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* ę. Moroszka;, Mopowuka; szw. Eliortron; n. Sumpfbrombeere»
Maltbrombeere,  Maultbeere; ang. Knotberries, Mountaine

«0. bramble, Cloud=>berri; duń. Multbeere; fr. Ronce de mon="

tagne, Ronce faux-murier; lap. Latach; botn. Snotter:;
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Malinaoddzielno-płciowa należy do roślin.pół.
nocno -europeyskich,: dawno botanikom. dobrze
znajomych, (U nas atoli w znaczney nawet od
Wilna odległości, dotąd postrzeżoną niezostała, Gz.
libert mieni ią Lydź około Grodna dość pospo*
litąj iednakże, kiedy od: lat dziesiątka, zaczęła bydź
anteresuiącą, nikt Jey w tamtych stronach nie
znayduie, albo przypaymniey nie szuka, boiak się
słyszeć daie, do aptek nawet tamecznych sprowae

„dzaną bywa aż z Petersburga lub z Moskwy. Prze+
cież w drugiey stronie, także nad Niemnem.omil 28
od Wilna; w okolicach Jurborka, postrzeżoną zo-
stała raz pierwszy w roku przeszłym przez Pana
"PTomasza Brańskiego, prowizora tameczney apteki,
który iey taką obfitość znalazł, że nie tylko na wła-
„sną mu wystarcza potrzebę, ale inż w rokuteraźnicy=
szym , przeszło 100 funtów suszoney „do odległych
rozesłał aptek, 1 pewną ilość świeżey Wydziałowi
naszemu farmaceutycznemu do zielnika farmakologi=
<znego udzielił, 'To postrzeżenie P. Brańskiego,
„znać daie, że roślina ta nie musi bydź rzadką w kra-
iu ltewskim, i za pilnieyszćm iey w różnych mieyse
nnNN

| () Tak nazwaną została w opisaniu roślin lit. ptzez X. Prof. Jun=
**dziłła w edycyi drugiey, wpierwszey zaś maliną porzeczkoliścią.

Stanisław Wodzicki wt. 1 (o chodowaniu, użytku,.innożeniu i
poznawaniu drzew, krzewów, roślini ziół celnieyszych, Kraków
1818; mianuie tęroślinę Jeżyną mórwową szwedzką. z:
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duż została w używanie medyczne. (a), usól04 4
-oiLiście deg rośliny: w,żadacydołątlmatetyi me-

1.ścisleyszychi mieczynią względem

scach wyszukaniem „|ustanie.może:potrzeba spro=
wadzania (ze stróm sdalekichu: w >useig0 50500
„Jagodytey: roslinyjÓw kładpóładlnych od
niepamiętnychczasów„nie tylko;onaspokarm ale i
węelu, lekarskim są używanej fiednakże «wiadomość
o skutkach.samey. rośliny, mianowicie.wosłabieniu
pęcherza urynowego („fonia vesicae urinariae) nie
zbyt dawno itó przypadkowe okoliczności przenioe
sły, do nas wirokura8dy: dei „onilżor 1100
z Osoba sznakomita , podeszłego wieku „doświa

cząłazawżymania się uryny: (Ischuria)ż osłabienia
pęcherzagrochodzącego$aróżne przezdekarzy przes
ciwkozchorokieużyte środki, nie były! zaspokalaią:
ceimi,.Przybyły!pód tę porę Senatorpaństwa J. W. 4.
z Petershuvga, odwiedzaiąc choregó ,;kiedy się dow -
wiedziafo;przyczynie cierpień , dał.wtedy pierwszą
wiadomość; „że w.Rossyi' na tę: chóróbęy żpomyśl-
nywskutkiem używa się: roślina, zwand.po rossyy+.
sku/łoroszka.Wneuposłano ponią;doRetershurga,
a.sprowadzona i użyta;'. naypożądańszą»na osobie
chorego „okazała: dzielność, „Powtórne poźniey
w.klinieemaiwersyteckiey: doświadczenia, ;stwier-.
dziłyotey; rośliny skuteczność i odtąd:wprowadzoną

1224)

dyczmey: nies były.mieszczone! ani. armakologicznie
opisywane; sdla'tego miktsięich, rozbiorkm chemi-
częysy,nie;zaymował „twapitekach'mie utrzymywano

ł em. nich dbadań : Ża«
dneyBąweL w pismachporyodftznychzagranicznych
wzariadkionie znaydaiemy „dniewiemy: ak; daleko

askutęcznosói wik us obcych się -
rozeszła, 4daiesię;że.pierwszyotażddopiero w roku
1815 Pan A. /Y'erner doktor medycyny miał o tćm
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rzecz w rozprawie pro gradu (b), gdziei nasze fat-
makologiczne opisanie wćspół z chemicznym rozkio-
rem w krótkości położył. Oboie to z dokładniey=
szćóm teraz wyszczególnieniem podaiąc, przyłącza.
my tu irycinę (Tab. VIL) zrobioną z exemplarzów
nadesłanych z Jurborka od pana Brańskiego.

OPISANIE FARMAKOLOGICZNE.

Cała roślina, iak ią od materyalistów otrzy

muiemy, pozbawiona korzeni, składa się z łodyg
poiedyńczych, liśćmi pod wierzchem osadzonych,
powiązanych w pęczki, między któremi częstokroć
poiedyńcze, białawe, zawiędłe kwiaty a czasemi
iagody viedóyrzałe, zielonawego koloru, z kształ-
tu do malinowych podobne, znaydować się zwykły.

Zielue tey rośliny łodygi, proste są i gładkie,
niby cokolwiek bruzdowane, iedney linii grubości
nie przechodzące, od 6—8 cali długie, u spodu
pochyłe, rdzawego koloru, pod wierzchem zielona-

wć, przerwami członkowatemi od 1—1$ cala ode
ległosci oznaczone, w których mieyscach cokol-

wiek są zgrubiałe, dwiema pochewkowato pręt
obeymuiącemi na 2 liniie długiemi błonkami, podo-
bnegoż koloru, opatrzone.

Liście są długo ogonkowate, po 2 lub 3 na ie-
dney łodydze pod wierzchem osadzone, podobne
do porzeczkowych, lecz cokolwiek mbieysze, lubo
i większe od nich bywaią, do 5 lub4 cali średni-
cy dochodzą, okrągławe, prawie 5klapowe, nie-
równo ząbkowane, piłkowate, znacznie pomarszcz0-
ne, na powierzchni górney ciemno zielone lub nićco

runatnawe, częstokroć rdzawemi upstrzone plam-
kami, ze spodu blado lub brunatno zielone, ledwo

Pawa,raz

d

s: (b)- Diśsertatio jnanguralis de Herba Rubi Chamaemori.Vilnae. 1815, 8.
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znacznie kutnefowate»:Kwiavz;pomiędzynich po-
iedyńczy; „długo.ogonkowaty;wadzieć siędaie. Za-
pachu żadnego: prawieriiemaią;  sniak wszelako zna-
czny, długo uwaiący:wgębie; cierpki z.przebiiaiącą
się stódycządgoryczą ledwoczućsię daiącą, połączony.
BER DekBEEjadne „kiiódnow wacyi! lisci na funt
płynuzgotowana; kolor mażółtawo-biuńawy, po
ostudzediu mętnieie:-„Infnzyą daie:podobńegoż ko-
lotu łecz.ypnzezroczystą: a oba zapachydó infuzyi
z kwiatu;bzowego:podóbny,smak:tubyrzeżuchowy,
na. początku. -Ściągalący,. poźniey, skódkawy. z nastę-
puiącą: słabą, goryczą, [ynktary: zstych, liści ro-
biónćs-wyskokowai.eteryczna, kolor maią ciemnó
zielony; «exbakt daiączerwono. brunatny, którego
się blisko połowy ażytey rośliny otrzymuie. 3
styA. ..bóeo Bisb. vwoleoń /'ą 0gts50 tmydoszowA

obsld baza DOŚWIADCZENIA CHEMICZSĘ. (WOLWNSOSZ”
pszo „ctbęm SEOFO0My manysoso1 N. „ędasłgo:
i logo die Asiwlodoo mordódzyw Ń. „gałóś piąb

Świeża tey rośliny dekokcya iestmętha, przeż
„ dłuższe atoli stanie cokolwiek się wyiaśnia i osadza
proszek szarawy, do krod malu podobny.
ursZreagensami następniesięzachowuie:
+ Wynktarę lakmusu cokolwiek czerwiegi. Z toz+
czynem /galarety zwierzęcey. wnet sięmąci, «ścina
iobfity płatkowy. lub.gruzłowatysdaie:osad.  Do-
dana anfnzya.gallasu (iako „6kwąs octowy, żadney
niesprawują odmiany. Solnik iwapiendy brudno-żót+
tawy asiąvczan glinki, węglan:potaźwiwinian po-
taźu o oo „obfity, żóltydi palęhny spra>
wnią bosąllji podobnież-się. żachowaie.zkwasem

. siaczhnymą cisalettowym,.| wodosolnygm=i winnym;
adbot eziwdtożijćnawetstanie, żadne się

nie cdsadzaiąyi nadwinianu fiotażukryształki; podo-
bny sprawnie skuteky-golnikiyocęłanybaryty, osad
sprawiobysiónzezyten o0stątni.» 1po1części: się tylko



w kwasiesałetrowym rozpuscza: *Zwódą wapien*
ną cokobwiekmętnicie.Z:kwaśnymszczdwianem/po<
taża znaczny powstaie osad, miuieysży;ze!szczawiae
nem anmuoniiakalnym:| Potażrezysty mały spra*
wuie osad „ionie ammoniiałkw! nie; wydałe> /|Z am<
moniiakiem! brunatney nabiera" farby: i ledwólslad
okazuie:żółtawegó! mątu. «Zosaletranemotsiarcza*
nem srebtiapobfityszary pówstaie osad. Zóccia=
nem ołówincznaczny, «2. saletrinem"tego"metallu
mały, aznadśoloikiem isalewanenr żywego srebra
daie obfity: żółławyosad ;. z soluikiem cyny mało
się mąci „dpłyu czerwonopomarańczowegó nabiera
koloru, ''asokoło' ścian kieliszka,”drobnesołmiku
potassowego sosudzaią się kryształki!" Zesiarczanem
żelaza zielonym, obfity ciemno-brtmatny, wlzipirzeź
kwaszonym czarno granatowy daie osad. Kwas
szczawiowy widocznie ią'mąci4/W/dafe osad blado
ceglasty. Z rozeżynem wyskokowym mydła, osad
daie żółty. Z wyskódkieh cokolwiek się mąci £
mały tylko powstaje w niey osad. 75 5*%we

zżfb350620 I SIIOBIYW 9i2 ASZYJDA ff 8] 10165. 95 i
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1. Trzy wneye'suchey rośliny z'trzemafuńtami
wodyzwyczayney,wziętoma dystyllacyą;'żktótcy Z
płynu .przepędzońó;' «/ ten się w doświadczeniach
następuiie:zachówywał; żapach dosyć uiącny; poż
średni między zapachemwody z kwiatybżówego.i
lipowego; kolos'griat białawyi widoczńierbyłane
tny, co"zdaiesię'oęskażywać.,że|łoniewisobięza:
wierałeżęścij chociaż się hitoleju lotwego mie od<
dzielało, 5 prócz 6sudzatącegosiębpa kilknodniach
mątu: Zreagensam) zachowywałsięciakowodadys
stylłowana,? wyiąwszy; że óccidnem'ołowiaznas
cznie mętiiieie:" Ciężkóśę gatiakowa' iegoshnało róż
żmiła sięod<wodyozwyćza teyl21u42 siuwsiqe yad

-2 Płyn=wo>retorcie/piożostałyz?gddzielowo:od

   



c 888 «=
gaszczu,aostatni,kilkakrotniewygotowanow wo-
dzie... Zotych.wszystkich„płynówowzymano przez
WYJATOWADIE „g7A0 „551, suchego extraktw, który
był. dojxóżnych „poprzedwiczych doświadczeń uży-
wany, Części, włokniste,,ważyły:„po:wysuszeniu
PIELNZYNN morłico srwBiq 1 ,oisiugqoj | gamą
| ułkłasności.ewtakiu. „rSubstancyąsianowi lek-
ką, gąbczastą, nieprzezroczystą, czerwono- bruna-
twego koloru;zapach masłaby; smaknapoczątku
słonawy, ościągalący,, z pastępuiącą„ledwoznaczną
słodyczą „i małą goryczą,połączony ;yrz powietrza
wilgoci „nie / przyciąga 1.,żadnym nie piodpada dal-
szym,qdmianom.., We 20 częściach wody rózpur
SCZORY,(216,FOZCZyNn, mętny, ciemno czerwonawego
kolorh>sktóry po. przesączeniu przeźroczystym się
stale brunalnawyzostawuląc na papierze wodnym
proszek,;a „phm, przefilwowany, porzagotowaniu;

ZnO wamęlnieję, i bradny,dale osad. „Ziweagensami
chemicznęmi ,zachowuie się iak, dekokcya: wyżey
w Lopisana.] 100, | i
ob owiensidobo4 Ostu£5 upbs srdloiw sa

=91034 0, 03905 HS W: missio gajegrywsią

BZŁY aśliny snchey, pokrajaney iocżyśczoney od
pyłu gran 1000, kilkakrotnie; we'dwóch fuvtach

wody glystyllowaney„ przezgotowaniejwytuwiane,
ża łnię,, pozbawione „pierwiastków«rozpusczal-

nych, zostawiły gran 615 części włóknistych. | 4

5124, Wszystkie. w,popozedzalącóm działania deko-
kcyg. (A )siowyjParowane (do 12-mocyy; zostawiły po
przefilyowani. przezo papier owodny, substancyi
proszkowe.bez,żadnego,smaku izapachu, szaro
oliykowego, „koloru,cgranoB4osktóracpoobmyciu
wodą i wy suszeniu, gran 26 ważyłaylatę.czystym,

DAZOANĄ s14BQo skokiem któży:się pię-
knię.zjelio za bwa kawi prana nie-
rozpusęzalRey iaiOŁyy oq lyżew citado smoidgący 3
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5. Materyawe wizącjm wyskóka” rozpniśćzóż
na, a po oziębieniw na powrot ósadzśńąća sięż niego,
żadnego prawie niemasmaktt;" późńieydyłkó aż
cokolwieksię 'przebiis; wkąsshiu idkówoskpodać
tna,  ugiiataćqsię daie” w*'paldnek, udnó ad (04
gniem topnieie, i prawie całkiem rozjdścza”się
weterzesiarczany;w ólegku*terietynowym i

migdałowymi1550 „gIzYSDOTSOS OM „PIARAOL FX 8 i
4. Część tierozpuśczalia w wyskokii; [proszkoś

wata; koloP*lniała" białawo: popielaty, mie rózpu=

sczała * się *w: wodzić; 'wwyskaka; eterze fsiartza*
nym, olejach stałychilotnych; aw apegczie
wym; animoniiak nie 6a nię nie dzisła; ługówi
kaustyczneńiu  potażu czeryyówo' brunatt dńdai6
farbę, deczo bardzo małow nim się rozptisczaj
kwasem” salerowym nalańa;* piękhńić €Z6rW niego
nabiera koloew i w nimsię po większey fczęśiróże
czynia; * zostawując” wszelako cókolwiek'6stdu7wa
ogniu tleiąćo się pali, dynifłówącego papieruwyż
daie, i szarawy zostawuie popiół. Istótśżacćni póź
mieniona wielkie zdaie; się mieć podobieństwo do
pierwiastku Po/leninuJohna zwanego, od które=
go się różui; iż na'ogień wrżucóba tolkfićbiać by-
naymniey.nie elryryta 010018717 £000L OBTĘ pfęq

5, Dekokeye "poprzedzające (3)' duły?o żAgęć
sczeniu/gran *506*extraktu 2 własńościśhii!W żey
w $Ilszjaiogdishnefnłąs> 010 osią (lWGleoS BOYA
16. Dla! oddziełoniaezęścigumowychTub*kle-

iu, rozczyniono: extrakt (5) 9ż riśłą ilością wodyi
dodawana „czystego '>wyskokńy' | póki'*powstawał
osad. Gdękąnpłynrobyaaiek o OŁóiNE pó

papier wodny zpkęebiitońkdey , ódśtawiówó”du złe
szego rozkładystyśnw 06 nsig (Uiaosżne(W ! gbow

7. Osadonkfiłerze pod postacią pilchnythśBłas
tków pianą ycd BA u KilKakrotińe
wyskokiem obmyty, ważył po wjsidzdkiigrawigo:
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Koloriięgą orzechowyń bardzo!iest:lekki; pulch
izn darwosdającyssię'w pałcach.ad
ucierać; ,gżadnego; mielmaczapachu; smakiałowy,
wkąsania mocno|dozębów przylega, a zreagen=
sfamie ironreśięszachownie, zróżnicąiż
sięjniescałyowewodzie, vozpłasćza lube:tey znaczną
nadaie.<gęstość.,. „płym kleyki formując. Zdaie się

dźokdeiem, roślinnym zopierwiastkiemwyżey (a)
opisanym ;sdcykehspolleninu: bieństwo.
soiBy Płymiwyskakowy(6)wodą rażlanyy. aoi

styllowano; pozostałości rętorcić wodnista; farbę
miała piękbić, czerwoną,! smaknićcb rżeżnchowy;
ląrdaęsócjąGsiacyi słodkawy; /z reagensami zacho+

a A($AL Rze<żę
ką akwasem siapczanymaleiczwodą'wapien=

=Ps obfity dawała osad,  Pozostałość wa*
ridran"208. posiwysnszepiużalwzdyshi stanie,

sabstaqcyą,ciemno brunatną,! knichą od+
ła licy posia,łarwodaiącą się; n4. proszek
ucierać eterze siarczanymi w czystymwysko-
km, nie,sięnie rozpuscząła+rozczyniona w.wodzię
dawała ,płyni mętny, ikióry: w, czaśić: pamkaiek,
krudno,żótiawy osadza prośzeka docolej w 6le93
etfi sgoch sexiwaktu wyżey: otrzymadego|(3),,r0yrozczy-

nianegobwe wrzącey! wodżies óbialonowonence
NERa przezrwodę:wapienną; któ-
zy, gran;50 ważył... yBeszi grano 180|za extraktyn
policzyć, można,(e). udysiQiIMYOBSTW ON1980 W 4103

-Gdwilo qjeysaćOTSASTĄ $/my. gisb ;BAOZUĄSOT gie

Gift sasiotow myogsty Tirdodzyw x ; wtolod ogaw

„ożąsb Tysiąc. gran. liści «na drobny proszek:utłu-
czonych.s wywawiano potrayknoćasbuncyami: ete-
„gfsisbboi uiassbaoosrą oq +wodsi mysoso7 ;9iaieos

ibow poŁOM aa ots obowiHK: AMUT

|ośBhĘMYRWEAGEOWIAPOPR sie„TRE
3 b kariocanoślinpyck zddonęjjć) Jake akc z DF
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ru w retorcież tubulatarą; doprowadzaiącpłyń/do
zagotowania. "Tynktura *eteryczna”ztąd mie ż
na, kolormiałaciemaozzielony;0lecz góry naw
patrzając, © chociaż:sbyłałszupełnie "prz 4
zdawała” się bydźrciemmą ikafi wego kółarw;| strałe
miała: eteryczny, chłodzący,wierza
czony j 5a kropla:ma wodęsprsęzoday psi NW
na. iey  powierżehbi ;*po wypurówanit dobroWol
nóm <eterugopozpstała istota bladoziełonawego ko>
lorn;  oddziólsiąca się ów:postaci obłóczkowatey,
która potónbna dnoopadała: | Proszekieteremvwyż.
trawiony:do dałszegoodłożono wożkładd?| | 515%

lg, Wszystkie” tynktnry) ćterycziez 5! razeńt'"pó.
przefilrowania żinieszanej *złanedo rętotty, 2/40
daniemkilkuumcyywody; lekkimrprzedystyłowane
ogniem. sjeoso4. „baeo, ałcwsb yitdo ósbisd ,ga-

4086 Pozostałość, wsretorcie9|pó?przej Be
eteru;składhłasięczpłynuwoduistego'almassy żywić.
ćzno-woskowey która:się' na. pówierzchał thośiła,
ważąceygrans+t po osuszeniu. 951019 N DA i9talt |

>obHHlasności materyiżywiczno - woskowej: kob.
lor ciemno ziełony,*bez smaku; żapachsłaby; idósyć
gęsta, wpalcach uguiatać śię daie, Wstopniuwódy
wrząceyńie topnieiej a wznacznie pódwyższonepiem-
peratarzey tópiąckię wzdyma,białewydaie dyńy4żie
pachemdo-gummygwajaku podobnym; żajjalónćin
snytn.gorepłofnieniem iczariiy pulchny zostawiiię wę-
giel; w eterze wrzącymi oleyku tęrpetykbowyńśzdjiet-.
nie się rozpuscza; daią przezroczysty oliwko<
wego koloru; z wyskokiem wrzącym ucierana mę=.
tny: fórmuie rozćzyh , "Ga 'dwie”różdziela(się dzęści,
2 którychiedna wietkniętą;j «el (OzpKRKAOWĄ
zostaje; rozczyn takowy po przecedzeniu i oddziele-
nin massy woskowey, z dodaną małą ilością wędy

przedyś ylłówzay zódiwilię-Brd Łyjcy bkddzo-
A

OT .WO +,ż

bey, 4) „wodnik sktóry:opo:Wypakowaniu* daie



massęczerwono-binivatną; malącąsmak przykry, go-
sorenięgośsieiwialiimtdi Tak

w„wodziezimney iakodywewizącćy bynaymniey się

nie rozpusczaj aednakże:długosz niąsgotowaha, roz-.
miękcza się, przechodząc stopnianii wsmassę sma=
ruiącą; oeiempo sziełónawegoskolorn vprzez długie
ucieranie/slwodą,: zypełniesiączyni mętną Esniak iey'
bardzo przykrynadaiesaw ługu potążu kaustyczne=.
go; josczęścisię tylkowrozpniscza;mętny!daiąc roz-
czyn;|który się ż/czasem wyjasnia, rozdzielając się
na -osadui płyn przezroczystyzielony;5ż%ammoniia-
kiem kaustycznym łatwiey'w związek wchódzi, płyn:
daię mydłasty, brunatno żółtawy także mętny; lecz
się mie zińiegórnie osadza. 100% O tisig ,alefeos
-o140Reżczyn wodnisty, po oddzieleniu mass ży)
wiczno woskowey (5) pozostały; wyparowany, dał
gran 18 istoty, którey następuiące własności. Ko-
lor czerwono brunatny, zapach słaby, smak cierpki,
kwaskawaty,:nieco szcżypiący;: na:proszek, utarta i
wywwawiana wyskokiem, nic-prawie w nim sięnie
rozpusczą;.żółtawą mu tylko nadaie farbę; beż śla=-
duprzytomuego, kwasu. Cżęsć pozostała na filtrze,
postać:ma proszkową, <kolór:żółto:brunatny, smak.
nieco; kwaskowaty, *i zupełnie się wiwodżie :rozpu='
scza:! | Ręzczyn. takowyz galaretą; zwierzęcą eokol=.
wiek się mąci, z siarczanem żelaza zielępy; az: wy=
skokienisped postacią płatków; żółtawyodaie osad.
Zammoniiakićmciemno|czerwonej:ńakierafarby,
z /kwasemi osiarczanym; mętnieie,vzowinianem potaża:
antymoniialnym, żadney nie podjadasódmianie.
(-)4aRozostałość prosżkową(i):po wydobycii zniey:

części,yrozpusczalnych:przezateńj;kilkakrotnie czy--
stymonidewanorwyskokiem, ii wcieplestwyttawiano,
pókisu poecREEt niesnadawała;kolozuaesiw 000
1964 ( szystkietynkturyzcz,dodanienwkilkuuncyy

wodyprzedystyliowańezostawiły wsetorciegrau46



materyi 4 częścią:proszkowatey: ziełóśawego koloru;
częścią zaśw massie 'czarhozielinawey, 'smaruiącey,
która cokolwiek do:bibnłyrwsiąkała'i przeświecaiącą
zostawiała plamę; z resztą żachówywałassięiak'żyś
wiea eteroway(a)aciaqoje opsborbawią „+gi8 swsolątm
519. Płyn w.retorcie pozostały; ważący po wypa*
rowaniu gram24;składałniassę siaktby: oleynąy zie=
lono oliwkówego kolor ,*gęstości skrzepłego łoia,
podatną ; tlustąiswaruiącąwdotkuieniu; smak iey'
niezmiernieostry, gryzący, obrzydliwy; zapachmo-
ceny, do:rzeżuchowego podobny;z wodą 'ueierana
i doprowadzona/do stopnia wrzenia'daie:płyu'po
przefilirowaniu żółtawy; część draga nafiltrze po<
została, gran 6 wynosząca; farbę miała ziekonawą:
Dalszych doświadczeń , dła;zbytmałey iłości'pormie-
nioney istoty; nie czybiłem| vswołsów. odcoiw

A so%osyzBiws oopiwgaą AB YSTOJA <lotal 84.asz5
> Aeae: „ydie dokąśś „ycdsąa1d Oodow'1980 101

1. Tysiąc gran teyże rośliny wproszku'eżystym
wytrawiopo wyskokiem. Tynkturaotrzymana; mia*
ła kołor podobny do'eterowey, ciemno zielony;co=
kolwiek «wżółtawo wpadałący; a'zgórynanię pa=.
tzaląc , czerwońawąbydżosię wydawała;smak iey:
na' początku” słabyy* niecojkorzenny,z nasięjuiącą:
obrzydliwązdospiołuńn: podobną goryczą;! długo:
trwającą wgębie ssslos siamosownie s loraj

'2. Pożostałość*proszkową ;' po pierwszómwy*"
wawieniu;kilkakrotmiesnalewanowyskokiemna60%
Richt.; 0ot60' powtarzana” pókimic:kolorw*ani
smaku niecńdzielałdj0q 310 900055 ,amyalsudowyjdz

5. Prosżektey rąślibę wyskokiemwytrawióny (2)
z BIE oddac ord A
exirakt bardzolkłeyki 1i mocho'lgnący;sz thkiemiż!
prawie własnościańi siakiebmiao'w $Hłybas opisany.

(i 4. Qzęść! włóknistw pozbawionapidżygckith pier--

wiastkówrozpusczałkychsoważączogra (br5,, dała

PPU $ie 43



peeanez cake który sięnic'wwodzie
ń 6 KADie | s Kaolsqyw ułąyk myazdaw 7 A

374.5: Wszystkie. tynktary wyskokoweń(1. 2). po
przęfiłtrowaniu, „razem; z.dodaną : wodą zmieszane,
wolnjanprzedystyllówanojogniem. Rożostałośćwre
torcie, po ukończeniu roboty, składała.się z: części
żywicżney vi płynu wodaiśtego. Żywicagrang6-wa-
żącaj|aniaławłasnościdoreterowtypodobne, $ IV, 5,
w opisaney,>łeczsię,wieterzenieznpełnierozpusczała.
Płyn wodnisty po przecedzeniu i oddzieleniu żywi-cy, piękiyCzerWóky WIAŁ KAJĄĘ (nik dorzażnichy
p obny, mocno gorzki i ściągający, awy parowany
0 znaczny gęstości,, gran 75 ważył. W takim
ZATW
p”mwnitkisięciągnął.|0żysós€
* 6: Extrakt ten nal życiewysuszóny,tarty na
0 +1. »  $adobo dala ied ob pidi4 21? ph 100 Zroszek, czystym wylrawiono wyskokiem.Płynz te-
0_otrzymany; zmieszany z wodą i wypatówany; zo-

stawił grań 5 istoty podobney, iaka opisana w do-
świadczeńiu$TV; 4. //Pozostałość:nierozpisczalna
w-wyskoku,>do/ ssuchościiwyparowanay ważyła
gran'504/'kólogiey ciemno-branatny;z weyrzeńia
do €xtrakiwCatechu podobna;ośmakvbardzo ścią-
giiący, słodka wy ; krucha; sodłanuiey dstący;: wuż
dno Się w owodzie zitnney „rozpiuisczaj wzreagensami
iakgarbnik sięszachówuie: 4040) dsiszo sasam sd

Zaioe Asgogą 2isbs 2i2 dsi ołdiw
«l © bosrq od ,08 wb A %u agł-doiwiodsodot.
"to ssDwa'tysiące gramnasuchą:dystyllacyąwy*

stawióne;dały*na początku płyń wodnyprzezro-

cysty oponie kary mapa toe omniesiąsoleiól„pre pkłowyoj
pO Ćw: "Bddckopiec dystyl-
lacyP'qwzechódził płyn gęsty, lgnący, brunatnego
koloru, połączony z ołeiem czarnawym, przylegaią-

e.

cym do ścian retorty,-a..il 24 wynosiła.

