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0. własnościach. niektórych dowdóke chr.ząszcza.
wych , uśmierzaiących „boże.zębów;; pra

Paa Gssi.* w. Rairazbużgikw zł :

(Bólzębów , ak:wiadomo, mależy dochorób
sóoĆpospolitych. iaki bolesnych, rzadko się daie

doskonale uleczyć , i to chyba przez samo ich wy»
jęcie, bo używałące się w tych zdarzeniach lekar=
stwa, zazwyczay na chwilętylko sprawować zwykły

ulgę; a niektóre nawet i zdrowe psują zęby. © *
„Nieoboiętną przeto zdaie:się bydź rzeczą poe

znanie sposobu, któryby łączył do łatwości zasto»
sowania, szczególną własność ape óagą uótnienzdnia
tey hobosń, si

Z tego powodu Kładę ircżegóły:. ze źródeł 0
ważnych: autorów czerpane. |

Ranieri Gerbi, Prof. Matematyki w Pizie, zbór
gacił wroku 1794 botanikę, nową rośliną, a en=
tomologiią nowo, odkrytym owądem, ogłaszaiąc ga-
tunek ostu, nazwanego przez się Carduus. spino*
„SISSIJNUS , 4: dałączónćm opisaniem owadu do ro-
B0R Curculio należącego, który znalazł na kwia-
„4,i.pomienionego ostu, a odkrywająć w nim szeże-

„własność nśmierzenia bolu zębów. dazinnó 80
aalio „antiodonialgicus.

1 « Użycietego lekarstwa, według opiłanii Pot
Gerbi.,.jest następujące.
Pam. Farmaceut. Pi. 'T. L. N. a. 11
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Nazbierawszy że cztćrnaście lub piętnaście tych

owadów lub poczwarek (chociaż i mnieysza liczba

może bydź dostateczną) rozcieraią się ieden po dru-

gim zwolna między palcami, dopóki wszystka ich

wilgoć do palców nie wsiąknie, 1 temi się dotyka

zepsutego i mocno bolącego zęba, w którym na-

tychmiast ból się zmnieysza, a w minut kilka zu-

pełnie ustaie. 'Czasem pierwsze dotknienie skutku

nie zrobi; przeto kilka razy powtórzyć ie potrzeba.

Zapobiegaiąc ażeby ból niepowrócił, należy po zu-

ełnóm nawetiegó ustaniu, ze dwa razy tegoż sa-

mego środka użyć. Częstokroć łechtanie iakieś,

czuć się daiące w palcu i zębie, przepowiada, że

ból wkrótce opuści, a chociażby. prędzey lab po-

źniey powrócił, wszelako za użyciem tegoż samego

sposobu da się uśmierzyć. |

Palce, wyżey opisanym sposobem napoione

sokiem tych owadów, zatrzymułą przez rok. cały

własność leczenia zębów,pomimo to, że się codzien-

nie myią (co zdaie misię bydź rzeczą przesadzoną).

Zamiast palców użyć można kawałka zamszu, po-

dobnymże sposobem przygotowanego, lecz ten po

użyciu pięciu lub sześciu razy, własność tę zwykł
pospolicie utracać,

Prof. Gerbi , zebrał więcey sześciuset przykła-

dów, w których się niezawodny skutek tego spo-

sobu okazał: zęby albowiem natychmiast za samćm

dotknieniem palców tak przygotowanych, uleczone

zostały.
śą iednakże okoliczności w których bynay=

mniey lekarstwo to nie skutkuie, iak naprzykład,

kiedy zepsucie zęba z chorowitey konstytucyi po-

chodzi,lub kiedy ból wynika ze zbytecznego przy=

pływu humorów, albo z mieyscowego zapalenia.
Prof. Gerbi wnosi, iż lekarstwo to, przez za-

drętwienie boleśnego zęba skutkuie, czyli też przeż
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zoboiętnienie soków w nim krążących pierwiastkiem
dotąd niepoznanym, który się w tych owadach
znayduie, i wznieconą irrytacyą ZNOSI... '

Chociaż własności uśmierzania bolu zębów,
szczególniey owad Curculio antiodontałgicus w sto-
pniu wysokim posiada; iednakże z poźnicyszych
śledzeń okazało się, że ona i wielu innym chrzą+
szczom iest wspólna, a mianowicie, poczwarkom
znaydniącym się na roślinach: Carduus Haemor=
rhotdalis ;1Karczochach Cynara Scolimus L, ia-
kiemi są: Curculio Jaceae, Carabus chrysocepha*
lus, i Curculio Bacchus. O tym ostatnim owa=
dzie powiadaią, że bardzo wielu wieśniaków w 70-
skanii używa go w tymże cełu od niepamiętnych
czasów. R zdk

Chociaż nie niożna zaprzeczyć Prof, Gerbi za«
sługi , że opisał i ogłosił ten sposób leczenia zębów,
iednakże wyznać potrzeba, że nie jest nowym; czy=
tamy bowiem w historyi podróży do wysp mal-
wińskich w 1765i 1764 przez Dom Perrietty (vol. IL.
p: 284 ed. Paris) że to lekarstwo było mu zalecane
przez Gwardyana franciszkańskiego w Monte-video,
którego recept następuiący. „Weź z główki ostu
(Dipsacusfullonum, L.) robaka, który prawie za-
wsze na nim się znayduje kiedy oset doyrzał: obra-
cay go we dwóch palcach, dopóki nie zamrze. Palce
w których się ten owad obracał , będą miały własność
leczenia bolu zębów: i

_ Wiadomośćtajednakże bynaymniey nie wzbu«
dziła uwagi Medęgków europeyskich, i tylko od
ogłoszenia traktatu przez P. Gerbi, myśleć 0 tóm poe

częlo. BD ORKA e
W dzienniku włoskim P. Brugzatelli, (skąd

naywiększą część ninieyszych zapisów wziąłem) Dokt.
Giovachino Carradari ; wiele inych t $ać ego rodzaiu
doświadczeń przytacza, które czynione były w Prato

*11
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małćm „miasteczku -włoskićm, „gdzie „własność: tę
w wielu owadach od naydawnieyszych. iuż, czasów
znańó. 7 i BAROK CAGĘC RSE OJONO

Nieiakis Zuigi JMari świadczy, że samo ze-
branie dwunastu takich owadów dwoma tylkopal-
cami, madaie im własność leczenia zębów, przez
rok cały, pomimo dwukrotne codzień, umywanie,
iak tego. na sobie doświadczy I KG łkknaa
||. Carradori nadto, dowodzi, że podobną wła»
sność. nabydź,można trzymając. przez minut kilka
we dwóch palcach owad zwany Carabus chzyso+
cephalus L. , 252% Oy EOT awk

Prócz wymienionych.tu owadów używać mo-
żna w tym eelu kantaryd,, (Zyżta vesicatoria), a
służą także Carabus ferrugineus F'abr., Chryso=
mela populi , usanguinolenta;, Coccinella septem-
punctata 1 bipunctata, Co się tycze kantaryd,
ych używaiąc strzedz się wypada dotykania ich do

iąseł. k . |
Zdaie się, że tę szczególnieyszą własność po-

siadaią tylko owady do klassy chrząszczów należące,
-. Cosię.tycze Kokcynelli siedmiokropkowey,sła-

wny Złirsch dentysta nadworny Króla angielskiego,
liczne czyniłdoświadczenia,i przekonał się że nay-
dzielnieyszćm iest lekarstwem naból zębów , o czóm
też nieomieszkał w pismach publicznie ogłosić...

Sposób ;iego używania. tych owadów  niczćm
się od poprzedzaiącego nie różni, bo ion rózciera
między dwoma palcami: i zupełnie owad ten roz-
gniata, co uczyniwszy. dotykasięzęba bolącego ;:a
nawet 1 dziąseł czego mni! czynić mie radzą, ape»
wnia owszem, że i nieponawlaląc rozcierania .0Wa+
du, temiż samemi paleami przezdnikilkanaście, ból
zębów skutecznie leczył;. wszelakoż mie twierdzi,
ażeby palce takową własność przez rokcały zatrzy+
mywać mogły. stwiA. 46503 g31j MOSYDKI WŁOB

ę
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To cośmy dotąd mówili, ma się rozumieć 6
żywych tylko owadach; lecz ażeby one podobną
miały własność ' po ustałóm życiu, tegom ieszcze
w żadnćm piśmie nie czytał : rozumiałbymże w ta-
kim stanie mieć iey nie ruszą, bo wtedy części
płynne, w których iak się zdaie, skutek iest zas
warty, psuią się 1 wietrzelą. RA

Szukaćby ieszcze należało sposobów doskona*
łego zachowywania wspomnionych owadów, w zu-
pełney ich mocy i skutkach, na każdą porę roku.
Rzecz zasługuie na uwagę Medyków i Farmaceutów,
ażeby tak zbawienne lekarstwo, w każdym czasie
mieć można. ! i ,

Dodać ieszcze muszę, że wiele osób godnych
wiary mnie zapewniało, iż tu w Sztrazbugu znały
przed ośmnastą laty człowieka, który posiadał se-
kret prędkiego leczenia bolu zębów, i że zawsze
rozcierał nieiakieś owady w palcach. Journal de
la societe des Pharmaciens de Paris, An8 inń.

Skutki lekarskie Stonki siedmiokropkowey, Cocci*
nella septempunctata: z opisem tego owadu.

Stonki siedmiokropkowe czuć daią zapach sła-
by, ale podobny cokolwiek do opiowego. Zawie=
raią pierwiastek ostry, iednakże dotąd ieszcze co do
natury swoiey nie dobrze poznany; oprócz, żewreu-
matycznym bolu zębów dzielnćm są lekarstwem. Sau=
ter w bolu głowy i twarzy, tynkturę ztych owa*
dów robioną, z wielkim używał skutkiem. Złuffe-
land ią Anodinum animale nazywa. Robi się na-
lewaiąc na 60 lub 80 sztuk, żywych i w moździerzu
na miazgę startych owadów, uncyą iednę wyskoku,
1 odstawuiąc do wyttawienia przez tydzień na słońce.
reparat ten pod nazwiskiem 7inctura Qoccinellae

septempuńciatae tak wewnątrz iako i zewnętrznie
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jest używany:. Gren, Pharmacologie 5 auf. B. 2.
S$. 58 1815. :

Stonka siedmiokropkowa, u pospólstwa bożą«

krowką zwana, Coccinella septempunctata, należy
ido naypospólitszyzh u nas owadów iw rzędzie chrzą=

szczów iest pomieszczona, Ciało ma półkuliste, brzuch
płaski, wielkości ziarna grochowego, do 3i pół
Jinii dłąga, atrzech liniy szćrokości dochodzi; po-

chwy skrzydeł skórkowate, pięknie czćrwone, cyno-

'browego koloru, czyli ponsowe, siedmią czarnemi

oznaczone kropkami, z których jedna blizko tar-

czki, nayczęście na samóm spoieniu skrzydeł znaye

dować się zwykła. Główka iey czarna, na tylnym

brzegu dwie prawie czworokątne żółtawe daią się

widzieć plamki. Rożki główkowate ucjęte, macków
główka pół serduszkowata, tarczki piersiowe i po-
krywy skrzydeł, wązkim obwiedzione brzeżkiem.

Na piersiach z obu stron dwiema świato-żółtawemi
plamkami oznaczona,

Zmaydaią się w lesie, na roli i łąkach, a nay=

obficiey w poletkach zbożowych, Tudzież na drze-

wach mianowicie wierzbowych; częstokroć daią się
widzieć i około budynków od strony południowey.

Żywią się mszycami -Aphis 1 mnieyszemi owądami,

 

Sposób doświadczania czystości CrNr, iaka się

w handlu znaydować zwykła przez P. Vav-

QUELIN,

Lubo z cyny mała mamy preparatów w uży«
cie lekarskie wprowadzonych; iednakże gdy ten me=
tal ważny w gospodarstwie stanowi artykuł, po-

nieważ i w aptekach służy do robienia rozmaitych
naczyń, osądziliśmy za rzecz pożyteczną umieścić
tu opisanie przez P. Fauquelin podane, sposobu
doświadczania iego czystości lub skażenia.
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W handlu mamy sześć różnych gatunków cyś
ny, co do stopnia iey czystości; a te są: 1. cyna
z Malakki; 2. z Banka; 5. Mexykańska; 4. Czeska;
5. Angielska; 16. cyna Saska. Cyna z Malakki nay-
lepsza iest i nayczyścieysza, ale rzadko niefałszo*

wana do nas przychodzi; bo ją nayczęściey przez,

oszukaństwo podleyszym zastępują gatunkiem, na«
daiąc piętno 1 formę cyny z Malakki lub z Banka
sprowadzoney.

Sam kolor cyny posłużyć może do ocenienia

iey dobroci, potrzeba mieć tylko kawałek wzorowy
czystey do porównania.

Czysta cyna odznacza się białym srebrzystym.
kolorem. Ołów, miedź i żelazo, szarawą iey na-
daią farbę, która w miarę ilości przymieszanych me-
tallów mniey więcey pod oczy podpada. Arszenik
tego nie sprawuie, owszem ią świetnieyszą i bielszą
czyni, lecz większą nadaie twardość. I chrzęst który
się w zginaniu cyny słyszeć daie, może bydź ska«
zówką do wyśledzenia iey stopnia czystości; ten
w dobrey cynieiest głośny, ale nie często po sobie
następuie, słabszy zaś bywa a częsty, ieśli będzie
miedzią albo ołowiem skażona. Żelazo iarszenik
mniey tę własność zmnieyszaią. Z odłamu także się
dobroć cyny poznawać może pewną zachowuląc
ostrożność. Sztabkę cyny maiącey się łamać, do poe
łowy nożycami przeciąć należy, i giąćw kierunku
przeciwnym nacięciu. Cyna zupełnie czysta ledwo.
za kilkakromóm w przeciwnym kierunku nagina=
niem, daie się złamać; a w tćm okazuie się prze«
dłużenie massy i zaostrzenie w obu rozdzielonych
końcach, które mieć będą kolor brudno białawy,
a przytóm miękką i ciastowatą okaże się w tćm
mieyscu. Cyna zaś z ołowiem, a szczególniey mie-
dzią i żelazem skażona, nierównie łatwiey się łamie,
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aprócz ciermno+szarego koloru mieć będzie pówierz-
chnią . nieciasiowatą ale' ziarnistą. !

Pewnieyszy sposób probowania cyny podany.
rzez P. Cauthion zależy na iey roztapianiu i wy-

śl do formy kamienney lub metalliczney. Cyna
czystą okaże powierzchnią bardzo świetną i błyszczą+
cą iak gdyby była polerowaną, albo naprowadzoną
Żywóm srćbrem; skażona zaś ołowiem, żelazem i
miedzią lub temi wszystkiemi metallami razem, po
wierzchnią mięć będzie białą, znacznie przyćmio-
ną, albosię na niey tu i ówdzie plamki ciemnieysze
lub też gatunek krystallizacyi, dadzą się postrzegać,
Mała nawet cząstka obcych metallów wyraźną iuż
sprawia odmianę, wyiąwszy arszenik, chybaby ten
w znaczney znaydował się ilości.

Chcąc:zas cynę chemicznemi doświadczać spo-
sobami, dla ścisleyszego wyśledzenia, czyli nie ma
w sobie arszeniku; wybiia się na blaszki, kraie i roz-
puszcza nazimno w kwasie wodo-solnym na 189. Ska-
żoma arszenikiem, zostawi proszek czóćrwono-bru-
natny, Osad otrzymany zbiera się, obmywa wodą
suszy: a ten wrzucony na węgle rozpalone, ieżeli
wznosząc się. pod postacią białawey pary, zapach
czosnku wydawać będzie, da znać niezawodnie, że
iest arszemikiem. dR”
©, Dla dokładnego poznania i odkrycia żelaza,
miedzi i ołowiu; nalewa się cyna drobno podzielona
15 częściamimocnego kwasu saletrowego; z po-
czątku nie należy ogrzewać; potóm się gotuie, age
czórwonedymy okazywaćsię nie przestaną. Cyna
w tym: razie zamieni się w biały nierozpuszczalny:
w kwasie sałetrowym niedokwas. ' Massa stąd otrzy
mana rozczynia się'w'6. częściach wody i zostawuie
w spokoyności; po oddzieleniu części płynney ieszcze:
się kilkakrotnie osad obmywa. Wszystkie stąd otrzy=
mane płyny, obce metalle w sobie zawieraiące, za”
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geszczająsię dla pozbawienia zbytkuiącego kwasu,
i dodaie się do tego rozczynu soli glauberskiey. Mąt
biały w tym płynie powstalący , wskaże przytomność
ołowiu. W takim razie, dopóty ieszcze dodawać
należy rozpuszczoney soli glauberskiey, póki się
biały okazywać będzie osad. Sto części takiego osadu
stanowiącego siarczan ołowiu , zawieraią 75 14., ołoe
wiu w stanie metallicznym.

Po oddzielenia osadu, do: przefiltrowanego
płynu, dodaie się ammoniiaku kaustycznego w zby»
tku, który żelazo, pod postacią żółtawego proszku
w płatkach osadzi, a płyn od miedzi błękitnego
nabierze koloru. Dla ocenienia ilości tych obcych
metallów, oddziela się naprzód niedokwas żelaza, od+
mywa wodąi suszy. Płyn zaś należy do suchości wy*
parować, wyprażyć w ogniu dla ulotnienia ammo-
niiaku, rozpuścić w mocno rozlanymkwasie siare
czanym, i przez blaszkę zynkową lub, żelazko po=

lerowane, miedź w stanie metallicznym osadzić.
Drugim sposobem odkryć można miedź lub

żelazo, w związku z cyną będące; rozpuszczając ią
w mocnym kwasie wodosolnym za pomocą ciepła:
Płyn otrzymany wyparować należy, dla odebrania
mu zbytkuiącego kwasu, do gęstości syropu, a roz+
lawszy 50 częściami wody, od czasu do czasu po
kilka kropel prussyanu potażu dodawać, za każdym
razem kłócąc, a potróm w spokoyności zostawić.
Wtakim razie, ieżeli cyna była czystą, powstanię
osad zupełnie biały; od przymieszanego żelaza mniey
więcey błękitny; od miedzi ciemno-różowy W.rozs
maitym stopniu, a od miedzi z żelazem połączoney,
czórwono-błękitnawy lub purpurowy. Zromsdor/f
Journ. f. d. Pharm. B. 20. St. 2 S$. 269.

? > . , . 7.

. „Nowsze postrzeżenie 0 doświadczaniu cyny.

obBardzo często. wydarza się, że rozpuszczaiąc
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cynę angielską w kwasie wodosolnym, czarny Osa*
dza się proszek; a ten błędnie był uważany za ar-
szenik. _Tego sposobu używali nawet chemicy nie-
którzy dla dośwtadczenia cyny, czyli nie ma w skła=
dzie swoim arszeniku, o czóm czytać można obszćr-

niey w dziele 7komson's Chemie iibers. von Wolff
AIL. 1. 8. 36. Ale Klaproth w żadnym prawie kruszcu
cynowym z angielskich kopalni pochodzącym, ar-
szeniku znaleźć nie mógł. Jakoż się z naynowszych
rozbiorów chemików angielskich /ło/ma i 77olla-
stona okazało , że czarny proszek, opadaiący w roz-
puszczaniu cyny w kwasie wodosolnym, nie iest
bynaymniey arszenikiem, ale czystym niedokwasem
miedzi, Kastner Gewerbsfreind. B. 3. 8. 344.

 

Wiadomość o mniemanćm fałszowaniu prepa-
ratów ZYNKU i odkryciu wnim nowego me=
tallu.

Niedawnemi czasy odkryli chemicy niemieccy
nowy metal w zynku, który niedokwasowi iego po
wyprażeniu żółtawą nadaie farbę. Powodem do
tego było urzędowe zaskarżenie przez fizyka okrę=
gowego Dokt. Rołof/a , że niedokwas zynku wnie-
których aptekach niemieckich powszechnie arszeni-
kiem bywa skażony, ponieważ ten w kwasach roz-
puszczony,od gazu wodorodnego siarczystego, lub
też” dodaniem proby Złaknemanna , żółty dawał
osad.

P. Roloffznalazłszy w aptekach magdeburskich.
takowy. niedokwas zynku, rozumieiąc że iest arsze-
nikiem skażony , nie omieszkał natychmiast bez grun--
townieyszego wyśledzenia, do publiczney to podadź
wiadomości, w żurnalu Złuffelanda; lecz gdy się
poźniey przekonał, że mniemane skażenie: niedo=
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kwasu zynkowego arszenikiem, pochodziło od metal.
lu wcałe nowego, przymuszonym został zdanie swo«
ie w tćmże samóm pismie peryodycznóm odwołać,

Wszakże odkrycie tego metallu i zadetermi+
nowanie iego współcześnie od wielu Chemików
było uczynione. Naypierwszym zdaie się bydź Zler+
mann, administrator fabryki chemiczney w Szene«
beku, któremu z powodu wyżey wspomnioney nae
paści, cały zapas niedokwasu zynkowego skonfisko«
wano: a po nim zaymowali się tóm PP. Karsten,
Stromeyer i John.

Słuszną w tey mierze czyni uwagę P. Grindeżł,
iak rzeczą iest wielce niesprawiedliwą za użyciem
iedney proby, chociażby ta niezawodną bydź się zda*
wała, skwapliwie dawać swóy wyrok: zawsze na*
Jeży pierwey wszystkich używać środków i doświad-
czeń porównywalących, któreby niezawodną dadź
mogły pewność: wszakże to, rzecze daley, idzie o sła»
wę i honor człowieka, a częstokroć oyca ubogiey
familii, który przez taki postępek do zupełnego
npadku doprowadzonym bydź może.

Metal pomieniony znaleziony w zynku ii iego
niedokwasie, wielkie ma z własności swoich po«
dobieństwo do samego zynku, mnieyszą tylko po-
siada twardość, lecz go w ciągłości i ciężkości ga-
tunkowey przechodzi, która iest= 8,750; lotniey=
szy iest od zynku i łatwiey się niedokwasza; z wo=
dorodem siarczystym i saletranem sróbra iak arsze=
nik się zachowuie, iednakże na węgle wrzucony,
podobnego arszenikowi nie wydaie zapachu; nie-
dokwasowi zynkowemu żółtą nadaie farbę; w kwa-
sach mineralnych łatwo się rozczynia, i białe roz-
puszęzalne daie sole, które się tylko przez zynk me-
talliczny rozkładaią. Z prussyanem potażu biały,
a z wodorodem siarczystym, ciemny siarczysto-żółty
daie osad,od którega koloru P. Karsten, Melinum
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go nazwał. W stanie zaś czystymfarbę ma do plaż
tyny podobną sinawo-srebrzystą; żadney w powie-
tzu nie podlega odmianie; w dosyć miernćm 'su+
„blimuie się cieple, a wznosząc się skupia pod po-
stacią: drobnych metalliczno-lsnących blaszek,ale
bo tóćż czarnego proszku, lub w kształcie iedno-
rodney massy:daiącey się ciągnąć. Rozpalony za
przystępem powietrza światło żółtey nabiera farby,
mocno ogrzany brunatno-czćrwonym się staie. Roz:
puszcza się w kwasach mineralnych, a nayłatwiey
na zimno i nawet w kwasie saletrowym; węglany
ałkałicznei alkali czyste, iako i woda wapienna,
w białym kolorze niedokwas tego metallu osadzaią;
który w czystym ammoniiaku łatwo się: rozpuszcza;
z prussyanem potażu biały, a z siarczanem miedzi
ammoniiakalnym błękitny daie osad. We wszyst-
kich sołucyach tego metallu w kwasach, iako też
1 w ammoniiaku, gaz wodorodny siarczysty, cytry:
nowy sprawuie osad.
< P. Strokmeyer sprawdzaiąc pomienionego me-
tallu odkrycie, zupełnie się przekonał, że iest no-

m'i dał munazwisko Kadmium, a to dla tego,
iż naprzód w zynku odkrytym został.
-_ Również sprawdzili wynalazek tey istoty PP.
John; Gerhard, aptekarz Bergemann , Meissner,
aptekarz Szaberoh Assesor przy rządzie medycznym
i Dokt. Klug: ostatni, metal ten, na pamiątkę nau-
czyciela swoiego K/aprothium chciał nazwać.

Zynk w Szlązku wydobywany, więcey +35 me-
talla nowego zawiera, kiedy z mieyse innych otrzy-
mywany, ledwo iednę tysiączną lub iednę setną
zwykł mieć przy sobie. ;
"Z tego wszystkiego wypada, że chociaż metal
znaleziony w zynku lub wego preparatach, nie iest
arszenikiem; iednakże ścisłe doświadczczać go po*
wzeba; nie wiadomo bowiem jakie we wzgłędzie
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lekarskim sprawnie skutki, i każdy. preparat, zupeł+

nie czystym | bydź, powinien.» ga [

Niedokwas zynku podeyrzany, rozpuścić na-

leży w, kwasie siarczanym 1 przez rozczyn takowy

przepuścić gąz wodowodny.siarczysty. Jesli w takim

przypadku „żółty, okaże się osad, znakiem będzie że

ma arszenik, albo pomieniony metal. Arszenik śle»

dzi się sposobami wiadomemi. Berlin. Jahrb. d.

Pharm. 1819 B. 20 8.2458. |

BYWA A „A SIS X%2 | qd2 IGATT 51H tad)

Sposób zbierania , suszenia i utrzymywania NA.
PARSTNIKA purpurowegoDigitalispurpurea.

 

Wrozprawie Dokt. Sesżromo nieiednostaynćm
działaniu rośliny, Digitaliś purpurea , w.puchli-
nie wodney, znayduie się prżepis jiak. z nią .postę
pować, ażeby. należyty miała skutek. ag rod

„sią Zasiewa się do wazonów „na inspektach, alba

tćż pod gołóm niebem. W ostatnim raziesiać ią
należy na mieyscach: wyniosłych, ku. południowi
wystawionych „i .osłonionych, od wiatrów „półno=
cnych; zwłaszeza gdzie cień: drzew cokolwiek!do-
sięgać może. W.gruncie lekkim, piasczystym, niec$
z gliną i żwirkiem .przemieszanyny; ziemię lubi bare
dziey, chudą bez nawozu, samą tylko trawą 4 lisómi
spulchnioną. „Rośnie naylepiey Ww tych mieyscach,
gdzie maliny rodzą. W pierwszym rokw posiania,
nie zdatne daie liscie do lekarstw; zbierać ie ńależy
w.drugim; roku w cżasie kwitnienia, 'wybieraiąc tyle
ko ciemno-żielonego: koloru; «us obw sua

| Suszone bydź maią w cieniu, mad piecem mier=
nie ogrzanyim, ponizawśzy iewprzód na niciy lecz
do tego tylko stopnia aby się w rękusniekruszydy,
ale cokolwiek były podatne, tak, iżby tylkoża pos
średnictwemi cukru lubinnego «ciała: mogły! bydź
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ueierane ma proszek, inaczey skutek swóy tracą.
Lecz i takim sposobem przygotowane i ususżone li»
ście naparstnika, w szkle utrzymywane; przez rok
tylko skutek swóy zachownią. Do użycia same tylko
obieraią się liście, odrzucaią ogonki i grubsze nerwy.
Scherer „dlig. nord. Annal. B, +. S$. 371. Salzb.
med. chir. Zeit. II. S. 412.

 

O fałszowaniu korżeni MLECZNICY Gokzkikt
(Polygala amara), postrzeżenie P. B, Ziz w Mo
guncyi.

W Preyskurantach naszych materyalistów dwa
zhayduią się gatunki rośliny tak nazwanćy Poły-
gala amara toiest: P. germanica i hungarica.
U niektórych tylko ale bardzo rzadko, znaleźć mo:
żna dów mlecznicę gorzką P. armara L. Ro-
ślinę pod nazwaniem P. hungarica, którą u nia+
teryalistów natrafiałem, przy nayściśleyszćm poró:
wnywaniu, nie mogłem rozróżnić od mlecznicy po
spolitóy P. vułgaris L, że się ona z Węgier spro+
wadza mie śmiem zaprzeczać, ale to twierdzenia mo
iego bynaymnićy nie zbiia, iż P. hungarica mate-
ryalistów nie mną iest, iak P. vu/garis obficie u
nas rosnąca. Trzeci u nich gatunek znayduiący się

nazwaniem P. germanica iest zawsze, ile mi
się tylko widzićć wydarzyło , Połygonumavivulare.
Podobieństwo ż postaci zewnętrzney nie mogło bydź
do takowego fałszowania powodem, bo ktokolwiek
raz widział mlecznicę gorzką lub pospolitą, nie pó-
zwoli sobie na mieyscu pierwszćy dawać Po/łygoa-
num aviculare. Zdaie się; że raczey chyba nazwisko
przyczynić się mogło na początku do tćy zamia-
ny, która potćm w umyślne fałszowanie przeszła.

takowe oszukaństwo nierzadkićm bywa, przee
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konałem się ztego, iż materyalista który mię chciał
o dobroci produktu swoiego przekonać, zapewniał
i regestrami dowodził, że tćy rośliny po wiele ce*
tnarów corocznie wyprzedawał. Wkrótce potćm
doszedłem, że Moguncya iest ićy oyczyzną, gdyż
na własne widziałem oczy, iak przeszłego lata, w tue
teyszych okolicach,wiele z uboższych familiy, zayż
muiących się zbieraniem roslin, Połygonum avi-
culare, za mlecznicę gorzką brali, i w pęczki po-
wiązane nosili na przedaż. i

Ponieważ to oszukaństwo coraz bardzićy szes
rzyć się i upowszechniać zaczyna, Pot za obo
wiązek ninieyszćóm doniesieniem medyków i far.
maceutów ostrzedz, dla zwrócenia ich na ten przed-
miot uwagi. Nie kładę opisania roślin m/ecznicy
gorzkiey i rdestu ptaszego, ponieważ obie ma-
ło do siebie maią podobieństwa, a cechy pierwszey,
powszechnie są znaiome; przeto ninieysze ostrzeże+
nie będzie wystarczaiącóm dla każdego, który się
mie zechce dadź oszukać. oai 80485 gf

Dziwić się potrzeba, że Połygała hungarica,po*
spolicie drożey bywa u materyalistów cenioną, niżeli
Polygala amara prawdziwa, tćy ostatniey trudnó
iest nawet dostać, i wątpię czyliby ićy tak wiele
dostarczyć można, iak się często i w znaczney ilości
używa. Zromsd, Journ. B.16. St.1 6.112. 1848.

Rzecz o niewłaściwem używaniu korzeni MLE-
CZNICY GORZKIEY Polygala amara; przeź J,
WOLFGANGA. di *

Mlecznica gorzka; Połygała amara; októrey
ze starożytnych iuż yoskorides pod takićmże ha*
zwiskiem sohdycĄa namienia, a którą Z'halius w dzie-
le $ylva Hercynia w r. 1588 wydanćm przed Bau<
hinem ieszcze opisuie, była przeż Konrada Ges-
nera, dla bardzo gorzkiego smaku, u4piarella niaż
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zwaną, popićóważ ten mocno się iemu dał uczuć.
Używał on: część ićy tylko zielną w winie wytra-
wiaiąc, na rozwołnienie żołądka, ato znaylepszym
skutkiem. Roślina ta bez wątpienia dla goryczy,
i swey dzielnościw połowie XVIII wieku powsze-
chnie wprowadzoną została w użycie lekarskie; i
dzisiay do rzędu bardzo: czynnych kraiu naszego
liczy się produktów. LAŁ AG i
o Pierwszym, który wpoźnieyszych czasach dał
powód do ićy doświadczania w szpitalach Wiedeń-
skich, był; iak się zdaie, sławny van Swieten. Już
w roku 1762: obszerną '0 nićy napisał: rozprawę
£andon w HW'iedniu, de Polygala in phthisi, on
iako;i Detharding zawsze tey rośliny, część ziel-
vą, w infuzyi lub dekokcyi używali; .lecz Co/lin
wobserwacyach 'swoich, zaleca: brać. tylko samę
korzenie mlecznicy. gorzkiey, których skutek po-
dług miego w części korowey ma się zawićrać. Od-
tąd we źwyczay :pószło , :że lekarze mie samię tośli-
nę ale ićy tylko część korzeniową zapisywać po-
częli,bez względu na to, czyli takich części dosyć
zawsze mieć "można. Ktokolwiek. tylko mad dro-
bnością tey:rośliny zastanowić się zechce, kto śię
bliżey włoskowym i6y iż tak rzekę,» korzonkom
przypatrzy „ten się natychmiast o:niepodobieństwie
ichużywania przekona; część bowiem naygrubsza
tych korzonków pod wierzchem, ledwo półtorey li-
nii obiętóści dochodzi, i na drobniuchne nitko-
wate rozdzielasię gałązki. Wszakże i Hlouttuyn
iuż w roku 1782, sprawiedliwą w tey mierze czy-
pi uwagę.» Owszem, z tego: co Co/lim >pówiada,
wnosić należy, iż. z inney «cale rośliny,; zapewne
milecznicy pospolitey«kórzeni używał, które iak
wiadomo są: buynieysże, ale ani smaku. ani nale:
żytego skutku nie maią, a zatćm doświadczenie ie:
go nie mogło mieć tey pewności, iakodm przy:
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znawano. Jakoż Złouttuyn. powiada, żę w aptez
kach Wiedeńskich, bardzo często dawane bywają
korzenie mlecznicy pospolitćy, Połygalae vulga-
ris, na mieyscu prawdziwćy czyli górzkiey.

 Pwierdżenić zatćóm Coślina,że cały skutek
pomienionćy rośliny, w'części kórowey korzonków
iest zawarty, 1 iżć ta naywiększą moc'i gorycz ma
w sobie, nie zgadza się z rzeczą: o czóm każdy ła:
two się przekonać móże.  Korżonki bowiem młleż
cznicy lekarskiey, zupełnie są drzewiaste'i batdzó
niało maią smaku; kiedy część zielna znakomitą i
długotrwaiącą w gębie czuć daie gorycz: Dla tego
iaż w nowszych czasach Farmakologowie, do któ-
rych należą /oigtel,Pfafj ,. Graumtiller, Grer,
1 wielu innych, w całku roślinę tę brąć radzą do
lekarstw. | isbsś "A tra 1) b j tol OT

Gren w drugiey edycyi Farmakologii swojey,
pod osobnym nawet artykułem, liście tey rośliny
opisując, wyraźnie powiada, że daleko większą Maz
ią gorycz, więcey od korzeni wydaią extraktu,q
pierównie są skutecznieysze. Z tego więc łatwo po;
iąć, dla czego, Po/ygala amara, nie miała usla+
loney zalety, i różne o niey rozchodziły się mniey
mania. Jedni ićy wielkie, a drudzy bardzo małę
przypisywali skytki, albo zupełnie ią zarzucali, cho-
Giaż w rzeczy samey do bardzo wążnychnależy roślin,
Naywięceyzaś;przykłada się do tego, nader

częste i upowszęchnione ich fałszowanie, iako o
tćm .P. Ziz z Moguncyi, w Zurnalu Frommsdorj:fa donosi, mówiąc, że we wszystkich preyskuranę
tąch tamecznych materyalistów,, trzygatunki Polyz
gali pod osobnemi nazwiskami maią się znaydoę
wać, a tesą: Połygała amara, hungarica i ger;
nianica, Pierwszęgo prawie nigdy w handlu nięnatrafiał, drugi ma bydź mlecznicą. pospolitą Po-
ygala vulgaris, a'wzęci zupełńie obcą stanowąŁ

Pam. Farmaceut, Fi. T.L N.a. 12
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roślinę, Rdest ptasi Połygorum aviculare , wszę-

dzie około domów i po dziedzińcach rosnącą.

P. Pfaff w materyi medycznćy, toż donie-
sienie P. Ziz własnćm doświadczeniem potwierdza,
uwiadamiaiąc, że mlecznica gorzka w iego stronach

około Kiel: nayczęściey mlecznicą pospolitą i Rde-
stem ptasim u materyalistów bywa zastępowaną.
Podobnież P. Grindeł w roczniku Farmaceutycz=
nym na rok 1806 donosi, że do Rygi sprowadza*
ne korzenie mlecznicy gorzkiey, zuaydował ze
Rdestu ptasiego zbierane.

Zwyczay przeto zapisywania mlecznicy gorz-
kiey w korzeniach, z wielu względów iest nieprzy-
zwoity; bo przez to wymaga się rzeczy prawie nie-
podobney do uskutecznienia; a daie się powód ma-
teryalistom i zaymuiącym się zbieraniem zioł le-
karskich do wyszukiwania takich roślin, których=
by korzenie byy większe, ażeby mogli na pozor
życzeniom zadość uczynić; bo nigdy tyle zebrać
nie można tak z siebie drobnych korzonków mle-
cznicy gorzkiey, ile się ich do lekarstw używa.

Okoliczność ta ściąga nawet częstokroć podeyrze-
nie o złóm sporządzeniu lekarstwa; kiedy bowiem
Farmaceuta sumiennie postępuiąc, do specyesu we-
źinie i część zielną prawdziwey polygali, zamiast
sprowadzanych z za granicy fałszywych korzeni, a

medyk, w przekonaniu że zapisał korzenie, znay:

duie też części zielne o których nie myślał, wiel-
kie stąd rodzić się musi nieporozumienie, iak mi

się to samemu przytrafiło. Wszakże sprowadziłem
z tego powodu umyślnie kilka funtów korzeni po=
lygali gorzkiey z Wiednia, ale po ścisłóm obey-
rzeniu, znalazłem i że szczątków pozostałych ie-
szcze listków przy korzeniach przekonałem się, że
były ze Rdestu ptafiego niezawodnie zbierane,
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Z Lipska i Królewca owzymywałem mlecznicę
pospolitą, która żadney nie miała goryczy.

