dzienniku Wileńskim na rok 1817 (T. VI.
śr. 280.) znayduie się dokładna wiadomość o celu
i porządku zapisów, przez wszystkie zgromadzenia
szkolne w całóm Imperyum Rossyyskićm utrzymy-
wanych w przedmiotach różnych nauk. Z tego
rodzaiu iest ninieyszy artykuł, który staralismy się
dostać z Komitetu Uniwersyteckiego, i udzielamy
go naszym czytelnikom, w przekonaniu, Że zawarte
wnim rzeczy słusznie interesuiącemi nazwać się mogą.

P. Besser Doktor Medycyny, pierwey nim
powołanym został na teraźnieyszy plac Nauczyciela
Botaniki do Lycenm Wołyńskiego w Krzemieńcu,
dał się poznać przez wydanie szacownego dzieła,
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Primitiae Florae Galiciae „Austriacae. Niebo-
szezyk Czacki, z właściwey sobie troskliwości o
pomyslny wzrost nowo tworzącego się wówczas
tego zakładu, przeznaczonego za środkowy punkt
wyższego oświecenia dla południowey części okręgu
naukowego Uniwersytetu Wileńskiego, niczego nie
zaniedbał co mogło na większy pożytek kraiu zwró-
cić szczególnieyszą gorliwość znakomitych talentów.
Owocem starań i zwierzchniczey opieki Czackiego,
a uczoney pracy i niezmordowanych trudów Pana
JBessera, iest ogród botaniczny w Krzemieńcu, któ-
ry w krótkim przeciągu czasu od pierwszego za-
łożenia, na tym ukazał się stopniu, iż przew ższył
tego rodzaiu zakłady, iakie mogły bydź kiadstok
wiek w prowincyach dawney Polski. Wnet za-
wiązały się z nim, ważne zamiany i korrespon-
dencye, naypierwszych w Europie botanicznych
ogrodów i botaników. Niektórzy z ostatnich od-
daiąc cześć nauce doktora Bessera, nowo przez
się odkryte rośliny imieniowi iego poświęcili, a on
tymże sposobem uczcił pamięć Syreniusza, Krzy-
sząofa Kluka i cenne dla nauk przyrodzonych i dla
chwały kraiu zasługi założyciela Wileńskiego ogro-
du botanicznego Professora Jundziłła. Przy zatru-
dnieniach nauczycielstwai utrzymywania ogrodu
z rozległą korrespondencyą, dzieli uczone prace
w wydawaniu wielkiego dzieła, Systema vegtabi-
lium, które wychodzi w Sztutgardzie.

Ogród botaniczny w Krzemieńcu, ile przez
obszernieyszyi dobrze urządzony swóy zakład, za-
stosowany, nie tylko do potrzeb kraiu ale i do zbo-
gacenia ogólney botaniki, obchodzi miłośników
nauki przyrodzenia; tyle obudza troskliwości o dal=
szy swóy wzrost i utrzymanie.]



<< 1359 «©

Zapis ułożony w Grudniu r. 1818. w pazed-
miocie Botaniki.

Przyiawszy dozor nad ogrodem botanicznym
przy Gymnazium Wołyńskićm, po moićm przyby-

cia d. 20. sierpnia 180g. roku, i widząc że prze-

łożonych innych ogrodów w początku do wzale-

mności zobowiązać inaczey nie można, iak tylko
przez opatrzenie się w rośliny kraiowe, zwróciłem

zaraz całą uwagę, na poznanie flory mieyscowey.
Zebrałem co tylko mogłem znaleźć okolicznie, i

wprowadziłem do ogrodu. Katalog iego pierwszy
w tym stanie iak był w 1810 roku, zamykał iuż
do 700 gatunków. Poźnieysze katalogi i dodatki
słażą za dowód dalszego postępowania w pozna-
waniu tey flory. Sam odwiedzałem wielokrotnie
różne okolice Krzemieńca, dwa razy letnią porą

Poryckie: przebiegłem powiat Włodzimierski i część

Kowelskiego aż do Lubomla. Odwiedzaiąc kilka

razy ogrody JW. Zorcyki i JW. Ratomskiego

w Samostrzałach i Koleśnikach, poznałem po czę-

ści flory powiatów Dubieńskiego, Rowieńskiego i
Ostrogskiego wroku 1814 i 1815. ieździłem do
Cyrkułu Tarnopolskiego: pierwszy raz ograniczy-

łem się odwiedzeniem Grzymałowszczyzny; drugi

raz poznanie flory brzegów wyniosłych i skalistych

Dniestru przy Zaleszczykach, było zamiarem moiey

podróży.
P. Antoni „Andrzeiowski dawniey pomocnik

rysunków, z rzadkim zapałem poświęcaiący się tey
piękney i powabney nauce, towarzyszył mnie po

większey części w Exkursyach około Krzemieńca i
w r. 1814. w cyrkule Tarnopolskim. Sam ieden
zaś odwiedzał części powiatów Dubieńskiego, Ro-

wieńskiego, Łuckiego i Polesia: był aż w Bere-

znicy nad granicą Litewską, gdzie oyczyzna pię-
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kney „zalei. Kosztem JW. Wacława Rzewuskiego
odbył podróż nad brzegami Dniestru aż do Mo-
hylowa, bywał po różnych częściach Podola, nad
Bohem i t. d. słowem naywiększą część wiadomo-
ści o florze Podolskiey, iego gorliwości winienemi.
Niektóre tylko rosliny P. Doktor Frid/dnder da-
wny urzędnik medyczny w Kamieńcu Podolskim,
z okolic Kamienieckich, Tulczyńskich i Berdy-
czowskich, tudzież w podróży do Łucka znalezione
mnie udzielił. Poiedyncze gatunki kommunikowali
JWW. Boreyko i Ratomski, P. Muchowicz po-
mocnik przy instytucie mechaników, i P. Grabowski
ogrodnik.