  



ty. WÓB W

wiimokniapiatoniwnowan666;któ+
ry w srebrnym tyglu wypalony, ze iłgran 95
popiołu: Zwozbi fegookazałosięjżemdw swym
składzie 'sołhiky i węgłdns pótzżu, „siarezan” Wkj>na;

niedokwósżełożh , małą ilość głiikiveokoływiekc pia=
sku*hrzymieśzdnógo. ,pJodot MAWOSOPO2U oq „$i0102

sit porównaniawszystkichwypadków.rinieysze:
go tózbiorniytwynika, że'wotoo6 częściach zielnych
maliny qddzieln płeiowey;znaydaie się 9062190 w

wać aitólaisbbo r uitosbasasnq og qderabow myfA

O OKraĘ |
 

j negacji W 8 «popiagjnoa jddaiog o0o0id „adobe
A SODONK aka 002SE 4awo NUDE

64 Fisbeaffynu dzskwińkidai cóńć gotądzówejoć3: PÓOBAS
> Eznetiaind

Siowezólsiey add |oleyudycśbikiky): 5 IAabdaj dntók s gdeńsi

NOBCTWJOLA Ttkj KE
ż5 Części łó GRĄ 750 Gagi Way KyJeYsą „laseh

-0s SAYCOPBEJĘOW I SHoO% £ tanszaltnie pomącą

BDO pasziĄd AGI 47FEN łóboq yaddei Ć u61 Se

0Wzktórym: zwymienionych pierwiastków:nay=
większy zawasty: siest skutek,miewiadąmóg wnosić
jednak: możnay: żew.extraktynie, gatbńikuj matez
ryl żywiezaeydadustey,szukać gowypadai;arw tar
kim razie ypktara ićywyskokowa ze słabym spiryg
tusem robiona; OPO YO as6+
by można extrakt ide okcyą. Na częściach lotnych:
nie wiele iak się zdale A: 6 można.

|. Jakożkolwiek ten wk iłdawno, bo przed5 la-

oplawordaoeiete2Sir
nie« see stado wi haszych wiadóBiościeW$SZEo
lsko- posłużyćmo sparczaenwić dlo ięaBĄpiZyA>
wnieyszychi poni tce aakdętaącycie Tp
8! z większącdokładnością: usk mopy zostęBiew
»ssaienu1d +qagogl. „rseęg qqdka DLEGANG1
4 eglęsrq „męwsaraso moiołos qtosogłoq „ola
deoc +9 niyogadzck0 d10191 tmiaż:ob 14:



ujędsłsak ób StABRANyCROGYS |

aiz| głzoq Gtolmyssti „dloiwzaka Pocis
„Bin altany". seen lfee Ssafrany węg. Skafrany, a.„Safe

o m, hisz. Ażafron,Pt:t.4. rao,wł.„Zafe

afAREwoopoa-ARRlit. "matot. Sap-

 

880 KryłŚ, (A638. Zd/far: Ha, zatiśkk (lua,
ls Korkam SU4 a(2 dhpopiebełMe dor

-qxa ogółówe udłboiw addnalłówwć ob siawaążóśe ok ybi

ceań: sło, Soneówy:„Grousorientalie, stopa 10:99go,
gi SĘ verus, nobilis, officia is, opa?aus

eT iloe „siatówy icus,gallicus, anglićus, MaŁGRhawaricus,
słot u ręję A 4 pia WARS 0 2WOMYT: si5

io (e sola 519 28aaló9W oł Ojos"
Opisanie: Szafran onżotej iestczęścią kwiatu

raydaźwkowicy: tegoż nazwiska, którą botanicy
znahńeniemamianuią;nieiestzatćni, dakdawnicy
błędnie:irozumiano;: zpręcików czylioditekpyłko-
wyęloszłożony, * Znamiona te, stęgmałatroci, są
we środku skwiata:samego:zawarte, o'osadzone na
słupkustróydzielne; sjyłaśczone,»skształtanieco kli-
nówatcgo.,m spodu węższe wierzchołkiprzytępione,
cokolwiek karbowane.bUsuszońy szafran sk adaią
włókna awoistodzielne, wązkić, nitkowate; na cal
długie,czerwono- pomarańczowego.kóloru;'uspo+
dubiało-żóltawe,-rozmsicie pogięte;/bezpewnego

=ułożone, bardzo: lekkie, podatne;niięk-
teyegiętkiei'mastkie na dotkniegiey swieto:połysku:

OR tka ograkńnoiwi na:proszekę ucierać ; omiiędzy
niemie zaaydaią:się częstokroć szczątki sainych słu-
pków "razem rzerwane. Zapathaus aiader/mocny,
przenikaiący;korżenny, sobid właśtiwy,obeymuią-
cy:głowęg : wc „szczypiącyy*nieeQOstry;
korzenny.«Ślinęmocno żółto+póniaraarańeżowofar-
buie; 4 ia wodziei oleiom, wszystekswóy
kolor„żółtawy SL puie, rawie bezfarbnezostawus
edi 132% 13 jo 3PEN 0PARA Wilgówią,złotawo-
żółty ihend, BU z mo-
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W rozbiorze chemicznym szafrando Roz5iór.
naszych czasów nie wielki uczyniono postęp. Jan

Fertodt (1): aywiętey 6nim"pisał,tadżićż"F/ór-
ZA 2550. NOGOSR „said. OfROŹ zlod „wsęz.stox 3

man, Eitmidlen  Lemeiy, Junetór, "Neumann,
Geog)ray.i dalsi; wszelakox chociaż wszyscy,0 czę-
ściach składaiących szafran rozprawiaiąs iednakże
gdy to stosownie do wyobrażeń wieku swoiego czy-
nih, twierdząc że się wia”składać ż siarki , soli sta-

dych ilotnych dłochą napoionych wonią, soli kwa
śuey, urynowey, pierwiastkuoswego, lotnego iole-
lu, przeto nie w cale nas nieuczą. Geojfroy (2) owzy-
mać miałowsrozbiorzechemicznynispirytusóbtry,
bardzo. lolny; 1 następnie płyn niecoikwaskowaty,.
ponieważ tynkiutęlakmusu:czerwienił, tudzieżsbar
dzo! małą alosć; olein i soli lotn 'ammomiiakałney.
Przywęglan'potażnżadney podług niegos waozczynie
szafranu;sanie, sprawnie odmiany; sale wwoda: wae.
pienna: słaby:daie, osad /białawegoKoloru.  Nete
man (5) zasadżatąc: się na:doświadczeniach swoich;
przyymauie, 'że sząfranskłada się z częściżywicznych,
gummowychycsoluych, ziemnych i wodmistych,lktó»
re bardzosibtelnemi cząstkami oleynemesą „przeię> .
te, a przezodystyłłayą addzielić się nie daią:: „Żuncyi
szaftanuosuchego,ootizymało5drachci gran |30 exę.
waklu spi

 

ryhisowego; ierwszega wyciąguź gran76
extraktu, wodnegoczyli: powtórzońego bwyciągu
1 2 drachmy |części mietożyusczalinych /ziemnych:
Z takieyżeilości'szafranit, wytrawiałącego:naprzód
wodą, otrzymad:drachnic6 extraktuspirytusowego
drugiego: wyciągu,o-pozostałośćsgfawe10ważyła,
Boerhaavesws:doświidezeniach: swych ostrzegł
  

 

jojżysew_ „ttojaloi sisbaew ;iwododzyw ;siud
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', my, lekarzem. Ar6 i imni wMovdwiie cbyw ydloc
(2) et DON k or2y*A 0 o
(5) Med, Chym. Th.'2. 8. 245, rónKesśak553 osbasd KP



ż
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navpierwey, żeś płyn (powytrawieniu wyskokiem,
nad/ ogriiem żagęsczóny, dub<oddzieliwszy wyskok
przezdystyllaeyą;daieextraktdogęstego czerwo*
pego:gleinpodobny,hatącysmakibardzo ostry, szczye
piącyykorzenny, gorzkawy;jsteńże:ćxtrakt takw wo»
dzie, wwyskoku; iakoAwołetaćhsię rozpusczał,
żadnegóniesprawuiącmątu ;*co gobardzo zastano=
wiło,oponieważ:ta istota ani do oleia; wyskoku,
żywicy,+wosku: ani:do: balsamu: odnieść: się nie
dnie(4) Jesttotensamy pierwiastek,iktóry nieda*
wnemicząsyna nowo odkryty iwielofarbwikiem na:
zwany:został. Ek JaWa gi WY To18 88 ( 0% Et BK

-—-4 Podług tegoż: Foerhaave ,etersalewowy, wy:
skokićm nozlany, spiriusmitri dałlcis,.naymoeniey
działa+0a szafran,i daie tynkturę krwisto czerwo-
ną .(5):*» Chociaż: Neumann twierdzi, żeszafran
w dystylłacyt nie oleiulotnegonie daie, iednakże.
dvugischemit'iego wydawca Zimmermann(6) do-
wodzi, iż zfuntaszafranu, 14 drachmyoleiulotnego

- miało oddzielić. zllston (7)powiada;!żezfunta
szófraniuj: )edwodrachma iego otrzymać się może,
asLudwigo(8) z: funta; 13drachinydostałoleyku.
Dehhes(7) otrzymał ze 4eh unogy szafranu; wodę
białawę, czktórey, poniejakimv czasiedo 6*iu'" kro-
pał ołeykuzłotawo-żółtegorsięcoddzieliło Smak
icgo:bardzo był ostry, | zapąchmieźmiernie mocny,
właściwy:sśzafranowi bw wodzie!naodńo: opadał.
Extrakt otrzymany z pozostałości nie bardzo był za-
farbowany, smak, miał nieprzytemnie”gorzkii po-
zbawiony zupełnie właściwegoszafranowwięzapa hu.

Rodtdqt.25,L4ŃT „danużrejsioyki4B sdoaidnd>
ź za. dz dosddrsdsiogh. zadoziusb saw

 

ś go © „B.A sunsd) 000%

264407 .yGledasch Arzneyjnittellekre*T. 2:81 188. (1481.)
(5) Mayr, Dispens. univers. P. 1, 78. „gdzież 9ihó4:

5 :System der Materia ihedica'Bv4 829
. zadfąj tures.ońhtheraater.med.vol p. jj sTAG 4

 LĄ8PMurrayzzappurometdyvol> Fipog30i> 55% Wo
(9) Crells, chem. Jeurn. B. 8.p. 1t. ZBY
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Łevis (m)'z 16'mcyy dostał gran 80: oleykułotme»
go. Hager(0) pisze żeszafranywak wodą iakosi
wyskoktemy zupełniedaie'sięwytawidćyzóstawue
1ąc sametylko włókna białe; bez sńndktg zasachns
orazzewdystyłłacyiwilgotney'zŚwfawtówszyrae
nu, dedwo dwa!łoty ołeykałotnego się ourzy miie,
który złociśto żółty 'makółor,”niócnyzapachszafiram
nowy iwwódziea dno opadać" Dórfiurtc(ojopoe
wiada, żeszafitan'rozpnsczalneswe częścinie tyłko
wyskokowi(i wodzie; ale irołeiomustęptie, kiedy
eter siarczany iłddwo: bursztynówego nabierakolora
od niego, i że eter Lynktorę nawet spirytusową!sza-
frana -precypitwieżo ztądównosi,. żepierwiuśtek pa-
mniący:wszafranie, nie możć bydź-gumnią, łdeiem,
*ani Żywieą,słećzże stanowi aa
mydlastego , pódobwą. *Złromiśon:(p)odważago za
eswaktroślinby;łatwo rożpusćzaiący sięw wodzie;
dubo sięcwtóm myli, ponieważ weałerudzielny:ste
mowi qiierWiastek„iak się miżegrokaże:! s $i „1sbow
10, Szezególnabwłasność: farburąca szafiami,»dobnze
każdemu: znajoma: (q)"i sprzeczneochemikówiia-
wnieyszych.qiodaniintyczącessię iego składny*zwtó.
«iły „uwagę: PP.Bowiłlón: ka Grarngeń Fogekt:(h),
którzy się otozbiorem ego zaięli. Ztego się okae
"zało, żeSżafrhna mocne działanie promieni sło-
necznych:wystawiony,zupełnie bieleiey)a razem
smiak 1 zapchutaci; tak;sże nieichwodzię*antyty:
 Tyd osbisd sin tsżofsszosoq s tasmęsijo Msze
z ręsTqsin sita dsia ,tasyodrst

=G0y Płajinótwwitóse ogowistaiw siutsąos Yaotysdo
411) Lehrbuch 'd, Apothekerkunst, Th. I. 8. 195. 1805.
(12) Neues deutsches Apothekerbuch. ThutuaŚagówoa
(p) Tkomsons Chemie b. 4. S. 99.
(q) Cd, jędwa Sobrzn szafrauiiy milioncżęściozntwody.znóżzną

„ nadaie farbę.  Bęy Ad wwanu sasqał BM fe)
6) Tronimsdoejj2, Kougn A...RhamR. a. 8.086: SARAHtu
safftan; .par.Aidiia Grange4,Kogelasy RrIĘróhez
Klostermann. 1811.: 203 Anudlesyde:ChimiezproliL2ŻKX
P. '198. | iv q 6 38 „wisót „daSA>. „eWs40 fp)
Pam. Farmaceut. TVil. r. BN4, 29

 



skókówi6ótemenie udzielar5Szafrań'kiimny, przez
wysusżehie; +25 wrdcd ilgóci. Wodą zimną nala-

wiet iey: żółtawą badaie farbę, a pó 24 godzi-
nach, infuzya ciemnieyszą się staie i prawie Czerwo*
ńegó saabiera!kólórujsmak iey | idłówy a nastę-
pnie'kibywgorzkawy; tynkttirę Iakthuśw czerwieni.
Mochykwassiarczany,dodanydoiifażyi wódney, za
PeRo nad/ogoieni;czarno <brumatlńawo:ią far-
buię'zn HSO uda Wajcdiolerta:
nowegw uchodzi,«częściego pózóstśła na jowierz-
chiią: się wznosi Kwas|saletrowywfhałey iłości do
zagęsezodwy| infazyć dodany; ciemmieysząiączybi, a
wwikszejy zupełnie wyiaśnia 1 cały! słya staie się
kiławzi * Soliród tarbę iufuzyi żupełnie ni-

szczy; wodaswapieńnasłaby mątw nity sprawaie i
żółwwe osadza: płatki: Zi wodą barytyczóą znaczny
cżerwoniwydaie:osad; oceiaaołowiuzobóiętiiony,
Żadnęy hie'sprawuie odmiany, kiedyże zbytkiem zat
sady obfity żółtypowstaie precypitat. Saletran ży-
wego srebratsolan cyny czerwona y'dalą/osadi' Wy-
skok.2 infazyi zagęszczony;  białawe osadża płatki.
-sqAWydystyllacyi wiłgotney *szafranić,przechodzi
płya na'paczątkużółtawyą którego.śmiak jest kwa-
skowaty, | ostry, pałącyś tynktwędaknkistsłabo czer-
wiebijdwaorazgatunkiółeiu?łótńiegóssięotrzyniu»
igłpamy izsiadły:iopwsżyl ad kari26Ł68 W WO-
dzie owe dno opada;śmąłeiego badzićy/iestostry i
palący niżeliwody; zapach AlszAfnawÓWY; przeni-
kaiącygołatwo "się w. wodzie: ssozpńśćza4” z* czasem
w krystaliczną” zamienia cię istotę ;70wióńczas stale
się lżeysżymod wodyOłeyskrźepły, białego ko-
lorusuwępowierzchań dęodyetsię?urośił"wielkie
miał podobieństwo do płynnego, i w niektórych
tylko różnił się własnościach. Dla małey ilości obu
tych gatunków oleiu, waga ich nie mogła bydź
zadeterminowaną. Nie trzeba się zatćm dziwić, że

* og



u różnychautorów, rozmaite jpodane;są ilościourzy»
manego. oleiuzszafranuą|zwłaszcza ,że dorlego nie
mało ma wpływu sama |dobroć,lub: gatunekwtego,
produktu. s GH i sicie gie GSZYSIUMTOŚO © zsułui „dowe

Z. dalszego; pomiienionych, chemików rozbioru
okazało -się;;.„żejpierwiastek farbuiący:wsżafrasiieg
szczególną, stanowi istotę iktórą;wielofarbnikie
(Polychroite) nazwali, z powoda iey!własności, iż
z kwasamiomineraluemi rozmaite. wydaie kolory,4
bardzo mała ięy.ilość, wielką massę 'wody, zafarbo-
wać możę..!, Wielofarbnik kolor:ma ciemnó» żółty;
smak. .gorzkiędo szafranu. podobny ;: zapach puzyje-

mny,  zbliżalący: się do miodowego;nadziałanie
promieni, , słonecznych. wystawiony, » zstpełnie, się
rozkłada; od, kwasu siarczanego  błękiiney :ąs0d.
saletrowego zieloney nabiera farby; ą siatczaneny żdlać
zą cieamo+brunatay,daie osad „o Wszystkie ma-

terye żółto, farbuie; łączy śię zwapnem; barytąi
potażem;. daiąo, kombinacye; mniey "więceyorozju=
sczalne.„W. suchey dystyllacyi wydaie płyn kwa-
śny; zawierający wsobie cokolwiekammoniiaku, óley
żółty kwaswęglowyigazwodorodny siavczyśty./Spa-
lony na popiół,ookażuie przytomność węglanu, siar+
czanu,1solnikw potassu ;; oraz węglan: wappa;„m4
gnezyiiżelaza. Własność ódurzająca szafranu, bar-
dziey, od wielofarbnikupochodzi abiżelicod [gum=
my, ponieważtylko materya farbuiąca z óleienold-
tnym złączona,|wtyakturzewyskóko: ć usię;zaayy

duie, a. extrakt „zoszafranu, prawie całkiemztey
składa. się istoty, 1/2. tego wszyskiego: wynika, że
kwas siarczany.za reageks) posłużyćmożedo odkry-
ciaszafranucw, ekarstyach suchych apłynnycha)10 l

IsyloTa WI ogadnyłą ob ow ataidoboq frior

żoli otsm gi „dostożoazo?w gie Haśso1 odlyś
f sfgoin ata dor sgń 7 „wiglo woódawisg dóęś

„ab oddiós gie gdosu si7f  „gacyońim1oJoDaz
29%
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ssyjęt106gitńńiachszafianu<zawićrasię:
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oROZA ituigżonię ww Had jg diedtó.
wnie ja Pakabkię nawschodni, a riki,
eu tojś i"Coctts"ówrópaeńs. kasżtyI

3ł na kidy póczytywanoadzy” deion0? 1akóż
| Chaśl fdfsktótRĆE ię ażedsewórdalez!Tećz - teraz
nawsłiądzie, w jąwszyPeisyą, ało szafeakiu ujra-
WJają. Egipcie aćdobiesićń Róyera, 'wszy-
stek sz"adolekarstw.RL ŹEurópysięsjiroż
wadzą (tj:'U' nas edrópcyski dl teg6A; Gka jędnąj
SóPóóża, że „okół ięgóupra osa
chódjć óczęto,iż łatw „ró, i -Ahieć 426
ŚM edo nietak czę= bywafał ŻARY (w
SA) dźieli si „ni ZAiaiLe o

fiię iKrólu?zk feyścdzsę go póchóż
Kepią sigo rzęd zt wśchodnitń REŻ”nie-

aAi BRaf i wiszo 209 SZCZEGÓŁ
nieg Ja AŻ c” owad”po AA

   

(s) Berlinder.) GPhdrmeB. 6082456:MełopaKa
(t) Trommsdorff, Journ. d. Pharm. B.20: Ś. tgtę U ję:
(u) Murray, apptć mfell: volćV.p!237, „SWĄ = „Wfaobani (4)
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idzie austryacki,Cr. austriacus, bawarskio€7, bava-
ricus, angielski Cr. anglicus,i włoski Cr. itałteus.

Hiszpański Cr: hispanicuś, zza maygorszy IESŁlok:

Żany, ponieważ ten. po uzbieraniu. wysliszewiijyd

ochronienia good zepshcia, a bąrdzicy, dię odka

mu większeywagłysożywienia:koloru, 1żebynietak

prędko,wysych: „, oliwą świeżą odwilżaią. ,

Szafran włoskii kólór mabladszy'od onych, lu+

bo dosyć,darby4wydale;+ mianowicie| Gjóykyskiy!któ

ry wrazo-po.gó ie bywa kładziony:;„Bo aty

iest w pierwiastek farbniący, smak ma„sobię sat

ściwy, gorzkawy i mocno korzenny;.«20,W,

dla szacównyma„Czyniło (W)+. Angielski ay sze iesj

suchy, łstwo się kruszy 1 w poleach mawet. dale się

ucierać. „Szafran hiszpański uóm sięnaybardziey

od,„franelizkiego różni, że iegy. ARĘBORR EA a
sze,<A6 aaa af8. ibywych PIRNĘ oł

ia szatran inażs, Jednakż e iest

na Rada etwa sory

polis, szafran, swóy olejem ziaczalą,a paiwęt, DIE:

którzy,maka.89% przesypulą (x)-, disbóław
Oprócz.wymienięnych.nnków,xózmąlcy,dor

broci,,utrzymająięszęzę. NAisis;HAMA, YW
pa EJakkówBO 6Aby
Uo-żóltawych,, a„len.5 kd
od niewybiętanego,się płaci: ybiórkE"kc); żółitar
we, słomiaułMPROT AASYNARG w,bar: 29Ble
skiey,„PARSE AIRoSiReSEDI Hóish błsrjywy 4 wid

obroć, szatrapy, zalęży na,charaktećrac M,y
wymieniónyę „aszezęgólniey, żeby dnb
szerokie, podatne, znacznym byo yskhasOr bi

żalącysiędo CyRSLIŚWeBOjA y.sie,pie, ruszył© 458
A.

(w) s4Kati lewieon Ty 3.,8.:1238,TZ sibrsfi: (2)
(x Murray,k
w)(9).Ludośteć,kż: m.12 1, B45:9246,0„ld Ró Acoraiń (o!
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wszystkonaywięceyzależy!od*przyzwoitego ususze*
nia,spóśobwmprawyba nawet 1 od klimatu. Przy-
tóm,(pożutę i:potartyma”papierze;żywy: kolor żół-
to*powarańczowy dawać powinien: 0830 5
-09 Szhfran: przestarzały; branatnegokóloru, tchli-
ną trącący, nadtorwilgotnysci kiedy mazbyt wiele
żółtawych +włókien, 'zupełnie  iest' die zdatny do
użyciai! 3 ucisrtczz danuteg r1b q gissaotm prada:
+1Rał nie.*Ponieważ”szafran” bardzo: lekkim i
osyć drogim:iest:artykułem:(z); ztąd:ow handlu

rożmaitemi sposobami bywa fałszowiny3 kwiatami
z ionychv roslin;! iakoto: krokosu:'favbierskiego,
Carthantus| tińctorius <(a),* nogieta” dekarskiego,
Calendula officinalis (b), granatnemijs:Bunicagra.
natisja kwiatamiz rosliny Scofymus kisparićtus (c);

włóknamimięsa; 'słomą zroślin*wawiastych. pokra=
szoną(d) ;swszystkie' terzeczy tyuktutąsszafranu miż
sternie bywają zaprawiane. >Z Norymbergi często:
kroć'szafian: nawet'w proszku rozwożąktórego ni-
gdy kupować nie należy, pónieważ'iest zawsze mie.

szamiiią  sztnczną ; złóżoną: z żółtek sod'iay' twardo
aigotowanych, "z migdałów utartychs'skrókosu i
cokolwiekproszku prawdziwegoszafęantw 0005
-bKrokosem fałszowanyszafran;lepożnajesię zapa:
rzalącogo wodą, że włóknanienaiąkształtuklino:
watego ałe sązkwiatówńrkowychzłożone z brze:

pumisśóćdżielnemiy świetleyszysód szafrańiimają ko-
orywyskókczerwonoawadężółtolfarbuiąsłkwiaty no-
-odsącs dns 6 ędisbodov ył zo owask da) sia 30
61a" m55ve 575 w. yżolsó ŚGwytysun voew
d.(4) „Alstog| powiąda żesna iedencgrabosnchego słafrann; 14 do 15

satPte tacy92bytyokęctuee te
oPghi i0,aRPGR «medsweb„Fo baca28, Sabduby Archioi f. d.

arm. B. 2. 8. 82. .
(b) Murray 1. c. Ebermaier, Tabel. ubersichtd,Kenz_d.Arzneym.

8. 46. 4890: A
(©) Dieterioh „APfłanzenieichBawSob:wgg8y50% 0000 0)
(d) Ludetucitc..8..va46Bsc A „manśd „5 nod „hasuno”? (+
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gietek-kształtomaią ięzyezkówaty;keloryswietleyszy;:
1 «'zerwieńszą:„dajątynkturę odyszafranu: |: Włókna=
mi mięsai miodem fałsz ępialoią dawnięy we
Francyi dziać zwykłopdatwoz weyrzeniacdaię się
poznać,zwłaszeza-przypatrniącsię:przęzoszkłoćpo-
większającesawrzneony;naokień,przykrypałącega
się rogn zapach wydaie alboiest smartiący wpaleach,
Niektórzy mieszaią podły gatunek szafranu z francnze
kim, hiszpański teżczafrancazki, aStary i-przeleżały
zaświćżyprzędnią/ Nayczęstszezaśfałszowaniebnaj+
trudnieyśze doy rozpóznania ba-pierwszy/wrzut oka;
iest poprzedzkiące wymoczenie'szofranuw wódzielub
wspitytwóić, cosięzazwyczaywHollandyidziaćzwy*
klozalbawigrakawy popołowieżdobrym sniesza(e).
Oliwądub iakimkolwiek oleiemsstałym skażony

sai „zawszesiest tłusty parałatkożgintejcrwaskikkie
lepiey: sięrprzekodaćo tóm można; wrzącą: żklewając
go-owodą:-«ldoprówadzając:do zagotowania yroley
wtakimwazenatychmiastsią oddzieli: nm
chni będzie się unosił(f);, Gm S1' OE tbg

p Uwrzymywdnio.)©; Szófrangc rsk do:czymayghiraae
leżącyidklekarytw;asdzielność jego od cżęścislotnych,
zależy, szenególneyswszachowywaniu i nirzyniywa»
niu+wymagawoskliwości. , Nigdy:się nazapasAcie-
rać | ńa; proszelgiow:zdaczućy ilości niecpowinieńi
ten chować oałeżyywe śzkle-mocnokorkiem zatknięe
tóm.; « Całkońity |szaframiw. pęcherzu lub»PDA
go umiesz się dosł puszkiycynowey,:żebś: (część
lotne nie i łaiwo mogły uchodzić, a tak zapako-
ków utrzymywać należy wmieysca die
ystawnią -bezpóśrednie=sqha prwa

działanie prońnieńi słonecznyJa =a" tia
0 Wiest askayczneszafranu „jezytńą(*go

—— zssdu „dsósT wikowdić OUSCH
ada KOSEZ

(e) Foigtel,- ArtzrieymittalekreS2365:-Bs25h,049553. 6)
0) Trommsd. Journ.d.Pharm, B, 21.Ste1..6.2134849253 (>)
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bardzosważbómow medycynielekarstwem; mocno
albowiem,amózgrisystemat nerwowy wtakim spo-.
sębięciakopiumdziała,seodoświadczeniawszystkich.
więków.lekatzy,dowodzą. .Jakoż wtea:czas tylko.
pożądany, spqawpowskutek, kiedyzprzyzwoitą
osiwodnością, pad, względem:lekarskimi zastosowany
odci+.przeciwnie,Historya lekarstw liczne na-

SIWĘcZA, przykłady, . iak eżęsto:szafran;przyczyną był
smutnych„wypadków, ze. -względw imóey.:DA *
dzielności,kiedy.gonieostwożnie lub.za wiele użyto:
Skutkiemtego. było, odurzenieslepoth; :ból i zar
wrótgławys.:szaleństwo, apoplexyea śmierć.nagła.

aa się, należy nawet przebywaćw izbie;
gdzie: sięswiele zdayduie szafranu. "['oż samoma
3405 zdwyieć10ażyciu iego. kuchennóm,- OGÓUk"

siwiglu,kraiach, „a: mianowiciewkliszpaniiy
ułycie.knęhanoci szafranu bardzoiest pospoliteiczęz.
ste, lecz arudnoiest zgodzić się nato, iż dawniey:
w:.kelseoze iak,świadczy Zetmiślier „tak był lubio-
aaowkanidy że 80 po całey uncyiSoki
ewaca z „darysiq wok

"318Ja odiyoł fgbierski zafianmajeyważoym

iestartykułem, ponieważ nietrwałejdaie kolory:ba:
chąciaż frarbuik szafranu, płówu dbawełnie piękny:

zżółty udziela kolor, iednakże,ten;od.słońca połóż
iowiniąkkkiss379 s isbodooq;.AWOCAJ 8IASWZIE

A SRASY.dowiedział,się Pan:Cadet Q:

szczegolbęYy « Sindka:szafranug|żęywóreczek nim

naponiydupryłośzwy do żołądka, ochraniaod.
shorobkpakaWPan
BĘ23984408 znosić ia Się:1 waha-
nia SlatkH(au iazqsziH 93"m 1q: ob, sadakem:

(b ilgissiq woólsb

  

RADEa AA

(g) Geoffroy, mat. me.KWĄ3. 30, pdg 8. „15TĘ: 3259
(h) Bancroft Engl. aćoch,wZze er NK 19
(i) Journal de Pharm, 1. 1817. sttuzeGja NZ
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Zeszafran:Grekom iRzęmianońt do-'"Zżstóya.
brze był znaiomy,'i' że żteyże /saniey roślinyco iteś
raz byłzbierany,zdaieśięrzecząbydźniezawodną;
lubo starożytni"i iobym częściom róśliw, pódobue
nadawali nażwiska, amianowicie główkóm'pyłkoś
wymlilii białey, *0czómeśi „oko dioszó! przekonać
można. Użycie sżafranw nawschodzie, ograticziło
się prawie/dojperfum i kadzideł; mniey gonieróż
wnie wchodziłodo dekarstw. * Sżafranem wysypy=
wano” izłiys* teatta 1 place "publiczne, które kószto=
wną iorzeźwiałącą usiłowano napełnićwotią ; r0<
biono zniegowyciągiwinne; zachówniąceprodiiktą
tego zapach'naczas dalszy; temi nawetfontanny dapiełe
nianoyiakso tóm Zukan: znać daie; rózrnaite niemi
skrapiano sprzęty, na przylęcie znakomitszych: GSG
Grecy woo!ne mieliapidakyśkeYmą»
ści szafranowey,*do któreywosk tdalsze wchodziły
przyprawy; ateyużywanoiakniegdyśunas miódnyć
balsamów,a'teraz tak nazwanych póuisd.Naslę wie
Earópeyczykowie, którzy wszystkie prawie lekarstwą
od Greków przyięli, szafran zawsze sprowadzałize
wschodn;”pókisięnie. nauczyli ujrawiać' go w sie-
bie: stąd mazwisko*©rocus orientalis szafran wWschóż
dni,'dodżiś”dnia zatrzymano, chociażsię bardzo
rzadkoj ztamiądsprowadza (k). 000 50sbu płoć

Nazwanie Crocus, pochodzi z greckieś Nażwidsie;
go ięzyka”ódswyrazuzpozą, znaczącego nitkęlub
kosmyk: © Nazwisko”szafran, któredo wsżystkich
europeyskich<ięzyków przeszło; z arabskiego (czyli
też perskiego wyrazaz'afaran; pochodzącego0d
ńssfar  żółtyjowywódzą”(ty'” Mniey zdaiesigbydź
podobne do prawdy, że Hiszpani nażwakie*to 4d
Wandalów przeięli (ł).

