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FARMAKOLOGIIA.:

Krótka wiadomość 0 goździkach korzennych
w ogólności,

Synońimy:

Gozdziki korżeme, Gozdziki kramne. Ross. TBożąnki; ?. Caryo= rossi
phyłli aromatici, Caryophylli indici; Calyces Eugeniae caryophyl= ="

late s. flores nondum explicati; /7,leGiroflicr aromatique; Clous
de Girofies; z.Gewirznaglein, Kreidenelken, Kreidenzegel, Gewiirz=
nelken; kol/. Krnidnagelen, groffelsnagelen, moernagels, geroffelsj
duń. Nelliketrae, Nelliker Krydenetliker; sżw. Krydelneglika; czes, _

Karafiat; ang. Theclove tree; aromatic cloves; w. Il Garofano aro= ć

matico, garoffoli; hiszp. El clayo aromatico, Clavo deespecia, cla-
villos; port. Cravoaria, cravos girofeś, chin. Chan, Tim hiam, Ten=

ghio; cochin. Dinh huong rung; jaw. Chanke, ind. Chamk  ma=

dai. Boa Lawan, Boengoe Lawan, BuguLawan, Tsjenke,

 

    

 

Drzewo goździkowe (Caryophydlu n
L. Eugenia caryophyllata T'hunb), rośnie na wys
spach moluckich,zpomiędzy których szczególniey
w nie obfiiuie „Amboina, Ternata, i tymprzyles
głe. Goździki korzenne znaiome iuż są w Europie
przeszło od lat ośmiuset. W oyczyźnie swey od
mieszkańców, dla klimatu zbyt gorącego, mało były
cenione ; lecz Chiaczykowie, którzy naypierw
wyspę tę zwiedzać poczęli, przenieśli ie do siebie,
a przekonawszy się oich wartościi pożytku, w han-
del oddawaliER pazój i Portagifiikówj którzy
tenprodukt do Europy wprowadzaiąc, Anglikóm i
Hollendróm w cenie bardzo wysokiey przedawali.

Pam. Farmaceut. Fil. T. ll, N. 5. 2a
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Kiedy Filip król hiszpański, dopiero wspomnio-

nym narodóm ze względu handlowego prawa chciał
przepisywać, postanowili Hollendrzy, wszystkie pro-
dukta korzenne z Indyi wschodnich bezpośrednie
sprowadzać. WW tym celu opanowali na początku
wieku XVI, wyspy moluckie, a między temi i Ma-
kian czyli Machian, która za pierwiastkową oy-
czyznę drzewa goździkowego iest uważaną. Ciż sa-
mi odebrali w r. 1627 Portugalczykom Amboinę,
którzy tam drzewo goździkowe z umysłu uprawiali.
Następnie kompaniia hollenderska, dla przeszko-
dzenia handlowi korzenaemu Anglików, na wszy-
stkich wyspach moluckich, wyiąwszy, cztćry, drze-
wa goździkowe dziko rosnące, starała się wykorze-

nić, zostawuiąc tylko w „4mboinie, Omo, ułnemo
i Nassełau, z których Hollendrzy, dostateczną mieli
ilość tego produktu do swoiego handlu. Wszakże
poźnieysi podróżopisarze to wyniszczenie drzew go-

A ździkowych przez Hollendrów, uważaią za rzecz
miebyłą. Podług świadectwa Rumpha, sama
_Amboinaokoło 2 milionów funtów goździków do-
starcza.Drzewa te, tym łatwieyszebyłydowykorze-
nienia, iż we własney nawet oyczyznie bardzo są
delikatne, i nie. dalą się odd mieyscu upra*
wiać, ale tylko w pewnym obrębie, i w odległości
od brzegów morskich, gdzie zbyt wilgotne powie-
uwze rośnieniu ich nieprzeszkadza. Probowano ie
zasadzać na Jawie, Borneo, i Makassar, lecz
tam nie wydawały owoców.  Qyczyzna zatćm tego
drzewa, ogranicza się tylko na wyspach noluckich
aż do Ce/ebes ku stronie wschodniey, (Fłuttuyn
Pflanz. Syst. T.2. 8.50). Wszakże podług donie-
sień Sonzerata, dziko rosć maią i w noweyGwinei
na wyspach 7'ernata, Marigeron i Tidor.Cho-
ciaż powszechnćm było mniemaniem, że drzewa
goździkowe nigdzie się uprawiać nie daią, ichociaż
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wielka była zachowana ostrożność w zabronieniu
wywozu młodych roślin iako i dyrzałych owoców,
iednakże Francuzi w r. 1770 dostali ich taiemnym
sposobem i zaprowadzili na wyspach /sle de Fran-
ce, Bourboni Seichelles, aw r.1775 ido Kaienny,
gdzie się im drzewa te bardzo dobrze udało roz-
mnożyć, z tą tylko różnicą,że tam mnieysze co-
kolwiek wydaią owoce, a niżeli w swoićy oyczyznie,

Goździki korzenne są właściwie niedoyrzałym
owocem tego drzewa, czyli raczey kielichami, za-
wieraiącemi w sobie zawięzie kwiatów ieszcze
nierozwinionych i zarodki owocu, WW miarę zaś
doyrzewania znacznie się powiększają, staią się
grubszemi, i wielkości oliwek dochodzą, a wtedy
znaiome są pod nazwiskiem goździków macicznych
(Anthophylli) po hollendersku Moernagelem,a

.

Meres de Girofjle, cłous matrices, Antofles de
Girofle po francuzku zwane. Produkt ten, dla
tego wcześnie przed rozwinienietm kwiatu na goździki —
korzenne się zbiera, że w doyrzewaniuostrość swą

   i korzenność w żnaczney części utraca, Drzev
goździkowe tak bydź maią rodzayne, żeod lat
g do 12 corok po 400 do500 funtó
wydaią, a stuletnie do 1,000 funtów
nu prz oszą. > ż £ i

Zbiór ich żaczyna się wtenczas, kiedy pąki nie<
rozwinionych kwiatów doknabieraiąkoloru;
składają się do koszów i susząw cieniu, lub rozsy=
puią się na deski i wystawiaią na okopcenie dymem,
odktórego nabieraią brunatnawego koloru, po czćm
się na słońcu suszą, aby w przesyłaniu nie ulegały
zepsuciu. Podług innych, oparzać ie maią przed.
suszeniem wodą wrzącą, lecz tym sposobem wie-
le na mocy i dobroci tracą. Kolor takich iest świe-
tleyszy, przytćm brudny i bardzieysą pomarszczone,
niemaią smaku anizapachumocnego.Rumph świad-
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czy, że w r. 1692 zebrano w Amboinie 2,825,000,
funtów goździków.

Drugi ieszcze znayduie się produkt, temu po-
dobny, pod nazwiskiem goździków królewskich
(Caryophylli regii). "Ve maią tylko z wyspy Ma-
kian pochodzić, i tam nawet tak są rzadkie, że
podróżujący więcey nad dwa drzewa nie widzieli.
Królewskiemi nazwane zostały, iż dla wielkiey
rzadkości królom tylko i xiążętom panuiącym w Iu-
dyach się dostają. Z kształtu podobne są nieiako
do małego kłosa, zaostrzone i łuszczkowate. Wy-
rastalą za zwyczay poiedynczo w końcach gałęzi,
czasem i między zwyczaynemi goździkami bywaią
natrafiane. Co do koloru, smaku i zapachu, nieró-
żnią się od goździków korzennych. Są to podług
wszelkiego do prawdy podobieństwa, wyrodki, ze

„starości drzewa, albo z innych przyczyn wynikaią-
-ce; dla swey osobliwości utrzymują się niekiedy
| wgabinetach historyi naturalney i dawnych skła-

dach farmaceutycznych. Graumiiller Handb. d.
Pharm. Medic.Botanic. B. 3. S. 15, (1815) J. W.
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Rozbiór chemiczny goździkówkorzennych, (Caryo-
phylli aromatici) przez P.J.B. TRomusDoRFFA.

Goździki korzenne, Caryophylli aromatici, są
iak wiadomo kwiatami nierozwinionćmi drzewa
goździkowego Caryophyllus aromaticus L. Euge-
nia caryophylłata Thunb, którego oyczyzną są
wyspy moluckie, gdzie na gruncie suchym i gorą-
cym rośnie. ą

- Dobrych goździków kolor brunatny, ciemniey-
sze za lepsze się uważaią. Smak ich ostry, korzen-
ny, nieco palący. Uułuczone daią proszek nieiako

- wilgotny, a im teniest tłustszy, tym wyżćy się cenią.

ja
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Goździki nie tylko są używane za przyprawę ko
rzenną do potraw, ale ido składu lekarstw rozma-
iych wchodzą a naybardziey oleiek z nich dystyl-
lowany, |

Ponieważ nikt dotąd ścisłych doświadczeń che-
micznych z tym produktem nie czynił, przeto uwa-
żał P, Trommsdorff za rzecz potrzebną rozbiór
ich uskutecznić. ka |

z

Sledzenie części lotnych.

1). Tysiąc części (gran) goździków drobno utłu-
czonych, nalano w retorcie szklanney 52 uncyami
wody dystyllowaney i zwyczaynym sposobem prze-
pędzono. Na początku: mlćczna przechodziła wo-
da, a potćm oleiek lotny następował, który na dno
opadał. Po przepędzeniu 3 płynu wodnego, przer- i
wano dystyllacyą, a oley lotny po kilku dniachod
wody oddzielono, który sto części wynosił i zupeł=
nie był biały. Wodę otrzymaną, nanowo z pozo-
stałością pierwszą. przedzeiylowoę Płyn dopiero
przechodzący iuż nie był mleczny, ale znaczna ilość
oleiu lotnego przeszła, Która 0 części wynosiła.
Woda i w tćy dystyllacyi otrzymana po raz trzeci
Przedni sna z pozostałością, iuż nie wydała
oleiu, chociaż smak ićy dosyć był mocny. W ogól-
ności przyłąć można yoczęści oleyku lotnego z tym,
który w wodzie iest rozpusczony.

    

2) Oley otrzymany, iako iwoda, były bezłar= "
bne, lecz pierwszy na światło wystawiony, żółta-
wego nabierał koloru, w ian otrzymuje dy-
stylluiąc goździki w alembiku miedzianym; zapach
miał tęgi, goździkowy, a smak mocno sens
cy, lecz nie tak ostry iak oley z Hollandyi drogą
handlu otrzymany. Ten ostatni i tóm się ieszcze
odznacza, żę ciemnieyszą ma farbę, gdyż zawsze
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tynkturą goździkową bywa fałszowany. Czystyoley,
biały, lub słomiatego koloru, w wodzie na dno
opada nic ićy nie mącąc, kiedy fałszowany wraz
mąt sprawuie; a na papier spusczony i utrzymy-
wany nad ogniem, zupełnie się ulatnia, kiedy fał-
szowany ifustawą zostawia plamę. Ponieważ goź-
dziki nigdy wszystkiego oleiu lotnego od razu nie
wydaią, przeto podwakroć dystyllować ienależy.

II.
S/edzenie części stałych,

1) Pozostałość w retorcie z poprzedzających trzech
dystylłacyy (I. 1.) przecedzono przez płótno; gąszcz
wygotowano z 50 częściami wody dystyllowaney
wolnym ogniem; dekokcya zapach miała przyie-

 mby, ale odmienny od goździkowego, a kolor
> żółto brunatny. Po oddzieleniu aa powtarzano

_ jeszcze wygotowanie, wolnym bardzo ogniem, pó-
ki ani sni ai zapachu wodzie nie nadawał, na

syć wielkiey ilości ićy użyć wypadało, dziewięć
razy gotowanie powtarzając. Pozostałość ważącą
po wysuszeniu 560 części, koloru iasno-brunatnego
bez smaku i zapachu, odłożono na stronę.

2) Wszystkie „dekokcye przezroczyste wolnym
Wyparowano ogniem do pozostania ośmiu uncyy.
Po oziębieniu płyn się ten mąciłizostawiał osad
brunatny, który zimną wodą dystyllowaną obmyty,
ważył 40 częsci. |

5) Istota pomieniona miała po wysuszeniu kolor
czarny, blask znaczny i następne własności:

a) Smak iey gorzkawy, korzenny, podobny do
kory cynamonu goździkowego, bez żadnego zapa-
chu. b) Wyskok ani na zimno ani na ciepło ićy
nie rozpusczał, po ogrzaniu tylko żółtawego nabie- -
rał koloru, w wyskoku zaś po połowie z wodą

|
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zmieszanym zupełnie się rozczyniała. c) Podobnie
się zachowywała i z eterem. d) Wodzie dystyllo-
waney, żadney na zimnozaskłóceniem nie udzielała
farby, a po zagotowaniu rozpusczała się w nicy,
formuiąc płyn ciemno-brunatny. e) Rozczyn tako-
wy papier lakmusowy czerwieni.f) Z nadsolnikiem
żelaza czarnawego nabiera koloru, podobnież się za-
chowuie i z zielonym siarczanem żelaza, a po niela-
kim czasie obfite osadzaią się płatki. g) Z rozczy-
nem galarety źwierzęcey cokolwiek się mąci i gę-
stawy, podatny, oddziela się osad. Ilość iego tak
była mała, iż całey tey substancyi za garbnik uwa-
żać nie wypadało, ale część iego musiała się w niey za-
wierać. h) W rozczynie pomienionym węglan pota-
żu żadney nie sprawiał odmiany, i) podobnież 1sol-
nik barytu. k) Szczawian potażn i czysty kwas szcza-
wiowy niesprawiał mątu. 1) Z occianem i saletra- Ś

nem ołowiu obfity dawał osad. m) Solnik Gy
"sprawiał osad czokoladowy, a płyn zupełnie był

  

mąci. 0) Mocnym kwasem siarczanym, nalan; p

dney nie wydawała pary. : „AOBĄEŻEĆ

Podług tych doświadczeń, wważaten pierwiastek
za szczególny extraktyn, zawieraiący cokolwiek gar-

bniku, który się przez trudnieyszą rozpusczalność

   

 

w wodzie odznacza. £ |
4) Płyn z którego ta istota oddzieloną, została

razem z wodą do opłókamia użytą (5), nanowo
zwolna wyparowano do gęstości syropu, ale iuż nic
się nie mącił. Za dodaniem doniego wyskoku, gru-
złowata oddzielała się massa, ipóty go dodawano,
póki się pie nie osadzało; poczćm płyn przecedzo-
no, a pozostałość na filirum obmyto wyskokiem.
_ 5) Istota przez wyskok.osadzona, ważyła po osu-

szeniu 150 części: własności iey były następne:
a) utarta na proszek kolor miała blado-brunatny.

 

bezfarbny. n) Z saletranem żywego srebra także się
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b) Z powietrza wilgoci nie przyciągała. c) Smak mia-
ła słaby ściągniący z kleykim połączony, bez żadney
goryczy. d) Nierozpusczalna w wyskoku wrzącym,
weterach, ani w oleiach lotnych. e) W wodzie tak
na zimno iako i za pomocą ciepła łatwo się rozpu-
scza i daie rozczyn gęstawy ale nie lgnący. f) So-
lucya ta bardzo mało czerwieni papier lakmusowy.
g)Od siarczanu żelaza zielonego czarnawey nabie-
ra farby,taksię i z nadsoluikiem żełaza zachowuie.
h) Z rozczynem gałarety mąci się i powstaie ztąd cia-
ło w płatkach nitkowatych, znaczną podatność i sprę-
żystość maiących. i) Ź tynkturą gallasu żadney nie
podlega odmianie. k) Z kwasem saletrowym czer-
wone wydaiąc dymy, w żółtawą kwaśną przechodzi
massę, która się za dodaniem wody mąci i białą
roszkową osadza istotę, iakową uważa zakwas cu-
EE lecza oj ÓW suchey dystyllacyi tey istoty 0-

|-- trzymuie się ołey przypałony, nieprzykry małący

 

/ zapach, płyn kwaskowaty i gaz zapalny. Wę-
giel pozostały łatwo dał się w tyglu platynowym

na popiół spalić, który światło-szarą miał farbę.
ł on się z przywęglanu potażu, węglanu wa-

pna, a może i cokolwiek węglanu magnezyi. Wagi
tych części dla małey ilości nie mógł oznaczyć.

Z tych doświadczeń wypada, że istota przezwyskok oddzielona, była gummą z małą ilością gar=
bniku połączoną. _ st

6) Istota po oddzieleniu części gummowey, w wy-
_ skoku rozpusczona (4) kolor miała piękny, ciemno-
czerwony w brunatno-wpadaiący. Płyn takówy na
wolnym ogniu znależytą ostrożnością aż do sucho»
ści wyparowano. Produkt otrzymany ze znacznym
blaskiem, ciemno-brunatny, bynaymniey wilgoci
z powietrza nieprzyciągaiący, ważył gran 150. Wła-
sności iego były następne: a) Smak ściągający, gorz-
kawy, nieco korzenuy i kwaskowaty. b) Wyskok

   

   

   

 



bezwodny, wrzący nawet iego nierozpusczał, cokol-
wiek tylko żółtawego nabierał koloru, ale za do-
daniem wody, łatwo się dawała rozczyniać. c) We
wrzącćy wodzie wnet się rozpusczała. d) Solucya
ta czerwieniła tynkturę lakmusową. e) Rozpusczona
w małey ilości wody wrzącey, wraz po oziębieniu
się mąci. f, Węglan potażu, sody i potaż czysty,
osad w tey solucyi sprawują. g) Mocny kwas siar-
czany, saletrowy i wodo-solny podobny w tym roz-
czynie sprawiły osad, iak za dodaniem tychże kwa-
sów, do mocney gallasu dekokcyi. h) Galareta w nim
obfity oddzielała osad bez związku, płyn był na
powierzchni prawie bezfarbny, z rozczynami soli
żelazuych wraz gęsty dawał atrament. k) Solnik cy-
ny, oceian ołowiu, saletran żywego srebra, siarczan

miedzi i saletran srebra, obfity sprawiały osad.
Z tych doświadczeń wypadz) że ta istota czy-

stym iest garbnikiem. Obfite albowiem osady po-- 40

wstaijące z solami żelaznemi i doskonałe połączenie
się z galaretą,dowodzą, że nie iest mieszaniną :
bniku z extraktynem. Trudnobyło przekonać
czyli nie zawierał cokolwiekkwasu galla

Chociaż rzeczona substancya słusznie do gar=
bniku liczoną bydź może, iednakże ma niektóre
własności, które ie od garbnikugallasowego różnią,
Smak ićy albowiem nie tak iest cierpki iak gar-

bniku gallasowego; rozczyniona w wodzie nie tak

się pieni, iak infuzya gallasa, a kombinacya i

z gallaretą źwierzęcą nie tyleiest podatna, ani ta
sprężysta iak gallasowy garbnik. Możeby się prócz
tych leszcze małe iakie różnice znalazły.

5) Pozostałość gozdzików wodą zupełnie wytra-
wiona, nalaną została ośmią uncyami wyskoku na
807, apo utrzymaniu przez 48 godzia w miernćm cie-
ple, zlano płyn wyskokowy i pozostałość ieszcze
dwa razy tym sposobem wytrawiano.
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8) Tynktury wyskokowe, swiatło-brunatnego ko*
łoru, dystyllacyi poddano, dla oddzielenia wię-
kszey ilości wyskoku; potóćm po dodania wody wy-
parowano sam wyskok, w tem żółta oddzieliła się
zywica nie rozpusczająca się iuż w wodzie, a po zu-
pełnóm wysuszeniu 60 ważyła części. Własności tey
żywicy były następne: a) Kolor ićy słomiasto-żółty,
krucha, rozpływała się nad ogniem, podatną stano-
wiąc massę żywiczną, brunatego koloru. b) W łyż-
ce srebrnćy nad ogniem trzymana przyiemny wy-
dawała zapach i w znaczney obiętości <a
węgiel. c) W wyskoku rozpusczona prawie bez
smaku dawała tynkturę, wszakże do rozpusczenia
się znaczney ilości wyskoku potrzebowała. d) Podo-
bnie zachowywała się z eterem siarczanym, w któ-
rym się łatwiey iak w wyskoku rozpuszcza. e) W o-
leyku terpentynowym prędko i obficie się roziwa-

rza.f) Równie tćż i we wrzących oleiach stałych.
g)Pozostałość po wytrawieniu goździków wysko-

kiem i wodą (7) kolor miała światło-szarawy 1 wa-
i

e ciociSPE"
nie miała smaku ani chu, w eterze nic się nie
rozpusczała, ani tćż w czystym ługu potażowym.
Paliła się ileiąc, azatćm byłaczęścią drzewną goż-
dzików. ż

w:

wRE
10) Z tego rozbi

goździków zawierają: |
Oleiu lotnego (© 1.2.) . . . . . 180
Trudno rozpusczalnego extraktynuzma-

łą ilością garbniku (II. 2.) . . . 40
Garbniku szczególnego (11.6.) . . 150
Gummy czyli kleiu roślinnego (II. 5.) 250
Szczególney żywicy (II.8.). . . . 60
Włókna roślinnego (Il. g.). . . . 280
Wilgoci wodmistey . .-.-. - . . 180

Summa 1,000

okazuie się, że 1,000 części
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11) Z tych doświadczeń okazuie się, że smak 04
stry i korzenny goździków, iedynie od oleiu łotne-
go pochodzi, a nie od części żywicznych iak nie-
którzy autorowie twierdzą. Tynktura goździkowa
wprawdzie ma smak palący, ale przyczyną tego mo-
że bydź, iż oley przez garbnik bardziey zostaie u=
więziony i że wrażenie które pierwiastek ściągaią-
cy na ięzyku sprawuie, razemi smak oleiu pod-
nosi. Nie można zaś smaku ostrego i palącego
goździków, iaki się w tynkturze czuć daie, łagodney
przypisać żywicy. |

12) Infazya wodna goździków, smak także ma
korzenny i zawiera cząstkę oleiu lotnego, która

przez garbnik i pierwiastek kleyki staie się w wodzie
rozpusczalną. na 2

15) Ztąd następne pod względem terapeutycznym

wypadaią uwagi: 1* że oley lotny uważać należy za
,

część naydzielnieyszą lekarską w goździkach, iże

ten naybardziey iest pobudzający; 2* że potćm nas

sięgnieto
skokowa, i po 5© goździki w sube

żys

stancyi; 4e że extrakt wodna 7goździk w;_który u

dawnych był używany, uw iżać należy, iako lekar-

stwo tylko ściągalące,pozbawione wszelkich części

korzennych i pobudzaiących. Trommsd, Journał
B.23. St.2. S. 23,

 

Rzecz ogoździkach. Postrzeżenia P. OsTERMEIERA
| aptekarza w Monachium.