Zbiora mego oraz moich przyiaciół, tudzież
amatorów przyłączam katalog (a). Znaiome mnie
gatunki ułożyłem porządkiem układu płciowego,
dodawszy..tylko do nowych opisy, aż do klassy
XIV. Wszystkie posiadam w Zielniku. Z ważniey-
szych i nowych, od których były duplikaty, iedno
100. przyłączam (b). Pierwey 1eszcze, nim wyszło
postanowienie JW. Ministra o zapisach, dla upe-
wnienia się względem gatunków roślin wątpliwych
i nowych, kommunikowałem niektóre PP. Schra-
derowi, Mómerowi, Fischerowi, Stewenowi
w Krymie, i od roku P. Baronowi Marschał
v. Bieberstein, nie bez pożytku dla nauki. Nie
odpowiada ninieyszy zapis w wielu względach żą-
daniom JW. Ministra, bo wszystkie uwagi, które
przykażdey roślinie bydź powinny, potrzebuią
dłuższego czasu. Zbieram wprawdzie do tego wia-
domości, lecz dotąd ten zbiór iest ieszcze nader
mały, aby się znim odezwać można.

 

 

(a) Jest w Komitecie postrzeżeń Uniwersytetu.
(b) Jest w Komitecie postrzeżeń Uniwersytetu.  -
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Rozmnożenie roślin użytecznych czy wsztuce
leczenia, czy w ekonomice, czy w technologii, za-
wsze iest na celu. Rozdaią się z gymnazyalnego
ogrodu bezpłatnie, oprócz wielu gatunków zboż i
iarzyn; które w Niemczech, we Włoszech, lub.
w zimnieyszych kraiach sieią, ieszcze i następuiące;
iako to: „Atropa Belladonna, Althaea officinalis,
którą w Aptekach często zastępuią, Zavatera Thu
ringiaca, Beta Cicła, „Angelica Archangelica,
na którey mieyscu często „/ngelica Silvestris i fla-
vescens używane, „drakalpha, Dipsacus fullo-
num, Chenopodium ambrosioides, Mentha pi-
parita, i inne. Zakładaiąc szkołę drzew owoco-
wych, miałem tenże sam zamiar. Oprócz zrazów,
iuż do 200. szczepów z ogrodu wydałem.

Co się tycze Geografii roślinney, o niey do-
piero po kilkakrotnóm odwiedzeniu kraiu całego
w różnych porach roku, mówić będzie można.
Dodałem do tych tylko roslin stanowiska, które
były nowe, albo:w iednćm tylko mieyscu widziane.

Więcey iuż o formie flory mówić mogę. Gu-
berniia Wołyńska ma większą część roślin flor
Niemieckiey, część flory Austryackiey (c) i Panoń-
skiey (d), mniey z flory północney (e) i z flory

 

(c) Veronica latifolia, prostrata, agrostis, siłvatica Host. varia
H. Festuca hirsuta H. Triticum iatermedium H. Asperula
glauca mihi, Hyoscyamus Scopolia, Linum flavam, Luzuła ere-
cta Desf. Verawum Lobelianum: Bernh. Daphne cneorum,
Euphorbia Gerardiana Jacq, Prunus Chamaecerasus, Mespilus mo-
nogyna. Potentilla opaca, Aconiam Cammarum, Adonis mi-
niata. Teucrium supinum, Mentha austriaca, Dracocephalum
ausiriacum. Erysimum odoratum, Rubus albus, Carduus inol--
lis, Senecio tenuifolius, Cineraria aurantiaca, Centaurea Au-

ć striaca. Orchis sambucina, ustulata,
(d) Phyteuma canescens Kit, Asparagus silvaticus K. Polygonum

arenarium K. Gypsophila arenaria K. Dianthus collinus K. se-
rotinus K. Euphorbia villosa K. intermedia K. Mespilus co-
toneaster. Glecoma hirsuta K. Thymus montanus K. Scro-
phularia glandulosa K, Dentavia glandulosa K, Sisymbrium
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Sibirskiey Gmelina (f), bardzo mało z flory Kau-
kazkiey (g), z flory wschodniey tylko Feronica
persica desf. Buphialmum cordifolium Kit. i Sa-
lix aculifolia M. i z włoskiey „AnchusaBarrelieri
„Allion, 1 Campanula bononiensis (w Gallicyi znay-
duie się także) Cerastium manticum Seguieri.

Wołyń podług teraźnieyszego ograniczenia nie
ma ani gór wyniosłych, ani wielkiey równiny. Cią-
gną się pagórki różney wielkości w różnych kie-
ruvkach, które iak w Krzemieńcu iiego okolicach,
zdają się tylko odgraniczać wyższy ląd wschodnio-
południowy od niższego zachodnio- północnego.
Możnaby ie uważać iako brzegi wysp, lub lądu
poźniey przez wody spadaiące różnie poszarpane,
oblewanego niegdys morzem, czego są dowodem
liczne petwyfikacye w warstach poziomych, często
pod samym wierzchem leżących, marglowego, pia-
skowego, lub wapiennego kamienia. Wokolicach
tylko Korcaina Polesiu około Nowogrodu wołyń-
skiego i Hupkowa, ile mnie wiadomo, granit się
znayduie, który przez rozkład daie materyał do fa-
ryki porcellany. Ziemia po większey części iest

glimiasta, albo piaszczysta, mieyscami tylko hre-
musz z krzemieniem. Całe Polesie oprócz innych
okolic, iak wiadomo, iest nizkie i błotniste. Wo-

 

 

pannonicum, Erysimum angustifolium Ehr. Orobus laevigatus
K. Vicia polyphylla Ehrhb. Cytysus leucanthus K. Melilotus
macrorhiza K. Scorzonera rosea K. Carlina simplex K,

(e) Hottonia palustris. Luzula pallescens Wahlenb. Tofieldia pa-
lustris, Arbutus Uva Ursi, Saxifraga Hirculus, Euphorbia pa-
lustris, Aconitum septentrionale, Dracocephalum Ruyschiana,
Pedicularis sceptraum, palustris, Epipactis atworubens Light.
Betula fruticosa, Pinus Silvestris, Aspleniun septentrionale,
Lichen islandicus.