  

„OSS A Jest Ftobsod (1d)
(K| Bechnann, Beytraże B.A. St BAROO ao SOO 3)(W Theis, Glossaire faniqie, ę ;
(ł) Beckmann.1.c.  G3Ń* de „46 „T mridA% sb Jbsranol (i)



sęPreparaćay, oPrepareta wszafranujsą : |104,proszek
który:Bięowewnąwa izewaętrznie używa: do matera-
tykówy:kataplazniówstdo: kąpieli! Zesięszafran do
lekarstwnarkotycznych liczy, przeto zapisuiesięznale-
żyią: ostrażnością, „daiąć,dzięciom:po u lub:2.grana,
doródnymii od;40granvdo skrupułu;: 276 tynktura
szafróbw(tinctura seń<esssenlia croci);y, cie spi-
rytus szafrahowy, (spiriłus,croci), prefiarat nie iwie-.
leużyteczny,bo wyskok,mało części sólevhych sza
franuzsobą unosi;4% syrop'szafrana iexwakt (ewźra=
ctani croci);: preparatmałoczynny; ; gdyżprźezparo-
wanie wsżystkie : części, lotne „zupełnie „się tracą.
Oprócz tego; szafran wchodzi do wielu lekarstw
złożonych;siakiemisą: ZŁaudanum liquidum Sy-
denhami , Emplastrum oxycroceum ssde Galbano

crócatunisei 1 yd: SIR GB, RO *fosd gifbod
eiMnóstwo„rozmaitych, preparatów «i [receptów:
zszafranu poluż nieużywanycha iniędzy temiwiele:
niedorzócznych opisał /łertodź w dzielewyżeywspo
mididróm;, otssstos Gigoh W zqdbuWe ob vryds7

*" distłsltó £) Wisreoa    tab ordjaó WGTÓRO
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*Fr/Souóż dź jardin;1.Ringelblume,Butterbhońejsbgi Marygold;"
1 jesCaltha bulgaris €. Bauhs:Galendulakortensis>off. Chrysan- |

igyemye «5: Pekkapotieij2 > „owiboblysny soft
-+HNogielu ogrodowego: czyzną iest,Europapo--
łudóńowag:dziko:rośnie w Szlązka; Bawaryi, Ka-
ryntyii tidisumas wogrodachsię utrzymuje; 'wsze--
lako;batdzo; pospolitą:1 każdemu żnatońią iest ro-
ślinąso|Skoalofca kleyki« gorzkawy; ńieeó.ostry ;.
zapachokwiatu dosyć.mo£ny „przyienańy, ;balsami-
cznyzokwiinia.przez całe,lato.| ilsq gle woo

Roślig$poniienioną znali bezwątpieniajiużGre.
cy pod nazwiskiem gawieuo

Dyoskoryda..który, asie --kwialj-„w Ekotobić



Steatoma'zalecał, Pierwsząwiadońłośćw poóźtfiey=
szych autorów, żekwitymogietiewchorobiera
kiem zwaueybardzo są'skutecziei żeldła egosańna

roślina; Aerba: cańori maż ną została;przytacza
Sprengel z. Mattkioła;skówyią oerrucaria” mias
nuie ; iż ma szczegółniey służyónawygabieniebros
dawek i w rozmaitych stwardniałościach: W'Niem=
czech”i we-Francyi;mianowicie przy końcu wie+
kuXVI, bardzo były zalecane kwiat hogieuww cho=
robie amenorrhoea żwaney.'* Baukin powiada, że
przykładane:dos twardycha zimnych 0abrzmiałości,

bardzo ie-prędkorozdzielaią,co też4Fourneforb
© samych liściachtwierdzi; mówiąc, żesw Paryżu

liści nogietw,* wpodobnych 'zdarzeniachipowśze-
chnie używalą (a). o sody, uaodnsł

Podług Geoffroy, masię używać 'sokwa:całey
roślinyod 1-24uneyy; isfuzya zkwiatówi liści
robionasod $<=6"uncyy; wextraktu"po acchab2
drachmy: Konserwa nawetbyłanżywagaod:a dra<
chmy do 24inćyy. W Anglii zalecano pizedićm
w ospie dekokcyą kwiatów nogietu z mlekiem i

piwem robioną. J. Rai, roślinę tę zaleca w moro-
weyzaraziejwaKwiatynawet oliwą100etenrzapraź
wiane.w różnych używano:chorobach..Same.kwia-
tynamiażgęztarte <dostamorów i wrzodów zasta-
rzałych przykładano. Służyć ma także ńaswygu-
bienie Ueodiiwoki vnagniotek. Wodę z'kwiatów/dy-
styllowaną;'sw zapałenfach oczuzapusczanowoWe=
dług"Tragusa;suchą toślinę: do rozmaitych brano:
kadzeń,' /Worozbiorzechemicznym otrzymbół :G'eof<
froy wiele olcia ipłynkwaśny;a mało! soli: lotney:
t rozeieku ałkalieznego. "Sucharoślinó,mówiony
iak saletra się pali, bozdwiera sóbsałerwowoam=
moniiakalnąs wiele cząściziemnych'irsiarkę:(b)

oszfudogoy Midarw seo boq yo
a)  Górtingische gelehrte 3 BPRCH > zPOSAYZES dłpełyokoocć
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0 Pafi-77”esteingmadwornykróla szwedzkiego le-
karz ; przypadkowiepowziął o skutkach tey rośliny
wiadómośćsdspewney damy, któraświeżych liści
%bólesdacystwardniałości: iersi;'zwielką używała

ulgą./P'Wra pirzetosśam zajął:się doświadczeniem
tego" śiżódka  stosniącgow podobnych zdarzeviach
nik 4feWnątrzjako, ic zewnętrznie: /w tymcelu brał
nietylko roślinę; ale: irextraktz iey isoku robiony,
wyparowanynawolnydrognia,iakoż wrżeczysamey
przekonałsię o/dzielności takowego lekarstwa (e).
7Kwiaty”nogietuogrodowego:które ddk się wy=
żcy powiedziało; u łekarzy starożytnych wielką mia-
ływziętość;apoźniey w zaniedbanie poszły,3 na+
nówo reż TFrestringa-w użycie lekarskie Wjro-
wadzońd żostały onie były: jeszcze dotądb z należytą
ścisłościątsóhemieżniej rozbierane. v Doświadczenia:
w eh"poźuania: ich |pierwiastkówo składających,
ptżeźGeoffroy i samegoż JV'estringaczynione; (któż
rytylkoliści” przed rozwinieniem kwiatów nżywać
załeća); nie” odpowiadały teraźnieyszemustanowi

wiśdórhóści uchemiżznych.io Pan" Geżger: chemik
w Heidelbergu, widząc ten niedostatek, napisał ros=
pratę (dj biorąc 'tę roślinę *za:głó wnieyszy'przed+
miótswojego badania. Rózprawańtazawiera:'a) krów
kąnogieti ogrodowegohistoryąy '%) opisanie bota-
nicżneż”e) wyszczególnienie "fizycznych © własności ;
i wakónieć vd) ścisły Sosliówceiicmy:ksiatów i
liści: | Że zaś trzy pierwsze podziały zawstęp tylko.
PAnd ppłra sięw dodac sed

tylkoseheniiczna: w. gie 00 -«woroidzoń tawz!

5 "Kwłtyświeże daiąwdystylacyi wilgotaey wo-
dę* sz htłóchyny"bardzogłowę oobeymuiącym: zapa-
elite; pośredtinymiędzy” oe awyczayną a
is ogzieog ssónb ssAc baŁć żaoAć i1 1 tosobsiyżob os

- 20)GGtBrgeliamzdyocirieyb sos1d. tożil asqzowds
ą 7 lutico z chemica /de;- dula offcinali.

OW ada aden Gżióca płóklacekHedelk 184626.
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francuzką, która wszelako łwdsuwodosintiegorW so-

bie nie zawierała. W'dalszym ciągu dystyllacyi bia

ławe okazywały siępłatki.» unoszącejsięow płynie,
a które wwiepłe rozpływając śię |dosstanu sieklego
przechodziłydimocny so ierwłaściwy, do wody dys
styllowanóy: tychże kwiatów: podobny, wydawały.
zapach. Przez; wysuszenie 7żuncyyiświeżychbwiae

tów, otrzymał autor uncyą 14 gran 30 zupełnie

suchych; które miały zapach nie różny od,świe

żych; ate dwucjeraniu na.proszek, znaczne spta-

wiały kichanie: Prassa Róala:do tego rozbiory nie

mogła bydź żastosówaną ;: pobieważ | znaczna ilość

zawartego: w bich' pierwiastku 'kleykiegó:, wodzie
prącey przezeń: przeciskać się.nie: dożwalał oDla
tego: proszek: wodą rozezyniony «musiał-w p cien,

nym wyciskać! woreczku za pomocą [iraszy,ZWyr.

czayney: |;Płyny otrzymany .po/przefiliwową ni FOZe

matemi: działaczami doświadczał ;. równieź (wystar,
wiał gona działanie kolumny elektrycznej (Wolty,

uzbroioney platynowemi drótami. Płyn wbiegunie

zynkowymowyjaśniałi okazywał własnosej k-wasu,.

a w biegunie jmiedzianym” stał się ciemniieyszym,

żółto zielonawey nabierał, farby, zawierał alkaliwol-

ne ; kwas:bówiemwipay;dd! niego! dodany „,Wraz,
sprawiałosad krystaliczny „skwaskowatyso „Część:
drugą płymu dwyparował, ra olrzymaby „z niego, €X-;

trakt nalewał wyskokien ii d. Część kwiatów nie=:
rożpuszealną «w ywodzie, wytrawił za,pomocą prassy/

Reala wyskokiemiyi otrzymaną tynkiwrędalszemu.
poddawał rozbiorowi. Co się w wodzię,zimney| 1
w wyskokuBie roząftsczałoywewrzącej wygo0iW a-

Wszy wodzić;sozeżyn -otrżypnanydaley,doswiadczał;
Pozostałość vięrózpuseżalnąśpalił doidalstych zęstar,
wuiąc doświadczeń i t. d. Takąż drogąpostępował
w rozbiorze Jiści. Przez dysty sach zwista niezbiorze-liści.  Erzez_ dy: llacy hzwsstar

świeżą R dd Wad WYRA leci Wst-



piepłynnym tdkżernieowzymał, ańinawetpłatków
białawych, 1ak z kwiatów; słowem żadnego nie
postrzegł szczególnego, wypadku, Lp„PURE: wy-
*Pasowanie świeżych hsersotrzytna 14działaczami
doświadczał, a potćm rotkŁalA Pr Potaóśrie-
anie i wyskok. Część extraktu z saniegosokuotrzy-

mabego._ rozjmsczałw „wodzie.i. dódaawszy.„kwasu
słarczanego przedystyllował. : W-ppłynie ztądotrzy «

mapym, zoalazł wyraźne, ślady,kwasusaletrowego.
Łiscie wyprasowane; naprzódwwytkskiela:apotóm
przez gotowaniewytrawiał it. d.Pozostałość wszy-
stkieh sczęści rozpusczalnych pozbawioną, spalił na
popińłdsten oddzielnierozkładał,. pinolaqź od
Z pon.ienionego rozbioru wynikło, że suche kwia-

ty nogięty, lekarskiegowe100.częściach zawieraią:
ZWreeonacaiwilość: olcia petsego, który:OERYSARAYSEY „:
3,6 temperaturze iest'stały, fsobsim (,RAGSW NART ŻĘ
% Gumma ,-saletrorod iPialące z grota ileścią Jabłeśieia

1 woki fosforanuwapna:j == s saqig+ ida ek
MIstota kleyka do, krochmaluLIS złejeca„która od jodu 4,

ASGJEJ hie nal ierafrby YMET[AO fig45
PARE,UgisA I )godzox zkaNimi ogg,Solnik potassu =  . 5: ©

j IsAsltoki ys NA t gł: )Y981sbof; 4551,47
en aydllałyr 01 qo St waltio:4= opib.was. az Rczu tynem -SB kd! ży „u1ołeał =»atęł śi „de

; lua istota do basy, o Porisckaną:
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AWS1125 OZ0LE 7 tis5seds 36% fiat

matdygril GO dosćuei 2lv. b Lej Si
gk YRIAY 3 wietEM_N6 PORsSZE id

lanu u-kaske aS 92 sawydabi tw ubojy , Fed:
35baw łą DEM siasfologyw dit oa95,

lanu wapna 3,64AGA, bózyńsęd6isax show usiłodźw 08,8 
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Liście Świeże -ńogietw *6grodowego” zawięraią
we 100 częściach:|* zwojsiwA s sę, doywststą

s) GskGKĘI z ARŃŃ siatkąPny"Ga 225, 1319 Usg
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SiaraWsi kóryw czasie plci po Kaci kd A
wapnassię zamienił, z zrstiażetn miięjczentowapeBif: e

Maguezyisfdsr gioteli gin x wosiemsiwse bots, ańa<) 1,5
Krzemionki r gipsu z piaskiem przymieszanym|-0| i-ionrs 1

jot bo 3b,ogdopog pIomAdsO
; Rozprawę swoię kończy«pai

iet łekarski, wnosząc z i go

€zęści składaiących, należy do lekarstw bardzoczyn-

ż = +, (RSQOvIAG19Z3 Zę WÓBIOŚJAŁ aEWgł (

zawiera niemało fosforu, a wszystkie roślinyktóre

359" o 5ąmi8b 21 S1W ozq DL 8

poży wnieysże 1 nay zielnieyszeprodtkta.,Nienmiey

połowę RYS ususzopey „rośliny składa, . ,
$r4e9S0 /001 SW 575 Kadjęi pózeż się lż ,

i = ję = =. - = „MH36loq MasLS4 £

waną, wtedy wydobywaią się zniey. jlrżćz wydta-
zpusczalne; sa-

ś ; = . - ” GRĄKY (i GLIG 9mym wyskokiem wodą rozlanym, wytrawiająćałbo
gowiąc w iedney tylko wodzie; nie nąłeży”

etoo PPE kanar rdroiie US
m)” Włókskł 512050 -b 41 tetyswyw AruRzrólog sgygy
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Fosforanu wapna, niedokwasu Żelaza,ij manganezm 15410)

0 £1034 z: t,ob sdzsld aJos21 (o
ją : n Geiger. tępnń -
cemi uwagami; że nogi

nych , ponieważ oprócz wielkiey ilości saletrórodu,

1 "hi ugąłofr a toeczcią ob kiosęą 250, Ch.

wiele miaią Sałetyórodii, stanowią jak wiadomonay

zasługuiena uwagę znaczn © ilość extraktu;'który

Nr
Jeżeli róslina nie ma bydź

wienie łub -wygotowanie części” rózj
A

NIRO
cedzić. przezyłojno:gęste„ażeby.pierwiastek „Megika
nanićm nie pozostawał. Extrakt maiącysięz, tey
roślinyrobić, powinien -bydź rowany.(W.stopuiu
ciepła, wody wrzącey nio raschódlących. h
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losów uł6's5th6g6' tozbiórd;intóresiiące znaydnią
się puśtrzeżeńiaj* Exttuktym óddzićła autorod soli
ióbłeżąchOi sdrugich przyteń (Się:zwaydających,
pożeż” żoboiępniony /oóćida *6łówite*Korubinacyą
tych esółt” rozkłada: kwasemóelówym, który tylko
Końrbigiicyą eRtraktynusziwiedokWasórń ółowia roze
pascza Związki zaś .sólne'z!łewseńb"iabłczanym,
widnygiszezawiówymi,nietktliętepóźóśtkiąćZkon=
kiwscyotówiwz ćXtraktytem „metal teu!przezwo-
doródssiarezysty,*u kwas'oetówy Aaizreakpłó, wy*
skok'czyst (peter się oddziela ( jouxe BL 9091W

"gi Gosi Lycze pierwiastku farbuiącego' kwiatów,
który ieszeze neścisleysze zasługińie badanie,uwa-
gęczysePanKastner(P, że siętenwzględem ulka-
li dosyćlsiałym okaznie,i żezapośtediie_wómału-
aa gofsid postacią firby lakowey nióże bydźwydo-
Hyty 3iallaż.zpodwóywąilościąszałrasiwużytekwia-
gyyjstanowią |materjał farbietskidla daniakoloru
maspórdje Trakkklokotynki c nie 5
zdalne. - „piemaia dniwA yst0d4
*10/Wimiektórychstronach śbiorąssiętekwiaty do
1 y bpdo nadaniamasłu żółtego kołom 205

ss (Hxtrabtyn ńogietukołoense irwoatayy Wżółta
6Wpadziący;rsmakgorzki; Giataedlkaliczne cieńno-

Zółwyśałkwasy;brutmamóżczerwonayoyfkithkie. To-
-tirzyziy wc ktdystrowayidla te»
oeyi aeggorycz
deylewęitdziełaią;»tądpórhódzij b exwrakU wodny
maezhanhzzyiśeirobitagy śniskumatylko stłónawy,
deus pizez dalszewytawiwóięrig606%śnićotrzyma-
*nyj szasożnęczućdaiogorycz?ponieważ klaystro-
Śwyspiorwiastek utdcziłąc6ktraktyschronigo od
-ne ob: „yrójł ,Siumrot iłysld r yęg ay >
Zk NU Salą a

*30 Buchiten,Repartfi Pharm, (B. 8611-4418,d8i9. Tromsd.
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działania wody, amwieyszając.przez to różpusgzal-
ność iego.,, Istota klaystrowa.]którąśmy,Nogiee
tynem (Calendulin)nazwali; EZ odjpodobney,
substancyi,klaystrem|zwaveywi ŁHinkof/a awierzęę
roślinneyistoty, wyziarnach łypinowych „; tóm.szćzes
góloiey.„że, się.Kalendulinwwyskokurozpusczaj
nie, daieosadu4garhnikiem, 1że ta gałaę
retowatą;.kiedysię.dorozczynu wyskokowego.dos
da.wody,, 19a [zimyo, odstawi..W„wodzićwrzącey
tym się, tatwiey, rozpuscza,wy iesLmnięy:czystycą
więcey ma extraktynuigumumy -przymieszauych,
w takimiraziegęstość płynowi nądaie. + Iaterćsnią-
<ą ist Oraż rzeczą.żesię w,świeżey. roślinie wiele
kwasu. fosforycznego. zawiera. 4.50rówhania Wys
padków, otrzynianych z rozkłada: liści siskwiatów,
okazuiesię,; żeteostalnie więcey maią częśchlotnych,
iabłczanupotażu isolnika potassowego,aliście wię:
eey zawierają extraktynu.,.białkai iabłczanuwapna,
oraz, że. wnich i; przytomność śaletwy „okazóła się
którey kwiaty nie maią. suWubE

Pan,Schrader.w Berlinie czyniłtakże:nićktóre
doświadczenia) zkwiatami: nogietu ogrodowego,
których weśóriesti następuiąca, -Sok wyciśniańy ze
świeżych. kwiatów, « daie pos zagotowaniaosąd;żółe
tawy,  któtyoposobmyciuiwysuszeniu /łatwo |się
w. słabym:wyskoku rozpuscza. Z. soku zagęsczo-
nego, wyviąga:reteriżywicę miękką, żółw:neaęjć
pozostała.ma kolorblado, szarawy, «wiżółia eokol-
wiekwpadaiący,śmiakdługowwaiący 'w:gębie;estry,
w. stopniucieszoze; wyższymawiżeli samasżywica;
na. proszek,łatwo się:daieucierać astensieskiw ya
dzie zinney-rozpuśczałny,<bardziey, żaśc ewiząccy,
1 płyn gęsty i kleyki formie, który, do su-
SĘ wyparowany, na nowo wz:
oku słabynitrmhocuym „czatówuorodjnsczai! Boz-zy igowodor Zdodkiów)ae se o

QPam. Farmaceut. Fil. 'V.l. N.4.
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dyniesięonie mącizciod: byhaymniey:ma tę istotę
nie działa ea: ORA ny(chamaeleon mi-
nakałe )zaczerwiebięny:, farby swey bietraci, Płyn
krzemienny «(Liquorsilicum)'wtozćzyniewodnym
tego: ptoszku, żadnego wiesprawnie,mąta. Istota
pomiemopa zdaie: siębydź pośrednią między.inuli-
nem a kleiem. (Przez wytrawienieeterem, żywicy
pozbawiona,„wyskok ma go?.dosyć:znaczną ieyilość
rozpuścząj:apowyparowanitbiąły zostawia pro+
szek;iktóry iako wolny:od, żywicyuważać; dależy,
Pierwiastek. ten, zdaiesię.bydź wi sandychże kwia-
tachezżywięą:połączony: iak białko skrzepłe wży-
wicy zieloney, ż osadów soków. roślinnych. Do-
świadczaćby ieszcze wypadało ,.czyli ta istota nie
znayduie się w podobney kombinacyi z żywicą we
wszystkich kwiatach ogklassy zrosłogłówko-

wey (g).
, Pan Stolze (h) w Hali, nie wiedząc o pracy
panaGeigera ;gwspółcześnie zagmowałegię rozbio-
rem nogietu ogrodowego, 1 następne otrzymał wy-
padki,;448uncyy świeżychliści,sprzed - wozkudjigie-
miem rośliny w mailu zbieranych.

-zpwieswa widerng mdjbosydi,„mięgłowg osa96,
A:Pijośey żywicy WEW 6b SN. GWemą 5,
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4 Porównywaiąe:oba! t6 vozkiory ; postrzegać się
daie wniektórych "wypadkach:zgodność;| chociaż
w innych znaczna 'co do dllościpier wiastków| zacho+
dzi różnica: v Pochodzićsto możevod sposobu odź
mierlnego sużycia”działaczówz”iako 1 ziąd że sP.
Geiger brał" dosśwoiego: rozbiorw roślinę wolisto+
padzie ,. a: pmioS/o/zew maiuż>  Jlośćrwody 'w*ro+
ślinach: dalekoiest-większa* w czasiewiosennym: a
niżeli wiesienji;'zieloneyżywicy roślinney' 23 qrazą
a białka” razy więcey' znayduie się w roślinach
z wiósnyjiakow iesieni. Nogietżaś ogrodowy,włóż
kna i kaleadulini' wpołowie ma więcey *w 'iesieni.
GE fo zagilao I wodoaewobęeocs= „yśtfol HS Tada;

romioszi m1 mysd_ ależ cią asosaot ydOBs bsiyż

w. potwyś s itosaidmod vsadohoq W.gie siubycne

SH

aAtrofgołeois qaesla „dógtóś dostsiyah idoidjeysey

II. R
opsbarw dłó. „0lSH wod) sżloi asd: |,
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uncji wódy zatrzymiie Si dląże tókań %ewnątrz
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dy duż wrzenie ustało.  Pod_koniec dystyllacyi,

- zwłaszcza „gdy,By ROA Warna gestnieć, poczyna,
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wody: zllnigd .(ejg o 1683 dra-
chńiyswody*ow oi z:

Papoda: odług przópiaja famskcpeieipraskiey, d istylluiącfunt
chzż*famtami. wody, ażebjotjiko Ł

Sizg, aa ZRa u OR OS6ARiAĆ M: wro ynu
si>:(6): dt oaymigdałów gdrakiche,:5:funty Wody

Prźejści frńta rbw ogsajogliw użasią
- kasęMłey z 8ny zasąakwcikiey'kóryczerem-

wy eoePen 434 nogamiiyddy;,Qidygadebytojiko do siacyy
płynu otrzymać. oSkia i

  

 



każdapótyleckwasu wodosinnegórilemadrachma
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skokiem'i etórem octówyni?zmieszany,dał tynkturę
zupełniepodobnądo róbioney sposobemK/aprotha.
od osłós „ybald „ytmosoqstia stutmysdjoGzie 55%05
mmado w. dcabor gie _yydu Aasżotq YROSOAAU
0 ogaogism ;ogaogsozytd bo dosbzonestw daysso

Czerwony”niedoktwas:brwEGousRnBnA,|Mercu
- DBingglesiriusprecipitatyusoruber. bowobu 40.
ygsGosozoluui ssidare ogawęś O2930 gabsi «7
9Gzerwony'żywego "srebra niedobwus,.fmówi P.

- Gay "Lugsac (a);takodrogąhańdła owzymywany;
iakó też właboratoryachfarmaceutycznych robiony,
nie żawszę: iest iednostayty; tak'co dóskładuw czą”
stek' ksystałłieznych iako'i' koloru ; wszelako; ”włać
snóścichomiirzne* okazuią się bydźwówneyltak daż.
lece," żeódmiany tego j*paratu, maymnieydo sieś
biee6 dakółora podobne, przez; simo ucieranie*
zbliżyć mnóżna!do robionego z uadsolnikażywego
srebra (meretrius/sublimatus'corrosivus) 'btubs w'sa+'
letranntegoż Metalluę przez precypitacyą;potażem. *
Różnieakolora i układodmienycząstek tegopre
parezależąod stanu krystalicznegosalewanu: żys:
wego srebra;zidkiego: się ten niedokwas robi, Je<
żelibowiem sół: pomienióna , icienkoatattwsię we- '
źniie  lwtedy!niedokwas żywego %rebra będzie. pro-*
atitd pioacęć zowegokgloru;owielkiekry=
ształy /sdletradu żywego srębra, sdaią ciemny;czer=-
wolo:jiómarańczowy 'hiedokwas;a% drobnych kry
ształków tegoż sałetrańaowżymuię się ałedokwas
z drobnych”faszczek krystallicznych złożony, świeś
tny;pómaraticzowego koloru. '3'Naymocniey>unie-
dokwaszonyŚaletran żywegoosróbńa „zawszedawał.
bardzo piękny preparat.

Do tego rzytacza Buchneruwagę, że się i
z własnych doświadczeń o rzeczywistości postrze=.
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wretorcie jwysychać wiespoczdie. „/W:takim stanie.
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ner.,. Repertsf., dakhacrneBH, asdóB rose si b
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iza qochyleniem;" mudiey więcey (się! przedłużaią,

i Takieoży we srebro "wystawione! na. motny-ogień,
ulatniejzostawuiąc metalle obce 01 „begso wol

s» Dawnieyszyyzwyczaynysposóboczysżężania ży:
wegoskebra, zasadzasię na iego dystyllacyi;+lecz
sidokicysbich doświadczeniach przekónali'się: che=
miey,że €zęśćobcych metaliów żytye: srebro ziso=
bątuoóśt%a mianowicie biznmu >1154 94480) 5000,

- Pristley radzi ocezyszczać żywe” stebtro -przez
długie kłócenieiego taecwićpowietrzem a.
sfetyćżnóm,*wmniemaniu, że się wtakim_razie
obee imetalłe uniedokwaszą;;"a:żywe: srebró czyste
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dą, i póty dodaie do niego wodosolnego kwasn.