Nie do uwierzenia, mówi P. Ostermcier; z iaką
trudnością przychodzi, drogą zwyczayną dystylluiąc,

wszystek oley lotny z goździków wydobydź. Dy-
styllował on ich 8 funtów bawarskich czyli 12 15 wa-
gi medyczney, i dziesięć razyrobotę powtarzał, na-
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lewaiącwodę dystyllowaną po oddzieleniu oleyku
na tęż pozostałość, a tak w dziesiątey dystyllacyi
ieszcze kw sześć otrzymał. Cała ilość tego pro-
duktu wynosiła 52 uncye zupełnie czystego, bez-
farbnego oleyku. Z tego wypada, że goździki wy-
dały 21,5 oleyku, a zatóm daleko więcey niżeli po=
daią Cartheuser, Dehne, Neumann, Hagen, i
fleyer.

Przestał więc na tóm, ponieważ dalsza dystyl-
lacya małoby przyniosła korzyści. Z tóm wszystkićm
oździki ieszcze nie były zupełnie pozbawione wszy=

stkiego ołeyku; bo kiedy nalał na pozostałość od
tych dystyllacyy 225 miar wódki, i ią przedystyllo=
wał, czuć się dawał smak dosyć mocny, szczypiący,
goździkowy. Z tego się okazuie, że goździki nie-
wyczerpaną ilosć oleyku lotnego zawieraią, i że
się Trommsdorf)/ musiał omylić, kiedy twierdzi, że

„7

| w trzykrotney dystyllacyi wszystek wydobył oleiek;Ostermeier zas powtarzaiąc tyleż razy dystyllacyą,

3 iego tylko ot
„AE
a

  Postrzeżenie, że goździki za mocnćm pociśnie-
niem w palcach oleynemi się staią, było mu powo-
dem do śledzenia, czyliby się oley mie dał taniey i
lepiey przez wyciskanie oddzielić, iak przez dy-
styllacyą zwyczaynązawsze długotwaiącą? W tym
celu dwa fanty drobno utłuczonych goździków,

E wyciskał w nowym łóciennym worku; lecz po-
mimo naywiększą ytą na to siłę, anikropli o-
leyku nie otrzymał : trzy drachmy tylko płynu mo-
cnego, przykrego zapachu, wsiękło w płótno. Tęż
samę robotę raz drugi powtórzył, wyciskaiąc dwa
funty goździków w dobrze ogrzaney prassie. W cią-
gu roboty mocny wydobywał się palący zapach o-
leyku goździkowego; para unosząca się znacznie
działała na płuca i mocny sprawiała kaszel, a z 0-
czu łzy ciąglewyciskała; witćm gęstawa, współ:

ń kj R$.
z
£; 4

, * Pa
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cześnie spływała istota, która po oziębieniu bruna=
tnawo-zieloną miała farbę, i zapach nayczystszych
goździków a gęstość maści, którey częścią składa-
iącą był oley lotny z woskiem. Kiedy się dystyllu-
ią goździki drogą wilgotną, wtedy przechodzi na
80” R. woda oleykiem łotnym napoiona „a pozosta-
łość po oziębieniu twardszą się staie, iak była wprzódy.

otwartćóm naczyniu, w miernćm cieple zo-
stawiona, prawie wszystek swóy zapach goździko-
wy traci, po mocnćm ogrzaniu wydaie zapach to-
piącego się wosku pszczelnego. Dla oczysczenia te-
go wosku, rozpusczano go we wrzącym wyskoku,
rozczyn gorący przez filwum przecedzono i oziębio=
no -w szkle zamkniętóm. W tym przypadku wosk
się oddzielił po oziębieniupod postacią białych płat-
ków, które obmyte wyskokiem, stanowią w inng: ć

sty do zwyczaynego podobny i nie maią przy sobie
oleiu lotnego.

Zapach wosku z: się przebiiał,1.w czasie

  
prasowania samych goździków. Wosk ten wraz
nawet po wyciśnieniu z goździków iest d
pszczelnego podobny, iwtóm się ty
kołor, twardość i ciężkość gatunkową,ma nieco od-
mienne. Taż sama istota osadzaiąca się z wyskoku
pod postacią płatków, po stopnieniu, brudnozzielo-
ney nabiera farby, staie się przezroczystą, w wodzie
na dno opada,a w palcach mie tak się łatwo roz-
miękcza, iak wosk pszczelny. a

Te postrzeżenia dopełalaią nieiako rozbior
Trommsdorjja, który woskuwgoździkach nie znay-
dował ,lecz tylko oley lotny, tradno rozpusczaiący
się extraktyn, garbnik szczególny, kley roślinny i
żywicę w swoim rodzaiu, włókno roślinne i wil-
goć wodnistą, lecz na to nie przywodzi przekony-
waiącego doświadczenia. E c |

Pan Ostermeier mniema,żewosk zawarty w goź-

     



dzikach, przez sposób iego rozbioru odmianom u:
Jegł, i w gatunek żywicy się przeistoczył , bo goź-
dziki przez ciągłe gotowanie w wodzie pierwey po-
zbawione były oleiu lotnego, extraktynu ikleiu,
nim żywica oddzieloną została przez wyskok.

Od tego zatćm znisżezenia czyli przeistoczenia
wosku, przez powtarzane dystyllacye, zdaie się za-
leżeć powolne oddzielanie się oleyku lotnego; bo
póki wosk nie iest odmieniony, bardzo trudao i po-
woli ustępuie oleiu, z którym iest ścisle połączony.

Wszakże niech to nikogo z farmacetów nie zra-
ża od dystyllowania oleyku gozdzikowego w do-
mu, że wyraziłem, iż oley lotny z gozdzików tru-
dno się daie zupełnie przez dystyllacyą oddzielić;
bo chociaż część iego niewydobytą pozostanie, ie-
duakże korzyść iest w tćm bardzo wielka, nie tyl-
ko ze względu czystości oleyku, ale i ztego nawet,| że nierównie taniey przychodzi. Buchner, Repert,
8.2. 8.337.
»

      

    Rozbii jr go: zi. ówkorzennych (Caryophylli aro-
matici) przez P. Kari ACHA Kandydata far-
macyi w JVarszawie.

 

      
sów są znaiomeb i
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a Ogoździkach Żadney n starożytnych, Teopkhrasta, Diostory-0. da, Galena i Pliniuszaniezaayduiemywzmiankija skodaniektórzy autorowietwierdzą,żePliniuszowibyły zuaiome,iżpowo XU. c.7.Bstz.in Indiasgrani simi=quod wocatur gario grandius agiliusque. Leczkrytycy iuż wprzód © tćm wątpili, tłam=cząc, że goździkiiego, były nasze kubeby; ale i to się podług Sprengela nie« awdza 2 z rośliny Fitex trifolia w” icz]ierwszy iankę © nich czyni Symeon Seth w wieku X1.iskiem aę C. Spreng. hist. reiun.A
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wiano się nad ich częściami składaijącemi, bo prócz.
rozprawy 7Aunberga(b), pierwszego rozbioru chemi-
cznego Trommsdorjfa (cji Ostermeiera (d), żadnych
nie mamy, a przynaymniey nie są mnie znaiome (e);
dla tego chcąc się zbliżyć do poznania prawdziwey
natury goździków, w miarę postępn dzisieyszego sla-
nu wiadomości chemicznych, ośmieliłem się doświad=
czyć słabych sił moich, czy mi się nie uda w po-

wtórzeniu, drogą iuż utorowaną rozbioru, skład

ich dokładniey wyiaśnić, i to nieiako dopełnić cze-
go w nim ieszcze nie dostaie. Daleki wszakże ie-
siem od rozumienia, iż moie szczupłe wiadomości

należycie zamiarowi odpowiedzą.
z

c 4sf,

Trzy tysiące gran goździków korzennych mę: ź

lepszegop" drobno utłauczonych i przesianyeł po4

wytrawiałem ciągle przez dni cztćrnaściew retorcie

szklanney z przyimnikiem zastosowanym, W iedut —

stayney temperaturze, niępczechodzącezćć R. Przyi=

mnik oddzielony był od retorty. ścianką murowa

tak, że ciepło w nim 10” nie przechodz

kończeniu roboty, zmnieyszyła się w:

tych goździków. Płyn otrzymany w przyimniku
zapach miał bardzo przyiemny, zupełnie był prze-

zroczysty, lecz naymnieyszego śladu oleyku nie o-
kazywał; z działaczami chemicznemi żadney nie pod-

Jegał odmianie i zachowywał sięiak nayczystsza woda.

 

        

 s w

) Diss. medica inaug. deCaryophyllis aromaticis etc. Upsal. 1788.
6) Journ. desh.23. z: S.23. (1814). Z =

d) Buchner. Repert. B.2. 8.337. | a>

e) O goździkach pisali Hoffman et Fridel. Diss, de Caryophyllis

arom. 1701. Lemery, Boerhawe, Neumann, Cartheuser, Dehne

' Hagen, Vogel, Heyer, Poigt, Di ler, Funke i wielu in-

mych. Ze wszystkich zaś dawnieyszych, naydokładoieyszy po-

dał rozbior chemiczny Neumann, chociaż tem dzisieyszym nie

odpowiada wiadomościom naszym. m
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B.

Podobną ilość (5,000) gran takichże goździ-
ków, nalawszy potróyną ilością wody zwyczayney

itakąż dystyllowaney z goździków oleiemnasyco-
ney, przed do połowy. Woda ztąd

otrzymana koloru była mlecznego i znaczną miała
na dwie ilość oleyku lotnego, która się po oziębie-

niu ieszcze pomnożyła. Ważył on w ogóluości
gran 440.

-—- Powtarzaiąc to doświadczenie, otrzymałem z dru-
giey dystyllacyi gran 162, z trzeciey gran 45, a
2 czwartey 7. Oleiek zatćm wynosił gran 654, któ-
rego własności iuż dobrze są znane.

C.

(a) Po oznaczeniu wilgoci zawartey w goździkach
na proszek utłuczonych, kilkakrotnie wytrawiałem

s. - je czystym eterem siarczanym w cieple nieprzechodzą-
_cćm 10” R. Wszystkie te płyny w iedno zlane, w tem-
raturze 12*niżcy zera, w słoiu pęcherzem zawiąza-
nym przefilirowane, i po obmyciu tymże eterem
samego filwrum, w mieyscu spokoynćm zostawione,
żadnego nie osadziły AAgt napoiony pier-
wiastkami SoEINĄów: przedystyllowałem bardzo
wolnym ogniem w kąpieli popiołowćy, do pozo-
stania 12ey CZĘSCI. |

Płyneteryczny ztąd otrzymany, ledwo cokol-
wiek miał smaka izapachu goździków,a za doda-
niem wody bynaymniey się nie mącił, i nic po ulo-
tuieniu nie zostawiał, coby ślad przytomnego oleiu
okazywało. 3 | s

Pozostałość z dystyllacyi poprzedzaiącćyzwol--
na wyparowałem; massa gęstości ulepu otrzymana,
nalana 10 częściami wyskoku g8* Richt., dała
istotę żółtawą, która po zebraniu na filwum, i o-
płókaniu zimnym wyskokiem słabszym, gran 42.



.

+2" 351 6

ważyła i wszystkie cerynu miała własności, wyią-
wszy, że ten szedł zbiałego wosku wydobyty,
po stopuieniu biały zawzymuie kolor, z żółtego zas
wosku, ma farbę żółtawą, a z goździków brunatną,
co zdaie się od przylegaiącego farbnika pochodzić,
ponieważ chloryna kolor w nim niszczy i zupełnie
wybiela, nieprzeistaczaiąc iego własności.

b) Rozczyn wyskokowy, pozostały po oddziele-
niu wosku, równą ilością wody dystyllowaney roz-
lany, nic zgoła żywicy ani olcia nie osadził. Po
zamrożeniu iego, pozostał płyn iednorodny biało-
mlecznego koloru, dalszym nie podlegaiącodmianom.

Po przedystyllowaniu w retortce tego rozcieku
do gęstości ulepu, otrzymałem płyn przyiemnie pa-
chnący ze smakiem ostrym goździków, który oczy-
wiście oley lotny zawierał; aleponieważilość iego 23już wyżey była oznaczona, przeto do oddzielenia
innych zniego pierwiastków przystąpiłem. Ze z

pozostałość w retortce, znaczną część oleiu lotnego
zawierała; przeto w cieple na 60? ią ogrzewałem,

PA LK. .2

 

    
coraz ubywaiącą wodę nagradzaiącdoles aniem świe-
żey, póki massa żółtawa zupełnie zapachu niestra-

ciła. Ta po oddzielenia, gran100 ażyła i nastę-
pne miała własności: A

Kolor iey brunatny, z brzegu prześwieca-
iąca, prawiebezsmaku izapachu, w łyżcesrebrney
nad ogniem trzymana spokoynie iak wosk się topi,
w wyższey zaś temperaturze wrzeć poczyna, zapala

się, ale się nie wzdymaiak inne tego rodzaiu isto-
ty.—Wwyskoku, eterze siarczanym, oleiu lotnym
i stałym, iako też i walkali, zupełnie się rożpuscza,
związek z ostatnićm przez kwasy się rozkłada. Na
papier spusczona przezroczystey niezostawia plamy.
w wyskoku się rozpuscza; p. 3 takowy za do-
daniem wody mętnieie. Dla tych własności uwa-
Żamtę istotę za żywicę. a. i

Pam. Farmaceut. Wilii '£.1l. N.3. 28
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Woda, dla łatwieyszego oddzielenia oleiu od
żywicy, użyta, w ciągu wyżey opisanego parowania
ozostała, z działaczami chemicznemi żadnym nie

podlegała odmianom. Z tego się okazuie, że eter
oprócz oleiu, istoty żywiczney i wosku, mnych nie
rozpuścił pierwiastków.

D.

Pozostałość otrzymaną, po wytrawieniu eterem
goździków, należycie wysuszywszy, wyskokiem
ieszcze 98? przez godzin 24 w cieple 562 R. wy-
trawiałem. Płyn otrzymany, przezroczysty, ciemno-
brunatnego koloru, zlany z goździków 1 zostawio-
ny w mieyscu spokoynćm, po dniach kilku nawet
żadnego nie dał osadu. Taż sama pozostałość goź-
dzików przez godzinęze świćżym wyskokiem goto-

© wana, dała płyn bardzo ciemny, który w stanie go-
rącym ieszcze przefiltrowany, po oziębieniu mętnia.
/Takim sposobem ośm razy powtarzając robotę i
przez ieden cedzącpapier, pozbawiłem goździki zu-
pełnie pierwiastków rozpusczalnych w wyskoku.
Papier nakoniec wodny do filwowania użyty, dla
zabrania cząstek mogących sięw nim zawierać, na-
leżycie wygotowałem ieszcze w wyskoku. Wszystkie
osady z płynówwiikotowych zebrane, zimnym ob-
myte wyskokiem i wysuszone, dały proszek ziar-
nisty, żółtawy, gran 14 ważący, który sięzachowy-
wał iak wosk przezaceny: Zatćm zawie-
ra się w 5,000 gran goździków korzennych, gran58 wosku. 4% *

Dla przekonania się dokładnieyszego, wiele się
wosku w goździkach znayduie, następne czyniłem
ieszcze doświadczenia: tg”

1* 5,000 granmiałko utłuczonych goździków
wyciskałem sposobem Ostermeiera w prasie na zis
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mnoó; lecz pomimio naysilnieysze ciśhicnie ani
kropli płynu nie jechadkow: Też same goździki
utrzymywałem w puszce cynowey przez godzinę
nad wodą wrzącą, ale mi się czuć nie dawała tak
mocna płuce i oczy rażąca wobia, o którey Oster-
meier wspomina. Wyciskałem ie potćm między
blachami cynowómi dobrze ogrzanemi w wodzie
wrzącey, lecz i tak nic się płynu nie oddzieliło.

2e Też same goździki odwilżywszy uncyą iedną
oleiu stałego Rączniku (Oleum ricini), mocno po-
tóm ogrzawszy W puszce cynowey, iak wyżćy wy-
ciskałem. Otwzymałem ztąd massę gęstą, po ostu-
dzeniu iak masło krzepnącą, ciemno-brunatnego ko-
loru, z którey za nalaniem wyskoku g8% na zimno,
oley rącznikowy, goździkowy, extraktyni żywicę od-
dzieliłem. Wosk zaś w postaci gruzłowateyna dnie
pozostał , który po obmyciu wyskokiem i osuszeniu, 4

gran 28 ważył. Tę robotę pięć razy takimże spo-
sobem powtarzałem. Z tego otrzymałem w pier=-

wszćm prassowaniu, iak się iuż rzekło, gran 28,
w drugićm gran 12, w trzecićmgran10,w Cczwar-
tóm gran 6, a wpiątćmgran 4; eow ogół gran
60 wynosi. VVosk ten ,tak zapełnić się zachowy*

wał, iak za pomocą eteru otrzymany.

5e. Oley lotny terpentynowy przez dwukrotną
dystyllacyą oczysczony, nie okazał się bydź zdatnym
do wydobycia istoty woskowey.

4e. Tysiąc gran goździków nalałem oleiem
skalnym, dwa razy przedystyllowanym, doprowa- |
dzaiąc potóm do zagotowania; po oddzieleniu pły-
nu, pozostałość wytrawiałem tymże oleiem, póki
ten wszystkich częsci rozpusczalnych , z goździków

niezabrał. Płyny ztąd otrzymane, po przedystyllo-

| waniu 34 części i wyparowaniu reszty do gęstości
miodu, w cieple ma 27” póki, "zet zapachu

| a
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oleiu skalnego nie straciły, dały massę gęstą, którą
wytrawiałen: z kilką uncyami wyskoku aż do zago-
towania. Płyn spirytusowy po ostudzeniu zawie-
rał w sobie wszystkie pierwiastki, które oley skalny
był rozpuścił, wosk tylko nietknięty pozostał, a ten
zimnym obmyty wyskokiem, podobne miał własno-
ści iak otrzymany przez wytrawienie eterem goździ-
ków, i gran 22 ważył. Ztąd wnieść wypada, że 3,000
gran goździków korzennych, około gran 60 wosku
zawieraią. W tym wszakże rozbiorze żadnego nie
znalazłem pierwiastku, któryby miał podobieństwo
do gnmmy sprężystćy (Caoutchou) nazywaney.

Chcąc doświadczyć czyli się wosk po dystylla-
cyi oleyka w goździkach znayduie, w iakim iest
stanie, 1 czy nie podpada w tćy robocie rozkładowi,
iak Ostermeier (f) wnosi, następne czyniłem do-

- świadczenia.
| Płyn w retorcie po ukończeniu dystyllacyi oleiu

lotnego (B) pozostały, rozlawszy go cokolwiek wo-
dą, przesączyłem przez papier wodny i póty rozra-
 białemwodą oysyliowaną, póki ta bezfarbną spły=
wać nie poczęła. Pozostałość gęstą, w cieple, sto-
pnia wody wrzącey nieprzechodzącćm, zupełnie
wysuszyłem. Część ićy czwartą nalałem potróyną
ilością wyskoku g8%, gotowałem przez kwadrans,
a płyn ieszcze wrzący przez wodny przecedziłem
papier. Rozciek ztąd otrzymany ciemnego koloru,
dał po ostudzeniui przesączeniu osad, który na
filtrum zebrany isłabym obmyty wyskokiem, oka-
zał się bydź woskiem; eo zdaie się z pewnością do-
wodzić, że wosk w goździkach nie zostałw czasie
dystyllacyi przeistoczonym , i że trudność oddziele-
ma olein goździkowego przez iednę dystyllacyą, od

 

innćy zależy istoty, iak się to niżćy okaże.
 