(f) Campanula lilifolia, Spiraea chamaedryfolia, salicifolia, Pulsa-
tilla patens, Lathyrus pyriformis, Hieracium sibiricum, Cineraria
sibirica, Centaurea pectinata,

(8) Asperula Aparine, Głladiolus tennis M. B. Viola glauca MB.
Muscari pailens MB. Hypericum elegans, Thymus marschal-
lianus, latifolius. hirsutus MB.

=
=
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dy słodkiey płynącey i stoiącey dosyć, lecz słoney
nic nie masz. Lasy mieyscami odwieczne, po wię-
kszey części sosnowe: żyzność ziemi różna, podług
różnicy gruntu, i stąd niełatwo kray ten podlega
powszechnemu nieurodzaiowi. Okolice pagórko-
wate sprzylaią drzewom owocowym : we wsiach na
równinach lub na wysokich mieyscach rzadko drze-
wa owocowe widzieć można.

Flora podolska znacznie się różni od Flory
wołyńskiey. 'Tu oprócz roslin całey umiarkowa-
ney Europie pospolitych, znaczną iuż część Flor
Kaukazkiey (h) dotąd znaleziono. Wiele także iest
z Flory austryackiey (1), mniey zaś z Flory panoń-
skiey. Gaśnie iuż tam Flora północna (sosny tam
nie masz) ; z Flory Sybirskiey mamy tam Heracleum
sibiricum, Scuiellaria lupulina, Geranium colli-
num , i iedno dotąd nieopisane De/phinium wwałe;
z Flory wsehodniey znayduie się /'erbascum ori-
entale , „Acer tataricum, Crambe tatarica; z Flo-

  

(1) Poa pilosa, Festuca serotina, Triticum cristatum, Scabiosa ura-
lensis, cretacea, Asperula galioides M. B. humifusa M. B. Myo-
sotis Marginata M.B. squarrosa, Anchusa ochroleuca M. B. Her-
miaria incana Lam. (H. hirsuta M. B.) Inula nudiflora, Mala-
bailia graveolens, Allium albidnm, angulosum M. B. Muscari
allens M. B. Silene viscosa, Euphorbia tristis M. B. gracilis
„. B. glareosa et agraria M. B. Amygdalus nana, Rosa

pigmea M. B. Phlomis pungens, Thymus Ma:schaliapus, la-
tifol. et angustifol, hirsutus M. B. Orobanche Coerulescens M. B.
Robinia mollis M. B. frutescens, Tragopogon canus, Centaurea
orientalis, tatarica, Sibirica M. B. (forsaa Linneana species est
distincta. Echinops Sphaerocephalus i t. d.

(I) Veronica orchidea v. austriaca, Tviticum intermedium, scabiosa
ochrolenca, Hyoscyamus Scopolia, Lithospermum purpureo coe-
ruleum, Salvia prostrata, Siler aquilegifolium, Rhus cotinus, Fritil--
laria meleagris, Muscari comosum, polygonatum latifolium, Di-
ctamnus Fraxinella, Dianthus atrorubens, Lythrum virgatum, Eu-
phorbia angulata,Salicifolia, silvatica, Prunus chamaecerasus. Mes-
pilus monogyna, Pyrus torminalis, Rosa pumila, Clematis inte-
grifolia, Adonis miniata, Marrubium peregrinum, Dracocepha-
lumaustriacum , Orobanche coerulea, Sisymbrium strictissimum,
Cytitus capitatus , austriacus, Oxytropis pilosa, Astragalus austria-
cus, Senęcie tenuifolius, [nula ocalus Christi Sasa
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ry Włoskiey także /nchusa BarellieriiCampanuła
JBononiensis. Porównywaiączaś Florę Podolską
z Wołyńską, pokazuie się: 1mo, że pierwsza zna-
cznie iest bogatszą od drugiey, i że iest prawdzi-
wą mieszaniną Flory Panońskiey, Austryackicy i
Kaukazkiey; 2do, że Flora Wołyńska mało ró-
Żna od flory Galicyi Austryackiey, wyłączywszy
rośliny górne i podolskie, czyni bardziey przechód

. od Panońskiey i Austryackiey do północney.

JV przedmiocie Zoologii.

- Nie maiąc Gabinetu Zoologicznego ani pomo-
cy, ani funduszu na iego założenie, ograniczyłem
się dotąd zbieraniem owadów. Zbiór przeze mnie
zrobiony dosyć inż iest znaczny, i corocznie się
powiększa; lecz w tey części Historyi Naturalney,
Biblioteka nasza tak mało iest bogatą, iż naywa-
żnieyszych dzieł cierpi niedostatek: co czyni wde-
terminowaniu wielką przeszkodę.

_ (dalszy ciąg nastąpi).

 

Liczba odkrytych i poznanych dotąd ROŚLIN (a).

W pierwszey części dzieła P. Z/umboldia, Nova
genera et speciesplantarum aequinoctialium, znay-
dnie się na wstępie rysu Geografii roślinney, wia-
domość o liczbie dotąd poznanych roślin, która
44,000 wynosi a między temu 6,000 znayduie się
skryto-płeiowych; reszta 58,000 do iawno-płcio-

 

(a) Jahrbiicher der Gewachskunde von K. Sprengel etc. B. I. Heft. 1.
5. 18 (1818). Bert. dahr. f, d. Pharmacie. B. 4. 8. 274, (1818):
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wych należą; wszystkie zaś P. Złumboldt następu-

iącym rozdziela sposobem:

w Bułopie ; «tes 0

w Umiarkowaney części Azyi . s

Ww Kraiach zwrotnikowych na wyspach

Aba ONEGAI 4r AOR

WBZCG OSAKA sA: 5,000.

w Obu częściach umiarkowaney Ameryki 4,000.

wCzęściach Ameryki między zwrotnikami 15,000.

w Nowey Hollandyi i na wyspach morza

południowego . « « « » «+ « 5,000.

58,000.