óki siarćżysto kwaskowatego srhaku: nie nabierze.
Tym się pó: jczęści i gnieju skleiwy papierowego:zapo-
biega, z drugiey szaś strony; ;farbasczarna głęboko
się wpaia; kwasspo. wyśchńięcią mocnosię ŁAgĘE-
scza, a massa”papierowa witćntmieyscn:pęcznieje.
Po zaschnięciu tego atramentu,papier się kurczy,
i śisley wpoiony węgiel tuszu zamyka; który me
może bydźewydobyty beznadwerężeniasamego pa:
pieru. |W tym przypadku, chociaż atrament na po-
wierzchni pozostały, da się po części spłókać wodą;
ieduskże, druga| iego.połowa, dośrodka wsjąknio-
na, dosyć czaibe zostawuie rysy, wystokczaiące,ąże-
by; pismo: wyraźniemożna!było wyczytać. Selerer,
Allgem:nordwańnal. Bo; 8,416: Hey KiW Go)

'byd bsor! Łk j vdynojd
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Lakier ochrdhidiący rozmaite rżeczyód spałókia.
GR A80 09 „1 ) B31S09J8 jażgbob OBSYGROYWZ WŁÓK:

„Mieszanina: służąca:do onapawania wszelkiego.
rodzaiu matćryy, «dla ochrovienia ich od+zgorżenia,
następuiącyim |:robi się sposobem. Kley rybi (mo-
żuabynawetużyć istolarskiego) rozpuscza się.w'wo-.
dzie: na: żimnorlub za pomacą ciepła; wsjiółcz śnie.
rozpuscza:sięwydtugićmnaczyniu ałuawpodebney
ilości wody;; obarpłyay rązem się wdedno, zlewaią;.
a wymiesżawszy:"naprowadzkiąsię rzeczy maiące
bydź:ochrańiańe vodsognia; aby:spaloneruiynie, by+.
ły. Zebyzaś dbydź pewnieyszym pożądanego:sku--
tku;iposnotnencywiiiweypedaq Ma-
ła ilośćdódanegówociaz shardziey) iescze3łaśność
niepalnośćiipowiększa. <Rztęzskożda, tokimuapro->
wadzona rozciekiem ,ghiezpilernieropiena sięodziała-
niu „ognia Nacżyfia:tak;zaprawięne rżywaćj się
mogą doogotiwania, ponieważ,ten łakien;ciepło
z łatwościąr pnzepusczś: 2,chróniytylkó:odyspalenia
nawęgiel. Schęrer;odligsttordesśn. Bed,Ss631820.
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(2 oprbiakonii;Ohamiemesus sRoji; * Ghamaemorals Marósmórva>
aaćr/Biedi pis porvagięa Ził; Rubyzął luck.;"abumsTourn. 3,„Rubus JPRA„folio, slbert Rubiś
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spygiiłojyaPiatttńaiikówe ASKA sh
i,sz Ej, jim dak aćmaiy
Gz,KI żyusżow - Gel:ten pod nażwiskiem
"— dyaati AaWOczórż
własneodapl pisaniePomiasż:Perinaeus

matkilondyński;"rz łałmi wesjiół zryciną. Ja*
PTYĄ pa viada ;tiż'| Urycina
oai stawia roślinę albó Zle test wyobra-
akijgejów matója

za Ań (dyopisani jiega
;a qiżcysą gą”pFZĄtaaa tóślinę

Bi"Kodsę Alós db:ssMófoj
cechę: ból
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«66 ©
po.nimswe Flęrze lapońskiey, gdzie: ii
rycinę z kwiatem na wt fig. 1. kodak "Dzieła

w których,,jaięaee»awyobyagonąpzpayddąje, są:
je PlaTilandsii nt. circa Aboam.„nascent. i-

con1 5065) Łightfaot;floracscotioatab 43,feg2;
0ederi, floradanicatabsazeSmith, kuglish,R

RK od stęż, 2462deco got 00,
zjBARA łąRasyMelichoprę-0,"Opiądnie
kowey rzędnawielostupkowegovależąca,wszelako

oddzieinóćpłeiowa:(ej korzeniełażące,„nitkowate,
gole„yczkio idtrzoneż dodyga zupełni po»
Kodyicza EWY lęów; ua.piędźWysoka,
krótkie? z rzadka głów owatemi WEKAkamiOsą»

dzovą i. Dok pw PANIE iygt
idusczkPPE OOE kami, peLZOA2::

ści. 2. lub,Spaaprzemian. ek szy
dol

  

   
  

 

mnieyszy gel, dolnyel golasdapik lęcz
pie mą,przysadękhłonk kwa IW 4
ajpadkowii pawie, npó

aaa z. ych
2-dolnę sokolwięk.. RBJENNKE „HAY tkię, „pieró
wano -karhosrage,, piłkowatę,iw.kieruu slryów
Idowane p og

Kikocs 4a$, lan dolne hejspodu „blado,R
zwierzchn,

sadzie,„kolądi olłodygi, „maią,po =
kowe zał gglusczki;  szypułki
Aa kie 25% ASSESNSRAA
8 Oy WCJRADĘ jękaDAYRZSPZYPUI , Myeie-
te.„Kwia,bężpośzedlujo z głąbikuhscięwegąwy»
au Lilscijo mobaaaAs

(e) Solander iednakże zw: tę sębęR da
ru sązawszepohodźą ktMS MacKije

nego zawsze pochodz
".  zaroślinędego-piajgy tyię

tome VI.

Pam. Farmaceut. Fil. TL ot==pad Gł

  



chodzący,,długoogonkowaty, buyny, wierzchołko»
wy; kielich iednolisiny, głęboko 5 dzielny, roz-
warty; -(eżasem, bywa „Cawoórodzielny);. przedziałki
1410WQ|zagstrzone zalistków korony -5;>prrzewrotnie
iaiowate, białe, Bieeęo żyłkowane; sprawie prosto

stojące..I W.kwiatach ssam czych (Fczne;znayduią SiĘ

pręciki. z główkami żółiawemi ; (w »samicżych za»
rądki.tylko pręcików widzieć się daią; słupki li-
czne, iaiowe,szyykibich (nitkowate zbamić: przyż
tępione,, Owoc wielkości .prawiemaswy ;; z wielu

małych.poiedynczych iagodek złożony,:'ńwielce do
„maliny,jiadobny; blado-czerwonawy, wdoyrzewa-

niu, żółknieie,, aniękki , cokolwiek kwaskowaty, ni-
Peinietrwały, : iq Sig Si ha

-41.W opisaniu tey rośliny hotanicznómDierbach(f),
błędnie kwiat iey czerwony naznaczay /kiedy ten staż
tecznię iest,biały, | JMil/er (g) twierdat;: że ma iago+

„Szare,„zaktórymi /Yodzioki (hy poszedł. Fa-
gen (i) „iey, liscie. sercowate i „gładkie eprzypisnie.
Both.(k). cza Linneuszą „ddąc'opisatiem; powiada,

iżma „slatecznie dwaa bardzo „rzadkowtwzy: Jiścież
że, odmiany bywalą niekiedy.zŚma:kwiśtami i koń:
czynatóm, 1ż pod nazwaniem Rubusehamaemo-
rus, dwa zdaią się. hydź.odmienne, gatunki,ieden
z.kwiatem oddzielno-płeiowym, drugi sż/0bo-płcio-
wym. Kwitnie w maiu iiczeyvwcu. inheusz po-

włada,żekwiatywydaie wspóloie:z cźóremchą:(Pru-
ns.Padus), adomiseny wioseńnym: (-<4donisverna-
dis),aralipanenu(1)., Podługświadectwą Millera (m)i
siawó1 sa iyvodsą w'i ulgółh peso yskoŃ Key a

baslowodnies*W w Sbrwonsi „ddyteolmy w 103

MHdudb:d.męd.Pharm:Botanik.Abth. 4..S:o44 YA

R
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Azfodi ZAZAG 63 w. + UdOgBH Ł MZ9WIOFI W

zsfda Horpadifan p Bi4.0818864 1848) 9001 01509
s ie erm. zPROJ 7 U
-(1) Fora Suecica p. 175, EPkiZ W AA
m) Gdrtner—lexicon. AŁĘŁNOZNA



= tg >
Houttuyna(n); żadną miarą przenasżaćsię: do'Ugiów
dów nie daie © ododątg  „ateilonboń dóilsia yw

Przysłane od/PanaBrańskiego nadaia)23 (cżer-
wea teraźnieyszego roku;" exemydarze malińy/6d<
dzielno -płciowey owsstahie świeżym, iuż wszystkie
były przekwitłe; dlategoWrycinie naszej(Tab>Vtlj
wzięliśmy owoc fig. 5 oraż kwiatfig.2,2; Tczęściie:
go fig. 41 Srzeflory duńskiey, 'a kwiat fig.bz'fory
lapońskiey dinneusza. POZY rosha
nie byty iescze niedoyrzałe, | ie' bardzó sóczyśsie,
koloru żółto: pomarańczowego. js dosyć niałe,/ 1ak
się na rycinie „fig.1 okaznie.*Z resztą eliartkiety
sameyrośliny *zgadzały się z powyższćmi Gplisżnići
tak, iż nic prawie nie pozostaie dodadź;%6 łódź,
że nasza po większey części, na głąbikachpo 2 mia-
łaliście;łodygi były 5 lub'4 człónkówańej tżerz
wono-brunatne; takiemiż póchewkamńwkylańkich
etoczone,:na'7'do8 cali wysokie , "proste;4spodu
znacznie pochyłe; na ogonkach owotówych X a nas
wet tmaszypułkach większych liści, częstok Foć Mad
ły, 5 klapowy; prawie przysadzisty żnaydówał się
listek , rwiękkośći sswdląg pow niekiedy” tia mieyści ie-
go malutkiozaródek drugiegokwiatu. Liściew/62
gólnościbuwyne ,*naywiększe jirzeszłona'4 €sle śreż
dnicy,6skłapowó; -mnieysze:zazwyczay '8"klapkoż
wemi bydź się okazywały. 0 000%4 yw

OyczyznasNVłaseiwą iey oyczyzną są kraie jiół:
noene Europy; Azyri'Ameryki. Łubi Mmicysca lex
Śnie; bagniste ; tórfówe. Rośnie weSzwecyi, Datiii,
w północney części Auglii i w Szkocyi na równi-
nach gór wyniosłych, mianowiciewW$sunorcin ż
także w Syberyi około Hudsonsbay; nayobficięy
zaś w Norwegii i Laponii, w takieh nawe LOkdli-
RA gdzie inue trawy'nie opftuiąyiwszystkoprzez
——— „ŚTL-q pIiosAŁ POWA (1)

(u) Pflanzensyst« ©. „OKA TAKIAGN |)

Sa*

 



lató wysycha ; tudzieżwKaniezateeimawyspach
przyległych, *aż do' morzalódowatego;Spitzbergu
iNoweyZiemi, gdzie! całyląd pokrywa; 4 iagoda-
miliczne karbii fitastwo W ludziom zdrówy daie'poe
karm (oj! Znaydnie się 4eżw lasach około Peters=
kirg p); również tw Prusiech'ma' mieyscach ba

gnistych, mianowicie między Friedricbstein= i Bar-
te,okółoTrutenau(q)5 W Niemczećhrbardzo iest
rzadką rośliną;igo: w półnoeney ich: tylko części;
wHasśyi na górzeWejssneriżw Direckenruckmię:
dzy Rochepburgiem a Kassel, około”źcódeł Elby (r).
U'nas Giźbert (s) uważa ią za pospolitą okołoGro-
dna stęwyda powiedziało; a'ponieważ'i w bli.

skości:dnrborka'iuż odkrytą została, może się prześ
t0%i1w ianych postrzedz da mieyscachyolow. su „y6
-0'lUkpaiesUży cie iagod iest wielorakić:09W «Nors

wegii smażone 'w enkrże” za sczegółne+w sichotach
póczytnią lekarstwo:*ZWestrobotiiniezmiernie
wieletychsowaców marynowanych«do Bztokolmu
fabrykantom octa co iesień dostarczają: -Lapończy=
kowieutartei żmlekiem'reniferów; za; wielki ies
dzą przysmak; iagody nawet całeywśniegachgór:
nych zagrzebaney przezzimę: zachowniąy które na-
stępney wiosny wydobyte;'iak' świeże” smak! niają
przyiemny, Duńczycy <bardzo wiełkie 'przypisuią
skutki w szkorbucić, przeciwktóremuwsNorwes
gii ich używałą, tak surowe iak-.maryńowane i

zalewane,spirytusem,również powidła,zwich robią
i z mlekiem gatwnek zupy. iWęŚywezyśaoyznad

Gstas> raiłeftib vialis stw Zł śe! '
wsaiużć +srdenógst (TORS ifH !

yeMAnecdaZE z ÓW
.(p) Sobolewski, Tlora petrop. p. 118. ; A
k: Tagen: tesPflańżern ;B%v1095386.1484855 0 0 -
PA PL cgerm. T.I1. p.566. Mósler, Ikihdh. d. Gewichkun=

(5) Flora Lituónica iuchoatacaliV.przóći. Wsi 6 06.
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się w kdkótniikody: Zwiońówi mazwiskiem;
fructus chamaemori| conditi; użyjwane,są, mięAylko
naszkorbutale nachrząkańie kawią wokali, M)e.
O użyciu;lekatskićmsameyrośliny, która sięwider.
kokcyi, -popół! lub, poscałęy aacyi:03%funt, łynu:
zapisuie;.dażomówiiiśmy,dwa(sin: 434)J(g/ Ja
kiego zaś czasuóna:w użycie-lekarskie.upra
ną zostałąwlRzossyt;, ńiewiadomo-.. WJAzAkówgeldi
iagody wódąsiętylko matynuią i oddaiąna flowy(u).
W Kemilapmarkii iagody:te bardzo,bywaią;bughe,
zwłasczatwlasach „przed.kilkąlaty. wygótzałych.
Po zebtawia ich, całeiiędrneoddzielają sięod mięk=
kich; gotuią się w: wodzie,hamiazgęrozcieraiąi
wyciskaiąprzezsito:Sok, tym,sposobem'otrzyma*
ny, na woloym. pąacnie się ogniuscą. potóm: całychy
dodają iigodwciągłómuirzymuiąćniószaniu.3Po-
widłatakeprzygotowane,.dolas. złożone, w.zimućny
zachownią mieyscdępRóssyanie,z Kolali zi mieyse
ionych wybietaiąc,się wpodróż mamorze! lodowa»
te dla połowu.zwierząt, zawsze się'w tenpokarin.
opawńdiąy ponieważte iagody naydzielnieyszómsą
umich! lekarstwem przeciw szkorbulowi.śwaszliwie
tam panuiącemng:zwłascza: w <iemney.porze:roku,
przez który. czas bezczynnie: baWićmuszą, na zimbie,
bardzo;więlkiów:i nawilgoci: pod.ciągłą obw
MARIE ząt dvapieżnych(W)odzodse w ud

"©Obiasnieńie zyciny, Tab.FIR dań iig
05.i oświę jg)se dWańą:5 9315:

2 Kwiatsaiiczy 'flory idm skRy:2 maszolars 1
2a Kwiat z flory duńskiey, samćzy.

| eb Kwiat zflory lapońs iey, samiezy: |
x Owoc: day £     

 

  

 

qgąal aesosoci -) (9)

0x „2.0, 108. „bamrzsrrwóśi zasilior
©sh owada 4 1 150 SR t "SER lodoe ( )

t) Linn: Płora/ onicóps165..gus różstieciożY g-
2madhca JoBÓ „AzóW 00%.q „IL.* smsgsnośt „Mof' (1)

(0. Graumuller 1. e:: By m eU sb
(w) Kón. Schwed. Academ,. Abhandl.BKASEAN Dx0VX (2)



<a, 500 <<

fig,4,IKielich<>ż dicznemi: „zańodkami okiwi Są+
dł2 , miczegol os 059166 teodłowroly B

5 „Kieliely: z,licznerii eshaiióko boskisam-
s1omto4d | dzegwoglilysi GNOSTIZOGN: ODOŚE BA
Sfr 6-Ziarno:ńasienne, |» prossed: |onkke w. U

APS: ybsioq Joy iosizoświw Szans aty
  
   ya: srmik ogatdnl miustabią r od ,qtowafsajwasi

WESZAFRANŃN UPRAWNY wbij trczAYNY:
śg saska alsi WOCRBCY -'SAFYOŚ. VY sę ył

YURYSW Odlyt wabar daria w sosl iaciesi 4
„afroens 4a).ySatiyns C:Bauh; Grocus, autumnalię, gatiyus diec.

";et;Linn.; Cr. autumnalis Smith ;, Gr. officinalis; Mart, gł„Pers;b
aCr: adiyae” Mila, Na: Schut.

ist „SidózogećnnAsi wi , uosboryw=zesaq| (ęĘŻ
=s_ Opisanie.Szafuśnprawnynależydo PbdlkńSa
bulowych 7 trzypręcikowey, rz m'iednosłu
pkówego."/Cebila iegó kulistotókiągłówa wielko-
ści gałki maszkatowey, u spoduprzyjsłasczóńia, gru-
bąj brtnstną, Siatkowatą powłoką piókr$ta,espo-
da”ninóstwo cieńkich'nitkowatych %wydźićwłókieh.
Zogórney:częściwypiiścza głąbik: kwiatowy,z któż
rego wychodzinaprzód” kwńdz zdelikatacy iednoli-
stiey  biuławey pochwy, a„tę rozróżnićnależży od
błon swickówatych, również u spodu$SAB Ota-
eziiących:|Kóronana krótkim 'głąbiky 5sadzona,
długo-rarkowata; szesćdzieliia , Sao.łki ma ró-
wie; wiełkósć. małego uilipan, okólot fioletowy,
czarHOGWOE W yłkaniń *bi egowania. "Pręciki trzy;
główki py kowe” przedłużóńe;| a 566"stiżałkO-
Witte; Sidize odykwiątń.  Zaródek Gkiągławy, na
który |krótki białawy:ż ydtie: się słupek, wóy-
dźielwyrń” żóżólo-żlocisióń 7, akóńczóńy:z mieniem,
*YStq Yqonm <Y900501 bym soest Ww 50

sgrzetwerqy"ttossymsifiw oiecsgumidsi TY
(a)qQ. początku tego wyrazu mówiliśmy w:p str. 455. Poeci z na-zwania crocusfocie zrobili młodzieńcaktóry od
20 spimfyi »Smilaxo26Femo kwiat;itaqajóskkiyj: zoośią„deieyze

miłością. Zheżs1. c. Su8a  noiVy. „.d94.0V)

   

 



dłaższemodwpręcików ; znamie kształta: Klinowa=
tego, pod wierzchem nieco zgrubiałe3!'wycinane,
torebka *po' okwitiienia aizowatdl, srdykkoózlia ; po
dłużna, nieco zaostrzona, trzyklapowaj tróykomor=
kowa, wktórych zaokrąglowe'znayduiąsię nasiona.

Kwitnie zawsze w iesieni._Kwiat poiedyńczy,
krótko twały, poopadpieniu którego liście się
okazują.izostają zielone przez zimęaż,do wiosny.

Historya. W botanice bardzo; wiele mamy ga-

tunków szafranu, lecz z nich ieden tylko używany.
Szafran"uprawa ;nigdzie nie” zdaie się'rość dziko,
ale powstałbóz'wątpieniaza staraniem ręki ludz-
kiey, przez wyrodzenie się, wtakima sposobie, iak
wszystkię zbożairośliny, warzywney:a dopiero zu-
pełuie.osobny, stanowi ganek „asi doywolud
-Pierwiastkowie pochodzi.ze wschodu „awEu.
SPRE dest.tylko, przyswolony. Niektórzyauwiemaią,
1ź, pierwsza „uprawaszafranu.od.Arabów wzięła po-
czątek,„którzy „go naprzód „do;Hiszpanii,przenieśli;
lecz tanie iest, iedyną,iak się zdaie,drogą, przeye
ściaiego do Łuropy. „Podług wszelkiego do prawdy
po obyRtayggedi podobno szafran,od gór
AH SAA (b)bogć 11 StyO! „Hisyd: wojdsoswł „of

noRk£ROWEszafran„z Hiszpaniina*
przód, do,Fraacyi przeniesiony, został,wpoczątku
noże „do, Albi/a ztamtąd, do. różnych „prowincyy.
Może też..pielgrzymi..wiswoich,wędrowkach „ce-

bule.szafranoye z Lewantu|do.Europy spro wadzili,
Angielscy,pisarzeprzynayrwoicy twierdzą „iż nieiar
kiś pielgrzym, za, panowania,Edwarda LI,pierwszą
cebulęszafranową,,,zewschodu, iz darażegięmionar
wet zycia, w lasce wydrożoney, o Europy, przy-
niósł. W jakim czasie w Nie
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pórzęto;tradnówyśłódzić: Zeżaś! wAustryi,dow
pieroj poroku 157gwprowadzony został, wcale
się/ź prawdą'mie zgadza: os Utrzymniący 'to; powia=
daią;że wówczasSeftnvon HausenvodemzNo
rymbergi ;towadzysżący :posłowi answyackiemu do
Kowstańntynopolazńaypierwszecebule z okolic:Bel--
gradu'dov Wiednia z: sobą  przywiózło>Mniemanie
ich zasadza:się na doniesieniu. Klnzyńsza ;' łecz ten
nie*o iesiennymale 0:wiosennym mówi: szafranie;
osobnym gatunku, który się przezewiele pięknych
kwistów ródónagza s:00511s52 ysbsroy r ;goateh  zusf
90 WwiekuXV i następuiącym, uprawa szafranu

wielkie”miała wgospodarstwie: znaczenie, i nie
ńiały* prowadzono nim handeł (c) Dla 'tey przys
czyńy, rozmaitemi fałszować go poczęto sposobami,
6 fktórychssięinż wyżey (str. 452) powiedziało: do!
czegordodadź iesczewypada,że bywał fałszowany”
pokraiatiemiw'nitki kwiatamimaczka polnego (Pa
paver'Rhoeas);maku wschodniego '(P. orieńtale),
a możerteżji listkamigozdzikówogrodówych (Dian-
thusCaryophyllas)'1 piwonii (Paeorid oficinalis),
tudzież:drzewem brazyliyskićm ikoręolchy (4/nas'
glutinosa)(dj =<Ztąd wróżnych *krafach.tządówe
zaszły *postańowienia przeciw” takowetite 6szukań-_
stwa; naprzód wroku'1548«w'Aagsburgie; potóń
weErankforcie;wBawaryiówPalatynaciePtdu
WeFrancyiHenryksHl "w roku 1566osobńyo teńr
wydał edykt(e) ońręzow Jisęós qdamsóht” laser
©1Pierwiastkowym gatunkiem 2którego uprawny”
szafranu amoże iwięceysódmian siegó" powstało,
zdaić siębydźszafraniesienuy (Gsiaatumnafis)Pal-
lisa ;<który:wośnie-dziko wTaaryce;|wePrancyi,
tisiewog. tasiaibo omsoilsoPiiOPS tadteate = 5
ORSGALNSOT gSZqJlYBA S$ gszydiusoglyŚDycAi doyi > «
jriodccaBE Serc.4.Erfindnngea.a, 5.87, 1784,
(e) Beckman, 1 cogriał siswotoas opityciaówhać hast

  

  

   



<e- 503 am

wSzwaycaryi;tudzież w»NiderlandachiwPortu-
galii. Zastanawiającsięnad:tóm , Że botanicy przes.
szłego wieku,wrozróżnianiu: gatunkówmniey byli
ścisłymi, 1/że częstokroć braliroślinysiedne za drn+
gie, nie zadziwi nikogo, aniywbłąd niepoprowadzi
dawnieysze. mniemanie, że podług: świadectw.S$e-
stiniego, Gieotgi, 1, w. 1. szafran uprawhy, na góż
rzeOlimpu,wKrymie, na górach Kaukazu; wPer=
syl it. dz dziko;rosnącym znaydow mo : podobieńe
stwo nawetgatunków mogło bydź do: tegopowo-
dem. Jakoż, i między szatranem uprawnymaie
siennym, ta; tylko zachodzi różnica, że, ostatmi/ nie
tak głęboko dzielne ma znamiona , mniey zwibięte,
tęższe i prawie bez zapachu; rurka kwiatowa-daleko:
krótsza, nyście korony głębiey podzielowe, główki.
pytkowe <większe, łuski cebulowe wątleysze iyz.pul-.
chnieyszey.| tkanki włokbistey złożone. +5Na tę; ród
żnicę naybardziey maprowadziki : Pallas„ HPoireboi
Marschali won Bieberstein. Równie Trałtinuick
tegoiest , zdania, że szafraniesiennyod ujirawaego.
oddzielićnależy,tak; iak wiele innych:zasósobne
iużpoczytagatunki,siakoto : Crocusmultifidus,
speciosus „|vernus ;| suśianus ; maesiacisAsta de
Tenżebotanik mtrzymuie:z baronem Marschallsu.
Bieberstein;keszatran żesienny wistocie iestpier.
wiastkowym.gatuńkiem tego; 'z którego wszystkie,
inne, a maprzóduprawny prźćzwyradzanie się pó
wstały, Możnaby zarzut uczynić, dła czego: sięte+*
pn e niedzieią;: alenatóodpowiedz,
żeprzez, podzielenie cebul mieysca tomieć niemioe-
że; leczw początkachyamianowicie:w.ciepłych.
klimatach, uprawiano |bez wątpienia -sżafvan iesien=
"Dy z nasion, z których rozliczne odmiany powstały”
a z tych nayużytecznieyszą inaylepszą rozmnażać
pórzęto przłz:ANNĘ"taki"„POŁóbGIA.„A: wię
ków iednostayną zachowała formę: ęnaenrdos (2)
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-54 Labo„szafian40artykułów bardzodrogich na=
leży;, icohociażby >wahaszym sklimacie mógł bydź
utzymjWany sisbednakże:św! krata, gdzie: robotnik
drogi, a szawnidnienie, około; uprawywoli, *oprócz.
tego: womiarę „ludnościiest wielkie, *tam: uprawa
szafkanw zalecaną.bydźnie może, chybaże szczegól-
nem iey sprostowaniem,,ażeby wieleczasu: ha to ło-
żonego upracy; oszczędzić... 141218. STWO q

nA) odadątą ilso "0 sa alird $ LM
Jaki „/ Uprawa: szafranu nić wymaga ziemi
adwtdustey, ale pulchney, dekkicyi a

stey, ,prźeirawionym nawózem zagnóioney.: nayle-
psza iest:czarna lub rudawa, zmałą ilością gli=*
nylizkamykami wapiennemi zmieszana.  Naydogo-
dnieyśze:położenie dope szafranu |iest wbli-
skościeżarośli górzystych „w kierunku południowo=.
wschodnim, lubsteżwokolicach, gdzie:częste mgły:
panuią.;b Wybiera się na to: płasczyznaniepodlega=:
iąca.- ulewómsb.gdzieby, się nie zaaydowały krety,
uwkacie :(Gzydlus: Gryllotalpa)1 glisia dźdżowa.
Rokiem przed zasadzeniemszafranu,-ciągle wypielać:
należy, genntedo tego przeznaczońy, anawet1 przy-
ległeokolice, Nadewszystko: starać siętrzeba, iak.
mówi oZrattinnick,wy orzeniaćnastępujące: rośli<
ny; Convolvulus arvensis; Dhymus Serpyllum,
Cichariian Iatybus, Polygonum: aviculare; wszel-
kierostysi roślinybaldaszkowe:raćzne;: nayłatwiey
się-daią «wypleniać przez€żęsteńch wyrywanie, aże=;
by dokwitnieniaiwydanianasioamie:doszły: tym:
sposobem vola:raz nazaws $ięoCz;yści. YIKGOGy

sy R,się w" ydługości;których.
szerokość 5 stop przechodzić niepowinna, ate się
rówkiem na 2 stopy szerokim i na stopę głębokim
Doza 1891 SIA dOYWO dso siaaWOWITYW ELI O.
1 „św.b 00 gia pisatyw aiomirogań w dóś suNIA WE . ar. ROSCZE. *CE eo,oai, oorokinszadoprzesadżebia niogła bydź użytą, «A> ponie-

Me ssbse BIiyt
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waż to przesadzenie 'co 4lata'(f)koniecznieiestpo=
trzebne; przez*pierwsze zatóny4 łata, córok po
zasadza się grżędzie'wzałożonympodziałej*W czwar=
tym roku z'pierwszey grzędy cebule dawne wybiera=
iąsię. a nowe zasadzaią ;w6%m'bzyjni ię' toż! santo,
z grzędą drugą, istym sposobem:nigdy: sięczbyt
wiele razem sroboty nie zbieży:'ó%%03%0146 191 mow
W połowie sierpnialubow'pierwszych dgiach

września, sadzą się cebule na 6 cali głęboko do
porobionychy'wdłaż 'grzędy* rówków w odtegłości
na: 46calesod siebie ;w ciężśzeyzaśziemi'shdzebie
nie powinno 'bydź tak głębokie: 7"Naybatdzięy .stas
rać się należyrzielsko z początkuwykorzeniść: 552.
Na kóńcuwrześnia i na póczątkw piździćrnika;:

kwiatyszafranu rozwiiać siępoczynaią” JHczbiera*
ią”się: wraz /po; wschodzie 'słońcaj02 ośtrożnościąy
zrywaląc rozwarte lub którebliskiesą rozkwaithie=
nia;  Taż robota: bardzo: się ułatwia: kiedyiedew
nożycami 'ogrodniczemi, naprzódsidącj wszystkie:
kwiatypo niżey rurki ścina,adruga osoba za nina
zbiera; iedo: koszykaiodnosi. bszes bosrq mstłośł