Jeśliby zaś wątpliwość zachodzić miała o nie-
iednostaynym skutku liści i korzeni, co tylko do-
swiadczenia przy łóżku chorego rozstrzygnąć mo0-

gą, w takim razie, dosyć iest odwołać się, do
pierwiasikowego wprowadzenia w użycie lekarskie,
ponieważ to, od samey zaczęło się rośliny czyli iey
części zielney, iakośmy wyżey namienili, która
w rzeczy samey niezmiernie się odznacza smakiem:

bardzo gorzkim, długo trwaiącym na iężyku i dłas
wiącym w gardle, a czego korzenie ani w setney
części nie malą.

 

O fałszowaniu korzeni IMLECZNICY SENEGAL-
SKIEY Polygala Senega (a) Postrzeżenie F.
WELKA.

Chociaż korzenie Senegi nie bywały dotąd,
ile mnie wiadomo, fałszowane; ponieważ zanadto
są charakterystyczne, odznaczaiąc się od wszystkich
w użycie lekarskie wprowadzonych, nietylko szcze-
gólnym smakiem, ale i zewnętrzną postacią; ie-
dnakże zdarzyło mi się niedawno postrzedz u ma-
teryalisty tuteyszego, korzenie zupełnie obce na
mieyscu Senegi przedawane, których tu następu-
iący kładę opis. Na pierwszy rzut oka maią wpra-
wdzie nieiakieś do Senegi podobieństwo, ale kształt
ich iest wrzecionowaty; zupełnie są poiedyńcze,
proste lub mało. pochylane, mniey więcey gład-
kie, tu i ówdzie delikatnemi osadzone włóknami,
nie są bynaymniey robaczkowato pokręcone, ani

 

" (a) Lubo gatunkowe tey rośliny nazwisko zdaie się wskazywać, że
ź Senegalu pochodzi; iednakże właściwą ićy oyczyzną iest Ame=.

« ryka północna, którey tylko, podług Millera, mieszkańcy Se--
negalu przeciw ukąszenia wężów iądowitych maią używać.

rę"
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przewięziste, słowem nie maią obrączkowatych wy:
niosłości i. nie okazuią wzdłuż śladu szwu skrzy*
dełkowatego, który naybardziey charakteryzuje pra-

wdziwe Senegź , korzenie, W. grnhości dochodzą
gęsiego pióra, na kilka cali są długie. Kolor ma-
ią od korzeni Senegi świaueyszy, biało- żółtawą
pokryte są skóreczką. _Drzewiastego nie zawieraią
rdzeniu, który także stateczną korzeni Senegi sta-
nowi cechę, ale są .z iednostayney białawey zło
żone substancyi, i nayczęściey. bywaią wę srodku
wydrożone. Czasem na małedzielą:się odnogi, a
podwierzchem mieć zwykły tu i ówdzie drobne
brodawkowate wyniosłosci. Wierzchołek ich niby
główkowaty z kilku składa się wyrostków, lub szcząt-
ków łodyg, wyraźnie kolankowatych, przy któ-
rych niekiedy małe widzieć się daią listki, a z któ-
'ch kształtu wnosićby można, że zrodzaiu Cucu-

bałus albo Silene pochodzą. Zapachu prawie ża-
dnego nie maią, który się iednak w pokąsaniu do
wzcinowego zbliża.. Smak jest na początku słaby,
poźniey cierpkianocno szczypiący, z ledwo znaczną.
goryczą połączony, i iakby kwaskowaty, a przys
tóm długo. trwałący na ięzyku; cokolwiek do sma+
ku Senegi podobny., lecz w:mnieyszym bez: poró»
wnania stopniu.: .. dd a zadu 19

Dekokcya tych korzeni iestżółtawa, słomia+
stego koloru, dosyć przezroczysta, daleko światley=
sza od dekokcyi z korzeni: Senegź prawdziwey;
smak iey bardzo słaby, mieco gorzkawy z nastę<
puiącóm szczypańiem naięzyky, kiedy dekokoyą
z Senegi smak ma wyraźnie kwaskówaty, mocno.
szczy piący 1 niezmiernie dławiący w gardle. Zdzia+
łaczami chemicznemi obie sidaA iednostay=

nie zachowują się, że trudno między obiema zna-
leźć różnicę, wyiąwszy, iż dekokcya korzeni Se-
negi z siarczanem żelaza wraz oliwkowego nabiera
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*koloru, kiedy z fałszywey ledwo cokolwiek farbę
-swą zmienia; z ammoniiakiem i ługiem kaustycz-
ym pierwszych kórzeni dekokcya, żółto-cytry-
nowego nabiera koloru, a druga prawie żadney
nie podpada ódmiańie. Z rozczynem cukru oło-
=wianego Saćcharum saturni, Senegi dekokcya 'wraz
"się mąci i obfity daje osad białawy, gdy druga
ledwo cokolwiek mętnieie:

 

© wprowadzeniu w użycie lekarskie wnętrzney
KoRY soSNOWEY, Alburnum Pini (a).

Nadworny Króla Szwedzkiego lekarz, Dokt.
J'estring, wprowadził w użycie lekarskie miazgę
korową sósny; czyli część iey łykowatą pod nazwi-
skiem Alburnum Pini , którą 'w febrach z naylep-
szym używał skutkiem. Zbiera się ona w czerwcu
z pnia drzewa przez oskrobanie, w śzćrokich szma-
tach; mocno się suszy i tłacze na proszek. Skutek
tey substancyi podobny do skutków kory: peruań-
skiey, był powodem, że P. Berzelius rozbiorem
iey się zaiął, iw rzeczy samey wiele znałażł w i
podobieństwa do kory febrowey. W:skład: miazgi
sosnowey,podług niego wchodzą: części dfzetwńe,
sole trudno rozpuszczałące się, żywica płyńna, gat-
bnik, syrop z pierwiastkiem gorzkim i solami pó
łączony , kiniańn wapna i szczególna gałaretowata sub=
stancya daiąca się w żimney i wrzącey wodzie roż-
„puszczać. Bo

Infuzya z wnętrzney kory sosnowey nazimno
robiona, ma kolor żółto+czarnawy , która 6d pó-

> f E 4 t
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(a) Nazwabie Alburnum, nie zdaie się odpowiadać fzeczy ; bo'przez
to rozumiemy biel, czyli część błoniastą drzewa, wraz po kó-
„rze następuiącą. Bliżey byłoby nazwać Cortex interior, korą
wnętrzną. A * GG AE
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wietrza ciemnieyszey nabiera farby i staie się zu-
„pełnie brunatną. Zapach ma sobie właściwy, bal-
-samiczny, do sosenek czyli wierzchołków nieroz-
winionych liści sosnowych podobny ; a smak cierpki,
znacznie ściągaiący. Tynkturę lakmusu czerwieni,
a kwas szczawiowy osad w niey sprawuie; z siar=
czanem żelaza czarny daie precypitat, a po osó-
dzeniu tego, rozciek szarawey nabiera farby; wi-
nian potażu antymonialny żadney odmiany w infu-
zyi tey nie sprawuie, ale się przez infuzyą kory pe-
ruańskiey i rozczyn galarety źwierzęcey, osadza.

Z takowego porównania miazgi kory sosno-
weyzkorą peruańską, okazało się, że w pierwszey
„zawarta iest istota do rodzaiu garbniku należąca,
laka się w chinie znayduie. Łatwo się w wodzie
1 wyskoku rozpuszcza, smak ma ściągaiący, solom
żelaznym zielonawą nadaie farbę, z rozczynu gala-
retę osadza, a w parowaniu rozkłada się tak, że
rozpuszczaiąc przy tćm otrzymany extrakt, znaczna
część w nim nieodmiennego ieszcze pozostale pier-
wiastku.

Między garbnikiem kory peruańskiey, a znay-
duiącym się w części miazgowey sosnowey kory,
następuiąca zachodzi różnica: pierwszy winian po-
tażu antymonialny i tynkturę galasu precypituie,
czego nie sprawuie drugi, nadto ma w składzie swoim
kora peruańska istotę bardzo gorzką, którey nie do-
„slaie wnętrzney korze sosnowey, z resztą zawarte
w obu tych produktach sole, zupełnie są do siebie
podobne. Scherer aligem. Nord.Annal. B. 1 S. 414.

_P. Brandenburg w Mohilewie Białoruskim,
zaymuiąc się przed kilkunastą laty doświadczeniem
rozmaitych płodów natury kraiowych, w celu wy-
nalezienia zastępczego lekarstwa na mieyscu kory
peruańskiey, w żadnym produkcie roślinnym tyle
nie znalazł do kory febrowey podobieństwa,ile na-
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wafił w korze sosnowey, szczególnym przygotowa*
ney sposobem, połączoney z innemi substancyami

roślinnemi; iemu się albowiem udało odkryć w ko-

rze sosnowey pierwiastek, tak do cynchoninu Gie-

sego podobny, iak cukier do miodu. Scherer <Aligem.
Nord. Adnnal. B. 2 8. 451.

Nie wątpimy że P. Brandenburg, o wypad-
kach trzyletniey swey pracy, dokładnieyszą udzieli

Fw :

publiczności wiadomośc.
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FARMACYA.

Postrzeżenie P. GvisovuRc aptekarza 0 różnych
wypadkach w odmiennym sposobie robienia
PRZYWĘGLANU POTAŻU, Sal tartari.

1

Że małe na pozór okoliczności, częstokroć bare
dzo wielki wpływ maią na dobroć preparatów, świe-
ży mamy przykład w następuiącóm postrzeżeniu. P.
Guibourg robiąc czysty przywęglan potażu (Sal tar-
tari) przez detonacyą 1500 grammów czystego nad-
winianu potażu (Cremor-tartari) z 750 grammami
saletry, doświadczył, iż niemało zależy od sposo-
bu spalenia wspomnioney mieszaniny, ażeby dobry
otrzymać preparat; tę albowiem mieszaninę dwóma
odmiennemi detonuiąc sposobami w tyglu hessyy-
skim, dwa różne otrzymał produkta, co następuiące
stwierdzaią doświadczenia.

Mieszanina z iedney części saletry i dwóch części
kamienia winnego, wsypana do tygla mocno roz-
palonego w ogniu, paliła się skry znacznie wyda-
iąc, bez wyziewania widoczney pary podkwasu sa-
letrowego. Wypadkiem była massa czarnawa, która
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a powiększeniem ognia została stopioną,a po ostu-
'dźeńiu nalana wodą, mocno się ogrzewała sposo-
bem: ałkałli „pozbawionego wody; a przytóm mocny

zapach ammohiiaku wydawała. Z tego wnosił P.
'Guibourg, że ma kwas wodosiany, dawniey pri-
skim nazywany; iakoż płyn przecedzony wydawał
żapach temu kwasowi właściwy: nadto, za wlaniem
fozezynu z.soli żelaznych, obfity wódosinianu żelaza
powstawał osad. Płyn wyparowany mocno się mącił,
co było skutkiem rozkładu wodosinianu wapna,
którego zasada znayduie się w nadwinianie potażu,
i wyziewał znaczną ilość pary ammoniiakalney. Sol
pomieniona wydawała przez dalsze działanie ognia
zapach palącey się ułustości i ciemnieyszego nabrała
koloru, Wystawiona na wolny przystęp powietrza,
czuć dawała zapach kwasu wodosinnego. Przez kil-
kakrotne nawet rozpuszczenie , parowanie i praże-
nie, niepodobna było wodosinianu potażu rozłożyć.
Samo tylko wystawianie rozczynu tey soli na wole
ny przystęp powietrza, rozkład iey ułatwiało.
"o Wypadek takowy przekonywa, iż robiąc tym
sposobem:przywęgłan potażu, sol ta zawsze mieć
musi wodoósiiiań przymieszany.
i Takąż samę mieszdninę karmienia wiunego i
saletry, cżęścianii wrzutanódo tygla, zaledwo do
czćrwoności, rożpalonego. Po ukończoney detona-

cyi, która dosyć była moćna, massę ostadzoną wy*
ługowano prżeż Wodę, dla odłączenia niespilonegó

węgla; asoł ótzyinana, była czystym przywęgłanem
potażu. h Aa vj
. Przyczyna tych obu tak różńych wypadków,
zależała pó większey, części od różnego spósobu po-
stępowatiia w robocie. Rźucśiąqe Kowieth mieszaninę

częściami do tygła niezbyt ogrzanegó, ta byniy*

rhhiey postaci proszkołycy nie źmietia, a gazuwał-
Aiaiący się 2fózkładu kwaśti sałótrówegó; zajełź
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nie uchodzi; sałetroród bowiem nie źżnaydnie się
ani w soli nowo utworzoney, ani też w węglu po
spalenia massy pozostałym.

Iuaczey rzecz się ma wcale , sypiąć mieszaninę
podobną do tygla mocno rozpalonego i daley topiąc
massę. W tym przypadku tamuie się chodzenie ga=
zu saletrowego i saletrorodnego, które działdiąc
w wyższey temperaturze na węgiel, daią początek
powstania zasydzie kwasu wodo-sinnego.

Postrzeżenia takowe uczą, ażeby w robienin
preparatów iednego i naypewnieyszego trzymać się
sposobu; ponieważ mała odmiana w posiępowaniii,
nawet na pozór oboiętnóm, wielki ma wpływ i ró-
Żne dadź może wypadki, co się oczywiście w ro-
bienia przywęglanu potażu okazuie. Jożirnał de
Pharmacie et de sciences accessoires N. 2 pag.
58; 1619.

 

Sposób robieniaKERMESU MINERALNEGO,Kermeś
minerale, podług P. CrvżeLa młodszego.

Z licznych doświadczeń P. Cłuzela okazało
się, że iego tylko sposobem Kermes mineralny

może bydź zawsze w równey dobroci i piękności
otrzymywany, który zależy natóm, ażeby na1 część
miatko. utłuczonego siarczyku antymonu brać 223
części wody, (w znaczney robiąc massie ta ilość wo-
dy może bydź zmnieyszoną) i przez dwa lub trzy
kwadranse gotować w patelni żelazney. Woda użyć

się do tego miaiąca, powiniia bydź dobrze wygo-
towana, dla pozbawienia zawartego wniey powie*
trża, do którey się wprzódy węglan sody a poźniey
siarczyk antymonu sypie. Po należytćm  wygotoż

waniu, płyń wrżący żwyczaynym cedzi się s]050<
bem do mis albo garnków; tad parą wody wrżą*



184 =NBP"

«cy ogrzanych, pagina się i zostawuie przez go-
dzin 24 w. mieyscu spokoynćm a potćm filtruie.
Kermes osadzony, wodą świeżo wygotowaną iozię-
bioną dobrze się obmywa, i suszy , w cieple nieprze-
chodzącćón 25 stopni.

, Jstomemi warunkami, bez których przygoto-
wanie należyte kermesu nie może się udadź, są;
ażeby w każdym razie strzedz przystępu powietrza
iświatła w iego robocie. Dla tego zawsze wodę
maiącą wchodzić do iego robienia i obmywania
wygotować należy. Ilosć wyrażona węglanu sody
w stosunku do siarczyku antymonu koniecznie iest
potrzebna; mniey biorąc, albo na mieyscu tego wę-
glanu potażu, nie tak się piękny udaie. Chcąc osta-
iniego użyć, należy go przynaymniey zoboiętnić
kwasem węglowym i w takiey ilosci brać iak sodę.
Trommsdorf, Journ. f. d. Pharm. B. 17. St. 1.
DS. 203.

Wsprawdzaniu tego sposobu robienia kerme-
su, przekonałem się, że zawsze iednostayny i nad-
zwyczay piękny otrzymuie się preparat, szkoda tylko
że wielkich wymaga naczyń i bardzo małodaie ker-
mesu. BW.

 

Sposób łatwego robienia czarnego SIARCZYKU
ŻYWEGO SREBRA „łethiops mineralis, przez
P. DesToucHEs podany.

Że ucieranie żywego sróbra z kwiatem siar=
czanym na ten preparat, bardzo wiele zaymuie
czasu, i przez to robotę opoźnia, aż nadto wiadomą
jest rzeczą. Tey zapobiegaiąc nieprzyzwoitości,
radzi P. Destouches następującym postępować
sposobem. Żywe srćbro pe równey części wzięte
z kwiatem siarczanym uciera się na kamieniu ma:
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larskim (ma się zapewne rozumieć w możdzierzu
serpentynowym), póki massa szarego nabierać nie
poóaik koloru: poczóm dodawać każe częściami
+5 Użytey do ucierania massy, siarczyku potażo-
wego (Hepar sułphuris) rozpuszczonego w równey
ilości wody. W tym razie mieszanina ciemniey-
szą się stale, a ucieranie prowadzić należy, póki
massacałkiem ciemnego nie nabierze koloru. Wten-
czas podwóyną ilością wody dystyllowaney obmy-
wa się, dla zabrania preparatowi części rozpu-
szczalnych. Otrzymany stąd na filtrze czarny siar-
czykżywego srćbra, suszy się i uciera na proszek;
a ten mieć będzie pięknyi zupełnie czarny kolor.
Do przygotowania cztćrech uncyy tego preparatu,
autor nad godzinę czasu nie potrzebował. Buchner,
ftepertorium f. d. Ferm. HErganz. Band. 9. 189.
1816.

Jakkolwiek poSdD ten zalecany iest we Fran-
cyi; iednakże nie wiele obiecnie, „ponieważ iak zie-
dney strony zdaie się zmnieyszać robotę w samćm
ucieraniu; tak z drugiey nie mało przyczynia ZA=
chodu, w rozpuszczaniu siarczyku potażowego, ce-
dzeniu, obmywaniu, suszeniu i rozcieraniu. A nadto
nie wiemy ieszcze, iaki ma wpływ dodawany siar-
czyk potażu na dobroć samego preparatu, ze względu
iego skutków lekarskich. Lepieyiest przeto zostać przy
dawnym sposobie, przez Lichtenberga poprawio-
nym, a sprawdzonym doświadczeniami sławnego
„Bucholza ;; ażeby równe części żywego srebra z siar-
ką ucierać w moździerzu, utrzymującym się w pia-
sku ogrzanym do stopnia niedochodzącego 80R. co-
raz wodą cokolwiek skrapiaiąc,ciepło bowiem nie-
zmiernie ułatwia utarcie i połączenie się wzaiemne
«ciał obu. <a : ARRLER
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© nowym sposobie przygotowania wód dystyl-
lowaiych, podług P. SAsse.

Pierwszą myśl sposobu przygotowania wód dy-
styllowanych, maiącego się teraz opisać, podał Pa-
nu Sasse, chemik 1 farmaceuta berliński Schra-
der, który ze wszystkich roślin narkotycznych, ża-
lecał robić tynktury. Sposób ten zależy ńa skon-
centrowaniu pierwiastków lotnych roślin w wysko-
ku, i na dodawaniu iego, w małey ilości do czy-
stóy wody dystyllowaney. Dla otrzymania iey,
(chcąc mieć np. z kopru włoskiego), dystylluią się,
cztćry funty nasion Foeniculi, grubo utłuczonych
z taką ilością wody, iaka się potrzebną okaże, do
zabrania oleyku, aby woda dostatecznie wonią iegó
przeiętą bydź mogła.

Jeżeliby zaś w dystyllacyi, ilość wody wielka
przeszła; tedy powtórnie po zebraniu oleyku, wczy-
stym przepędza się alembiku, ażeby iey tylko ośmi,
a naywięcey dwanaście przeszło funtów. Do tey
wody, dodaie śię wprzód zebrany oley, i tyle wy-
skoku z wódki francuzkiey pędzonego i zkoncen-
trowanego do 20 stopni, żeby niewięcey iak dwa
funty, przez dystyllacyą ponowioną spirytusu Otrzy-
mać można. Płyn wyskokowy ztąd otrzymany,
służy iuż do zaprawiania, którego część iedna, bie-
rze się na 40 części prostey wody dystyllowaney,
i razem miesza. Takim sposobem zrobić można
w iedney chwili, niemal wszystkie wody dystylłowa-
ne, a nawet i wodę zliści wawrzyno-śliwu (Lauro-
cerasi); z tą tylko różnicą, że do tey ostatniey, wię-
cey dodadź potrzeba wyskoku. Temu sposobowi
zarzucić można, powiada P. Saśsse, że maiąc ole-
iek lotny, łatwo go z cukrem utrzeć, albo w wy-
skoku rozpuścići dodadź do wody, iak się wnie-
których mieyscach robić zwykło. Lecz na to od-
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powiada; naprzód: że przez dystyllącyą otrzymuie
się wyskok nierównie przyiemniey pachnący 1ak

przez samo zmieszanie; powtóre, iż się w tym ra-
zie i ten otrzymnie óley, który był z wodą złączo-

ny; potrzecie, że sposób ten, tó ma ieszcze za s0-

bą, iż oleie lotne, same przez się utrzymywane,

mniey więcey, od ciepła, światła, a zwłaszcza przez
długość czasu, własności swe odmieniaią. Z resztą,
zdaie się bydź prawdziwą i niewątpliwą rzeczą, że

oleie lotne maiące się używać, w laboratoryach a-
ptecznych powinny Ba: dystyllówane, ponieważ
nabywane drogą handlu, rzadko są kiedy czyste;
mają albowiem w sobie obce 'części przymieszańe,
które często skodliwe w użyciu sprawuią skutki.

Sposób przygotowania wód dystyllowanych,

podany przez P. Sasse, z wielu względów od zwy-
czaynego iest korzystnieyszym. Naprzód wody ta-

kowe, przez czas bardzo długi w zupełney utrzy*
muią się dobroci, i żadnemu nie ulegaią zepsuciu;
powtóre, z.pewnością oznaczyć można ilość w nich
zawartego oleyku lotnego, a przez to samo i pre+
parat zawsze 1est icdnostaynym; potrzecie, znaczną
co do mieysca czyni wygodę; nie potrzebuie bowieńt
wielkiey liczby flaszek lub innych naczyń, aby ię
z wodami dystyllowanemi chować, lecz w kazdey
porze roku i w każdym czasie robione bydź mogą,
mianowicie ze świeżych roslin, iakoto : z kwiatów,
wonię swą przez ususzenie wacących, dodaiąc da
pięciu uncyywody dystyllowaney, po iedney dra-
chmie spirytusu oleykiem lotnym nasyconegó, np:
z róży, melissy, mięty i z wielu innych. Sposób
ten, zasługuie na uwagę lekarzy i farmaceutów, i
Życzyć należy, aby go obie strony daley ieszcze roz-
trząsały i zastosowały do lekarskiego użycia. Bu
chner, Repert. f. d. Pharmacie.B. IV. S. 304.
4848104. wia bf M. S.

.
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Sposób oczyszczenia miodu pszczelnego do lekar-
skiego użycia.

Dla oszczędzenia czasu i zachodu w oczy-
szczaniu miodu, podaie P. 7'ross farmaceuta w Klin-
genburgu sposób następuiący. Miód surowy roz-
czyniony w podwóyney ilosci wody wrzącey, ce-
dzi się przez grubą warstę piasku. Na ten koniec
rozpina się kwadratowy kawałek płótna na wspar-
ce (tenaculum)i posypuie grubą warstą czysto wy-
mytego piasku, na który miód z wodą rozrobiony
częściami się nalewa, dopóki wszystek nieprzeydzie.
Pozostałość nieczystą, osiadaiącą na piasku,iieszcze
wmałey ilości wody rozpuszczoną, powtórnie przez
tenżepe przecedzić należy. Płyn miodowy tym
sposobem oczyszczony, paruie się w kociołku do-
brze pobielanym, na bardzo wolnym ogniu do przy-
zwoitey gęstości. Takim sposobem klarowane bydź
mogą i wszystkieinne preparata miodowe, a na-
wet i syropy. Buchner, Repertoriumf.d. Phar=
macie Fl. B. 8.275.

Sposób tenoczyszczania miodu,ma wprawdzie
swoie zalety, ieżeli tylko idzie o pozbawienie go
części obcych, bez względu na zapachi smak: wła=
ściwy cokolwiek nieprzyiemny, zwłaszcza od pszczół
bartnych. Ale chcąc go zupełnie oczyścić, nale-
żałoby tenże sposób połączyć z drugim, podanym
przez Hermbstaedta; toiest, pozbawiwszy miód
części grubszych za pomocą piasku, ieszcze z węgla-
mi dobrze wypalonemii kredą przegotować, a po-,
tóm wyklarować za pomocą białka odiaia. J.G.

 

Skrócony sposób robienia CIASTKA ZYGMARKO-
wEGo (Pasta de Althaea).

Nie wchodząc w sposób zwyczayny, obźknie
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tego preparatu, kładziemy tu iaki P. Rzide (a) po«
daie. Równe części miałko utartey gummy arab-
skiey 1 cukru, razem się mieszaią drewnianym zna-
cznie przedłużonym tłuczkiem, w obszernym cyno-
wym kociołku, dodaiąc po trochu wody zimney,
póki się proszek w massę gęstawą nie zamieni. Po-
tóm się na wysokim tróynogu ustawia: mierne pod-
daie się ciepło rozpalonemi w faierce węglami; a
gdy się massa dobrze rozgrzeie, dodadź należy bia-
łek od iay na piankę dobrze ubitych wilości przy-
zwoitey; nakoniec dolewa się przeznaczona do tego
woda pomarańczowa. Z resztą postępnie się spo-
sobem zwyczaynym. Gummą arabska zupełnie po-
winna bydź biała i przezroczysta, do czego się
z umysłu wybiera: cukier brać należy kandyzbrot
naylepszy. W ogrzewaniu strzedz się nadewszystko
wypada mocnego używać ciepła, inaczey się łatwo
przypala i całą robotę wniwecz obraca.

Ponieważ do robienia ciastka zygmarkowego,
nie mało iay na białko wychodzi, a żółtka w po-
tratę póyśdźby musiały; przeto użyć ich wypada
na oley do prasowania, przyprażaiąc ie tylko w na-
czyniu do tego stosownóm. Ze zaś oley z żółtek
od iay, bardzo prędko iełczeie, i staie się nieuży-
tym do lekarstw; przeto wypada go zachować od
zepsucia, zlewaiąc do małych flaszek aż pod sam
ezopek, a po zatknięciu mocńóm, zalewaląc czopki
lakiem, i głęboko do piasku w sklepie chłodnym
zakopać. M. S.

 

O rozkładzie emulsyi z migdałów słodkich, z ul
wagami nad migdałami gorzkiemi przez J,
WOLFGANGA.
Do, lekarstw, które się u mas dosyć często u-

 

(a) Pharmaceutische Erfahrungen 2 Theil. Ś. 119g. 1815.
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żywać zwykłyę należą tak nazwane mleka roślinne
czyliemulsye, szczęgólniey zaś z migdałów słodkich
robione, z dodaniem cokolwiek cukru lnb syropu,
kamfory, saletry, nayczęściey kleyku z gummy a-
rabskiey, albo tóż samey tey gummy. ,,
ń Emulsya migdałowa, iak wiadomo, nie tylko
z weyrzenia ale 1 ze składu swoiego, wielkie ma
do.mlćka zwierzęcego podobieństwo, bo podług
naynowszego rozbioru Prof. //ogeła i P. Sachs, za-
wiera w swym skłądzie oley stały, pierwiastek
serny, cukier, gummę, i małą tylko cząstkę włó-
kna roślinnego; a migdały obrane ze swoiey skó-
reczki całkiem się dają w emulsyą zamienić, zo-
stawuiąc tylko z% włókna.. Nadto, i co do nie-
których własności nawet, bardzo się do mleka zbli-
ża, bo przez 24 godzinnę stanie, oddziela gatunek
gestawey śmietanki, która się na powierzchni płynu
unosi, 1 dosyć łatwo na oley i część serną rozdzie-
la, a.przez gotowanie, tudzież od kwasu i wysko-
ku się ścina. Jeżeli więc dobroć emulsyi migdało-
wey na iey szczególnieyszey białości i zapełnie mle-
cznóm zasadzamy pozorze, tedy odmiana z rozkładu
iey następująca, tym bardziey wpadać musi w oko,
im rychley przezroczystości nabierać i gąszcz zna+
czny, osadząć będzie , co się dosyć często przytrafia
i nie raz było przyczyną podeyrzenia o złćm emul-
$yi tego rodzaiu przygotowaniu. Kioby zaś mógł
się spodziewać, ażeby, z wymienionych w górze do-
datków do emulsyi, rzecz na pozor nayniewinniey=
sza, bez szczególnego smaku i zapachu, iaką iest
gumma arabska lub kleiek z miey robiony,.w mo=
mencie ią rozkładała, i natychmiast rozdzielała na
Część stałą i płynną, niszcząc zupełnie iey pozor
mleczny; kiedy kleik z gummy Tragakanty nic
prawie na nię niedziała; wszelako tak się rzecz ma
niezawodnie, o czćm się z licznych przekonałeni
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doświadczeń, w których zawsze brałem po 3 uncye
emulsyi migdałowey. , Naprzód dodałem pół, uncyi
kleyku gummy arabskiey mucilago g. arabici; mie-
szanina takowa w godzinę rozkładać się poczęła, 0-
sad wznosił się do góry, „a rozciek: powoli wyia-
„śniał. Podobny skład, z dodaniem tylko pół un-
eyi syropu altei, w minut kilka po zmięszaniu zu-
pełnie się rozłożył, na część niby serną1 serwatko-
wą. Płyn u spodu był przeświecaiący... Emulsya
„czysta z ieduą drachmą. gummy arabskiey. w. pro-
szku zarobiona, także się rychło poczęła. rozkła-
dać; wszelako poźniey cokolwiek od poprzedzaiącey.
Z iedną drachmą gummy arabskiey, i 30 kroplami
oleyku migdałowego zarobiona, we trzy godziny
rozkładać się poczęła, osad serny na wierzchu pły-
„wał, a rozciek niżey będący wyiaśniał sięstopniami.
Emulsya z dwóch drachm migdałów, trzech nna
cyy wody, iedney drachmy gummy  arabskiey,,,i
pół uncyi syropu altei złożona, płyn dała ledwo
cokolwiek mleczny: z resztą niesię z niegonie; osa-
dzało. Trzy uncye emalsyi z 4 drachmami kleyku
gummy tragakanty, ,w 5. godzin po zrobieniu, ża-
„dnych nie okazała znaków rozkładu; po 7 nawet
„godzinach mało się oddzieliło osadu,apłyn cał-
kiem pozor' mleczny zatrzymał. Takaż ilość emul-
„syi z 5 granami kamfory i pół uncyi syropu a]-
„tei, po; upłynieniu 8 godzin ieszczesię nie rozkłą-
„dała i zupełnie była mleczną, Z dwudziestągras
nami saletry, taż emulsya: we 12 godzin leszcze się
„nie rozkładała, i ledwo ślad okazywać ,poczęła gą-
szczu śmietankowego który się na pówierżchni unosił.

Z tych wszystkich „doświadczeń wypada, że
emulsya z migdałów słodkich robiona, nayjrędzey
rozkłada się z, kleykiem gummy arabskiey, doda-
iąc, do niey syropu, również z gumują, arabską i
z iey kleykiem bez syropu, lecz w. ostalnim razie

Pam. Farmaceut. JVil. 'K[.l. N. a. 13



4" 192 xe"

cokolwiek poźniey. Ze trwalsza iest emulsya od po-
przedzaiących, ieżeli się do niey doda gumma arab-
ska z oleykiem migdałowym zarobiona: że kleik
gummy tragakanty bardzo mało do rozkładu iey się
rzyczynia, i żekamfora wiele pomaga chociażby

i syrop był dodany, do dłuższego emulsyi utrwa-
lenia, naywięcey zaś, użyta do iey składu saletra;
z tego zatćm wynika, że chcąc emulsyą mieć nale-
życie zrobioną, któraby się prędko na część serną

"1 serwatkówą mie rozkładała, wystrzegać się należy,
dodawać do niey gummy arabskiey, bądź w proszku
'bądź rozczynioney w wodzie soi, postacią kleyku.

Przy tey okoliczności chciałbym ieszcze i dru-
ga uczynić uwagę, ze względn różnicy, iaka zacho-
dzi między słodkiemi i gorzkiemi migdałami, coby
tćż i we względzie lekarskim mogło mieć znaczenie.

Lubo DW mniemania od dawna przyiętego,
migdały gorzkie do niebezpiecznych w użyciu liczo-
no produktów; iednakże z nich oley stały, równie

"za niewinny poczytywano, iak oley wyciskany z mi-
gdałów słodkich, i iakoby cała moc iadu pierwszych
zawarta w ich oleyku lotnym, 'w samey tyłko po-

wierzchney skóreczce migdałów gorzkich się znay-
duie, i że ten w prassowaniu oleiu stałego, bynay-
mniey się iemunie udziela. Na tóm błędnóm za-
sadzając się mniemaniu, dosyć często migdały gorz-
kie obrane ze skórki, w domowych nawet potrze-
bach i w znaczney niekiedy ilości bywaią uży wane,
tak dla uprzyiemnienia zapachu, iako tóż za przy-
smak i dla nadania słodkim rzeczom łagodney go-
ryczy: co iednak złe za sobą pociągać może skutki,
i bydź przyczyną smutnych wydarzeń, które iuż nie
raz miały Poe czego i sam naocznym byłem
świadkiem, gdy ieden z członków naszego Uniwer-
sytetu, tylko co życiem odmigdałów gorzkich nie
przypłacił, i ledwo czarną kawą uratowańym został.



<—- 199 «©

Wiemy z nowszych doświadczeń PP. Fogela
i Sachsa, co żadney wątpliwości iuż nie podlegaj
że oley lotny z migdałów gorzkich, osobne ciało
stanowiący, i kwas pruski czyli wodosinny, iedy:
nie prawie zawarte są w samych ziarnachbiałych,
a ledwie nieiakas mała cząstka w ich zewnętrzney
skóreczce; kiedy migdały słodkie , ani oleiu lotue=
go, ani wodosiunego kwasu nic zgoła nie zawie-
raią. Z tego wynika, że swzedz się należy używać
stałego oleia z migdałów gorzkich, przez prassoż
wanie otrzymanego, na mieyscu wyciskanego ze
słodkich: bo z doświadczeń Fogela i to się oka-
zało, przeciw dawnieyszemu mniemaniu, że oley
lotny z migdałów gorzkich do nayiadowitszych tru+
cizn roślinnych należący, bardzo łatwo ze stałym
w związek wchodzi, a ztąd, mianowicie wewnątrz
użyty, cale przeciwne skutki sprawować będzie,

Wszakże, chociażesmy oley lotny migdałów i
kwas pruski iadowitą nazwali trucizną, iednakże
przyzwoicie i w swoim czasie użyte, doheroicznych
policzanemi bydź mogą lekarstw, i wielu na pozor
oboiętnym preparatom niepospolitą dzielność nada-
ią. Jakoż i Prof. Dobereyner sprawiedliwą wtey
mierze czyni uwagę, iż się bardzo często wydarza,
że lekarze w wielu chorobach, niekiedy z naywię.
kszym skutkiem używają rzeczy z natury swoiey ie-
szcze nie dobrze poznanych, i których, wnętrzne
części składające, chemikom nieznaiome bywaią. Do.
takich liczy, kościi rogi palone, dopóki szarego
nie nabiorą koloru, a które dosyć czynnóm były
u starożytnych medyków lekarstwem od kolek „i
w wielu inaych chorobach; toż samo ma się rozu-
mieć o węglanie ammoniakalnym przypalonym, o0-
leyku zwierzęcym Dippeła , gąbce morskiey palo-
ney it.d. Wszystkie te bowiem preparata, kwas
pruski czyli wodosinny. w sobie zawieraią, który

13%
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w kościach palonych ż wapnem, a w likworze am-
moniakalnym przypalonym z ammoniakiem w zwią-

zku zostaie, i temu to pierwiastkowi i otrzymane-
mu z nich tak oleiowi iako i płynowi ammonia-
kalńemu naywiększy skutek przypisywać wypada.
W rzeczy samey o bytności tego pierwiastku, łatwo
się w każdym czasie przez działacze chemiczne prze-
konać można. Wielkie skutki przypisywane w no-

wszych czasach węglowi zwierzęcemu, które iuż po
tylekroć stwierdzone zostały, nie tylko iak się zdaie
samemu węglikowi ale i pierwiastkowi kwasu pru-
skiego przyznawaćby należało.

 

Uwaga o płynie ROGU JELENIEGO przez dokt.
GeicER wHeidelbergu. (obacz wyżey str.75).

Wiadomo, że Liquor amrmonii pyro- oleosus,
oprócz węglanu ammoniakalnego i przypalonego

oleiu, zawiera też prussyan ammoniakalny. Pyta«
niem iest przeto, czyli sucha sól, pod nazwiskiem

Sal cornu cervi, wmedycynie używana; w składzie
swoim tę samę ma ilość prussyanu ammoniakalne-
go, iaka znayduie się w płynnym preparacie Z4-

quor cornu cervi zwanym? Jeżeli tak nie iest, co-

by wyśledzić należało, tedyby i zę względu lekar-
skiego znaczna zachodziła różnica, między. tym pre-
paratem z solisuchey robionym.a płynnym wprost
otrzymanym Ziquor cornu cervi. Buchner, Rez
pert.f.d. Pharm. B.7. 8.102... ly ui
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'Q wprowadzeniu w użycie lekarskie Kwasu'
MRÓWCZANEGO. | s W

Nie mało takich mamy rżeczy , mówi P. Rink,
w piśmie do Prof. Schaub w Kassel (a), które przez

 

(a) Pipenbring ,Archiv. £ d. Pharm.B. 4. 8. 109.
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empiryków odkryte, poźniey gdy się skutecznemi
okazały, wprowadzone zostały do materyi medy-

czney. |lle mnie wiadomo, rzecze daley, kwasu

mrówczanego wcelu lekarskim wewnątrz używać

ieszcze nie doświadczano. Wnosić iednak można

ztego co mi przyiaciel móy o skutkach tego kwasu

donosi, że zasługuie aby go w użycie lekarskie

wprowadzić. Krewna iego przez lat kilkanaście

naynieząośnieyszemi bolami artrytycznemi dręczona,

uleczyła się następuiącćm lekarstwem. rb
Bi do połowy żywemi nasypuie się mrów-

kami, a dodawszy ieszcze po łócie korzeni przestępu

Rad. Bryoniae albae: i korzeni paproci samczey,
Rad. Filicis maris , wódką napełnia się zwyczayną
i zostawuie do wytrawienia; tego lekarstwa bierże
chory codzieńzrana po łyżce stołowey. Po kilku
dniach okazuie się iuż skutek przez pomnożenie od-

chodu uryny gęstey , nieznośną wonię maiącey. Cią-

głe używanie tego lekarstwa, niezawodny sprawuie
skutek. )

Jeżeli tak iest w rzeczy 'samey, tedy wnosić
można, że ten skutek kwasowi mrówczanemu nay-

więcey przypisywać należy. Smak tego płynu bar-
dzo iest kwaśny, a zapach ma podobny do eteru

octowego. Wacpan iako lekarz, naylepiey osądzić

możesz czyli to zasługuie na uwagę, 1. czy „warto

iego doświadczać. l

Przypisek Prof. Schaub. --.