Przeciw temu rachunkowi P. Złzamboldta, wie-

le czynić się może zarzutów, ponieważ tych tu nie

wskazał roślin, które, różnym częściom świata są

spólne, a z których bardzo wiele iest rosnących

w Europie i w północney Azyi, iako też w Euro-

pie i Afryce północney.
Zastanawiaiąc się nadwyznaniem tegoż P. //um-

bołdta , że ledwo czwartą lub piątą część roślin Ame-

rykańskich widział, że Afryki nie wiele znamy, mało

ieszcze zwiedziliśmy Azyl, i Australia niedawno we

względzie botanicznym lepiey cokolwiek poznaną

została; tedy nie będzie rzeczą przesadzoną, ieżeli

100,000 roślin iawno-płciowych na kuli ziemskiey

przyymiemy.

+ 7,000.
1,500.

 

V.
LITERATURA FARMACEUTYCZNA.

Dzieła nowsze na szczególnieyszą zasługuiące
zaletę, są:

Ferdinand Giese, Lehrbuch der Pharmacie

B.1—4. Riga. 1806 -— 1811.
Pam. Farmaceut. Wi. 'T. l. N. 1.
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Die Ariiometriein ihrer Anwendung auf Che-
mie und Technik, von P. T. Meissner. 1.11. Th.
fol. Wien 1816.

Pharmaceutische F<fhrdogók vorziiglich die
Receptirkunst betrefiend. von G. W. ZRzide. Leip-
zig. 1815. 1816.

J. €. Ebermajer Tabellarische Ubersicht der
Kennzeichen der Aechtheit, so wie der fehlerhafien
Beschaffenheit simmtlicher bis jetzt gebriuchlichen
einfachen, zubereiteten, und zusammengesetzten
Arzneimittel." 4te Auflage 1820. fol.

T.W. Dobereiner's. Elemente der Pharma-
ceutischen Chemie. 8vo. PA

Bucholz. 'Theorie und Praxis der Pharma*

ceutisch-chemischen Arbeiten [. IL Th. 2te Auf
lage. Leipzig and Wien 1818. 8*.

C. Fr. Bucholz. Grundriss der Pharmacie,
mit vorziiglicher Hinnsicht auf die pharmaceutische
Chemie. Erfurt 1819.

Pisma peryodyczne kraiowe związek maiące
z Farmacyą, są:

Russisches Jahrbuch der Pharmacie v. D.H.
Grindel. B. 1. 6. Riga 1805. 1808. 1810. 12».

Medicinisch- pharmaceutische Blauer von Dr.

D.H. Grindeł. H. 1 —4. Riga 1819.
Nordische Blatter fir die Chemie, von D. A.

Nie. Scherer B.l. Hef. 1 —4. Halle Li 1818.
„Allgemeine nordische „p der Chemie von

D. Alex. Nicol. Sczerer. Hefi 1 —5. St. Petersburg
1819. — Szacowne to pismo alcem tak dla
chemików iako i farmaceutów bardzo iest wiel-

kiey wagi.

sę



em 147 w

VI.
URZĄDZENIA FARMACEUTYCZNE.

Podług naywyższego rozkazu JEGO CEsARskrEY
Mości, pod dniem 7 Października 1807 r. nastałe-
go, policzonymi zostali wszyscy Aptekarze całego
państwa Rossyyskiego, do stanu uczonego; a zatćm
wolni są od gill mieyskich, tak, że wszystkie pro-
dukta lekarskie zapisywać i sprowadzać mogą, by-
naymniey nienależąc do klassy kupieckiey. Takie
podniesienić stanu Farmaceutycznego, zachęcać i za-
grzewać musi urzędników aptekarskich do coraz
wyższych w części naukowey postępów1 wielki
wpływ mieć będzie na całą naukę lekarską. us-
sisches Jahrbuch fir die Pharmacie von F.
Giese 1 Dr. Grimdel. B. 1. S. 236. 1809.

O Examinach Urzędników aptekarskich.

Gdy rozciągłość materyi nie dozwala nam te-
raz nmieścić urządzenia o Examinach na stopnie
urzędników Aptekarskich idalszych do tego sciąga-
iących się postanowień; przeto odkładamy ie do
Numeru następuiącego.

każ. ó.S$piryżu.ś:a

Podług ukazu rządzącego Senatu w r. 1815
marca 20, nastałego; Żadna opłata do akcyzy, od
wódki i spirytusu do aptek w celu lekarskim uży-
wanego nie ma się pobierać, i ten poźniey się
umieści,

10-46
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TowARZYSTWO MEDYCZNE IMPERATORSKIE

WILENSKIE. ,

Reskrypt JEGO IMPERATORSKIEY MOŚCI do Ge-

nerała Kawaleryi Woieunego Gubernatora Litewskiego

Barona de Benigsen.

Minister interesów wewnętrznych podał NAM

przyłączone tu Ustawy uczonego Towarzystwa, któ-

re się uformowało w Iilnie, w celu. doskonale=

nia różnych części nauk lekarskich.
Chcąc oddadź wszelką sprawiedliwość, taka

się należy chwalebnym zamiarom, dla których Towa-

rzystwo to iest ustanowione, i uznaiąc ustawy Jego

za zgodne z celem, który sobie zamierza; potwierdza-

my Je w całey ich obszerności.

ObowiązuiemyWMPana oświadczyć NASZĘ szcze-

gólnieyszą łaskę Członkom, które złożyły to Towa-

rzystwo. I wolą iest NASZĄ aby, we wszystkich wy-

darzeniach, gdzieby mu wypadła potrzeba, udadź się

do zwierzchności mieyscowey,wszelka prawna opieka

ż pomoc dana mu była.

Dan w St. Petersburgu, 26 Maia «806.

Na autentyku własną JEGO IMPERATOR-

S$KIEY MośCI ręką podpisano tak:

ALEXANDER.
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Ustawy Towarzystwa Medycznego Wileńskiego zaż
łożonego dnia 12 Grudnia «805.

1. Towarzystwo Lekarskie Wileńskie, zatrudniać
się ma przedmiotami tyczącemi się iedynie Medycy-
ny, Chirurgii i Nauki Aptekarskiey: celem iego bę-
dzie: przykładać się wspólnie ku doskonaleniu tych
umieiętności.