Z, kwiatów: zebranych;” natychmiast wyymnuią:
się  ostroźnierznamiona dzielne;składałąna pia=
pier suchy, wsamekorony 'wypróżnione,iako nieu=
żyteczneyfireczsięOdrzucałą: 5 +vuodosnod „ya

| > Wszystkieznamiona;"czyliwłaściwietaknazwas
ny szafian,' natychmiast/sięsuszy nablasze żełazney:
nad: miernymvogriem;*ałbo"na sitach włosianych,

często power 'się też, na:tenke"
szczegółniey „urządzony: at; złożony ze skrzy
ni, idlegscznikęwiwictoń a sA8 ) 8
Ż% 05 6 zGAMIWOTSIE sisbedoswrq 403206 980401384
<ody Va q082 m6: 1. 1aliOT3ze 2yqodć © su. msDby0t
(4) Wszelsko'chas wyymowania cebulszaf owych mie iest wszędzie,

równy, tak w Angoumois wyymuią sięco dwa, a w SZEJK

szy, lntho 'Po „$rasię wink anidliukpoią,fu lebofić a
nad ZBY. 1888SOA.13080SOSDŁASTĄ05 tg
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kryty iest. oknem szklannćm; wsczasiedźdżystym;
deskąalbo!matąsłomianąbywa ochraniany. Z obu
strón itey:skrzyniy "znayduią: się otwory delikamą
zasłoniones siatkąy:/a 9w tyle drzwiezkido weyścia..
W: takich! skrzyniach 'szafran; tozścieła się: na pode<

_ słanymypapierze, drugim gooprzykrywańąc: i tak
wkrótkim oeźasie 'wysyeha; ieżeł: słońce mocno
dogrzewa ;wszakże; często przewracaćgo potrzeba
1nie >grubiey dak /na! 2cale rozściełać:*Pozupeł=
nóm wysuszeniu,skłąda się do:krobek imocnopa-
kuie: chowając gow mieyscu suchćm,gdzieby po=
wietrze wolny miało prayśtępe vwileo1 bo; isbodsó4

"tozumiesię,żeskrzynie czyli komory;nato prze-
znaćzonć;kilkaprzedziałów miećpowiony;tak;ażeby
na7:lub>8:dotzbioru szafranowćgo, stosownie dot
wielkości planiacyi, mogły: w sobie pomieścić(g).
+6Wzbieraniu 1 'suszeniu wielką zachowaćnależy:
astrożność,*ponięważ tęgi" zapach znamion szafra<
nowych:móeno'uaorganizacyą działa. «s We Fran--

Gyi,«mianowicie w  prowincyt niegdyś: Gażtinois
zwanćy, gdziesię naywięcey uprawątey:roślinyzay-
muiąy postrzeżono,;żechociażświeżo zebrany 'sza-
fran, nie ma tak mócnego zapachuiakpo:ususze<
niu;oiednakże działana;nerwy'wsposobie 6durza-
iącym: <idk opium; 1 powszechną;prawiessprawuie:
gorączkę febris' soporosa:zwaną,|a (któravtrwać
zwykła” tylko.przezmiesiąć/toiest.póki zbiór sza=
franuszupełniesięnie ukończy:|Odurzenietakowe,.
w słabszychósobach'iudzieci,ezęstokroć śmiertel='
ne'za_sobą prowadzi skatki.« Zapobiega siętemu,
iak otruciieprzezopiam,używaniemóctu wewnątrz,
i nacieranićm=całegocjała fłanellą 'w nim zmaczaną.
ajsGkordby..Cćbale szafranutrzemsczególnym pod-

legaiąchoróbom, pod: uazwiskami:fausset,) żacon
e
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iŻa mort.Pierwszaiestnaroślą potwofną;'-kształtu
ezołenkowatego,októra/wzvost ceóbulsmłody hs|4as
muie, uymaiąc im soków pożywnyehsi jwzęszkadza-
iąc rozmnaża.* Zaradza się stemiw przezzrzynae
nie tych: narośli iodłączenie:takich cótiakiod zdró+
wych. Druga; stacoz; opisana przez Fougerouk
de Bondaroyi; ies spróchniałością ; sktóra:sam:Śro*
dek cóbuli miszeząe, nie sięszopoczątkuna powięrz+
ehni nie ókaznieyasw kóńeu łuskę czerwónązczyni.
Trzecia Za mort, przez Dukamelamayłepiey 0jńsa+
na, iestchorobąszafranu: niemnierniezarazliwą dd
pochodzi od rośliny według: Persoona: Scłeratiurm
crocorum nazwaną. "Da naprzódsamę powierzchnią
łuski napada; którey fioletową madaie farbę; mae
łemi' nastrosza włóknami, i wskróś ©przeńikatąc;
cebulę nisczy.; *Obiawiasiętóm, że hscie żółknieć
poczynaią iwiysychaią przed czasem. Zarazasta Całe
plabtacye szafranu pustoszy; i agruncie tałotrwały
zostaw uić!) zarólk,:że ten:1'doclat'dwudziestitvwy+
korzenić się die daie; owszem, ze szczątkamietakiey
ziemi; uaotnpedaje się przenosić niieyscą, „Zapo
biegaieysię:roższerzemiu przez okopywanierowami
kwater: zarażonych (b). ogrczo 381 sig 91 Ne
—WHiszpamitygdzienaypierwey.szafram: Handel.
zapr onosuprawia sięw Manczi(la Maacha)
mianowicie;ókołą St.Cłemente;wokolicach (Quencą
wArragoaiijoBilbaog: Meioradosi 1:-d.0 Że! wszyst=-
kicheuropeyskich, byłbynaylepszyszafranhiszpań
PENEOwg
odwiłżaąc oliwy; 1ak się robi w.Manczi jKadyxie;
gdzie złożonydo'wielkich'garuków <tyłegsię>stałym
oleiemnalewayilegorszafrańprzyjąćmożeń:Ztane
tąd naywięceysiegodo.Amerykiprowadzą: Przedaie
się wworach:pojoosfatiówważących.>WeErancyi

b) En edie ique. iquf;"T. ż z
kę EZ. pnie" ARE” mA dawaisddiaci (6
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sżafianiw bardzogwielu departamentachsię uprawia;
1.ważnym ięstoprodnkteniubandłuo* N aylepszy po-
chodzi żGajnois,: Oranii; Comtatari Angoumois,
Pizywożą:go>ha, ptzedaż:w workach podłużnych
po 20 funiów ważących. Rozchodźi się: doAuglii,
Hollaudyi i na północ. We Włosze hy zwłascza

w kraiach da pofiatskiERA dkytwięcejo prawia się
szafran,w,A palit 1w, Aquila, Sycyliyski,w SL Phie
lippo, Indica, Ścarpello„i „Lorcisi , „gdzie się zbio-

rem ego.pustelnicy. zaytnią,, Dawnięy, go ziam-
tąd po 22,000 funtów corocznie W wadei odda-

wamo., Zbiór szafranu we Włoszech , zaczyna się od
10 października i we 2 tygodnie awybławkokczyć,
Angielski uprawiasięmaywięcey w okolicach Essex,
Śwfialk i Śaobrulabice, Wyrachowąąąstaro -że
naniórgiziemi 400,000 cóbulsię sadzi, a.zdych tyl-
ko8 funtów suchego otrzymuie się szafraou W Au-
stryi bardzo wyborny uprawia się szafran, który
do naylepszego, należy gatunku. „Kraiowcy go nad
inne przekładaią i e płacą a niżeli turecki,
francńzki'ihiszpański. | Dobroć'iego nietak zdaie
się: od:klimatu zależeć; 'iako' raczeyodtroskliwości
i sposobu zbierania, saszenia i zachowywania: Upra-
wiasigsókoło Mólk, St. Półten; Krems, Radelbrtann
wMarchfeldzie: (i) ia.do 'W «Bawapyizasadzany
bynaymniey' w dobroci 'austryackiemu/nić ustępuie.
FwSzwaycary uprawiasięszafraniw'nićktórych kan-
torach 'Szafran* turecki; ESRO APA się
w*Wenecyi: w sakwach skórzanye jpreij ważą-
cych po56 funtów:"Tenże sum (irzed: esię"w Prye-
ście pódnażwiskiem szafraduneicedońskiego.W ro-
ku 1795 weszło przez Semlin doAustryi121 cen-
=Prz ody mizoąpt(i „WNH £ sk

PADOSECTA+mRNA
wać go musiano.



tnarów tureckiego szafranu. "ZEgiptuwychodziło
dawniey po 18,006veeninarów tego produktu /do
Europy. Ze wszystkich wschódniebbrgatanków.sza-
frana naylepszy: marbydźsyterski , deczęteń rządkó
się do Europy dosdie4h). „dorogósw wojanł će oq

zadwa:, gkaszpbV„a0yi wogłów sy iybgciloti

ia Gi „s Obiadnienie figurtab,Put dbsiswd w

Fig. 7. Szafta bprawiy 4% kwiecie”ż cebulą bez
«zr ix "duskiSzewnętrzney! 41630. „ korpuł ęodqut

LL 8. Cebtili”*£ tuską zEWńętrźnąiWyrostkathi 4i0>
abba bazHethi" HAsSIOTOA| WOJUU. 0OQ,98|04: ht

9: Kwiżt <w przecięciu, żeby widzieć” niożna
1045080 4gRAłY PRoślikięcs © < 9%

2446.Listek korony óddaity'z iedtiym! pręcikiem.
Lai:Ziańńć samo tróydzielte," €żyłi właściwy
e p '(sżafrań' korzenny. > 000,008 1ftroixJYNJĄ 6?

UGI EAP uasńdase sie 21 sito; ogoadona wołał 8:6»

t sAlrorsbSE4 Ob
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, etłsza: 312 siweżqd rmiadyw osłyucd iyx)
ZMAÓS Og TDK "SENES AMERYKANSKI.©

  gB4ĄSYsU: 111

+Doktor.P.C Barton opisał w swoiey, materyi
medyczńey,produktów. roślinnych,ułożoney dla uży-
tku kraiuostanów.|ziednoczonych. Ameryki (a),oga-
tunek 'seneśh , ezyli liściapewney kassyi bardzozgo-
duegodoszastąpieria dłexaadryyskiego senesu., Krze-
wina ta dosyć iest [pospolita w New-York, i ogól-
nie w całey Karolinie po nad brzegami rzękisw in=
nych mieysca wwiłgotnych. Kwitnie.od czerwca

do sierpuia) Piękna ta-krzewina, do góry pvosto
się wznosi: kielich maŚeiolistoy „koronę, także ©
z 5listkówi-nierównych.ałożoną;|.pręcików, 10,
Bigo1SV iymeud.ob ailmst. sasiq olsaam tęte sf

(k) a a: |" ti

PY a He wc wyWr RE LZYa
fig. color. Ousiezia. og. zy, „40
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aktóych=5wyżsże są „płonne;, a 5.niższe zagięte.
iściessh soSmiopawzyste,»<zolistkówsk nzydełkowae
tych, niowońodłużuyćhi równych:złóżone,aprzy
masadziesópiatrzone: grwózołkiema.końcedch sztyle
towate. Owocrównowąeki „słękawatygładki,i
testo. podłngschichawie (Flora. amerie.boreai, i
H illdenowa, własciwie łupiną, ztdwietalącąna-

sianć spłasczonko lisbswrotgw sossyiMoQ moś1..:
- sus BRoślimać taje|należąca» do:rzędupataralnego tu-
pinowychiu Jussieu;! ćzykotajo n4zwanych /omen-
taceaoLinneusża,.aw układzie: płciowym;do „klassy
dziesięciopręcikowey, rzędu iednosłupkowego; iest
Cassia marilandicaL.Nazwanie Cassia wscho-
dnie iest czyli azyatyckie i przeszło do Grecyi zisto-
tańi którestańh handel.Fenicyan dostarczał;.imie
od Marylandu nadano,temu gatunkowi z tey przy-
czyny, że naypierwey zbierany był na granicach po-
łudyiowych:Stanów ;Ziednoczonych: »;c0.,wszakże
nie właściwiesiczyniono; .i należy,ażebyto nazwa”
nie ódmiehiońeżostąłów,w 0: « wikl:w dłocoz
* ou Korzeńtey: rośliny fest prosty, trwały, . pozio=
m ddący; czarnawą włoknitą .pókryty: korą; wee
waątwznżółtawy: „Łodygafieyopa:częściozielnap BR
którey: lisciespaprzeciwległe.5 Kwiaty, ramienne,
zpoimiędzy «liści:wychodząceożółtorpomarańczowe,
po.którychy; następnie, kupina.isirakówasąd:4,do.5
calindługasia ybbsigw i urymojsissia  wołede?
wrobkud wStanach Ziedhoczonycheużywąod.dosyć
dawnego: czasu;| tego:kriiowego stnesu, „klórego
Kście.mpieysże:są,a wiźelisenesu alexdpdryyskiego.
Prof. „Zerośonyw Filadelfiiznać daiejŻew użyciu
lekaskiemstakiestydóbry itałsiegipskiśiiw szpitalu
marynarskim czynione doświadczenia zupełnie prze-
konały, że ostatniego mieysce zasiąpićmoże;Wszakże
łupiny nie" są Izastąpić torebek senesuwscho-

I 0 „sbodłdawc sloy gie kdżr <PdtmiUsT) va/usłały 303
dniego. SROy a

© A ff A GOSRT a ma zi POZ k.k 11 IJODIUSĄ u %
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— , Niemaszzaićm potrzeby, powiada«Zarton, udaę
wać się doEgiptu*possenes który; dało z skąd inąd
wiadomo; mieszają /tam;' podługPPoNectoux ie-
lile z Cynanehum oledefoliama vulsctmi;GCassiąłan-
ceolata.-Oprócz tego, Cassia'rmarilandica , mietyl-
ko jest tańszay alenawetważnytu może stać pię ar=
tykułemhańdlu. „suiąvt  srydoastw, „bososobi8A

| Piotr Co/linson wprowadził od'roku'i725:ten
gatmiek' kassyidótogrodów 'angielskichy"iwzymu-
iesięteżpowiela ogrodach botanicznychwekran+
cyi, wParyża 1 Montpellier. "JJ, FirepuJournał
de Pharmacie aAdbril.'Ł819..10003D91901o8l20105
<odózą 93329) gus wsz „L) ooihookkwst nięznch
-Olei s ryso1x) ob ołse3s iq 4 afdovJętsa dyso 4281 317

'Owady wtóre żasietwy żytnie nisczyływrokd 1818
"siq.ad s iwodunczgyyZywzudacbsa ubaclyrsM, bo
-0q dosotasrg A ragnaids Yawnsiqyna 98. aso
—-Nisczókia'tego'zasiewów: żytmych-prźez podgrys
zańiekosządzkcjogwiisteiazoaticdwedzożwiieclascja
scach w Litwie, z tak wielką'szkodąziżerwiektóre
połśteyże ithe iesięnifodorywać musiano'Wua n0+

vid; zdsiesady ARąńe(a iopięknioyseawiąkarkię by-
ła pó lasiesrięsaOPAKduż rożkrzewiłagśmieysca-
mi” tiagłe poczęła! żółknićć;aszauięciem| całasię
dawałatuvwo wyymiować; ponieważkorzeniebyły
pozgryzknieś”Pospólstwo; wieyskieprzyjisywałowo
robakom nieznaiomym i wprzódy niewądzianijma.
potabo pri plądto kapie ówadów
chrząsżczówych. 0Wvrokuw! przeszłym18 19gdniaa'g
Marcadostałemze wsi Połuknie, nadrzekądŁukną,
o mil7 od Trok a4od Wilna, dwadzieścia Sztuk
owych gaśiónie:jświeżo. wykopanych zaziełniszpo

rq sigłoqus siaszobsrweob su0ia 183 midersoy1etr:
BEM, ASO OrBleus 3oeysin ogolajejao 9% „łedo

8 Oyenieoh sięMm POWA Pć
"w ywaią, - ©5565, m0 dBAMEL.

Pam. Farmaceut. Mil. 'V.1l. N.4, 55



części:iescze zmarzłeyyKształi „miały robaczkowa=
ty,” koloribiało-żóttawyzegłówkinieco: kasztanowa-
te libżółtawe, pyszezki tićmnieysze; z'resztą gła-
dkie, nógopoębimiały; | blizkoćnacab dfugie agru-
bes mae użylinii +» ;Przysłańe wzienistokolwiek wil-
gotaby, utrzymywałem <w słoiu |szklannyni beż od-
wilżaniaowipokoiu ahiernie ogrzanydn.» JNa zimnie
iak uieżywe/naymahieyszegoie! okazywały ruchu,
w.cieple -łaziły «i opirędko; zakogiywały 'się/do ziemi.
Dnia;a kwietnia poczęły się zaskłepiaćsbłonką: pa-
ięczynowatą, « przechodząc'w: poczwarki, <ż:których
dnia6kwietnia 4 tylko: przeobrażoneć/ wyszły pod.

postacią rżuczków -czyli chrząszczykówmałych , re-.
sztą* gnić spoczęły. wczasićsamego przeobrażenia,
niewiemyz iakiey przyczyny. Pozadeterminowaniu,
owad ;ten' okazało się.bydź zrodzaiu chrząszczów:
Scaxabaews horticoła,>który unaswszędzie dosyć:
iestpospolity,,i»naoróżnych znaydnie sięykwiatach,:
a miaaowicie:na róży; nię maszlatołv wzrhianki u
naturalistów, sażebysten owad13kiznacznie w zbożu
czynił klęski. iaka się wroku*1818 wliesieni: unas
powielu mieyscach dawała:uczuć: również: nieć
wiadoniafazyczyóa tak wielkiegoich rozmnożecia się,
witoswi otwastóri (pot.Starałemosięsdtrzymać ich
daley, "lecz; żadnego 'ńie przyymowałyzroślin po-
karmuy a wydobyteżziemi natychmiastsięsdo niey
napowrobizakopywałysoio JiuWourcasc.

| dyyubog dazowh zawali do osbrsł *tiw

AT ge tmidui *,osewstwyjj poiaóiw w ,wodi
lo.w 4581 sialoge w ps100; f ea dad i SWOT

955891 Vis, -gseoi KA i UR 312 1lgil:0 j
„boid ,oide jobld; LAIK,U, rA4 55 SEs1$ (pa
TERE 4. pA3A 62) NZ 20A 1 ż. SKI)
oosiqłoqew ss de, owrya ouP:s

, vtdiagod ile1dob sidoż sbyszirmodsnsysa wójta
(w.Odroli adinneSysterńia 'F egetabilium secun-
dumeselasses;órdines, genera ,. species cum cha=.

*EE + 3% 4 6d i 4a g3 = s w tm kc p: e * ,
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racteribuś, di(ferentiissefkynonymiissFiditjonova,
speciebus: inde|abieditionępXIddtećtisotuctą ,
łocupietata;, curantechJ, Słónen,AkDetMs A.
ŚchulteszBoidsdieokol181Stuttgawdtjaę 181..
SumptibaisloGiGoktae, G43str:;|przemówy str: 28.
0Wiadommźbiod wydama osiatniey: 1óstey„ędycyi
układu róślin.ekinsengza3dużdatoso upłyngłosi że.
botanik „ |łekaczlo farmaceuta którycprzed lat 20:
wióm wyborykmdzteles przezPersoona wydanćm,
Linneisystemajytieetabiliuiny>dosyć dokładną miał
wiadomość „olrosłioachywówczaszmaiąwych „żeby
iakkołwiekwisóouerówni: za odkryciami:świeżemi,
którę w botanice;poczyniońo,musiabhabywaćwie-
Jedzieł'Kosztownych„iakiemisą: ZKł/dęnow3 spe.
cies <płarttanumbwol. 10. ;'Persoon zedjenapsisiplań-
tarum:q:0l102 gisKakl; „Enameratio:bola; Lian
marchevBoiret;Eucyclopediemethiodiętca par
tie botaniqyie 4/1(Uomowdr śtotetci „„asto. qszystko
ażeby ułio6 cżąstkowie przeyrzeć można stamnow-
szych: wiadomości botaniki  odktycia w tey! nauce
poczyniońegibotahieszczęście,/'ahlai JFilldeiou'a
dzieła”przeż” zawcześny| zgon autorów; ukzawsze ,
niedokończone” zostały: | |-+*Również /niedokończone
są wydania:Pezsoonda Bóireta. Wszakżeniezduie
się bydźorzeczą vdziełem;iednego «człowieka „opi
sanie pirzeszło: '40/000 «roslin: które idż; są poznane,
zebrać i systemabyćżnie ułożyć: <Znayduiemy: prze-
to zamiar bardzo_chwalebnydwóch godnych pra-
cowników, w winnicy Zdnneusza, 1akimi są PP,
Ę D. Romer i Schulies, Vktórzy wspólnie tey wiel-

iey podięli się pracy, i tóm większą mamy iescze
= cię że td wic bd óbaką bolańi! kiedy
iak z przedmowy. wyczytać możną, za współpraco-
wników 23;astokj th Je MLR Pęrdików;
iakiinisą sgurdh; Balbis;Bertholoni | Besser,.
Fischer , Guudik,. zdłb:Halier „Hloffinanhsegge,

0a"
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Humboldt,"Kitaibely Włarskalł o. Bieberstein,
Otto, PalissótdeBeaubois,dela Peyróuse, Koth,
Schott , Spreńgel;Swaktż, Thunberg , Trattin-
nick, JW'ahlenbeky, ZPGa AW

"Żeby ezytelmńikóm naszy dadźtylko niektóre
„przykłady uczywiónych postępów %”bótanice, w 0-
statnich 20 leciech, i iak znacznie PP.=Rómet i
Schulies W teynowey edycyiukłada roślin liczbę
ich pomnożyć misieli, *weżmień *dóporównania
kilkatylko gatunków. 360, RĘ£1 sbśsd Ro, eM BEI

WY YOSŁAGFWYGCE W ,SHOXOKLSO ZMISIOGO I SC

00 uRodzay AP'eroniki obeęymuie A
* woBdycji XI OSpecies Bnumer. Pers. *Poireb. „Rómer i
e otodiia Wiłden. Vabl. 4. Bo Śchudźej,

Gatuuków —-0———1—oa. Ń
, DOZ aBT OGONA: 2 SSE LAD.
Grado "© 0,140. 839 4 18. 35: . 42.
"Onicahma GW OWUŃUZ 34 wera 2 86. 61.
(OWA | 0.52, 6001/78, + 107% * „04,+. 63... . 168.
RIKOlCA od jod. (Roe Ad, 0 34
Fraxinis «5. 26, 53 bs abe 20 GG NICKU 0;
FkBy - Raye wourgb. 92 10,96... suabóddkotS 4115,
<EbmibsB satan R ARuż Psy bzon
© Ztego'się okazuie ; żerozległość'tey nauki od

lat 20 wie podwoiła się, viak iednazakademii wy-
rzekła, decz przeszło: wpięcioro się powiększyła.

Przy tak wielkićm ponmożeniu wiadomości bo-
tanicznych, nikogo nie zadziwi, kiedyt0m*pierwszy
dzieła tego 642suwon maiący, rośliny kadoło; do po-
łowy pierwszego rzęduklassy trzeciey; zawiera , i Lo
do cyborówych (cyperacea)"tylko'dochodząc, albo
kiedy zó0stronic Liuneusza ostatniegowydania nie
mniey iak 642(wszełakorazem zponiieszano=płcio-
wemi).stroniewypadło „kiedy takową rzeczą zie-
dnego tomu, który:wlat 20! pożśmierci Libńeusza
wszystkie / wówczas znajome” rośliny obeymował ,

»| . .

teraż dodziesięciu /doydzie tomów. ulstyj, 4h
raj Wszelskoż )' autorowie ow tey. oowey edycyi,
usiłowali ile bydź: mogło, oszczędność zachować;
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więcey  iak połowa .ptitem. drukowana, a iedna
dwunasta może pisnem jeszcze drobnieyszćm. Zwy-
czayne we wszystkichdzięłach,botanicznych próżne
micysca a lineastaralisię zapełniać synonimiią , któ-
rą tu daleko, obszćrnieyszą. i dokładnieyszą;zoaydu-
iemyiak,powiększey „części w, dziełach dawniey-
szych sqg61godzic lal E, dooiost 04 dafają

| Botanik, zjukontentowaniem, znayduie „w tćm
dziele, krótkie wprawdzie, (lecz zwięzłe, 1 uczące
opisanie , pod każdą tak nazwaną definicyą podane,
a ciemne i oboiętne oznaczenie, w naywięksżey czę-
ściroślin, bardzo iest przyzwoicie wyświecone. Bu-
chner , Repertoriumf, d. Pharmacie B. LI.S,269.

  

1817. i : kutiriś

d61 Ry ie
DEV ssa tó POK o slotiswę

O. 8 Ć 0. sitgln U
ie| R OO EW Er: Kot umi

or 410 eż ai Ar € auqjyg ii

A Sztokholm , tw drukarni królewskiey. Phar-
macopocia Suecicd. $wóń 4 zaymuie dedykacya, 5
przemowa,: 'a>18! stton nazwiska kraiowych:i zagra-
nicznych bezłonków»królewskiego kollegium zdro-
wia, (Collegium sanitatis), oznaczenie wag imiar,
160 stronioteśtu ;:zpodwóynywmłacińskim: i szwedz-
kim rejesuwem. 1817, im 4Ł0 male 0 doza

 Dziełobtó zeszłemu, królowi, Karolowi XIII.
dedykowane ,y-godne jest| żaymować mieysce, obok
 zagraniczńychy które iuź przed nićmwyszły daie
poznać -doriakswysokiego stopnia nauka lekarskie i
chemiczne<waSzwecybstażopostąpiłyć 10 101 0

W. dedykacyi -wyłożóne, sąogólne zasługi Ka-
rola XIII, we;względzie podniesienia całey; medy-
cyny i chitargii iwe. Szwecył, czegodowodem „są
zakłady wielu łązawetówys'medyczno-chiturgiczpey
akademii wSztokholmie istod.' Międzywielą inne-
mi,-ważne iest urządzenie ażeby 1 teologowie,ca-
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dego; kursn medycyny słuchalii;s al-przez!to stać się
mogli zdólbynaj wprówincyach mało:zaludnionych,
dawać ratuvek uduszayy i/cielesny ;ludowi. Drugie
iestęhrządzenik, . ażebylekarze |navprowincyach, i
„woyskowo służący „w medycynie ichiburgii stopnie
doktorałubadagistraotrzymywali nim iraktykować
poczną; soraż|że „ebitnegowie, przedy otrzymaniem
stopnia magistra. ścisłemu,podłegać muszą:ćxami-
nowi, d:Dakoniec; żćrwszystkich .medyków:i:chirur-
„gów skraiowych; swęmedycznoschinurgiczke „połą
czyłstowarzystwooiw w zwosgddo| psyk „so: 3
-/" Womóśtępuiąceyprzedmowietego: [piątego -wy+
dania:farniakopei szwedzkiey,; i to -iestoumieszczot
n030 że:nieśmiertelny Łizneusz i pamiętny w liter
raturze chemiczney: Scheele; godnych siebie i teraz
maią następeów; żeopisanie surawych płodów, na+
tuwyi do leczenia „służących -i ich <pocżątku odssła-
wnego:sQ/atsa Swaniga pochodzi żidu poprawione
formuły: lekarskie inowe: nazwiska ścherhiczne , są
dziełem| sławnego, Berzeliusa ;. żesasiłówano 'spro-
stować ;fovmułyktóre teraz naymniey id śą złożone,
iak ie Rose vs; Rosenstein zaprowadził, że człon=
kawiehonorowi towarzystwamedycznegó; oddzia
ły» lekavskie< we | Szwecytyyi wszykty wfarmaceuci

Sztókolńw s:przykładalissięadojułożedia łarmakopei
szwedzkiej; oraz żesię robcych aadzonopism tego
rodzai, Znayduie sięswanieybtókże nstawa,. aże-
by po aptekach wszystko byłofważońeyówyiąwszy
PP eiktóresię lindgą mierzyć tudzież aże-

j medycy Wi zapis wadiuoreceptówzjekakiofarmaceu*
a pl ocZN śeaksie tub'skróceń che+
micznych albofarmaceutycadych miegużywali. -

Następniące są sczegóły właściwe tey farmako-
pei, surowe produktalekarskie,oznaczone są na-
zwiskami podług Zinneusza, Persoona , JFillde-
nowa, Swartza i innych z przydaniem ich Oyczy*
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zny. Liczbistych: artykułów 'większaciest,''a'| niżeli
w innych:farmakopeach;0która w pradiktach ro-
Slinnych 240wynosi 51Między 'temi>znayduie się
Axungia pedumoTauri;>Phocae , oleumBRalmae,
niektóre wady|nńinerałne;orwiną it.do, wszakże 1

składanełekarstwaiczyli preparata są:łicznć. 10: 0
© Kwasoctowytacidum arelicum)robićsię niaprzez
dystyllacyą (suchą gtyszpamai eter «anmoniatus,
eter siarczamylgizem dmmoniakabńymmasycony. Mię-
dzy wodami znayduie się:47uaakermonaenemo-
rosae , Aqua fahingensis w mieszaniiie 'sztaczney,
tudzież>wodacpirmontska"ispaaska.sMiędży de-
koktami: * amiesczony. ; testdecoct.' .Rutae' zincat.
czyli Collyrium Stiernerórtensea między: różneni
powidełkami5tinct.oxwymóriatis ccałciol> między
prepardtatui ódzwaczaią się 'ieszcze rmuciłagotcreta-
taceu; mturiasauricó-natricih; marias hydrar=
gyrosumo (vabić sięnadrogą:NSE
cypitacyą)>'phosphas'ferricum, *pilulte! muriatis
hydrargyri corrosivi (pilvlsematores Hofimanni,
które: poskiłku tygodniach; rozkładaią sięi zawie-
raią tylko,liakmowsze doświadczónia okazały,mer=
curiumn chójcery,pulvis 'nitri osaliczs (proszók za-
wieraiący|wskładzie swoim salis soxalici)ę sdZutio
arsenitis:Kaliede ykompozycye |do różnychbadzeń,
kwasowe; syrzpus dlii, syrzhbydrargyrii(uliószani-
na podobna'dośkładwinercurii gujnmosi Plenckii),
spr. sambudkóśid.otęd odieyszw dosdsijs Oq 40