*(f) Buchner Repert. B.2. 8. 343,
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Wszystkie tynktury wyskokowe, z goździków
otrzymane, zupełnie przezroczyste, ciemno-bruna-
tnego koloru, zwyczaynym sposobem przedystyllo-
wałem aż do połowy. Po oziębieniu tego płynu,
żaden nie okazał uw osad, zagęsczony tylko ciemniey-
szey nabrał farby. Pozostałość w retorcie ieszczę
do 12 części pierwotney wagi przedystyllowano,
a co się w retorcie pozostało, w płytkićm naczyniu
wyparowałem do suchości. Massę ztąd otrzymaną,
obmywałem wodą dystyllowaną, póki ią nieprze-
stała farbować. Mała ilość żywicy, którą w tym
razie oddzieliłem, podobna była do tey, iaką otrzy-
małem z tynktury eterowey (C. b.), a ta gran 55
ważyła.

Zdaie się, że wtym przypadku oddzielona Żye

wica, zostaląc zzszeaiWO: waciełów <A )

łączeniu z extraktynem, eterowi nań działać nie
dozwałała. Płyn z obmycia massy w poprzedzaią+ _ pz

cym punkcie otrzymany, miernćm ciepłóm wypa=
rowałem aż do suchości. Massa ztąd otrzymana,
gran 454 ważyła. Ta powtórnierozczynionawwo-

dzie, dała płyn zupełnie przezroczysty, którynawet
po dniach kilku nic mątu nie osadził. Smak iego
nieco cierpki iprzykry a ponieważ z działaczami

przytomność garbniku okazywał, przeto go rozczy-

nem kleiu zwierzęcego zprecypitowałem, a że gar-

bnik z galaretą połączony, nie rozpusczał się w wy-

skoku, osad więc ten M. wszy, zebrałem i ob-

myłem małą wyskoku ilością Ria pozostałe po-

wtórnie miernćm wyparowałemciepłem, massa
otrzymana gran 82 ważyła.

Massa ta zupełnie tak się zachowywała, iak wyżey
(C. b), i następne miała własności :

Kolor ciemnobrunatny ; — Bez zapachu; —Smak

iałowy, niby cokolwiek słonawy;— Wyskok na go*
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i Eter nic nań nie działają; — Z wodą wapienną
słaby daie osad; — Z saletranem srebra i solnikiem
barytu obfite osady, które się w kwasie saletrowym
rozpusczaią; — Od solniku żelaza cokolwiek cie-
mnieie; — Z occianem i saletranem ołowiu obfity
osad; — Z solnikiem cyny żadney nie podpada od-
mianie; — Na papier lakmusowy nie działa; — Z wę-
glanem potażu bynaymniey się nie mąci, i zadnego
nie wydaie zapachu; — Rozczyn mocny siarczanu
glinki, nie osadza ałuna, — Rozczyn siarczanu żelaza
pie płynu nieodmienia; — Chloryna wodą rozlana
uniedokwasza extrakt osadzaiąc go w szmatach.

Pięcdziesiąt gran powyższego extraktu, rozpus-
czonego w poczwórney ilości wody, zagotowane
z sześcią granami czysiey magnezyi, nie sprawiły

 piasczystego osadu, płyn nawet pozostały nie od-
_ mieniał papieru kurkumowego, ani zafarbowanego

__ lakmusem. Co dowodzi, iż nie zawiera w sobie soli
_ roślinnych ani ziemnych. Z tego się przekonałem,
że massatym sposobem otrzymana, wszystkie wła-
sności czystego extraktu okazuie, nie ma zaś kwasu
woluego, 1akmniema7rommsdor//, ani też soli
obcy: 7 =
w rozbiorzewyżćy opisanym otrzymałem, wy-

trawialąc goździki wyskokiem, gran 592 garbniku;
w szczególności e wyciągnął wyskok z goździ-
ków następne pierwiastki: Szczególnego extraktu
gran 82; — Garbniku gran 572; — Zywicy gran
$5; = a Wosku gran 14; Ogół zatćm części roz-
pusczalnych w wyskoku, gran 503 wynosił.

E,

Pozostąłość goździków po wytrawieniu ich przez
„wyskok wysuszona, nalana sześcią częściami wody
dystyllowaney, i wytrawiona ieszcze przezgodzin

s
j:pzffE*
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24 w temperaturze 8 ciepła, dała płyn niezbyt
ciemny, który, po zupełnem ustaniu się części za-
wieszonych i przecedzeniu, w kąpieli wodnćy do
70 R. ogpzewałem, lecz iza podwyższeniem zna-
cznieyszćm ciepła, nic się białka roślinnego nie od-
dzieliło.

Przeglądaiąc tabellę rozbiorów roślin (g), po-
strzegłem, że z części roślinnych obfitniących w gar-
bnik, dotąd krochmalu ieszcze nieoddzielono, dla
tego, iż kombinacya garbniku z krochmalem bar-
dzo trudno rozpuscza się w wodzie (lecz kombina-
cya ta może bydź przyczyną, że te oba pierwiastki
w extraktyn się przeistaczaią), tak też i ciałom
w oley lotny obfituiącym nie białko roślinne, ale
pospolicie kley zwykł towarzyszyć.

Resztę wymoczonychtów ośm razy z wo*
dą dystyllowaną wywarzałem, toiest, dopóki się u- -
dzielał smak i kolor wodzie do wytrawienia użytey.

Po oddzielenia płynu nic się na dnie naczynia:
nieokazało osadu, iaki postzegał P, T'rommsdorff
po wygotowaniu goździków w wodzie. Domyślam
się zaś, iż to bydź musitasama istota, którą za po-
mocą ammoniaku odłączyłem, ko zbyt
uniedokwaszony. Po wyparowaniu tych wszystkich
płynów do suchości w kąpieli wodney, i po roz-
pusczeniu powtórnćm otrzymaney substancyi w wo-
dzie dystyllowaney, osadziła się istota brunatna, któ-

ra w ściśleyszćm doświadczeniu okazała się bydź

extraktynem uniedokwaszdkalii połączonym z małą
bardzo ilością garbniku, a tagran g7 ważyła.

Do przesączonego przezroczystego płynu, doda-
łem podwóyną ilość wyskoku na g8%, w czćm ob-

 

 

(g) ak, Chemieche Tabellen d, Planzen-Analysen.
181
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ficie poczęła się oddzielać gamma w płatkach sza+
rawych, które przez dłuższe stanie iaśnieyszego na-
bierały koloru. Płatki rzeczoae po należytćóm od-
dzielenia, wyskokiem obmyte, ważyły gran 104,
po wysuszeniu. Kolor ich był ciemno-brunatny—
żadnego nie miały zapachu; — smak ledwo znaczny,
i nic się w wyskoku nie rozpusczały;—z occianem
ołowiu i szezawianem wapna żadney nie podlegały
odmianie,

Istotę rzeczoną, która po spalenia nic nie zosta
wiała po sobie, za czystą uważam gumnmię,

Wszystkie płyny przez filtracyą od gummy od-
dzielone, iako też i część wyskoku do spłókania ićy
użytego, razem w kąpieli wodney do suchości wy-
parowałem. Massę ztąd otrzymaną, gran 158 wa-
żącą, nanowo rozpuściłem w wodzie i za pomocą
galarety zwierzęcey oddzieliłem z Ba garbnik. Po-

© wstały osad obmyłem z lekka wyskokiem, a tenz płynem przecedzonym, pozostałym po oddziele-
nin garbnika, miernóm wyparowałem ciepłem aż
do suchości. Produkt otrzymany gran 62 ważył.
Że zaś zupełnie był podobny do istoty, którą z wy-
skokowego wytrawienia po oddzieleniu garbnika
otrzymałem, przeto z tamtą zmieszane do dalszego
zachowałem rozbioru, Tą drogą przez wytrawie-
nie wodą, oddzielony garbvik, gran 76 ważył,

4 FE,

Pozostałość od goździków nierozpusczalną, po
ich zupełnóm wytrawieniu eterem, wyskokiem i
wodą, czystym ammonijakiem nalałem, wprzód go
dwiema częsciami wodyo: i wytrawia-
łem w cieple 259 przez godzin 24. Otrzymany
płyn ciemno -brunatny, ślizki na dotknienie, ostro-
żnie zlałem i do dałszego zachowałem rozbioru. Po-
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zostałość zaś po razy cztćry ammoniiakiem ieszcze
wytrawiałem, póki ten części rozpusczalne zabie-
rał. Po ustaniu się płynów zebranych, równą ilo-
ścią wody ie rozlałem i dodawałem słabego kwasu
siarczanego aż do przesycenia. W tym razie gąszcz
galaretowaty powstawał, który zlawszy na filtrum,
po osiąknieniu wszystkiego płynu, wodą obmywa-
łem, póki smaku i koloru nabierała. Obiętość
massy otrzymaney po wysuszeniu do z'„ się zmniey-
szyła i ważyła gran 217.

Własności iey były następne: Kolor ciemnobru-
natny; lsnąca; zupełnie przeświecaiąca przed świa-
tem, bez smaku 1 zapachu; po wysuszeniu trudno
się łamać daie; tak na zimno iako i w podwyższo-
ney temperaturze, sucha lub nieco wilgotna, do-
skonale nierozpusczalna w oleiach ułustych i lo-
tnych, w oleiu skalnym, i w kwasach, siarczanym
rozlanym wodą, octowym, wodosolnym i wianym;
w wodzie, wyskoku i w eterze siarczanym. 0--
cny kwas siarczany tę istotę na węgiel zamienia,
a kwas saletrowy chociaż na zimno nie działa, ie- -
dnakże za pomocą ciepła rozkłada i kolor iey bru-
natny w żółty zamienia; pęcznieie , staie się kruchą,
iw kwas cukromlóczny, szczawiowy i iabłkowy
przechodzi,

 

Istota rzeczona łatwo się w czystym ammoniia-
ku, ługu potażowym i sody rozpuszcza, z których
solucyy bez żadney odmiany przez kwasy na powrot
może bydź oddzieloną. Ztych własności uważam
tę substancyą w znaczney obfitości zawarią w goż-
dzikach, za osobny pierwiastek roślinny, dotąd ie-
scze, ile mi wiadomo, niepostrzeżony. Z resztą zo-
stawiam to dokładnieyszemu śledzeniu biegleyszym
chemikom.

Płyny wodne z przesączenia, iako też i z opłó-
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kania tey istoty otrzymane, miernym wyparowałem
ogniem. Substancya pozostała ważyła gran 250.
Utarłszy ią ma proszek nalałem wyskokiem 607,
który ieszcze od garbniku i extraktynu znacznie się
zafarbował, zostawuiąc prawie. biały siarczan am-
momiiakalny, który żadnego śladu soli ani kwasu
szczawiowego nie okazywał.

Płyn wyskokowy zostawił po wyparowaniu gran
25 substancyi, z którey przez galaretę źwierzęcą
gran 10 extraktynu uniedokwaszonego, iak wyżey,
oddzieliłem.

G.

a) Pozostałość od goździków tak rozmaitemi spo-
sobami wytrawionych, w retorcie.poreellanowey, na

_ suchą dystyllacyą wystawiona, zwyczayne częsciom
roślinnym wydała produkta. Węgiel w retorcie po-

| zostały ważył gran 252, i dał po spaleniu gran 74popiołu.Ten sześć razy większą ilością wody wrzą-
cey wyługowany, i wyparowany do suchości, zo-
stawił6gran massy solney, złożoney z przywęgla-
nu potażu, małey ilości solniku potassowego i le-
dwo śladu kwasu siarczanego. Część popiołu nie-
rozpusczalna w wodzie, kwasem ociowym wytra-
wiałem, który cokolwiek iego rozpuścił, pozosta-
łość okazała się bydź piaskiem, i graa 21 ważyła.
Z tego kwas wodosolny bardzo małą ilość żelaza
rozpuścił. Źelazo to przez wodosinian połażu i że-
laza osadzone, ważyło gran 1, nic się zaś nie o-
kazała manganezu ani miedzi. 5

b) Rozczyn z popioła za pomocą kwasu octo-
wego otrzymany, na dwie równe częsci podzielony,
następnie się zachowywał: Z occianem ołowiu isale-
tranem żywego srebra, żadney nie podlegałodmia-
nie, a zatćm fosforanów nie zawiera; z saletranerma
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srebra i solnikiem baryta mąt nie powstawał; czy-
sty ammoniiak w zbytku dodany, glinkę pod po-
stacią galaretowatą osadzał; ze szczawianem potażu
znaczny mąt powstawał, co dowodzi przytomności
wapna; wodosinian potażu i żelaza obfity sprawiał
osad błękitnego koloru; z przywęglanem animoni-
iakalnym, za dodaniem kroplami kwasu fosfory-
cznego, żadnego nie sprawiał mątu, (rozumie się,
iż wapno przez szczawian potażu wprzódy było od-
dzielone), co dowodzi, że się magnezya nie znay-
dowała.
W tych doświadczeniach kwas octowy, żelazo,

glinkę i wapno rozpuścił. Dla wysledzenia tych ciał
ilości, drugą półowę płynu ługu popiołowego,
za pomocą kwasu octowego otrzymaną, zoboię-
tniłem do zupełnego osadzenia zawartych niedo-
kwasów, rozczynem przywęglanu sody. Osąd ze-
brany i obmyty, rozrobiłem wodą, ostrożnie do-
daiąc kwasu siarczanego, aż do zupełnego zoboię--
tnienia. Osad w tym razie otrzymany był siarcza-
nem wapna i ważył gran 50 po wysuszeniu,aten
okazał ( podług tablic składu rozmaitych oli ) 19
gran przywęglanu wapna.

 

apna. Podwoiwszy tę ilość,
ponieważ półowa tylko płynu była użyta, wynie-
sie gran 58. Płyn po oddzieleniu siarczanu wapna
ozostały, zawierającysiarczanglinki i żelaza, roz-
rr przez ammoniiak czysty. Osad ztąd otrzy-
many, składał się z woduiku glinki i przywęglanu
Żelaza, który po należytóm oddzieleniu, wysusze--
nia i w Ew w ogniu, dla lepszego uniedokwa-
szenia żelaza, gran czićry ważył. Tę podwaiaiąc
ilość, iako z połowy tylko ługu otrzymaną, gran
8 liczyć należy. |

Podług wysczególnionych tu w rozbiorze moim
doświadczeń, zawieraią goździki korzenne w 3000
gran, następne co do ilości pierwiastki:

z
e
$
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Pooddzieleniu.wszys! kiego oska w pierwszych
doświadczeniach,miałem nadzieięieszcze pod ko-

i ie | pomocą ammoniiaku otrzymać;
awiłem, kiedy zamiast wosku
sem pierwiastek; wniosłem prze-

to, iż ten właściwiedla tradney 'rozpusczalności ,
nie zaś wosk iest przyczyną, iż oley lotny nie od
razu, ale przezkilkakrotną dystylłacyą zaledwo od-
łączony bydź może; w tćm ostatnićm działaniu al-
bowiem, żadnenie znaydowało się ciało opróc
ciepła, któreby taktradną do użycia istotę, uwięza-
iącą nieiako oley wgoździkach zawarty,rozt :
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mogło. Z tego powodu następne ieszcze przedsię”
wziąłem doświadczenie.

Dwanaścietysięcy gran goździków drobno utłuczo-
nych, z 500 granami przywęglanu polażu, nala-
wszy cztórema częściami wody goździkowey i takąż

ilością zwyczayney wody dystyllowaney, przepę-
dziłem z obszerney retorty szklannćy. Po rozebra-

niu apparatu miałem ukontentowanie otrzymać lo-

tnego oleia gran 2456 należytey dobroci, a zatćm

tyle, ilem się ze wszystkich w ogóle dystyllacyy mógł

spodziewać, a którą Ostermeier dopiero ośm razy

tęż samę robotę powtarzaiąc, otrzymał. Woda dy-

styllowana, która w tym razie przeszła, powtór-

nie ztąż samą pozostałością goździków przedystyl-
lowava, dała ieszcze gran g6 oleiu lotnego, co
bez wątpienia ztąd pr i, iż za mało użyłem

paw potażu, ażeby wszystek oleyzgoździ-
ów od razu wydobyć.

Rozbiór za pomocą wodneęy prassy REALA.

1 Przekonany 0 rozkładaniu się i pr

niu niektórych pierwiast ków roślinny
nawettemperaturze,postanowiłemza pomocą ma-

chiny żadnego ciepła niepotrzebującey, jeszcze do-

świadczać gozdziki, w nadziei, iż tą drogą zupeł-

nie odmienne i wcale nienadwerężone otrzymam

pierwiastki, jakoż w tćm się nie zawiodłem. Ale,

„chociaż wodna prassa Reaław takowćm przed-

sięwzięciu wiele mi obiecywała; jednakże nieprze-

widziane w tćy robocie niedogodności, podług ży-

-czenia rozbioru uskutecznić mi nie dozwoliły, wsze-

lako dosyć będą wystarczające do rozwiązania

między autorami zachodzącey sprzeczności.
| ge Słup prassy Reala do użycia domowego

przeznaczony, był tylko na 120 cali wysoki, a za-
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tóm zbyt niski do wywierania silnego parcia; nie
mógł przeto odpowiedzieć mojemu zamiarowi, to-
jest ażeby extrakt gęstości ulepu spływał; musiał
bydź przeto zbyt rzadkim i wymagał następnego
parowania.

5e /a nadto obszerna średnica rurki siedm
funtów płynu mieszcząca, nie dozwalała mi także go-
ździków eterem doświadczać, od którego użycia
na dokładności rozbioru bardzo wiele zależy.

Doświadczenia.

Trzy tysiące gran goździków miałko utłuczo-
nych, mocno, do puszki prassy ea/a Wsypawszy,
ucisnąłem; lecz dla zbyt niskiego słupa wody ci-
snącćy, jak się wyżey już rzekło, rozciek spły-
wający za nadto był rzadki, z którego po wypa-
rowaniu w cieple 25% mieprzechodzącóm, otrzy-
małem massę z weyrzenia inną od tóy, jaka się
drogą zwyczayną wydobywa, która wszelako co
„dopierwiastków ją s ładających we względzie che
imicznym, do tamtey zupełoie była podobną. Ja-
kożko p reie w machinie day: było mocne
(bo nawet istoty owćy cosię tylkow alkali rozpu-
szcza cokolwiek przeszło), jednakże ogół wyparo-
wanego extraktu, nie odpowiadał ilosci otrzyma-
nego drogą zwyczay: Ę gdyż 5000 gran goździ-
ków, wodą i wysł okiem tak na zimno jako też
i za podniesieniem temperatury , dostopnia wrze-
nia, zupełnie pierwiastków rozpuszczalnych pozba-
wione, wydały po osuszeniu reszty (goździków wy-
trawionych) gran g60, a zatćm 0 240 gran mniey=
sza pozostałość, jak wytrawione sposobem zwyczay-
nym. Niemożna zaś tćy straty liczyć za ubytek
z wielokrotnego cedzenia pochodzący, gdyż wszy-
stkie płyny znaywiększą scisłością przez ieden tyl-
ko filirowałem papier; lecz rozumiałbym raczćy, iż
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to iest skutkiem niedokładnego wytrawienia, ponie-
'Waż istota nowo odkryta mocno się opiera działa-
niu wyskoku i wody. Ź innych albowiem doświad-
czeń, czynionych z bobrkiem tróylistnym (Menyan=
thes trifoliata) i proszkiem z kory peruańskiey czy-
li Chiny, przekonałem się, że znich, w tey machi-
nie robiąc, daleko więcey otrzymuie się extraktu,
a niżeli sposobem zwyczaynym.

Po wydobyciu wodą zimną wszystkich części
rozpusezalnych. z goździków, nalewałem ich pozo-
stałość g8% wyskokiem, który, chociaż osłabiony
został wilgocią, iednakże większą dał ilość extra-
kia, az tynktur tych otrzymałem cokolwiek cerynu,
extraktynu, oley lotny, żywicę i garbik.

Po wyparowaniu wolnóm ciepłem wyskoku,
w miarę ulotnienia się jego, wznaszać się począł
na bokach naczynia oley w promieniach,a gdy do

ści miodu, płyn ten doprowadzono, olein tak
się wiele oddzieliło, że oprócz wsiękłey części do

bibuły i co w prassowaniu za pomocą wody ubyło,
dwie uncye iego zebrałem. Kolor tego był zielony,
który mu żywica przylegająca nadała; co zt aie się
dowodzić, że oley lotnyw goździkach iuż się zu-
pełnie uformowany znayduie. p wodną
rassę Reala mocno ogrzałem , trzymaiąc ią przez
Edra w ceberku wodą wrzącą nalanym i słup
napełniłem wodą do tegoż stopnia ogrzaną, i to
dwa-razy powtarzałem, spusczaiąc pierwszą wodę
przez kurek. Płyn ztąd otrzymany zawsze byłmę-
tny, który się bynaymniey przez bibułę nie dawał
cedzić, ami też wyiaśniał przez długie stanie w spo-
koyności. i

Przyczyną tego był wosk, od wody wrzącćy
rozpusczony, połączony z gammą zawartą w goździ-
kach b zextraktynem, które przez gwałtowne par-

- cie od goździków zostały oddzielone. Jakoż z owe-
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„go płynu, który tak był mętnym po wyparowaniu
iego i powtórnem rozpusczeniu w wodzie, otrzy-
małem wosk pod postacią drobnego proszku, a któ-
ry obmyty wyskokiem, tak się zachowywał, iak
z tynktury eterowćy (C. a.) oddzielony.