2. W tym celu: 1mo. Towarzystwo przedsiębie-
rze zbierać postirzeżenia i uwagi o naturze i sposo-
bie leczenia chorób panuiących w tym kraiu, w któ-
rym iest ustanowione, a te dostarczane mu będą od
Członków toż Towarzystwo składaiących. 2do, Szcze-
gulniey starać się będzie aby przypadki rzadkie a in-
ieresuiące, iakieby któremu z Członków zdarzyło si
widzieć i uważać, donoszone mu były. 3tio. Utrzy-
mywać ma naylepsze pisma peryodyczne w materyi
Medyczney, ChirurgiiiFarmacyi. 4to. Na zgromadze-
niach tego Towarzystwa czytywane będą rosprawy
tyczące się pomienionych umieiętności, przez iednego

z Członków napisane, Wszystkie tu wyrażone przed-
mioty wpisywane bydź maią w Protokół.

| 3. Pisma które przed "Towarzystwem czytane
bydź maią, mogą bydź napisane w ięzykach Łaciń-
skim, Polskim, Francuzkim lub Niemieckim. —
W trzech ostainich przypadkach , Autor pismo swoie
nie inaczey iak tłumaczone na ięzyk łaciński złoży
w Archiwum Towarzystwa.

4. Czynności Towarzystwa ciągle w pewne czasy
drukiem oglaszane będą, i to ogłoszenie będzie w ię=
zyku łacińskim. ;Ustanowi się Komitet z trzech obra-
nych Członków złożony, którego obowiązkiem będzie
wybierać pisma warte druku i o tych dawać wiado-
mość 'Towarzystwu, które o wybranych „pismach da
wyrok: po czćm, tenże komitet zaymie się przy-
wiedzeniem do skutku ogłoszenia czynności 'Towa-
rzystwa. folio.

_5 'Powarzystwo zgromadzać się będzie, (ile razy
potrzeba tego wypadnie) w sali w którey się odby-
walą lekcye Medycyny praktyczney— Posiedzenia
będą pospolicie raz w miesiąc, ieżeliiakiszczególny

,
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wypadek: np.choroba zaraźliwa, nie da potrzeby zło=
Żenia sessyi nadzwyczayney.

6. Osoby nienależące do "Towarzystwa, mogą się
znaydować na jegozgromadzeniach, będąc przez któ-
rego z Członków wprowadzone, lecz takie powinny
się oddalić gdy: Towarzystwo zaymować się, będzie
szczegółami swoiego wewnętrznego rządu.

7. Towarzystwo złożone bydź ma z Członków
mieyscowych i z Korrespondentów. Dy-
poneją równie pierwszych iak drugich. podpisane
ędą przez Prezydenta i Sekretarza: i stwierdzone

pieczęcią 'Towarzystwa.
. 8. Każdy,kto iest Doktorem Medycyny, każdy
Chirurg lub. Apiekarz potwierdzony mieszkaiący
w Wilnie, może bydź przyięty w poczet Członków
mieyscowych; nazwisko Kandydata przedstawio-
nóm bydź ma Towarzystwu przez trzech Członków,
a ną następuiącóm posiedzeniu, "Towarzystwo przy-
stąpi do wyboru,i sekrelnemi kreskami 0 iego przy-
ięciu, stanowi. -

|. „9. Lymże sposobem obierać się będą Człon-
kowie Korrespondenci, Lecz nikt Członkiem
Korrcspondentem obrany nie będzie, tylko osoby
znane z chwałąprzez wydane od siebie pisma, lub
które w rękopismach okażą. "Towarzystwu własne
dzieło stosowne do praktyki tey umieiętności którą
się z powołania zaymnią. i

10. Członkowie obecni obiorą iednego z pomię-
dzy siebie Prezydenta, który przez rok tylko
ieden, urządswóy sprawować będzie, po ukończeniu
którego nie może bydź zaraz obranym chyba znowu
po. upłynieniu roku.— Do niego należeć będzie za-
gaiać i rozwiązywać sessye, czuwać nad utrzyma=
niem dobrego porządku, przywoływać zgromadze<
nia nadzwyczayne Towarzystwa, — Bez podpisu Pre-
zć daj „lub iego zastępcy żaden akt ważnym nie bę<

zie. ł 4 PORA i i
11. Towarzystwo obierze także Wice-Prezydenta

którego iedynym obowiązkiem będzie zastępować Pre-
zydenta w przypadku iego niebytności,— Czas iego
urzędowania tenże sam co i Prezydenta. MAC
w». 12. 8ekretarz mą bydź równie obrany z pomię=
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dzy Członków mieyscowychna lat trzy, po -
których upłynieniu znowu na dalszy czas potwier-
dzonym bydźz może. "Ten utrzymywać powinien Pro-
tokól, w którym dzieła tyczące się nauki po łacinie
a inne potoczne przedmioty po polsku lub. francuz-
ku wpisywać będzie. Jego obowiązkiem iest utrzymy-
wać Korrespondencye i przy nim bydź ma Archiwum
i pieczęć. Przed każdą sessyą powinien będzie póyśdź
do Prezydenta, aby się z nim nmówił o interesach
które się odbywać maią. /'W nieobecności Sekre-
tarza, ieden z Członków 'Dowarzystwa przez niego
wprzód +b zastąpić go powinien.

13, Kassa Towarzystwa złożoną i utrzymywaną
będzie: 1mo. Z ofiar dobrowolnych w gotowiznie, które
każdy zCzłonków mieyscowych zaraz skoro
przyiętym iest do Towarzystwa, złożyć powinien.
advo. Zie składki roczney; która wedlug potrzeby 'T'o-
warzystwa ułożoną będzie. 3Lio. Z, przedaży Pamiętni+
ków które Towarzysiwo drukować każe.