> Botóm snastęptie tabełląizawierająca cilośći |roz=
maitych dekatstwymoenovdziałąłącychi, wnakanieć
potróyny różedti nazńriskłacjńskiebrdawnych inow-
szych lekarstycyi ósobno/ szwedzkich:|: doyasofe:

Bars ial vsi swbesty qłógooe fe osgiliggićc/t
£LOSIEISO. gidzisdj I siduboną 3Wo'fe jj ©

"ON , odoznsh „Bzzysaani <uiboq irsAżre*
'£sfgbysz 5 Hoyt Pasiy w . yyun



iw atb mosNęrą ogstłewów H
2 iia0e YdQiwnie0D „Ba ;tób : OBJDGSDE bę

URZĄDZENIAFARMACEUTYCZNE.
«agbyw „sedu vseSywyan zokrortań  trgożl w -

i Mot846,danerządowi Uniwersytetu Wileń-
„skiego|z wyrażenient,naywyższego rozkazu,
-0.wolney, w Rossyi praktyce;tym;.co maią
świadectwa szkoły. lekarskicy, warszawskiey.

i 6Przekład z ross. OGOŚRIFW. tissóli iHĄ6d baj
«i „gołłcasu „yoełą deyów sfb uiassedsiwoq

CrsĄRZ JEGONOŚĆ. powodem przedstawieniamo-
iegodo,Komitetu (Panów Ministrów. w.przedmiocie
raportu „tego rządu. N. 508 naywyżeywożkdzać ra
czył, maiących. świadectwa szkoły lekarskiey war-
szawskiey pie pociągać donowychexamińóww Ros-
syi; lecz iężeliby, kto z nich okazałsięnieumieię-
inym.Ww sWoiey, rzeczy, o takich władza: mieyscowa
maprzedstawiać.. W skutek tey naywyższey wóli rząd
nię,zapiecha chirurga Milewskiego.opatrzyćnale-
żytym waddem, dla swobodnego odprawowania
praktyki... 4 | „siojdob-=dejsz łetsasr 237

wsl „4Podpisano; Aleny: Hrabia, Razumowski,
34fD1i4 Z Ldusbyw 3asH1x0' ł

, „ydzułe i97y%

Ukoz, ©, postanowieniu,noweypłacy, ył innych
-nuyjgod, dla urzędników medycznych,farmaż
setyCznych i. weterynarnychwrsłużbie wo-
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IiGtennoy Jądowey,, W Y3W obgłl - Odas1: )w CAE

TUNAASOA Mii KaOdYW sib AUU głob w s:
o Ukaz ęJEGO[l CESARSKIBY|Mości.«Samówładcy

Wszechrossyyskiego aEeOECWE
sytetowi, wileńskiemu., „Wedleukazu Jeco(Czsan-
skiyy Moser Senat rządzący „słuchali:przełożenia
pana Jenerała od piechoty, ministra spnawiedliwo-
ści 1 kawalera,DymitwajJwanowicza xiążęcia Łoba-



nowa Rostowskiego, przy/któróm dla wiadomości
Senatu rządzącego,dołącza, dostawiony sobie od
e. Naczelnika sztabuigłówhego deco Czsxnskiey
ości w kopii imienny naywyższy ukaz, wydan

na iego imie 'wsdnin'6 zeszłego listopada"*ż:tabellą
onowóm postanowieniu płacy,naznaczoney*dowyż
dawania od r"styczniaidącego1830 roku;medy-
cznym,* farmaceutycznym i weterynarńym wzędni-
kom woienno+lądówey wiedży.- W''pomienioney
zaś kopii ukazu wyrażono: co 3 bełdos 7

Przy powiększeniu dla woysk płacy, uznałem ia
sprawiedliwein; podnieść ią razem dlamRech,
farmaceutycznychi weteryńarnych urzędników Woż
ienno -lądowey wiedzy, którzy dzielili żwiemi Wszy”
stkie Na śczęśliwie' tkończóweyAroytiy;
iw pośrzód niebezpieczeństw zawziętey Walki, chiwa
lebniedopetniali<dła nichposługęmedyczhą” -*

*  Wehodząc 'dałey w okoliczności tych” urzędni-
ków, Ja niextiwiey sprawiedliwćnt użńałer) prócz
postanowióney , płacy (czepxż okAadĄWary jKaioBantA)
przywiązać ©sobliwe wygody do urzędów, polo-
wego ienerał sztab-doktora, korpusowęgó sztab
doktoraishihych;0zobowiązkami: których , łączą
się rozliczne. wydatkii.ważnezatrudnienia na po-
żytek służby. a so
Na tey .o5nówie ułożoną i potwierdzoną przeze

Mnie tabellę*ówowóm postanowieniu płacy dla'me-
PE weterynarnych urzę-
dników woienno - lądowey wiedzy; jprzesyłająćwam
tu w dołączeniu dla wykonania, ROZKAZUIĘ:

1e, Wydawanieplodługteftabellipłacy żócząć od
* 1a rókti ae0n5se ń

" 2e, Ododaty wprowadźćnia% wykońafiie tey ta-
belli, csypallwi adder taBakOWo jpłaee tych urzę-
dników:ustają.said „qJodosiq bo sfaroaal sasq

58,Płacadodatkowa'wódłćtwzędów |wydnie śię
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tylko w czasiesłużby;rprzywwołnłeniu że służby
obraca się napensyą sama tylko płaca postanowiona
(oxnapuoe waaosanze), stosownie 'dó powszechnych
prawideł. SSB m Sa.sP-,3
>  Przykazali: Z wyrażeńiem daywyższego JEGo
CrsaRskiey Mościrozkazu i z dołączeniem po wy-
drukowaniu tabelli o ńowóm postanowieniu płacy,
naznaczoney do "wydawania od 1styczniateraźniey-
szego 1820 r. dla medycznych, farfuaceutycznych
iweterynarnych urz ników woienńo- lądowey wie-
dzy, posłać do wszystkich rządów guberuskich, do
woyskowey kancellaryi woyska dońskiego, i do iu-
ryzdycznych mieysc ukazy, i takowemi-uwiadomić
wszystkich panów Ministrów, woieunych Jenerał-

bernatorów, woiennychZOE ÓŚzarządza-
iących częścią cywilnąi zziastoróna a
nayświętszemu rządzącemu: Synodowi imoskiew-
skim Senatu departamentom kommanikować oznay-
mienie. Stycznia 26 dnia 1820roku. *

Podpisano: Ober-sekretarz Fiedorów.
3 z - 1 c © ©

„SekretarzMaubel.|_|
ERPETYT JAN
PowytczykLebiedew.-

 

p eść > m ; E— 4
3 |! i j 4 80 $ >

c = pko.
1 a

s |rkrexr >: Od >O©F75 r ppepstTot ©0055

3 QCE©CQCECO*
Ż

 



N
i
em
a
i
ą
c
e
m
u
c
z
y
n
i
800

7
0
0

 

SR:ogien BŁ"aa HpeeYJ 8

Rad
R
a
d

 
 

 

[>|

(ie
o
H

> o

szyw

wrółł
a

%

dA
|

A-
M

zC

(WY ©
|

a
„B
s „Bus

uło

(1524

ACH

r

4
DO

3

c
y

S
t
a
n
u
T
.

3
5
6
0

=

c
y

kollegiialik
1
2
6
0

R
a
d
c
y
,
n
a
d
w
o
f
n
e
m
y
g
o
ó
0

Asćsorowikołlegial:
ż

Z
E

e
3

c
y
t
y
t
u
ł
a
r
n
e
m
u
”

2

S
E

N
a

autentyku

 

własną

R
O
K
E
A

=

ź
w
a

8
4:
=

"
M
e
b
y
d
ź
3

E
a

M
6

3
m
a

A
a
w
a

=

Q
t

EE
4
B
E
D
A

R
S
E
W
d
Z
J
Z
Z
Z
E
S
S
Z
Q
Z
N

-
P
R
A
s
©

d
w

2
R
Ę
0
0
K
I

*
a
d
e

W
S
8
2
%
0

U
2
W
Ą

"
D
A

3
>

9
0
-
9

©
>

P
O

S
-
A

uż
S
R

5
=

4
*

m
R

w
aj

m
a

a
MA

$
<
A

B
=

3

LA
ńowego

-póstańowienia*
płacy;

I
g
a

W
P
R
E
R
P
S
P

a
2
.
1
S
P

;
m

3
-
4w
e
t
e
r
y
n
a
r
n
y
i
n
urzędii

 

ż6»s4KTD gsHl5

  

TRA"

w
a=

qb «dst!1

*a

JEGO
CESARSKIEY

Mości
ręką

napisano:

Wc
ę
d
ł
u
g

t
e
g
o
:

A
L
E
X
A
N
D
E
R
.

St.
Petersburg,

6
listopada

r
o
k
u

181g.

ażnaczoney
m
e
d
y
c
z
n
y
m,

farmaceutycznym
1

m
-woiesno

- lądowey
wiedzy.

M
E
R
Z
Z
R
O
Z
I
E
W
W
S
,
 

etI
j
a=a

X
3

ć
<.

a

N

E

terynarnym
©

r
z
o
m
.

 *%
n
a
t
a
,
m

2
„
d
k
a
.

 

1500-—*

-8g0
3

©
7
0
0

a
 
%

 
=
g
0
0
%

|* 
 

ż
J

B
=

G
7

4
,
8
0
0

2
7
0
0

*
6
0
0

 

Wetóry-

 
1
odzież. 

"mozseyaidy

9
k
o
m
.

a
j
—
|
1500

=
1
2
0
0

a
|]

.900].
—
Ą
—
|

8
0
0

klaśńego
|
7
0
0

c
z
y
n
u

4
0
0
]
 
.

200;
600

sołdacki
p
r
o
w
i
a
n
t

|
P
r
o
w
i
z
o
-

r
o
m
.

je

klasnego
czynu

700)

6
0
0

 

P
o
m
o
c
n
i
-[
|

k
o
m
,

k
a
n
-

d
y
d
a
t
o
m

m
e
d
y
c
y
n
y

i
chirurgii

i
kandydat.
farmacyi.
||

A

———

II6
0
0

4
5
0   

 



jw 522 2"

„ Urzędnikommedyczhym którzy:z Fozpofządzeć
nia Zwierzchności: zaymuią mieysca: niżey wyrażo-
nych. pówołań;z:tego «względny/że do wypełnie-
nia ich-obowiązkówwitychpowołaniach, łączą się
rozmaite koszta, oprócz wymienionych w ley ta-
belli opłat, wydawać na rok vYGyOw Śrenso NY

JK.powołaniu; raDZYU  IOLYBE Y49]9W

Półówega Jenerał sztab doktora:;:: rub. 1500
„FKorpusowego sztab-'doktora dsl 00. 1000

« «Dywizyonnego:doktora:o. «: ssie „5 800
,sStarszego medyka/w/dywizyi kawaleryyskiey 600
*Sztab- doktora korpusu gwardyi 4:9.), 1500
- Btarszego.doktora: piechoty gwardyyskiey: /1000
-o Starszego doktora kawaleryi  gwardyyskiey: 1000
„dPółkowego sztab-lekarza półku gwardyysk. 500
<> Głównegó doktora szpitala woiennego 5%, ©
Enso SWzdu0sy :klassy:o5d „ury. s .;iąquna I800

, Głównegolekarzą.takiegoż szpitala |... (600
wMedyczni, farmaceutycznii weterytarni urzę-

- dpicy, wchodzący do: składu Departamentu medy-
cznegoministeryum -wóyny (a) póbiersią także po-
stanowioną:idódatkową płacęwedle tey tabelli, a
pad tosiesezę. dawać narok | LH „218. gi LE
JF powołaniu: - modożo gywoadłodg in
+ Dyrektora: departamentu medycznego mini-
3, steryumy WoOynyars so sod4olwi ub. 4000 -
o Wice>dyrektora xi subada.98 Ji5izęb „w BÓ06
"Naczelnika oddziału 05. 14 4si + osbswowj 1500
" Naczelnikastołu. BIGSKYJŁAGY POT NOT r OrreŃGO
e Wszystkima medycznym;farmacentycznym i we-
terynarnym:utęędijko 'mazmaczaiąsię na dawney

'sdgt we ZU05DG0N5AU. BigTardag „Yolubąz

KżS. * ib 1 :SROÓOWDAR gh R YWOAĄJŁDOD 1 0(a) Liczbę ich ctatową składa 6 osób,amiatowicie; Medycznych;4,
© ti. Dyrektor 1, /Wice-dyrektor 1, Nączeluik igooddziału 1, i
„3, Naczelnik. 2g0'stołu tego oddziału 1. 2; vos].
_„Aptekarski A,AE '*2g0 oddziała. . * a

etetynarnya,Naczelnik 3go stołu, igo oldziałw —©
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osnówie  dieńszezyki ,* tak iak sztab iober-ofice-
rom Gd armii; -toiest5mającymczyn od: r4ey do
g* klassy po iednemu ;maiącym*czyngeyklassypo
dwóch, 8*klassypojuizech; 7% po eżterech, 6*7
klassy po pięciu,cóey klassy'pa sześciać) 11615 +
W czasie woyny, wszyscymedyczni, farhiaceu-

tyczni i weterynarni urzędnicy, takprzy”półkach,
jak przy szpitałach 1 przy? wszełkich iakichkol-
wiek obowiązkach 6'warmii * działałącey" znaydu-
iący się, pobieraią racyony zarówno”ze 'sztśb'i óber-
oficerami qrółków: piechothych, podług” rozpórzą-
dzenia główoo komenderniącegó armiią,-155

Wszystkim niedyczaym farmaceutycznym iwe-
terynarnym utzęduikom,na tey tabelli'pomiesczo-
nym , dawać kwatery i opałw stolicach ze skarbu,
w: miastachgodobywateli , podług każdego czynu
czyli raugi;. a tym, którzy aktualnegó* czynu nie
maią , podług klassy, wktórey *iestpomiesczony.
W niedostatku zaś kwater wstolicachwydawać

im kwaterne pieniądze wedle isunieiących o tćm
przepisów. Urzędnicy znayduiący się nie wstołicach
przy półkach ,ojlieniędzykwaternychnie pobieraią,
ale daią się im kwatery: obywatelskie, równie dak
innym półkowym osobom. ddswodówssą "R,
- „Wowydaczeniwkomenderowek ;  labo'przepro-
wadzeniaz mieysca na mieysce, każdy''z tych urzę:
dników, dostaje ze skarbu na przeiazd swóy,pro-
honne pieniądze, iak się to dżieiei) teraz) wedle
postanowień 179g rokustycznia zgi180Ś'sierpnia 4.

-_ Służącyow Grazyic(Geovgii); naliniikaukazkiey
i w Syberii ymedycznis fąrmacentycżni i wetery-
narni urzędnicy, pobieraią naznaczone w tey tabelli

płace i dodatkowy żołd wedwoie: i dla tego.przy.
odprawie ichwie kraje, iużczynów im niedawać,
Po sześcioletniey tampewsię ra

» . © i0d8 . „ligi 0. 036 L 2007744 ZF *

wo przeniesieniasiędo Rossyi, ieżeli tego zażądaią.,



z dass iw dBWdylecz
pó ichytusprzeprówadzęniu»podwoyteypłacy,iuż
nie pobitraią >oWseszcie, »Fozumie się:Samoprzez
sięz: że tar gb a owadiR
dowsad „niesmają prawaste su suó9 44.

| *e8x Aba podli sh (9 yYOG1K
(6. mzBedi take gen ił

sy Bysew Głównaów armii; pypiek rumedy-
róbófg: gt szpicyaa Baj gi 5 afk

(05 ME „8 .TAA"
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Urządzenie:tymczasowe towarzystiwadkrtddkóte:
tów departamentu Sekwany.(Ob:wyżty str.:408.)

Dir dys yk

„Rozporządzeniaogółne15
= "Artbtr>Formaceuci!paryzey,uegłtm ziednania
swemutpówołaniw:należytego dważenia;a równie
aby oddalić „zpieważalące nadużycia, iednoczą się
pod nazwaniem towarzystw farmaceutów 'de-
partamentu Sekwany. gJmbyssią

Anr. 2. Każdy farmaceutamiaiący;otwartą apte-
kę w departamencie, iest,tóńsamćmczłonkiem to-
warzystwa, pod obowiązkieui;zachowywania ustaw
i urządzenia. disdębog
©AR8.; Farmicenci, którzy należąc wprzód.

dótow arzystwaj ;porzuciliby: potóm powołanie far=
macentyczne;"będą moglikkgokaz,szenia ś
nieustaąćpłacić:coroezney:składki. w isbol
Anm. 4.0Będziezawókzóha kassaWśaieńiney eo 5

mocyiprzezorności: ** 3 ++2-74. 57%"



<e 595

ART.5.Będzie radaadniinistracyyna. „3:0
Anm. 6. Cztery: ogólne:posiedzenia 'obowiąznią--

ce odprawią się corocznie, .żaczynaiąc od roku 1820.
Te posiedzenia statecznecwkażdywi kwartale , będą
poświęcone na słuchanie raportuz czynności rady:
administracyyney, na wybor'ezłonków dla zastąpie-
nia ubywaiwiąśdoKaki biórśriako i z rady. ;

Amer:oż49Wsżyscy  urzędwioy towarzystwa wy=
bieraią się Zd e dejWA nak anty głosów.

ART. 8. Składkacorocznanawydatkiinautwo=
"rzenie kassy przezorności naznacza się po dwadzie-
ścia pięć franków od osoby:;

ARr. g. Ta składka roczna oddawać się będzie
do rąk podskarbiego, wypierwszym miesiącu po
przyjęcia śurządzema. I" TNRRDOE LE
"ARTYLista: "członków. towarzystwa. będzie

corocznieukładana, i dostawowana. każdemu, -

Tw zu 2 vy

Utworzenie iobowiązki bióra.

Anr. a:0Piętnastw członków mianowanych przeź
wota sekretne'na'zebraniugrudniowćm składać maią
biórezesdai .soyżubsa. sogisżeWoi0a. 0444,| eż.
ARm20Bióroskładają: »

prezydent,
© Piwiceprezydent, 0001 4
„osekremarz'ieneralny, ©. 00
o «sekretarż pamykularny,

podskarbi. M cóz *
 ARr. 55Urzędowania prezydenta i sekretarza

partykułarnegoj będą /roćzne;: a sekretarza ieneral-
nego i podskarbiegodwuletnie;wice-prezydent z pra*
wa przechodzi w rókunastępnym na prezydenta.

- ARTv'445Na końcu każdego roka towarzystwo
wybierze wice prezydenta i sekretarza partykular=
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wj QSER ŻALAŻ8I f Feraldi„dów dsla%Po 008
, z nie będą

mogi Mą kodukzó!urzęŚJate ułynio”
GÓRAAA przedzai obowiązku.

!BAR ProzydeńćMiMożepwadi.Gady zwó+
że 8TEA 4:ADAK ZWYCZAat y ią 5193 85sed=y

> Anr. diCorocznie "gó"ękotdzóiŚbidż.
wóm, AE tarz ieneralny |ucz; ni|oAa
towarz stwa,a takżeo ucznia (ORK 4 Ty-
RDJ, p Ooaiachi ay Ę L 41 PE 41

wa"poodskarbi posie dddać Azja
stań aśsy,aaw grudniu złoży tówarzystwu
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BIUR WOAM ka:sq oł id Def.
OrNOoŚCI). :
DYSBSYY, ńasbgwi 21 WYŁ kiąsasią |

«j alojse Sbef gor Łnt. ob i „daiqp
uiasiu gglożwog 9 pźońłosiws Baa. 3Fax
Utworzenie i obowiązki rady a ministpacyyney.

932Awe1Bićióro wiMajni tżłone
istJL o por

kami >miśsyi ,mianowane
OLEJ Jólne: farmaceutów „ayskiEH A.Bi ia.1819,
sbżymdęAOLŁÓKS18 J:RA „ęDaT ród 39

Ar. 2. Ci człóukbec WZA ię; lóserń
podzielą się na dwa rzędy, każdy z pięciu iedenpozo-
i zwieza adocćbędzie

zitjyowypróby „Wy zęRE50 0. w końcu

ra ACE cy, zmięśi„się podobnieżwkoncu  

i2ÓRY uyciupatbetę latch następnych;
Giny owa zmien yłaprzez Boa

+49sl PORZoaliq ob BA: Pis

b duożujessa £ Oga 3/2

wwdigeh sookodkaaie:rady admiajstiacyy kana-
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tr. „4,huja „maw, poruczeniaJPEG
ŚR zónia towarzyślwa. 4 2

> 9. 5.0d KB e rRpaBgyjwieniom

rady, A* SARNA SR kiaRSEO ebra-
niu, jaby, pieposłuszny yłwykreślopymUA 1o-
„warz w , )55 4 tł 4 zł

i seR„Ol datajaosaqełonka RET.
iącegoSAB, urządzenia M ie„naruszalącego, ra a od-

bywać„bedzięfakretni ANO,pamowy,izamilczy
*nal KĘ wy! 690%dino„akiiORA REzie'ehcia-
Aż zebranie «da wyrokina wykre-

aaa „ wiedy /tyIko uczyni 3h o. tem(wźwiauka
w,protokóślach rady,ioz szarp:

szkolę,, WBPGEBKICHHEJarsde będzie wykroczenie
przeciwko prawomuiządzse pol JĘDE taydłysz:

RT. 7. Rada upoważnia się do przyjmowania
skarg o przestępstwo prawa i óskać tyczących
się aptek, i do.przedstawiania bądź szkole R
-ceutyczne „bądź SERC o powściągnieniu >

przyzwólt jjdsba dot (dagiwódo £ skaSÓWS$U

p, HART.igo(i PASA miesiąc, i czę-
detęgo,doLro.k jarzysM'wURARAŚ (ię:

AAA ly BŁESYPOW 4gorliwości urą lio-
„ści członków mix e utworzonyiAdy:kosziem
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<A waliotpywetideżłdcA ORO Res IAAPO A
ści aiśią) śię nt| ądze”zmiędki
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"sqo sg ,udtsieokpiryw WOWSIĄWY yłssłsas 5:
*s1ojd ARA bias) rosisb t wobw siaaw

*umsł ydiliAEŚS PARACH SERZEA stabo:
_ ARr. 1. Wszystkie fundusze powstaiącezeskła*

dki”roczney; biaką'ownosi każdy członek tówarzy-
stwa;thdzież'dary izapisy portykułarnes któresię
miógą” dćzytić *dla' towarzystwa; będą «wnaszane:do
pódskarbiegó;” altenwydana1ov%kwitacyq "i obo-
wiązany zostanie do tachankuoo|5) ęłbsą »0q 0331

"ovAmri2, Podskarbib odebrawszyskładkę roczną,
która.powinna sięwnosić we e
siąca;' trzy:części 'iey *<odda: natychmiast: na -pro+
'<cehl ż pewnąewikcyą;a tylko czwartączęść zacho-
wa'do' użyciaża rozporządzeniem towarzystwa.

Anr.5. Na każdćra posiedzeniu ogólnćm i na-
wet na każdem posiedzeniu administracyynem pod-
skarbi poda stan kassy,acorok przedstawi rachu-
chanek ółńyć wode SA ts shi 1 TAA

ovrońgt. 4.*Rachunkipodskarbiego będą sprawdza-
rokJe amzh zpięcium

cych/ "do rady, i wyznaczony nk 6a: posie-
ae+zdawaniegachroków poyrzedcń po sł
>GoARA50Rachunkipódskarbiegobędą drukowa-
ne, ieśli towarzystwo”tegozażądm:o© sożowisi s

»ouolstr.6.5Wydatki mnieysze odsdwóchset fran-
ków;możenażnaczaćradaadimiaistracyyna?a wszel-
ka'stmma przechodzące dwieściesfranków;nieina-
€ż6y będzie mogła bydź: wydatkowanąg'iakza po-
stanowieniem ogólnego zebramia.. ow0b og -
zs bądósyraRanizalstowarzyst yw "będą 'przezna-
SBMIAĘEW Bleu gie OWYydTW OgsaUił ob „lodowa
>uą4;bNa wydatkisbióra,  iako>tót"hamaięcie po-
mieszkania,naopał,świało(5papier, pióra, atra-

 

Mitt, ntrzytianiiesłużątegó, koszta druku i poczty.
—atpiN£wgparcie*ósób na bdotowarzystwa,
któreby wpadły w wielkie iakienieszczęście,albo



«a 529 «m

by się znalazły na starość w niądostatku, na opa»
wzenie wdów i dzieci takich farmaceutów, którzy
godnie pełniącswoie6boWiążki; zóśtawiliby fami-
ką *wsnędzgicieyroq sszubari otdtzyseWW „1 TAA
-<58, Nanagiadyyżą rózwiązanię zadań„w,przed-
miotachi farmatyi 11ma zachęcenie;uczniów; odzpa*
ezaiących'się skokonkursach równie jak na, wspar-
«ie tych;osóbrswego:powołania;'któreby.w pracach
iego podpadły kalectwomilub chorobome voessiy
*4e0Nadpótńzebne» koszta dónabycia prawnyc
dowodów: 'przeciwke szarlatanomi tym; wszystkim
co bezmauki.i tupoważbićnia zaymułą się farmacyą.

5e.: Napommieyszenie liczby;apiek,ieżelisię Lo zg0-
dzi z:przyszłąyorganizacyą stanu farmaceutycznego.
=:n| .ażnlogo wiepskejąoy gobfka shi „© rań
Żsq: macy(osi oręyba poochozoą probicź SH 19%
= ŚJBT de kody” styżekd tadż sboq idisąe.

Anr. 1. Każdy członek obowiąznie się ,nigd
razem nie pitrzymywać. pensyonerów -cżyli płatnyc
uczniów /więcey:nad iednego. gizzimiiod S $Tej 36
«Ana 205Qbowiązuiesię;także,nie płeyisyozejo

żadnego uezdia:pensyohera,| którybynie, dowiódł,
że odbył sweieonauki. i.że iest wstanie *tłumzaczyć
z łatwością autorów. sklassycznych= «905 ilesi „Sq

-przyymować;na uieżniów.bie innych , iak. tylko ta-
 *kich,którzykażąświadectwa od szkoty,,zawiera-
idącewyrażenie pewnośch 1:0tćm; gni-są czyli
z iakiego domu ifamiliis ogoclbgo PSAOTWOLEJE:
= Anq. 44<$ckretarznieneralny utrzymywać,będzie
protokół, do którego wpisywać się maią wszysękie
postrzeżeniakrytyczie:i apologetyczne, niadsyłane
od członkówtowarzystwaosposobieuurzymywania

- uczniów ; 0:ichs.postępkach.osobistych,.10 „Środ-
kachpogodzebiaichnauki teoretyczney, z raktyką
w aptekachazsja «śsi ukłorw w ke RO



kysz
i. „Ana.b.Ą Sde:'gcsosy dą zrobi ogól-
nyrraporkę ro zm UEgha LICKORC M iakie sie
we ZEŃzie ucz 8 Ie rapport jędzie, powo-
08 RAA oskaax zyów urzad eniuRE do
NAZPACZEPAA, Mo zd , hagrHj Ją,0,4 BBE
wl zgroma zen e ogolne, „akodia

5 FW

iasłowoq so Hd UMD ostatmń. 8 „nań
3814 Bf ołes ad 914.8 XOBIUMYSNP I YPEOSN SIEC

13»00i$iakyikiWnÓgoE Rei+ powinności.członków.
jjg Ag.1, Człowkświe, i.Uidei a

de mentu„Sekwany, obowiąązuią ję ©:!
dentyjeyUDO tylk W dzień kach| medycz.
nych. ychifarmaceut „nych, nówych

lekagstyni Re OAEwynalężćRezje
ANA, Obywiążuią się GA nje,ogłaszać, :ani

 

  

ogłaszanie, pod ięk 7 prete-
ALE dekarstwa (ib' SkłA Atw sex

aiośpkwszelkie; o,,przezafiszei„drogą „pism

ocBAW, ORLE 1 rzez Astek la, sSwsiwi
ż, wsilekarstwu fafniac dh ayabię
eychsię, uwvażaćśsię biPa =sam
ten, armaceula,RASISA."przy

=YTdnra

Ą OI4
rzeczył „emu,08łowaniu Ętyń ifym Diem

1QRMH OLCcz8 re BH 13 p
ieszczó

pońą ARek,iaikawidacią nie: czy, * odtąd
han ŻArzenn: o aniiaki ARPORNO

SR djlog w ogO>erugąleast »iBolżos2

GbOlechGMŚE zdeLig: pezycytine-
0

ob, $Q Gd 400 0039
mi o towarzystw rocz mu ch i miłósićrnych,

rę

RRROGTE więcey, "18tylkozwrot
ART. 5. Pozescją każję za nyczłonka

towarzystwa, bióró,2 tyannp członków,
23do oddania iem ostatnie dał gi.