Pozostałość goździków od poprzedzającego wy-
ciskania, powtórnie umieściłem w machinie dostop-
nia wody wrzącey ogrzaney, i nalałem słup również
gorącym wyskokiem; iednakże nic się iuż nieod-
dzieliło częsci rozpusczalnych, oprócz extraktynu
uniedokwaszonego, i ma ostatek w bardzo małcy
ilości rzeczonego wyżey pierwiastku, rozpusczalnego
tylko w alkali.

Ze wszystkich tu opisanych doświadczeń nastę-
pne czynię wnioski:

1*. Ze oley lotny iuż zupełnie uformowany znay-
duie się i nie powstaie dopiero za podwyższeniem
temperatury zmae pierwiastków, iak Ostermeier
mniema. Dowodzi to oley z wyciskania w prassie

 Jeala za pomocą wyskoku otrzymany.
"geŻeistota za pomocą ammoniiaku oddzielo-

na, główną iest przyczyną, iż dystyllacyą kilkakro-

  

 

  
tnie powtarzaćpotrzeba, chcąc sr oley lotny

3 goździków Ly obyć, co dowodzi ostatnie do-
świadczenie.

  
5e. Ze wosk iest istotną częścią składaiącą go-

ździków i uformowany w nich się znaydwie, tego
są dowodem: a) Ze wytrawiaiąc ie €terem w ni-
zkiey nawet temperaturze wosk daie się oddzielać.b) Ze tenże po przedystyllowaniu oleiu lotnego
znayduie się wsamćy pozostałości. c) Iż wosk ro-
ślinny, iak wiadomo, nie tak się łatwo rozkłada
w podwyższonćy nawet temperaturze,co p ie
4 dystylłacya oleiulotnego (oleum cei
czaynego wyskoku. SIE
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4e [I że mnieysza lub większa ilość otrzymane=
go oleiu zgoździków, zawsze od ich wnętrzney do-
broci zależy.

Chcąc zaś twierdzić, iż goździki korzenne, iak
utrzymuie Osterrmeier, niewyczerpaną ilość oleiu
lotnego zawieraią, przypuścić by należało, że dy-
styllniąc ten produkt kilkadziesiąt razy, całyby się
zamienić powinien w oley, a co się ani z rozbiorem
Trommsdorffa ani z moiemi doświadczeniami nie
zgadza; bo części ie składaiące, garbnik, extraktyn,
kley it.d., ile nam dotąd wiadomo, w dystylla-
cyt wilgotney w oley lotny przeistoczyć się nie mogą,

 

O rozmaitych gatunkach produktu lekarskiego
podnazwiskiem Kiso, przezP.BERNHARDi pro-
Jessora. "m"

Synonimy. *
Gumma Kino, Kino; Gummi Kino, Gummi de Gambia, Gummi
Gambiense, Gummi adstringens, Gummi rubrum adstringens,
adstringens Fothergilli; w Qyczyźnie Pau de Sangue nazywana,

Pierwszym pisarzem, któryo kino wspomina,
zdaje się bydź ile dotąd wiadomo /Moor (a). Drze-
wo z którego pochodzi, znaydować się ma w A-
fryce i rośnie nad brzegami rzeki Gambia, gdzie
znajome jest pod nazwiskiem Pau, (od portugal.
skiego Palo) de Sangue. Podług jego świadectwa,
wypływać ma sok z kory tego drzewa kroplami
za jego nacięciem, który wjedno zebrany na słoń-
cu wysycha. Drudzy błędhie ten produkt uwa-
żali za nayczysiszą krew smoczą (Sanguis dra-
conis),a inni poczytywali nawet tę istotę za naya
prawdziwszą gummę senegalską.

(6) Travelsinto the kaparts of Africa ed. II. p.113,
Pam. Farmaceut. FVU. T. ll, N.3, 24

  

 

 



 

w 568 w—

Sławny lekarz Jokn Fothergil naypierwszywr. 1757 o tćm lekarstwie wiadomość drukiemogłosił (b), (którą od drugiego lekarza angielskie-go Ołafield, powziął,) z dołączeniem bistoryczne-g0 opisu, i ztąd -/dstringens KFothergilli zostałonazwanć, ponieważ zalecanie jego naywięcey sięp'zyczyniło do upowszechnienia w użyciu rzeczo-nego produktu. | ż
Chociaż nie masz wątpliwości, że kino nay-pierwóy doEuropy przywożone z afrykańskiegopóckokiło drzewa (c), jednakże w nowszych cza-sach bynaynniey ztamtąd się oprowadza dlatego w Anglii nawet prawdziwego kino z Afry-ki, ani w aptekach avi u ROR dostaćnie można. Drzewo z którego pochodzi, wnoszącz exemplarza suchego, który Mungo Park w cza-sie ostalniey swey podróży do Anglii przesłał iw herbarzu Banksa znayduje się, należy do ro-dzaju Pterocarpus. Nie trzeba się dziwić, że wnie-dostatku prawdziwego kino, rozmśite soki ścią-kw SARE M ę

„

b Med. Observations and Inquiries Vol. I. cd 4.p.358.c) Murray opisując ten produkt powiada, że się z nief. nych,- twardych składa kawa ów,przy którychsię częstokroć liście si=|, towia przylegające znaydują; kolor ma €zarno - czerwony;A odłam Isnący i częstokroć dziarkowaty ; bardzo kruchy, tak* Że się dosyć łatwo w palcach | je ucierać; z niego© MA. $ E aad ką niu celupm o wślinie się rozpusczake, śmak czuć dajemocno

    

   4 a „ć k órey nu sj gk . rwoną ns 3

ajipika ore oł ognia zapala ani się mad zim Gopią |

Roe

  

   

 

    

 

  

tlejąc tylkotrawi uę, szary zostąwując ozpuscza sięfak w wodzie, jakoiwwyskoku, więcey W ostatnim,"R obupłynom
nadajefarbę. a dodaniem do+" nich siarczanu Żelaza wnet ciemno-czarn nabierają koloru.Podług cechs srpisanychłatwosię daje adkrat >.guis Draconis) któreynapier:stwo) rozróżnić; bo ta ostatniaani ma smaku ściągającego. Od Catechu „ tćmŻna,iż wiele zawiera istoty kleykiey, która się !no nieznayduje. Pre ta zkino są: Pułyjs Stipticu:lumen Kinosatum,Pica e Kino, iElectuarum«um. Korrath vonHeilmitt. B 6. P+26. (R |

    

 



gające z roślin obcych , na mieyscu jego były da-
wane. Podług zapewnienia Dokt. Duncana młod-
szego (d) miało, wówczas znaydujące się w apte-
kach kino z Jamaiki sprowadzane, z rośliny Cocco=
loba uvifera pochodzić. Wszelako w Anglii po-
wszechnie rozumieją , że teraz przynaymniey żadne
kino z Jamaiki nie bywa sprowadzane, Jakoż i
Bostock (e) przez rozbiór chemiczny okazał, że
z Jndyy zachodnich sprowadzane kino bynaymniey
z Coccołoba uvifera nie pochodzi. Sprzeczność w tćm
zdaje się wprawdzie zoaliiiód. że w dyssertacyi (f)
drukowaney w r. 1815 w Halli, którćy włalcić
wym autorem ma bydź Prof. Sprengel, do 2B0-
stocka świadectwa się odwołuje, iż kino z Cocco-
loba uwvifera pochodzi; lecz gdy P. Zernhardi
rozprawytćysamnieczytał i znajątylko zre-
cenzyi,przeto nie śmie rozstrzygać czyli autor dysser-
tacy, czy też recenzent Zostocka nie wyrozumiał..

Druga substancya pod nazwiskiem kino, przed
20 laty do Anglii sprowadzona z nowey Hollan-
dyi, podług wszystkich doniesieńz drzewa Zu-
całyptus resinifera pochodzi, a może i z wie-
lu innych tego rodzajugatunków. Podług żur<
nału Nicholsona (VL 254). wnocie,ma ten
bydź naywybornieyszy gatunek kino, który bar=
dzo jest kruchy jlczarwą ma farbę.  Takąż wia=
domość podajeiTomasz Z7%omson w swóy Che=
mii; Wydawcy trzeciey edycyiFarmakologiiGre
na, Prot. Bernhardi i zeszły Bucholz za zda
niem Thomsona poszli. Professor Sprengeł zaś
dowodzi, w dziele Jnstitut. Pharmacol. i w dys=
sertacyi wyżey wspomnioney, gdzie rzeczonych-
pićro wydawców Farmakologii Grena jako pierw<

ęMedicaWażóowicei transact. Vol. 8. —- p zw
Seydler „Analęcia Pharmacognośtica: 24* r* (9
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szych mniemania tego Autorów uważa, że ten ga-
tunek May jest i a RAN nieczysty.
Skąd tę powziął wiadomość nie powiada; zapewne
był mu powodem Dokt. Duncaz, który opisując
ten gatunek twierdzi, że bardzo jest nieczysty; a-
le żeto niema zasady, okazuje się z nowszych śle-
dzeń 4. Todd. Thkomsóna, oczćm będzie rzecz niżey.

Dopiero jeden tylko ph kino w handlu
się znayduje, a ten z Jndyy wschodnich do An-
lii sprowadzają, w skrzyniach czyli pakach od 1

do 2 cetnarów. Na stronie wnętrzney wieka czy-
li wierzchu, znayduje się napis wyrażający nazwi-
sko: John Brown. miesiąc i rok wysłania. Mnie-maniem jest powszechnóm, że zAmboiny pocho=
dzi. Z którey zaś rośliny bywa zbierane, nie majeszcze zupełaey pewności. Kollegium dublińskie
przyymuje Butea frondosa Roxb. czyli Erythri=
na mónosperma lamarck za roślinę dającą teń
produkt, ale ten sok czerwony bardzo się różni po-dłag doświadczeń Dokt. Dunkan we własnościach
od prawdziwego kino, chociaż zgadza się nato;
dż mieysce jego zastąpić może. Fłunter" ) wywo:
dzi - 28 większćm do prawdy okiwaśćod rośliny Naucłea Gambier ; która się zupełnie2 Uncaria Gambeer Roxb.zgadza. Tyle jest przyż
naymniey pewno, że roślina rzeczona tę daje sub-stancyą, którą Gambier nazywają, a tę Małayczy-kowiebiorą do żucia z lisciami Betel, albo ż orze-chami palmy Areca, jak mieszkańcy Hindosta-
nu swoje Catechie używają, zarabiającje z Betelw kołaczyki. Niedawnemi czasy A. Todd, Thom-son czynił porównywające doświadczenia ze cztć-remagatunkami ino, a te są następne:

1* Kino afrykańskie , którę za nayprawdziwsze
 

6) Transact Linn. 9.218. | KARA
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się uważa, żadnego nie ma zapachu, 'ani nawet sma-
ku ma początku, lecz po niejakim czasie czuć
daje cierpkość i słodycz ledwo znaczna się prze-
bija. W kąsaniu zdaje się bydź jakby piasczyste
i ar oRiey.śliny nie farbuje. Otrzymuje się w ma-
tych nieregularnych lsnących kawałkach, ciemno-
czerwono-brunatnego koloru, do których cienkie
gałązki i drobne okruszyny białawego drzewa są
przymieszane. Proszek jego jest ciemny czokolaą
dowy, albo czerwonawo-brunatny. W wodzie na
60? przeszło połowa jegosię rozpuscza; infuzyą
ta jest ceglasto-czerwona 1 mętna; po 24 godzi-
bach w spokoyności zostawiona, wyjaśnia się. . Wy
skok ledwo cokołwiek rozpascza, ciemno-bruna=
tiego nabiera koloru i zostawia część jego nieroz+
pusczoną, prawiebezfarbną. Eterokoło4cięża-
ru tey substancyi roztwarza; tynktaura ztąd powsta-
jąca pięknie czerwonego wionego koloru, zostae
wuje po wyparowabniu na powierzchni wody błon=
kę żywiczną, kruchą, brunatnego koloru, gdy
w. wodzie pięknie czerwony extraktym roztworzo-
ny pozostaje. > — kk gł 9 Ę Też"GG LI

| 2e Kino z Botany Bayjestbezzapachu, a-
le smak ma gorzkawy i większącierpkość „od a-

   
frykańskiego. . Owzymujesię w szuikach wielkich,
które są także kruche i mają odłam szklisty, kos
lor jego czokoladowo-brunainy, i takieyże cho-
ciaż niejednostaynćy farby wydaje proszek, nie-
które bowiem kawałki bywającdwiedegaonic BRE
da w 60? tyle prawie rozpuscza jak poprzedzają-
cego, infuzya kolor ma w brunatno wpadającyi
zupełnie przezroczysta. Wyskok więcey jak 4 roz-
puscza, lecz tynktura nie tak jest ciemno zafarbo=
wana jak pierwszey; eter z'„ jego rozczynia i na-
biera koloru słomiasto-brunatnawego. Na wodzie
zaś po wyparowaniu , błonka żywiczna ledwo zna-
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cznasię okazuje, i mało w niey pozostaje extra-
ktynu rozpusczonego.
| ge Kino jakoby z Jamaiki pochodzące,  zbli-
ża się ze względu smaku gorzkiego i cierpkości dopoprzedzającego gatunku , lecz razem*czuć się da-
je cokolwiek przebijającego się kwasu. Składa się
z kawałków kruchych, prawie czarnego kolorn,
odłam jego lsnący, żywiczny,w którym się wi-
dzieć dają razem, bardzo małepęcherzyki.  Pro-szekjego jest <zerwonawo-brunatny, "Z wysko-kiemi z eterem prawie jak 1szy się zachowuje.Woda mniey go rozpuscza, aniżeli dwa poprze=
dzające gatunki, i daje rozczyn co do przezroczy-stości i koloru środek między obudwoma trzyma-jący;wszakże co do koloru, bardziey do pierw-szegosię zbliża, a w przezroczystościdodrugiego.” 4* Kino z Jadyy wschodnich czyli z Amboi-ny, jest bez zapachu, smak'ma bardżo cierpki, napoczątku ledwo cokolwiek gorzki, -następnie zaśnieco słodkawy. Przychodzi w małych zupełnieforemnych i równych kawałkach, kolor dobeciesmno-brunatny, przytćm są lsnące, bardzo kru+'che,”pozór mają massy pokruszoney suchego ex-traktu. Łatwo się: daje ucieraćnaproszek, któ-

rego kolor światło-brunatny. Woda jego 2 części rozpuscza i da infazyą ciemno-brumatną, prze-zwoczysią , lubowniey cząstki niet:  pusczalnedłu=go się umoszą za dodaniem świeżey ilości wody.
MWyskok większączęść tóy istoty rozpuscza i cie4miną daje tynktarę kołoru: czerwonego wina, któ:

   

ra się za dodaniemwody nie mąci. Eter rog:

go rozczynia, adajjoijiićurę 'żółtawoczecLe

kuóra "po. wyparowania; "nic -zgofa błośki. żywić

„„ uastępna: tabella' "okazuje treść niektórych .
świadczeń, czynionych z iufuzyą wodną w
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kich czićrech gatunków kino, które zrozmaite-
mi działaczami były doświadczane, A lubo:te u»
zapełniają poniekąd podane charaktery tego pro-
duktu, wszelako mie są jeszczetakdokładne, a=
żeby należycie wyświecić mogły naturę kino we -
względzie chemicznym. nżer ajnti mcv

„asemkaja,fazaoa PORRKC
2: E żę, Osady za niem pot i kwa=

metalicznych- od h:Kino, "" sów ita sk
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Podług tych doświadczeń, zdaje się, że mięs
dzy trzema z tych cztćrech gatunków, znaczna
zachodzi różnica. Pierwszy i ostatni zupełnie się
prawie zgadzają. Nayznakomitszemi charakterami
są: mała ilość żywicy, w gatunkach, które z Bo«
tany Bay i Amboiny pochodzą; osad błękitny, ja-
ki sprawuje siarczan żelaza w sprowadzanym z Jamai-
ki, i działanie ługu alkalicznego na gatunek afry-
kański, od którego przezroczystości nabiera, kie-
dy tenże ług w drugim i trzecim gatunku osad
sprawuje. (Garbnik i extraktyn są panującemi wewszystkich; eter zabiera za pośrednictwem części
żywiczney pierwszemu i trzeciemu gatunkowi ma-
teryą farbującą, i cokolwiek extraktynu, kiedy pra.
wie żadnego działania ma drugi gatunek niewy=
wiera. 7rommsd. Journ. d. Pharm. B, 4, St. 2.
S$. 86. (1820). |

 

KrochmałIndyyski, Arrow Root z korzeni Ma-
rantą indica Tussac, nowy produkt pokar-mowy i lekarski, przez P. BERNHARDL Profes-sora w Erfurcie, |

Pod nazwiskiemArrowRootwprowadzono nie-dawno produktpod postacią bardzo miałkiego białe-oproszku, zupełnie podobnegodokrochmału, oEórym namienilismy iuż wyżey wT.I. na
Pamiętnika str. 255. Ma on właściwie pochodzićz rośliny Maranta indica, za którą inny tego ro-dzaiu gatunek brano, Maranta arundinacea. Obiete rośliny naypierwszy P. 7ussac rożróżnił, zade-terminował 1 opisał botanicznie, sWspomniona Maranta indicaprzedcztćrdziestąlaty przez kapitana angielskie, z ładyy wschodnichdo Jamaiki została sprowadzoną. 1 f. początkach
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zasadzanó ią tylka dla osobliwości, i że iakoby mia«
ła służyć przeciw truciźoie, którą dzicy strzały swe
zarażaią, ztąd też w Jamaice pospolicie Jndyan ar4
row-foot, bywa nazywaną. Wszelako, chociaż wła*
suość tych lodachi: leczenia ran zatrutych bynay-
mbiey się nie potwierdziła; iednakże osadnicy Ja-
maiki zianych względówuprawiać ią poczęliiwiel-
kie pozakładali plantacye, z których niemałymas
ią pożytek,

Roślina tą rozmnaża się przez korzeniowe roz
łogi, z których zielne a ne do trzech stor
wysokie wyrastają łodygi. Po'7 lub 8 miesiąca
część zielną usycha, gar a korzenie, czyli
raczey ich rozłogi; które okroć więcey sto
biwożę FTR: wood dą abości «dosknż
dzą. gotowane smacznieyszą daią potrawę a ni-
żeli iakiekolwiek inneiadalne korzenie, Naygłó:
wnieyszćm zaś ich użyciem iest wyrabianie z nich
krochmału, Na ten koniec obmywaią się korzenie
kilkakrotnie wodą iucieraiąnatarce blaszaneynad;
korytemwodąnapełuionćm;doktórey część mię-
sista przeciskaiącasię przeztarkęspada. Po ukoń-
czeniu roboty, mocno się wszystko skłóca, miesza
i cedzi przez cienkie płótno, rozpięte naddrugićm
mnieyszćmkorytem. Po upłynieniu 5 lub'6:po
dzin, kiedy się krochmal osadzi, źlewa się płyn
wodny, a gąszez, który eo do białości naylepszemu

owi pszenuemu nie ustępuie, składa się
do płytkich naczyń, lub rozpościera na szerokich
deskach i suszy w ciepłych izbachlub też na sioń-
cu. Tak przygotowany krochmal składa się doma-
łychbeczek ieżeli ma bydź do Europy przesyłany,
albo się pakuie do worków papierowych, kiedy zo-
staie do użycia w kraiu. Pozostałość włóknista,
po przecedzeniuprzez płótno,używa się na karm
dlaptastwalub wieprzów. - Ład; DÓW G: s: R :
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—Króchimalu 'tego używaią na kaszkę dla dzieci,
która ma smak przyiemny i bardzo zdrowa. Ten
pokarm tym iest pożytecznieyszy dla mieszkańców;
żew Indyach zachodnich rosliny: i zwierzęta w'0*
gólności, mniey zawierają części pożywnych i kar<
miących, a niżeli w kraiach naszych,a zatóm matki
i mamki mniey maią pokarma, i młćko ich nie tak
posilne.- Potrawy ztego krochmalu, cnkrem i ko-
rzennemi zaprawione rzeczami, przyiemnesą i bar-
dzołatwe do strawienia. Lekarze angielscy w Lon-

ie nawet, chorym swym krochmal ten zalecaią,
w zdarzeniach gdzie dotąd dawać: zwykli salep.
Z tego powodu wielkisięhandeltym produktem
z Jamaikido Londynu prowadzi, a plantacye Ma-
rauty indyyskiey coraz się pomnażaią.
<ijj Sławny proszek niegdys Castyllona, którym on
w St. Domingo z pomyślnym skutkiem leczył bie-
gunkii skorbuty,a'którego przepisu wynalazca aż
dośmierciniewyiawił , składał się bez wątpieniażtego<krochmalu, zaprawionego galaretą z rogu
jeleniego, angielskiego pieprzu, i cokolwiek go-
ździków. : a IB SĄ bz RELIWA rej TY

s Niektórzysą tegomniemania,że Indyanie soku.
tey rośliny. używałą do leczenia ran iadem strza-
łowym zatratych;/wszelako 0tćm wątpić należy,
gdyż rzeczony krochmal, bez smaku i zapachu w sta-
nie surowym Żadney nie ma kleykości,przez.coby
mogł niciako twuciznę ułagadzać, alboią obwijać,
Trommsd. Journ. B. 23. St. 1: 8:49. ©
Doktor Martius, aptekarz nadworny w Erlan=

dze, następną tym krochmalu podaie wiadomość.
Pod nazwaniemArrow Root zaleca domhandlowy
Nemnisch w Hamburgu prodnkt w Anglii i wiełu
innych kraiach eoraz się bardziey upowszechniaią-
cy, który wIndyachzachodnich wyrabiaią,iktó-
ry w skutkach od korzenisalepdaleko-ma bydź
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lepszym. Funt iego kosztuie talar 1, i groszy $.
Jest to gatunek krochmalu sprowadzany z Londy-
nu, który za póciśnieniemw ręka znaczne sprawu+
ie skrzypanie, iak krochmał zwyczayny. Ma też
często podlegać fałszowaniu. R