14. Dowarzystwo obierze Podskarbiego, którym
ani Prezydent ni iego zasiępca ani Sekretarz obra-
nym bydź nie może.  Podskarbi żadney summy
z kassy.nie wyda beż zalecenia. podpisanego przeź
Boeidenyć i Sekretarza; a ci żadnego zalecenia kas-
syerowi nie dadzą bez zezwolenia Dowarzystwa. Pod-
skarbi na końcu każdego roku rachunki zdawać bę-
dzie. diec.

15. Towarzystwo wszelkie wybory czynić będzie
przez króski sekretne i większością głosów. W przyz
padku równości krósek, Prezydent równość rozwią-
zywać ma przez krćskę powtórną. żw efl

 

Prawidła dla Wydziału farmaceutycznego Towa-
rzystwa medycznego wileńskiego, na dniu 12 kwie-
tnia 4819 r. postanowione.

„Lubo Towarzystwo medyczne wileńskie, podług
swych ustaw, ma na celu prac swoich złączone przed
mioty Medycyny i Farmacyi; iednakże gdy dotych-
czasowe doświadczenie pokazało, iż posiedzenia wspólne
Medyków i Farmaceutów, wymagaiąc wiele czasu na
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przedmiot pierwszy, nie mogą zawsze wystarczaćna
przedmiot drugi, obeymowany w swey rozciągłości
i polączeniu z naukami pomocniczemi; uznało zatóm
toż Towarzystwo, za rzecz pożyteczną i z ustawami
'swoiemi zgodną, zaprowadzić Posiedzenia osobne,
wyłącznie ostatniemu przedmiotowi poświęcone, i
tym końcem stanowiąc 7Vydział farmaceutyczny,
następuiące przepisało mu prawidła.

1. Cel główny ZPydziałufarmaceutycznego uważa
się w dwóch częściach: z których pierwsza ogólna,
zależy na pracowaniu w widokach przykładania się
do zbogacenia Farmaceutyki i ściśley z nią połączo-
nych umieiętności przyrodzonych; druga zaś szcze-
gólna, ma w zamiarze pomoc i ułatwienie osobom,
temi przedmiotami w okręgu naukowym wileńskim
zaiętymm, do wzaiemnego oświecania się w swoićm
powołaniu.

'2. Prace członków Wydziału w części ogólney
celu głównego, będą ogłaszane w Pamiętnikach całego
"Towarzystwa; a dla ogłaszania takowychże prac w części
szczególney tegoż celu, Wydział będzie wydawał pismo
peryodyczne w języku polskim, maiące wychodzić
przynaymniey co trzy miesiące.

„3. Mieyscowych członków wydziału, na przed-
stawienie iego, wybiera całe 'owarzystwo z pomiędzy
Farmaceutów, a to sposobem przepisanym w Nay-
wyżey potwierdzonych Ustawach w artykule VIII;
na członków zaś korrespondentów mogą bydź oprócz
tego podawani ludzie uczeni w przedmiotach umieię-
tności przyrodzonych, a mianowicie Fizyki, Chemii,
Zoologii, Botaniki i Mineralogii.

4. Wydział ma I)yrektora, Podskarbiego i Se-
kretarza przez się wybieranych, stosownie do Ustaw
ogólnych 'Towarzystwa. i

5. Wydział ma kassę osobną powstającą z opłat
rocznych od swoich członków, równie z opłaty ie-
dnorazowey, od nowo przyiętych.

6. Wydział będzie utrzymywał pisma peryody-
czne szczególniey do celu swojego służące.

«7. Pisma peryodyczne i dalsze xięgi, czyli zkassy
Towarzystwa całego, czyli tylko z kassy Wydziału
nabyte, będą składać wspólną bibliotekę, wolną de



e 155 w

użycia wszystkim członkom tak wydziału iako i to-
warzystwa calego.

8. Wydział składać ma iedno przynaymniey
co miesiąc posiedzenie, którego protokół czytany
będzie na blizkiem posiedzeniu całego "Towarzystwa,
dla wiadomości wszystkich iego członków.

9. Wydział starać się będzie o założenie i postę-
pne pomnażanie gabinetu farmakologicznego, w ziel-
nikach , materyałach i preparatach farmaceutycznych,
odznaczaijących się przez osobliwsze własności albo
formy.

10. Wydział utrzymywać będzie związki kom-
munikacyyne z Towarzysiwem farmaceutyczućm pe-
tersburskićm i z innemi podobnego celu 'lowarzy-
stwami.

11. Członkowie szczególni będą mieć na celu
rac swoich dla wydziału przeznaczonych:
1. Przykładanie się do zbogacenia Gabinetu farma-
kologicznego.

2. Rozbiory chemiczne płodów przyrodzenia, mia-
nowicie do lekarstw wchodzących, a w tych się
i wody mineralne zaymuią.

3. Udzielanie wiadomości o szczególnieyszych wy-
padkach i postrzeżeniach nadarzonych w labo-
ratoryach.

4. Doskonalenie sposobów dawnych i wynaydowa-
nie nowych, robienia preparatów farmaceuty-
cznych.

5. Obmyślanie środków robienia w bliższych miey-
scach tych preparatów, które się tylko w fabry-
kach wyrabiają i sprowadzaią z za granicy lub
ze stron odległych.

6. Sledzenie, gdzie i w iakiey obfitości rość zwy-
kły lekarskie rośliny, i zaprowadzanie uprawy
tych, które z trudnością zbierać się daią, nay-
częściey u materyalistów bywaią fałszywane, b
się łatwo zamieszać mogą 1 wziąć iedne za dru-
gie: np. Rad. Hellebori nigri; Angelicae 4Ar-
changelicae; Gei Urbani; Kalerianae O/[.; Coł-
chicit Autumn.; Flor. /erbasci Thapsi; Sem. Phel-
landrii Aquatici, i t. p.

1: Postrzeganie przy sprowadzaniu materyałów le-
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karskich drogą handlu, albo przy nabywaniuod
zaymuiących się ich zbieraniem, czćm bywaią
zastępowane przez niewiadomość, albo skażone
lub też z umyslu fałszowane.  '[akie artykuły
z ich opisami składane będą w wydziale dla o-
głaszania względem nich stosownych ostrzeżeń.