<<2%1

„ua den farmacentaSa stwa,
LNYmffadeny Ęwe GIE Lodzie Mógł
zaymować.kępraktyką je Pęk uSdi iwiadyk

023:
ti k :

Amy chorych.| Uotttoa ojsbą gw Św

tzeslanie Kal6żćREMśr kikśżdy
y si ład, dak

iłogo afu9s! 's0rOTgs r%
KORĘ AR; który: |prrzedawszy
nowy założy.

ART. 8. „Każdy farmaceuta, w. swóm powoładii

rawnie uznanyi utrzymujący aptekę założoną przed

1. stycznia*7826, albo RCPRŃNAw:tevżeaptece,
mogą cześ ikami związku to ystwa.
ołi.aczzłonekRMobowiązany

umieść iz iskoswoie na, facy cie apteki,i ie

iakKauńskidychrPrzy lekarKojah. kM8» e
ART.„M0. |(mówiono się midi?! MAR

arzystw Sk,ia z it wie bedźZIE brdćiść

raGEYtkaEAtel sed innych” ma igraiak

sfty]Jk „gti h, którzyDoiedyńczo
przedAri i gs

Yieiy

Lista zatorysisców nie qdyjdłałąóęch © AC

gółowąMMA oj,gali udział r
PAD,SAO ŚYAldyW16 rzLa,dacag gó

PZA SPSD 22
dooki Pld:isie. |RRŁLaki ich

członkćków,| śeżę prze kówSSZO„dn <źgg*A
„wiązuią się do.zacl Jowania lego przepUE

„ARŁ2ypryętJB,iGe)
PAtwo będ ÓWOgegło. ĘA: M.

reśleiiepgo „bo uch

rza i ih3,2się. wyk oślęnyBid elkiGE
po 4% USA "4dR8 HEROS!'87)" WIEabyMi o ir518Swój

pr: Qr A RhOE goupoślędkca (i
vw. <oyażst

wzęm ACE$i (58 od .©.raA
'ARIEŚ> PERR dzaj e BWIEYSIEWO,

deb A”dołu Wiai: siusbboob

og2uDRZ wej

 



© towarzystwach”dobrócżynnych*dla"medyków
, i jarmaćewtów wdnghi 0że wieb 0le$3 dsI .ybwsną 33 38cJerwysot)

gMówiąc pierwey|Qoustahowieniach ;dobroczyn:
w  dlał farmaceutów|tw.Niemczech „sposzliśmy za
zdaniem «wydawców. Dziennika ,fartuatettycznego
paryzkiego , w twierdzeniu (wyyżey,stzy 261,)że usta-
nowień takich niemasz,piak weFrąucyttak i wAn-
glii. > «Lecz wydawcąRaczików.imedycznych. lon-
dyńskich o dokton| ZBarzows „ostrzegł„wydawców
paryzkichy że kowe.twierdzenie ymylne iest „co
do wielkiey Brytanii, albowiem niqtylko,+w samey
stolicy:aleip:prowmcyach: państwa: tego„ wiele
wasapo eine
nowny tuantrop, przystał, wydawcom :paryzkim pla-
ny skokowwad |gbak
szczony wyciąg wDzienaiku,farmaceniycznyim. (b),
1 my:idonaszego Pamięwika,przenosinięosądząc tę
rzeczdleprzykładu,równiesdo naszych prawineyy,
jak; uznaną: została do rancyi.,|SOSOWDĄ: 8 siukia
+45 Wsodezwie sdowzałożycieletowa-
"rzystwa; pirzeznaczonego,da: solisia wsparcia dla
"wdówi sierót pozostałych „po medykach |chirur-kB mace kacprad kkk iajańsiepkiach wagi:
*ob_ „Niestałość losu w życiajlyd kiómi,„ stwierdza się
<doświądczeniem, codzienaćm. |, Wszystys to, znaią.
' Przy naypięknieyszóm zdrowiu powodzeniu, czło-
wio iwdaja częstokroć, nięspodzianieaakimichoro-

sna. Jiuszałe $ bogob sa gie oswydobs snadossni

sok akokkieSE io KA órphans of
 

9015 Olmiedical p z fax ao Sbastituted/in:the year
1788.— Laws and regulationsof thę medję heyolęnt societ
instituted in r year 1 DAŁ LUK FARA t, PBC

310150 6fftkfbenevoleńt śócięty fonthe vel wi >
ź „of ical men ia the cóun 2; k nt ipstituted in the year
4 Jr„etig,66SiebienA Glee to WAREthesltogydbiotwzrenekcię gfimedicalmen;ińdiasexandHerdfordshire,

kjBPWTOPR. fogliryrg680< iyeo16Jd 0

orphans,



hom i przypadkom„które.pograżalą.iego, fawiliią
na czas. lub inazawsze w.stannędzy, ;

r

„Oczywistość tey prawdy, tak często dała się

ośtrzedz ,” iż!wieleosób*aiczuło stąd potrzebk/ po-

kicisięwadwarzystko*dlaatworzeniał fańnd uszu,
za pomocą którego możtuby! osłodzićskutkistak za-
smucaiąc ch: wypadków. mnosbuarwd W. OgAASYAGG

Chdaldinytw tego todzińw pobudkam , winne
iest swoje:ndstanie” towarzystwo” ustanowidne dla
wdów4 sierógmibistrów*ewamgieliio'Podobneż śto-
warzyszeńiawinnych pówołaniach są: potwońzone:
a riińóstwo!osób; które tyt 'spósóbemiod vieszczęść
zachowańe” zostały; |świadczą/6 użyteczności tych
zaprowadzeń.lŻ ichęceńia , iakie'óhe otrzymałyod
łudzi; bezpośredniego w uhiłewiemałącyciilimteresu,
nieoboięttyin"sądowodem%ysokiegooszacanku, ta*
'kimie "żaszez: da publiczna oójfibia. 35DYW YdOsOsE
| 0%Faropinia maganiałbezżeństwo:osób oddanych
powołania sztakileczenia; i'dlategórwięcejhwtym
stanie a uiżelbów innych'widzimyladzi żonatych.
Taokoliczność;społączona (2:przeszkodami ozialezie=
la Ginijaych eklcnhaRów osobliwiedłaniedyków
młodych ;Psthywi sich:|częstoktóć w niesposobności
oszczędzenia viakiego 'dła'ord ccc) *rżypa-
dek swey Śmierci; balieżelń:do 'tye więtędów do»
damy,”żetladzić/ ci z'nattry powołania”śwoiego,
dwsze ieptyduia się Wydaw ioRytął całoiwanazlyw ei
inne choróbyptedybłańro!wta Każdy * rzeczą |-mie-
potrzebną zdobywać się na dowody ,.iż słusznie po-

żadaną 68691008 RAMA „AAAPAÓrO
pozbawione mi ŻóWw”:1 ayców;Wpadaią:.częstokroć

w SARŁÓPIEM Ndbieachue ad altana . 2
5, Młodztoniedycy żuańda:wtem "ustanowieniu

pdęczśje: "4IĘAdś"FR it"„bie zo-
stawią bezssposóbu y-staniesię bodźcemsach: gorli-

wości. Doktorowie zostawuiącydostalkistwóiiudzie-



oz Wę 4

cłom , ;poczytaią sobie; sza chlubę okazać iaką 'pa-
miątkęwdzięczności temu, powołaniu,któreim dało
bogactwa,i, cząstkęsichi chętnie, przeznaczyć zechcą
na poratowanie familii, swoich niedostatnich współ-
towarzyszów, « 3d wa ui ysbuwb surmde * : K
„o :Po wyłusczeniu ieszęze kilku stosownych myśli,

założyciele, przedstawiaią następujące «urządzenie. *
z „Oasiajowysob' sduołsy sr owstq sięb - Mqgle wURZĄDZENIE TOWARZYSTWA DO WSRIERANIA WDÓW,Ge Abp MSGIEROWIK Gl
38 „ATEBE zdybś YSEWBIY W FUDĄBI od sbyd SON OE

E' Przymioty i przyymowanie Osłónków,
sób mśidmołso gie orcje bpibó od „ce mi wę

| 4. Towarzystwo nia bydź złożone zmedyków;
chirurgów, „i „aptekarzy, zamieszkałychipraktyku-
iącychdub którzy wczasię.wyboru swegosna człon=
ków towarzystwa,! mieszkali. iotrskagkowakićgra=
nicach  juryzdyk yi, kollęgiummedycznego. 41410.lo. dyK: dy, chcący zostać. człookiem|towarzystwa,
powinien zyskać zalecenieod.dwóch przyr ymnieyczłoukówyktórzy ;obwiesczaią iegonażmisko,praz
ktykę, mieysce.zamieszkania icharakter : „ma;bydź
zrobionę o nim. wniesienia„do:zgromadzenia dyre-
ktorów iizostawionewoczekiwaninaż:dę zgroinać
dzenią następnego. Forma, zaleceniasma lbydź na-
siępna: | » gdbstłe Kósoot

My, it.d., i wedle osobistey naszey znaiomości,
zalecamy *(Asosońch aikójnos KAL *,0,0

ć ) iako człowieka nienagannego i dobrych
obyczaiów.,, igoduego.„na;członka: (maszegó tówa-
rzystwa.lo] ludse. o irwsiągbih Sdogo 335% JYPRY

| .5., Każdy „członek oboswiązay: zapłacić s
gwinej, ząjwstęp, dostowaszystwa „Fieżeliciegowie
nie przóchodzi.lat45.aisześć gwinej lieżli. test star-
szy.  (yprócz.tego.powinien,wnieść składki roczney
dwie gwinei,połowę 'przy wstępiecądrugą.połowę
za sześć miesięcy. "Ta składka ponawia się potćm



copółrocze; datuiąc|ód zgromadzenia,które była
w półroczu /następuiąców'<po' przyjęcia "(Przeba
wyrażać(czy kandydat należy” do!Klasy niedyków,
chirurgów' lub aptekarzy): AUTUOGU AEWojetód 8h

4, Summa dwudziestu gwinei, oprzydana:"do
opłaty wwyczayntyza wstępne, iwykeżbna razem
lub we dwunastu terminach 'róktr) Jicząe!sód daty
PŚ daie prawo na członka dożywotiego, j

At  płacącyy „rócznie”po dwieg Ma,
nie może bydź pośidkaij, wyiąwszy gdyby sam je
chciał.do,opłacania.coroczney składka,pa termi-
nie lat 25, bo „odiąd staie się Młonkiem A
wodka s snósałs Sbyd sin owieystswoT

16 Członek płac roczniepddłwie: gii mó
że,w przeciągu pierwszych łat siednifug'sk
isa wzadeńivoczńeńit: Zraś

gwiney,'bez'policzania optaty” wst a yynydi
na członka©do pobiec GYFOIK uż 4
wee Q5ma słaceniń 0355165 ewa ASIUTWOĄ

1074 O ółlwióg'się członka z'grańić towarzystwa;
w żóy:«ew. putłkcie!„pierwszy zamierzonych. Lnid
odmienia ego"2'nintVstóstwków; nawetAyi
prak izy 4w prawie iż
nia wywoeki „byleby SRR 1ę02

Askład "e "zfrqgiż
MIOTSUS =SeSfLY3Jeidoeo s1b5% jr yM

IL ybskowieSa Y-m6o:ols:
AHyrdób p ogónńsgsasia sdotwolsarodsi (©

zew: TowarzystwoMoże przybraćma zka
norówego.osobę*maćdaja sztuki jekaiikey
z iąużna kaiasybźiszł /.8

9.APonce
mych pr że Pasta wyalajzaBit
10:Wybór: ezłowków chófioór6Wych oczybi się

tym boat sobem” 90"?GAOWKÓW"zńiyGł
nych. kie śnog sabsidesT., „rogięsiu 04088 >



w. 5356 wm

UL Utrata OM Członka

11. Członekniewnoszący trzeci, gaz „półroczney
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ostatniego:zgroniadzeniaskwattałowego. 93 śriumbare

Będą czytanestąporta:podskatbicgo,, ,sekretarza
ipobórey„0rozmaitych summach.iakieprzyjęli lub
wydaliowiinieniu(owatzystwa;odczasd-ostatniego
zgromądzenia kwartałowego. Będzie stanowiono;o
wniesiebiach , iakie się. okażą sprawiedliwemi„codo
ulokowaąiamapabliczaychfunduszachSUmam Oszczę:
dzonych od potocznego wydatku towarzystwa. Odhę-
dzie sięwotowawie<na kandydatów»do:przyięcia; a
przeczytająSię prośby:nowych <kandyd tów. Będą ©
przyiętea odczytane prosby; orwspanciei Naznacżąsię
wsparcia czasowe, i z odagię szelkię inne interesa
towarzystwa; leczżadde postanowienie zgromadze-
niadynektówów„ zmierzaiącesdo'admiavy-lib wytłu-
maczeniaprawa,niebędziejważaćm  póLy,< pókina
iednćmzgromadzeniu ogólńóm nie zostanie/przy-
ięte3Ja90I na <drugićm potwierdzone, |większością
zdańnaymniey-trzech czwartych:części, «członków
u enoiajóiwccaU Zana © POR
=To postanowienieczyliproiekti,będzię wzmian-
kowatywbiletach-wzywaiącyclu które,się/prze-
szłą dokażdego członkanaymniey:tygodniemprzed
posiedzeniemyje:| wsq dbrsimebówu wow 0) 2
9) '1grŻadenińteresniebędzietrakiowanyna zgro-
madzeniu dyrektorów;«iężeli się mie;zbierze: nay-
moiey pięciu członków... — >,- :
3  Zgtółnado: 3SyrektókóieBędikćmieć pra-

wo zwóływaniazgromądaeńogólnych nadzwyczay-
nych: wszelakoż tygodniemprzynaymniey.pierwey;
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każdy członekpowinienbydźprzezsekretarza nwiado=
miony , o pobudkach'łub przedmiociete oszwołania,

Okażdómzgromadzeniw ogólaćm:, przed iego przy-

psdnieńiem „dwa zy przynaymniey powinno bydź
obwieśczenie: w? istich „publicznych, 00540 0»

10/4: Zgromadzeniedyrektorów będzie mieć pra*

wo” składać /posiedzenia /swoie/ extraordynaryynie.

Siedmiu też dyrektorówmoże zwołać zgromadzenie

nadzyyczaynez"świadczniąc żądanie 'swoie prezy-
dentowi;który uż skutek tego obowiązanydópęł:
nić zwółaniecw przeciągudwóch tygodnirod daty

oświadezenidą a:biłety wzywające "powinńy bydź
dóstawiońe d6" mieszkania zwyczaynego” każdego
żdyrektorów,naymuiey trzema:dniamiprzedpo-
siedzenieti/ 8 18 nornAieDYWw 090% 0304 bo doye Ł:

6 1999 Nazgromadzeniukwartałowómw”grudniu,
a *kbmnitet zpięciuaudytorów;'dla wys

słuchania r achunków towarzystwa naroko następny.
RŁ9T IK 1 9M0I GI bazy 544 prwicjgsI ,9W9O2BSO SIOTEG2W

3 i fr 3 "i „dek r. FPE4% Li: BW wł:4 rd= 4

1195. Bckretarz' znayduie się na wszystkich żgro-

madzeniach ina wszystkichkomitetach;ntrzymuie

protokół wpisując weń wszystkie traktowane mar
tere: /Zachowuietakże”postapowićnie towarzy:

stwa;tudzieżowszełkie pieryixięgriosryso a u

- 24. Sekrelarz"daie wiedzieć zgromadzeniu dy-
rektorów ; otęszelkieh prosbach o0-wsparcie; asko-
ro tylko sunitną iałtiezostanązaasygnowane «do wy-
płaceniaprószącynelub npoważnionym do ich przy”
ięcia, wnet uwiadamia ich przez listysro pewnym
czasie i mieysenyżw których podskarbi znaydować się

będzie dla wiszezenia wypłaty: otdsnyb: owob

Ark aOŚzo soo2tq. yaihta

si jaca VIE, Kolektor,czyć poborca, X" 3
95, Wehódzącwobowiązekswegourzędukol-

lektor"obowiązanydadź kancyg, 0000000
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"gb. "Naznaczasię”dła:kollektora*poszellingu od
gwinei:'z pieniędzy”opłacanych półrocznie  przeż
członków; lub' ófiarowanych przez! dobroczyńców;

- ar podziesięćpeniów 'qd gwiaęgboppin rmanizłoaka
dożywotniego, równie iak ze wszelkichsumm prze-
wyższaiącychiłośćtwiidziestwgwiney;twioszonych
do niego ; wyiąwszy zapisy testamentowó;

29. Kollektor *upominasię!w każdegó! z człon-
ków'6 wypłatypółrocznea'toowmiesiącunastępu-
iącym -po upłynionyni terminie. >0'1 Og958IAY5> UD
SĄRROW „l WIEYRTGWOJ DO 31015 jw 30830103 381 (5730

| VIDE 4.£10.7,01% duę su)b0,
| 28, Będzie cztćrechtutorów , podiniieńiemktó-
rych, santmy'pwa' lokować>się 'mnią na

fundńsżach "publicznych. * Jeżelisięzdarzyiż ubę-
dzie rażent dwóch;” tedy: na'ich'imieystę wybiorą
się dwaydrudzy, na naybliższóm zgromadzeniu ogól-
nóm. "| Aodatq W. AJYUQS29ST wogailrwie wojaut
2 50 SDI64ŁW 30420102 OBIYSTHO ZO (ayogisgb
[Xe Odbywanie .zgromadzeń., 6 skborywł, ma*

nowanie. glowaońd

©, sgi Nawszystkichzgromadzeniachssw uieobe-
cności preejdentj mieysce iego< zastąpi wice-pre=
zydent;' pierwszy ż porządku:ow 3sl ob ius

5808! Wszćlkie wniesieniact przełożeniacbądźna
zgromadzeniu ogólnćm, bądź na zgromadzeniu dy-
rektorów, oddają*się naprzód pisarzowi;Cktóry ie
czytawgłosnaymniey-dwa razy;.pidrweyjnim za-
cznieSiętożuząsanie."Zadów członekhiemożemó-
wić więcejdwóch razy!wiedney 'materyi, wyią-
wszy ża pózwółeniem,szczegółnem. 0060 ©

51. Wszystkie wybory odbywatajwię większością
głosów”rówńość*preżydert rozwiązmie:|
s'33i5Przedł każdym wyboremh :biórgs naznacza
dwóch lub twzechy członków;dosłicżeńia wotów i
doogłaszania ich” liczby: w sie eogiwhysug Wo.
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35, Zadne|zgromiadzenić towarzystwa lubkóomi-
ca nie: uważa się za:skończone. pierwey, aż se>
okprzócżyta protokółczynności tego posiedze-

| Prezydent, poc iisuie pprotokół. Soon
ayahszy58 dwi 9iawor Og:
X. Otychyktórzy maią iktórzy nie maią prawa

dorwspascia od.towarzystwa.
1/84. Wddówa:członkatowarzystwa, nie maiąca
kacoosobnegopowołania ,| pensyi lub docho=
du czyniącego rocznie: 40;funtów sterlingów, może
otrzymać coroczne wsparcie od towarzystwa, wszak=
że podług tego iak*stan*kissy pozweli.
2885/Wdowapo członkutowarzystwa pozostała

z-iednóćm dziecięciem lub: zkilkorą, będącemi naiey
szćzególnie.sbirzymaniu , i nie, mająca „ani. powoła:
miayjani pensyirlubdochoda: czyniącego naymniey
pora zsfuniów sterlingów nakażde. dziecię, a 40
funtów sterlingów rzeczonych w punkcie |poprze-
dzaiącym, może otrzymać coroczne wsparcie od to-
warzystwa,*pódług" tego mfundusze iegó na to
póniołą.

sd0866 Pażdudoszbawoścyw Będnikurmieć ii tę po-
moc; oże towarzystwo iednoz iey, dzieci, za doy-
ściem do lat czternastić„samieści, gdziekolwiek za
opłatąjna'stósówną powa iakofun-
„dusze poźwołą; ©: sd sSbsd. , a:

5q:1Sjerota"pó;człankustowarzyśtiway,„piemaią-
cy aniopowołania;savipensyi „; ani.dochody, Wyno-
szącego«20,fuitów. sierlipgów;;możemieć wspar-
"cie od towarzystwastosownęsdo fanduszówioprócz
tego pomoc.w uniieśczeniu:ptiawiodniąna naukę
dla nabycia staleniy dbo v10d vw sidieysaVY|.

58. Zgromadzenie dyńektorów ma poważni.
stawiać: zgromiadzemiuj rogólmeniu,|4dla.„uzyskania

wsparcia Odstońwarżystwaj wdowy. i sieroty człon=
ków, znayduiące się. w nadzwyczaynych przypad
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kach. nieszczęścia,1 kóowwonrzedęatych 3RBe
ktach NSECZEBAJDIOREach09 doj
„89:;Żadna, wdówapanisżadnę i jęcię praktyka,
miemożę otrzymać.Wsparcja,,ieżę dhpace
wię był.człopkiem,towarzystwawęnk „swóiego
tezę sry, sk ik As

zedRK eR tedjsnaiioje

miejNade,zawpa Ba
ciec mie,zostął,a oj 98 a:dwo-
Basiaołliesiącani:„prze SWDA A WASRĄT„wrónoti
atod (ahocjałat tówaym. zaniiarem,., arzystwa
est,wspierać,wdowy„i. SAW y.Pozostąłę, po pra-
ktykach;, wśzelakoż,„ie Sięzdarzyło, iż Móry-
kolwiekoz,konins się,W;pieęmożności
odbywania zwyczanych swoichzatru Soy Przez
10 familia iego; zostać aby,madra kęzęściu,

   

 

widakim „przypadku,zgromadzenie, dyrektorów bę-
dzię.mieć,prawo„udzi ORA GRWEPATSIA
iakie za brzyzwolleo głaG dsai <aiabuts

js W,5 jrswał oż54!
XI, Q,sposobach.Zar ia emi,-
sFrgć| pałą yw wiałBAdife im. +BYE
zbsieoq $ra 9$ ,9iq* kiotć 30:
„siwików aaaKssta
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24 48 Szgeie ay
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WSZY W przypadku odmiieniego tema eelówi rozpo*
na. tych, co dary lub żapisy uczynią. zało b

jarciaczyniąŚR ROWYa oh żądaiących »
się przez listy adresówaned6 sekretarza W których
wyrażać nałeżywiek, zamieszkanie, dażwiskć i ty.
tuł, iako też okoliczności które przyprowadziły do
MINORO Loki SW SDOCŃ OE.

(45, Wszelka prośba o'wsparcie różtrząsaną bydź
musi na dwóchkwartałowych zgromadzeniach dy-
rektorów, pierwey nim się o tóm 'zrobifiostdno*
wienie,wyiąwszyprzypadek nagłeypotrzeby, o iąe
kim powięsięniżeyw artykule 4g.  Alżatóm żą-
daiący wsparciaod towarzystwa, dlaotizyńiańia go
0d zgromadzenia dyrektorów w marcu, obówiązą-
mi są składaćprośby u sekretarzajirżed jierwsżym
tygodniemi nijesiąca grudnia, 4 t0 iżby takówa pro=
śba przedstawioną bydź mogła nazgtofiiadżeniu
dyrektórów'o0dbywanóm wtrzecią śródę”wiesiąca
grudnia; i tak następniezachować się należyzię-
dnego kwartałuw drugi. = bę. RZ"

46. Wdowa otrzymuiąca od towarzystwa pien-
syą, obowiązaną iestprzyodebraniu wypłaty pół-
roczney, Ę isąć aśmiedozenie. że mie posiada
sammy i poKazahawyżey w binieysżcy ustawie;
a ieżeliby GKAWAFAWA feSRony hy tale pod>
stęp tówarzystwu, wtedy uczynisię” 6 tem wiiesie-
nienazgróńdadzeńia dytektorów;. dla postańóowie-
mia na czas dz hspiajaiey osoby”dowsjate«ia ód tówdfzystwa:05 50 204 „adq soswodę

   

  
  

47. Dópmikaiątyię '6wypłaty pieńiężneod
towarzystwa 'nażtiaćzońe, óbówiązanisąskładać do-
wody wieku wdowy i każdego dzitćięciy takoweż
naylwidi"ię A Życiawsjwuicowwób dia któ-
rychwsparcie przeżńaczóńe. 190 vieio aulloszę,

48, Summa 0dtówńfzystwa ożaczówk; łóżda-waną będzie. przóż:pódrztdniewwóżgtohżadzenia'dy-
5Pam. Farmaceut. ZYzł. T.l. N.4. 5
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rektorów, 'w terminach.półrocznych,razw kwar:
tale mąrcowymedrugiytazywewrześniowym , wyią-
Wszy pszypadkio nagłd-ptzewidziane artykułem 59.
Ogoł: sulmmyo maiącey śię rozdać 'wmarcu, powi-
nien bydź„oznaczony na. poprzedżaiącóm'zgroma-
dzeniuw grudniu; atakiż ogółdo wydatku w mie-
siącu wrześniu, wskaże,uprzednie zgromadzenie
dyrektorów wAC: żchocby wypadła
otrzeba uczynienia ial iego wydatku niecierpiącego

s włóki) iedaki0io ksh ie: JAWSOŻałaiwić, jA
zgromadzeniu mnieyszey liezby od siedmiuczłonków.

„49, W,„przypadku nagłey iwyraźney potrzeby,
dokie? się bez pośredniey _pomoc;ję „miep rzecho-
dzącey atoli dziesięciagwinei: GREY Za as-
sygnacyąpodpisaną przez trzechobeciychdyrekto-
rów „pods 'arbi naznaczoną ilosc wypłacono 0:
- «800 .$unimy,- assygnowane przez”źgroinadzenie
dyrektorów ; wypiłaca „podskarbi:osobowido <przy-
ięcia, sięb, cupoważnionyw, we dwadzieścia:dpi po

owey assygnacyi; „a sekretarz obowiązany przez list.
auwiadoBIC,stę3osoby, ) Ó;czasiea mieyseuwyw biśrych

podskarbi.zalieży 1m. assygnowane pieniądze. © -
9 ,sAfynagąyizacz mólo w, sasosas odls sna

"5a. Lista członkówi dobroczyńców, wespół
z, ogólnym, rachankiem (przychodów i rozchodów

towarzystwa, będą 'córoezpie drukowaneiudziela-
ne. wszystkim „członkom wrażpolakyborze urzę-
dnikóww,październiku, adakże rozdanehędączłon-
kam w, dzień.dorocznegoobchodu sktóry się nazna-
Szy:WoREZECIĄBU,Czasu(0d: pitrwszego października

do,„„ostatpiego, listopada 103Czaśyimieysce: 'tego ob=
chodu, sposob , porządek obrzędu jęyezwanie tuto-
rów,czylisprawniącychiateresazułożądytektorowie
ną,zgromadzeiu śWoiómw miesiącuwiześniu. |
„w„(bodługdego urządzenia htyzymuje się towa-
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rzystwo w Londynie'od roku 1788, Oprócz człon- ;
ków ordynaryynych mavwiełu hońorowych;'« tak--
że dobroczyncówiwszystkichich ogłaszareowocznie
listy. XiążeKent,iestprotektoremtegomstanowienia
i na obchodach dorocznych miewa stosowne nowy).
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1. Postiteżepiepana. Paczystnckiia aptekarza ,
OEs owstawańiugazy wodorodne-

od! SŁUrCZYREOL w.INIRŁUNACD= "o Fo A
SE HEPAAW, OO 1.0)6 YsI 2,

| Zdarzbosięczęstokroć; mówieP. Bóyenstecher,*
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że mixtury: żwodosiarczykiewmantymoniialńtym, po_
dłagim:Jab;krótkim płatkatwoi igi i Ę
krego d'nieznóśnego zapachu wodoróda siarczystego
nabieraiąt>--Jestto wypadekbardzonieprzyjemny,
który lekarstwomieznośnem do braniachoremutzy-
ni:'a eo większay iż pospolicie podeyrzeniew'cho-
rym sprawate,j że!lekarstwo: nieuależycie było zro-*
bione, albo znaczna w,nićm zaszła,pomyłka, co
nieraz bywa: przyczyh _hadwerężenia sławy apteki
lub nią zarządzającego. AE FE
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" Nawet i dla praktyki dekarskiey, nie/zdaie się,
bydź rzeczą 'oboiętną ;/wiedżićć 'ókólicznościi wa-.

runki;=pody iakięmi:powstaniegazu wodoródnego ,
site abookKada SALArddick jówtać zwykło..
Wtyny celu'PoPożenstecherliczóćdżyńił do-.