Podana tu wiadomość P. Rink, względem po-
mienionego lekarstwa, że wszech miar' na uwagę
medyków zasługuie , i wnosić można, podług wszel-
kiego do prawdy podobieństwa, że w takim razie
naywięcey kwas mrówczany skutkować musi, Każ-
emu przeto medykowi przyiemną będzie tzeczą,

znaleźć w kwasie mrówczanym takczynne lekarstwo,
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ieżeli skutek iego w istocie sprawdżonym zostanie,
4 że wszystkie inne znaiome środki przechodzi; zwła-
szcza, iż każdemu wiadomo, z iakiemi trudnościami
lekarze w tak uporczywey chorobie walczyć muszą,
a częstokroć i przez nayczynnieysze skąd inąd lekar-
stwa, zamiaru swoiego dopiąć nie mogą.
W drugim tomie tegoż dzieła znay duie się iuż

rzeczywiste sprawdzenie P. Schaub dzielności kwa»
su mrówczanego we wszystkich chorobach artry-
tycznych. Zapewnia nawet, że i wielu innych le-
karzy kwas ten dziwnie skutkuiącym w pomienioney
«chorobie znaydowali;uważa przeto kwas mrówcza*
my za szczególne specificum w podobnych zdarze-
niach. Kwas mrówczany otrzymuie się przez dy-
styllacyą suchą czysto zebranych owadów, lub też
rzucaiąc żywe mrówki do wody wrzącey (b); lecz
sw ostalnim przypadku za nadto będzie rozlany.
«Chcąc go mieć w stanie skoncentrowanym, zobo-
iętnia się płyn kwaśny potażem lub sodą, a rozciek
dosuchości wyparowany rozkładać należy przez kwas
siarczany, podobnym sposobem iak się kwas octowy
„wydobywa.

Z mocnego kwasu mrówczanego może się i
'eter otrzymać, dystylluiąc go z wyskokiem. Wła-

| OCE ZZA AEON

(b) Mrówki zbieraią się zatykaiąc kiy gładki do środka rozgatnionege
mrówiska. Kiedy się ich dosyć nazbiera, wyymuie się kiy, a
mrówki zpychaią się do podstawionego naczynia z wodą, albo
do worka gęstego. Inni radzą wziąć garnek nowy z uyściem
ścieśnionym w górze, kredą pod wierzcherm w koło natrzeć i
wstawić do rozgrzebanego mrówiska. Owady te zgóry we
daią do środka, lecz nazad nie wyłażą, iż się lękaią przeyścia
rzez okrąg pobielany kredą. Sposób ten, ieśliby się sprawdził,
yłby iednym z naywygodnieyszych. Ź

Ze względu czasu, nayłatwiey zbierać się mogą mrówki na począ=
tkn wiosny; kiedy tylko co z kryiowek swych zimowych wy-
chodzić poczynaią; co się dziać zwykło wdniach pogodnych
EU słońce przyświecać i ogrzewać poczyna. W takim razie
łębami z mrówisk wychodzą i iednego w kupie trzymaią się

mieysca, tak, Że łatwo zupełnie czyste, łyżką nakształt roiu
pszczoł zbierane bydź mogą. J. W. sec ś
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sności iego wiele maią podobieństwa do eteru octoe,
wego. Dystylluiąc nawet żywe, świeżo pogniecione,
mrówki zmocnym wyskokiem, otrzymuie się płyn
eteryczny, którego zapach podobny iest do octo-
wego, wyiąwszy, iż ma obcą ieszcze od oleiu w mrów*.
kach będącego pochodzącą wonię,

Do preparatów dawnieyszych z mrówek, na»;
leżą, sal volatileformicąrum, spirit, formicarum,
oleum formicarum empyreumatic. et essentiale,
i Jigquor formicarum. Ten ostatni robiono zapie+
kaiąc żywe mrówki we flaszce umieszczoney w cieę;
ście chlebowym , wyciskaiąc z nich płyn przez płó
tno. Schroeder, Kuhnrad i Juencken. używali

mrówek do spirytusów złożonych, do R ch nas
leży aqua magnanimitatis i aqua arthriticą Hoff,
manni (c)

 

*

Rozbiór korzeni AIERU POSPOLITEGO (Acorus ca+

lamus), przez M. MACHNAUERA, wydziałowi
Jarmaceutycznenu na posiedzeniu d.2 stycZa
1820 przedstawiony.

Roślina znajoma u nas pod nazwiskiem Aieru
czyli ziela tatarskiego, Calamus aromaticus, -lc0-
rus Calamus L. obficie nad brzegami rzek, stawówi
ieziór, rosnąca, bardzo iest ważną w użyciu lekar<
skióćm, a mianowicie iey korzenie, których dziel-
ność, własności pod. zmysły naybardziey podpada>
iące, iakiemi są smak i zapach, na wstępie iuż zapo*
wiadalą; iakoż korzenie 4ieru, wszystkię aromaty"

 

(c) O użyciu lekarskićm mrówek pisali iuż, w r. 1673 Symoń
Schultz , de usuPowinsigni in paralysi, w 1684 Symon
Dilgers, w 1688 Jakób Hinawot de cephalałgia, corrosivo
formicarum liquore curata, wr. 16389 Manitio i Paweł Sper=
ling, w 10a Garmann, „Aldrovandus, Johnston iw, i.
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cznie kraiu naszego produkta, w mocy a bez wątpie-
ńia i w skutkach zdaią się przechodzić.

_ Nie wchodząc w szczegółowe tych korzeni opi-
sanie, o tćm cheę tylko namienić, że dwa iego ga-
tunki, były dawniey w celu lekarskim używane,
iedne z tych brano z europeyskiey, drugie z azya-
tyckiey róśliny. O korzeniach z ostatniey, Rad.Acori
weri asiatici s. orientalis zwanych, znaydniemy
iuż wzmiankę w xięgach świętych, a Złyppokrat i
T'eofrast ich używali w celu lekarskim. WWsżakże
te wschodnie aieru korzenie, bynaymniey, nie z 0so-
btiego pochodzą gatunku; lecz tylko z odmiany ro-
snącego u nas aieru: i jak się z doświadczeń le-
karskich okazało, niczćm w skutkach od naszego
nie są różne.

Chociaż rozbiorem chemicznym korzeni aieru
zaymowali się iuż, Fr. Hoffmann, Neuman, Car-
theuseri Trommsdorff; iednakże, gdy pierwszych
różbióry nie'-mogły mieć dzisieyszey ścisłości, ze
względu ograniczonego w owych czasach stanu wia-
domości chemicznych, prócz tego iż znaczna zacho-
dzi różnica co do ilości otrzymywanego oleyku, któ-
rego Hoffmann z 50 funtów korzeni aieru dwie,
a Neuman i Cartheiser z takieyże wagi blizko pię-
ciu uncyy otrzymali: również znayduiąc w rozbio*
rze P. Prommsdorffa wr. 180g uczynionym, nie-
które wątpliwości; na nowo zaiąłem się tych ko-
rżęni rozbiorem , tak dla wyśledzenia części lotnych
w nich się zawieraiących, iako też extraktu , żywicy
idalszych pierwiastków, z których się te korzenie
składają. Wziąłem przeto 77 fiintów świeżych ko:
rzeni aieru do suszenia, a z tych tylko 50 funtów
mi pozostało, Tę ilość na cztćry podzieliłem czę-
ści i dystyllowałem z przyzwoitą ilością wody. Przed
ich użyciem, odwilżałem ie wodąi zostawiłem przez
godzin 12 do'wytrawienia, ażeby korzenie z natury
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gąbczaste należycie się rozkleiły; a potćm zwyczayś
nym postępowałem sposobem. Z pierwszey dystyl<
lacyi otrzymałem oleyku lotnego drachm 5, z dru-
giey drachm 5 i gran 20, z trzeciey drachm 4 i gran
10, a zczwartey drachm pięć równo. Do następu-
iących po pierwszey dystyllacyi, brałem do nale-
wania korzeni, zamiast wody zwyczayney, z nichże
dystyllowaną i dekokcyą przecedzoną , pozostaiącą
w alembiku. Ilość zatćm otrzymanego oleyku lo-
tnego ze cztćrech dystyllacyy, wynosiła razemw ie-
dno, drachm piętnaście i pół. Lecz nieprzestaiąc i
na tćm, żeby się z większą przekonać: pewnością,
choć przez przybliżenie, ile w użytey massie koż
rzeni znayduie się oleiu lotnego, wszystkę zebrałem
wodę dystyllowaną, zmieszałem z dekokcyą po prze-
pędzeniu wódy pozostałą,i po raz piąty poddałem
dystyllacyi, a z tey Otrzymałem ieszcze półtorey
drachmy oleyku lotnego i 20 funtów wody, z moż
ceną i przenikaiącą wonią. Ogół zatóm otrzymanegó
oleyka ż 50 funtów suchych korzeni, wynosił drachm
siedmnaście.

HFłasności oleyku były następuiące.

Kolor ciemno-żółtawy, zapach bardzo mocny,
właściwy samym korzeniom, przenikaiący, gęstość
znaczna, przechodząca innych oleiów. Smak mo-
cno korzenny gorzkawy, osury, palący, nieco po-
dobny do kamforowego.

Woda z dystyllacyi tych korzeni otrzymańa,
miała kolor nieco mleczny, zapach i smak samychże
korzeni w stanie świeżym.

Korzenie po dystyllacyi pozostałe, po dwa kroć
wygotowałem z wódą, i wycisnąłem. Płyn ztąd
owzymany, wyparowałem po przecedzeniu do gę-
stości extrakiu, ktorego 45 uncyy otrzymałem. Ko-
lor tego byłbrunatno:czćrwonawy , smak nieco sło-
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my z następuiącą goryczą, i zapach miał sobie wła-
ściwy, lecz w porównaniu ze swieżemi korzeniami
słaby.

Korzenie od wszystkich cztćrech dystyllacyy zes.
brane i wysuszone ważyły fun. 1354, które na cztóry
podzieliłem części; iednę z tych nalałem wysko-
kiem; a po kilkodniowóm wytrawieniu wypra=
sowawszy przecedziłem przez bibułę. Kolor tey
tynktury był ciemny, smak mocno szczypiący, a
zapach słaby do samychże korzeni podobny.

Też same korzenie po raz drugi wyskokiem
wytrawiłem. Obie tynktury wyskokowe zlałem do
retorty,dodałem cokolwiek wody i wolnym ogniem
przedystyllowałem wyskok. Pozostałość w retor-
cie po przefiltrowaniu zagęściłem wmisie szklanney
w kąpieli piaskowey, do pozostania 12 uncyy, izla-
łem do słoia. Po ostudzeniu znaczny oddzielił się
osad, z którego płyn zlany, do suchości wyparo-
wałem. Produkt otrzymany drachm 3 i gran 45
ważący, miał kolor brunatno-czćrwony, którego
własności były podobne do extraktu wodnistego,
z tą tylko różnicą, że się więcey rozpuszczał w wy-
skoku.

Osad po oziębieniu z tynktury wyskokowey
powstały , wyparowałem do suchości; ważył on
drachm dwie 1 gran 15. Włźsności były iego na-
siępuiące: kolor ciemno-brunatny, zapach szcze-
gólny, podobny do żywicznego, smak gorzkawy,
szczypiący; w wyskoku całkiem się prawie rozpu-
szczał , a nie bynaymniey w wodzie, słowem wszy»
stkie miał charaktery żywicy miękkiey czyli balsa:
miczney; ponieważ przez żaden sposób zupełnie nie
dawał się wysuszyć. Rozczyn wyskokowy tey sub-
stancyi, za dodaniem wody, mlecznym się staie i
znaczny osadza precypitat.

Z tego com dotąd w ninieyszym rozbiorzę
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postrzegał, wnieść można, że naywiększy skutek
tey rośliny zdaie się, od oleiu lotnego i substancyi
balsamiczno-żywiczney zależeć. Woda przeto dy-
stylłowana z korzeni aieru, wużyciu lekarskićm za-
niedbana, do czynnych policzyć się może prepa-
ratów, kiedy extrakt, iako zupełnie części lotnych
pozbawiony, naymniey, iak się zdaie, skutkować
musi.
W ciągn dalszym rozbioru tych korzeni, będę

się starał dokładniey wszystkie części składające wy-
śledzić, i donieść o tóm wydziałowi nie omieszkam.

 

Rozbiór chemiczny NASION CYTWAROWYCH, 'Se-
mina cinae) przez B. GRyzeRa wydziałowifar=
maceutycznemu na posiedzeniu d. 2 stycznia
s820 r. przedstawiony.

Chociaż cytwarowe nasiona od dawnych cza-
sów w użycie lekarskie wprowadzone zostały; ie-
dnakże dotąd, ściśle biorąc, nie wiemy ieszcze z ia«
kiey właściwie pochodzą rośliny: ponieważ botanicy
tzy różne gatunki z rodzaiu bylicy naznaczaią, ia-
kiemi są, Artemisia Judaica, ContraiSantonica;
z których maią bydź zbierane.

Niektórzy z dawnieyszych chemików zaymo-
wali się wprawdzie rozbiorem tego produktu, lecz
doświadczenia ich mniey były dokładne, bo się
kończyły na oddzieleniu extraktu żywicznego i
gummowego, a w dystyllacyach albo nic zgoła
albo też ledwo znaczną ilość oleyku lotnego otrzy-
mywali. Do tych należą mianowicie: Neumann,
HW /edel i Cartheuser. Wedel ż całego funta nasion
ledwo kilka kropel dostał oleyku; a Cartheu-
ser dystylluiąc ich 4 uncye z wodą, niec go nie
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postrzegał. Oley ten niebardzo ma bydź lotny, po»
nieważ wyskok w dystyllacyi ledwo cokolwiek za-
pachu od niego nabierał; smak ma mieć ostry, za-
pach przykry, do iay zgniłych podobny. Infuzya
wodna kolor ma żółto-czórwonawy, od soli żela-
znych ciemnieie i czćrwono-brunatney nabiera farby.
Exurakt wodny iest ciemno-brunatny, smak ma bar-
dzo gorzki ale mało korzenny, od którego extrakt
wyskokowy bardzo się odznacza, tak dalece, iż w czę-
ści żywiczney naywiększych szukać wypada sku+
tków (a). Niedawno zaiął się P. 7rommsdorff (b)
na nowo rozkładem chemicznym tych nasion, w któ-
rym zRacji 2000 gran tego produktu, otrzy-
mał wodę mlecznego koloru i oleiek, ale tego osta-
tniego ilość ledwo z naywiększą trudnością mógł
oznaczyć, którą za gran 10 policzył. A ponieważ
krople takowego oleyku z dwiema uncyami wody
skłócone, doskonale wniey się rozpuszczały; przeto
każe się autor domyślać, że woda dystyllowana z któ-
rey oleiek był zebrany, ieszcze go naymniey gran 6
zawierała, a zatćm ; iż w 2000 gran nasienia cy
twarowego, przyiąc należy oleyku lotnego gran sze-
snaście. i

Trudność, iaka na przeszkodzie stawała che-
mikom dawnieyszym, wdokładnóm ocenieniu ilości
pierwiastków lotnych, a mianowicie samego oleyku,
zdaie się pochodzić od gatunku nienaylepszego na-
sion, albo też co iest naypodobnieysza do prawdy,
iż z nadto małą ilością doświadczenia swoie czynili.
Maiąc to ostatnie na względzie, a chcąc się nade-
wszystko: o wielości oleyka w nasionach cytwaro-
wych zawartego przekonać, poświęciłem na teh

 

(a) Schwartz, Pharmakol. Tabeli, S$. 208. 1819. FA
(b) PYT,neucs Journał d. Pharm. B. 3. St. 4, S. 309.

10179: 07 ; Pda zi ;
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przedmiot 10 funtów zupełnie czystych i w nay-
lepszym gatunku nasion, a podzieliwszy ie na5.częsci
dystyllowałem za każdym razem po 2 funty do wo-
reczka z rzadkiego płótna składając, z 20 funtami
wody w alembiku pobielanym z czapką i trąbnikiem
cynowym. Ź tey operacyi otrzymałem wodę mle=
czną, mocno pachnącą, i oleyku wilości nieprze-
chodzącey gran 11.. Dekokcya w alembiku pozo-
stała, miała kolor ciemno-brunatny, i tey użyłem
do dystyllacyi następney, razem z wodą, po od-
dzieleniu oleyku również z dwoma funtami nasion,
a z którey prócz wody: młćczney, otrzymałem gran
18 oleyku lotnego. "Takim sposobem i z dalszemi
dystyllacyami postępowałem; z których, za każdym
razem,po gran 18 oleyku dawało mi się oddzielać.
Wszystkie po tych operacyach pozostałe nasiona cy-
twarowe, raz leszcze przedystyllowałem i otrzyma-
łem z nich gran 22 oleyku. Ogół zatćm z dzie-
sięciu funtow tych nasion wynosi drachmę 1 i gran
45 oleyku lotnego; z tego się przekonałem, że w pier-
wszey: dystyllacyi nie wszystek oley łotny daie się
wydobydź, a zatóm powtarzać ią koniecznie wy-
pada, biorąc zamiast wody zwyczayney samę iuż
dekokcyą i wodę pierwiastkiem wonnym. nasyconą.
Woda z tych dystyllacyy pozostała, 6 funtów wy-
nosząca, zapach miała bardzo mocny a smak gorzki
i korzenny. Z doświadczeń P. 7rommsdorffa„że
kropla tego oleyku z dwiema uncyami wody /dó-
brze skłócona, zupełnie się w pieyrozpuszcza, wnieść.
by można, żew pomienioney wodzie naymniey gran
50 znaydowałosię oleyku; wypadałoby zatóm przy-
iąć, że w 10 funtach nasienia cytwarowego, niewię-
cey iak 1355 gran żnaydnie się oleyku lotnego. Wła-
sności iego są następuiące: kolor mabiało-żółtawy,
zapach bardzo mocny, właściwy samym nasionom;
smak ostry i gorzki, ogrzewaiący, z następuiącćm
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chłodzeniem, lżeyszy iest od wody i nad zwyczay
lotny. Łatwo się w eterze i boki rozpuszcza.

Do pozostałych nasion i dekokcyi mocno na-
syconych, dodałem wyskoku 80? Aicht.i zostawi-
łem do wytrawienia przez godzin kilka w cieple nie
dochodzącóm stopnia wody wrzącey. Pozostałość od
dystyllacyi przecedziłem, nasiona wycisnione mo-
cnym wytrawiłem wyskokiem.. Oba te płyny ra-
zem zlane przedystyllowałem dla oddzielenia wy-
skoku. Część żywiczna po kilkakroimóm obmyciu
wodą i wyparowaniu cokolwiek nad ogniem, wa«
żyła uncyy cztery i gran czterdzieści.

Własności tey żywicy są następuiące: kolor
maciemno-zielony , z brzegu iest przeświecaiąca;
dosyć krucha i łatwo się na proszek daie ucierać;
ogrzana staię się podatną i do rąk łatwo przylega;
w stopniu wody wrzącey topnieie, a w wyższey tem-

peraturze białą wydaie parę, przykry zapach maią-

cą, nakoniec płomieniem się zapala. Smak i za-

pachiey zupełnie podobny iest do nasion, cokolwiek
ostry, lecz nie tak szczypiący, a w kąsaniu do zę-
bów przylega. W eterze siarczanym 1 w wyskoku

na zimno nawet rozpuszcza się, a solucye takowe

maią kolor zielono-żółtawy. We wrzącym ługu

kaustycznym potażu, rozpuszcza się i daie płyn my-

asty, ciemno- pomarańczowy, mocno pieniący się

za skłóceniem; kwasy go rozkładaią, oddzielaiąc

żywicę w kolorze żółto - zielonawym; bynaymniey

się nie rozpuszcza w oleiu skalnym (petroleum). Ź0-

liwą na ciepło nawet w związek nie wchodzi, po

mocnóm ogrzaniu żywica na powierzchni oliwy się

unosi. Trudno rozpuszcza się w oleyku rozmary-

nowym i mięty pieprzowey, i to w małey części

za pomocą ciepła. Rozczynia się zaś łatwo woley-

ku goździkowym; za pośrednictwem gummy arab=

skiey, daie się w gatunek emulsyi zarabiać, którey
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kolor iest żółto-zielonawy. Podobnież się i z żół-

tkiem od iaia zachownie.
Wszystkie płyny pozostałe po kilkokrotnóm

wytrawianiu i wygotowaniu tych nasion, i pooddzie-

leniu części żywiczney, na lekkim ogniu wyparo-

wałem do gęstości extraktu, który ważył funtów 5
uncyi 4i drachm 7. Własności iego były następuiące:
kolorciemno-brunatny w zielonawo wpadaiący;

zapach słaby do samych nasion podobny; smak o0-

stry, gorzki, cokolwiek słonawy i trochę chłodzą-

cy. W eterze bynaymniey się nie rozpuszcza, któ-

remu cokolwiek tylko nadaie koloru. Tak w wo-
dzie iako i w wyskoku łatwo się rozczynia, z mo-
cnym kwasem siarczanym bynaymniey zapachu kwa-
su octowego nie wydaie. Z alkali kaustycznóm na

sucho ucierany, nie wydaie zapachu ammoniakał-

nego. Z rozczynem kleiu rybiego iak i z animonia-

kiem kaustycznym, Żadney nie podpada odmianie.

Ze szczawianem potażubiało -żółtawy, a z solni-

kiem baryty żółto-brunatny daie osad. Z occia-
nem ołowiu i z saletranem żywego srebra wraz się
mąci , z pierwszym biało-żółtawy, a z drugim świa-
tło-brunatny daie osad. Z wodosolanem cyny da-

ie osad światło -brunatny w zielonawo przechodzą-
cy, a z wodosolanem żelaza mąt szaro-zielonawy
powstaie. Od siarczanu żelaza mętnieie i ciemno-o-
liwkowego nabiera koloru. Z kwasem saletrowym
dymiącym, rozczyn tego extraktu szafranówo się
farbuie, ale żadnego nie daie osadu. Z wodą wa-
pienną ciemnieyszey nabiera farby. Z tych i dalszych
ieszcze doświadczeń które czyniłem , okazało się, że
pomieniony extrakt zawiera w sobie gummę, extra-
ktyn i zoboiętniony iabłezan wapna.

Część włoknista tych nasion , po zupełnćm wy-
trawieniu pozostała, bez żadnego smaku i zapachu,
ważyła po wysuszeniu funtów 5 i uncyy 8, a przez
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spalenie dała 'ośm uncyy i pół popiołu, który się
składał z węglanu i siarczanu wapna, solniku po-
tażu, węglanu potażu, cokolwiek niedokwasu żela-
za i małey cząstki krzemionki. Lecz pomimo nay-
ściśleyszego śledzenia, żadnych fosforanów znaleźć
w nim nie mogłem.

Z tego rozbioru okazało się, że w 10 funtach

nasion cytwarowych, zawiera się drachm 2 i, gran
215 oleyku lotnego, uncyi 4 i gran 40 żywicy, fua-
tów 5 uncyy 4 i drachm 7 extraktu gummowego,
a funtów 5 uncyy 6 i drachm 6 części drzewnych
czyli włokna. Strata wynosiła uncyy ośm i gran pięć.

Stosownie do części składających pomienione
„nasiona, iak sprawiedliwą czyni uwagę P. 7 rornms-
dorj/, naywłaściwiey iest zapisywać w celu lekar-
skim w proszku z cukrem, albo zsyropem pod po-
„stacią powidła, ,ponieważ nie bardzo wiele zawiera-
ją części drzewnych, albowiem przez zalćwanie pły-
nem wodnym lub gotowanie, wiele utracaią lotnych
pierwiastków. Doświadczyćby tylko wypadało ie-
„szcze skutków zimney wodno-wyskokowey infu-
zyi. Dla zachowania zaś w zupełney dobroci tych
nasion, ażeby lotnych nie utraciły części, osady
ie utrzymywać w naczyniach blaszanych, a utłu-
czone, w szkle mocno zatykałąc. ya

Zdaie się nawet, że gdy ieszcze niewiadomo
w iakiey części skutek tych nasion naywiększy iest
zawarty, przeto godziłoby się po osobno przy łóż-
„ku chorego doświadczać, części żywiczney,extra-
;ktowey, wody dystyllowaney i oleyku lotnego. |

NB , ; SBRYAY
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Opisanie pras pierwiastkowych P.REAtA do wy»
ciągania extraktów. (Filure-presse de M. REAL).

Chociaż daliśmy iuż krótkie opisanie tego ap<
paratu w poprzedzającym numerze naszego pamię*
tnika, iednak gdy to nie iest dostatecznć do zuż
pełnego machiny wyobrażenia; przeto łączym ta
iey rysunek i opis zupełnieyszy.

Naypierwszy apparat wodny hrabiego Reala,
składa się z naczynia cynowegoA (Tab. IV. fig. 1.)
maiącego pokrywę ścisle przy puszczoną , do które-
go się nasypuie proszek z produktów roślinnych
przeznaczonych na extrakta. Ze środka takowego
naczynia prosta wychodzi rura B, do 50 lub 60 stop
wysoka. Kommunikacya między tą rurą a dolnym
cylindrem, kurkiem Ć w potrzebie się przecina.
Do środka cylindra kładą się dwa cynowe cienko
przedziurawione sitka DD, których otwory tak bydź
powinny małe, ażeby przez niesam płyn tylko bez
proszku mógł się przesączać; iedno z tych sitek staż
nowi właściwie dno apparatu, drugićm zaś proszek
się ż góryprzyciska. Między temi sitkamii umieszcza
się proszek na extrakt przeznaczony, mierney gruś
bości, który zlekka przyeisnąć nałeży. Fig. F. wy-
obraża takowe sitko. Apparat pomieniony osadżo=
ny iest w podstawie na nóżkach, ażeby łatwicy mo=
żna było naczynie E, dla przyięcia ściekaiącego
płynu, podsunąć.

© Chociaż pomieniony apparat głównemu zamia:
rowi swoiemu zupełnie odpowiada; iednakże gdy
wysokość iego rury okazała się bydź niewygodną,
iako nie mogącą się ani wszędzie z równą łatwością,
ani tóćż w każdey porze roku zastosować, przeló
Pam. Farmaceut. Mil, '[.1l. N. 2. 14



we 208 w

hrabia Reał wpadł na myśl, parcie takowe, samą
tylko wodą sprawiane, kolumną żywego srebra ie-
szcze wesprzeć, a to na fundamencie większey iego
ciężkości gatunkowey, która podług Ziota ma się
do wody iak 1,000 do 13,599.

W tym celu następuiący urządził apparat. Do
skrzynki z lanego żelaza A (Tab. LV fig. 2) pełno nale-
wa się żywego srebra; w iey środku szczelnie utwier-
dza się na gwint rura B, złożona z krótszych kawał:
ków rurek karabinowych, ściśle na gwint spoio-
nych, ata, rozszerzonym kończy się leykiem, przez
który żywóm srebrem pełno się nalewa. a po-
średnictwem łękowato schyloney żelazney rury D,
łączy się skrzynkaA z cynowóm naczyniem c, wktó-
róm się proszek znayduie, maiący bydź użytym
na extrakt. W środku łęka schyloney rury D,
znayduie się leiek E, który szczelnie kurkiem H,
zamykać można. Nad cylindrem c tak u spodu ia-
ko i z wierzchu sitkami ff opatrzonym, ustawio-
ny iest drugi cylinder x mieysce recypiensa zasię-
puiący, a którego średnica równa się podstawie,
Kiedy skrzynia żelazna A, żywem srebrem napeł-
nioną zostanie, otwiera się kurek H, i napełnia
przez leiek E, recypiens w, i rurka łękowata D,
wodą. Potóm zamyka się kurek H i nalćwa do rury
pionowey B, pełno żywego srebra.

Wtakim przypadku żywe srebro ciężarem
swoim parcie na wodę wywiera, ata na proszek
w cylindrze c zawarty, która zabierając rozpuszczal-
ne części exiraktowe, niemi się nasyca, i spływa
do naczynia podstawionego. Journal de Pharma-
cie et des sciences accessoires. TI. II. p. 165.
1816. Buchner, Repert. f.d. Pharmacie, B.1I,
S. 556.

Drugi ten Reala apparat iak dowcipnie iest
wynaleziony, tak tóż w samćm iego zbudowaniu
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wiele na przeszkodzie staie trudności, które stąd
wynikaią, że iest zanadto złożony , a nawet i ko-

sztowny, ponieważ odlewanie skrzyni z żelaza, spa*
ianie rur karabinowych, wielka ilość żywego sreż
bra na to wychodząca i t. d., znacznego wymaga-
ią nakładu.

/ Na mieyscu tego podaie P. Dóbereyner, przez
siebie poprawiony apparat, którego opisanie tu
następuie:; aj4.

JVodna prassa REALA z żywem srebrem popra-
wiona przez prof. DOEBEREYNERA.

„o Skład machiny tey iest następniący: (Tab. IV.
fig. 3) A naczynie walcowate do umieszczenia rzeczy

maiących się wyciskać. B naczynie szklanne leykowa=
te albo też formy wysokiego a wązkiego słoia, któ=
re do pokrywy bardzaszczelnie iest wpuszczone,
okitowane 1 połączone przez rurkę 'szklanną cc
z częścią wnętrzną dolnego naczynia. Wierzch zwę-
żony naczynia B, ściśle iest zamknięty pokrywą mes
talliczną ff, Do takowey pokrywy wprawiony iest
czopek metalliczny e, daiący się szrubować , 1 rur-
ka szklanna d, na cztery stopy wysoka, która pra-
wie aż do dna wB dochodzi, gdzie się ściśle przys
puszczony czopek b znayduie. :

Chcąc takowy apparat użyć, napełnia się A
proszkiem, z którego ma bydź extrakt wydobywa-
ny; potóm wszrubować należy naczynie szklanne B,
prostopadle ie ustawiaiąc, i przez czopek'e napełnić:
płynem do tego przeznaczonym: rurka zaś d, po
zamknięciu czopka, nalćwa się dobrze 'Oczyszczo+
nóm żywćm srebrem. Przez mocne parcie powsta-
iącey kolumny żywego srebra, płyn maiący na pro-
szek działać, wypartym zostaie z B, przez rurkę cc.
do A, i ztamtąd nasyciwszy się częściami rozpusz-
czalnemi, wyciska się i spływa. |

14*
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Jeżeli się tyle żywego srebra naleie do B, iż
do linii g dochodzić pocznie, wtedy spuścić żywe
srebro należy przez kurek żelazny b, i wraz na
nowo do B nalewa się płyn maiący części rozpu-
szczalne z proszku zabierać, a potóćm się nalewa
rurka d, żywóm srebrem spuszczonem przez kurek
dolny b, i to śię Wszystko póty powtarza, póki
użyty proszek nie zostanie pozbawiony części roże
puszczalnych.

Taki apparat prostszy iest aniżeli podany przez
Reala, i dosyć małą ilością żywego srebra, z du-
żey massy, substancyi roślinney, extrakt w) dobydź
można. Takim sposobem w czasie bardzo krótkim,
daleko lepiey i nierównie prędzey otrzymać można
extrakt, iak przez gotowanie lub zalewanie wrząt+
kiem, i to bez odmienienia własności chemicznych
wydobywaiących się pierwiastków. 7'rommmsdorff,
neues Journ. d. Pharmacie. B.I. St. 2. 8.458.
(1817).

Prassa Reata do robienia extraktów sposobem
P. GEYGERA urządzona.

Naczynie cynowe A: (Tab.IV. fig. 4) kształtu
walcowatego, które może bydź robione ze szkła,
albodrzewa, lub też z massy glinianey powleczo-
ney dobrą polewą; u spodu ma przy a około
dwóch cali nad dolnym otworem, znaczną wy-
pustkę czyli brzeg wystawaiący, którym się wspie=
ra na stołku maiącym wydrożenie, obiętości tegoż
cylindra. Wypustka ta czyli obrączka bb, ma cztćry
otwory w równey od siebie odległości. Pod wierz-
chem kończy się to naczynie otworemc na ieden cal
średnicy. Dwie sitkowato przedziurawione desczuł-
ki dd, ścisle przypadaią w środku takowego cylin-
dra, w takim iednakże sposobie, ażeby z łatwością
dawały się wyymować: rura przedłużona B czy to

i
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szklanna czy z drzewa, czy też nakoniec z blachy
robiona, może mieć na pół cala średnicy, osadza
się za pomocą małego korka wydrożonego do sa-
mego końca małego c, i na osm lub na dziesięć
stop iest wysoka. Do górnego końca przypada li-
warkowa zachylona rurka C, zanurzona drugim
końcem do wody w naczyniu zawartey, które do
drabiny E iest przymocowane. ł

Chcąc'pomienioney użyć prassy, należy do na»
czynia w któróm się exurakt ma wyciskać, końcem
na dół obróconego, dwa polanka ee długości 4 wnę-
tzney cylindra średnicy dochodzące, tak umieścić
w znaczney od siebie odległości równolegle poło»
żone, aby się ścian nie dotykały; na tych kładzie
się desczułka sitowato przedziurawiona, na niey
pierwsza warsta grubego proszku maiącego się na
exturakt użyć, potćm się proszek cieńszy sypie, ana
wierzch, grubszego warsta, co wszystko drugą prze=
dziurawioną desczułką dobrze przycisnąć należy.
Desczułka ta utrzymuie się w położeniu swoićm dwo=*
ma drewnianemi polankami, przetykaiąc ie przez
otwory obrączki, a między te i desczułką sitową,
mocno się wsuwaią po za ścienie naczynia podporki,
których mieysce sprężyny zastąpić mogą. Fig. F o*
znacza naczynie napełnione w przecięciu, w któróm
się okazuie, że niemasz potrzeby. całkiem ie napeł»
niać, warsta iednakże proszku nie powinna bydź zbyt
cieńka, inaczey kolumnie płynu za mało czynić bę=
dzie oporu.

Tak urządzone naczynie, końcem obrócone do
góry w stołku się osadza, a ściśle przyprawiwszy
rurę i wody nalawszy do niey z wierzchu, stosu-
ie się liwarek, zanurzaiąc go do kubła D wodą
napełnionego. Beschreibung der Realschen dufl0+
sungs-Presse von Philipp Lorenz Geiger, etc,
Heidelberg 1819.
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Opisanie PRASSY POWIĘTRZNEY doktora Ro-
MERSHAUZENA.

Wynalezienie wodney prassy Reała, było po-
wodem do ważnego odkrycia prassy powietrzney,
które Dokt. Romershauzen do skutku doprowadził.
Nazywa on ią prassą powietrzną,Zuftpresse, po-
nieważ dzielność iey zależy na gwałtownóm parciu,
które zewńętrzne powietrze na wypróżnione miey-
sce wywiera. Składa się w ogólnosci z dwóch na-
czyń walcowatych, które obok siebie są utwierdzo=
ne; iedno z ich zawiera prosty i trwały mecha-
nizm do wypróżniania czyli wyciągania powietrza
służący; drugie zaś do filtracyi i extrakcyi, nawet
ido dystyllacyi zastosowane bydź może. Prassa
ta: powietrzna Romershauzena, tak mocno działa,
jak wodna Reala, którą w tóm ieszcze przechodzi,
i nierównie do użycia iest wygodnieyszą; że w ka-
żdóm mieszkaniu utrzymywaną bydź może, i nie
wymaga tak wysokiego mieysca iak tamta; za iey
pomocą albowiem w krótkim czasie, o nóje
sze otrzymać się mogą extrakta, a zastosowana do
apparata w dystyllacyach, wiele czasu i materyału
opałowego oszczędza i wychod przysparza.

Prassy powietrzne Romershauzena, dwoia-
kiego są rodzaiu, iedne z pompą wnętrzną a dru-
gie z zewnętrzną.

Prassa powietrzna z pompą wnętrzną
Tab.IV. Fig.5.

AA podstawa zkawałka drzewa twardego wy*
robiona, na którey dwa równey wielkości cylin-
dry, BB i CC są osadzone. Oba cylindry szczćlnie
przypadaiącemi pokrywami są opatrzone, aai bb.
W cylindrze BB, znayduie się obrączka cynowa cc,
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w koło przylutowana, do którey ściśle wpada sit
ko dd, z dwoma uszkami, do którego drugie sitko
ee z większemi dziurkami przystosowane bydź może,
Na sitku dd, kładzie się okrągły kawałek flanelli,
a lepiey ieszcze płótna, i dwa szmatki bibuły, prze-
cinaiąc to wszystko w dwóch mieyscach, dla prze-
sunienia dwóch uszek w dolnćm sitku będących ;
potćm sitko ee wkłada się dwoma otworami przy”
padaiącemi do uszek i zasuwa się rękoieścią ff. Ta-
kim sposobem złożone filtrum do cynowey wsuwa
się obrączki cc i mocno przyciska. "Trzecie sitko
z drobnieyszemi otworami i z uszkiem w środku gg
także iest potrzebne, bo służy do przykrycia umie-
szczonego na filtrze proszku. Niżey cokolwiek pod
tym do filtrowania urządzonym apparatem, znay-
duie się rurka mosiężna kommunikacyyna, maiąca
w sobie kurek kk, za pośrednictwem którego po-
wietrze się przepuszcza, lub tamuie związek między
obu cylindrami. Prócz tego znayduie się w niższey
części cylindra BB czopek żż, którego położenie iest
oboiętne, służy bowiem tylko do wpuszczania po-
wietrza dla łarwieyszego spływu przez kurek kk,
zawartego w cylindrze iuż wyciśnionego rozcieku.