8. Czynić wyiątki z pism peryodycznych obcych,
zwłascza tyczące się odkryć i wynalazków nowych;
zaprowadzenia i upowszechnienia machin lub in-
strumentów, w zastosowaniu techniczno-farma-
ceutycznóm, pożytek istotny przynoszących, oraz
doniesienia / literackie 0 ważnieyszych pismach
wpływ do Farmacyi maiących.
12. Członkowie ordynaryyni czyli mieyscowi,

oprócz udzielania wiadomości na każdćm posiedze-
niu o nadzwyczaynych postrzeżeniach, osobno ieszcze,
podług ułożoney przez się kolei, czytać będą opisy
tychże postrzeżeń, i dalszych prac do zatrudnień
wydziału należących. ]

 

Okolnik do JJPP. Farmaceutów wzywaiący do ucze-
stnictwa prac Wydziału 1819. r.

"Towarzystwo medyczne Wileńskie, Nayłaskaw-
szym Jego Cesarskiey Mości reskryptem pod
dniem 26 Maia 1806 roku potwierdzone i rok trzyna-
sty w połączeniu swoich członków Medyków i Far-
maceutów pracniące, chcąc z równą troskliwością dzia-
łać, iak w przedmiotach samey medycyny tak i nauk
z nią połączonych, a mianowicie Farmacyi i innych
pomocniczych umieiętności przyrodzonych, użnało
rzeczą pożyteczną i dó ducha swoich ustaw stoso-
wną, zaprowadziću siebie osobny Wydział do zay-
mowania się w szczególności przedmiotami tych osta-
tnich nauk i umieiętności. "Po swoie uznanie przy-
prowadziło do skutku na posiedzeniu dnia 12. Kwie-
inia roku idącego, i Wydział Farmaceutyczny 'owa-
rzystwa medycznego Wileńskiego, rozpoczął czyn-
ności swoie na dniu 17 Maia tegoż roku. Ustawy
'Towarzystwa samego, dawniey. ogłoszone, a nadto
pomieszczone w Tomie pierwszym iego pamiętników,
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oraz dolączaiące się tu Prawidła dla Wydziału posta-
nowione, pouczaią, tak o celu, iako i porządku prac
tegoż Wydziału. Dołącza się także Lista członków
"Towarzystwa Wydział skfadaiących.

Gdy zamiarem iest Towarzystwa i Wydziału,
oprócz przykładania się do wzrostu nauk medycznych
w ogóle, starać się nadewszystwo i naypierwey o po-
mnażanie z nich pożytku w kraiu własnym i w szcze-
golności w Guberniiach okrąg naukowy Uniwersytetu
Imperatorzkiego Wileńskiego składaiących, a miano-
wicie przez upowszechnianie pożytecznych wiadómo-
ści i przez zbieranie postrzeżeń 1 czynienie doświad-
czeń mieyscowych, zatóm Wydzial Farmaceutyczny
niemogąc w tey rozciągłości włożonego na siebie obo-
wiązku należycie wypełnić, bez uczesnictwa w pracach
mężów uczonych naprowincyach przebywaiących; osą-
dził za rzecz nayprzyzwoiiszą, zaprosić naypierwey do
takowego uczesnictwa JJ, Panów Farmaceutów, własne
Apteki utrzymuiących, lub zawiaduiących naczelnie
cudzemi. W ich przeto świetle od powołania nieod-
łączonóm i w gorliwości znamionułącey życzliwych
kraiowi obywateli, pełną pokłada nadzieię, że nie
raczą usuwać się od zawodu stawiącego na widoku
chwałę osobistą, uważenie wyższey zwierzchności i
wdzięczność współziomków. :

W tey ufności czyniąc Wydział Farmaceutyczny
ninieyszą okolną odezwę, spodziewa się mieć regu-
larnych korrespondentów , udzielaiących mieyscowych
postrzeżeń i doświadczeń tak w przedmiotach Farma-
cyi iako też i połączonych z nią umieiętności przy="
rodzonych, ieżeli nie w polskim to w iakimkolwiek
używańszym ięzyku. iks A

2 początkiem roku przyszłego wydawać będzie
Wydział Farmaceutyczny pismo peryodyczne w ię-
zyku polskim, rzeczonym przedmiotom poświęcone,
którego prospekt poźniey ogłoszonym zostanie. Sto-
sowne artykuły do tego pisma z uprzeymością przyy-
mowane będą. ... BA

Na ten Okolnik oczekiwać będzie Wydział Far-
maceęutyczny odpowiedzi i oświadczenia względem u-
czesnictwa w pracach swoich i utrzymywania nauko-
wey korrespondencyi.

, 2 ż ny . sit
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O zaszczyceniu Towarzystwa medycznego tytułem
Imperatorskiego.

W przełożeniu J. O. Xcia Golicyna, Ministra
spraw duchownych i oświecenia Narodowego, dato-

wanóm d. 19. Listopada 1819. r., otrzymało [owa-
rzystwo Medyczne Wileńskie oznaymienie o Naymi-
łościwszey lasce Monarszey w dozwolenin mu zaszczy-
cania się tytułem Imperatorskiego 'Towąrzystwa Me-
dycznego.

 

VII.
KRONIKA.

W r. 1802. zawiązało się Towarzystwo Farma-
ceutyczno-chemiczne w Rydze, które od ministra
wnętrznych interesów Hrabiego 77. Koczubeia r.
1805. 28 stycznia potwierdzonć zostało.  Russi-

* sches Jahrbuch der Pharmacie von Dr. D. Grin-

del B. 2. S. 154.(1804) i B. 3. 8. 198. (1806).

W r. 1808. zawiązało się Towarzystwo Far-
maceutyczne w Mitawie.

W r. 1818. zawiązało się Towarzystwo Far-
maceutyczne w St Petersburgu, którego ustawy
d. 10. grud. przez komitet Ministrów potwierdzo-

nemi zostały. Dyrektorem pomienionego towarzy-

stwa farmaceutycznego obranym został nazawsze
Prof. A. N.Scherer Radca stanu. Szczegółową o nim

wiadomość poźniey czytelnikóm naszym udzielimy.