świadczenia,dławyśłedzenia wszystkichokoliczho-.
ści sprzyiaiących podobiie mó!rozkładowi,4którygh.
treść iest następuiącasi1o dobęsioj Uosogz „boj
|, Częsioktocpówrzegałon:ikpówiada, 46's40-.
ićm doniesienie; żelw mixturach/do których suż-.
płur auratum(xchodzi;owmiencźdi *bię Wydobywa
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gaz odorodi sicRA ,kiedy tegehikinować zas
czynaią ; 1 fa Wziń ywtakich  imieszaninach
nie żnapływy, dob Aadkegtsięięgazusiarczystego,

kióreo$ crykkk swófcgo wieniiały Ktoskoć
ści do Pda"SPAWOW Górce były
mu!pów dem „(1% Się”zaśtanawiaić mad (tóm: począł,
ipa kę Pyśdić śl wpadał, żesyłko'próces_fer-
wir itydoby esięggazuwódóródnego siar=

czyt rawnić ji” przeciwńie, dl *Podtugitegó za-
tobi. zgotował" soBTGRAaktŚjy ącysżeregmix-
tut; EzęśCią 2 zasadami dóSó sktonnych
częścią 62bóża: iw„tych uważał adki. '
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gazu waldidłdego Sdarczigć ub' ppo nie-
raki S6susieg a line nic goeez:ućniedawały: Do
ostatnichńałeżą : NA.1, 2.6, 'w' których! nie''dosta-
wało warunków. dofermomatyiswiamieg, *Wrazbez-
pośredniepo zniiesziwiałskładów pod No.4:5..a
czny wydały zapach, WSTNRNEA:pok :*
g. i nakoniec po upłynieniudat”KiłKUĆN?. 7,8, 10.
To nawetpostrzegał:że: j kaszapach wNE
wać siępoczął, zawszewyraźni owała fer.
mentacyć:WARUA..A8 Ż. „myeślą + smakaGROWAR fa
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żPaloDWjetl M,ych r
iarczyk antymonijalnyma, „tak, byty
dane,.zaa „poddżadiSAat 0WEŃ.
Giągidługiego,nawet Arowki: „ie
mogła.fęriadtacy toiest; pSpęaocay jo ki
waćrzec 5 2 sprawiały skutek przeciwny
iakich ŚSyru Violar., Diacod. BZ
OMAROEŃŚace jambuci. (Oxym..squid..ią
podobńe:Jiadrkąceie i sM sjiĘ© „edidls „qkdoss8 1»

"rz onujżan dawia: slqi Je
Kleik gammowy z cukrem, nayZOizac

MI pd hiiest „dótakiichtixtur|dodatkiełń; daświśde:radczyŁl
wiem. że niieszańina*pod Ns,u80” która *tyMoSpposo-
bem:byłała"zrobioną; WeiprzeciąguSnetechsyty
godni,„zało Bie podlegała odmianie | „a1e1
że zafiachi, wjódorodu siarczystego..mieANIA Ała,
ale Nawet ijśladn: nie okazywała onego epśncia,
pominio”*ł6,*26 pofhienione dóśwFodSkykiyAj„Pa

aaW SŁ, lata czynił (aji* aa kóę Pe

0. 6Vo żart ŚJIGENSOT SWO2. olnika, żywego sr« ra ( nórcge
BW 5), Przez solniki aJka, icziie:

a >6401IS UW ssj

kębodda zdawać paekaieł
maceity; któr wdikorstwa podlag: ptzysłańegoJe-
ceptu«ddaetbiy nzłężonez„ńastępuiących.wzeczy,
z aipfzigotomałśósłością lakO $o% bsńeot;
AFUM etno nej cd.okqsś dłsbyw taśś
Bed % SYJSI "mą„AŻ AA yłqu oq osiaodsa I ,$

DYy ( m das NolBĄRS"ie0d lówk„I oT    sia Sóryw :SSZWAS <1psoor *giź dev
*Pkaśaz Journ. d. Pharm.B.3. SL. 1..BUSÓW 187905390
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„4pLecz gdy chory porużyciu'tychproszkówgwał-
townych doświadczać począł;skutków, przepisuiący
Jekarstwo;całątegoowihę'naaptekęzłożył. Uspra«
wiedliwiał 'sięwpiawdzięsfarmaceuta,bi"przekony»
wał przeciwnikasswoiegosc że:skutekstakowy, od
niestosownego składugoliammoniackieyzsolnikiem
żywego: stebrapochodzń,lecz: nie był.usłuchanym.
Sprawa, zatóm przeniesioną została. do głównego
szkoły.FSK wadi w Land rgdkie ape
karz. zopełnetsprawiedłiwienie niewiiności swoiey
OWŻyY MAŚLE 2oumizowągia ogofsees udewoq Ń
cię?Z powodu takowego: przypadku;Pan:Pettenko=
fer: naczelny) aptekatz.wMonachium czyniłwiele
„doświadczeń*ż solnikien żywego srebrte (miercurius
dulcisko1Z. tego sięokazało,żesoluiki alkaliczne
do iakich policzyć można sał digestivum, znacznie
rożkładają sóbni |żywego "srebra 1naymocni zaś
działasóbaminomiiacka; którago na.sulimęci ywe
srebro metaliczne zamienia: va' nierówhie. mniey
działaiąsolnik>wapna ibaryty.Nakoniecokazał, że
„winiany, -sałetrany © i siarczany:alkałiczney|do któ-
rych "należą; "nadwibian *potażw:(cremortartari),
sałetwa>(nitrwn) i siarczan” u (aretuńiuntdupli»
cażum);'a nawet kwaswinny, solaikużywego sre-
bra bynaymniey: nie rozkładaiąBuchnek;Repert.
mzowie 34 Z pzorcestw „3isbaw w
280 BO, SM. omODSEW , sbaldsQi s1ds4e Og9WYŚ CS:
3. Rogkład syzim, (mereuxius sablimatus. corro-

> _Sivus), przeż gummę arabską. -

- PaibSteżżey,aptekaiz WTGgÓRZEJZIE znać daie,
żetałónazwamaaquaphdgodaenidarobioważwody
wapiemiey' Psalimy; dodającodównieygańim yarab=
skieyy niesczerwowegonie osadaaniedokwasir, lecz
drie płymzajiełnie *wodno sprzeztóczyaty.©"Ą'lubo:
oddatiko wiadómo; że sublimatcod”świaiłai wy-
skoku;pezezcukióry'extraktyi;(garbuik; oleie lo-
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tne, wody: aromatyczne; żywicę igummę rozkłada :
się; iednakże nowćmiestpostrzeżeniem pana Ster=
lera'1 tegowzględu;iż rozkładsulimy;przezgum=
mę, tak: prędko nasiępuiegtżertażosulina nasucho
nawet z gumihą nicieranaqziud rozkładowipodpada
i za dodaniem doń"wody Wapiemiey, czerwony nie
powstaie:ósadi Buchner, RepertoB.3. 81105.
żagwiżtą „ob, siattos  s«6tSiMS<i, BŚ „SWĘAG

4. Rozkład soj hyŻywegosrebra (Calomel v.mer-
_ Z powodu zaszłego nieporozumienia między mes

dykiemot:farfhaceńtą , czynił:P.Zuchrierydoświad-
czenia, zktórych się okazało,sżelubo Całomel czyli
mercuriua) dałcis na suchowęglaneńw miagnezyi
(magneśia ałba)-nie<podpada.odmianie; iednakżę,za
dodaniem wody, nawćtna:zimnopo /częścicinż: się
rozkładaa przez gotowanie;zupełaemu podpada
przeistoczeńia,sd osók 'potróyha'weale;<nówa! po=
wstaie ,»złożona:zkwasu-wodosolnegó |,» magnezyii
żywego śrebrao/Z/tego czyni «wniosek, że rozkład
alomielwprzez /magnezyąsiako ; ziemięalkaliczną,

wżołądku,przywpływie processu.zwierżęćego, tym
PSTN owaćżak bę-
zie magnezyid życdó preparatumerkaryalaego:
wodówcziank atynajybsiyoncalowy test
w wodzie, własności okaznie alkaliczne„iże sale»
tran gn o srebra rozkłada, wiadomo już od cza-
sów Bergmanne. "Buchner, Repert,B.4.*8/289.

ożaedoie zeiwz JóŚYy (2dyż

+, „8.Perbata zielonaskażona miedzią, ;
fa m POD»aaa
nowey (£nugus.spitosejci głogupóspolitego (Gra-
taegus,.Oakdioezetodecwc ai
gli! wydarza,calęssnałącieśl wzecząow.ponównaniu
zoszukaństwenboniedawno4 Londynie odkryćn.
Panu decuśtes|przysłanocdocrozbióru chemicaiego
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hórbatę.„miedzią,skażanąs:Ta, z.Weyrzenia wielkie”
miała. podobieństwo!do: gg nor róg

sańskiey,lecawodąwirżącą załana; wraz n robny:
różsypywałasię,prQszeksayśkoż zewszystkich.0ko-
lićzności można było: wnosić„ że.eforęasroicyć
teh dadowityspradukt; ozbaćzną ilość miećsmusiał
ze herbaty: (iakie:się: w Anglii uskramarzy:

„przedaią); które.kleykiemi iakimsiś "w: massę;
aa„kitey „takomisternie. radał: kśztałt<listków,

że. widno:było,napieńwszy:rzutoka! ód prawdzi-
wcy>herbuty. heyśanskiey:roztóżnić»odywyzaś.
kolor <zięlony. bez wątpienia pochodził(od:miedzia-
nego kruszćn Kupfer-griin:nazyWanógo yaęss5j%

5Osznkaństwo:lakowe „ieślibysię ieszcze Sdaoaąik
łó, łarwosbydźmożeodkryte nalewaiąe truiącyten:
produkt wodą wrzącą, który się wrazchadrobny:
różsypieRozai na dno osiądzie. Miedź poznać
można,dodziąt'do takfiłszowańicyheibatyinmo-'
niiaku kaustycznegó gi śktórymi piękny błękitny po-
wstahiej:kołor. «oZwywiększą: pównośćią odktywasię
takoweskaźćnie, «mieszaiąc-2 części +pqdeyrzaney
herbaty;zsieduą częściąsaletrycidetonuiąc w tyglu
do: (Gzerwoności rozpalonymo:Częśćroślinna spali.
się;! qbmiedźzpótażem=sałetwy;pózogtaniec: «Massa
di amasrozpusczasię oiotóm wwodłie idodaie'

piisłażykkghiżkcądykolorpiękny szafirowy”
„w.tllkimaprzypadła,okażeprzytomaość

miedżi.5507 s otilywa żówoqgłeoy giż dsi „rlożow 04
| aNakogiecouważa Pau: Aecumstżegdategofał-
szowania. nie byłsgryszpinsmżywanyę|któryprzez
smak pnzykwyy śobie'n ydaie |sięcpoznać,
ale raczóy:samAzrośbiędzi:wBuefiter, „Reperi,
fod PhamB.8.,yddnyz 1020 jsidcj w 0,
WOSJIIBTgc ryaldui 530 zdiikrot;YraM 8
"Dis i „bkod łężekaeigddźałowdwcyal :

+ Pea gałka gdyw.mo+

  

   

 



ździerzn, mówiPan ZPeischodźćnie'ak:się:łatwo!
oley z nich:dhiewyciskaćy iał kiedywdnłynkużo>
staną utarte;s0'czćmsię wielokrotnieprzekonałem.
Tłuczeniemigdałów zawsze:dłuższego wymaga cza-
su, ' a 'eząstkis ich* nie'=sądrówney dwpredkości imassał
powstaiesciastowata,zsktórcysai a
ołey spływa k v niet ;) dła używam:
Bipzin zr dosk;4sśiędaly:'paprzód!
z. gruba iszitrutę im ugimotazem:wa tiehisz niielę:
proszeki fittyśekuiaky bydźipówiaibe utządzóńy,:
żebyzapomocąsziubki podnaszaiącey, grubbińcietńko
mlećmożna), Wyciskanieodbywa:sięośposobeńi:
z dafiyysnojąc aidwdeoią bardzovpiędko:
dnie się oley''z*migdałów: wyciskać Większa lego!
otrzymnie"się:iłość. Bert.Jahrod.sPharmo'B.A
8.259b rłobżini sie vi01dl 4BOASPW sbow sdubowe
Amtisoq SbsżM sth praocotib si'1 dgseorq"sc
7»Owodzie, dystydłowaney: 4 kuiętu,„Bzoy
óg ymiidgti yreLRĘZEH:Newwaiwiaoifęr
* Wiadońho„;żerwoda:dystylłowana zkwiatmbzoś
wego;'nay prędzey:zepsuciusulega , *szkimówatącsię”
state”iplewkowatezosadza*płatki; a wtenczaśisilzać.
pach DR naka!iey zepsuciwioNay=
Siknka otizynywaniu ieypskiedy jeż
dźdżyste: o] btem kopie jerzy
można |ustiszyć”nadne!użycie tego:łówiaśniin ń
znaglony:potrzebą:„wpadłemną myśli marygowania
go w soli, iak siępostępować zwykło zróżą:iRrzee
łóżywszy!więcśwarstamit:solą), tocno >ugiiatśn1:
przyciskamiciężarem;ażt stąkzWańyrósołozroze
pusczaiąceysiętey Sołiyawarwierżchwystąpił. Tym
sposobóm usołóme'k wiatysibiorę zgdo'dystytkacyi na
wodę, w takiey nh wiakiey.fańnakopeń|piacź
pisuiepa ws óżę „ub kwi mąarańczowy.
Woda zawsżeiąSA awaBuiie,i zimó-
wąparą,» edoPII
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bny.7romsd.Journ. giiani]B.14. Syn BS. <ó8;
6 H ©. M9 91Wp 0 i ISIG.ĘM

ż9/qeystg i nbslixoq odbatc

88 Zeby wodydystyllawanevwogiikiaśki:nie b
legały prędkiemu 'zepśućim, siak sięspospolicieprzye
"6afiać zwykło;)potrzóbasiastępuiącPeeOsLro-
żności: "1€utrzymywać:ię: w: ach: zupełnie
nieprzezroczystych, kamienny: lewa
zeszkła ciemno! kolorowego ozsobiszorąbnąi 0Łwo-
rami ; idgdyżyświatłan podług
doświadczeń Baihofa (a)1Bucholza(b):działaiąc
na nie, w krótkim: ćzasiepsnie;aaNid palcżyi ich
nigdy mocnozatykać:ale tylko:dla oclironienia od
pyłu zlekka zawiązywać papierem lub szmatkiem

tna zbo;zatykanć czopkamikorkoweni, ńie tylko
bardzo „prędkostęchnicią, zapaćh swóy racąy. lecz.
ipęnjkrep najsieraią:” wonis: dak sięsz hieżnych do+;
świadczeń: autorów <wyżey wymienionych okazało.
5 chowaćie trzeba «w sklepie chłodnym pigdzieby:
zawsze świeże dochodziło powietrze , i co miesiąc
otworzyWsż śkłócać..W'ciepdode m równie
prędzey się sią. Rf śyHować
wody zeS ieżychczęśzęści „słaip GySta:
szeniu właś wego: śakłbt Poń siada, Wóda
bowiem” ż kwiatu bzowegaottobfodż, jp03
dług doświadczeń|ali ROARGda ly
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zepsuciu ulega, aniżeli
5e Naylepiey iest Le. wo imo-

 

cno. zkoncentrowane, SA cząsię.potrze-

by, taką, ości oczysięyu. NARĘJ rot
lewać, iąka jest potrz AE aĄ.aSLO-
sownąSEYBGBETEalBAMż6 mie ny-

WP Y!Bei Dorest £ Jai 3

(3) Berl Jak. f. 4. Pharm. +8oć. $. ać. Sw -
(b' dry, d. Pharm Bo agiSto25812. 6.|.kici (6
(c). Trommid. Journ. d, Pharm. B.21. St. 1.-8.33y, 484%ad. (0)
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padaw.niey. zostawiać oleyku lotnego, alezówsze
przez bibułę przed odstawieniem „przesączyć, bo się
oleiek prędko rozkładai przyśpiesza zepsucie, iak
tego,pan Śchiljer ma wodzie, różaney,z:rumianku
zwyczaynegą iwy i. doświ ył./6eCo;się tycze
samey: dy yiwód, radzi lagen(d), iąkoi *Wszy=
stkienows irmakopei sprawiedliwiezalecaią,częć
ści roślin aromatyczńe; mianowicie wątleysze zioła
F kwiatyjadystylłówać,wystawniąc iertylko na dzia=
łanićsanrey'pary:"wodyswrzącey, zawieszaiąc: czę”
ści roślimie wosiatce dub (wrżadkini” a obszernym.
worku wigórńiey:części:aleinbika; nie zaiętey. wodą,
kóry ynegiko *HY obiętości,MADRIDAERO
MASE dal masiał64 06 WYSBIWSR sddel3 fre
gi 0: śpowobić. adizeniaj goska mówiłosię wys.

epiagowii m tylkoprzypomikamy;iłęGóteking,
przedlzokaty radziłkiędrtee oc przęwracania-
suszyć;G0deż iHagen (e)powtarzając zaleca, 1po
wszechnie —" e»idnarodo: 4
aste4'1 Q9 I ,9519iWQq ofisbod o5 ,
ali$n: ichpani,extrak(św„upaleczego naye.
wzj tekzalleży,R owywaćwy”,

paddoMilnee, ba takowewna-.
czyn yw Mię 1085»Gać: FRteż,
mó oWyże"i o„robie-K
aja tdł ole RJ | nejełPOŁ go zas
wsze, co lwiek;doc ie się(a!„to dg wiadąnych.

odniem ęsct sidizystw Ja9i psiąsiy V] >

 

11. Extra 6 (Bielinu"pospolitego. Te

AERWISIIie
okiór,Kludzpn *Ales,Hlarcet, zalecają jkić

ZKEP z nasion rośliAya atura Inów.;

  

0) kaeokkk ŚwA«Ł dod mad% bĄ aAdnt st |
O r.24 pothekerkunstyB+3, 8, PRO p

(e) 1. cwBim"$laigś,t At RL. „mIAĄ b = data > iż)
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żeby zaś czysty otrzyjkać, pozbawia się Gżęści mą:
cznych kilkakrowieprzórywniąć,gotowanietych na:
sion ;;a poźniey płyńsięaleńaidozupełnćy zle
suchości(a). IN va 20.4 WSŚŚ 4mda „Mo M 05

APE Schriedar w rozprawie6 przYródzeniuii
własnościach:róśliń narkotycznych, powiada, żć
bieluńqiospolity pieryszespo.opiuń zaymnie1ańiey-
śce,. żejsok zagęszczony tey rośliny;odale wośmak,
kolorze sżapaćbia 1,skutkach ozapełnie podobnydo
ópiunt. bkodttkt, w sktótym SC gczęstokróć: saletra
w Kkryształkach osadza; iż w Egipciestego.extraktu
dodawać:maią:„do opium dlaludziuboższychaha-
wet hańdlowć opium, tóm. bywa fałszowalie.-Dać
ley mówi, że i w_opium. naszćm natrafiana saleta
ódatak „ochódzić misi. Netie Schriften der na-

erbR CO zu.Eładlei Eleft// |syf
8:58:| salkotuieośou s [1 ? K 0aS:TOWE 5 IfIB=

żył SZŚlES bs >
ali dząRZZNAŃY (BŁOTNYr,(5eżnim,padkuZm
soaBoktdy Trinius;Radca”nadworny. lekarzxię-
żniej;Wirtemberskiey, , odkrył. własność„szczegól-
nieyszą:W korzeniach rośliny aSelinumpalstre, że
wepilepsy teakPobisadoarstwena
1wy krótkinączasie, deczą stę chorobęb:dWieśniak
w.Kurlahdyt sna: ich, także w tymi edlu, używać,
Salzb.mód. Chir.rrehi 62.8, 450.PZA bzy

18, TRzEryawNYEYs2A(ArdoĆadanagrostie);
5"Tenże Pan:ZriniusGRzaleca nóślinęArune

dotiCałamagrostisyyw poczynających 'się rozwiiać
M Aaęgatencć rd one tn r

drogi utynowejęużywa się.w,infi zydę biorąc całą
woosy se bpsodabło kwiaty i«w puchlinie

ueposeęć hąrdżo u katkować.; oRośnie'w lasach
i zsouskb. jaiskąd.pAtaSI(ST|
kT Kowz.med. Chir. Zeit. 8. 336. 1819. 18. 200. SŁĘBY
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wilgotnych. Zbiera:się wlipeuoNięnależy brać
tylko drugich gatanków2 tegoż*rodzaja, a! miano-
wicie: ArundoHpigeiosnaniejscuwymienioney,
Salzb. med. chir. Żeit. N. 62. Ś. 178,1818,5-5 5
Laupsbojsiq O SIWSIQSOT W SDSUKWOA BE)
14. JANOWIEC EARBISBYKA, (Gezaetafacio):
„o, Radca sianu Karazin” ogłosił,  powodniąc!się
życzeniem filantropicznego to arzystwa w=Charko-
wie lekatsvyow roślinie Genista tinctoria ,które
szczeg: lniey oma ona wsciekliznęsskunkować, AJży-
walą go; ziak> powiada w dokokeyi,ńiianowicie
włosyztałidood ep) > Balzb. med.Chin Zeit.
M. 64. Św 196) 1818. ł m5) 4murqo ówólbrBa 15

e saśiiorieq W Wi S$ IWO Y
-pn usb usiisdoć iermn Sisboddoq oyaY LE
(Wydział:farrhaceutyczay wraz) węporzątkuza*

wiązania swoiego, wzywaiąc dopOnadia
armaceutów w innychmiastae „zamie. £
makówTW ŚWACY aRKSSYE AIŻARÓCE:
pokłada ma ich oświeconey:gorliwości. Uiszezatącę
się iaż opo części te nadzieje, z czaseńi'eóvaz)więk-
szych każą spodziewać się skutków. Ale'w temsnay<

SRO (otwiera się widołey że”sję| obu-
dzaduch!badań fiostżze ia, z-ezego dwie o
farmacya, łe irumiciętności jirzyródzonć 'kórz
będą mógły. © Wielu farmaceutów;żaięło sic
rozpoznawaniem, płodów. przyrodzenia „swoich. 9-kolie.* GRSBNADARA LA)PORKRY NGTRE had
mamywkraja soślin (iiakbych produktów, które
bezpotrzebmie sgjrowadzanę bywaiąze:strońsodle-
głych air, loży „gz b rura 10
ażdym postępie frzysługą tak pięknychyiochyya-
Ebujdhi są oGddiŻkęoiytiywdad. 1
W ogóleiskońkęślowiwszcżegółnośćipożytecznych,
nader przyiemną będzie dla czytelników naszych
materyąż:s: .00e 2 s:pi8: WE 38 1584 „Bai sgiaóstód (2)
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** Powiedziało się iużedajoniey |'0'postrzeżeniach
Kótacńefoych: PanaBielawskiego wokólicach Tal-
czyna'(str. 248);.Pana”Rumeła wokolicachGro-
Ę(str.299).*- osy © © niżororod siedl 4, ba+

- Świeżómówiliśmywyżey (strz451)" bważnóm
odkryciuPana Brafakiejo" ołoduiborka(a); teraz
wypada nam donieść o innych tympodobnychotrzy
manych wiadomościach.

abory siq fęd yrósd wąsi lód 2

- 45. Pań Karol Kuchónbecker,włętóajytukeów
jetkew naszymUniwersytecie dońyehadkifaraceui
tycznych;iak tyłkow'stopniw prowizóra obiął:rząd
nad apteką wMińsku; natychmiast żaiął się niczonóm
rozpożiwaniem płodów” pr: yrodżeńiarw okolicach
swego;fiG6Wegómieszkania. 0070 odrwotóa

GorliwośćswoięuddwościłowatadósłaniaWy
działowi z rzadszych roślin , nietylkotówzielnika
ususzone, ale nawet i świeże toskliwie we mchu
wiigotgń tpakówane(b) "dościstć sZegóŁadeter-
minowikiia', zktórych iayważnieyszesą:Cietierzy-
cabiała (Feratrim'atbti „GWibzdosżwóyierwo-
wy: (4816 zAneljtie), sNowotnikjsldmistyceNieotria

ż8yGżaruokwitpodbity (CPtiawodjatdj;|Góżś
dzik frzłoty (Biaańthnis stipe te Wsżyst

rosę ds tudeoz od Tesl zguliVVY :
Saw sisbs gia dał ,

<4Wwikzbya.aisaÓwidókwn yt omówi.Pan h
Rt:żeś oddzienopiei Pnie tysney, .
1gebikURaaćili aś lubo <anie, pz wsi nie zwan$:. :

 

ośĆ.niAćWihiejscach, ńiżkich;Wnieeo bagnistyficie
4 ud Pery; Pr coccus,
Oxycoccus palustris Pers Oaa B Y nieró-

"rzgfpbiyni ułóstópę okościsdodhodzi. *Kwitnąć -

o imaenaka,ZEMolaapijńczeni :
siatzgcjeśyc?żółtego koloiti;

Bard trn=--
skkę robiarobienia poA RA; $ makisóych 2

  

  

admini-
„|:p uaszkół e o pe jaRÓW h

wyżey na sironie 157.
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kich nayrzadszą i dotąd sieszcze wLitwieniepo-
strzeżoną roślinę;T'ofieldapalustrisPERS. dawniey
Anthericumcalyculatunyzwaną. Tę ostatnią zna-
lazł w lesie komarowskim o 2 wiorsty od Mińska.
(Tofielda bopeutis.„, Helonias borealis czyki Anthe-
ricum :calycudatuśn według.floty duńskiey,;wcale
iest ianą sroślutą),, tery: Aynni o ZAOWOC: kasz u W

16. Pan J. Piper, który był przy ogrodzie bo.
tanieźbypmyWwiwersytetaw.Walnie „a teraz zawia-
duie ogrodem, Cesavskim ;w.Białymstoku, nadesłał
Wydziałówi ppiszwie, rośliny, ieszcze mudotąd nie-.
znaiomey,, sktóra:i u has! w;teraźnieyszćm „lecie, ści-
śley. zadeteeminowana została!podnazwiskiem Py-
roła chłorantha. Spodziewamy.się,od niego,iako
gorliwego,miłośnika botaniki, mieć,więcey mdzielo-
nych. wiadomości, sia ,aileo1 doysebsst s iwrokais"
aiom ów aiwildzow osaiwe i jowsa ols ,9dasu
17.5Pam $zułe. członek „wydziału. naszego, na,

ostatnićm | posiedzeniu,.- aa(szczególny, produkt
kraiowy;którywspólnie, z Panem, Mich. Dmochow-
skim , pisarzemkommissyi edukacyyney,, postrzegli.
w Antopowie maiętąości, P.jReienta„Mokrzeckiegó,.
w powiecie soszmiańskimniedaleko Boru,o mil.
a1 od Wilna. fest to roślina z klassy skryto-płcio-
wey, iak się zdaie Coniugata”settformis ;-albo-
Conferva,„mutabilis. «Skłęda się..z,delikawych.i
Latdzo1RIQRCRpanerwjwstychwłókienpłzeplata-iących się MA:WZAŁEMAyloa.AWi kim.stanie „ma.formę

waty sSRYCEZYKiey Shea kojórieyzielony,
po wyrzueemia'zaś.2.sadząw. 1; W CZaS RAMCZYŚCZE”

nia, na działawie słońca wystawiońń;doskonale wy-bielsta.. Pradaiganmodęonawaładkykókmo
nowicie,ną,fiitętyst do robieńia "papieru;" iakożPanSzulc:zaiął się stosowniemai .do tegodoświad-
czębiami, 77094 0 „oasbęw: fodse. aib Siasosiweo. rysia

M. siuoasi. pady



 

m 558 m
|/a8. Pan Żadwoń, prowizor: w Głębokiem,

gzynił doświadczenia, wiele rośliny świeże tracą w suę
$zeniu wilgoci, i jaką ilość przez dystyllacyą oleyku
lotnego wydaią (str. 298); zastanawiał się także nad
sposobem robienią saletwanu srebra , solunu potażu,

siarczanu potażu (str. 424), i doniósł o szczególnóm
falszowaniu stroiu  bóbrowego żywóm srebrem,
tudzież o podstępućm przymieszaniu do mirry, ga-
1uvku gummy kwaskowatey, podobney ze smaku
do korzeni senegi.

11. Pan Zlecking, aptekarz w Szawlach, nade-
słał uwagi o przygotowywaniu preparatu pod na-
zwiskiem 4gua antimiasmatica, znaiomego, o
którym mówić będziemy w następującym numerze
Pamiętnika. W i dy 4

20. Pan Wincenty Jastrzębski Magister farma-
cyi, nadesłał uwagi o preparatach z kwiatu bzo-
wego i iagód,a mianowicie względem wody z nich
dystyllowaney,o samćr ich suszeniu, i robieniu

21. Członek Korrespondent Towarzystwa na-
szego, Pan Doktor Ziibenthał, inspektor admini-
 stracyi medyczney Białorusko-witebskiey,Radca nad-
*worny, wybałazł, iw opisaniazrysunkiem'wy-
działowi nadesłał, bardzo prostegoskładu prassę
do użycia: farmaceutycznego i chemicznego. Poży-

teczny tenwynalazek damy poznać czytelnikóm
wprzyszłymnumerzenaszego Pamiętnika. 3 *

KONIEC TOMU PIERWSZEGO.
+ 53.0 >. ŻE( 2 j 80-14 1 40y/ 527 *%
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