Cylinder CC przedzielony iest dnem cynowóm
/ł, w którćm znayduie się mały otwór ściśle mos
gący się zatknąć cżopkiem mm. Mnieyszy cylin-
der mz:, we średzinie pierwszego zawarty, wyobrae
ża z tłokiem i stęplem pompę ssącą, na owa
dnie o, wietrznik czyli wentylator: się znayduie; uło
ze stęplem pp także wentylatorem iest opatrzony,
który mieysce rr wypełnia, sam tłok czyli część p
zewnątrz zamszową powleczona iest skórką, a miey<
sce ss iest wydrożone, „żeby się wentylator mógł
z mieysca » tam wznosić. Boi i

Za pomocą tey machiny, wyciągaią się extra-
kia następuiącym sposobem. Naprzód, nalewa śię



MS 2 14 A>

do.górney .części cylindra €, gdzie się pompowanie
odbywa, blisko do połowy zimney wody, i część
iey za podniesieniem szlifowanego czopka mm do

"środka się wpuszcza, po czóm się czopek znowu
zatyka, kilka razy się pompą pociąga, i tak przez
minut kilka ozostawićnależy (a). Poźniey
tego iuż robić nie potrzeba, woda się tylko na wierz-
chu będąca od czasu do czasu zmienia.

Przystępuiąc iuż do samey extrakcyi, starać
się potrzeba, ażeby przeznaczone na to rzeczy do-
brze były zdrobnione. Płótno i papier wyżey opi-
sanym sposobem między sitkami układać się maią-
ce, powinny na pół cala za brzeg wychodzić, aże-
by naczynie szczelnie zamykać mogły. Rzeczy ma-
iące się wyciskać wsypuią się na tak przygotowane
siika, a po zrównaniu przyciskaią się silkiem trze-
ciem gg, po czćm palać wypada przyzwoitą ilością

„płyna, maiącego bydź użytym do wyciągania, 0-
grzawszy go wprzódy cokolwiek. W extrakcyach
wyskokowych płyn brać należy zupełnie zimny, z0-
stawuiąc wszystko w spokoyności dla naciągnienia i
uformowania extraktu. Nakoniec dolewa się reszta
płynu maiącego bydź użytym do zabraniawszystkich
części extraktowych. Lepiey zaś iest, zamiast uży-
cia proszku suchego, dobrze go wprzódy odwilżyć.
Tak narządziwszy apparat, póty się pompuie po-
wietrze, póki nie zostanie zupełnie rozrzadzone,
stosownie do wielkości machiny i massy zktórey ex-
trakt. ma się wyciągać.

Doświadczenie łatwo i wkrótce każdego nau»
czy, iak się w tey zachować robocie. Po wypom=
powaniu do należytego stopnia z machiny powie-
trza, otwiera się kurek hh zawarty w rurce łączą:

  

(a) Zamiast wody użyć można oliwy dla zabronienia wciskania się
powietrza, a tćm samćm 'zapobieży sięrdzawieniumąchiny. |
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cey oba cylindry. Wnet powietrze zewnętrzne wye
wiera wielkie parcie na extrakt i gwałtownie go cie
śnie przez filirum na dół, a płyn przeciskaiąc się
przez proszek wszystkie części rozpuszczalne z so-
bą unosi. Aby zaś to działanie ciągle pomnażać,
bez przerwy się z otwartym kurkiem pompnie,
albo tćż zamyka, znowu pompuie i przez nagłe
odkręcanie wystawuie na powtórne gwałtowne par=
cie powietrza.

Tym sposobem przygotowany extrakt, spue
szcza się przez kurek kk do naczynia podstawione«
go: aże w tym razie przystęp powietrza iest poe
trzebny, przeto się i mały czopek ii razem obok
rurki kommunikacyyney otwiera. Po ukończeniu
extrakcyi, wyymuie sie pozostałość razem z narząe
dzonemi sitkami za pomocą rękoieści ff.

Naczynie samo, w któróm się odbywała exe
trakcya, oczyszcza sięi do dalszey zachowuie roboty,

Takim sposobem za pomocą tey machiny,
wszystkie robić można extrakta, odmieniaiąc tylko
za każdym razem płótno i papier. ;

Urządzenie filtrów w tym apparacie, wielkiey
wymaga troskliwości, bo chociaż machina i przez
naygęstsze cedziłka działanie swe wywiera; iednak-
że wystrzegać się należy brać wełnianych lub robio<
nych z pilsci, ponieważ te ostatnie, oleyne eterycz»
ne części zatrzymuią.

Na zwyczayne i nie bardzo kleykie extrakta,
naylepiey urządzać następulącym sposobem. Na site
ku dd kładzie się płócienko delikatne z włosów
utkane, albo też prosto kawałek płótna.
; Takim sposobem postępuiąc, nayczyścieysze
1 przezroczyste otrzymują się extrakta, które nic
przyrodzonych własności roslin nie utracaią. Na
rzeczy kleykie i mączne, bierze się grubsze i mo-
cne włosiane płócienko, a exuakt otrzymany po-
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wtórnie cedzi. Niektóre z extraktów, powinny na
wet zawierać grubsze i mączne części, a kici ce-
dzić nie należy.

Wiedzieć potrzeba, że niedobrze zbyt wiele
proszku na sitko nakładać, ponieważ dzielność ley
prassy znacznie się przeto zmnieysza. Nie masz
nawet tego potrzeby, gdyż operacya tak się prędko
odbywa, iż łatwo bydź może powtarzaną.

Druga prassa powietrzna, (7'ab. 17. fig. 6.)
z pompą zewnętrzną, składa się także z dwóch ró-
wnych cylindrów BB i CC, apparat do filtrowania
podobny ma iak pierwsza. Różni się zaś tóm tylko,
że mnieyszy cylinder pompy DD, DD. między dwóma
eylmdrani dużemi B i C iest osadzony, i że płyn
wyciskany nie w dolney części cylindra zbiera się,
ale bezpośrednie przez samą pompę ssącą DD do
cylindra CC przeprowadzony zostaie. Jakoż w dnie
cylindra BB znayduie się w podstawie drewnianey
AA, wpuszczona rurka EE, która do cylindra DD
wpada. Za podniesieniem iego, wódzclnie po-
wietrze w cylindrze BB, rozrzadza się i rozciek
razem się wyciąga i przeprowadza do cylindra CC
iak F okazuie.

Działanie tey odmienioney cokolwiek machi-
ny, iest takież sameiak fżg.5. z pompą wnętrzną.
Ta tylko zachodzi nieprzyzwoitość, że w apparacie
z pompą zewnętrzną, płyn przez żelazne lub mo-
siężne wentylatory przechodzić musi, a tym spo-
sobem skażony bydź może.

Pozostałość od wszystkich tynktur, zupełnie
bywa suchą i bez smaku, a produkta tym spo
sobem otrzymane, są naywybornieysze: z tego po-
wodu warto, ażeby prassy powietrzne Romershdu-
zena , powszechnie były zaprowadzone.

Pan Romershauzen w drugićm opisaniu ap-
paratu czyli prassy powietrzney do rozmaitegouży
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cia, a naybardziey ekonomicznego (b), na stronie
czwartey, wymienia cztery gatunki pras powie
trznych do robienia kawy, które następuiącym opi
suie sposobem:

N.I. Prassy takie, gdzie oba cylindry, toiest
z pompą (c) i extrakcyyny (d), w iednem są zawar-
te naczyniu, a łącząc się z pompą powietrzną przez
rurkę kommunikacyyną z kurkiem, na podstawie
drewnianeyrównolegle są utwierdzone.

N.IL. Są takie, w których cylinder z pompą,
od extrakcyynego oddzielonym bydź może, ponie=
waż ostatni za pomocą rurki tylko poiedynczey
z pompą połączony, a pierwszy wczasie tylko ope-
racyi na cylindrze extrakcyynym ściśle bywa przy=
szrubowany.

N.IIIL Takie w których extrakcyyny Otacza
drugiego z pompą, tak że oba iedno stanowią na
czynie.

N.IV. Takowe, które przez szczególny skład
pompy, extrakt z kawy bezpośrednie wyciągają,
tak, że w ciągłćm nalewaniu robota się wcale nie
przerywa, a zatóćm w krótkim czasie wielką ilość
kawy przysposobić można. Oprócz tego zastosował
on iuż prassy tego rodzaiu do robienia piwa i dystyl-
lacyi wódki i spirytusu, które dowielkich gorzel-
ni służyć mogą i niezmiernie robotę skracaią.

Chcąc przygotować prassy te powietrzne do
użycia, należy ie wprzódy czystym wymyć ługiem.

Na stronie g powiada P. Romershauzen że
machiny tego rodzaiu, N.I i II, innych mie po-
trzebnią płynów iak tylko cokolwiek oliwy, która
się do otworu w górućm dnie cylindra z pompą

  

(b) Romerskausen's Luftpresse fir den Kaffe und Teetisch. Acken
an der Elbe, ohnweit Dessau. 1819.

6) Evaluations oder Beschickungs -zylinder.
d) Exwaktions-Zylinder.
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zapuszcza. Jeśliby zaś przez długie używanie, wiele
nazbierało się w pompie samey szlamu, wtedy wyy>
muie się czopek wdnie góraćm i cokolwiek go-
rącey nalewa się wody: kilka się rązy przepompu-
ie, zlewa i PAY powtarza, póki zupełnie czy-
sią nie będzie. Nakoniec czopek się zatyka, wodą
w dolney części zawarta za pomocą pompy się wy*
ciąga, a na mieyscu tego wlewa się cokolwiek oliwy.

 

APPARA1T ERNSTA.

W trzecim tomie pisma peryodycznego , Der
deutsche Gewerbsfreundw N.11. przez P. Kast-
nera wydawanem, znayduiemy przy końcu ogło-
szenie, nowo wynalezionego apparatu, dla gorzel-
ni do dystyllacyi wódki; 1 spirytusu przez P. Fer-
dynanda Ernsta, z którego następuiące bydź ma-
ią korzyści.

14: Że w pędzeniu płynów spirytusowych po-
łowę tego materyału opałowego i czasu oszczędza,
co wychodzi w zwyczaynych gorzelniach, ponie-
waż od razu mocna i czysta otrzymuie się wódka
lub spirytus z nastawionego zatoru.

ae. Zeiednę piątą przynaymniey spirytusu wię-
cey wydaie. : j

30 Że wódka lub spirytus z tego apparatu,
w nierównie lepszym wychodzi gatunku, a szcze+
gólniey iż bardzo czystym odznacza się smakiem.

46 Ze cała budowa tego apparatu nie iest bar-
dzo złożona i nie kosztowna; a razem, żekażdy co0=
kolwiek tylko wprawiony winnik, w nim pędzić
może. |

5e. Ze w tym apparacie pod żadnym wzglę-
dem zator się nie przypala, ani tćż przez wierzch
nie przechodzi. |
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Opisanie tego apparatu ż przyłączonym rysun-
kiem podał P. Ernst w rękopismie na prenumeratę,
a po roku drukiem ogłosił, lecz to tylko dla pre-
uumeruiących, w opieczętowaney kopercie, za opła-
tą dwóch luidorów. / Z tego meomieszkalismy ko-
rzystać, i kładziemy tu pokrótce wyjątek z trakta-
tu, pod tytułem:

Opisanie nowo wynalezionego apparatu gorzel-
nianego;, do dystyllowania wódki, przez
FeRp. ERNsTa właściciela maiątku w lmstedt
w Xięstwie Hildesheim, ogłaszane za pre-
numeratą w rękopismie zrysunkiem, awro-
ku 1819 do druku podane (a).

"Temu apparatowi przyznała kormmissya, wy-
anaczona od rządu Hannowerskiego (do wyśledze=
nia i sprawdzenia wielorakich iego pożytków) na-
stępuiące korzyści: i

14. Że wiele oszczędza materyału opałowego
i czasu. -

2e Że znacznie pomnaża wychód.
5% I że lepszey dobroci produkt wyskokowy

wydaie. i
Apparat P. Ernsta składa się z dwóch kotłów

ku sobie zbliżonych, i spoionych rurami, toiest:
parowego i zatorowego czyli ogrzewalnika (Meische-
Wwarmer) oraz z alembika do oczyszczenia i wzmo-
cnienia wódki przechodzącey (Reinigungs-kessel),
ktoryby możua i kondensatorem nazwać, oraz
z dwóch hełmów pospolicie czapkami baniowemi
mianowanych.

Kocieł pierwszy A (Tab. V. fig. 5.) w mieyscu
aa ma brzeg znacznie wystawaiący, na którym brzeg
hełmu B, szrubami się przytwierdza. *
niz WO

(e) Beschreibung eines neu erfundenen Destillir-Apparats. Hildes-
heim 1819. in vo.
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Dla ścisleyszego przystosowania , naylepiey iest
sitowiem suchem i kitem ze strony wnętrzney mię-
dzy spoienia przed samćm przyszrubowaniem, wysłać.

Hełm wspomniony ma wgórze hh pokrywę
czyli wieko, w którćm rura C osadza się, a ta na
gwint się szrubnie, dla łatwieyszego iey zdięcia, kie-
dy dna przedziałowe bbbb wstawiać lub wyymo-

wać wypada.
Forma hełmu taka iest dana, i boki ścian tak

odpowiadaiące, że dna przedziałowe bbbb do ścian
hełmu przy 00 i pp ściśle przypadaią, tak dale-
ce, iż dno przedziałowe dolne, z brzegiem swoim
od o do p, adrugie od p do h doskonale do ścian
hełmu przylegaią.

Dna pomienione przedziałowe, tak szczelnie są
robione, że niewody przepuścić nie mogą. W dnach
takowych przedziałów bbbb znayduie się ośm schy-
lonych rurek ccce przytwierdzonych, które 0-

twartym swym końcem na półtora cala odległe są

od dna samego, ażeby tym sposobem zatorowi znay-

duiącemu się w tych przedziałach wrzącą udzielać

parę; która przez żżźł wstępnie, a przy Zuzu

znowu wychodzi. Pod otworem u, dobrze iest zro=

bić wklęsłość w dnie samćm b, odpowiadaiącą 0-
tworowi rurki. Przez oba te dna hełmu i pokry-

wę górną kotła, przechodzi środkiem prostopadle

pręt, maiący przynitowane trzy mosiężne u dołu

nieco zwężone w kształcie walcowatym szpunciki.
def, które szczelnie do otworów swoich czyli pane-
wek przypadają. Użycie iego iest, ażeby za podnie-:
sieniem pręta g powietrze wpuszczaląc , ułatwić;

spływ gąszczu i na powrót szczelnie zamknąć mo-
żna było. Pa

Kocieł drugi zatorowy czyli ogrzewalnik DDDD-
tak iest wysoko podniesiony, że dno iego równa się-

z pokrywą pierwszego kotła. W tym ogrzewalniku
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umieszczony iest alembik kulisty E, który w górńey
części ogrzewalnika zatorowego powinien bydź przys
lutowany: i na tćm lutowaniu ze wszystkich stron
wolnie w zatorze iest zawieszony. Do środka tego
alembika wprowadza się para wyskokowa z kotła
AB przez rurę CCK, która przesuniona iest przez
bok kotła ogrzewalnego w mieyscu v a w drugiem
w w wpuszczona do alembika; koniec iey w kola-
no k schylony, może się w potrzebie oczyszczania
zdeymować; należy tylko część tę utwierdzić hacz-
kami, lub na gwint wszrabować; ażeby ią moc pa-
ry nie wyparła. Ten ałembik ma ieszcze u spodu
wypust czyli rurę J z kurkiem / do spuszczania pły-
nu. Takowy alembik nazwaćby można banią oczy”
szczalną, czyli raczey oziębnikiem, ponieważ wniey
się ochładza para iako część wodna wyskoku, anay-
mocnieysza do góry się tylko wznosi.

Z kotła ogrzewalnego spuszcza się płyn, przez
H, za pośrednictwem pręta kz, w którym przy m
cztery znayduią się skrzydła służące do mieszania.
Pręt pomieniony ma przy T mosiężny szpuncik, do
panewki wpadaiący , aby się wmieszania nic prze<
ciskać nie mogło, w mieyscu k znayduie się korba
do obracania tegoż ze skrzydłami pręta, który przy
m wpada w panewkę mosiężną. M iest wieko do
zdięcia, G skrzynia czyli gatunek obszernego leyka,
ażeby przez kurek w» łatwo wlewać można zimny
zator, L oznacza spust, do ochłodnika, ażeby nie
tracić pary wyskokowey, mogącey się ulatniać w 0-
grzewalniku, F gatunek hełmu, który do alembi-
ka E przypada, służy do oczyszczenia pary wysko-
kowey. Pokrywa z daie się zdeymować, ssśs są
cztery miedziane sitka ściśle przypadaiące w heł-
mie, spuścistym ku spodowi. Każde z tych sitek
ma w środku aniabkę, i brzeg z boku na półtora
cala, gg naczynie formy walcowatey, otaczające
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hełm, F słażące do ochładzania płynu w hełmie;
r mała rurka z karkiem dla spuszczania płynu.

Sposób dystyllowania w tym apparacie iest
następuiący:

Jak się tylko z kotła A przez otwor kurka Ń
płyn spuści, spływa tćż przez rurki cccc i zator do
przedziału op i ph hełmu. Ze zaś nie wszystko tym
sposobem sprowadzić się może , ponieważ część osa«
du na dnach obu zostawać zwykła, przeto po spu-
szczeniu takowóm, pręt g do góry się podnosi, a-
żeby otwory di e nie zamknięte zostawić, przez
któreby po otwarciu ogrzewalnika, przez kurekHR
wraz dno kotła odwilżyć i zapobiedz iego przypa*
lenia można. Kiedy się iuż iedno lub dwa wiadra
płynu napuści, pręt g na swoie zatyka się mieysce,
dla zamknięcia otworów e i d. Naprzód się napeł-
nia górny przedział hełmu, tak dalece, że przez
rurki zakrzywione rozcick do przedziału dolnego
spływa; iesli zaś i ten się napełni, wiedy reszta
do samego kotła iuż schodzi, który nalać należy na
trzy lub cztery cale pod przedział pierwszy.

Jak tylko zator w kotle gotować się pocznie,
w tenczas para wrząca wpada przez źcz do zatoru

pierwszego oddziału, ogrzewa tam aż do zagoto=
wania i wpada do górnego zatoru. Stąd wstępuie
para iuż dosyć mocnego wyskoku przez CCK do

alembika czyli bani oczyszczaiącey E. Przez zator złe

mny, który pomieniony alembik otacza, para w nim

zawieraiąca się oziębia i na dno spada; płyn ten
zaymuie wraz otwor K, który o półtora cala od
samego dna alembika iest odległy. Tenże płyn przez

parę wrzącą ciągle przechodząc, znowu się dystyl-

luie i wznosi do góry, przechodzi przez sita s$$s
do F, a przez y do ochłodnika. Chcąc atoli za ie-
dnym zachodem z zatoru zapełnie czysty olrzymać
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wyskok, wtedy sita pomienionę na ieden' lub dwa
cale grubą warstą, węgli pokryć należy. Para wy-
skokowa przechodząc przez proszek węglowy, osą-
dza w nim zapach kołowy, który od części oley=
nych powstaie. | at

Kiedy dystallacya przez czas niejaki potrwa,
wiedy kurek / w rurze J służącey do spuszczania |
płynu z alembika E, może się cokolwiek: odkręcić,
dla spuszczenia zbyt wielkiey ilościodwódku, który
się tam iuż nazbierał. SSR sPAEA

Wszakże dystyllacya przez to wcale się nie
przerywa, ponieważ płyn z E do hełmu spuszczany,
zupełnie iest wrzący. W przyimniku znaydzie się
wyskok na 50— 60? Rycht. zupełnie czysty. Jeśli»
by płyn spirytusowy, po mocnćm ogrzaniu zatoru
w ogrzewalniku nadto prędko przechodzi, co. się
postrzegać daie przez płyn wyskokowy przed ochło-
dzeniem przechodzący, spuszczaiąc go przez rurę
L dla zaprobowania, wtedy zimną wodą polewa się
naF ochłodnik otaczający qq, atćm zapobieży się
przeyściu odwódku. Za zbliżeniem się końca: dyr

, styllacyi zamyka się kurek /, z rury J, i doświądcza
przez rurkę probierczą ż, czyli zator w kotle zu-
ełnie pozbawiony iest wyskoku, co się czyni przeż

wprowadzenie rurki probierczey do małego ochło-
dnika ż wpuszczaiączaotwarciem kurka ź pary. Jee
żeli z tey proby okaże się że iuż niemasz wysko-
ku, wtedy spuszcza się płyn z kotła N i napełnia
się przez H iako wyżey powiedziano. Przy spuszcza»
niu płynu z ogrzewalnika, gęstwina porusza się pos
kręcaiąc korbą £, żeby nie osiadała na dno.

| „Co do składu aa apparatu, ieżeli się po-
datek" akcyzyyny od wielkosci kotła opłaca, wte»
dy potrzeba koniecznie hełmczyli czapkę i banię
z dwóch kazać zrobić części; a taki apparat na-

stępuiącym narządza się sposobem. /Przyszrubowa-
Pam. Farmaceut, ił. M©.l. N.a, 15
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wszy cokolwiek hełm w mieyscu aa, pomocnik
winnika włazi do środka kotła dla wysłania szpar

między hełmem i kotłem, sitowiem będnarskiem i

kitem(b) poczóm się hełm zupełnieprzez zaszrubowa-

nie przytwierdza. Przedziały czyli dna bbbb umie-

szczaią się do środka hełrau, pierwsze znich wsuwa
się na brzeżek przy o w hełmie, a drugie na brzeg

przy p niżey. Jeśliby dna te za powolno chodziły,

wtedy obwinąć ie należy cokolwiek pakułami. Ta-

ki sposób narządzania łatwo się daie wykonywać, i

z własnego wiemy doświadczenia, że kiedy tym spo-

sobem przyszrubowaliśmy pięćstopowy hełm, w któ-

rym apparacie co dzień przez sześć miesięcy dystyl-

lował się zator, nic bynaymniey nie przeciekaiąc,
nawet w dystyllowaniu samey iuż wódki na 55%

Rychtera.
©. Po ustawieniu iuż hełmu narządzaią się kurki

wychodzące z ogrzewalnika; to iest zwH i ŹwJ

wsuwaią się do swych małych rurek czyli panewek

w hełmie B znayduiących się: w koło mocno się o-

kituią, a nakoniec stosuie się wieko czyli pokrywa

z rurą € przy hh szrubami do hełmu mocno się
przytwierdza i dobrze okituie. Potćm pręt g z1no-

siężnemi czopkami do otworów def” zapuszcza się
wyfutrowawszy ie wprzód takąż iak wyżey massą.

Jednakże kogo nic do szczególnieyszych nie zniewala

zabiegów, ten może mieć inne ieszcze ztego appa-

ratu korzyści, bo naczynia a i b z iedney sztuki
może kazać zrobić, krany zaś czyli rurki z wH i
łwJ za iednym zachodem razem odlane i wluto-

wane bydź mogą. W czyszczeniu tych naczyń na-

przod zdeymuie się wierzch czyli wieko, a potóm

parawan

(b) Jeżeli hełm codziennie ma bydź zdeymowany, tedy używa się
kitu z mąki pszenney, wodą zarobioney; ieżeliby zaś na czas
dłuższy kitować wypadało, wtenczas używa się wapno gaszo”
ne z pakułami i oleiem lnianym. W:
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dna przedziałowe wyymnuią się z hełmu, iednakże
to w codziennćm używaniu ledwo we cztery tygo-
dnie czynić wypadnie.

Opisanie figury 4t0- na Tab.7.

Wtey rycinie opuszczone są tylko, wyrażone
na Tab. V. fig.5. dna bbbb, oznaczaliące przedzia-
ły whełmie B, a takowe sprostowanie rzeczonego
apparatu wyrównywa korzyściom kotła poprzedza-
iącego, zwłaszcza zapobiegając przypalenia i nagłe-
mu przeyściu roboty, przez wybor dobrego zboża
i należyte urządzemie zatoru. Wszakże ieżeli kto
pod dozorem akcyzy robić iest przymuszony, tedy
takowa poprawa nie może bydź pożyteczną. Co się
tycze całey około tego roboty, i składu naczyń,
odwołuiemy się do opisania Tab. V. fig.5. danego.

W niektórych stronach zwyczay iest zaprowa-
dzony dystyllować wódkę z kminem, anyżem it. d.;
wtakim razie, rzeczy maiące się do tego użyć wkła»
daią się na sitko górne s, a tak extrakcya bardzo
dokładna następnie, i lepiey nawet aniżeli gdyby
wsypane były do alembika. i i

Jeżeli idzie o to, ażeby spirytus otrzymać od
razu na 70 lub 80? Rycht. wtedy hełm mały na
alembiku oczyszczalnym, wyższy cokolwiek każe
śię zrobić, a forma iest naylepsza talerzykowatanp.
taka ę

 

,.Na tych talerzykach znayduią się we środku
miedniczki z wyniosłemi cokolwiek brzegami, któ-

357
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re służą do przyięcia, przez ochłodzenie zągęszczo-
„ney pary wyskokowey.. Lć BOK ZK,
ł Wyskok, przez gorąco, które się od pary u
spodu otaczaiącey, tym miedniczkom udziela; w wyż-
szey części hełmu mocnieyszy się zbiera i, zupełnie
czysty do przyimnika przechodzi. Słowem, wszy-
stko to zależy na tćm prostóm prawidle, że wyskok
w temperaturze 58 do 60%, a woda nie wprzód
iak w 80? Reaurm. pod postacią pary się wznosi.

 

Sposób odbywania podwóyney dystyllacyi za ie=
©. dnym ogniem, podany przez P. SwrrusoN

(TENNAŃY. !
Ponieważ działanie cieplika, na płyny iakie-

kolwiek, maiące się do stopnia wrzenia doprowadzić,
zależy od: naciskania atmosfery na ich powierz-
chnię: gotowanie albowiem tym poźniey następuie i
tym większego ognia wymaga, im większe iest par-
cie powietrza; przeto temperatura znacznie zniżoną
bydź może, kiedy toż parcie zostanie żmnieyszone,
i przeciwnie; bo kiedy woda żadnego oporu. od
powietrza nie doświadcza, wtedy daleko niżey sto-
pnia zwyczaynego wrzenia w parę się zamienia, i
łatwo bydź może przez działanie powstaiącey pary
przedystyllowaną. ; tusógł B [AB e

Na fundamencie pomienionego prawidła przez
Blacka JFatta dowiedzionego, zasadza P. Smithsom
T'ennantprzez siebie złożony apparat, którego opie
sanie następne. W tym celu narządzaią się dwa
alembiki (Fab. V. Fig. 5) A i B z przyimnikiem Cc
i tak ściśle spaiaią, ażeby się powietrze do nich
wciskać nie mogło, a para z A wężową rurą prze-
wodzona przez B, w tym drugim alembiku płyn _.

'

mogła ogrzewać.
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Kiedy alembiki A i B zimną wodą napełnione
zostaną, i w pierwszym woda się do zagotowania
doprowadzi, utrzymuiąc otwartym kurek przyimni<
ka C, póki para uchodzić nie pocznie; i gdy po
zamknięciu kurka, do ochłodnika D zimńey naleie się
wody; wteńczas dystyllacya w drugim ałembika B
wzniecona, sama się utrzymuie, chociażby ogień
pod alembikiem pierwszym bardzo był zmnieyszo-
ny; pónieważ przez poprzednicze mocnerozgrzanie,
w drugim alembiku B i przyimniku €, powietrze
znacznie rozrzadzone zostało, a zatćóm żadnego pra-
wie nie wywiera parcią i nie przytłumia podnoszą
CZWORO SA

Z tego się pokaznie, żeten sposób dystyllowa-
nia bardzo wiele materyału opałowego oszczędza, po-
nieważ iednym ogniemwspółcześnie z dwóch alem-

- bików razem dystyllować można. Rozumie się, że
chcąc ażeby para w pierwszym alembiku powstaiąca,
doskonale :bydź mogła zagęszczaną, i pod postacią
rozcieku spływała, potrzeba i z drugiego alembika
u spodu wychodzącą rurę także przez ochłodnik
przeprowadzić,

W czynionych doświadczeniach z apparatem
na 7ab. V. Fig. 5 wyrażonym, okazało się: że
z alembika drugiego B, trzy czwarte więcey otzy-
mano produktu a niżeli z alembika pierwszego A.
Zdaie się nawet że dalekoby więcey można dystyl-
luiącego się płynu otrzymać, gdyby alembik drugi
obwiązać ieszcze złym przewodnikiem ciepła rp.
MEBE W M < UMŁ

_ Apparat ten szczególniey posługuie do rekty-
fikaćyi czyli wzmocnienia i oczyszczenia wyskoku.
W takim razie dystyllować się może w pierwszym
alembiku czysta woda, a w drugim sam wyskóki
tego. tylko naybardziey . postrzegać należy,. ażeby
przyimanik czyli recypiens doskonale był óchładzany.
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Buchner , Repertoriumf. d. Pharmacie. B.FTI. St.
1. S. 94. 1818.

 

*

Opisanie poprawionego przez P. HENRY TRrrToNA
apparatu do dystyllacyi, za który od Rządu
angielskiego otrzymał patent.

Kto się tylko zaymuie pędzeniem wódki lub
spirytusu, naywiększą znayduie trudność w otrzy-
maniu czystego produktu, któryby, iak nazywają
nie był przypalony lub nie trącił kotłem. Wódka
przy naytroskliwszey dystyllacyi zwyczaynym spo-
sobem, zawsze mieć zwykła smak i zapach przy-
kry, i to iest przyczyną dla czego nasz kraiowy
wyskok z zagranicznymw porównanie iśdź nie może.
Apparat, na który P. Zriżton patent otrzymał, ta-
kiego iest rodzaiu, że produkta z dystyllacyi prze-
zeń wychodzące, zupełnie są wolne od przykrego
zapachu; niepodobna iest nawet, ażeby w nim dy-
stylluiący się zator do dna kotła przypadał i mógł
się przypalić. Pomienioney nieprzyzwoitości, tćm się
w binieyszym apparacie. zapobiega, że się ciepło
alembikowi czyli bani za pośrednictwem wody u-
dziela, iak widzieć można na 7ab. V. Fig.6. Banię
czyli alembik wyobraża A; LL, LL, iest naczynie
zewnętrzne otaczające banię, w klórey się zawiera
woda. Z tego łatwo wnieść można, że kiedy pod
to zewnętrzne naczynie, w którćm się alembik znay-
duie, ogień się podda; płyn w alembiku umie-
szczony nigdy wyższego stopnia nad 212 Farenh.
czyli 809 Reaum. przyiąć nie może: i ta iest wła-
ściwie temperatura otaczalącey wody. Lecz w tym
poprawionym apparacie, daleko mnieysze ciepło
a niżeli 2129, wystarczaiącóm iest do dystyllacyi.
W ogólności, ciepło do dystyllacyi, w tym appa*
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racie mnieysze bydź może o 809 Fakr. od zwy=
czaynego punktu wody wrzącey na 2129; a od re=

gularnego zastosowania tak umiarkowaney tempe-

ratury, zależy czyścieyszy zapach płynów spirytu+

sowych. Żeby zaś tak małćm ciepłem dystyllacyą

prowadzić można, potrzeba ażeby parcie powietrza
atmosferycznego na powierzchnią dystylluiącego się

płynu było zniesione, a to się dzieie za pomocą
pompy powietrzney E, która na górney części re-

cypiensuczyli przyimnika C. iest osadzona. Za po-
średnictwem tey pompy wydobywa się powietrze

z alembika A, z zamkniętego kondensatora czyli
ochłodnika B, i z recypiensa €. Za zmnieyszeniem

do dystyllacyi potrzebnego ciepła, idzie. razem i
znaczna oszczędność materyału opałowego, przy
czćm wiele się zyskuie i na trwałości użytych do
tego naczyń wnętrznych, ponieważ te nie są bez-
pośrednie wystawione na działanie ognia. Nadto,
mnieysza potrzebuie się ilość wody zimney dla za-
gęszczenia pary w kondensatorze i recypiensie, a ni-
żeli w dystyllacyach zwyczaynych, co się w wielu
zdarzeniach bardzo przydadź może. W rurze przez
którą ochłodnik B i recypiens C zsobą są połączone,
znayduie się kurek G, za pomocą którego kommu-
nikacya ta może byź przecinaną. Przez ten kurek,
płyn w recypiensie odbierać się może w każdym
czasie. bynaymniey dystyllacyi nieprzerywaiąc: bo
iak się tylko kurek G zamknie, ochłodnik B mieysce
recypiensa zastąpić może. Kiedy się recypiensw cią-
gu dystyllacyi otworzy, potrzeba nanowo przed
zamknięciem kurka G, powietrze wypompować.

D iest kurek służący do wpuszczenia do re-
cypiensa powietrza, kiedy się płyn z niego ma wyta-
czać; H, iest kurek do spuszczania płynu z recy-
piensa. 1, kurek do spuszczania pozostałości z bani
czyli samego alembika A.
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(Ponieważ tym sposobem w zamkniętych dyż
styllnie się naczyniach, przeto i zwyczayney unika
się. straty wyskoku przez wyparowanie wotwartym
końcu rury wężowey, a zatćm i ztego względu
wychod się pomnaża. a

Produkt ztak poprawionego apparatu 77iżtoż
na, wielokrotnie był oddawany. pód zdanie znaw+
6ów i powszechnie u wszystkich zyskał pochwałę.
Taki apparat zaprowadzony naprzód w Londynie
w fabryce u /V/'hitechapel. Buchńer, Repertórium
J. d. Pharmacie. B. FI. S. 98. 1818.

 

Poprawiona BANIA WARZELNA czyli alembik do
 dystyllacyi , przez JózEra CoRry w Prowincyi
„JMidlesex wynaleziony, a wr. 1818 patento-
„wany od Rządu angielskiego.

>+ Poprawiony ten apparat P. Corży do pędzenia
wódki, składa się z dwóch bań płaskich , które za
>ośrednictwćfi rur czyli trąb przechodzących w ta-
im są związku z sobą, że para która w iedney bani

pówstaie, do żatoru drugiey bani przechodzi, aże-
by i tam zawarty zatór ogrzała i z tego wydóby*
'wała parę wyskokową, która stąd do kondensatora
ćżyli oziębnika przechodzi. , . Pic

__ * Wydoskonalenie tego apparatu i na tćm zależy,
iżkondensator czyli oziębnik (który do zagęszczania
parywodney służy , kiedy 'ieszcze wyskok znayduie
się pod postacią pary), na trzy lub więcey pózio+
mych przedziałów iest podzielony, naktóre strumyk
zimtey wody spływa. Tym sposobem współcześnie
dwie odbywaią się, operacye, toiest, zagęszczanie
pary wodney i rektyfikacya czylizmocnienie wyskoku.
Dobroć uczynionych popraw w tym apparaciei tę łą:
czy dogodność, iż wyskok nie przechodzi bez po+
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średnie''/z ochłodnika (Kiih/rohr) dó przyimnika
czyli recypiensu, lecz krążyć musi wprzód przez
osobny apparat, za pośredniciwem którego przystęp
zewnętrznego powietrza do środka bani się tamnie.
Takówe szczególnieysże urządzenie zależy na zastó+
waniu po trzykróć zakrzywioney rury, którey ramie
iedno z ochłodnika na dół wychodzi i znowa się
do góry wznosi, ażeby do przyimnika mogło bydź
przystosowanem, przez co część tego apparatu w ciąć
gii dystyllacyi zawsże wyskokiem zostaie napełnióż
ną. Drugie zaś ramie teyże potrżykroć zakrzywio*
neyrury zstępuie do naczynia wodą napełnionegó;
ażeby powstalący w czasie dystyllacyi gaz kwasu
węglowego,wolne mieć mógł uyście.
1.5" Pan Corty 'apparat swóy Ww zastosowaniu tak
znalazł korzystnym i zupełnie odpowiadaiącym za
niiarowi, że go za naylepszy od wszystkich dotąd
wynalezionych uznaie.. Rycina na 7'a6. V. Fig1 i 3
całą rzecz: dokładniey wyjasni. s

| Figura 1. A. B. wyobraża dwie po części za-
torem napełnione banie; g. g. Oznacza rurę ód
hełmu bani A. wstępuiącą do sklepienia bani B;
itam przyP tak się głęboko zapuszcza, że koniec
tey rury na dwa lub trzy cale pod powierzchnią
zatoru w bani B znayduie się. D iest rura kommu+
nikacyyna, karkiem € opatrzona, służąca do sjiu-
szezania zatoru z bani B dobani A. Rozumie się że
i ostatnia ztych bań u dna swoiego mieć powinna
kurek. Z hełmu drugiey bani wychodzi rura R,
do kondensatora czyli apparatu zagęszczaiącego. Ten
iest tak urządzony, że ta część pary, która za mało
ma przy sobie wyskoku i zagęszcza się w tym ap-
paracie, znówu przez mały otwór do bani czyli za-
toru nazad spływa. Rura R wstępuie przy o do kon-
densatora. G GG.są trzy wymienione poziomo idące
przedziały kondensatora które w pewney odległości
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od siebie są położone. H HH. są trzy, platy mie:
dziane ku wierzchowi wypukłe, na cal od ścian kons
densatora odległe, a w środku tych przedziałów za
pośrednictwem małych pasków do nich są przy-

twierdzone. Jakim sposobem para wyskokowa w po-
mienionym apparacie krąży,łatwo omyślić się mo-
żna i niepotrzebuie obiaśnienia (a). Przy Q wchodzi
para do rury wężowey , ażeby się zupełnie oziębiła
i na powrot przeszła do stanu ciekłego. E wyobraża
rurę wodną z kurkiem, z którey woda strumykiem
na powierzchnią wyższego przedziału kondensatora
spada, a stąd na powierzchnią płasczyzny średniego
i dolnego przedziału, toiest: przez rury KK, iną
koniec do rurki spuszczalącey m. Przy liwarku bani
A, znaydnie się mały kurek T ażeby doświadczyć
można znayduiącey się pary w bani pierwszey.