Młodszy syn P.Martiusa pisze z Hamburga; że
powszechne iest mniemanie, iż ten krochmal z ro-
sliny Maranta arundinacea pochodzi. Wiele ro-
ślia między zwrotnikami Jatropha Manihot, a po-
dług Sprengela Maranta arundinacea i Curcu-
ma angustifolia dawać maią podobną istotę kro-
chmalną. Łecz szczególnieyszą iest rzeczą, żer
rów Root w niemieckim ięzyku Pfeilwurz, zdaie
się wskażywać, iż 2 rośliny tegoż nazwania pocho-
dzić must: zwłaszcza,żePiotr Osbeck w podró-
ży do Chia i wschodnich 'Tadyy, ogatanku Sa-

t wspomioa, która ma mieć podobieństwo
do maszey, a którey iednak korzenie, zwłaszcza
w Chinach rosnącey, obiętości pięści bydź maią
i są używane za pokarm. Schreberw przekładzie
podróży Osbeckaradzi, czyliby nie można strzał<.
koliść kraiowy” Sagittaria sagiatifolia przez upra-
wę do użycia. ekonomicznego zdatnieyszą uczynić,
ażeby większe dawała korzenie główkowe: -Mo=

żeby się takim sposobem i nasza roślioa wodna da-
ła przenieść na grunt suchy, iak wiele gatunków
Kosaćcu a mianowicie /ris Pseudacorus,który

*

  

w stanie naturalnym zwykłrośćwwodzie, a wsze=
lako na grunt suchy przenosićsię daie; liście i kwia-
ty takiego sąwprawdzie mnieysze, aletym większe
ibuynieyszewydaią korzenie. Kozłek (7aleriana)
na górach rosnący, daleko więcey zawiera oleiu lo=
twego iżywicy, a niżelitażsamaroślinana miey-
stachbłotnistych 1/0.6 05 e: OB
+ Ażebysię: przekonać czyli krochmal indyyski
Arrow Root, różni się od krochmalu z korzeni
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Strzałkoliścia (Sagittarii), przedsięwziął uczynić
P. Dlartius z P. Raab uczonym farmaceutą, nastę:
ne doświadczenia: Sześć uncyy oczysczonych ko-

rzeni Strzałkoliścia strzałkowego (Sagittaria sa-
gittifolia) z wodą na miazgę utartych, dały po
rzecedzeniu przez płótno znaczną ilość krochma-

lu, który po wysuszeniu drachm sześć ważył, i
Wszystkie miał własności 24rrow Root indyyskiego.
Z obu tćmi krochmalami następne czynił ieszcze
doświadczenia:

/ 1* Sto gran proszku tego krochmalu z uncyą
wody do zagotowania doprowadzone, wnet się roz
puściły, i kleyką dały kaszkę, która za dodaniem
iodyny, wraz indygowego nabierała koloru. Taż
sama mieszanina rozlaną wodą i na działanie pro-
mieni słonecznych wystawiona, farbę swą w przecią*
gu godzin kilku traciła. Sto gran tegoż krochmala
z rozlanym kwasem siarczanym zagotowane, dały
po oddzieleniu tegoż kwasu sposobem zwyczaynym,
syrop zupełnie pądobny temu, taki się z krochma«
lu kartoflowego otrzymnie. Pięćdziesiąt gran strzął=
koliścia nad ogniem cokolwiek wyprażone, rozpu-
ściłysię zupełnie w wodzie, małą część tylko zo-
stawuiąc. Rozczyn tako zagęsczony, znacznie
był kleyki i w mitki dawał sięciągnąć, iak kleik

myrozczynioney w wodzie. m.
/ Krochmał Arrow Root w porównawczych do=

świadczeniach, tak się zupełnie zachowywał, iak
wydobyty z korzenistrzałkoliściakraiowego. Z te-
go się okazuie, że oba gatunki krochmalu zupełnie
są do siebie podobne, i wnosić można, iż z iedney
pochodzą rośliny, ać

Mała różnica iaka zachodzi między krochmalem
wydobywanym z rozmaitych korzeni i ż różnych
nasion zbożowych, z wielkićm podobieństwem do
prawdy wnosić każe, że otrzymany z kartofli i ze
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zboża, też same maią własności pożywhe. Z wiel
innych nawet doświadczeń przekonał się P. Martius,
że różne gatunki krochmalu z korzeni obrazkowych
(rum macułatuin) kartofli i pszenicy, zupełnie są
do siebie podobtie; a mała różnica iaka między nie
mi zachodzi, załeży tylko od większey lub mniey-
szey ilości zawartego w nich klaystru.

| Czyli zas Arrow Root ma te wszystkie własno+
ści pożywne, iakie mu dom handlowy PP. Jobst 1
Klein w Sztidgardzie przypisuią, dalsze powinno
roztrzygnąć doswiadczenie; wsżystkie albowiem so-
ki, iakie się w korzeniach „frrow Root w stanie
świeżym znayduią, któreby mogły mieć szczególne
własności, pie mogą pozostać ptży krochmalu, ale
się przez obmywanie iego i susżenie zupełnie od-
dzielaią. Tak się ma rzecz z pierwiastkiem ostry!

korzeni obrazkowych i korzeni mącznych rośliny
Manikhot, którey sok iest bardzo ostry i iadowity,
a krochmal nic w sobie szkodliwego nie zawiera i
wybornym iest pokarmem, którym się Brazylianie
i wiele narodów amerykańskich żywią.

W prżypisku do tego artykułu mówi P. Buch-
ner; że otrzymał z Auszpurga na probę krochma-
lu Arrow Root, który we wszystkich doświadcze=
niach z działaczami chemicznemi; tak się zachowy=
wał, iak krochmał kartoflowy, i ziąd wątpić po-
czął, czyli iest prawdziwy; lecz gdy odP.7eo-

dora Martiusa z Hamburga, ten sam otrzymał pro-
dukt, o którego rzetelności był zapewniony, i po-

równał go z poprzedzającym, zupełnie takim zna-
luzł iak pierwszy. Powtarzaiąc zaś wszystkie do-
świadczenia Dokt. Martiusa, potwierdził mniema-
nie iego, iż się krochmal Mayyski „Arrow Root
w niczćm od kartoflowego nie różni, a zatćm ten
ostatni mieysce tamtego w każdym przypadku za-
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stąpić może. „Buchner Repert. f. d. Pharm. B.
6. S. 223. i

Tu w Wilnie w handlu P. Józefa Kopscha na
ulicy niemieckiey, krochmalu tego paczek ważący
funt 1, przedaie się po rubli 5 srebrem, z nastę-prym na kartkach drukowanym napisem:

Ivbras AnRow-Roor. Approuvć parlafacultć
de módecine 4 Londres. A ćtć recommandć depuis
beaucoup d'aanćes pour les malades et les enfunts
dont Festomac affoibli ne peut supporter aucune
nourriture forte, prodnit une digestion facile et
n'est point dćsagreable par son godt.

MANIERE D'EN FAIRE USAGE. On prend une
cuillerće de la poudre qu'on móle avec une tasse
d'eau froide ensuite on ajoute une pinte eau bouil-lante ou du lait, on met cela sur le feu pour trois
ou quatre minutes, on peut metire un peu du sucre
ainsi que du vin, si le malade le dćsire.

Toiest: lndyyski Annow-Roor: approbowa-
ny przez fakultet medyczny wLondynie. alecony
iest od wielu lat dla chorych i dzieci, których 0-
słabiony żołądek nie może znosić żadnego cięższe-» pokarmu, łatwy do strawienia i nie ma smakuprzykrego.—SposoB używaNia: Łyżka tego pro-szku miesza się „w filiżance wody zimney, potćm
wlewasiękwartawodywrzącey albo mleka, przy”stawia się do ognia na trzy lub czićry minuty, Mo-
żna przydać cokolwiek cukru albo i wina, ieżeli
chory tego życzy.— (R) zazćj z

'

 

Mączkaięczmienna Thileniusa (Hordeum prae-
"PAparatum. Farinahordei praeparata.)

Przed. kilkunastą laty bardzozalecaćpoczął
Fhilenius w chorobach płucnych preparat z mą-  
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czki ięczmienney, który następnym sposobem robić
EPO, Bierze się kilka funtów pytlowaney mą-

ki ięczmienney, sypie do worka płócienvego, i za-
więzuie się wyżey na 4 lub 5 cali od mąki. Tak
przygotowany worek zanurza się do garnka wodą
napełnionego, przywiązuiąc go do poprzeczki na
tymże garnku położoney, i goluie się zwolna 'cią-
gle przez godzin 24, tak, ażeby worek ten pływa-
iąc po ać nigdzie się do garnka nie dotykał, dla
lego zawsze miec należy wodę wrzącą pod ręką i
ią dolewać. Po upłynieniu tego czasu, wyymuie
się worek, a mąka w massę na kształt bułki zbita
wykłada się na misę i okraia się skórka więcey iak
na cal gruba nożem ostrym, sam tylko zostawniąc
ośrodek, który się na kawałki kraie, suszy, i na miał-
ki tłucze proszek. Chowaćgonależy we:
zukiiętych ada s
większey części z krochmalu, białka roślinnego i
cukru, klayster po większey części w robocie się
oddziela. Proszek ten powinien bydź bardzo deli-
katny, w dotknieniu iak puder się zachowuiea kó-
lor ma nieco w żółtawo wpadaiący. Prostazaśn ą-
ka ięczmienna, ieśliby na mieyscu tey była dawa=/
ną, łatwosiępoznać może, iż makolor bielszy,
mnieywięceyiestkrupkowśtaiwgruzły się zbiia.
Używa się pierwsza po iedney lub dwie łyżki, sy-
piąc ią do mlćkaświeżego i na wolnym utrzymu-
iąc ogniu bez zagotowania, póki się zupełniew ga-
tunek powidła nie zamieni, pod koniec dodać mo-
żna cokolwiek cukru. łufeland Journ. der Pract.

Arzneyk.B. 14. St. 3.8.106—B. 16,St. 2. S. 181.
© Pan Schmidt względem tego preparatu czyni
uwagę,iż wątpić należy, ażeby bardziey działające
cząstki tey mąki, iak P. Zhilenius twierdzi, do
środka bułki się zgromadzały, bo mąkęw takim
razie woda wskróś przejąć nie może, ale napoczą-
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tkugotowania, części bliższe w żetkuieniu się z Wo-
dą, galaretowatą formuią skorupę, więc przez buł-
kę takowąledwo para wody wrzącey przecisnąć się
może, od którey iak się zdaie, żółtawey lub bruna-
tnawey nabiera farby. Scherer „lllgem. Nord.
dnnal. B. 6. 5. 186.

 

O różnych odmiańach Cynamońtu Ceylańskiego,
przeż P. RovELLE starszego, podługArsgnra

| SEBA (a).

Naylepszy gatunek cynamonu rośnie na 4 śpie
Ceylan, która iest właściwą iego oyczyzną, 1 na-zywa sięwięzyku kraiowym rasśe-cororide; co
znaczy, ostry, przyiemny i słodki cynamon. Z tego
wybórnego cynamonu, którego podostatkiem iestna tey wyspie,. sprowadzała kompaniia hollender-
ska okód: io-iadyyska corok tyle, ile gopotrze-
bowała. Naymnieysze fałszowanie pod karą smier-

- €i było zabronione.
": body kray tenżamieszkuiące, nazywają drugi

"(a) Pana Dażcewinniśmytę interessuiącąfessuiącą wiadomośćoróżnych
gatunkach cynamonu,
c £ on eiest mt      R Ąua optaskk, PoaRZ NE pia Lash12 rzecz połytamczną ią i€, pot pewnieysza i eysza,a ni—
żeli co podali Aublet, Leblond, D Rarńci. Campi,
sE w szokmizde i

: k s

ten ism do 4 Seb R tóry

i zaj omnie ibotanika. | „ 4 pika»Amaterdamie

Pismoto, ułożone iest z pamiętników doz Be
orcy

- iących się wyborem. nu łażbie kompanii bol-(5 emleskiey. 6. Gaet. EE *Rouelle st , (Guillaume- Francois) rodem2Nor: biednymokkazych Miemikówków 18yiekę. MEtą nauką z wielkim talentemichwałą; a chociaż nie byłauto-rem, iednak farmaceuci współcześni kursiego zabrali. Nie-źmiernie był gorliwym i posiadał dar ienia drugim swych Wiadomości. Hilaire-Martin leiego następcą,ale mumięwyrównał, reg
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gatunek cynamonu Cańhatte-ćdronde toiest, gorzki
1 seiągaiący, Cahatte żiaczy w ich ięzykiu gorzki
i ściągalący, a coronde zwyczayne ieśt nażwabie cy-
namonu. Na wiosnę kora żdtzewa tego łatwo się
daie zdeymować, póki świeża; żapach mia przyie-
mny ale śmak gorzki. Na szczęście gatunek ten nie
iest tam bardzo obfity, inaczeyby nit ine fałsżo=
wano. Ażeby go od poprzedzającego rozróżnić;
wielkieg powźeba wprawy, bo łatwo za teń wzięty
bydź może. Z korzeni bardzo dobra otrzymanie się
kamfora.

„ Wyspiarze wspomnieni nazywają trzeci gatunek
Caperoe-coronde, cynamon kamforowy, ponieważ
On mochy maśmak i zapach kamfory. Ten bardzo
iest na wyspie pospolity; wyiąwsży część icy wscho-
dnią, dokąd się taiemnie w znaczney ilości wywozi
i przedawany zę Anglikom i Duńczykom pro-
wadzącym hańdel z Koromandeletn. iednym
z portów ceylańskich, woluo iest; kiedy się otwo-
rzą iarmarki, korę cynamonową fałszowaną łub nad.
werężoną do innych mieysc wyprawiać. Nastałym
lądzie około Goa znayduie się teżapodę?ey gatunek
tynamonu, ale nie maWszystkich własności pra-
wdziwego. Zbliża się on cokolwiek dodzikiego
cynamonu malabarskiego.

Oba te gatunki bardzo się różnią ćo do słody-
czy i mocy od pierwszego w Ceylan, chociaż ma«
ła zachodzi na pierwsze weyrzenie co do kształtu
drzewa, koryi lisci różnica. |

Czwarty gatunek w Ceylan, nazywają mieszkarń-
cy welle coronde, czyli cynamon piasczysty, po=*
nieważ w kąsaniu chrzęst, jakby z piaskiem czuć
się daie. Kora iego dosyć łatwa do zdeymowania,
lubo trudniey w rurki się zwiia, aadlel wne ga-
tunki; pospolicie w płaskich pozostaie kawałkach.

Pam. Farmaceut. FFu. T. II. Ń. 3. 25
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Smak iey cierpki i nieco gorzkawy. Korzenie daią
cokolwiek kamfory. |

._ Piąty gatunek sewe/-coronde; sewel, znaczy
w ieyeh Cyngulow albo ceylańskim, cynamon kley-
ki, który przez suszenie znacznćy nabiera twar
dosci. |

Murzyni, Cyugulowie i mieszkańcy Ceylan,
mieszaią gatunek kleykiego cynamonu z dobrym,
ponieważ kolor ma do tego podobny, wyjąwszy, iż
miewa czasem na powierzchni plamki czarnawe.

Szósty gatunek zowią Cyngalowie nieke-coronde;
ponieważ drzewo to podobne iest do innego, któ-
re nieke mianuią. Kora z tego drzewa nie ma sma-
ku, ani zapachu; dla tego wyspiarzeią tylko do
Jekarstw używaią. Wszakże przez gatunek dystyl-
lacyi wydobywają z niego oley, którym ciała swe
i głow namasczaią; rozumieiąc, że ten ochrania
ich 5d wpływu zaraźliwego powietrza i wiatrów
szkodliwych, i żemózg orzeźwia i wzmacnia.
- Siódmy gatunek cynamonu davvel-coronde,

a bębenny. Drzewo to stwardłe dosyć iest», włókniste i sprężyste, którego wyspiarze
do robienia narzędzi podobnych do bębnów, dawe/?
mianowanych, używaią, i ztąd iego nazwisko.
„  Osmy gatunek nazywaią caźże-coronde. W Cey-
lan właściwie ca te, cierń oznacza, jakoż Ww rze-czy samey drzewo to cierniami iest osadzone. Ko-
ra z weyrzenia do cynamonu podobna, liście zaś
odmienne od prawdziwego. "Ten gatunek ani smaku
ami zapachu właściwego dobrenia cynamonowi niema. Korzeni iliści iego używaią za lekarstwo,

  

 

   

mianowicie do okładania zewnęuznie, wnabrzmia=
łych graczołach. ZEW Azrzdiii

Dziewiąty gatunek maeł-coronde zwan , czyli
cynamon kwiecisty, ponieważ ten zawsze„dita
kwiatów. Bardzo się zbliża do gatunkupierwszego



rasse-coronde; z tą tylko różnicą, iż pierwszy daie
owoce, a ten iest płonny. Drżewo ostatniego nie
iest tak stałe, ani tak ciężkie iak poprzedzających,
a pień czasem do 10 stóp grubości dochódzi. Za
nacięciem lab przewierceniem tego drzewa,sączy:
się płyn przezroczysty, podobny do soku brzozo-
wego, który się wszakże nie używa. Cyngulowie
powiadaią, iż maią ieszcze inny gatunek cynamonu
toupat-coronde zwany, cynamon troylistny; lecz:
ten nie znayduie się w części wyspy, do kompanii
hollenderskiey należący, ale zapewne wewnątrz
kraia, w królestwie kandeyskićm. Rożumiem że
to opisanie różnych gatunków cynamonu dosyć bę=
dzie zaspakaiaiącóm. Byłem przez lat 15 dożorcą
w tymkraiu nad zbiorem cynamonu. Ściśle staż
rałem się wyśledzać, poodkrywać lepsze gatunkii
zapobiedz iego fałszowaniu. Przesłałem Guberna=
torowi liście, kory i korzenie tych wszystkich ga=
tanków, za co znacznie pensyą moię powiększono,
dla zachęcenia do dalszych badań. /,

Pozostale mi ieszcze opisać,w iakiey porze ros
ku drzewa te są nayzdatnieysze do zbieraniako-
ry, którey kompaniiadohan lu swego potrzebnie,
Ż tego wnieść możnabędzie o innych gatuokach,

Drzewo cynamonowe 'pierwszego gatunku , tak
iak i wszystkieinne, w pewnych tylko latach i cza»
sach zdatną wydaie korę; między tćmi wszakże znays
duią się i takie, które 0 2 albo 5 lata pierwćy mo-
gą bydź w tym celu użyte. Rosnące na równinach
w ziemi z białego drobnego piasku po większey
części złożoney,1użwpiątym roku brane bydź mos
gą; na gruncie zaś gliniastym 7 albo 8 lat fpotrześ
buią. Wszystkie drzewa, których korzenie od słońs
ca innemi są zasłaniane, wymagają dłuższego cza=
su. Kora drzew takich mniey ma słodyczy,iak EF
rosnącychnaziemi piasczysicy,pWEWĄ ać
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re są na działanie słońca wystawione, ale smak wo- -
gólności nieco gorzkawy, ściągaiący i zapach kam-
forowy.