 

EVE
WIADOMOŚCI ROZMAITE.

Postrzeżenie P. luisca Aptekarza w Rydze.

Postrzeżenie P. 7/isch nowym iest dowodem;
. . * AB . 7 we

iak wielką wypada mieć ostrożność w łączeniu le-
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karstw, żeby się te nawzaiem nie rozkładały. On

bowiem znałazł, że korzenie Altei, syrop z nich

robiony i dekokcya kory peruańskiey, nawzaiem

się rozkładają: a lubo nie wszystkie gatunki tć

kory osad z Alteą dawać zwykły; niektóre inik

tak się znacznie rozkładalją, że obfity powstaie o-

sad; a płyn nad nim będący, światło winnego

nabiera koloru. Na infuzyą zaś kory peruańskiey;

nie zdaie się działać. Podług tego: wypadałoby

zdaie się unikać dodawania do dekokcyi kory pe-

ruańskiey, syropu zAltei, ieśliby z takowego roz-

kładu, kiedy doświadczenia okażą, odmienny na-

siępował skutek. Trornmsdorf/, Journal der Phar-

macie 1819. St. 1. S. 420.
Tu chciałbym ieszcze wspomnieć o moićm

przed laty 16 uczynionćm postrzeżeniu, 0 którego

nigdzie w Autorach nie natrafiłem, że tak dekokcya

iako i sama infuzya korzeni lukrecyi natychmiast się:

rozkłada, a odwar kory peruańskiey, mąt znaczny

w nim sprawuie, tak dalece; iż nie wahałem się

infuzyą lukrecyi do rzędu ważnych reagensów, dla

doświadczenia rzetelney dobroci kory peruańskiey,

policzyć , i ciągle iey w tym celu używam. N<ME=

 

Postrzeżenie P. HEeNkELA w Creutznach, Że się
Mercurius sublimatus corrosivus z miękiszem
od chleba rozkłada.

P. Zenkel zachęcony doświadczeniami przez
P. Sterlera czynionemi, ze względu rozkładania się
Sulimy z różnemi pierwiastkami roślin, przedsię-
wziął uczynić rozbior pigułek tak nazwanych Pi-
lulae maiores Hofjmanni, 1 w rzeczy samey, pre-
parat ten merkuryalny , zupełnie w nich rozłożo-
nym znalazł, Żeby się iednak dokładniey o tóma
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przekonać, wziął ieszcze 50 pomienionych pigułek
Hoffmanna, które przed ośmią dniami były ro-
bione z Sublimatu i miękisza od chleba; a te do-

skonale wysuszywszy, utarł na proszek i w wodzie

wapienney wytrawiał; w ciągu tego działania wszy-
stek proszek czarnawo-szarego nabrał koloru. Do
drugiego doswiadczenia, wziął dwie drachmy su-
chego uiłuczónego na proszek miękisza od chleba,
utart z cztićrema granami sulimy i z wodą wapienną
zmieszał; ale i w tym razie nie okazał się w wo-
dzie wapienney osad pomarańczowy, iaki od su-
limy powstawać powinien; lecz szary podobny iak
w pierwszćm doświadczeniu , lubo nie był tak bardzo
ciemny; w tamtym albowiem, pigułki przez dni
ośm leżąc, dobrze iuż były uschły. Ztego zaićm
wypada, iak się zdaie, innego używać środka, zktó-
rymby sublimat mógł bydź,chorym dawany bez na-
stiępuiącego rozkładu. Buchner, Repertorium f. d.
Pharmacie. FI. .B. 2. Hleft. S. 253. 2818.

-



PRENUMERATOROWIE.
(Ciąg drugi)

Augustowski Kazimierz, student medycyny w Wilnie.

Beitel Wincenty, medyk w Skwirze.
Brandenburg Fryderyk, aptekarz w Mohylowie Białor.
Borucki Jan, aptekarz w Bałcie.
Bylczyński Jan, aptekarz w Humaniu.
Chreptowicz Adam hrabia, wWilnie.
Daiewski Stanisław, aptekarz w Skwirze.
Dłuski X. A.P.W. w Wilnie.
Dmóchowski Michał, pisarz Kom. Eduk, w Wilnie.
Eisman, prowizor w Kiiowie.
Fahrenholtz Karol, apt. Rad. tyt. w Kamieńcu Podol.
F'ahrenholtz Jan, farmaceuta.

Fokkelmann, Radca Stanu, doktor Medycyny. i Chi-
rurgii w Kamieńcu Podolskim.

Gering Karol, uczeń farmacyi w Wilnie.
Gl/nko Dominik, w Czerekowie,

'HHort Xawery, aptekarz w Ziytomierżu.
Hlubenthal Karol, insp. administr. med. w Witebsku.
Kamiński Jan, aptekarz w Mozyrzu.
Kondratowicz Mikołay, student Medycyny.
Krukowski X. Rektor klasztoru Piiarskiego.
Makarow Symon, kolleski Rejestrator w Wilnie.
„Malinowski Marcelli, pom. farm. w Białey-Cerkwi.
Marcinowski Antoni, redaktor pism peryod. w Wilnie.
Ogiński Michał, Senator Państwa.
Palczewski dokt, med. i akuszer adm. med. wileń.
Piotrowski J. prowizor w Białey-Cerkwi.
Połuszyński student medycyny.
Reykowski Jerzy , doktor medycyny.
Seyfert Jędrzey, doktor: med. i chirur.
Sztark Jędrzey , farmaceuta.
Strawiński,AkórscaBi '[rocki.
Strzebecki Bazyli, prowizor w Proskurowie.
kaczyński Andrzey, aptekarz w Radziwiłowie.
Yzenhauz, półkownik w Wilnie. sh
awadzki Józef, typograf Uniwersytetu 10 exempi.

Zieleński, aptekarz w Hlorochowie.

Zieleński, pomocn. farm. w Hrycowie.
Zieliński Adam, uczeń szkół w Międzybożu.
£immermann Antoni, aptekarz w Hrycowie,

p

 



 