Figura 2. A, wyobraża apparat szczególny
wyżey wspomniony, zą pomocą którego ych:
zrury wężowey do recypiensa przechodzi, nie wpu-
szczaląc powietrza do środka samego  apparatu.
Koniec rury wężowey okazuie b, przy a. wpada
apparat ten do recypiensa ; a przez częśćB idzić

gaz kwasu węglowego do naczynia z wodą C. Dalsze
apparatu tego części, np. rura wężowa, niczćm się
nie różnią od zwyczaynych tego rodzaiu naczyń, dla
tego tusię nie opisuią i nie przyłącza się ich rycina.
Buchner,Repertorium f. d. Pharmacie.B. F11.
S. 96.
 

 

( (a) Konstrukcya kondensatora zasadza się na doświadczeniu, że
w cieple około 40 do 50? R. wyskok pod postacią pary. się
znayduie, kiedy woda współcześnie z małą ilością wyskoku
połączona zagęszcza się, i przez apparat tu opisany nazad: do
zreócyj spływa bani, ażeby powtórney ieszcze podległa rekty-

acyi.

7
4
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Nowy apparat do robienia ammoniaku płynne-
go, przez P. NEUHOFFA podany.

Sposób robienia ammoniaku kaustycznego, iuż
od dawna ściągał na się uwagę Farmaceutów, iż
iest z wielą trudnościami połączony. Pominąwszy
bowiem pękanie naczyń szklannych, w których się
ammoniak dystyllnie, a co się często przytrafia,
druga zachodzi ieszcze niedogodność, że retort
nie daią się oczyścić, w których pozostały dak
wapna, nayczęściey kamieniem osiada, a przez to
czyniie do dalszego użycia niezdatnemi. Wszy=
stkie podawane sposoby zapobieżenia tey nieprzy*
zwoitości, jakóto: dodawanie węglanu potażu, so-
li kuchenney,zmnieyszona ilość maiącego się do=
dawać wapna niegaszonego, iako też i używanie do
rozkładu soli ammoniackiey, kaustycznego potażu,
nie są dostateczne, a ostatni nawet i za kosztowny.

Z tego powodu podaie P. Neukof/ opisanie
nowego apparatu z przyłączeniem ryciny , maiącego
szczególniey służyć do dystyllacyi ammoniaku płyn-
nego, i którego iuż od lat 10 z wielką używał
korzyścią: załeca go tóćm bardziey, że zupełnie iest
prosty, i nie wymaga wielkich nakładów.

Składa się on iak widać na Tab. V. fig.7. A
z naczynia kształtu walcowatego robionego. z gliny,
maiącego polewę solną, iak są glaki w których się
woda selterska sprowadza, i takiey obiętości ażeby
łatwo mogło bydź umieszczone w kąpieli pia-
skowey. W tćm rozrabia się wapno wprzód uga-
szone, za pomocą wody w rzadkawą śmietanę, do
tey dosypuie się sól ammoniacka i stosuie wraz łę-
kowata rura blaszana B, którey dziob uspodu zwę-
żony, do flaszy wodą blisko połowy nalaney, na
półtora cala zanurza się. Rura pomieniona dobrze
powinna bydź pobielana. Po okleieniu spoień i po
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osypaniń cylindra na kilka cali piaskiem, ż wolna
się poddaić na póczątku ogień, który stopniami na-
tężać potrzeba. Cała ta dystyllacya we trzy godziny
Kończyć się zwykła. Buchner fiepert. f, d. Pharm.
BFl. 8.865! '- bi

*. QCosię tycze proporcyi wapna niegaszonego do.
rożłożenia soli ammoniackiey, ta we wszystkich
farmakopeach była za wielka, którą Bucholz nay-
pierwsży znacznie zmnieyszył: lecz P. Brandes i.
tę ieszcze bardziey określił, bo się z licznych do-
świadczeń przekonał, że do rozłożenia 5 funtów
soli ammoniackiey, aż nadto iest wystarczaiącóm u-
życie funtów 23 niegaszonego wapna. "Ta zmniey=
sżona ilość ziemi wapienney sprawnie, że pozosta-
łość w retorcie łatwo: się w wodzie: rozpuszcza i.
ńaczynia bez trudności wyczyścić się daią. Buch-
zier, Repert. f. d. Pharm. B.F. 8.420.

 

Narzędzie do mierzenia kropel czyli kroplomierz.
« przez Pana ScnvsreRa Aptekarza w Tyrna-
;wie w IVęgrzech wynalezione, a okazane
przez M. SzvLca JVydziałowifarmaceutyczne
mu na posiedzeniu d. 2 marca 1820 r. ,

4;

|, Ważność ścisłego podziału lekarstw, a miać .
ńowicie mocio działaiących czyli heroicznych , tak
we względzie medycznym iako i farmaceutycznym,
dóbrze iest każdemu wiadomą. Użyte w tym celu
miary 1 wagi, ile ich tylko znamy, nie wkażdćm
mieyścu i z równą łatwością zastosowane bydź mó-.
84, a zwyczay przyięty dzielenia lekarstw płynnych
kroplami, iest niedostateczny: bo ciężkość gatun-
kowa płynów , a tóm samóm i wielkość kropel sta-
nowi różnicę, która zależeć może albo od rózma<
itey obsżerności otworu i grubości brzegów naczyń!
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'z których się rozcieki leią, albo od mniey lub wię-
cey stałego utrzymania ręki, w czasie ich spuszcza-
nia, albo nakoniec sama atutrakcya ich cząstek mo-
że wpływać na większą lub mnieyszą obiętość kro-
pel. Tey nieprzyzwoitości starał się P. Schuster za-
pobiedz , przez wynalezienie kroplomierza, który
powszechnie przyjęty i we wszystkich pismach pe-
ryodycznych ogłoszony został (a).

_ Użycie tego narzędzia nię tylko dla farmaceu-
tów iest ważne, ale i dla każdego maiącegona
pierwszym względzie ścisłość w mierzeniu rozcie-
ków mocno działających, a mianowicie w szpita-

, Jach i domach gdzie się utrzymuią chorzy, kiedy
medyk ciągle obecnym bydź nie może, a zalecenia
iego wiernie się maią wykonywać. Równię posłu-
żyć może kropłomierz do lekarstw maiących się
wpuszczac do oczu ,iak się często potrzeba tego wy-
darza. Niemniey iest pożytecznyi w działaniach che-
micznych; w których częstokroć kropla iednaw zby-
tku dodana; rzecz całą zepsuć lub odmienić możę.

Dla porównania, iaka różnica zachodzi spu-
sczaiąc krople ze słoika i kroplomierza, przyta-
czam tu wypadki i doświadczenia przez P. Grin-
dela czynione. de

ze słoika. « z kroplomierza.

Wyskoku kropel 50 ważyły 6,7 gran 7,5 gran
Elix: Aad. Hallem . . 205-— 216, =
oc. Opn $smól.. .. . 15 2 10. ina
Laud. Liquid. Sydenh. . 17,5 — 125 —
Vinum Antimon. . . . 18 — 15,5 —,
Tinct. Valerianae Aeter. . , 9,5 —. g,4 —
Aqua distillata .'. . . 34,5 — a5 —

  

(a) Trommsdorf/, Journal. B.2, H.9. 8.548. 1818. Buchner, Re-
ż „pert. f.d. Pharm. B.6. 8.369. Grindel, Medic. Pharm. Blat.
|. H.4. Sig. Scherer, Algem. Nord. Annal. B.2. H.o. S. 330.
SE Salzb. Medic. chir. zeit. N.69. 1818, ża z + :
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Z eterem nie robił doświadczeń, ponieważ ten
mocno ulatnia się. BA

Z tey tabelli iasno się okazuie, iak wielka za-
chodzi różnica wciężkości kropel tu użytych, spu-
szczanych ze słoika i kroplomierza. :

Jest ieszcze korzyścią wspomnionego narzę-
dzia, że krople spadaiąc, zawszesą równe i dobrze
liczyć się daią, czego z flaszki lub słoika dokazać
nie można, bo każda kropla odmienną ciężkość mieć
będzie.
W przekonaniu, że to narzędzie iest dobre i

wielkiego użytku, które kroplomierzem nazwaćby
można, kazałem ie zrobić w hucie i tu wydziałowi
do obeyrzenia składam.

Probki te wprawdzie nie są ieszcze należycie
zrobione, mam iednak nadzieię, że huta wkrótce
doskonalsze wydawać będzie. W obstallowaniu za-
lecać nadewszystko potrzeba, aby otwor kapillarny
zawsze był iednostayney średnicy, bo od tego nay-
więcey dokładność kroplomierza zależy.

Opisanie Ryciny Tab.1V/. Fig. 7.

Kroplomierz wyobraża flaszkę z kształta do
różka soólikw, z dwoma otworami, dziobem za-
kończoną. Przez otwór większy czopkiem zatknięty,
płyn się do niey wlewa, a dziobem zcieniaiącym się
kroplami spuszcza. zaa

a iest otwor większy mogący się szczelnie za-
tknąć czopkiem, który do nalewania płynu służy.
b dziób rożkowaty, od środka wychodzący, co raz
węższy, śpiczasto zakończony, którego koniec ze-
szlifowany bydź powinien, tak, ażeby otwor nie wię-
szy był od główki małey szpilki. Im zaś większy
będzie otwor, tym większe spadać będą krople. Kiedy
się do kroplomierza przez większy iego otwor,nałeie
iakiego rozcieku, ten za nachyleniem, w kroplach
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Czyni w granach wagi medyczney:

 

  
   
  

    
     

 

 
 

   
 

WYMIENIENIE DOEm aaa

Wag ikraiówwktórych są używane.| Austrya-| Lontyń-|Hollen- Rossyy-|Szwedz-|Hiszpań-
| |Bawarska Wenecka.

cka. ska. derska. ska. ka. ska.

1 Drachma| 60 '| 6754| 68,29| 70,00| 70,46| 70,72| 75,08| 85,44

Man waga me-| Skrupuł| 20 | 2451| 22,76| 25,55| 23,48| 25,57| 24,54 az.80
M h Grano 1 112 1,14 1,16 1,17 1,18 1,28 1,59

Angielska czyli aac( Drachma| 53,30 6 60,67 | 62,19 62,59 62,85| 64,76| 74,15

dyńska waga medy-| 1 Skrupuł 17,77 20 |'20,22 | 20,76| 20,86| 20,85 | 21,59| 24,71

czna. a Grano 0,89 n 1,01 1,04 1,04 1,04 1,08 1,24

Hollenderska mobo Drachmaj 52,71| 59.553 60 61,50 61,90 62,13| 64,17| 75,51

sterdamska waga me-! 1 Skrupuł| 17,57 | 19,77 20 20,50| 20,658| 20,70| 21,59| 24,45
| dyczna. |1 Grano j 0,88 0.99 1 1,02 1,08 1,04 1,07 1,22

Kawki Uwa waga |: dad: a 57,89 8 60 60,359 | 60,62| 62,60| 71,52
medycznaA81 a I U uf | 17,14| 1900| 19,51 20 20,15| 20,21 | 20,87| 25,84

rano 0,86 0.97 0,98 1 ROR 1,01 1,04 1,19

Rossyyska, Pruska, Nie- / 1 Drachma 51,09 | 57,51 | 58,18| 5g,61 60 60,23| 62,20| 71,05

mieckaiDuńska wa-; 1 Skrupuł 17,08| 19,17 19,58| 19,87 20 20,08| 20,73| 28,68

ga medyczna. 1 Grano 0,85 | 0,96| 0,97| 0,99 1 1,00| 1,04 | 1,18

SzWózka wiga tedy 1 A *000 57,50 57,94 | 59,359| 59,77 | 60 61,96| 70,78
SB 1 Skruput | 16,97| 19,10 19,51 | 19,80| 19,92 20 20,65| 28,59

1 Grano. 0,85 0.93 0,97 0,99 1,00 1 1,03 1,18

A00 - (1 Dradlima| 49,29 | 55,48| 66,10| 57,50 | 57,88| 68 60 | 68,54
H „(1 9» 9 ; > 7,90 7» „10 o >3*

m Pe = [i Skrupuł| 16,43| 18,49| 18,70| 19,17 | 19,29| 19,54 20 22,84

POPR Bud la Grano 5 | 0,96 | 0,96| 0,97 1 1,14

Drachma| 45, 50,54| 50,66 | 50,86| 52,52 60
M. k *. a ; ? zo.V a a waga medy- l1 Skrupuł | 16,78 | 16,88| 16,95| 17,51 20

i: Grano 0,84| 0,84 | 0,85| 0,88 1 
 

 

 
    



 

 

 

   
 

(B)
ya wagi apteczney na grammy.
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równych spada. Za otwarciem czopka a, krople
prędzey nierównie za sobą następuią, nie leiąc się
iednak strumieniem, ieżeli tylko nie będzie otwór
za wielki.

Chcąc wywietrzeniu rozcieku z kroplomierza
zapobiedz, należy koniec zaostrzony, cokolwiek o0-
szlifować, 1 pokrowcem nakształt naparstka przykryć.

 

Porównanie rozmaitych wag medycznych.

Wiadomo, że wagi handlowe w różnych kra-
iach bardzo są nieiednostayne, chociażi podział i
nazwanie ich części bywaią podobne. Lecz że się
i z medycznemi wagami toż samo dzieie, o tć4m mo-
że nie wszyscy wiedzą, albo też nie każdemu to
na myśl przychodzi. Gdy zaś znaiomość różnicy
wag lekarskich bardzo często bywa potrzebną; prze-
to następuiącą Tabellę (A) podług rachunku prof.
Meissnera z iego dzieła (a) wyiętą, tu przyłączam:
co może się przydadź dla porównania tak medykom
iak ifarmaceutom. A lubo w przypadkach gdzie le-
karstwa w znacznych daią się ilościach, różnica ta
nie wiele może mieć wpływu, iak widno z pomie-
nioney tabelli; atoli w rzeczach ostrych i mocno
działających wielką mieć baczność na nię potrze-
ba: bo porównywaiąc np. funt medyczny austrya-
eki lub wenecki z naszym, da się widzieć; że tam
gdzie medyk austryacki 60 gran używa, u nas
wziąć należy 70,46; a zatćm blizko 104 gran wię-
cey; i przeciwnie, za 60 gran weneckiey wagi,
braćunas wypada tylko 50,66 gran iakiegokolwiek
lekarstwa.

  

(2) Meissner, Die araeometrie. Wien. 1816.

 



m 258 ©

„(1 W dodatku przyłączasię druga'tabella (B) po»
kazuiąca redukcyą wagi apteczney na grammy.

 

Uwagi nad sposobem suszeńia RośLIN przez
z P. BucHNeRa. 1,8 s

Od dawna przyięto za prawidło w instrukcyi
farmaceutyczney: że wszystkie korzenie, zioła, kwia-
ty, kory i t. d. koniecznie w cienin suszyć należy.
Czyniłem w tey mierze wiele doświadczeń poró-
wnywaiących, i przekonałem się, że przeciwnie po-
stępować wypada, Loiest: że daleko iest lepiey, ie-
żeli okoliczności dozwalaią, rośliny Inb ich części,
wprost suszyć na słońeu. Wszakże każdy łatwo tego
doświadczyć może i przekonać się 0 rzeczywistości
moiego twierdzenia. Niech kto się zechce zaiąć temi
doświadczeniami, suszy kwiaty bzowe, arniki, ru-
mianku, lawendy i dziewanny; samą melissę, mię-
tę it. d. współcześnie; iedne na słońcu a drugić
w cieniu;a łatwo się przekona, że na słońcu su
szone właściwą sobie żywość kolorów i zapach da*
leko mocnieyszy mieć będą, a niżeli te, które śu+
szono w cieniu. Przyczyna tego łatwo się daie poiąć:
bo części roślinne, na działanie słońca wystawione,
bardzo prędko wilgoć swą tracąc, niezwłocznie wy-
sychaią, a inne pierwiastki w ich skład wchodzące
tey samey nie podlegaią odmianie. Jeżeli zaś będą
pod strychem czyli na poddaszu suszone, zwłaszcza
w mieyścu gdzie powietrze nie ma znacznego przy*
stępu i ciągu; wiedy istoty roślinne do suszenia
rozsypane, bardzo powoli więdnieć tylko będą, 4

. wysuszenie ich nieźmiernie się opoźni; w sokach
więc powstanie gatunek fermentacyi, kwiaty zczar-
nieią, a rośliny właściwy sobie zielony utracą ko=
lor. Cząstki nawet oleiu lotnego zdaią się przezdlu-
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gie więdnienie ziół bardziey uchodzić i na Wsżyst*
kie rozpraszać się strony, a niżeli przez nagłe su+

szenie w przyzwoitey temperaturze.
Wszakże i to postrzegałem w czynionych przeze=

mnie doświadczeniach, że nie iest rzeczą konieczną
produkta roślinne do lekarstw używane suszyć na

słońcu, ażeby ie w zupełney mocy i dobroci otrzy=

mać; ale toż samo uskutecznić się może w suszar<

niach czyli izbach szczególniey do suszenia przezna-

czonych, w którychby iednak temperatura nie prze+

chodziła od 50 — 40 stopni Raum. Ma się roż

zumieć, że rośliny lub iakiekolwiek ich części, su-
szyć się maią na matach lub też na płótnie grubćm,
w ramach napiętćm i zawieszonćm, z rzadka cieńko
ie rozściełaiąc. Repert. fir die Pharmacie. II. B.

3. St. S. w77:

 

KiT do skleiania porcellany, naczyń kamiennych,
szkła, marmurów, sprzętów metallicznych

it. d. (a).

W pismach angielskich znayduie się opisany
kit bardzo trwały i mocny , do skleiania rozmaitych
naczyń służący, który następuiącym robi się spo*
sobem.

Drachma iedna Mastyxu na drobny proszek
utartego, rozpuszcza się w sześciu drachmach wy-
skoku. Osobno roztwarzaią się dwie drachmy klem
rybiego w dwóch uncyach zwyczayney wódki. Na*
koniec utarłszy na proszek pół drachmy gummy am=
moniiackiey, zarobić ią należy wrzącym ieszcze roz-
czynem kleiu rybiego; do czego dodaie się roziwot
mastyxu i razem się miesza.

Kit takim przygotowany sposobem, stanowi

 

(a) Buchner Repert. f. d. Pharmacie B.IV. Heft. 1. 8.117.

Pam. Farmaceut. Wil. 'K.1l. N. 2. 16
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płyn mleczny póki nie ostygnie, a poźniey w gala-
retowatą ścina się massę i w tym stanie utrzymu-
ie się we flaszce zatkniętey lat kilka. Chcąe użyć
tego kitu, wstawić go należy z flaszką do ciepłey
wody. Rzeczy maiące się „skleiać, ogrzać wprid
potrzeba, naprowadzają się tym kitem brzegi,
dokładnie spoiwszy obwiązać iI w tym stanie na
godzin dwanaście zostawić. Kit pomieniony tak
iest mocno wiążący i tak szczelnie spaia, Że się na-
czynie prędzey w ianćm rozbiie mieyscu, iak wtćm
i było skleiane. Z tegowięc względu, że kit tar

kowy zawsze i w każdym czasie gotowy pod ręką mieć
można, i że ieśli płaszczyzny maiące się nim nama-
szczać dobrze będą ogrzane, nayłatwiey spaiać się da-
ią; przeto nierównie iest wyeoaicysy „ 1 łatwiey daie
się zastosować do potrzeb,a niżeli robiony z wapna
niegaszonego i białka odiaia; ponieważ ostatni za.
nadto „prędko krzepnieiwysycha, tak, że trudno
iest uspieszyć należyte skleianie. Ma się rozumieć,
że kit tu opisany , zbyt mocnego gorąca wytrzy-
mać nie może.

Na kit trwały w wodzie, a mianowicie do na-
czyń w których się płyny wodniste utrzymują, albo
do kanałów lub scieków wodnych; bierze się sześć
części opiłek lub zędry Żelazney; te rozpalone do
czórwoności, gaszą się. w wodzie iiułuką na pro-
szek ; a dodawszy część iednę świeżo wypalonego
wapna i tyleż piasku, razem się wszystko przyzwoltą
ilością wody, w gęstą zarabia massę.

Żelazo w tym przypadku prędko się w wo-
dnik zamienia, któr7 stykaląc się z ciałami różno-
rodnemi sprawuie, że cała mieszanina Ww kamie-
nistą obraca się massę.

——
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IV.

HISTORYA NATURALNA.

Zapisy nauczyciela Tyceum Krzemienieckiego P.
BesseRa Członka honorowego Uniwersytetu
it. d. (Ob. wyżey sir. 144).

Zapis 10 grudnia 4818.

Mam honor przesyłać kommitetowi drugą część
pisma moiego w grudniu roku 1815 odprawionego
razem z paczkiem roślin suszonych. Nie mogłem
uczynić tego wcześniey, bo w r. 1816 nowa edy-
cya katalogu roślin ogrodu botanicznego, naszego
gimnazyum, a w roku przeszłym różne zatrudnienia
domowe, w szczególności zaś cały ciężar dozoru
ogrodu (bo we wszystkie szczegóły wchodzić muszę)
były przeszkodą , że moich postrzeżeń , częściami po
różnych kartkach rozrzuconych, zebrać, uporządko=
wać, powtórnie porównać, i nakoniec na czysto
przepisać, nie wyspieszyłem.

JH przedmiocie Botaniki.

Podróż moia' w r. 1816 do Odessy, nie przyś
niosła tyle pożytku, ile się spodziewałem; iechałem
bowiem w towarzystwie i z pospiechem. Cała zdo=
bycz skończyła się na tćm, co blisko popasów i
noclegów uchwyciłem. Pobyt w Odessie nie roz-
ciągał się nad dni dwanaście, wyliczyłem w swo»
ićm: mieyscu część roślin znalezionych pierwszy raz
w owych stronach; a w dodatku"A pierwszey częe
ści, który mam zamiar dla kommitetu wygotować
na rok przyszły, doniosę ieszcze o tych które tam
należą.

Itu wspomnieć wypada, że P. AntoniAndrze=
20%:
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żowski przez te wszystkie trzy lata, od wiosny aż
doiesieni bawił na Ukrainie ponad Bohem i wPo-
bereżu. Dwie podróże odbył kosztem J. W. Wice-
Gubernatora Hrabiego Filipa Platera, a także
J: W. Hetmanowey Rzewuskiey, Ww którey dobrach
poberezkich całe lato teraźnieysze bawił. Liczne,
a nawet interesuiące iego odkrycia, wspomniane są
na swoićm mieyscu (a). W roku przeszłym sam
odwiedzałem niektóre okolice Kamieńca i po nad
Dniestrem. «Mam obowiązek w tćm mieyscu zło-
żyć winny hołd wdzięczności uczonym botanikom:
Fischerowi, Baronowi Marschal v. Bieberstei-
nowi, Roemerowi, Schottowi, Schułtesowi, Spren-
gelowi i Stevenowi, którzy swoićm światłem cią-
gle mię wspieraią.

Nie zdaie się od rzeczy, pomieścić tu rachunek
zbliżony roślin. W prowincyach niegdyś polskich
dotąd odkrytych, a naprzód:

© Roślinach iawno-płciowych czyli wyraźnie
ata r: kwitnących.

Dawniey podałem z Gubernii Wołyń- ł
skiey, PodolskieyiKiiowskiey roślin, . . . . 1267.

Przybyło odroku 1816 do pierwszey
3 GZĘŚG: ©9951 4, 4 „BA 192.

Mam ieszcze wątpliwych i niezadeter-
* miuowanych . . ś IO.
WPrimitiae Flor. Galic. opisałem 1215
Przybyło do nich . . . . . 98
A ztych 1308 niemasz unas 211.
X. Prof. Jundziłł, w edye. 2giey, opisanie roślin

. W. X. Litewskiego, ma, u nas ieszcze nieznale-
zionych S8łuRkOW= =. om om" nę owa oda 44,

X. Kluk, w Dykcyonarzu swoim podobnych, z 1058
*Imokh „50001000 a 10 sk

Summa znaiomych Roślin 1969.
grzewczazn

(a) Drugi rok zatrudnia się także zbieraniem owadów.
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Z tego: rachunku wynika: Gb
1. Ze w ziemi zachodniey kraiu polskiego iest . . 149.
WGADCYJ wom motkiw u oaza rc RA * 2LR
w Gubernii Wołyńskiey,Podolskiey i Kiiowskiey . 472.
w Litwie . ORA 2 00S O ADA AAC

Które nie znayduią się w przyległych kraiach.
2. Ze w Prowincyach południowych iest wspólnych 1097.

Summa 196g.

o Roślinach skrytopłciowych.

X. Kluk, ma w swoim Dykcyozarzu . ada 23a.

X. Prof. Jundziłł wdziele wyżey wymienionćm 149, (
z których przybyło gii ORANOGH

Summa więc roślin znanych skrytopłciowych iest 29a.

Lecz Phaenerogamia ma się do Cryptogamii
= 21:6. Widać więc iak mało ieszcze znamy ro-
roślin skrytopłciowych. lai A

Postrzeżenia Geognostyczne.

Zebrane we trzech podróżach, naprzód 'do
Grzymałowa, potem do Zaleszczyk w obwodzie

Tarnopolskim, a na koniec przez Humań, Bo-
hopoł do Odessy, z powrotem przez Bałtę na
Tarnorudę. sił

Skład gór (tak zwanych) krzemienieckich z rap-
portu P. Bogatki, a poczęści z mego zapisu w r.
1815 przesłanego , iuż iest znaiomy. Ku Podolowi
formacya kamienia wapiennego odmienia sie; prze«
chodzi on albowiem w coraz twardszy i bardzićy
zbity. Grzymałów iuż ma wszparach brudno-bia*
łego marmuru piękny włóknisty kamień wapienny,
w żyłach znakomitych,i piękne nacieki (b) wapienne.
W 'Tarnorudzie iest kamień wapienny dość zbity
białawy. Gatunek Brekcyi wapienney rzadkiey, for-
muie grube pokłady w Satanowie, które piłuią;i

  

(b) Stałaktytami Szalactites, zwane. f
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do budowli używaią. Znayduie się także szary gru-
bó-ziarnisty marmur, w którym kawałki kamienia
wapiennego blaszkowatego, wielkości orzecha la-
„skowego są rozsiane, a oprócz „ych piasek i łapek
mikowy. Ku Zaleszczykom pokazuią się glina łapko-
wa, łupek gliniany i łupek mikowy. Brzegi wy-

„miosłe wspaniałego Dniestru formuią po częsci
grubo-ziarnisty szary łupek gliniany, który dość
wielkie tablice do użytku domowego dostarcza;
po części zielona lub brudno-czórwona glina łup-
owa, po części kamień wapienny szary, zbity,

zamykający różne skamieniałości, pomiędzy któ-
remi Sepia cancellata, szrubowce, i Orthoce-
rałiży czasem długie na stopę i więcey, są nay-
znakomitsze. Trafia się także gdzie niegdzie rogo-
wieci naciek chalcedonowy. Podobny kamień wa-
pienny iak wyżey, glina łupkowa i łupek gliniany
ciągnie się nad brzegami Dniestru aż do Mohylowa
za swiadectem P. Andrzeiowskiego. Tenże uważał,
począwszy iuż od Kałusza (4 nile od Mohylowa)

-aż do Mohylowa, w naygłębszey warście pod łup-
kiem glinianym, zawierającym w sobie ninóstwo ku-
listych iskrzyków czyli pirytów żelaznych, grubą
"warstę pewnego gatunku granitu, w którego skład
"wchodzi w znaczney ilości 1 często w ziarnach wiel-
/kości grochu, feldspat zielony. Pokład teyże samey
skały ićszcze znacznieyszy, rozciąga się odMohy-
„lowa.do Kuryłowiec, mil prawie cztćry od Dnie-
"stru, w kierunku półuocnym. Łupek gliniany i
glinę łapkową widziałem sam około Studynicy nad

- Dniestrem. Kamieniec Podolski zbudowany iest na
bardzo twardey i zbitey skale kamienia wapienne-

"go, szarego lub białawego koloru. Brzegi Smotry-
'czy są z podobnego kamienia.

Taki iest skład, nie tak gór iako raczey warst
wnętrznych ziemi, południowego Podola. Ale któż
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nie zadziwi się że w kraiu formuiącym nieprzeyrza-
ną równinę, przeciętą tylko dolinami przez wodę
utworzonemi, 'znayduią się ogromne massy grani-
tów, które rzadko dosięgaią wysokości lądu przy-
ległego, nigdy zaś iego nie przewyższają! |

Przytomność tych granitów, szanowny Prezes
Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego przyiaciół
nauk , usiłuie tłumaczyć (c) przez powzięte z wielu
powodów mniemanie, » że kierunek tey mocy, tego
»niepoiętego wód pędu, który ie przez tyle pośre-
»dnich gór,przez tak liczne przepaści głębokich dolin,
» przeniosł i tu zarunął , był od wschodu.« Wszakże
na mieyscu ie widząc wcale innego trzeba bydź zdania.

W Pikowie widziałem pierwsze granity, któ-
re się w bryłach od 1 do 6 stop średnicy, w ziemi
rozrzuconć znayduią. Piasek tey okolicy z granitu:
rozłożonego, iest dosyć drobno ziarnisty, z czćrwo-
nawym feldspatem zmieszany. Lipowiec w gubernii
kiiowskiey , ma granit bardziey grubo-ziarnisty , tak-
że naywięcey z czćrwonawym feldspatem, czarnawó=
szarą miką 1 pospolitemi granatami, wielkości ziaren
konopnych aż do obiętości grochu, gdzie niegdzie
także z powłoką żelaza czarnego (Fisenbeschlag).
Zorniszcze, Kropiwna wyższa, (blizko miasta Pow.
Haysyna) maią podobny granit, ale wszędzie ieszcze
w rozrzuconych massach. Koło Kuny nad rzeczką
Sobem, massy granitów znacznie się podnoszą i
rozciągalą czasem na wiorstę. W Hłuboczku nad
Bohem (2 mile ed Kuny) znayduie się granit z roz-
puszczonym feldspatem. Postać ma porfiru, w któ-
rym zamiast kawałków feldspatu, kwarc i trochę
błyszczeu (Mica) srebrzystego się znayduie. 'Tako-
wy feldspat zbity, biały, i kwarc koloru mleczne=
go, pokazują się czasem i w większych bryłach.

 

 

(c) T. VI. Roczników, w Rosprawie o Ziemiorodztwie gór str. 11
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Blizko Humania, sztukami hydraulicznemi
słusznie słynąca Sofiówka, winna część wdzięków
swoich massom ogromnym granitu, które Metzeł
śmiałą i umieiętną ręką z łona ziemi wydobył. Na
słupach oparty sufit świątyni Dyany, iest z iedne
sztuki granitowey, kilkadziesiąt łokci szajóajioi
maiącey. I w ten granit, dość mało ziarnisty,
wchodzi feldspat czerwonawy.

„Brzegi rzek Sieniuchy i Bohu, przy Bohopolu,
są także granitowe. Na tamtey stronie, toiest w Bes-
sarabii, granit niezdaie się daleko rozciągać, po-
nieważ zaraz przy pierwszey Słobodzie zastałem ka-
mień wapienny, lekki, muszlowaty, który daley
postępując w Bessarabii, staie się coraz rzadszym
tak , że w Odessie, gdzie poziomy kilkasążniowy for-
muie pokład, piłami się kraie. Skorupa górna iest
wprawdzie twardsza, ale nierówno dziurkowata.
Powracaiąc, przeszliśmy Boh w kilku mieyscach,
ale wszędzie koryto iego było pomiędzy skałami
Gao Berdyczew iest brakowany granitem.
Zmakomitą skałę gneyzową płaską, od wschodu na
zachód na 120 i od południa na północ na 50 stop
z ziemi ogołoconą, widziałem pod młynkiem w Tro-
szczy (na pół drogi między Berdyczewem i Luba=
rem).  Gneyz ten składa się z szarego kwarcu, z czar-
ney miki i z białego lub czórwonego feldspatu. Ma
także gdzie niegdzie żyły, na ieden do dwóch cali
grube, kwarcu ifeldspatu, które z horyzontem bar-
dzo ostry kąt formuią. Skała ta w kierunku od
południa ku północy, z pochyleniem nieznacznóm ku
zachodowi,iest dość regularnie (prawie co pół-łokcia)
nacinana, rzadziey od $. W. albo W.S. W. ku N.O. al-
bo O. N. O, które nacinania z owemi formnią kąty
459 do 609, a tylko gdzie niegdzie od zachodu ku
wschodowi, gdzie one z pierwszemi kąty proste,
czyli co to samo iest, odłamki prostokątne formuią.
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Flader tego gneyzu, iest nierówny, lecz mniey
więcey poziomy.

W Lubarze nad Słuczą, ostatnie granity wi-
działem. Konstantynów iuż ma kamień wapienny.
P. Andrzeiowski przywiozł stamtąd grochowiec. Na-
wet Wołyńnie iest bez granitów. Około Zytomie-

rza maią się one znaydować, a Korzec iest zbudo-
wany na skale granitowey, która przez rozkład
daie materyał do fabryki tamteyszey porcellanowey.

Granitowe te massy zaymuią podług tych po-
strzeżeń, od południa ku północy przeszło na pół-
trzecia stopnia geograficznego czyli od 489% 10%
do 50? 50% szćrokości północney, i od wschodu ku
zachodowi na pół piąta stopnia czyli od 24? aż dó
28? 55m długości od południka paryskiego (d).
Punktem bardziey wschodnio-południowym iest Bo-
hopol, naybardziey północnym Lipowiec, a ku za-
chodowi ostatni, Korzec.

Czy niewarto całey tych granitów rozległo»
ści ieszcze daley śledzić? Daley badać brzegi Bohu,
czy, i gdzie przestają bydź granitowemi, czy pod-
stawa całey tey przestrzeni kraiu iest granitowa, i
czy daią się widzieć iakie szczegółne warsty lub
odnogi? Jakie się znayduią formacye przechodnie
pomiędzy granitami i pokładami kamienia wapien=
nego napływowego? Czy nie można wnosić, że
w formacyach przechodnich, na boku granitów krusz-
ce iakie znaleźć się powinny ? Postrzeżenia takowe
z barometrem czynione, większąby nadały ważność
badaniom tego rodzaiu i ścisleyby rzecz okazały.

 

d) Rachunek ten iest tylko zbliżonym, gdyż nie miałem mappy
e dokładney pod ka ŁZY

ZAWO
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Postrzeżenia nad dziewanną wielką (Verbascum
Thapsus), dyptanem białym (Dictamnus albus):
1 korzeniami kozłku lekarskiego (Valeriana offi-
cinalis).

P. Bielawski radzca tytularny, aptekarz w Tul-
czynie, donosi Wydziałowi, że na Ukrainie dziewan-
na bardzo obficie rośnie, na gruncie nieco glinia-
stym z czarnoziemem pomieszanym (a). Doświadczył
oraz, że w kwiatach tey rośliny , ieżeli się prędko
nie ususzą i dobrze nie zachowaią, gąsienice rozma-
itych owadów zalęgać się zwykły, które ie na dro-
bne zgryzaią cząstki (b). Oprócz użycia lekarskiego,
służyć maią w tamtych stronach łodygi tey dzie-
wanny wieśniakom do oświecania mieszkań, przy
nocney robocie, zamiast łuczywy, ponieważ zapalo-
ne iasnym goreią płomieniem; i iakoby stąd w ię-
zyku niemieckim nadane zostało tey roślinie nazwi-
4> Koenigskerze, toiest: świeca królewska (c).
Ma także mieć własność odrażania szczurów i my-
szy od psucia zboża w szpichlerzach i stertach (d).

O dyptanie białym powiada , że dziko rośnie
na Pobereżu Wołosczyzny, i łatwo daie się uprawiać
i rozmnażać przez zasiewanie w iesieni, że ma tę
szczególnicyszą własność, iż z wieczora w dniach
pogodnych, w ciepłey porze roku, wielewyziewa
gazu wodorodnego, tak, że za zbliżeniem do tey
rośliny ognia, cała się w koło niey zapala atmosfe-

 

RZAZZRZZRNNNY

(a) Gatunek ten dziewanny rość zwykł u nas na mieyscach nieu-
rodzaynych. :

(b) Potrzebne ieszcze zadeterminowanie tych owadów, przezwj-
pielęgnowanie gąsienic.

(c) Nazwanie Koenigskerze w ięzyku niemieckim wywodzą inni odpodobieństwa nieiakiegoś tey rośliny do pochodni czyli pro-
stey świecy woskowey, ponieważ ma łodygę prostą, dosyć wy-
soką, żółtemi uwieńczoną kwiatami, oraz, że te zdaleka ogni-
stym świecą się kolorem; ztąd bywa nazywaną Fackelkraut
i Feldkerze, to iest rośliną pochodniową i świecą polną.

(d) To zdaie się zasługiwać na ściśleysze sprawdzenie.
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ra (e) W uwagach nad kozłkiem lekarskim wy-
raża, iż się tey rośliny dosyć tam wiele znayduie,
że rośnie na mieyscach równych (f), iż może bydź
zasiewaną w iesieni na ziemi mało uprawney (g).