- Jakoż w rzeczy samey kamfora przez działanie
promieni słonecznych, bardzo się podziela i roz-
prasza , przeymuie inne drzewa tegoż soki, wciska
się wewnątrz i wsiąka w część łykowatą kory, roz-
chodzi się po gałęziach i liściach, tak, że w massie
naymnieyszego śladu iey postrzedz nie można. Uwa-
żałem to bardzo wiele razy, iż kosztuiąc miazgę
między łykiem a drzewem będącą, zawsze iest gorz-
ka i podobna w smaku do goździków. Samo zaś
łyko, drzewo otaczaiące, smak ma bardzo przyiemny.
kórka zaś zewnętrzna kory (epidermis) żadnego

nie ma smaku; ztego wypada, że cała moc zawar:
ta iest w łyku; kiedy się to wystawi do suszenia
na słońce, wtedy się zwiia i oley lotay ze smakiem: powaga wskróś całą korę przeymnie.

|. Drzewa po lat 14 i 16 maiące, zdatny ieszczewydaią cynamon podług tego na iakiey rosną zie-
mi. Kora zaś drzew większych i starszych, nie ma
tak przyjemnego smaku i zapachu, który wtedy do
kamforowego się zbliża. Kiedy zanadto iest grubą
iuż się w suszemiu nie zwiia. ż

Nie ieden bez wątpienia się zdziwi iak to bydź
może, ażeby drzewaw Ceylan, z których od lat
prawie 200, w wielkiey ilości cynamon się zbiera,
tak wiełe go dostarczyć mogły, iak Portugalczycy,
wyspiarze, i Europeyczykowie tam mieszkaiący, do
różnych części świata wywożą. Niektórzy pisarze
utrzymywali, że drzewa cynamonowe przez lat 4
lub 5 kóry pozbawione, rość nie przestaią i dale
w tymże celu użyte bydź mogą: lecz to się ij
nie naturze rzeczy sprzeciwia; bo każdedrzewos

_ zbawione kory niezawodnie ginąć musi : ale wła-
ściwą tego przyczyną iest, iż drzewo ś gle, z ko»

  

=
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rzeni wyrośle puscza, i dla tego corok tak wielką
ilość kory zbieraią. Chociaż drzewa całe aż do ko-
rzeni pozbawione zostaną kory, wszelako odrośle
ich w lat 4 do 8, prędzey lub poźniey, staią się zda-
tnemi na korę. Tym sposobem drzewa się utrzy-
muią, a nawet i przez rozsiewanie się opadających
nasion. Na teyże wyspie znayduie się gatunek dzi-
kich gołębi canelle-vore, czyli iedzące. cynamon,
które się owocami tego drzewa żywią, a te unosząc
ie na karm dla piskląt, częstokroć na ziemię upu-
sczaią, które wzrastaiąc co rok tysiące drzew wy*
daią, formuiąc około dróg nieiako lasy.

To iest właściwą przyczyną, że się te drzewa
tak w wielkiey ilości pomnażaią, i wszystkim naro-
dom tak wysokiey ceny dostarczają produkta, iakie- -
mi są: oley lotny w użyciu lekarskićm, kamforę:
wydobywaną z korzeni, oley ayeyllowany z liści,
owoce z których się oley wyciska, a ten w wielu
chorobach ma bydź pomocnym. 7rommsd. Journ.
B.24. St.2 8.161. f

Nowe obiaśnienie historyi naturalney cynamonu.
z kory Laurus cinnamomumprzez D.J. J. ViREY.

Ponieważ uczony aptekarz holenderski Seba, za-
łożyciel sławnego gabinetu historyi naturalaćy roz-
maitych zwierząt, wężów, konch IŁ d. i autor ko-
sztownego dzieła(a) nie otrzymał w opisaniu cyna-
monu wszystkich szczegółów do zupełnego wyia-
śnienia należących: przeto uważam za rzecz poży-
teczną tę uzupełnić wiadomość. Od iego czasów
albowiem wielu botaników i naturalistów zwiedzali
_Ceylan, a mianowicie Karoł Piotr Thunberg, le-

 

 

| (a) Alberti Sebae locupletissimi rerum naturalium thesauri accu-
: rata descriptio, et iconibus artificiosissimis expressio; Am-

stelodami infol, maj. vol.IV. 1734-1365.
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karz Szwedzki, który miał nawet od rządu hollen:derskiego poruczenie,wyśledzania dobrocicynamo-nu przez kompaniią wsc todnio-indyyską dostarcza-nego. Odtąd wyspa ta przeszła pod panowanie an.R i wiele znaydziemy uwag w podróży offi-cera angielskiego, który przez czas długi w Kołum-bobawił, gdzie naylepszy cynamon ceylański rośnie.Botanicy odnoszą drzewo cynamonowe do ro-dzaiu lauru, które Linneusz Laurus Cynnamo-mum nazywa. Jestto drzewko dosyć gałęziste, wy-sokości od 15 do 20 stop dochodzące; korzenie maliczne, które odrośle wypusczają, mianowicie poiego ścięcia lub obnażenia z kory. Liście podobneo drzewa lauru francuzkiego, górna ich powierz-chnia lsnąca, dolna nieco biaława, trzema lubpię-cią nerwami żeberkowatemi przeięte. Liście zaśpię-knei szerokie, mniey cenionego drzewa z tego ro-  dzaiu folia małabathri , pochodzą z Łaurus Ma.

_„. Na końcach gałężi białe wyrastaią kwiaty wbu-kiet ułożone, <których. kielichSześćdzielny, miey-

 

   

zastępule. Kwiaty drobne obopłciowe,czasem samczei samicze osobno; pręcików g, słu-pek1. Po zapłodnieniu zarodek i owoc iaiowatdo oliwki podobny doyrzały branatny lub błękitna-wy. Część ich mies azielonawa, otacza orzech czer-woneiądro zawieralący. Niezgadza się zaś z pra-wdą, iak niektórzy twierdzą, że kwiat ma zapachbardzo mocny, i daleko się rozchodzący ; kwiatyrozwiiaią się wlutym i marcu; owoc doyrzewa przykońcu pazdziernika. Z tych się wydobywa oley przezucieranie i zanurzanie do wody wrzącćy, na powierz-chni unosi się oley przyiemną wonię mający, którypo oziębieniu iak łóy krzepnie, i podobny iestdoWyPrassowąnego oleykn z bobków laurowych. Mie-zkańcy Ceylan używaią go do namasczenia głowy,
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albo zmieszawszy z oleiem kokosowym palą w lam=
pach, piękae albowiem wydaie światło (2) i wcho-
zi do rozmaitych maścii:plastrów. Drzewo samo

iest delikatne i sitowate; przyiemny zapach nie chro-
ni go od owadów; że zaś pnie ledwo stopy gru-
bości dochodzą, przeto nie iest zdatne do robienia
naczyń, służy tylko na opał 'c). Kolor iego podo-
bnydo podbrzusia łani, młodych liści kolor czer=
wonawy, zupełnie rozwinione, smak maią szczypią=
cy podobny do goździków. Stare drzewa na miey-
scu się palą, z korzeni zaś mnóstwo wychodzi od-
rostków.

Gaertner (d) opisał owoc drzewa cynamono-
wego z dołączoną do tego ryciną. Zapach kwia-
tów podobny goździkowemu, a korzeni do szafra- -
nowego się zbliża.Wdystyllacyi otrzymuie sięzka-
rzeni kamfora, mianowicie zaś z odmianycynamonu
kamforowym capoure-courondon zwanego, aktóry
się tylko w królestwie kandeyskićm za:ydAE F

Drzewo cynamonowe na wyspieCeylan podług ©
mieysca rozmaitey bywa dobroci. Naylepsze ro-
śnie w południowo -zachodniey części wyspy, a
naybardziey obfituie w Cożombo , Negombo, Cał-
tura, Barbary, Gale iMatura. Qynamon po-
chodzący z królestwa kandeyskiego iest grubszy,
bardziey ostryipalący, i mniey się ceni od dobre-
go. Ten ostatni iest cienki, giętki, nie przecho-
dzi w grubości papieru regałowego, kolor ma żół-
10-czerwonawy, smak na początku łagodny, niby
cukrowy, cokolwiek słodkawy, a następnie wyraźnie

   

 

Robert Percival, Voyage 4 Diłe de Ceylon de 1797 4 1800.
5 Percivał. T.II. p. PAS m - sę

- te) ce SÓL Vou 7 r le Cap de Bon-E:e * g Joyage au Japonpar p per.
etc. Paris 1796.p.4e9: z
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Kora ta powinna bydź dobrze jedna na drugąźwinięta; kora zaś brunatna, twarda, gruba, chro-
pawa, smaku goździkowego, do podłego należy
gatunku. Bardzo często cynamon w czasie przewo-
zu z Azyi do Europy na okrętach zepsuciu podlega.

Hollenderscy lekarze a teraz Angielscy, obo-
wiązani są doświadczać cynamopu, który dostar=
cza kompaniia iadyyska: w tym cela każdy gatu-
nek kosztować muszą, od czego dostają aław gębie, od którego świeżćm masłem się leczą, i
to probowanie na przemian odbywaią.

Każdy obręb czyli kanton obowiązany iest pe-wną ilość cynamonu dostarczyć, a ten do osobnychMmagazynow się składa; ponieważ podłag rozma-itosci gruntu, różney bywa dobroci. Tak naprzy-kład na piasczystey ziemi w blizkości morza rosną-cy, lepszy iest niżeli w innych mieyscach. W ta-
kich okolicach są teraz niedaleko portu Colombo
plantacye cynamonu pozakładane. Jakoż w rzeczysamey aniw północney części Ceylon, ani w oko-icach 7rinkonomale dobrego znaleźć nie można.
'rzywieziony nawet do Batawii, na brzegi malabar-

skie i do Kaienny, bardzo się wyradza i traciwiele na przyjemności. Może też uprzedzeniealbo widoki bandlowe cynamonowi ceylańskiemudaią pierwszeństwo; chociaż wierzyć można, żenatura produktom we właściwćy ich więcey sprzy-ja oyczyźnie, | kę
Stok się zbieranie cynamonuu Hollen-drów Schiałias a u Anglików Chożiaksnazywani,

są pod rozkazami zwierzchnika moudelięrs-canel ikapitana, którego Cyugalanie zowią courondon-rna-habadda. Chociaż cynamon przez rok cały możebydź zbierany; jednakże na dwa główne zbiorysię dzieli, z których pierwszy trwa od kwietnia ażdo sierpnia i ten iest nayznacznieyszy, w czasie pa-
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dania ciepłych deszczów, a drugi'od listopada do
stycznia.

Naprzód wybiera cholia drzewa zdatne na cy-
namon; obcina gałęzie trzyletnie lub większe 1ze-
skrobuie z nich nożem ogrodniczym szarawą izie-
lonawą skóreczkę (epidermis), potóm wzdłuż prze-
cina korę i oddziela od części drzewney. Tak ze-
brana prędko się w gorącym klimacie wysusza na

słońcu, i sama się zwiia. Potćm zwięzuie się w pę-

ki, rozszczepaną trzciną bambusową, po 20 funtów
wążące, składa się w magazynach, waży i na gatun-
ki rozdziela, Nakoniec pakuią w duże więzie po

85 funtów razem, które w przesyłaniu do Europy,

tak przez wysychanie, iako i pokruszenie, za zwyczay

5 funtów na wadze tracą.

Tak przygotowany cynamon, grubą się obwiia *

materyą, z włókna drzewa kokosowego, konopne-

go, a nayczęściey z wełny. Szczególniey zaś po=

strzegaią iak świadczy TAunberg, ażeby mieysca

próżne między cynamonem w pakach, czarnym

wypełniać pieprzem; utrzymująbowie i  
który iest bardzo suchy, wilgoć po» 'sta łą w cyna-

monie wsiąka, smakiego poprawia iprzyiemniey-

szym czyni, a sam przeięty zostaie wonią cynamonu.

Wszystkie okruszyny korykgą 4 zbie-
raią się i nalewaią w beczkach wodą; po kilko-

dniowćm wymoczeniu dystyllacyi się poddają i otrzy-

muie się woda zupełnie biała, oleiem lotnym na-

sycona. Po ustaniu się oddzielają wodę od oleiu

na duo odpadłego, a ten ostatni w obecności admi-
nistratorów, do fłasz się źlewa , obwięznie i pieczę-

cią kompanii indyyskiey przyciska. Oley ten bar-
dzo iest czysty, koloru złotawo-żółtego, którego un-
cya 70 franków się ceni. Tą robotą zaymuią się
farmaceuci teyże kompanii. :
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Grubszy czyli podleyszy cynamon nie tak dobry
wydaie oley, w kolorze ciemno-brunatnym, ponie-
waż z mnieyszą robi się troskliwością. Thunberg
nie mógł się z pewnością dowiedzieć wiele fuat
ieden kory, oleiu lotnego ściśle biorąc wydaie; li-
czą wszakże z funta od drachm 4 do 6. Oley ten
częstokroć fałszowany bywa oleykiem goździkowym,
a niekiedy stałym oleiem Zeez. Liście drzewa cy-
namonowego daią także przez dystyllacyą oley lo-
tny, którego zapach do goździkowego się zbliża;
z resztą podobne ma własności iak d styllowany
z kory, wszelako ten iest ostrzeyszy. dystylla-
cyi korzeni drzewa cynamonowego na kamforę,
przechodzi oley lotny brunatcawy, przypalony co-
kolwiek, z zapachem pomieszanym kamfory i cyna-
monu. QOley ten naybardziey się używa zewnątrz

_ do maści rzadkich w paraliżu, reumatyzmachit. d.
bywa też czasem wewnątrz dla wzmocnienia żo-
łądka, orzeźwienia i wwielu innych zdarzeniach

- używany, tak, iak z naylepszego cynamonu, chociaż
nie ma równieprzyiemnego zapachu.

Wszystkieczęścidrzewa cynamonowego, w ro-
zmaitym SE, pożyteczne wydaią produkta
lub preparata;do tych należą: woda dystyllowana
z kwiatów i konserwa, oleyz owoców, z gęstości
do łoiu podobny, drugi przez dystyllacyą otrzyma-
ny, kamfora z korzeni wydobyta, która ma bydź
daleko lepsza iak z laaru kamforowego, a zliści sa-
mych wonne robią się kąpiele; nakoniec wszystko,
cokolwiek się tylko z tey rośliny otrzymać może;
woda dystylłowana zwyczayna, winna i t d. czy-
nią ten produkt natury nader szacownym. Ziąd
pochodzi, że wszystkie narody azyatyckie,a teraz
dawnego i nowego świata, tak wiele iego używalą.
Za czasów Alexandra macedońskiego i pierwszych
Rzymian było zwweuduoy czyli Ciaznamomum do

Ko
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naydroższych kadzideł policzane i sławne w lekar-
stwach. - i

Sprowadzano go przez morze czerwone i Egipt,
z wyspy Z'aprobane u dawnych, którą dzis Ceylau
nazywaią, i zdaie się podobną do prawdy, że na-
zwanie Cinamome pierwiastkowie od Couronde
pochodzi, iak się w ięzyku Cyngulanów mianuie.

Pozostaią ieszcze do wymienienia gatunkii podga-
tanki drzewa cynamonowego, z których handlowy
pochodzi cynamon. 7'hunberg powiada, że nie
wszystkie pochodzą z lauru cynamonowego, lecz
t z niektórych osobnych gatunków z niemi zpowi-
nowaconych, daiących korę podleyszą.

Prawdziwy laur cynamonowy czyli właściwe
drzewo cynamonu, podług Choliahsow, następne
ma odmiany: WINRAEZTAY TH

ie /fłasse-courondou albo peni courondou, cy=
namon miodowy, mia wielkie, szerokie i grube li-
ście, wydaie korę naywybornieyszą z nader przyie- -
mnym smakiem. ; AE.

2* Nai-courondou, cyn
canel po Hollendersku,tak
poprzedzaiący. AE PJ

3e Capoure-courondou, cynamon kamforowy,
znayduie się tyłko w prowincyi cesarza ceylańskie-
go. Korzenie iego kamforę wydaią, a za nacięciem
kory sok kamforowy występnie. Kora zaś tego
drzewa mniey iest cenioną.

4 Canatte-courondou, albo cabatte, cahatte,

catte-eouronde, cierpki cynamon. Liście iego mniey -
sze odpoprzedzaiącego, kora mocno ogrzewaiąca,
ze smakiem szczypiącym połączona. Te cztóry ad--
miany są lepsze od wszystkich,
__ Be Souveł albo saevel-courondou, cynamon
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dziey nierówną, iest odmianą prawdziwego cyna*
monu, ale mniey cenioną od następnych.

6* Łaurus Cassia Ł. który Thunberg za ga-
tunek lauru cynamonowego poczytnie, lecz podług
innych botaników od niego się różni, daje pod na-
zwiskiem davouł albo daoułcourondou, biały lub
płaski cynamon, którego twarda i zbita kora nic
się nie zwiia. Mało ieszcze wybadany.

7e Odmiana lauru kamforowego, Zaurus Cam-
phora L. które liście cienkie, długie, haczykowaie
1 wązkie, daią cynamon nica-courondou zwany,
który mało się ceni.

8* Catourou-courondouCynamon ciernisty, po-
chodzi z drzewa zupełnie różnego od lauru, gałę-
zie iego są cierniste, a liście bynaymniey do cyna-
monowych nie podobne, nadewszystko zaś kora ie-
go nie ma smaku prawdziwego cynamonu.

g* Mał-courondou Cynamon kwiecisty, o tym
„ dokładney nie masz wiadomości, w poprzedzaiącóm
-doniesiemu mi

  

 

tóre się znayduią.

108 7 ompat-courondou , Drzewo cynamonowe
z trzema lisciami, albo raczey z liściami wóydzielne-
mi (f). Ą A

  

  

Podług Poiure ma się znaydować w Kochin-
chinie ponockA edniego cynamonu, który daleko
ceylański prz zi; iakoż Chińczykowie czićry
razy drożey go płacą. kk

Wiadomo iak P. Godeken dyrektorindyyskiey
kompanii francuzkiey owoców drzewa cynamono-
wego w Ceylan dostał. Te naypierwey w Pondi-
 

(£) Thunberg Foyage t. II. p.4o9. Wyraz canelle wywodzą nie-
którzy od Caine wałka odEresiha rego, a naawanie
xuvauóuoy mogłoby Amome de chine, czyli de Sin znaczyć,
jak starożytni za swoich czasów maymnieypoznane kraie Azyi
wschodniey mianowali. jag C A



cheri zasadzono, a drugie do wyspy francuzkiey
sprowadzone, dosyć rychło dały się rozmnożyć,
bo drzewo to prędko rośnie. Potćm sprowadzono
do Kaienny 1 na wyspy Antylskie, gdzie się te
drzewa po dziś dzień bardzo rozmnażaiją i dobrą
wydaią korę. Kwitną one na rok dwa razy, ie-
dnakże zbiór kory cynamonowey nie iest tam do
pewnych czasów przywiązany, a sama kora nie tak
się troskliwie wybiera iak w Ceylan.

Drzew tych nie należy blizko zasadzać, ani też
w mieyscach cienistych lub błotnych, bo grunta
zbyt suche, albo na wielki wiatr wystawione równie
im nie sprzyiaią. Gałęzie niepotrzebne powinny bydź
obcinane; na gruncie nieco wilgotaym korzenie wy-
daią wiele odrośli, chociażby pień główny był ścięty.

Kiedy Hollendrzy sA towarami korzenne-
mi sobie tylko przywłaszczyć chcieli, wtedy wy-
niszczyli wszystkie drzewa cynamonowe, muszka=
towe i t. d. w tych mieyscach, które do ich posia=
dłości nie należały, albo znaydowały się tam, gdzie
ich uprawy mieć nie chcieli; leczusiłowania ich
w tey mierze były nadaremne,bo tam się znay duie
gatunek gołębi, które owocamitego drzewa się kar-
mią, nasiona zaś czyli same iądrąz wymiotami
w różne mieysca roznoszą. /

Przez szczególną opatrzność natury, maią te na*
siona własność, iż przetrawione w ich żołądku, ła-
twiey nierównie wschodzą, który im za nawóz po-
sługuie. Wszakże i kleykie iagody iemioły (7iscum
album) i ostrokrzewu (lex Aquifolium) rozmnażają
się po większey części przez ptaków, do których mia-
nowicie Turdus viscivorus L. należy,a który ię
nie mogąc strawić, po ziemi i drzewach roznosi;
tak, wiele ptaków wodnych przynaszaią ikrę ryb do
ieziór na wysokich górach alpeyskich, Pireneach
it. d. położonych. Gołębie, które się karmią owo-
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cami cynamonowemi i muszkatowemi, są: Gołąb
zielony z Amboiny, Co/umba aromatica Latham,
karmi się owocami cynamonowemi, a miedziofar-
bny z wysp molackich Columba Alenea Latham
i biały Columba alba Latham gałkami muszka-
towemi. Uwaga Sonnerata (voyag. nouv. Guin.
p. 109. Fig. 103). Frommsd. Journ. d. Pharm.
B. 24. St. 2. 8. 171.

  

Rzecz o cynamonie i kassyi cynamonowey, po-

„
P
R
O
N
,

strzeżenia tyczące się kwasu benzeosowego
w kassyi cynamonowey przez J. A. BucHNeRa.