Donosi przytóm, że /aleriana dioica , w tam-
tych stronach daleko obficiey rośnie od pierwszego,
a wopisaniu powiada, iż korzenie iey muiey maią
zapachu, maią bydź białe i dłaższe od waleryany
lekarskiey, podobne do korzeni rośliny /incetoxi-
cum , lecz nie tak żółtawe iak pierwsze , iż się z nich
otrzymnie olcy lotny , nie ustępuiący w dobroci dy-
styllowanemu z korzeni kozłku lekarskiego, /'ale-
rianaofficinalis (h).

 

Iiadomość o drzewie KamroRowEm (Dryoba-
lanops Camphora).

W dwónastym tomie dzieła, Asiatic Rese-
arches w Kalkucie r. 1816 wydanćm, ważny znay-
  

(e) Że się atmosfera około tey rośliny za zbliżeniem ognia zapala,
) postrzegali inż dawniey Duhamel i Nollet. Skutkiem to bydź

może wydobywania się równie oleiu lotnego iak i gazu wo-
dorodnego, bez zadeterminowania których, trudno w tey mie-
rze z pewnością sądzić. Częstokroć daie się w niektórych kwia-
tach i błyskanie ogniste widzieć. Postrzeżenia lego rodzaiu
winniśmy naywięcey-Haggrenowi. Ten podobne ziawienia
widział nietylko na ogrodowey nasturcyi Tropoeolum maius,
w którey błyskanie ogniste naypierwey postrzegła córka Łin-
neusza, lecz i w nogietkach, lilii żółtey, i na wiełu innych
roślinach, z kwiatami Żółtemi. Pospolicie zdarzać się to zwy-
kło w lipcu i sierpniu, przy zachodzie słońca lub nieco po-
Źniey, rzadko w nocy, a to w czasie wypogodzonego nieba.
Lataiący ten płomyk nakształt błyskawicy daie się po 2 lub 5
razy naiednymże kwiecie postrzegać, bydź to może a e-
Jektryczności. 'Tymczasem użyteczną byłoby rzeczą pod wzglę-
dem farmaceutycznym, wydobywać przez dystyllacyą oley lo-
tny tak z kwiatów samey rośliny, iafołed ze świeżych korzeni.

(f) Na mokrym czy na suchym gruncie?
(g) Do tego potrzebne iest doświadczenie przez staranną uprawę

tey rośliny, zczegoby się okazały pożytki i wielkość nakładów.
(hb) Warto byłoby uczynić doświadczenie, wiele się tego oleyku

w porównaniu z waleryaną lekarską, z pewney ilości tych ko-
rzeni tak w stanie świeżym iako i suchym, otrzymuie.

v
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dnie się artykuł, w którym opisane iest drzewo kam-
forowe w Sumatrze, nowy stanowiące rodzay. Pan
T. Colebrooke nazywa ie Dryobalanops, lubo prze-
kwitłe iuż znalazł. Drzewo to po lasach rosnące
ma mieć od 6 do 7 stop średnicy. Kamfora znay-
duie się we wklęsłościach iego ośrodka, czyli rdze-
ni, a częstokroć na mieyscu iego oley tylko lotny (a).

Obszernieyszą o tóm wiadomość czytamy W pi-
śmie peryodyczaćm poświęconćm botanice (b), iak
następuie: w dziele Asiatic. Res. Lond. 1818. pag.
557, sprostował P. Colebrooke podanie w Tomie 4
p: 19 umieszczone; że kamfora w Sumatrze z ro-
dzaiu Lauru pochodzi, dodaiąc, iż to drzewo któ-
rego kwiaty nie są ieszcze znalome, wnosząc po-
dług nasion i lisci, które sam widział, iest Dryo-
balanops aromatica Gaertnera; lecz że fałszywa
podana iest u tegoż Gaertnera wiadomość, iż z te-
go drzewa kora cynamonowa ma pochodzić: dla te-
go P. Colebrooke nazwisko iego gatunkowe odmie-
mił, i nazwał Dryobalanops Camphora , ponieważ
ztego właśnie drzewa kryształowo - przezroczysta
kamfora pochodzi, o któróm iuż Kaempfer powie-
dział, Amoen. exot. P: 775. kaecarbor ex Daphneo
sanguine non est. Rośnie bardzo obficie w oko-
licach Topanooły, do znaczney wysokości docho-
dzi, i ud. Z tego drzewa tak oley lotny iako i
żywica iego, czyli właściwa kamfora się wydobywa.

a ten koniec mieszkańcy nacinaią korę, a oley wy-
pływaiący, do trzcin bambusowych zbieraią: albo
tćż drzewa, w których się ta szczególna istota po-
strzegać daie, ścinaią, i kamforę w nićm utworzo-
ną, znayduiącą się w szmatach grubości ręki mię-
dzy szparami kory, wybieraią. Podług takowych

  

(a) Jahrb. der Gewichskunde I.B. Heft. 9. 8.161. h
(b) Floru oder botanische Zeitung 2Jakrg. B. I. S. 259. 1819.



w 251 ©

doniesień, wnosić można, że kamfora (cafur) któ-
rą Marco Poło opisuie, nie z laaru kamforowego
Laurus Camphora, ale z tak nazwanegoDryobała-
nops Camphora, pochodziła.

 

Uwagi P. MARsHALL nad drzewem CYN4M0-
'NowEm (Laurus Cinnamonum).

Autor dowodzi, że opisanie drzewa tego zwie-
lu względów iest niedostateczne. Zinneusz przy-
pisał swoiey Zaurus Cassia , własności drugiey ma-
iącey nazwanie Zaurus Cinnamomum. Thunberg
nawet ostatni z botaników, który o drzewie cyna=
monowóćm wspomina, bynaymniey pomyłek poprze-
dnika swego nie sprostował.

Drzewo cyńamonowe uprawia się na wyspie
Ceylon, w czterech różnych mieyscach, każdy z tych
wydziałów po 1000 aż do 5000 morgów (acker)
zaymuie, z tych trzy plantacye w dobrym są sta-
nie, czwarta wzaniedbaniu. Znayduie się tam cy-
ńamon i w stanie dzikim, rosnący w lasach wzna-
czney nawet obfitości. Z uprawianego cynamonu
corocznie 2000 paków (ballen) otrzymuie się kory,
a prawie drugie tyle z dzikiego. Produkt nazywany
pospolicie fłores cassiae , właściwie iest osadnikiem
receptaculumi niedoyrzałćm nasieniem roślinyau
rus Cinnamomum. Drzewo cynamonowe należy
wyłącznie do roślin stref gorących. Oprócz wyspy
Ceylon , rośnie na wybrzeżach Malabaru, w Ko-
chinchinie; ma wyspach Sumatra, Borneo, Ce-
łebes, Isle de France, Gwinea, Jamaika, i dal-
szych należących do Indyi zachodniey. Drzewo
cynamonowe do 50 stop wysokości ddchodi , zich
korzeni kamfora się otrzymuie; liscie do 7 lub 8 cali
długie, a 2 lub 3 szerokie; kwiaty są białe, zapach
maią bardzo nieprzyiemny, iagody ptastwo bardzo
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chciwiepożera. Herodot powiada, że Grecy od Fe-
nicyan nazwisko drzewa tego wzięli, i wielkie iest
„odobieństwo do prawdy, że ciż sami nazwanie to
przyięli od Indyan. MWałayczykowie nazywaią to
drzewo Kayn IMenes (drzewo słodkie). Pan Mar-
shall mniema, iż słowa Cinnamomum i Cassia ie-
dnegoż są pochodzenia. Zdaiesię, że Chińczykowie
bardzo iuż dawno, a przynaymniey od wieku IX,
sami iedni handel tą korą prowadzili.

P. Marshall opisuie sposób zbierania kory cy-
namonowey, i wszelkie oszukaństwo które z nią
przedsiębiorą w czasie upakowania i rozsyłania.
Kodwodiaj wydobywali z tey kory czasem oley lo-
tny, a to z cynamonu grubego którego w Europie
zbywać nie mogli. Kora na gruby proszek zdro-
bniona, dystyllowana z wodą, dawała płyn wo-
dnisty, i oleiek we dwóch gatunkach lekki 2 ciężki,
pierwszy na powierzchni się unosi, a cięższy na dno
opada. Cała ilość oleyku lekkiego oddziela się
w przeciągu 24 godzin, a ciężki osiada po 10 lub
12 dniach na dno. Z osmdziesięciu funtów. świe-
żey kory, otrzymuie się 24 uncyi oleiku lekkiego,
a 5; ciężkiego. Ilość oleiku lekkiego zmnieysza
się w miarę długiego leżenia kory. Encyclopadische
Zeitung von Oken. 1818. Hefta. 8.234.

 

DRzEwo RóżANE (Lignum Rhodium).

Sławue przedtćm w medycynie drzewo róża-
ne, Lignum Rhodium , pochodzić ma nie zrośliny
Liquidambar imberbe, iak F/illdenow mniema,
ale zdrugiego gatunku tegoż rodzaiu Ziquidambar
styraciflua , iako J. K. Smith z pozostałych ręko-
pismów Sibtkorpa istotnie się przekonał. Podług
doniesień Pococka w opisaniu Indyy wschodnich,
naysławnieysze znaydować się ma drzewo, na wy-

I
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spie Cypru Xyłon Effendi czyli drzewo pańskie na-
zywane. Lecz pomienione drzewo nie iest właści-

wóm tćy wyspie, ale musiało bydź sprowadzonćm
wraz po odkryciu Ameryki przez Wenecyan. Li-
ście w potarciu przyjemny balsamiczny wydaią za-
pach, i maią smak pomarańczy. Po nacięciu kory

sączy się z tego drzewa wybornybiały gatunek ter-

pentyny i zdaie się, że zniey, ów pazyiemnie pachną-
cy otrzymuie się oleiek pod nazwiskiem ołeum /i-
gniRhodii w medycynie przedtćm używany. Sprerig.

Jahrb. d. Gewachsk B.I. Heft.2. 8.137. Oken
Encycloped. zeit. S$. 310. 1818.

 

Gatunek KRocumaLU Arrowroot.

Mączka biała stanowiąca gatunek krochmalu,
sprowadzanego do nas z Anglii, pod nazwiskiem
Arrowroot, wyrabia się z korzeni Maranta arun-
dinacea i z drugiey rośliny zwaney 7acca pinna-
tifida (a). Podobnyż produkt, który za tamten pod
nazwiskiem Z'ikhur przedaią, otrzymuie się w Ben-
galu, z korzeni roślin, Curcuma leucorrhiza Roxb.
C. angustifolia R., i z wielu innych gatunków te-
goż rodzalu, a to przez ucieranie obmytych korze-
ni świeżych między dwoma kamieniami, lub też
w mozdzierzu, przecieranie rękami w wodzie, wy-
ciskanie przez rzadkie płótno i suszenie osadzonego
krochmalu (b).

 

HFiadomość o roślinie daiącey kadzidło
| OQLiBaNUm (Boswellia thurifera).

Zastanawiaiącą iest rzeczą, że roślina daiąca

  

(a) waz der Gewdichskunde von K. Sprengel, I. B. Heft. 1.
- 81, (1818).

(b) Z. c. 8. 81, 86, 87. 123. 120.

d
z
e
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owe iuż ustarożytnych sławne kadzidło O/ibanum
zwane, do naszych czasów nie poznaną została. Do-
tąd albowiem nie nie wiedzielismyz pewnością oiey
początku, ani z iakiego bierze się drzewa. Jedni

* utrzymywali że ie Juniperus Lycia daie, drudzy że
Juniperus thurifera. Teraz mamy iuż pewność że
z drzewa Boswellia thurifera niezawodnie pocho-
dzi. Wysledzenie to winnismy gorliwości w bada-
niach Pana Colebrocke. Opisanie zaś botaniczne,
pomienionego drzewa przez doktora Roxburgh po-
dane, znayduie się w dziele „Asiał. Res. vol. 1X.
pag. 377. Jahrb. der Gewachskunde v. Sprengel.
421. 0. 110.

 

Owoc w medycynie znaiomy pod nazwiskiem
MYROBALANI.

Produkt ten wsztuce lekarskiey dawniey wiel-
ce zalecany, sprowadzano iako rzecz bardzo wa-
żną, adzis zupełnie zaniedbaną, w pięciorakim ga-
tunku, iakiemi są: Myrobalani belliricae , citri-
nae, chebulae, indi s. indicae, emblicae; ztych
dwa tylko co do początku swoiego były wiadome.
Teraz obiaśnia rzecz całą P. F/eming z dzieła lsiat.
Res. XI. Lond. 1812 p.155, który powiada, że
Myrobalani belliricae pochodzą z ad T'ermi-
nalia Bellirica; M. Emblicae z roślińy Phyllanthus
Emblica; a Terminalia Chebuła daie początek in-
nym gatunkom. Naywiększeinaybardziey doyrzałe
śdą pod nazwiskiem M. Chebulae, a czarne M, indi
czyli indicae, stanowią owoce tegoż drzewa do po-
łowy tylko doyrzałości dochodzące. Trzecie drze-
wo Terminalia citrina, dostarcza tak nazwane M.
citrinae. Jahrb. der Gewachskunde v. Sprengel.
1.B. Heft.1I. S. 133.141. 144.
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Korzenie Nardowe Spica Nardus, Faleriana
latamansi.

Produkt ten wyższą część kowsdiiy rośliny
stanowiący, znaiomy dawniey pod nazwiskiem Nar-
*dusindica , Spica indica, albo Spica Nardus, po-
chodzić miał z rośliny „4ndropogon Nardus Ł.: lećz
to przyięte było tylko na domysł, który się po-
dług teraźnieyszych wiadomości nie sprawdza; bo
P. William Jones przez pilnei troskliwe badania
doszedł,iż niezawodnie z rośliny Indyyskiey: F'a-
leriana latamansi Roxb. pochodzi, która w Ne-
palu i Butanie rośnie. Jest to część łodygi: doł.
na, bezpośrednie z korzenia wychodząca.Midszkiałe
cy, produktu tego, nietylko do lekarstw alei do ka+
dzenia, dla przyiemney woni używaią; zapachi smak
ma mieć podobny do waleryany naszey. Spreng.
Jahrb. der Gewachsk. I.B. Heft.I. S.144. -*

/
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Costus arabicus.: MO

Costus arabicus nie pochodzi z rośliny Co-
stus speciosus, iak ZPilldenow mniemał; ale z te-
goż samego rodzaiu, drugiego gatunku, Cóśtiig a-
rabicus zwanego. męka der PZ em
Hejt. 2. S. 60.

 

aa Ajaavdae.

Nasiona pod nazwiskiem Sem: javae, które
dokt. Percivał ww'celu lekarskim naybardziey Żąłe
lecał, pochodzą podług Roxbourgha, z rośliny
Ligusticum djawain. Spreng. Jahrb. der Ge-
"wachsk. 1. b. 33S. sad:

OW

 

Pam. Somiierut: Vil. T. 1.Ra. 17
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LITERATURA FARMACEUTYCZNA.

ło! , Farmakopei.

„. / .Pharmacopoeia costrensis Ruthena auctore
Jacobo Mylie. Petropoli. edit. 3.

Codex medicamentarius sive Pharmacopoea
'Gallica iussu regis optimi , et ex mandato summi

rerum internarum administri , editus afacultate
medica Parisiensi anno 1818. śto mai. Parisiis.
„To dzieło wydanei pod tytułem: Codex medica-
mentarius kuropaeus. Sectio secunda. 8v0. mai.
„Lipsiae 1819. Sectio prima, zawiera zy angiel-
„skie farmakopei.

Pharmacopoea Svecica. śto. mai. 1817.
Pharmacopoea Borussica. 4to. mai. 1817.

Jest to trzecie wydanie farmakopei pruskiey z dołą=
czeniem obok łacińskiego textu i„niemieckiego uu-
maczenia z obszćrnemi przypisami przez Prof. Juch,
Norymberga.

Do chemii i farmacji.

| System der materia medicą nach den che-
mischen Principien etc. fiir derzte und Chemiker
von C. H. Pfaff. B. 1. —5. 1808—1817. 8vo.

F. G. Foigtels vollstandiges System der
„Arzneymittellehre , herausgegeben von D. C. G.
Kuhn. B.1.—2. 1816— 1817, na cztćry części
odzielonein 8. Szkoda że w tóćm szacownćm dziele

cała klassa lekarstwi preparatów soli metalicznych
zupełnie iest opuszczona.

Handbuch der  Pharmaceutisch-medicinie
schen Botanik von J.Ch. Fr.Graumiiller. B. 11—6.
1813— 1618. 8vo.

„Pharmakologische Tabellen odersrstema- |
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tische Arzneimittelehre etc. von G. JP. Schwartze
1 B. X. Abtheilung. Leipz. 1819.

Chemisches JPorterbuch von M. K. Klaproth
und Fried. Wolff. B.1.—35. 1807. 8vo.

Supplemente zu dem chemischen I0rterbuche
v. Klaproth u. IP'olff. B. 1-4. 1816-1819. Berlin. 8.

HM urdigung der Pharmacie in Staatswis-
senschaftlicher Flirsicht, nebst Forschlagen zu
ihrer Beforderung von D.J. A. Buchner. Niirn=
berg. 1818. Dziełko bardzo ważne i na uwagę po-
wszechną zasługuie.

Traitć des Poisons tires des regnes minerał,
vegetał et animal ou Towicologie generale, par
M. P. Orfila, T. I. — II. a Paris 1818 8vo. Toż
samo dzieło przełożone na ięzyk niemiecki, 4//ge-
meine Toxicologie oder Giftkunde, nach dem
Francosischen des M. P. Orfila mit Zusatzen u.
„Anmerkungen, von D. S. F. Hermbstadt 7. — 4,
Th. Berlin, 1818. 8v0. Bardzo interessuiące tak
medyków iak i farmaceutów.

Pisma peryodyczne.

„Almanach oder T'aschenbuch f. Scheidekiinst=
ler u. -Apotheker auf das Jahr 1580 v. Góttling.
W/'eimar. Wydawał do r. 1802. w r. 1803. wyda-
wać począł Buchołz aż do r. 1818, a po śmierci au=.
tora wydał Brandes tomik I. na r. 1819. 12mo.

Trommsdorfj Journal der Pharmacie fir
Aerzte undApotheker B. 1.—26. a w roku 1817
odnowiony otrzymało tytuł Neues Journal etc.
którego iuż trzy tomy wyszło. Szacowne to piz'
smo peryodyczne zaczęło się wr. 1794, którego eo
rok tom ieden we dwóch częściach ciągle wychodzi.

Berlinisches Jahrbuch fir die Pharmacie
und fiir die damit verbundene FFissenschaften.
1. —20. Jahrgang. Wychodzić zaczęło w. r. 1795:

17 *
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Repertoriumfir die Pharmacie angefangen voń
Dokt. Johann dndre Buchner. Band 1. —FII.
Niirnberg 1816.

Der. Deutsche Gewerbsfreund herausgege=
ben von'K. W. G. Kastner. 3. Bde. 1848.

Zawiera wiele ważnych wiadomości dla che=
mików i farmaceutów.

Journal de Pharmacie et des sciences acces=
soires a Paris 1820. Pismo peryodyczne, które w r.
1797 wychodzić poczęło pod tytułem: Journa/ dela
Societe de Pharmaciens de Paris.

 

| VB
URZĄDZENIA FARMACEUTYCZNE.

Ż prawideł o examinowaniu URZĘDNIKOW ME-
DYCZNYCH, które naywyżey d. 18 lipca 1810r.
potwierdzone

ARTYKU MA.
O eraminie Urzędników aptekarskich.

$ 1. Uczniowie aptekarscy naprzód postępuią
na pomócników; pomocnicy i kandydaci farmacyi
na prowizorów: a ci ostatni na aptekarzów.

/ . 2. Uczeń aptekarski, postępuiący na pomo-
cnika (pharmacopoei auxiliarius) powinien umieć
czytać bez omyłki różne pisma ręczne w ięzyku
łacińskim, farmakopei i recepty, tłumaczyć poło-
żone ma receptach opisy użycia lekarstw. Prócz
tego wydaie examen: 1. Z początków historyi na-
turalney, przynaymniey z historyi natury tych istot,
które albo całe, albo w części wchodzą do składu
lekarstw: 2. Z teoryczney i praktyczney części re-
ceptury, toiest: ze sztuki robienia podług prawideł
farmacyi zapisanych od medyków lekarstw , iakoto:
pigułek, konserw,proszków, dekoktów, nalewek;
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it d. 5. Z farmacyi praktyczney, albo ze sztuki
robienia lekarstw prosto farmaceutycznych w la-
boratorium, iakoto: extraktów, galaret, syrupów,
plastrów, maści, spirytusów,wód it. d.

Uwaga. Examima uczniów aptekarskich na
pomocników pozwała się składać i w uprawach me-
dycznych, które dla wydania im świadectw odno-
szą się do akademii Medyko-chirurgiczney, albo do
Uniwersytetów. 1d oj iS j

$ 5. Pomocnik, żądaiący otrzymać stopień
prowizora (Pharmacopoei substitutus) zdaie exa-
men: 1. Z materyi medyczney farmaceutyczney, to-
iest: ze znaiomości prostych lekarstw, w stosunku
do historyi naturalneyi ich oyczyzny, sposobów i
czasu zbierania, chowania, i znaków charakterysty=
cznych ich dobroci i zepsucia. 2. Ze znaiomości
dochodzenia dobroci i fałszu złożonych mieszanin
farmakochemicznych. 5. Z farmakochemii prakty-
czney albo sztuki robienia lekarstw w laboratorium
1 4. ze znalomości dawney i nowey nomenklatury.

Uwaga. 'Tymże sposobem €xaminuią się i
kandydaci Farmacyi postępujący na prowizorów.

04. Postępuiący z prowizora ma aptekarza,
ma wydadź examen: 1.Z chemii farmaceutyczney
we wszystkich iey częściach i naukach do niey po-
mocnych. 2. Z tych częścimatematyko-fizyki, w któ-
rych wykładaią się fenomena zdarzaiące się w do-
świadczeniach chemiko-farmaceutycznych. 3. Ze zna=
iomości w części handlowey szczególniey buchalte-
ryi czyli rachunków, kursu zwyczayney monety ros-
-syyskiey, wag, miar: i wałoru ich w porównaniu
dowszystkich europeyskich i innych państw cyr-
kuluiących monet i t. d.i4. Ze znaiomości Wszyst-
kich naturalnych i sztucznych iadowitych iestestw,
w aptekach utrzymywanych, iakoto: sulimy, arsze-
niku it d. Nadto każdemu z nich. do examiriu
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podaiącemu się, ieżeli na examinie ustnym dosta-
tecznie odpowiadał, naznaczają się dla zrobienia w la-
boratorium niektóre mixtury lekarstw, należące do
tey części farmacyi, z którey czyniony był examen.

Uwaga 15% Samo z siebie wypada, że uczeń
-aptekarski, życzący wydać examen na prowizora,
a pomocnik Phondydai farmacyi examen na apte-
karza, powinni znać to wszystko czego się po nich
wyciąga, przy przeyściu ich z niższego stopnia na
wyższy.

Uwaga 28a. Urzędnicy medyczni w służbie
nie będący, po wydaniu im patentów od akademii
INPERATORSKIEY medyko-chirurgiczney, albo od któ-
regokolwiek uniwersytetu, na wolną medyczną
w Rossyi praktykę, maią wykonać przysięgę.

(Poslednieysze ukazy ipostanowienia źwierz-
chności dofarmaceutów stosuiące się,pomieścim
w następuiącym numerze Pamiętnika).

 

; Ukaz o WÓDCE i SPIRYSTUACH do aptek sprowa-
dzanych.

Ukaz rządzącego Senatu pod d. 20 marca 1815
roku za N. 2492 do rządu guberskiego litewsko-

* wileńskiego nadesłany, potwierdza tegoż rządu po-
stanowienie w tćm , ażeby utrzymujący. odkup akcy-
zy, nie uzyskiwał od aptekarzy za spirytus na le-

+ karstwa potrzebuiący się akcyznych poszlin: w celu
- zaś ubezpieczenia odkupszczyka akcyzy od wydarzyć
się mogącego uszkodzenia, postanawia, ażeby apte-
karze, wódkę lnb spirytus na lekarstwa za wiado-
mością iego kupowali. A

Stosownie do takowego Senackiego Ukazu, za-
padła w cządzie guberskim pod d. 16 sierpnia roku

"1818, i tegoż roku i miesiąca d. 28, przez J, W.
Gubernatora. woiennego litewskiego. Rimskiego



«m 961w»

Korsakowa, ' potwierdzona, rezolucya, dla wypeł-

nienia przesłaną została ukazem do administracyt
akcyzy wileńskiey, aptekarzom zaś dla wiadomości
w zaświadczoney kopii obiawiona. Row?

 

Hezwanie Farmaceutów okręgu wileńskiego do
rozwagi nad potrzebą wzaiemney pomocy
«w wielu okolicznościach, a nadewszystko:

wprzygodach nieprzewidzianego nieszczęścia.

Pan C. L. Cadet, w Dzienniku farmaceuty=

cznym paryzkim (Journal de pharmacie T. LIL. r.
1817) pomieścił artykuł następny, pod tytułem:

Ustanowieniefarmaceutyczne dobroczynności (ln=
stitution pharmaceutque de bienfaisance). |

„Liczą we Francyi i Anglii wiele towarzystw
wzaiemney pomocy, ustanowionych w fabrykach i

rękodzielniach, albo zgromadzeniach. Towarzystwa

te wielki czynią użytek ; wśpieraią odwagę ludzi pra+

cowitych, którzy w niemożności oszczędzenia dosta-

tecznych zapasów dla zapewnienia przyzwoitego spo-*
sobu życia na starość, dla utrzymania familii 1 ra-

tunku w dolegliwościach zdrowia, widzą z pocie-

chą, że przezorna adminisuracya wzajemnych pomo-

cy, gotuie dla nich schronienie i ubezpieczenie od

nędzy. Wszelakoż wAnglii równie iak i we Fran-

cyi, nie podobnego nie utworzono dla farmaceu-

tów; myśląc zapewne, że honorowe to powołanie,

nie stawi poświęcaiących się iemu osób w okoliczno-

ściach podobney potrzeby; ale na nieszczęście inaczey

rozumieć każe doświadczenie.  Rozpuszczenie woy-

ska, mnogość aptek, opieka udzielana szarlatanizmo-

wi, wielu cywilnym 1 woyskowym farmaceutom 0-
debrały sposoby, które im stan zapewniał. * Jest za
tćm interessuiącą rzeczą poznać co szlachetna litość
natchnęła kilku farmaceutom zagranicznym.
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boy W Sztuugardzie, stolicy wirtembergskiey, u-
czeń farmacyi utracił wzrok skutkiem explozyi ap=
paratuw którym. przygotowywał ammoniak płyn-
ny. Wkrótce potćm iednę aptekę w tćinże mieście
pożar pochłonął. Panowie F7yderyk Jobst i Klein
farmaceutyczni materyaliści pałaiąc żądzą podania ra-
tunku ofiarom tych dwóch nieszczęśliwych przygod,
wpadli na myśl założenia towarzystwa wzaiemney po-
mocy, którego plan wnet został uskutecznionym.
Ogłosiliżeotwieraią xięgę do którey wpisani Wszy-
scy, osiadli tam farmaceuci, a do wpisania się we-
zwani i uczniowie; że twórzą kassę służącą na nie-.
przewidziane przygody, którą zawiadować będą bez
kosztu, i że wszyscy dalsi farmaceuci mogą do niey
wnosić fundusze przeznaczone ku pomocy wzaie-.
mney. Dla nadania nieiakiey przychodom regular-
NOŚCI, przełożyli farmaceutom i uczniom, ażeby zą
każdą odmianą mieysca, lub za wyprzedażą zakładu
farmaceutycznego, płacili naymniey po iednym zło-
tym (niemieckim). Wykalkulowali że iest dwieście.
dó trzechset takich zmian na rok w całćm królestwie.
Obowiązali się zdawać rachunek corocznie z docho-
dów i rozchodów. Dom Fryderyka Jobst i Kleina
ma tak wielkie uważenie i zasłużoną ufność, że
wszyscy farmaceuci zgodzili się na ich przełożenie,
i podpisali się nietylko ma opłatę po złotemu!za
każdą odmianą mieysca, ale nawet na składkę co-
roczną. „W stowarzyszeniu wszystkich uczniów, uy-
rzeli środek bardzo moralny przywiązania ich do
swey powinności. Każdy uczeń wpisuiący się do
xięgi obowiązany iest złożyć za sobą zalecenie ma-
gisirau którego zostaie, a to zalecenie winien od-
nawiać corocznie aż do owrzymania stopnia, i; tym
sposobem nabywa prawa do wsparcia od towa»
rzystwa w nieszczęślrwey iakiey dlasiebie przygo=
dzie. Kiedy iakie mieysce zawakuie w którey apte4
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ce; farmaceńci udaią się do Panów Jobsża i Klei-
na, i owzymuią od nich uwiadomienia 0 uczniach
naylepiey  zaleconych a bez mieysca zostaiących.
Za pośrednictwem tak dokładney korrespondencyi,
osoby zdatne i dobrych obyczajów zawsze są pe-
wnemi znaleźć zatrudnienie, a emulacya iaka, z po+
dobney pówstaie cenzury, obraca się na korzyść
całego towarzystwa.

„Już PP. Jobst i Klein mieli zręczność zape-
wnienia pensyi po 150 i 200 złotych (niem.) far=
maceutonu zestarzałym., kalekom i ubogim, wdowom
lub uczniom przypadkowie pozbawionym sposobu,

„W Bawaryi przykład Sztutgardzki został nasla-
dowanym. - Jest w Monachium kompania asseku:
racyyna czyli Towarzystwo wzaiemno - pomocnicze
dla farmaceutów. W Erfurcie Pan 7'rommsdorff
założył podobne ustanowienie, i każdy farmaceuta
zapisał się: na opłatę po pięć talarów czyli po dzie+
więć złotych. ,

„ To, co niektórzy filantropowie partykularni
zrobili w kraiach mniey bogatych i nie tyle roż-
ległych co Francya, szkoły i towarzystwa farma*
ceutyczne mogą uskutecznić dogodniey, regularniey
1 z mnieyszym kosztem w Paryżu , Sztrazburgu i
Montpellier. ” Mysl tę poddaiemy pod wyrok gor-
liwości, rożpoznania i uczuć honoru wszystkich
farmaceutów .francuzkich.”

 Natćm kończy artykuł swóy Pan Cadet. Czy»
telnicy nasi zgodzą się zapewne, że wszystkie wy-
rażone Ww nim powody , mówiące za potrzebą Wwza-

iemney dla farmaceutów pomocy, stosnią się rze-
czywiscie i do kraiu naszego, wyiąwszy to tylko co
powiedziano o skutkach wynikłych z rozpuszczenia
woyska we' Fraucyi, mnogości aptek 1 swobody
szarlatanizmu: lecz na to mieysce są u nas inne
względy, które te okoliczności, Francyi właściwe,
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przechodzą i liczbą i ważnością. Między temi nay-
pierwey uważać należy naukę, dla nabycia lub u-
zupełnienia którey, każdy poświęcaiący się powo-
łaniu farmaceutycznemu udawać się musi do Uni-
wersytetu iako iedyney farmaceutyczney szkoły. Na
podróż i utrzymanie się w czasie nauki „każdy po-
uzebuie funduszu, a rzadki go mieć może z takich,
coby miał do tego stanu zdatnośći ochotę. Gaiaż
tylko uczniow ie, zastalący w obowiązku aptekach
wileńskich maią tę dogodność, że pracą swoią zastą-
pić mogą niedostatek funduszu; lecz za to dłuższe-
go potrzebuią na naukę czasu, a przytóćm dziewięć
tylko aptek wileńskich nie może bynaymnieyotwo-
rzyć. mieysc dla tylu uczniów, ileby ich sposobić się
powinno do usługi publiczney w zawodzie farma-
ceutycznym dla całego okręguwileńskiego. Stąd
idzie wielki niedostatek farmaceutów wszelkiego sto-
pnia, a wstręt dla sposobney ii lepiey przygotowaney.
młodzieży do wstępowania do tego stanu: po wielw
-mieyscach daie się czuć niedostatek aptck, a do wie-
„lu exystuiących z naywiększą trudnością przychodzi
dostawać sposobnych pomocnikówi rządców, co
daie niekiedy powód do nadużycia z Heżozażikiiów

usługi publiczney. Przybywaiący też dla samych
examinów do Wilna z odległey prowincyi, znay-
duią się częstokroć w bardzo trudnych okoliczno-
ściach dla szczupłości swoich zapasów. Złe wyni-
kaią skutki we Francyi z wielości aptek w ała
kraiu: unas proporcya ich w ogóle do okręgu wi-
leńskiego stosowana za nadtoiest mała, bo powie-
lu mieyscach gdzie bardzo są potrzebne, niemasz
żadney, a wszelako po innych tyle się Częstokroć
znayduie,iż wszystkim niekiedy braknie na sposobach
przyzwoitego utrzymania. Pośrednictwo rządowey
opieki, a oznaczenie pewney liczby nowo zakładaią=
cych się aptek w miarę ludności, zakładanie no-
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wych a przenaszanie niektórych do mieysc stosowniey-
szych, zaradziłoby tym nieprzyzwoitościom; lecz na
to potrzeba nadzwyczaynych funduszów, na których
nayczęściey zbywa ludziom zaleconym z obyczaiów i
sposobności: a tacy ze wszystkich względów zasługuią
na pomoc, która gdyby się mogła czynić niekiedy od
ogółu stann, byłoby to nagrodą zasłużonych a zachię-
ceniem młodszych , z czego wynikaiące dla tegoż sta-
nu korzyści, pożyteczny miałyby wpływha usługę
publiczną, iako ostateczny i główny cel powołania.

e Francyi i mnych kraiach podobnie ludnych, wie-
lość Uniwersytetówi szkół wyższych, bardzo ułatwia
nabycie nauki; w naszym zaś okręgu, w którym ie-
dno szczególnie znaydnie się mieysce, toiest Wilno,
uczących się koniecznie większe spotykać muszą tru-
dności, i dla tego na osobliwe zasługnią wsparcie.

Te wszystkie względy i okoliczności, ściśle iak
się zdaie połączone z dobrem nauki, pożytkami kra-
"m i chwałą stanu, podaiemy do uwagi światłym i
dla swoiego powołania maiącym szacunek farma-
ceutom, wzywaiąc ich, ażeby raczyli otworzyć zda-
nie swoie w tey mierze, i zakommunikować Wy-
działowi myśli 1 proiekta, iakie stosownemi bydź
rozumieią. Wydział ze swoiey strony oświadcza
wszelką gotowość do pośredniczey usługi, iaka ży”
czeniom odpowiednia bydź może.

Istota rzeczy zależy na tćm, ażeby naprzód po-
znać ogólnieysze przeświadczenie o potrzebie wza-
iemnego dopomagania, potóm naznaczyć na to do-
browolne składki i ofiary, a naostatek urządzić po-
„wstaiącego stąd funduszu administracyą i użycie na
wsparcie ubogich i nieszczęśliwemi przygodami do-
tkniętych ze stanufarmaceutycznego osób.  Ustano-
wienie takie poszłoby pod zatwierdzenie zwierzchniey
władzy rządowey, a wyiednana iey opieka, stała-
by się rękoymią pewności zamiaru i przeznaczenia.
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'Tymczasowie Wydział ofiaruie pośredniczą
swoię. posługę 'w tóm, że może bydź środkowym
punktem kommunikacyi dla farmaceutów mieszka-
iących po prowineyach, i szukaiących kondycyi lub
osób do zapełnienia placów wakuiących. Wzywa
zatćm wszystkich znayduiących się w podobnych po-
zebach, ażeby się do niego zgłaszali, szukaiący
kondycyi z wymienieniem dowodów o swóm uspo-
sobieniu i obyczaiach, a potrzebuiący osób na pla-
ce wakuiące z dołączeniem warunków i przezna-
czaney nagrody. Wydział nie omieszka iednym i
drugim rychłych przesyłać uwiadomień, o sposo-
bach iakie się odkryią do zaskutecznienia ich życzeń,
bądź w osiągnieniu mieysca, bądź w dostaniu 'po-
uzebowaney osoby. Samo zsiebie rozumie się, że Wy-
dział żadnego wtćm dla siebie nie będzie szukał wyna-
grodzenia , 1 bardzo zostanie zadowolonym, ieśli swo-
ie pośrednictwo, dla ogólney wygody farmaceutów
ofiarowane, uyrzy przypodobanćm i użytecznóm.

 

VII.
KRONIKA FARMACEUTYCZNA.

TreśćposiedzeńIydziału farmaceutycznego T'o-
warżystwa CESARSKIEGO Medycznego Wi-
leńskiego w roku 1819.

+ 19 Maia. Pierwsze posiedzenie installacyyne
pod przewodnictwem prezydenta Towarzystwa, do-
kiora Zobenweina, na którćm: |

1—2. Sekretarz Towarzystwa doktor Mia-
nowski przeczytał wypis z protokołu posiedzeń te-
goż Towarzystwa pod datą 12 kwietnia, o ustano-
wieniu Wydziału farmaceutycznego i o przepisaniu
mu Prawideł. (ob. wyżey str. 151), i drugi wy-
pis z protokołu posiedzeń administracyynych, pod
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"datą 12 maia, 0 naznaczeniu d. 17. t. m. na instal-
lacyą Wydziału i wybor urzędników.

_5—7. Po krótkiey przez prezydenta stosowney
do okoliczności przemowie, wybrano dyrektorem
na rok ieden Jerzego Gutta, podskarbim na takiż
czas Macieia Szulca, a sekretarzem na trzy lata
Fryderyka IW elka.

| | 8—g. Uchwalono, do ucześnietwa prac Wy-
działu,wezwać farmaceutów w okręgu naukowym
wileńskim będących, i przesłać im prawidła i O-
kolnik (ob. wyżey str. 154: a lista farmaceutów do
których takowy okolnik przesłany niżey na str. 270).

10—11. [Na uroczyste otwarcie Wydziału,
przez posiedzenie publiczne naznaczono, dzień 5. na-
stępuiącego czerwca, a pismo peryodyczne zamie-
rzono wydawać od nowego roku.

12—15. Polecono sekretarzowi. do expedycyi
i korrespondencyi Wydziałowych, sporządzić i u-
trzymywać pieczęć mnieyszą Towarzystwa, a współ-
członkowi WV/'olfgangowi oświadczono podziękowa-
nie, za osobliwe prace pierwiastkowe w przypro=
wadzeniu do skutku ustanowienia Wydziału.

3 Czerwca. Posiedzenie drugie publiczne,
w sali Uniwersytetu, na takiego rodzaiu akta słu
żącey, przy licznóćm zebraniu gości.

1—5. Prezydent Towarzystwa miał zagaienie,
a dyrektor Wydziału przemowę (ob. niżey str. 272).
Poczćmsekretarz Wydziału odczytał prawidła.

4—6. Czytali członkowie Wydziału: P. //'o//e
gang, O zacności powołania, w miarę umysło-
wego wykształcenia (ob. niżey str. 279).

P. /Vagner, O stanie medycyny a osobliwie
Farmacyi w Anglii (ob. niżey str. 286). Na koń-
eu posiedzenia rozdano gościom prawidła.*

2 Pazdziernika. Posiedzenie trzecie ordyna-
ryyne, na którćm: kaka
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1. Po odczytaniu Sodledzwyczaiu Protokółu
posiedzenia poprzedzaiącego, rozmawiano oczyvno-
ściachi zatwadnieniach członków, w czasie prze-
szłych wakacyy.

2. Odczytano dwa pisma Pana Złeckinga far-
maceuty w Szawlach, z których pierwsze zawierało
w sobie odpowiedź na Okolnik, w„drugićm zaś 0-
pisane są uwagi poczynione wczasie robienia pre-
paratu Ziquor Cupri ammoniato-muriatici zwa-
nego, Postrzeżenia takowe postanowiono powtó-
rzyć i na to Panu Heckingowi odpowiedzieć.

5. PP. Wagner i HV/elk czytali koleią treść
materyi dziennika farmaceutycznego paryzkiego nu-
merów ostatnich (Journalde Pharmacie).

4. P. Szulc, miał rzecz o tafcie wezykato-
ryyney, służącey zamiast plastru z much hisz-
pańskich (ob. wyżey str. 85).

5. P. Machnauer, Okrystallizacyi oleiu mię-
ty pieprzowey (ob. wyżey sir. 97.)

6. P. Macewicz, Postrzeżenie ofałszowaniu
gummy arabskiey. (ob. wyżey str. 15).

7. P. Gużt dał krótką wiadomość o robionych
przez się preparatach chemicznych w większych mas-
sach,i okazał ilości otrzymane z wziętych do tego
materyałów, iakoto: Kermesmineralis, Sulphur
auratum Antimonii , Acidum aceticum, Liq. fumans
Libavii, Acidum oxalicum, Tinct. Tenória Volauhis.

a. Listopada. Posiedzenie czwarte ordynaryyne:
1. P. Szułc, przełożył wiadomość o robieniu wod

dystyllowanych sposobem P. Sasse, który sposób
własnćm doświadczeniem sprawdziwszy, kilka gatun-
ków „m: tak przyprawionych okazał (ob. str. 186).

P. JFagner, Postrzeżenie nad krystalli-
zacyąp deia lotnego z Bahunu (ob. wyżey str. g5).

5. P. Gryzer, po wyliczeniu rozmaitych ga-

tunków pszczoł, miód wyrabiaiących, okazał iako
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różnica tego produktn zależy od roślin, z których
te owady ten produkt zbieraią. Naostatek przyto-
czył opisanie kryształów zmiodu otrzymanych przez
P. Welkera.

4. P.JVelk, czytał postrzeżenie zamiany ko-
rzeni Połygala Senega, na korzenie inney wcale
rośliny maiącey podobieństwo do Senegi (ob. wy
żey str. 177).

(,,5. P. Gutt, Postrzeżenie względem oleyku
łotnegozgałek muszkatowych (ob. wyżey str. 91).

6. P. ZV'olfgang wniosł, że gdy syrup mali-
nowy nie w każdym roku w przyzwoitey ilości do-
starczanymbydź może, z przyczyny wydarzaiącego
się niedostatku iagod; przeto czy nie mogłby słu=
żyć w zastępstwie syrup melonowy. Preparat ta-
kowy okazany był obecnym członkom Wydziału i
Towarzystwa. Między ostatnimi znaydowali się do-
ktorowie Frank i Pelikan. Wszyscy uznali zastę-
pstwo to przyzwoitem i dogodnćm. Ę

7. P. Szulc, przedstawił zrobiony pod swoim
dozorem Galwanodezm (ob. wyżey str. 153) który
przeznaczony iest dla Kliniki Uniwersyteckiey.

2 Grudnia. Posiedzenie piąte, ordynaryyne:
1. P. Gutt, czytał wyiątki z wytłumaczonegó

przez się dzieła P. Buchnera, podtytułem: /F/'ur-
digung der Pharmacie. j

2. P./V'agner, czytał uwagi nad sposobem
otrzymywania wodosolanu ammoniakalnego żelaza
(Flor. Sal. Ammoniaci Martiales), w których wy«
łożywszy historyą oraz okazawszy sposoby robie-
nia tego preparatu, i różne zdania wielu autorów;
opisał dwa sposoby przez się podane, za pomocą
których , wspomniony preparat otrzymany bydź
może. 3

„5. P. Szulc, po wyłożenia krótkiey wiado-
mości historyczney o badyanie, oraz doświadczeń,
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które dawnieysi chemicy z tym produktem czynili,
opisał własne postrzeżenia co do ilości sm»
w nim oleiu lotnego.

4. P. JFolfgang , czpiah wyiątki z Oówidych
pism peryodycznych zagranicznych, do Pozeda>
tów Farvmacyi ściągaiące się.

 

Łista Farmaceutów do których rozesłany di

nik (Ob. wyżey str. 154) z Rb miast

w których utrzymuią apteki.
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, Fahrenholtz Karol,

„ Miitzler Marcin,Aptekarz.

Hecking Aptekarz. Szawle,|8.

Gutzeyt Prowizor. Bźrże.|g.

Ley Joachim, Apt. Kowno.

Sander Apt. Rosienie.

Klein Aptekarz. Tamże.

* Fahrenholtz,Apt.Kieydany.

Hołwaszeńko, Apt. F/zlno..
Werkel Antoni, Prowizor.
Kieydany.

10. Kipkie, Prow. 7V/zdze.

Reychenbach,Apt./7/żłkom.|11. Heldner, Prow. Ze/sze.
12%Koenigstóiter , Prow. zw.

niewież.

Guberniia Grodzieńska.

„ Rumel Jakób, Pr. Grodno. 6.
Scheda Fryd., Apt. źamże.,|

„ Preys Józef, Pio. Tamże. |7.

WolewiczKarol, Aptekarz.

Słoninu. 8.

„ Skibiński Piotr, Pr. źamże.

Schmidt Krystyan, Prowi-

„zor. Lida.

Iwanowski Jan, Prowizór.
Szczuczyn.
Papengutt Aptekarz, Dokt.
Swisłocz.

Obwod Białostocki. > " j

Szlegel, Apt. Białystok. |2.Skatayski, Apt. Bielsk.
ż I

Guberniia Podolska.

Apt.j4.

Tytularny Rad. Kamieniec
Podolski. 5.

: Święcicki Wincenty, Apt.|

Tamże.

Jarmolince.

Hołkowski świ Pro=
wizor. Czarny. Ostrow.»
Strzebicki Bazyli, Prow.
Satanow.

6. Rebitzer Józef, Aptekarz.
Międzyboż.

7. Gursch Sam.,Apt.Winnica.
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10. Aischer Fryderyk, Prow.

a
b

wm 371: m.

Bielawski Wincenty, Apt.|11. Borucki Jan, Aptekaree
Rad. Tytularny. Zułczyn.| Bałta.
Strzelicki Walenty, Prow.|12. Zienkiewicz Tomasz. Bo-
Berszada. hopol..

12. Bielaczyński Jan, Prowi-
Minkowce. | zor. Mohilew Podolski.

Guberniia Mohilewska.
r

. Brandenburg, F. R. Apt
Korrespondentakad.peters.

i Tow. med.wileń. Mohilew.

Kirsch Apt. Zarmże.

„|4, Miie, Prow. Szkłów.
5. Hauer, Prow. Zamże. -,
6. Fridenthal, Prow. Orsza:
7. Faber, Prow. Mścisław.

, GartmannApt.SzaryBychow.

. Binder Teofil,

Guberniia

Prowizor
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„. Wittich Jan, Prow.Tamże.
. LangenbergMikołay,Prow.

2. Hauser August, Pr. Tamże.|  Wieliż. |
3. Romanowski Jan,Pr. tamże.|7. Szulc Jan, Prowi Lucyn.
4. Kułak Karol,Prow.Połock.|8. BoninMichał, Pr Sar

Guberniia Mińska.

1. Rauschning Dawid, Apte-|j7. Konrad Grzegorz, Apte-
karz. Minsk. karz. Kleck.

a. Bartnikowski Józef, Apte-8. Nowosielski Benedykt, Pro-
karz. Tamże. wizor. Słuch.

3. Szule Fryderyk, Prowi-ig. Rosche Karol, Pr. Tamże.
zor. Tamże. 10. Felber Franciszek, Prow.

4. Felber Antoni, Pr. Tamże. Borysów.
5. Kaczyński Jan, Aptekarz.|11. Burtnikowski Derol, Ah

Mozyrz. . Pińsk.
6. Ronże Karol, Aptekarz.
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Nieświż. |
12: Żadwoyn Fabian, Prowi-

zor. Głębokie.

Guberniia Wołyńska.

. Hiikler Prow. Żytomierzy6.

Hołyński.
« ATreiczkie, Pr. Berdyczew.
« Gerlidt Karol, Pr. 7amże.|8.
5 Czarnecki Franciszek.Pro- 9.
wizor. Tamże.

Lubar.

Pam, Farmaceaut. Fil, TENTR

Eggers Karol,Prow. 7amże,
7. Herlidt Karol, Prow. Ko-

rzec IM ołyński.
Hoffmann, Prow. Zasław,
Zimmermann Antoni, Pro-

wizor. GrycewFPołystaki.
„ Witkie Rd, AptekarzężkaHoffmann, A) Ostrog

Hołyński." dj
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»1. Zajączkowski Józef, Prow:|18. Kazimierski Józef, Prowi-
Tichomił. . zor. Owrócz. i

12. Skrocki Łukasz; Pr. Zuck.|19. Stypałkowski Ignacy, Pro-

13. Pfund Jakób, Pr. 7'amże.| wizor. fiowno.

14. RogalskiPaweł, Aptekarz.|20. Kirmissow Bogumił, Pro-
Wiszniewka. wizor. Szarokonstantynów.

15. Mauchs Marcin,Apt. 7//70- 21. Szczucki Pr. Krassiłow.

dzimierz IVołyński. |22. Landauer, Prow. Dubno.

16. Zyliński Prow. Grochów. |23. Toganowicz, Pr. Tamże.
17. Garski Krystyan, Prowi- 24. Toganowicz, Prow. Ber-
* zor. Kowel. dyczew.

Oprócz tego posłany został okolnik do To-
warzystwa Farmaceutycznego petersburskiego 1 do
wszystkich 'wraczebnych upraw (administracyi me-
dycynalnych): okręgu wileńskiego, a nadto do In-
spektora uprawy wraczebney kiiowskiey Doktora
Eberleina, i do nauczyciela Botaniki 1 Zoologii
w Liceum Krzemienieckićm Doktora Bessera kor-
respondenta Towarzystwa Cesarskiego Med. wileń.i
Członka honorowego Uniwersytetu. ,

Od wielu z tych, do których posłany okolnik,
poprzychodziły iuż odpowiedzi, od niektórych są
ieszcze oczekiwane. Niektórzy przy oświadczeniu
gotowości,-do ucześnictwa w pracach naukowych,
udzielili swoich postrzeżeń i interesuiących wiado-
mości, o czóm będzie rzecz w następney treści po-
siedzeń roku teraźnieyszego 1820.

BYT

 

Zagaienie posiedzenia publicznego na otwarcie
, Wydziałufarmaceutycznego w Towarzystwie
* medycznem wileńskiem, d.3 czerw. 1819. r.

przez. Prezydenta tegoż Towarzystwa, J.A.

LOBENWEYNA. :

Towarzystwo nasze Medycznć, iuż przy sa-
móm założeniu, wzięło za prawidło, aby się zaró”
wno przykładać do wydoskonalenia farmacyi, iak



LP" 275 LP

i do pomnożenia wiadomosci: we wszystkich nai
kach lekarskich, niewyłączaiąc nawet posiłkowych,
które tylko wpływ do medycyny mieć mogą.  Te-
go więc trzymaiąe się prawidła, przyięło do swe-
go grona tutayszych farmaceutów, a'ci członkowie,
niektórymi zaymuiąe się przedmiotami farmaceuty-
cznemi, do powszechnego w Towarzystwie przyło-
żyli się celu. Jeśli więc prace Towarzystwa, kiedyś
iw uczonym świecie za godne uwagi uznane, i za
dążące ku powszechnemu dobru osądzone będą,
x gdy; naówczas całe Towarzystwo znaydzie nagro-
dę swych usiłowań, w chwale i wdzięczności współ-
„obywateli; wtedy część tych zaszczytów ina człon-
ków Wydziału farmaceutycznego spadnie.
«©. W ich dotychczasowćm położeniu, mogli
bydź pewnymi tey piękney nagrody, iako i wdzię-
czności całego towarzystwa medycznego za swe
usiłowania i uczestnictwo, lecz teraz podwaia się
obręb ich działania, otwiera się nowe iświetne po-
le farmaceutom tego kraiu: Farmacya Litwy nową
i ważną rozpoczyna epokę. b

Niedawno: utworzone i naywyższćm potwier-
dzeniem zaszczycone Farmaceutyczne Towarzystwo
w St Petersburgu, wezwało farmacentów wileń-
skich do łączenia się i do pracowania we wspólnym
związku ku powszechnemu celowi. Farmaceuci
tutaysi, zawsze „pragnący wydoskonalenia swoiey
nauki, 1 upowszechnienia iey w oyczystym ięzyku,
z powoda tak godnego wezwania, ściśley się połą-
czyli, dla przedsięwzięcia ze swey strony wszystkie-
g0, co tylko do wzrostu i rozszerzenia użytecznych
wiadomości: farmaceutycznych przyczynić się może.
A ponieważ: oprócz tego są członkami tutayszego
(Towarzystwa medycznego, którego cel we wzglę-
dzie „farmaceutycznym takiż iest, iaki sobie farma-
<euci Petersburscy,w większey tylko obszerności,

35”
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dla towarzystwa zupełnie osobnego, przepisali;
przedsięwzięli więc tyle rozszerzyć plan swego ob-
rębu działań, ile potrzeba do osiągnienia tegoż
"samego celu, nie odłączając się od towarzystwa któ-
rego członkami dotychczas byli. To zaś przyczyni-
ło się do utworzenia w tuteyszóm Towarzystwie me-

dycznóm nowego farmaceutycznego Wydziału, który
się w prawdzie właściwemi sobie przedmiotamiw 0so-
bnóm zgromadzeniu zawudnia, ale przytóm działań
„całego towarzystwa nie przestaie bydź uczestnikiem.

Ten wzajemny związek medycyny z farmacyą,
koniecznie ku wydoskonaleniu nauk pomocnym
bydź musi;'i w tym to względzie Towarzystwo me-
dyczne, zgodnie potwierdziło przedsięwzięcie utwo-
rzenia w swóm gronie takiego Wydziału, i prawi-
„dła które on sobie przepisał za pożyteczne uznało.
Gdy się takim sposobem wydział farmaceutyczny

nie odłączył, dał iemu dowod prawdziwego przy-
wiązania: a gdy pomiędzy rozmaitemi przedmiota-
mi które sobie przepisał, wydawanie pisma peryo-
dycznego, dla upowszechnienia nowych wiadomo-
ści farmaceutycznych w ięzyku polskim iednym
dest z nay ważnieyszych, przeto spodziewać się należy,
3ż dżieło to w skutkach swoich, ważną dla całego
kraiu stanie się przysługą.

Wprawdzie liczba osob, związek ten pożyte-

czny składaiących nie iest wielka, lecz tymwiększa

ich gorliwość, tym większa zasługa. Alboż każde
przedsięwzięcie nie staie się zawsze tym chwale-
„bnieyszćm, po wykonaniu zamierzonego dzieła, im
więcey pracy i trudów było w iego rozpoczęciu?

Gdzie są siły i zdalność, tam dzieło do skutku
przychodzi, byleby tylko chęć była prawdziwa.
Stałe przedsięwzięcie, wszystkie uprząta zawady i
pokonywa trudności; wielka liczba wspólników,
nie iest w każdey sprawie pewną udania się iey rę-
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koymią, wszakże mała gromadka, wiedności i wy+
wwaniu wiele dokazać może. Jak szczupła była li-
czba lekarzy i naturalistów, którzy się z początku
w Niemczech pod tytułem Societas Naturae curi-
osorum połączyli! z iak szczęśliwóm powodzeniem
ich dzieło dokonanćm zostało, które iuż.od wieków
iest pożytecznóm i świetnćm w Europie! Dotych-
czas leszcze to, z początku mało znaczące towarzy-
stwo, a teraz pod nazwaniem Academia Caesarea

Leopoldina odznaczaiące się, trwa, na dowod tey
wielkiey prawdy concordia res paryae crescunt.

Jeśli iuż od dawna w Niemczech, Francyi,
i Anglii farmaceuci przez założenie osobnych to-
warzystw, naukę swą do wyższego stopnia dosko+
nałości i godności podnieśli: ieśli stolica Rossyi za
tym chwalebnym przykładem postępuie, a wspa-
niałomyślny, wszelkiego oświecenia Protektor ALE
XANDER l. nowo założonemu tam Towarzystwu swe
ukontentowanie okazać raczył: ieśli mówię to wzo-
rowe zgromadzenie nas do naśladowania powołuie;
tedy nastąpił inż czas w którym farmaceuci Litwy
połączonemi siłami do podniesienia farmacyi oyczy*

stey krok stanowiący uczynili; tedy przyszła chwi-
ła w którey z przedsięwziętych środków dla uza-
cnienia farmacyi cieszyć się, 1 nowey epoki winszo-

wać należy, w którey oprócz udoskonalenia przez
prace wspólne w sporządzaniu lekarstw, naypożyte-
cznieysze wiadomości z dzieł zagranicznych, tutay

w oyczystym ięzyku upowszechnione bydź maią.
Już Wydział farmaceutyczny Towarzystwa me=

dycznego w Wilnie, organizacyą swą ułożył; iaż
iego przepisy zostały określone. Podług nich za-
czął on swe prace d. 17. przeszłego miesiąca maia;
naystarszego podług dawności powołania, J.P. Gnua
za dyrektora, JP. Szulca za podskarbiego, a JP,

Welka za sekretarza obrał. Że wszyscy członko-
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wie iednym są ożywieni duchem, i że wspólnie
w zawodzie naukowym działać będą, o tóm gorli-
wość ich ku dobru publicznemu zdaie się zaręczać.

Przy tak pomyślnych widokach pożądanego
skutku, i przy pochlebney nadziei, że starania sza-
nownych człónków Wydział farmaceutyczny składa-
iących, prawdziwe dobro farmacyi tego krain po-
minażać, a współobywatele w cierpieniach swoich
z ich prac i tradów rzetelną pomoc odnosić będą,
wżywa Towarzystwo medyczne członków tego Wy-
działu, ażeby według swoiego chwalebnego zamia-
ru postępowali: w ami czego upraszam JP. Dy-
rektora, ażeby do sprawowania urzędu swoiegó
przystąpił.

 

Przemowa naposiedzeniu publicznemprzy otwar-
ciu I'ydziałufarmaceutycznego d. 3. czerw-

"ca 1819 r. przez Dyrektora tegoż JVydziału
„J. Gvurra.

Nie się tak do postępu i upowszechnienia na-
uk a tóm samćm i dobra kraiu nie przyczynia iak
zakłady i ustanowieńia towarzystw uczonych; bó
przez, wspólne sił połączenie naytrudnieysze do wy-
konamia zamiary, łatwiey się uskuteczniaią. Ileż to
iw teraźnieyszym wieku zyskały w ogólności nauki,
mianowicie przyrodzóne, iako Aaa chemiia i hi-
śtórya naturalna! i do iakiegó iuż doskonałosci przy-
szły stopnia! a to naywięcey przez gorliwość osob
szczególnych połączonych w towarzystwa przez mi-
łość dobra powszechnego, zostałó sprawionćm.
Związek albowiem takowy przez: stateczne i do
przedmiotu zastosowane zasady, ciągnie za sobą, że
każdy z członków, przywiążuiąc się doszczególney
części nauki, nią się naybardziey zawudnia i tym
sposobem nad wydoskonałeniem iey z lepszym sku-
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tkiem pracować może, Jeżeli który oddział amie-
iętności, to zapewńe nauka farmacyi naywięcey u nas
potrzebowała i potrzebuie zasilenia i nadania iey
stałego kierunku. zwi rof

Towarzystwo medyczne wileńskie, założone
i potwierdzone przez łaskawie nam panuiącego Mó-
narchę, w roku tysiączaym ośmsetnym szóstym, li-
czyło wgronie swoićm kilku tutayszych farmae
ceutów; lecz częścią dla ich szczupłey liczby, czę-
ścią dla obszerności sztuki lekarskiey, na zwyczaj
nych posiedzeniach zbyt mało obeymować mogło
przedmiotów do farmacyi wyłącznie należących.
Raczyliscie zatćóm szanowni członkowie uznać za
rzecz pożyteczną utworzenie osobnego Wydziału
farmaceutycznego, którego prawidła z wyłuszcze-
niem celu i zamiarów w tćm uroczystćm otwarciu
prac naszych w obliczu tylu znakomitych światłóm
1 dostoynością zaszczyconych mężów ogłosić za-
mierzamy. Jeżeli Wydział farmaceutyczny nie póe
stawi się ieszcze tak prędko w sposobności czynienia
nowych odkryć i wynalazków, przynaymniey niee
zaniedba starać się o utrzymanie stosowne do stanu
teraźnieyszego, i odpowiedne do kraiowego użytku,
nie mało ważney umieiętności, ieszcze tnas niepo-
dniesioney, do tego doskonałości stopnia, na iakim
w niektórych kraiach ościennych stanęła; powoła-
nie nawet farmaceutyczne nie mało na swoićm zy-
ska znaczeniu, gdy dzisiay w tych co nieupatmiią
w nićm dla ludzkości rzetelney przysługi, ani po-
tzebnych do iego $prawowania rozlicznych nauk
i wiadomości, częstokroć bywa lekce ważonćm. Wy-
znać wtóm mieyscu wiuienem,. żeśmy od bardzo

, dawnegoczasu istotnąi nieodbytą utworzenia u nas
uczonego związku farmaceutycznego czuli potrzebę,
1 że znaczne iuż przed 15 łaty poczynione były z na»
szey strony do tego kroki, ale na samym początku
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zaszły rozmaite przeszkody, tamniące przyprowa-
dzenie do skutku tego ze wszech miar pożądanego
dla nas zamiaru, które pomimo maywiększych usi-
łowań naszych uprzątnionemi bydź niemogły.

Waszey gorliwości szanowni koledzy iest dzie-
łem ten zapał, z iakim czynią się starania o postęp
nauki, i ta powszechna chęć do łączenia się wie-
dno ciało, aby tym sposobem korzystnieysze z prac
naszych wydadź owoce. Jestto nieomylny znak po-
dniesionego iuż w kraiu oświecenia, kiedy powsze-
chnieyszóm się staie uczucie niezbędney potrzeby
różnych zakładów i ustanowień pomagaiących dal-
szemu 1eg0 wzrostowi. : i

Lecz iak przedsięwzięcia wasze, szanowni ko-
ledzy, są chwalebne i pożądane, tak wybor któ-
ryście uczynili, abym waszemu przewodniczył zgro-
madzeniu, sprawiedliwą wznieca we mnię obawę,
azali odpowiedzieć zdołam przyiętym obowiązkom,

"1 waszemu oczekiwaniu. Należało albowiem raczey
'zasłużonego, i iuż w naukowym zawodzie znanego
powołać do steru prac naszych, i iemu poruczyć
sprawowanie tego urzędu , do któregoście mnie we-
"zwać raczyli.

Bardziey to waszey przychylności i szczegól-
nieyszemu pobłażaniu wybor ten przypisać winienem,
iak zasługom i usposobieniu moiemu, wszakże wspól-
nie pracować, wspólnie z wami radzić, moim bę-
dzie obowiązkiem, i z tego względu, z ożywionym
nieco umysłem przyymuię od was powierzone mi
urzędowanie, a razem oświadczyć winieńem moię
wdzięczność obok szczerego wyznania, iż wszelkich
dołożę usiłowań , abym się c godnym tey dostoy-
ności i waszego nie zawiódł zaufania.
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O zacności powołań w miarę umysłowego wy-
kształcenia osób niemi zaiętych. Rzecz w za-
stosowaniu do Farmaceutów , naposiedzeniu
publicznem przy otwarciu Wydziału farma-
ceutycznego d. 3 czerwca 1819 r.czytana przez

J. WoLFGANGA.

Mądrość ludzką zasadzali niektórzy ze staroży-
tnych, na znajomości różnicy rzeczy pomiędzy sobą.
Jakoż w samey istocie znać różnicę rzeczy i co za
tóćm idzie, wiedzieć które z nich są pożyteczne a
które szkodliwe, nie małey iest rozległości przed-
miotem; a mądrość w tóm ograniczeniu uważana,
łatwiey się przynaymniey poymuie i powabnieyszą
dla większey liczby okazywać się może. Podług tego,
użyteczność, staiąc się miarą mądrości w sprawach
i powołaniach ludzkich, te znich powinnaby wy-
stawiać szanownieyszemi, które bliższy i widoczniey-
szy przynoszą iey owoc. Jednakże w społeczno-
ściach odwrotnie to po części widzieć się daie.
Pierwszey naprzykład potrzeby rzemiosła, bezpośre=
dni i dotykałny wszystkim dostarczaią użytek, a
sztuki i umieiętności bardzo niekiedy oddalony, i
częstokroć dla większey liczby niedościgły: z tćm
wszystkićm szacunek pierwszych, nigdy nie wyró-
wnywa szacunkowi i poważeniu drugich.

Pilnieysze zastanowienie się nad przyczynami
p na pozór przeciwnych wypadków, postrzegać
aie, iż się te z przyrodzonym rzeczy porządkiem

zgadzaią: i przeciwnego iemu postępowania sku-
tkiem byłyby, uszczerbek samychże rzemiósł, a za-
amowanie wzrostu i postępów sztukom i umieię-
inościom.

Uważaiąc w bycie i utrzymywaniu się swoićm,
rzemiosła i umieiętności, tę rozróżniaiącą ie cechę
postrzegamy, że nauka pierwszych iest ograniczoną
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i dościgła: a wyuczony i wydoskonaloty rzemieśl-
nik „przez cały wiek swóy, w stanie właściwey sobie
doskonałości: zostawać może, nie potrzebuiąc zasi-
lania się coraz odmienianą i ponawianą nauką. Prze-
ciwnie się dzieie z umieiętnościami. Uczenie się ich
zawsze iest niedokonanćm. Bez wzrostu co raż no-
wego i przybywania, nikczemnieią i upadaią; a
czyniący z nich pówołanie, musi całe życie postę-
pować w nauce i bez przerwy się uczyć. Owoż
w tćm nie mała zawiera się trudność do umieię-.
tności przywiązana, którey pokonanie, dzielniey-
szych wymaga środków; a temi są wyższy szacunek
i chwała, naywiększą cenę w szlachetnieyszych'znay-
duiące umysłach. śded

Osobno jeszcze, same postępy rzemiosł; po
naywiększey części zależą od pomocy z umieiętno-
ści wynikaiących, a tych ostatnich zastanowienie się
i spoczywanie, iuż wstecznym iest krokiem i praw-
dziwym upadkiem. Taż koley iest nieuchybna sztu-
kom i naukom na umieiętnościach zasadzonym, któ-
re przez zaniedbanie postępów, obrócone w łatwe
rzemiosła, nie mogą bydź odpowiednemi 'prezna-
czeniu i celowi swoiemu; a ludzie z nich powoła-
nia czyniący, tracą wtedy wyższy szacunek, zniża-
ią się samowolnie, i uważam iako spekulanci, bez
wyboru środków upędzaiący się za samym tylko
zyskiem , nie mogą otrzymywać udziału w tey czci
a chwale, które są nagrodą trudnieyszych i podnie-
sioney godności powołań.

Dźwignienie Farmaceutyki z pierwszych iey
początków i podniesienie na stopień systematyczney
nauki, dziełem było wyższych geniuszów i filozo-
fów znamienitych; a nim się ieszcze stała oddziel-
nćm powołaniem; rzuciła pierwiastikowe fundamen-
ta głębokiey chemii umieiętności; owszem i poźniey
kierowała iey postępami do wzrostu. » Chemii4,
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»mówi Fourcroy w historyi tey umieiętności, udoż
» skonalenie swoie iedynie farmaceutom iest winna,
»i łatwo poliąć, że zaymuiącym się przeistaczaniem
» płodów przyrodzenia,dla usposobienia ich douży*
» cia lekarskiego, liczne nastręczały się zręczności
» do wyśledzenia własności ciał w tym celu uży-
»tych, ich składu, związku, powinowactw, sku-
» owy i licznych pomiędzy sobą stosunków. Nie-
»podobńa zatóm, żeby oni z mnóstwa w rozmai-
»tym sposobie czynionych doświadczeń , przez cią-
»głe prace i chodzenie około tego przedmiotu, stoż
»pniami postępuiąc, liczne czyniąc postrzeżenia i
» uwagi, nie zrobili wnioskówi nie wyciagnęli znich
» ogólnieyszych prawideł, któreby do iakiey teoryi,
» układu prawd dowiedzionych, lub iakieykolwiek
»rozuniowaney nauki nie poprowadziły. Tą idąc
» koleią stało się przygotowśnie lekarstw główniey-
» szćm źródłem chemii filozoficzney i stanie się ie-
»szeze na przyszłość ważnóćm iey odkryć narzę-
» dziem. « : :

Taką mąż uczony oddaie sprawiedliwość far-
macyi, którey wpływu i na drugie części nauk fi-
zycznych, nikt bez wątpienia zaprzeczać nie zechce.

Czyliby zaś mogła bydź farmacya takićm na*
rzędziem dawniey, i czy może bydź na dal, ieślib
poświęcaiący się iey ludzie, na takich tylko prze-
stawali wiadomościach, iakich od nauczycieli swo-
ich nabyli, a sami żadnych nie czynili postępów?
Nie wynikałby zaiste z niey taki skutek: a farma-
ceuci robili zawodnćm swoie powołanie, bo społe+
czność nierównie więcey po nich wymaga.
ś Dzieie farmacyi uczą, że gdy się ta sztuka od-
dzielnćm stała powołaniem, w różnych kraiach i
czasach, przedliólłzjla niekiedy do stanu rzemiosł.
Dostawała się bowiem nayczęściey ludziom niezdol-
nym. wznosić się do stopnia umieiętności, którzy
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nieczuli na chwałę i szacunek publiczny, niczego
więcey nie szukali, iak lichego zysku. Byli więc
poniżeni, a zsobą poniżali i szuikę na umieiętno-
ściach wspartą, w pospolitćm mniemaniu, poczy-
tuiącćm to. poniżenie, przyrodzonym iey stanćm.
W pospolitóm mówię mniemaniu; bo uczeni, stan
ten znali wadą i niedołężnością biorących się do
niego osób, a władze rządowe kraiów oświeconych,
nie zaniedbywały zwracać ley professyi na drogę
wyższych umieiętności, tamuiąc do niey przystęp
dla nieuczonych.
W Rossyi pierwey ieszcze nim systematyczne

przepisano kursa i nim postanowiono prawidła exa-
minów, iuż wielokrotnie stan ten za uczone powo-
łanie prawami uznano, przypominaiąc tym sposo-
bem i rozlegleysze obowiązki i wyższe przeznacze-
nie usługi.

Pomimo to, mniemanie owo pospolite, czę-
stokroć nie małe ieszcze znayduie znaczenie,nawet
u ludzi skąd inąd oświeconych. Wiele roboty na
pozór mechaniczney w laboratoryach i aptekach,
bywa do tego powodem; przepisy zaś sposobów.
robienia lekarstw czyli tak nazywane Farmakopei
(Pharmacopoeae) tym więcey te powody zdaią się
usprawiedliwiać, kiedy znaiomości ludzi tym zay-
muiących się stanem, ograniczają się samą tylko
wprawą i powziętą raz od nanczycielów nauką; lub
kiedy oni podług tego co w tych przepisach wska-
zanćm znayduią,machinalnie tylko działania farma-
<eutyczne wykonywaią. Tracą, wtedy na swoiey
zacności, 1 stan własny zniżaiąz ale to mniey zna-
czący wypadek: ten zaś nierównie iest ważniey-
szym, że sztuka sama wsobie wiele na tćm utraca,
a zamiast pożyteczney usługi , niekiedy bardzo szko-
dliwą stawać się może.

Uczenie się w pierwszey młodości, iest przy*
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gotowaniem do czytania wielkiey xięgi natury. Tam
się istotna zawiera nauka. Kto do tey nie zagląda
xięgi, ten „nie stanął w zawodzie uczonym i nie ma
ieszcze nauki, a machinałne wykonywanie przez
niego przepisów podanych, iest niedostateczne i nie
raz bywa zawodne.

Zwróćmy teraz na ieden szczegół uwagę. lak
nic na świecie nie iest że wszystkich względów do-
skonałćm;tak nie znayduie się żadna farmakopea wol-
na od zarzutów. Wiele iest bardzo niedokładnych
i grubemi napełnionych błędami, a naylepsze nie
są w wielu przypadkach nieomylnćm prawidłem,
co gruntownie uczony farmaceuta znać i wiedzieć
powinien.

Wszelakoż farmakopei różnych kraiów są
prawidłami głównemi dla farmaceutów tychże kra-
iów; ale nigdzie żaden farmaceuta nie może się ich
znaiomością ograniczyć, bo lekarze, ani obowią-
zani, ani mogą w tćm ograniczeniu zostawać. Za*
wsze więc farmaceuta gotowym bydź musi do po-
sługi ze swego powołania na obszćrnćm polu roz-
ległey nauki i znaiomości pomieszanych z niedo-
kładnością i uchybieniami , a zatćm, własnóm roze-
znaniem kieruiąc się wybierać rzeczy użyteczne i
rozróżniać ie od zawodnych i omylaiących. Ktoby
małą przypadków liczbą; uwagi te chciał zbiiać; ten
w rozumowaniu tyle byłby gruntownym, ile utrzy-
muiący, iż żeglarzom mniey iest potrzebna wiado-
mość o skałach, prądach i dalszych niebezpieczeń=
stwach morskich, ponieważ mnieysza liczba żegluią»
cych na nie natrafia.

Wszelkiego powołania uzacnienie, nie może
pochodzić, iak tylko od samychże osób iemu po-
święconych. Od nich istotnie zależy mieć rzecz
dla cnotliwego człowieka naybardziey pożądaną,
to 1est: szacunek publiczny i poważenie, albo zo



e- 284 w

stawać w pobiżeniu i pogardzie. Nic atoli bardziey
rychleyszego powołaniom wzrostu nie daie, nic dla
nich skutecznieyszego powodzenia nie zaręcza, nie
prędzey do publicznego szacunku nie doprowadza,
tak łączenie usiłowań szczególnych dla dążenia do
iednego i wspólnego celu, do celu mówię ciągłego
doskonalenia nauki i oświecania się wzaiemnego.