W niektórych dziełach chemicznych, a między
innemi i w Prechtela (a) znayduie się wiadomość,
że w cynamonie kwas i iest zawarty;
lecz P. Buchner źrzódła tego podania wyśledzić
niemó mz  la Trommsdorfa (b) tyle się tylko na-  

  

  

   

mienia, że P. Fauguelin mniema, iż sól, którą
znałazł w wodzie cynamonowey, iest kwasem benzo-
esowym, i obszernieysze obiecuie czynić badania.

| Jakoż, dalsze śledzenie znayduie się w pismie
peryodycznćm francuzkićm (e),w którćm Fauque-
lin ogłasza rozh ,porównywaiącykorę cynamonu
ceylańskiego z guiańską; lecz w doświadczeniach
swoich, ani śladu kwasu benzoesowegonie znalazł,
ale tylko oley lotny, garbnik, istotę farbuiącą, kley
rośliony i żywicę. Ten rozbiór niżey sięprzytacza.

Przed kilką laty Buchołiz (d) i kassyącynatmo-
nową rozbierał, lecz w niey nie znalazł kwasu ben-

' (a) Grundlehren der Chemie B. +. 8. 363. kadeć-; (b) JournałderPharm. B. +. St. 2. 5. SQBi: x, a=-c) Journalde Pharm. 1817 N* 10. żomau - - ?
G Taschenb. fi. Scheidekinstler und Apothekera.d. J, 1814.

 

 



w 397 wm

zoksowego, ale oley tylko lotny, żywicę, kley ro-
ślinny, brunatno zafarbowaną istotę, do tragakanty
podobną, i włókno drzewne. |
;, fe zatćm ani Fauquelin w ceylańskim i gu-
iańskim cynamonie, ani Buchołz w kassyi cynamo-
nowey, kwasu benzoesowego znaleźć nie mogli;
przeto tćm bardziey zastanawiaiącą iest rzeczą, iż
pomimo to, w niektórych dziełach chemicznych,
kwas ten za częśc składającą cynamon, iest uważa-
ny bez żadnego wskazania źrzódła. Podanie to bez
wątpienia pochodzić musi z wniosku uczynionego
przez /'auquelina.
W takowey wątpliwości, czyli cynamon albo

kassya cynamonowa kwas benzoesowy zawiera, przy
iemno było P. Buchnerowi znaleźć okoliczność po-
sługuiącą do rozstrzygnienia tey rzeczy. Otrzymał
bowiem przed niciakim czasem z handlu kassyą cy+
namonową w wiązkach, a własności iey były na-
stępne: poiedyńcze kawałki cienkie i zwinięte; ni
grubsze nad pół linii; zewnątrz gładkie; kolor bia-

a odły blado-cynamonowy; z resztą mało co różn
cynamonu prawdziwego; odłamrówny bynaym
niewłóknisty ; zapach cyna monowy; smak

lący a SŁCZypiąCy.  ;* 02 Taz E
Od zwyczaynego cynamomn, iak

znaydnie, różniłasię bladszym kolorem, bardziey
w żółtawo wpadaiącym, dA miała powierz-
chnią i równieyszy odłam, oraz rurki źwinięte, da-
leko ciensze. Smak nawet iey był ostrzeyszy, z ni-
żeli kassyicynamonowćy, którą miał pod ręką.
W dystyllacyi wilgotney wydawała ta kora wo-

dę mleczną, maiącą smak bardzo mocny cynamo-
nowy, nie się wszelako oleiu lotnegonie oddzielało:
iednakże po kilka tygodniach zamiast oleiu, istota
biała w cienkich a lsnących listkach na dno-się o-
sadziła, która po pozcoópikn dk: wodny,

» » A:
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| po zebraniu iey i wysuszeniu następne miała wła=
sności. Blask wosku, zapach do cynamonowego po-
dobny, a smak mocno rażący ze szczypaniem połą*
czony; w wodzie mało się zdawała rozpusczać,
w znaczney zaś ilości wyskoku (z którego za doda-
niem wody płyn mleczny powstawał) na powrot
się oddzielała. W eterze siarczanym także się ła-
two rozpusczała, w małey retortce nad płomieniem
świecy trzymana topiła się i w białą zamieniała pa-
rę, która się w górney części szkła pod postacią bia-
łey skorupy osadzała. Z tych doświadczeń możua-
by wnosić, że ta istota biała gatunkiem iest kam-
fory, gdyby się P. Buchner zkąd inąd nie przeko-
mał, iż tak nie iest. Woda zaś cynamionowa, z któ-
rey się ta istota oddzieliła, była ieszcze cokolwiek
mętną, i okazywała tak z tynktarą lakmusu, iako
4 z syropem fiiałkowym, przytomność kwasu. Tem
powodowany, substaucyą rzeczoną ż wodą dystyl-

babie przez minut kilka kłócił, i za pomocą rea-
- geusów, postrzegł charaktery kwasów. Potóm go-
tował ią z wodą dystyłlowaną, a w tey zupełnie się
roiaicinę po oziębieniu zas osadzała się W kry-
ształki listkowate, nieregularne, białe, lsnące. Z wę-
glanami alkalicznemi słabe okazywała burzeniei
krystalliczne formowała sole, które rozpusczone
w wodzie, za dodaniem kwasa wodosolnego, bia-
ły, płatkowy dawały osad. Ammoniiakiem zobo-
iętniona, z nadsolnikiem żelaza, osad sprawiała cie-
listy. , 1 a h

"To wszystko dowodzi, że biała istota krystalli-
czna, w rzeczy samey kwasem: jest benzoesówym,
który od przylegającego oleju, właściwego mu
smaku i zapachu nabrał. Naybardziey żałuje P. Bu-
chner, że się tak poźno o bytności tegokwasu
w wodzie cynamonowey przekonał, kiedy już po=
zostałość w alembiku była wylaną,a Która bez

*
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wątpienia naywiększą ilość kwasu tego zawierać
musiała, i część znaczna wody cynamonowey już
została użytą. Jeżeli w alembiku pozostałość tegokwasu była odpowiadająca tćy , jaką woda unio»
sła; tedy rozumie, iż cynamon takowy z korzy-
ścią użycby można na kwas benzoesowy.

Okoliczność że Z,auquelin 1 Bucholz w roz-
biorach cynamonu i kassyi cynamonowey od-
kryć nie mogli kwasu benzoesowego , kiedy do-
świadczenie Buchrera jako i 7.auquelina dawniey=
sze postrzeżenia bytność jego w cynamonie zape-
wniły: tudzież, że Buchner tyle razy wodę z kas-
syi cynamonowey dystyllował, a nigdy kwasu ben-
zoesowego w stanie krystalicznym nie mógł otrzy-
mać, lecz tylko ciężki oley lotny; nakoniec, że
rozmaite w handlu znaydającesię gatunki kassyi
cynamonowey, bardzo bywają różne, tak co 5f
smaku jako i zapachu; to wszystko zdaje się do-

wodzić, że wiele podobnych znaydować się musi
gatunków lub podgatunków drzewa cynamono-

  

   

 

wego z rodzaju lauru, zktórych jedne zawierają
kwas benzoesowy, gie zaś nic go nie mają.

Winnismy wprawd u
dzo dokładną wiadomość o rzewie yn amonowćm,
a mianowicie .4/bertowiSeba (f) oraz K. P. Thun-
bergowi (g), Flenrykowi Marshall (h), i wielu
innym; lecz wszystkie nie są dostateczne, ażeby
z jakążkolwiek pewnością wnosić można o gatun-
ku lub podgatunku drzewa, albo też z jakich oko-

a the Cinnamon _tree in Ceylon and its severat
sorts; with some additions by Albert eba Philos. Transact.
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17 - 97.106,
(8) amerkirigcn be denZimmtzu Zeylongemacht. NeueSchwe-

ŻA dische A. ft 1780 8. 53. gą „
z) 7 description of the Laurus Cinnamonum etc. Annalsaf|- /_ Plulosophy. oct 1819. p.241. Of Cinnamon as an Articleof|. . Commerce. By Henry Marshal Ksq. etc. Ibid. Nov. p-346.
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lic pochodzą kory, zawierające kwas benzoesowy;
i które go nie mają.

Seba i Thunberg q do 10 odmian drzewa cy-
namonowego opisali, które się na wyspie Ceylan
ujrawiają a częścią dziko rosną, o czćm już Rou-
elle starszy i Firey dokładną podali wiadomość(i).
Ale te wszystkie przez nich wymienione odmiany,
bardziey zdają się polegać na rozmaitych nazwi-
skach temu drzewu dawanych od mieszkańców
Ceylan, a miżeli na scisłóm botanicznćm zadeter-
mibowaniu; tak dalece, że Marshal, który sam
był na tćóy wyspie, a możeiteraz się znayduje,
toż samo potwierdza, dowodząc, że podawane od-
miany drzewa cytamonowego, zależą tylko od
mnieyszey lub większey troskliwości w jego upra-
wie: z resztą wiadomości przez P. Marshall po-
dane bardzo są interessujące (k).

 

   dające doświadczenia kory eynamono-
wey , pochodzącey z wys dy (Ceylań i z Gu-Jany, PRE z.augue| na

Botanik Jaume>» Sł. Hilaire, którego śledzenia
zawsze są gruntowne, chciał wiedzieć, jaka zacho-
dzi różnica którą farmaceuci między cynamonem
ceylańskim i gujańskin postrzegają, iproby obu
tych gatunków /auquelinowi do rozbioru prze:
słał, a ten następne czynił doświadczenia.

   

 

- () Bulletin de Pharmacie T. VI. N.$ p. t93— Trókąd,Jo:
ę ©) Z24. oj z161. 471. uk „4 PY śą”ey mówi P. Buchner o cynamonie z rozpraw P. Mar-_z: _akał,pomieściliśmyiuż w naszym Pamiętniku Z, A. str. 354.
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Cynamon z Gujany (1):
__ Dziesięć grammów z gruba utłuczónćy koty,
ż jednym decilitrem wody przedystyllował. Po
PORA 4 płynu, otrzymał wodę mlćczno-bia-
ego koloru, która mocny miała zapach cynańio-
nowy i smak ostry pobudzający. Po upłynieniu
godzin kilku płyn się wyjaśnił i kilka kropel 0-
leja opadło. Ź powtóriiey żaś dystyllacyi Ww ta-
kieyże ilości jak pierwsza, otrzymał wodę zupeł-
nie przezroczystą, która smak miała daleko prży-
jemnieyszy, ale słabszy nierównie zapach odpiet-
wszey.

Płyn pozostały w kolbie, zapach miał jeszcże
korzetiny, iecz słaby; kolor brutiatno-szarawy; a
smak cierpki ściągający; z siarczanćm żelaza ob-
fity, zielony dawał osad w płatkach,a ż galare-
tą zwierzęcą żółtawy, co pochodziło od garbniki.
Przez działacze chemiczne dały się w tćy dekok- - 4

cyi odkryć sole wapienne i alkalicźne, wyskok zas -

kley pod postacią przeświecających płatków osadzał.

Cztćry grammy teyże samćy kory, nalaró40
grammami wyskoku na5 8,1 przez dni pięć na
słońcu wytrawiano. SĘynktara ymana miała
kolor żółto-czerwonawy, lecz za dodaniem. wody
nic się nie mąciła. Z siarczanemi żelaza i z gala-
retą źwierzęcą takie dawała osady , jak wódnaod
dystyllacyi pozostałość. Przeż wytrawienie wyskdz
kiem utracił cynamoń + ze swojego ciężaru:

A Cynamon cejlański:

Produkia dystyllacyi tego cynamonu; pódo»

  

   

bnym postępując sposobem jak z pierwszym, das
 

(i D Gujany drzewo cynainonowe nie bil dawić bo w r. 1772
© gttodkcwiośą ało |lecz źzanaóył małatylko ilość do Fraa-

eyi się sprowadza (B, z
"W 667
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leko więcey zawierają oleja; smak i zapach był
ich nierównie słodszy i przyiemieyszy. Pozostałość
w kolbie zawierała garbnik z istotą brunalnawą,
farbującą, która częścią w wyskoku, częścią w wo-
dzie bywa rozpusczalną, jak z cynamonu z Gujany.

Wodny extrakt cynamonu Ceylańskiego nada-
wał wyskokowi żółtawą farbę, lubo się w nim ze
wszystkićm nie rozpusczał; tak się zachowywał i
cynamon z Gujany. Część extraktu nierozpuscza|-
na w wyskoku, miała własności kleyku z garbni-
kiem pomieszanego.

| Rozczyn extraktu wyskokowy, dosuchości wy”
parowany, zostawił czerwoną istotę, która się pra-
wie zupełnie w wodzie rozpusczała, cokolwiek
tylko lekkich pozostało płatków, które miały pozór

, żywicy, a przynaymniey na ogień wystawione ule-
/<ciały pod postacią pary białego dymu z zapachem
korzennym.

12 on wodą wytrawiony, wyskokowi nada-  żółtawą farbę i ślad tylko przytomne-
go garbniku okazywał.

* „sposobemcynamon, wyskokiem i wo-
dą zupełnie wytrawiony, dawał w dystyllacyi su-
chey produktc leyny zesmakiem kwaśnym, z któ-
rego za dodaniem czystego potażu, ammonijak się
wydobywał. Węgiel pozostały , zamieniony na po-
pioł, zawierał wiele węglanu da i cokolwiek
węglanu alkalicznego, wszelako śladu wyraźnego
soli fosforycznych nie okazał. %

Czićry grammy cynamonu ceylańskiego z 40
grammami wyskoku na 56*, przez dai pięć nasłoń-

 

 

_€u wytrawione, sy tynkturę daleko mocniey za-
, farbowaną, a niżeli kora cynamonu z Guiany; wię-
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cey leż zawierały części extraktowych, co się po-
kazało ze xe a wadze. Ilość części rozpusczal-
nych s Wynosiła. x BB
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Kora cynamonowa z Ceylan, przez dni 4 na.
słońcu eterem siarczanym wytrawiana, dała płym
tylko blado-żółtawy, kiedy taż sama kora z wy-
skokiem, tynkturę formuie mocno zafarbowaną;
z czego się okazuie, że farbnik kory cynamono=

wey w eterze nie iest rozpuśczalny.
Z tćm wszystkićm, eter siarczany zabrał co-

kolwiek części extraktowych, bo po wyparowaniu
pozostała istota żółtawa, na wpół płynna, ostry
zapach i wonię zupełnie kory cynamonowey ma-

iąca. Zdaie się że ta pozostałość była mieszaniną
oleiu lotnego z wyskokiem.

Różnica, iaka między cynamonem ceylańskim
i guiańskim zachodzi, zdaie się zależeć na wła-

snościach oleiu lotnego, który w guiańskim dale-
ko iest ostrzeyszy i zbliżony do pieprzowego.

Jeżeli drzewo tę korę daiące, tym samym cy-

namonu iest gatankiem, iak botanicy mniemaią,
tedy różnicę co do obu kor własności, koniecznie

ziemi czyli klimatowi, albo raczćy obu przypisać

należy. móć! i

To, co bydź może interessu

biorze, i co może żźdemu :   
   

   

"Bagibyło wiadome,

iest przytomność znaczaćy ilości garbniku. Gar-

bnik ten zdaie się bydź zistotąźwierzęco-roślin-

ną i z kwasem połączony, który to ostatni, kom-
binacyą pierwszych w wodzie, czyni rozpusczalną,

jak się to zdarza w powłóce nasienney bobu, wso-

czewicy iw łusce kasztanów. Ta to Źwierzęco-

roślinna istota iest przyczyną, że infuzya cynamo-

nu z siarczanem żelaza oliwkowo-zielonego nabie-

ra koloru, ponieważ brunatnawa cynamonu far-

ba wzwiązek wchodzi z kombinacyą błękitną że-

laza z garbnikiem. | e” vsz

- Z tego wypada, że wzastosowaniu medycznóm
kory cynamonowey; W proszku, w infuzyi lub
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tynkturze wyskokowey, zawsze się daie chorym
mieszanina oleiu lotnego, garbniku, kłeiu roślin-
nego, z pierwiastkiem farbuiącym i z kwasem. Buch
ner fiepert. B. 6. S. 1.

 

Uwagi nad sposobem robienia kwasu wodosin-
nego przez P. Schradera assesora medyczne.
go w Berlinie.

Z pomiędzy różnych sposobów robienia kwa-
su wodosinnego do lekarskiego użycia, za naylep-
sze uważa P. Schrader podane przez PP. Jttne-
ra i /augquelina. Sposób Jttnera dla tego ma
b;dź dogodnieyszy, że wnim za główny materyał
do robienia kwasu wodosiunego używa się wodo=
sinian potażu i żelaza, artykuł handlowy, który
w każdym czasie łatwo bydź może nabyty. Wsze-_* lako i ten sposób ztćy miary niedogodny, że wy-
„maga wielkiey bardzo ostrożności w. samćy robo-cie, A mniey, drugi raz więcey płynu nieBac, tyllować, naczćm równość skutku naybar-
dziey : (a) Temu trudno zupełnie zapobiedz,
1ieden tylko na to pozostaie środek, ażeby przyi-
mnik od czasu « ier. ć odretorty, 1 Wa.

© puią (a płyn przeszedł do miary nale-żytey. Wszakże 1 wtakim razie zachodzi wielkaadocodność: że przy Daywiększey ostrożnościw działaniu, część znaczna kwasu wodosinnego i-
dzie w potratę, a chodzący około tego, mniey
lub Więcey wystawionym zostaie na działanie wy-ziewu kwasu wodosianego. Drugi środek zapo-
bieżenia tćy nieprzyzwojtości zależy na tćm, aże-

 

  

 

   

    

  | ) Różnicajękąchę aka preparaciepostrzegać daie , kioiąe go£ z iedney lub drugiey aptćki:poekakać może iod nieiedno-ślyuey świeżości, równie iak od niestosownegogo utrzymania.  3
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by wziąć zamiast przyimnika zwyczaynego, wal-
cowaly; do niego nalać tyle kwasu wodosinnego,
ile się ma przedystyllować. Przyimnik ten usta-
wia się w kierunku stosownymdo spadu szyi re-
torty, z oznaczeniem mieysca do którego płyn zay-
muie. Po wylaniu kwasu iuż gotowego, stosuie
się taż flaszka próżna i dystylluie do kresu ozna-
czonego.

Za przyczynę łatwego rozkładania się kwasu
wodosinnego , robionego sposobem P. Jttnera, na-
znacza P. Schrader zbyt małą ilość wyskoku do»
danego, albo (ieżeli wyskok był zasłaby), i za nad-
to wielkie ogrzanie, mianowicie w powtórney re-
ktyfikacyi, którey naybardziey unikać należy; zwła:
szcza, że mała ilość przytomnego kwasu siarczane=
go we względzie lekarski
bart w kwietniu sześć uncyy kwasu wodosinne-
go sposobem Jitnera przygotował, dobry biorąc
na to wyskok, i do miesiąca lutego w roku na.
stępnym, ani śladu rozkładu nie postrzegł, cho--
ciaż kilka fłaszek było otwieranych. Radzi zatóm
P. Schrader dla uniknienia mogącego nastąpićroz-
kładu, zamiast wody brać wyskok, do rozlania k wa-
su siarczanego, maiącego się użyć do rozłożenia
wodosinianu potażu i żelaza, toiest: na ośm części,
wodosinianu potażu i żelaza, cztćry części mocne-
go kwasu siarczanego, 16 części wyskoku, i 0s0-
bno ieszcze cztćry części wyskoku wlać do przy-
imnika. Z tego przedystyllować 12 części.

* Sposób 7auquelina, dla tego przenasza nad
inne,że dystyllacyi nie wymaga, lecz za to samo
przygotowanie siuka żywego srebra, wiele czyni
zachodu i robotę przedłuża: (naylepiey robi się
ten preparat z czystey farby berlińskiey i czerwo-
nego niedokw asu żywego srebra). Alei tą dro-
gą otrzymany kwas = długo iest trwały.
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Dla tego radzi P. Schrader dodawać do niego po*
łowę dobrego wyskoku i dowodzi z własnych do-
świadczeń, że tym sposobem daleko łatwiey daie
się utrzymywać.

Na iednę część sinku żywego srebra, bierze wo-
dy i wyskoku po sześć części. (Tu czyni uwagę
P. Schubart, że tym sposobem kwas wodosinny
słabszy się otrzyma, a niżeli FFauquelina, który na
ośm części wody, bierze część iednę sinku żywe-
go srebra. (Ob. Farmacop. Gałlica. Ażeby z kwa-
su wodosinnego otrzymanego tym sposobem, czar-
ny osad siarczyku żywego srebra zebrać, wielką
zachować wypada ostrożność w samćm filtirowa-
niu; leick szklanny pokrywą, czyli wierzchem ści-
śle przymykać nalezy, aby się kwas wodosinny nie
ulatniał.  Dodaiąc niedokwasu ołowiu do kwasu
wodosinnego, dla pozbawienia go wodorodu siar-

|. €zystego, który do rozłożenia sinku żywego sre-
_ bra był użyty, nie należy go długo w zetknieniu
ę ztym kwasem zostawiać, ponieważ kwas wo-

,

' rozpuścić może cokolwiek niedokwasu

Tu następuią rozbiory P. Schradera prepara-
tów roślinnych zawieraiących kwas wodosinny.