Jestto nader wyrazistćm znamieniem umysłów
wzniesionych i w głębokie wiadomości zamożnych,
że ztąż gorliwością z iaką oświecaią się sami, usi»
łuią oświecać innych i czynić ich uczestvikami tych
użytków i chwały, na które zapracowali. Szukaią
połączenia usiłowań wspólnością dążenia , ośmiela:
ią i krzepią przystępujących do wspólnictwa, a
z misirzów , stają się współzawodnikami. Nadstar-
cza się tym sposobem ta nieudolność ludzka, przez
którą wszelkie działania i postrzeżenia są niedokła-
dne i niezupełne, a zawsze ciągłego uzupełnienia i
doskonalenia potrzebuią. «Ludzie poięciem i wia:
domościami wyżsi, gdyby owoców przenikliwości
i działań swoich upowszechniać i wspólnemi czy-
nić zaniedbywali, samiby ie w pierwszym zniszczy
li zarodzie. Staraiąc się zaś o ich wzrost i pielę-
gnowanie, wtedy, kiedy zajęci są iedynie celem 0+
gólnego dobra, nie myśląc 0 sobie, zarabiaią iednak
na sprawiedliwą nagrodę naystosownieyszą doswey
«wyższości, toiest na chwałę i szacunek publiczny,
który iest świętym długiem kraiówi ludów, nigdy
nie chybiającym, a w zaleganiu wynagradzaiącym się
z lichwą. . i a

Farmacya, częsć nayważnieyszey dla rodzaiu
łudzkiego umieiętności, iako maiącey za przedmiot
zdrowie i życie, nigdzie bez niey ani się wznosić
ani upadać nie może. Nierozłączna iecy ze sztuką
lekarską wspólność, postawioną została na celu
prac Towarzystwa naszego, w'samey iego zawięzi:
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Ile to ustanowienie przyłoży się do ogółu całey

umieiętności, ile zaręcza pożytków ichwały dla krain

naszego, ile służy i służyć będzie do ożywienia u-
mysłów, do zachęcenia do pracy, doskonalenia 1

ćwiczenia się osób powołaniu temu u nas poświę+

conych; tyle iest i nazawsze pozostanie powodów

odnawiania pamięci i powtarzania uwielbień, tey

gorliwości o dobro nauk i tey szlachetney życzli-

wości dla kraiu naszego, które tobie szanowny Wi-

ceprezydencie (a) natchnęły myśl pierwszą utworze-
nia tego Towarzystwa, 1 kierowały twemi krokami
do iego zawiązania i utrzymania. 'Twoiey zaś ko-

lei zostawione było, dostoyny Prezydencie (b) utrzy-
manie i rozniecanie tego ożywionego nieiako du-
cha, iakim stowarzyszenie nasze gorliwość twego

szanownego w urzędzie poprzednika przeięła i za-
grzała. Ty ieden zpierwszych w tutayszym kra-

ra krzewicielów umieiętności medycznych, słodką

w swóm sercu znaydować możesz pociechę, wi-

dząc się w gronie współzawodników, których część
znaczna łączy się z tobą uczuciem wdzięczności u-
czniów dla uprzeymego nauczyciela. j

Rozwinienie działań Towarzystwa, odsłoniło
widok na te korzyści iakie wynikuąć mogą z obró»
eenia osobliwey troskliwości na całą farmaceutykę
i połączone z nią umiciętności przyrodzone. Przy
uroczystćm dziś otwarciu urządzonego na ten koniec
Wydziału farmaceutycznego, nie pozostaje nam szcze-
gólnym członkom iego, iak tylko życzyć sobie wza»
iemnie, ażebyśmy idąc za przewodnictwem całego
owarzystwa, położonemu w nas zaufaniu odpo-

wiedzieć zdołali, i czyniąc zadosyć wedlemożno+
ści przyjętym obowiązkom, mieli współpracowni-

h

(a) Józef Frank. ę

*- (b) Jan Andrzey Lobenwein. óaąkiał zs U
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ków młodszych i następców, którymby nasze ia.
kieżkolwiek usiłowania, stawały się powodem i po-
mocą do wyprzedzania nas w tym zawodzie i do
wzbogacenia umieiętności, na których zależy do=
skonałość farmacyi 1 użyteczne dla społeczności spra-
wowanie iey powołania.

 

O stanie medycyny a szczególnięy farmacyi
w „Anglii. Rzecz wzięta z listu Pana C. L.
Caper do Pana PELLETIER, czytana na po-
siedzeniu publicznem JVydziału farmaceu-
tycznego dnia 3 czerwca 1819 r. przez K.
WAGNERA.

Kiedy nauki są wspólną ludzi własnością, te-
dy stan ich wiakimkolwiek kraiu poiedynczo uwa-
żany, dla nikogo z oświeconych, oboiętnym bydź
nie może. Z wiadomości o tćm po szczególe ze-
branych, liczne odnoszą się korzyści. A chociaż
wzrost i postępy nauk, razem za zwyczay czynią
się we wszystkich ich odnogach; zdarza się iednak
w tóm niekiedy tak biiąca w oczy rozmaitość, że
wudno przychodzi poymować, dla czego przy wszel-
kiey świetności iednych części, zaniedbywane bywaią
drugie. Z takiego uważania rzeczy wielka zaiste daie
się wyciągać korzyść, kiedy za szczęście iest poczy*
tanćm, branie cudzych za przestrogę uchybień.

Stawiąc na celu szczególny przedmiot farma-
cyi, śmiem rozumieć, że wiadómość „o stanie ie
dzisieyszym, w narodzie iednym z nayoświeceńszyc
to iest: w Anglii, może posłużyć do zaięcia uwagi
uczonych słuchaczów, w obliczu których maiąc ho-
nor mówić, chcę tu położyć postrzeżenia iakie
niedawno P. Cadet znakomity chemik francuzki
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wroku 1817. na mieyscu w Londynie zebrał,4
w liście do P, Pelletier opisał (a). wid raf

Trzeba bydź osobiście w Londynie,(mówi tem
uczony) ażeby się przekonać o niedokładnóm wyo-
brażeniu,iakie nam podróżopisarze 0 tey ogromney
stolicy podaią. W każdym momencie coraz nowe
stawią się tam przed oczyma widoki, a we wszystkich
przedmiotach, dziwne uważać można sprzeczności.

Na zapytanie, w iakim kraiu i w któróm mie-
ście na świecie, bezczelne szarletaństwo naybardziey
iest upowszechnione, a razemO
śmiało odpowiedzieć można, co wudnóm zdaie się
bydź do uwierzenia, że tem iest właśnie Anglia, a
mianowicie Londyn; tak dalece, iż naybezczelniey=
szą szarletaneryą we Francyi, ieszcze przewyższa.

Naypierwszą i mocno każdego zastanawiającą
iest rzeczą, przechodząc ogromnego miasta tego
handlowe ulice, widzieć tę nadzwyczayną troskliwość
i symetryą, z iaką wszystkie do sprzedania rzeczy są
ułożone : tudzież osobliwszy zwyczay kupczących doż
łączania drukowanych kartek do każdego towaru,
w którychopisane są ich własności i zalety, z przys
znaniem pierwszeństwa nad drugiemi. Niczego tam
bez przymówienia się, i natarczywego zalecania nie
przedaią, a naymnieysze drobnostki bez ogłaszania;
żesą doskonałe; nowo odkryte , gódne podziwieś
nia ,. przewyborne , nieporównane it. d., nie dóś
stają się do rąk kupuiących. 0560 0,54

Apteki w Londynie, przepychemiwytworią
elegancyą przeładowane, w niczóm naybogatszym
nawet sklepom galanteryi nie ustępuią. RAA

. /Naczynia ze szkła krysziałowego naypiękniey<
sze, na podstawach złotą ozdobionych powłoką, kil-

0 -GJEDr i11 DD

 

 

(a) Journal de Pharmacie. T.IHI. Paris. 1817. —B, h R ©AE PARE Wez ime)
Pam. Farmąceut. Z/il. '". l. N.2. 19
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ką rzędami symetrycznie ustawione , i różnofarbne=
mi napełnione rozciekami , nader wspaniały i przy»
iemny sprawuią widok, który się bardziey ieszcze
wieczorem, przez stosowne uszykowanie około nich
świec, i łamanie ziąd światła, pomnaża. Sprzęty
takowe, żadnego w medycynie użytku nie maiące,
noszą na sobie pozłacane godła, 1 hieroglify che-
miczne, które pospólstwo, iuż to za magiczne sym-
bola, iuż to za herby xięcia, pod którego szczegól-
nieyszą opieką apteka iaka zostaie, dobrą wiarą
poczytuie.

Na wzniesionych kolumnach, i wszafach szkłem
osłonionych, znayduią się także naczynia szklanne
dziwnie pięknie szlifowane, i puszki gustowney ro-
boty rzeźbiarskiey, ozdobnie uszykowane rzędami.
Naczynia zaś mnieysze wytworney piękności, napi-
sami 1 ożywionemi farbami w koło opatrzone, znać
daią o przechowie w nich bardzo drogich na wszy-
stkie choroby służących patentowanych lekarstw,
tak nazwanych specyfików, z przyłączonemi przy:
wileiami na ich przedawanie.

- Zdziwiony tą nieźmierną aptek liczbą, które
we wszystkich częściach miasta, równie iak prze-
daiących lekarstwa uprzywileiowane kramarzy ró-
żnego rodzaju, korzenników, iubilerów i t. p. po-
strzegałem,awięcey ieszcze zdumiony widokiem do-
mu z napisem, Złotelpigułek (b); gdy nadto w nie-
których mieyscach napotkałem dziwacznie ustroio-
nych przekupniów, na karteczkach dużemi literami
ogłaszaiących publicznie sprzedaż skarbów zdrowid;
niemniey Żydów i Ormianów roznoszących w ko-
szykach rabarbarum i inne rzeczy, zapytałem z wiel-
kićm zastanowieniem iednego ze znaiomych uczo=
nego lekarza, czy całe miasto choruie?

 

(b) Pigałki szkockie doktora Andersona,
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Zadziwienie Wacpana, odpowiedział mi, bars'
dzo iest słuszne i naturalne. Nie małym to iest dla
wielkiey Brytanii uposledzeniem, iż do tychczas ża-
dney ieszcze nie ma policyi lekarskiey, 1 że niego-
dnemu frymarkowi lekarstw, tamy nie położono;
przez co ze wszech miar szkodliwe partactwo, 0=
twarte ma do popisywania się pole. Pierwey nim
wyłuszczę powody, dla których się u nas bezkarnie
toleruią tak szkodliwe bezprawia, przytoczyć muż.
szę kilka przykładów zuchwałstwa , do iakiego szar=.
letani londyńscy posuwać się ośmielaią. / Jeden na-
przykład ztych mniemanych lekarzy, chlubi się, iż:
przez samo poruszenie muszkułów, za pomocą ma-'
chiny ruchawey i ciało ugniataiącey, a przez niego
trómoussoir nazwaney, wszystkie choroby artry:
tyczne naydoskonaley i prędko leczyć umie. Drugi
eudowne na wszelkie choroby, nawet i przyszłe, wy-
nalazł kąpiele. Inny zaleca swoie powietrzne kor-
dyały, nayskutecznieysze do odmłodnienia i przy+
wrócenia sił, przez różne zbytki utraconych, wy-
eięczonym osobom płci oboiey, a które niczem wię-
cey nie SĄ iak tylko gazem, czyli parą aromatyczną,
wziewalącą się za pomocą apparatu taiemniczego.
Pomiędzy takimi, celuią doktor Graham i iego
kollega Quakmaid. Pierwszy z nich nayśmiesznicy:
szą a szczególnie dla płci piękney zastosowaną;
na pewne niemoce posiada machinę, drugi według
swego mniemania, nader pożądane dla dam nie-
zamężnych ieszcze przygotowuie specyfika, trzeci:
nazwiskiem Darvinzaleca wzmacmaiące krople u-
niwersalne, które przez samopowonienie czarodziey:
skim nieiako sposobem od'wszystkich uwalniaią ner-.
wowych słabości. Słowem, im są bezczelnieysze.
tych niegodnych potomków Hyppokrata obietniee,
tym więcey znayduie się nierozsądnych, co się za
niemi ubiegają. Nie należy atoli, z tey niezmier-

19%
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ney liczby sklepów w Londynie, w których się le-
karstwa wszelkiego rodzaiu zbywaią, brać miary,
o ilości chemików i farmaceutów, bo oprócz. PP.
W. Allen, Patley, Godfrey, Lebrun,i pięciu lub
sześciu innych, ledwo ieden się gdzie znaydzie w rzę-
dzie sześciuset pomienionych korzenników, mianu-
iącychsię aptekarzami, któryby iakiekolwiek miał
o początkach chemii wyobrażenie. _Naywiększa ich
liczba, wcale się przygotowaniem lekarstw, które
przedaią nie zaymuie. WBlack-Irias- Hall zało-
żone iest Towarzystwo medyczno-handlowe, przez
ludzi uczonych, iakimi są PP. Brandt i Philipps za-
rządzane. Towarzystwo to, do którego się tylko
przednieysi i prawdziwie uczeniaptekarze dopuszcza-
ią, ma dwa przepysznei kosztownie założone la-
boratorya, w których preparata używane, stoso-
wnie do przepisów farmakopei londyńskiey, w wiele
kich robią sie massach, a z magazynów iego opa-
truią lekarstwami wszystkie prawie apteki iondyń-
skie, owszem i do osad robią się dostarczenia.

Towarzystwo farmaceutyczne w Londynie exy=
stuiące, nieco ma podobieństwa do piękney ck
centralney paryzkiey, lecz tu 'odprawa lekarstw
nierównie iest znacznieysza.

Chęć zapoznania się z P. Batlęy, 0 którym
między innymi farmaceutami słyszałem, zaprowa=
dziła mię do niego. Po uprzeymćm przyięciu, mia-
łem zręczność widzieć zbiór iego. materyałów, któ-
ry słusznie nayprzednieyszym gabinetem farmakolo-
gicznym: hazwać można.: Sala obok apteki iego
położona, zawiera wszystkie surowe produkta le-
karskie wmedycynie używane, ate są napięknym
stole mahoniowym systematyczniebez żadnych na+
pisów rozłożone. Pyszna ta kollekcya wielkie ma
podobieństwo z paryzką, znayduiącą się wgłówney
tego miasta szkole, służącą do examinowania kan=
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dydatów. W'yznać zaś muszę, że nic ozdobniey-
szego w tym rodzaju nigdy mi się widzieć nie wy-
darzyło. Obok pudełek czworobocznych od pię-
ciu do szesciu funtów każdego materyału in crudo
w sobie mieszczących, znayduią się naczynia z pro-
szkiem, extraktem, i tynkturą, z teyże samey sub-
stancyi robionych. P. Batlęy szczególnieyszy przy-
tóm ma sposób suszenia i ucierania części roślinnych,
które przy zachowaniu przyzwoitego sobie kolorwi
zapachu, bardzo są miałko zdrobnione. Zbiór ten
uczący, z charakterystycznych 1 wyborowych ma-
teryałów lekarskich złożony, istotne ma zalety, i
wielce iest szacowny: bo za wzór i do porównania
z innemi służy ; iakoż medycy bardzo często do nie-
go się odwołuią.

U innego z farmaceutów tamecznych, miałem
zręczność widzenia machiny parowey w laborato-
ryum umieszczoney, za pomocą którey, wszystkie
zdrobnienia i przesiewania operacye, nierównie do-
skonaley się odbywaią, a niżeli sposobami zwyczay-

" nemi. |
Poznawszy cokolwiek bliżey tę gałąź sztuki

lekarskiey, obiaśniony zostałem przez medyka wyżey
pomienionego,o dwóch innych Wydziałach medy-
cyny. Ten mię zapewniał, że nie widzi zyskowniey-
szego w Anglii stanu, nad medyka i chirurga. Mię-
dzy pierwszymi dodał, liczyć się mogą PP. Zeżtsom,
Jenner, Babington, Willis, John, Bell, Cooper,
iinni, którzy przy znacznych dostatkach, wwiel-
kićm są poważeniu. Liczba iednakże osób zay-
muiących się medycyną i chirurgiią, za nadto iest
wielką w porównaniu z potrzebą ludności kraio-
wey. Ponieważ zaś każdy z tego utrzymujący się
powołania, przystoynie i stanowi swoiemu odpo-
"wiednie żyć musi, a Życie w Londynie bardzo ićst
kosztowne; przeto wielu znaleźć można lekarzy



RP" 292 LP"

i chirurgów, którzy nie mogąc zaufania upublie
, czności ziednać, nietylko medycyną, chirurgią, ale
i farmacyą zaymować się zwykli,i tych to wła-
"śnie uważać można za ludzi uniwersalnych.

W Anglii, nawet i między aptekarzami, wielka
zachodzi różnica, iedni bowiem z nichi praktyką
medyczną razem, a drudzy samą tylko odprawą
lekarstw podług receptów, są zaięci; z tych pier-
wsi szczególnie aptekarzami, a drudzy chimistami
i drogistiami nazywani bywaią. Niedawnemi iednak
czasy urzędowym aktem Parlamentu zastrzeżono,
ażeby aptekarze zaymuiący się leczeniem, odtąd e-
xamen razem i z medycyny składali, a ah apteki

. podlegać maią wizytom formalnym; kiedy dradzy,
od tych wszystkich urządzeńi dozoru zwierzchno-
ści są wolni.

Na wszystkich znacznieyszych ulicachmiasta,
daią się wszędy widzieć nad aptekami (ieżeliie tak
nazwać można) pozawieszane znaki,i napisy na
tarczach wyryte, Surgeon (Chirurg) co ma ozna-
czać osoby trudniące się wszystkiemi trzema przed-
miotami razem, i to są właśnie te amfibia o któ-
rych niedawno mówiliśmy; można też znaleść i
takich lekarzy, ktorzy na pierwszćm i drugićm pię-
trze domów, wielorakie rzemiosła swoie odbywaią.

„Doktor medycyny, który iuż pewney ashelawie
„tości, dwoiakie ma źródło przychodów, toiest: zwi-
zyt które odbywa w mieście, i z udzielania rady
„chorym w mieszkaniu własnóm. Za każdą wizytę
w mieście płaci się iedna gwinea, a to wedle za-
prowadzonego zwyczalu z góry. Za odwiedzenie
chorego. za miastem, Oprócz nagrody zwyczayney,

. dodaie się ieszcze za każdą milę po trzy gwinel; za
samę poradę w mieszkaniu udzieloną płaci się po
pół gwinei: nie należy przytćm i o wydatkach po-

„noszących się osobno za lekarstwa przepomnieć.
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Wszakże familie tylko bogate, tak wielkie podeyś
mować mogą koszta, ubożsi zaś udaią się do tak
nazwanych praktykantów tróycowych, co razem tro-
jaką zaymuią się posługą (tinitaires), o których iuż
wyżey namieniłem: a ci własnych nie maiąc ekwie
pażów, kontentwią się cztćrma lub pięcią szyllinga=
gami za wizytę, iednakże umieią sobie innym wyna-
gradzać sposobem, toiest: w podawanych rachun-
kach za lekarstwa: a tak biedni chorzy z Charybdy
na Ścyllę wpadaią.

Lordowie i damy bogate, trawiąc czas na bie=
siadach i zbytkach, częstokroć ulegaią takim cho«
robom, które bez stosownego zachowania się we-
dle przepisów medyka, uleczonemi bydź nie mogą.
Zrażeni przeto nieczynnością lekarstw, i tracąc w mia*
rę tego swą ufność do medyka, dobrowolnie rzu-
caią się w ręce szarletanów, którzy im bezczelnie
prędkie zapewniają ozdrowienie, a czego żaden
człowiek uczciwy obiecywać nie może.

Powiedziałem wyżey, że mało iest w Londy=
nie chemików, lecz przez to chciałem wyrazić che=
mików tylko farmaceutycznych; zasługi bowiem sła-
wnego Davy i brata iego, PP. Chenevix, Cruiks-
hank, Howard, Hatchett, Teonant, Pepys,
Pearson, Wollaston, Aikin , i Accum, iak równie
w Szkocyi PP. 7komson,Hoppe , Hall, i Kennedi,
aż nadto dobrze są znane, ażeby na chwilę wątpić
można 0 tym wielkim postępie chemii, do iakiego
się oni przyczynili. Zadziwiaiącą wprawdzie zdaie
się bydź rzeczą, iż w Anglii, gdzie rząd żadnego
professora, ani żadney akademii własnym nie utrzy-
muie kosztem, tyle sławnych znayduie się chemi-
ków; lecz uważać potrzeba, że takowy niedosta-
tek nakładów rządowych, prywatni obywatele ze
swoiey strony przez patryotyżm zastępują. W tym
celu wiele jest pozakładanych wolnych Towarzystw
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uczonych, które się przez subskrypcye, lub dobro-
wolne utrzymuie ofiary.

Pomimo to jednak , sziuki i rzemiosła na che-
mii oparte, nie doszły tam ieszcze do tego stopnia
doskonałości, do iakiego we Francyi posunięte zo-
stały. Uczeni bowiem angielscy mało się ich za-
stosowaniem zaymuią, gdyż naywięcey pracuią nad
nowemi wynalazkami, i nad wydoskonaleniem teo-
ryi, przez co poprawa fabryk opieszałym postę-
puie krokiem.

Z tćm wszystkićm, przemysł Anglików ciągle
się przez nakłady kapitalistów utrzymuie, wzmaga
i nieźmiernie podnosi, tak dalece, że nic ich od
nadzwyczaynych przedsięwzięć odstręczyć nie potrafi,
a ogromnemi massami złota władaiąc, naywiększe
i prawie niepodobne do wiary wykonywałą dzieła.

Dla przekonania Wacpana o tćm (mówi P.
Cadet) niektóre tylko przytoczę tu przykłady. Tedne
fabryki żelaza Panów Crawshay w Głomorgan,
wydaią co tydzień po 500,000 kilogramów kutego
sztabowego żelaza, które się w handel ciągle roż-
chodzi. Właściciele tych rudni, przedsięwzięli że-
lazem drogę do swey fabryki dlałatwieyszego dźwi-
gania ciężarów wysłać, co iuż do 24 mil an-
gielskich uskutecznili. Gdzież znaydziem coś podo-
bnego w Europie, przez osoby prywatne uskute-
cznionćm?

„o Do oświeceniamiasta, rozmaitychfabrykiręko-
dzielni, przez gazy, wiele iuż ogromnych zbudowano
apparatów. W kwartale 7'emple-Bar dwa są rzad-
kiey wielkości gazometry,maiące 25 stop średnicy,
awięcey 50 stop wysokości; każdy z nich niemniey
iak 27 tysięcy całów sześciennych gazu w sobie
mieśc1.

Również zdumieć się trzeba, widząć przepy+
szny P. Meuk browar, który przecie w Londynie
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nie iest naywiększy. Ludzi w nim pracuiących iest
więcey 150, i 104 koni do robót użytych, pomimo
to że większa część działań za pomocą machiny
parney się odbywa. Mnieysze w tym browarze czo-
py, przeszło po 6000, a większe z górą po 20,000
wiader w sobie zawieraią i każde wiadro ma po 56
gallonów, co wogół 3 miliony dwakroć sto cztćr-
dzieści tysięcy butelek wynosi. Średnica większych
czopów, 65 stop przechodzi, a 25 wysokości. P.
Meuk warzy po 1600 wiader codzień, i tak ledwo
nastarczyć się może.

Każdy ze trzech kotłów w iego browarze, za-
wiera po 600 fas płynu. Dla ciągłego odbytu tak
ogromney ilości napołów, utrzymuie w Londynie
własnych goo szynków, a które w arendę pod tym
oddaie warunkiem, żeby tylko u niego brać piwo.

Przed trzema laty , nieszczęśliwy zdarzył się u
syna iego przypadek, że robota rozsadziła czop duży,
w którym tak wielka znaydowała się ilość płynu,
iż ten wszystkie w blizkości będące domy zalał.
Trzydzieści siedm osob utonęło, a dwa domy zu-
pełnie podmyło, tak, iż wkrótce zapaśdź musiały.
Wyznać tu muszę, pisze P. Cadet, iż nieśmiałbym
O tak nadzwyczayney donosić rzeczy, gdyby mię
wielu godnych wiary ludzi, i naoczni przypadka
tego świadkowie, ze wszystkiemi szczegółami 0 rze-
czywistości tego nie upewnili.
: Na koniec wiadomo iest z pism publicznych,
że po śmierci P. ZPittbread same naczynia iego
browarne, dwadzieścia cztćry milionów ceniono,

Wszystkie te postrzeżenia, stwierdzone świa-
dectwem P. Cadet, i wielu innych uczonych, prze-
konywaią nas, że nie iest bynaymniey pożądany stan
farmacyi w tym narodzie, gdzie wszystkie umie-
iętności w ogóle, i sama nawet medycyna do wy-
sokiego - doskonałości wygórowały stopnia. A cho-
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«ciaż nie zbywa tam na mężach wielkiey nauki, któ-
rzy iak w innych umieiętnościach i sztukach, tak i
w Farmacyi, przez ważne odznaczają się dzieła i
odkrycia, iednakże liczba takich dosyć iest ogra-
miczoną. Ogólny stan powołania, nie okazuie te-
go porządku i dokładności, iakich dziś wymagaią
po nim w innych kraiach oświeconych i rządnych.
W Anglii bowiem zostały się rzeczy co do tey czę-
ści, na dawney, prawie zwyczaiowey osnowie;
gdziekolwiek zas w miarę postępów nauk pośpie-
szano z urządzeniami stosownemi do czasów, tam
otrzymano skutki ulepszeń. Kray nasz, nie uprze-
dził wprawdzie innych w tey kolei; ale dzięki niech
będą pieczołowitości rządowey, i staraniom władz
opiekuiących się insirukcyą publiczną, przedmiot
ten nie iest już u nas oboiętnym: askierowana uwaga
nań publiczna, staiąc się bodźcem do natężonych usi-
łowań, może sprawić postępne doskonalenie, i ubez-
pieczyć niezawodność, dla wszystkich quieszkańców
„ważney usługi.

 

NB... ROL OR.

Jan Andrzey Zobenwein , zmarły nad. 12 sty-
cznia roku teraźnieyszego , w czasie prezydencyi swo-
ijey w Towarzystwie medycznćm, tak skutecznie przy-
łożył się do utworzenia Wydziału farmaceutycznego,
że historya iego nastania, pamiątkę życzliwego Prezy-
denta zachować powinna. Sądzimy przeto za rzecz
nie tylko przyzwoitą, ale ikoniecznie potrzebną po-
mieszczenie iego tu nekrologu. Urodził się r, 1758
w Wiedniu austryackim , z oyca chirurga tego mia-
sta. Nauki początkowe odbył w tamecznćm gimna-
zyum, a potćm po skończeniu kursów filozoficznych
poświęciwszy się umieiętnościom medycznym, w r.
1777 otrzymał stopień magistra chirurgi, a w r.
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1779 doktora medycyny; w r. 1781 został adiun=
ktem sławnego professora kliniki Szo// w szpitalu
S. Tróycy, w r. 1785 sprow.adzony był do Petersbur-
ga, dla założenia nowego instytutu Medyko-chirur-
gicznego na wzór szkoły wiedeńskiey i w tymże
instytucie mianowany Professorem, w r. 1785 prze-
niesiony do Rygi na urząd sztab lekarza guberskie-
go, wr. 1787 dnia 19 czerwca został w uniwer-
sytecie wileńskim Professorem, naprzód anatomii
i fizyologii a potćm aż do śmierci anatomii i me-
dycyny sądówey. Nadto trzy razy był dziekanem
oddziała nauk lekarskich,i przez dwa lata iako za-
siępca sprawował urząd rektora. Akademiia nauk
FG nska przybrała go za członka korrespon-
denta, a Uniwersytet charkowski za członka hono-
rowego. Był iednym z założycielów Towarzystwa
medycznego wileńskiego,iwnićm kilka razy Pre-
zydenta i wice , Prezydenta okowiązek sprawował.
Gorliwość ii poświęcenie się w zawodzie powołania
i nauczycielstwa, ziednały mu względy monarsze.
W roku 1808 zaleczenie chorych żołnierzy w Wil-
nie, nayłaskawiey udarowany został tabakierą bry-
lantanii ozdobionąi rangą radcy kollegialnego: roku
1812 mianowany Professorem zasłużonym, w roku
"1816 radcą stanu a w 1819 kawalerem orderu św.
Anny 28iey klassy. Z pism iego są w druku: 1)
Dissertatio de praeludiciis contra anatomiam.
Przy prospekcie lekcyi uniwersytetu wileńskiego na
rok 1791. 2) De monstrosa genitalium deformitate
et spina bifida. W Memoires de Pacademie des
sciences de St. Petersbourg. Tome FI. an 1817.
5) Trzy rosprawy w tomie [. Pamiętników Towa-
rzystwa medycz. wileń. , a mianowicie: a) O zapałe-
niu płuc w nowonarodzonych: b) O przyczynach
i znakach uduszenia od wyziewów Żarzących się

węgli; c) O stanie ciemion pobocznychgłowypod-
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czas narodzenia. Oprócz tego, zostawił mnóstwo
rękopismów, które dotąd nie są ieszcze przeyrzane,
ale zawierać się w nich muszą ważne postrzeżenia,
mianowicie w rozprawie wypracowaney o kołtunie.
Zostawił także w rękopiśmie dzieło o medycynie
sądowey do druku wygotowane. 4) Zagaienie pu-
blicznego posiedzenia Uniwersytetu Imperator-
skiego wileńskiego, przy uroczystem otwarciu no-
wego teatru anatomii ludzkiey i źwierzęcey d. 13
października 1815 roku. Tu iest krótkahistorya
zaprowadzenia w Uniwersytecie wileńskim nauk me-
dycznych a w szczególności anatomii. Autor był
z liczby naypierwszych co w tym zawodzie praco-
wali. Teatr nowy anatomii ludzkiey, przez niego
ułożony, zawiera wiele pięknych preparatów wła-
sney iego ręki. Co do charakteru duszy, uprzey-
mośći słodycz obyczaiów, sprawiły, iż zostawił po
"sobie żal powszechny przyiaciółi znaiomych.

 

VIII.
WIADOMOŚCI ROZMAITE.

HViadomość o ilości otrzymuiącey się z niektó-
rych świeżych produktów roślinnych po ich
wysuszeniu, wyięta z pierwszego pisma od
P. FABIANA ZADWOYNIA prowizora w Głębo-
kićm , do JVydziału nadesłanego.

Doświadczenia swoie. czynił P. Żadwoyń że
szczególną ścisłością, biorąc z każdego gatunku
maiących się ta wymienić produktów po 100 drachm,
'susząc ie w miernćm cieple, pożaszywane w wor-
kach z papieru wodnego.

100 drachm świeżych roślin , wydały po wy-
suszeniu iak następuie: PAD RANA
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j i Drachmy' Grana.
Korzenie Łopianu pospolitego Fiadices. Bardanae 15
— Przestępu pospolit. Rad. Bryoniae albae 37 30;
'— Kozłku lekarskiego, R. Falerianae o/ficinal. 16 L
Ziele mięty kędzierzawey, //erb. Menth. crispae 20
-— Mięty pieprzowey, //erb. Menth. piperitae 22
Liście Zygmarku lekar. Folia Althaeae.o/ficinal. 40
— Blekotu pospolitego Fo/. Hłyoscyami nigri 16
— Szałwii lekarskiey, Fo/. Salviae officinalis 26 30.

Kwiaty Rumianku posp. F/or. Matric. Chamóom. 33
— Melilotu lekarsk. F/or. Meliloti officinalis 22

Maku polnego, Flor: Papaweris Rhoeados 12 KUR
Róży ogrodowey, F/or. Rosae turbinatae20 . 20.
Lipy pospolitey, F/or. Ttiliae europaeae . 33
Dziewanny czarney, F/or. Ferbascź nigri 14S

I
E

Oprócz tego donosi ieszcze P. Żadwoyń, że z go
funtów mięty kędzierzawey, /łerb. Menthae crispae,
otrzymał przez dystyllacyą w naczyniach browar-
nych, oleyku lotnego uncyy 14, drachm 5, gran 50;
zatćm każdy funt mięty suchey zawierał w sobie
oleyku gran 77. Ze 167 funtów sucheymięty pie-
przowey, Herba Menthae piperitae, przeszło-
roczney, otrzymał oleyku uncyy 12; wiec wypadą
na każdy funt gran 544. Nayobficiey oleyku lotne»
go wydawała mięta pieprzowa na początku lipca,
mniey. w połowie sierpnia, a naymniey pod konieę
września zbierana.

 

Kilka szczegółów szkodliwey zamiany roślin le-
karskich przez zbieraiących zioła. Iyiątek
z postrzeżeń P. JAKÓBA RumELA farmaceuty
w Grodnie,

141. Ile między innemi naukami; potrzebną iest
dla farmaceutów botanika, i iak bez iey pomocy
nie można się uchronić grubych i stanowiących 0-
myłek; naylepiey się okązuie wotrzymywania roślin
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od ludzi zaymuiących się ich zbieraniem; choćhy nay-
doświadczeńszym byli, nigdy nie można na nich po-
legać, ponieważ zwykle zamiast żądanych roślin lub
ich części, przynoszą mniey działaiące, sprawuiące
skutki przeciwne, albotćż bardzo szkodliwe. W za-
mienianiu zaś niektórych produktów, tak iednostay-
nie się zachowuią , że wymienienie szczegółowe tych
błędów , w wielu zdarzeniach użyteczną bydź mo-
że przestrogą.  Wyłliczę tu zatóm, co mi się na wie-
lu mieyscach w tey mierze dało postrzedź. Oto,
w naszych stronach biorą dosyć często iedne za dru-
gie następuiące rośliny, iakoto: 194za omieg lekar-
ski Arnica montana, Nicennicę iesienną i naieżoną
„Apargia aulumnalis et hispida, a nawet i oman
sercoliści Inula dysenterica (a); 27e zamiast mączni-
cy garbarskiey „Arbutus Uva Ursi, gruszyczkę balda-
szkowatą Pyrola umbellata (b); 5% na mieyscu melissy
lekarskiey Melissa officinalis , Szantę pospolitą Ne-
peta Cataria (c) albo Pszczelnik melissowy Draco-

cephaluin moldavica; 4te Za przetacznik lekarski 7'*e-
ronica officinalis, Przetacznik łąkowy 7eronica
Chamaedris; 5te na mieyscu Szaleiu iadowitego Ci-
cuta virosa (d), Trzebulę główkową Cherophyllum
bulbosum; 6te zamiast żarnowcu miotłowego Spar-
tium scoparium , Janowiecfarbierski Genista tin-

  

- (a) Arnika nayczęściey bywa fałszowana rośliną wielce do niey po-.
dobną Hypochaeris maculała, © czćm się iuż namieniło w Pa-
miętnikach 7'0w. Medycznego na str. 288. 515..

(b) Dziwić się trzeba, że roślinę tak mało podobną iak iest: Py-

'rola umbellata, na mieyscu Arbuti Uvae Ursz bywa zbieraną,
kiedy Faccinium Vitis idaea i pospolitsza i daleko podobniey-
sza iest do mącznicy garbarskiey.

(c) Zamiana takowa zapewne; ma nik mieysce: w Aptekach.
(d) Cicuta virosa u nas zwłaszcza dla swey iadowitości (obacz Pa-

mięt. Tow. med. str. 5ż9) nigdy się prawie w lekarstwach nie'
używa, a Conium maculatum, Cicuta terrestris zwane, zastę-
powanćm bywa, prócz wielu PR nayczęściey rośliną po-
spolitą i dosyć do niey podobną Cherophyllum silvestre zwaną.
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etoria;za Krzecinę pospolitą Marrubium vulgare;
Mierznicę pospolitą Bal/ota nigra (e) i t. d.

 

NOWY SPOSÓB LECZENIA WŚCIEKLIZNY.

Wyiątek z Dziełaperyodycznego pod tytułem: Biblioteca
Italiana, z N. XLZI. miesiąca czerw. 1819. nakar. 428.

Ułomek listu P. Antoniego Maria Salvatori Medyka w Pe-
tersburgu, do P. Morichini Professora w Rzymie.

Poczytuię sobie za obowiązek donieść , o odkry-
tym przeze mnie w roku przeszłym, w czasie po-
bytu moiego w Gubernii Półtawskiey,nowym spo-
sobie leczenia wścieklizny, i za szczęśliwego się po-
czytam, ieżeli przezto, przyłożę się do zachowania
w życiu, choć iedney z tych nieszczęśliwych ofiar,
które corocznie giną ze skutków tey okropney cho-
roby. Mieszkańcy iednego tey prowincy! powiatu,
niewiadomo kiedy, i iakim sposobem, dostrzegli,
że u ludziiu źwierząt, ukąszonych od źwierzęcia
albo człowieka wściekłego, pokazuią się pod ięzy-
kiem, blizko ściągacza (a), krostki biąławe, które
około trzynastego dnia po ukąszeniu samowolnie pę-
kaią, i natenczas pokaznią się znaki prawdziwey
wścieklizny,.za niepodobną do uleczenia uznaney.
Sposób którego tam w leczeniu używaią,zależy na
tóćm, ażeby dziewiątego dnia po ukąszeniu, krostki
takowe lancetem poprzecinać, i mieć baczność, aże-
by chory, materyą i krew wypływaiącą spluwał i
ptókał gębę wodą nasyconą solą; itaką w tym spo-
sobie pokładaią ufność, że u nich wścieklizna ża-
dney nie sprawuie obawy. INa wsparcie tego, ieden
En

 

(e) Marrubium vulgare nayczęściey zastępowane bywa Szantą po-

spolitą Nepeta Cataria, ale ta ostatnia pomimo podobieństwo,
aa swym zapachem bardzo się od tamtey odznacza.

(a) Frenulum sublinquale , wędzidełko podięzykowe.
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tylko mogę przytoczyć przykład, o którego prawe
dzie i rzetelności zaręczam.

Przekonany , że gdy idzie o uratowanie życia,
wszystkie podawane śrzodki są nader ważne, wyią-
tek takowy do redakcyi Pamiętnika Farmaceuty-
cznego przesyłam. M. D.

 

PRZYTULIA OSTRZYCA (Galium Aparine).
Sok tey, u mas bardzo pospolitey rośliny, nie-

dawno w użycie wprowadzonym został, tak we-
wnątrz iako i zewnętrznie w chorobie rakiem nazy-
waney, daiąc go po dwie szklaneczki zrana wy-
piiać. Zewnętrznie zas okładaią część rakiem za-
iętą, maścią z tegoż soku robioną. Salzb. Med.
Chir. Zeit. Nr.24. $S.375. 1816.

 

OsTRożka ZBożowa (Delphinium Consolida). ,
Doktor „Blanchard donosi, że tynkturę z na-

sion ley rośliny z wielkim używał skutkiem w dys
chawicy Dokt. Pembroke w Ameryce, niewięcey
iednak iak po 20 aż do 50 kropel brać radzi, pa
trzy razy na dzień, W ilości większey dawana, spra
wiała ckliwość, zbyteczne rozwolnienie żołądka i
mocne wzbudzała. poty. Salzb. Med. Chir. Zeit,
Nr.24. p.376. 1816. »

14

 

GnuszYczki B4ALDaSZKOWA (Pyrola umbellata).
„ Ita roślina dosyć obficie u nasw lasach rosnąca,

nanowo w użycie lekarskie wprowadzoną została,
ponieważ na drogi urynowe szczególniey działa. Czę-
ścią test lakże składającą sławnego preparatu pod
nazwiskiem Fau Medicinale dHusson znaiomego:
Salzb. Medic. Chirurg. Zeit. p.ó0 1816. .
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