Aqua Lauro-cerasidała w sześciu doświadcze-
niach, średnią biorąc proporcyą 0,26 sinku że-
laznego. Ea $

Aqua Amygdalarum amarar. 0,25.
Aquafolior. Pruni padi 0,10 oraz 0,16.
Oleum Pruni padi aethereum 19;20.
Oleum Lauro-cerasi 16,0. A.
OleumAmygd.dmar.swieży 21,5drugiraz 22,5
Oleum Amygd. Amar. stary 17,6, EZ

, Dla zapobieżenia nieiednostayności wód, za-
wieraiących kwas wodosinny, radzi P. Schrader
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robić wodę ze świeżego oleiu lotnego migdałów
gorzkich, wyskoku i wody, preparat pod nazwi-
skiem „qua Hydrocyanica vegetabilis , która się
równać będzie co do ilości kwasu wodosinnego
z wodą wawrzynosliwową.

Rp. Olei Amygdalar. amar. aether. recent, par. drachmam unam,
Spiritus Vini rectificatissimi unciam unam et semis, Aquae di-
stillatae uncias sedecim et semis, M. $. Aqua Hydro-cyanica
vegetabilis,

Podobnym sposobem można przez sztukę kwas
wodosinny roślinny złożyć, który nie tak odmia-
nom nagłym podlega, iak zwyczayny, a który co
do swey mocy i czystości podobny będzie do te-
go iaki się otrzymuie sposobem/ auquelina, po-
prawionym przez Schradera, BR x 3

Rp.Qt Amygdalar. amarar. aeter. recent,par.drachmam unanć

Spiritus vini alcoholisati (0,815 pond. spec). Aqnae destillat e
ana drachmaś noyem.M.S. Acidum Hydro-cyanicum vegetabile. a

Podane tu proiekta P. Schradera ze wszech '
  

   

miar zasługują na uwagę medy
wątpienia z wdzięcznością przyięte.
Journ. 1821, St. 1. S.94—98,

„Aqua Amygdalarum , czyli Lauro-cerasi, na

mieyscu kwasu wodosinnego.
Zawsze dotąd użycie kwasu wodosinnego rze-

czą iest niezaspakalającą, tak ze względu chemi-
cznego przygotowania, iako też iformy w zasto-

iu lekarskićm. Chemicy albowiem dotąd ie-
: niezgodzili, który _wszystkich sp0so-

bów robienia go iest naylepszy, irzecz niezawodna, że

  

.

  

rozmaitą drogą przygotowany kwas wodosinny,
_ bardzo różney iest mocy, a to pewnieysza , iż bar=
dzo prędko się rozkłada, i iesli naywiększey nie
zachowa się troskliwości, w rótce moc swą i dziel-
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ność traci. Wiele iuż okazało się przypadków, w któ-
rych medycy od 20 do 50 używali kropel bez nay-
mnieyszego skutku, kiedy w innych zdarzeniach
iedna kropla użyta, gwałtowne  iuż wywierała
działanie.

Spodziewać się należy, że połączone usiłowa-nia chemików pewnego coś w tćy rzeczy postano-
wią, I w nowóm wydaniu farmakopei pruskiey,
która iuż się układa, podany zostanie sposób nay-lepszy robienia kwasu wodosinnego.

im to zas nastąpi, życzyćby wypadało, dlauniknienia doświadczeń nie zawsze się udaiących,a nawet i nieszczęśliwych przypadków, ażeby tak,iak i wprzódy, na mieyscu kwasu wodosinnego u-A żywano wody z migdałów gorzkich, albo wawrzynosliwowćy. Pierwsza z tych iest mocniey-sza i zawsze równa, w niey kwas wodosinny mo-©. ea sił organicznych z oleiem lotnym ściśley iest
, żerozkład i uchodzenie tego kwa-su, nietak prędko następować może, a zatóm pro-dukt stanowi iednostaynieyszey mocy, aniżeli w mie-szani nach s U cznych. wm

Woda wawrzynośliwowa używać się zwykła,
po 20 aż do 66 kropel postę juiąc, wszelako iw tćm bywaią wyjątki, ponieważ są zdarzenia że
od kropel 20 iuż narkotyczne następowały skutki,czasowe odurzenie i zawrot głowy.

Chcąc skutek dzielnieyszy sprawić, brać mo»
żna wodę wawrzynośliwową wzmocnioną, Aquałauro-cerasi concentrata s. cohobatą, która po-wstale przepędzając z nową ilością swi ych hściwawrzynośliwu, a taka woda dwa razy iestdziel-nieysza od tamtey. /łoufjeland, Journ., derpracą,
łleilk. 1821. St.4. S. 98. a
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O wodzie wawrzynośliwowey, postrzeżenie Pana
BreLaWskiEGO aptekarza w Tulczynie.

W tomie pierwszym Pamiętnika farmaceuty=
cznego (str. 2538) opisany iest apparat P. Neuhoffja
do dystyllacyi ammoniiaku kaustycznego, oszczędza-
lący naczynia szklanne. Doświaddcżeńie powszechne
wynikaiącey ztąd szkody powodowało mię dawno
do użycia miedzianego alembika z czapką cynową,
1 z rurą taką iak w apparacie rzeczonym, lecz Osa-
zoną w natrąbniku zwyczaynym dla oziębienia pa-

ry przechodzącey. Alenastawienie iego wielezachodu
wymagaiące, skłoniło mię do nabycia przed laty
cztćrnastą alembika w Gdańsku robionego sposo-
bem P. Baume zmałemi tylko odmianami, który
tu w modelu dołączam (a) gdyż mnie bardzo wy-

goduym bydź się wydaie i solnik wapna bez ża-
dnćy trudności może bydź z niego wyymowany.

Z powoda zas, że się tu w Tulczyaiewoda wa-

tów woyskowych armii po fauci
pisywana, w częstćy znaydałąc się potrzebi
bienia, uskuteczniam tow m ie szklann
tak przygotowana, oprócz białawego koloru, za-
wsze mniey lub więcćy czuć daiezapach nieco przy-
palony, a przezdłuższe stanie bardziey mętnieie.|

miesiącu styczniu roku teraźnieyszego, kie+
dy mi przyszło ze 12 i pół funtówliściwawrzy-
nośliwu dystyllować wodę, nie omieszkałem na szcze-
gółowe wypadki zwracać uwagę, zwłaszcza co do
ilości oleyku lotnego, ato z powodu wielorakich

wrzynośliwowa bardzo często używa, a do łazare-

 

       
  

  

postrzeżeń w paiuiętniku farmaceutycznym opisą-
nych,do których stosowałem się w moiey robocie.

 w,

są w wydziale farmaceutycznymą
ge

ge”
$

(2) Model ten zbiałey blachy i dwaiane o których niżey mowa,
kg e £ .* Ą ns LE: k
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Że czterech funtów świeżych liści przedystyllo-
wałem uncyy 15 wody, która dosyć mocny, sobie
właściwy miała zapach z unoszącą się na powierz-
chni błoną, nieiako oleyną, a ta w czasie wylewa-
nia do flaszek, po wię szey części się rozpuściła,
reszta zaś krzepnąć zaczęła. W ciągu dalszey dy-
styllącyi, otrzymałem półtora funta wody słabszćy,
która iuż miała zapach nieco przypalony; wszakże
mąt większy okazała, i po ustaniu się na dno go
osadziła.

Ww ne, iuż dystyllacyi ieszcze półtora
funta ićy przepędziłem do recypiensu, a ta nieró-wnie mocnieyszy zapach miała przypalony.

Z tego się przekonałem, że liście nawet potróy-
ną ilością wody nalane w retorcie szklanney, w ką-pieli piaskowey, nie wydaią czystey wody wa-
wrzynosliwowey, ale zawsze przypaloną, a robota
do 42 godzin zwykłą się przeciągać. Użyłem prze-

*
m» to alembika cynowego, którego tu model przyłą-

_czam. Nałożyłem do niego świeżych liści fun-p ,Dąktóre dwanaście funtów nalałem

y+ przedystyllowałem w kąpieli wodney, ro-
botabez porównania prędzey się odbywa, a niżeli
w retorcie, bow przeciągu god: in dziesięciu SiĘ

funta iuż otrzymałem ACz apach iey był przy-
iemny i bardzo mocny. W ciągu dalszey dystyl-
ley otrzymałem futtów dwa, która lubo słabszymiała smak i zapach, iednakże dosyćbyła mocna
i bez zapachu przypalonego;aw trzecim okresie
dystyllacyi woda otrzymana w ilości 5 Shół. fate;
lubo zapach miałabardzo słaby, żadney przecie
czuć nie dawała przyjalenizny. W tey dystyllacyi

także, w pierwszym i drugim okresie okazywałasiębłonka oleyna unosząca się na powierzchni.
Z tych doświadczeń przekonałem się, że dysty

lacya wody wawrzynośliwowey daleko korz:

kę
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odbywa się w alembiku cynowym, chociażby ten
w miarę ilości wody bardzo był duży, a niżeli
w retorcie szklanney. Liście w alembiku pozostałe,
iako też i dekokcya, kolor miały ciemno-brunatny,
bez żadnego zapachu. Smak dekokcyi był na po-
czątku iałowy, następnie zaś nieco szczypiący 1 nie-
iakieś drętwienie na ięzyku sprawował. Chcąc zaś
przekonać się czyli nie wywiera działania na orga-
nizacyą zwierzęcą, dałem ićy pół uncyi psu mło-

demu, iednakże ta ilość żadnćy w nim nie sprawi-
ła odmiany.

Maiąc wzgląd na ważność wody wawrzynośli-
wowóy w"R lekarskićm, ażeby ią, ile bydź mo-

że, w zupełnćy otrzymać dobroci, nie przestałem

na dwóch poprzedzenczch doświadczeniach, ale
przedsięwziąłem ie robić innym ieszcze aniżeli do-
tąd sposobem, do czego użyłem ślepego alembika,
który tu także w modelu przyłączam.

tym celu użyłem dwa funty świeżych liści >

wawrzynośliwowych, umieściłem 1e do alembika

ślepego bez naymnieyszego dodatku wody, dystyl-

lowałem przez godzin g. _Poukończeniu roboty

otrzymałem funt iedenpłynu, który był nayczystszą

wodą wawrzynośliwowąbezżadnego odrażaiącego
zapachu imątu, w samym zaś alembiku znalazłem
liście zupełnie suche, daiącesięna proch ucierać, i
nic nie mag zapachu, kolor ich był blado-

zielonawy. tego zdaie się okazywać, że w dy-

styllacyi drogą wilgotną liści | psiąrzywolivdwych,

woda na nie nalana znaczny musi mieć wpływ na

ierwiastki ie składaiące, ponieważ dystyllniąc też

liście z wodą w kąpieli wodney, wyraźnćy co do
koloru podlegaią odmianie.

-_ Dodać tu muszę własne postrzeżenie, że drzewka

 wawrzynośliwu dosyć łatwo się przyymuią i daią
rozkrzewiać, przez samo rozsadzanie gałązek ścię-
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tych, do ziemi dobróy; wszelako zimę i w naszym
osyć łagodnym klimacie, nie łatwo wytrzymują:

krzaki zostawione, pierwszey zimy aż do samych
korzeni wymarzły, iednakże na wiosnę wypuściły
odrośle, ale w zimie następney zupełnie nawet
z korzeniami wyginęły. Z tego wypada, że maiąc
zamiar drzewka wawrzynośliwowe rozmnażać, na-
leży oddzielone gałęzie na grant w dobrą ziemię
posadzić, gdzie do iesieni wybornie się Przyymą,
ale na zimę koniecznie do wazonów przenieść po-
trzeba i utrzymywać w mieyscu zę; zbyt wielkie zi-
mno dochodzić nie mogło, a to nay epiey wsklepie,

Sposób robienia preparatu merkuryalnego (Mer.
- curiussołubilis Hlahnemanni)przez P. F. MAYERA:

Chociaż sposób robienia tego preparatu przez

 

jednakże an Mayer go sprostował następułącym
sposobem: Żywe srebro rozpuscza za pomocą ciepła  
w. czystym kwasie salerowym. Do wrzącego rozczy-
nu saletranu żywegosrebra,po małćy części do-
daie tegoż metallu i mocno adługo flaszkę kłóci
(naylepićy służy na to flaszka formy zw czayney,
iaka się do odprawy lekarstw używa), póki rozciek
nie zmętniele. Wtakim razie trudno rozpusczaią-
cy się saletran żywego srebra opadnie na dno. Po
oziębieniu płyn zlewa, i znim pokilkakroć takimże
postępuie sposobem. Zebrany saletran żywego srć-
bra składa się na papier wodny, dla osiąknienia
płynu, ieszcze się bibułą osusza przez wyciskanie,
rozpuscza w 12 lub 16 częściach wody; a dlaroz-
czynienia nierozpusczalnych cząsteksaletranużywe-
go srebra, rozlanego kwasusaletrowego kroplami
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dodaie, ogrzewaiąc, póki się wszystko nie rozpuści.
Z takowego rozczynu osadza wszystek niedokwas
żywego sićbra mało ukwaszony, przez dodanie wo-
dą rozlanego ammoniiaku. Takim sposobem, mówi
Pan Mayer, iak się z licznych doświadczeń prze-
konał, otrzymuie się naypięknieyszy z iednorodnych
cząstek złożony, ciemno-czarny, axamitnego poły-
sku preparat w naylepszey dobroci. gy

Do tego artykułu Pan Buchner następuią
dodaie uwagę, że sposobem Pana Mayera w Szcze-
cinie, który w nowey farmakopei pruskićy iest przy-
ięty, równie prędko, łatwo 1 dobry otrzymać mo-
żna ten preparat, gotuiąc żywe srebro w rozlanym
chemicznie czystym kwasie saletrowym przez go-
dzin 7 lnb 8, w retorcie z tubulaturą, dodaiąc co-
raz w miarę ubywaiącego płynu wod) wrzącćy do
saletranu żywego srebra w retorcie. Po upłynienia
tego czasu, saletran żywego srebra mocno się roz
lewa wodą dystyllowaną i zwyczaynym sposobem
czystym precypituie się ammoniiakiem. Buchner Re=
pert. B.3. 8.260. >

  

Lac Sulph uriss

Pan Rinkmleko siarczane następuiącym robi
sposobem. Na mieyscu potażu albosody, bierze
dla oszczędzenia wapno; dwieczęści siarki z iedną
częścią niegaszonego wapna zmieszane, gotuie z sze-
ścią częściami wody w kociołku żelaznym przez go-
dzinę ;rozczyn zi przezworek spiczasty, gąszcz
powtórnie ieszcze w wodzie wywarza, zcedza, wy
ciska i t d. Do osadzenia siarki zRoe siar-
<czyku wapna, radzi brać prosty ocet; lecz tym
sposobem zawsze cokolwiek osadzi się winianu wa-
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pna, który razem z siarką opadnie, a ten potrzeba
jeszcze przez kwas wodosolny oddzielić. Nawet i
occlan wapna z tey roboty otrzymany, przykry ma
zapach siarki nieznośoie wonieiącey 77.estrumba,
którą ieszcze przez wyskok rozpuścić i oddzielić
należy; z tey przyczyny ledwoby można z korzy-
ścią occian wapna, Za produkt uboczny otrzyma-
ny, do robienia kwasu octowego użyć.

Pan Kastner radzi przeto. osadzać siarkę z roz-
czynu siarczyku wapna, przez rozlany kwas wodo-
solny, zamiast octowego, a solnik wapna w tym
razie otrzymany użyć do robienia kwasu winnego.
Wiadomo bowiem, że w gotowaniu kamienia win-
nego z kredą, zoboiętniony winian potażu w rozczy-
nie soi przez solnik wapna się rozkłada i
oddziela pod postacią proszku, a solnik potassuś w płynie rozpusczony pozostaie. Professor Kastner

h ana to ieszcze zwraca uwagę, że do sprecypitowa-
ł nia siarki, z korzyścią użyty bydź może kwas drze-

, wny. Buchner Repert. B.6. 5.401. Berl, Jańhrb.
11816. 8.249.   

Solnik ammoniiakalny i żelaza należy do da-
wnych w medycynie używanych preparatów. Za-
zyli JFalentini, IzaakHolland, Głlauber, Para-
cels, Fan Helmont, i wielu iuoych, oprócz uży-
cia w leczeniu, uważali ten preparat iakosłużyć
mogący do wynalezienia sposobu uroionego otrzy-
mywania złota. Różne mu ztąd ponadawanoną«
zwiska, iako to: „Aroph Paracelsi, Aroma phi-
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losophorum , Flores auri , Flores calendulae mi-neralis 1 t.d. Sposób iego robienia z początku w la-lemnicy utrzymywany, a poźmiey obiawiony, zale-żał na użyciu do składu iego siarczanu żelaza lubmiedzi; które sole, lubo wtedy za iedno poczyty-wano, dały wszelako początek dwóm różnym pre-paratom, a te poźniey tak z koloru iako i ze 5 ką
ków odmiennych rozróźniono, nazywaiąc ieden es
martis, drugi zaś ens veneris.
W następnych czasach kiedy do składu solnikaammoniiakaluego brać poczęto kopalny żelaza nie-dokwas (Zapis haematites) produkt ztąd otrzymany

Floreshaematitesv. Floresammoniacihaematisati
przezwany został. Chociaż sposób robienia tey soli
oddawna iuż był znaiomy, iednakże rż ał wie-lu trudnościom i wymag niemałych sów. Do. a
tąd ieszcze wszyscy prawie autorowie nie zgadzająsię co do ilości części w skład iey wchodzić ma-
ią; ych. Leonkardi i Schroeder biorą po równey
części niedokwasu żelaza i soli ammoniiackiey. Fschen-
bach, Neumann, Lewis, Dossiei wielu imnych,także od pierwszych podań dstępuią; iednibowiem
samo żelazo, drudzy niedokwasy tego metallu w róż-nych proporcyach brać zalecaią. , Sposobyprzez /V'ie-glebaiBaumeprawiewspółcześnR”sir służyłyzaskazówkę wielu chemikom, do k rych należą mia=
nowicie: Góttling, Hagen,IV estrumb, Pfingst iKlinge. Zależał on w ogólności iak wprzód na pro=
stćm sublimowaniu soli ammoniiackiey zprzyzwoltąilością żelaza lub iego niedokwasu, rozmaitćmi spo-sobami otrzymanego. Fiegłeb nadto przed samą

 

 

   

 

operacyądodaie cokolwiek kwasu wodosolnego.
Lecz gdy preparat ziąd powstaiący nie żawsze ie-
dnostayney bywa natury, przeto Piepenbring całą
massę przed sublimacyą gotować I wyparować ra-
dził. Naywięcey przyczyniły się do wydoskonale=

27
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nia tego preparatu doświadczenia professora San-
giorgio w Medyolanie, Fan Mons i Doerfjurta.
Sposób dwóch pierwszych zależy na sublimacyi soli
ammoniiackiey z żelazem; trzeci solniku tego me-
tallu używa. Wszakże i tą drogą nie zawsze ró-
wny udaie się preparat, bo pospolicie z różnoro-
dnych warst soli bywa złożony, które po ukończe-
niu roboty, przez Joklażnć utarcie zmieszać należy.
Nadto sam przybór dla niewprawnego nie bardzo
łatwy i naczynia szklanne częstokroć w ogniu pę-
kaią. Tey zapobiegając nieprzyzwoitości Schiller,
iuż Wr. 1787 zalecał preparat ten robić drogą wil-
gotną, i część iednę soli ammoniiackiey rozjusczo-
ney w wodzie z 4 solniku żelaza do suchości wy-
parować. Jakkolwiek sposób Schil/era był niedo-
stateczny, wszelako drugim wskazał do wydosko-

 nalenia drogę. A lubo go Złagen, IWestrumb i

tylkoodmi
przez kr

Doerffurt zarzucali; ieduakże P. Borberg farma-
ceuta w Nidda w r. 1794, użył tego sposobu, ztą

mą, iż nie przez proste wyparowanie ale
ałlizacyą preparat otrzymywał. Sam

oezffurt w r. 1805do wydoskonalenia tego pre-paratu w tćm się przyczynił, że na 15 części soli
ammoniiackiey, część iednę brał solniku żelaza przez
krystallizacyą otrzymanego, rozpu iącgo wedwóchczęściach wody £ wszystko razem do suchości pa*ruiąc. Rołoff wr.1804, także przekładał sposób
robienia drogąwilgotną nad sublimacyą , a tęsamę
sól przezkrystallizacyą otrzymywał, iorąc na 16częścisolniku ammounakainego, część iednę suche-
go nadsolniku żelaza. Z licznych doświadczeńpa=

   

  

  

   

miętnego w farmacyi Bucholza , które wr. 1806
czynił,SNzjia się, że skądinąd bardzo dobry spo.
sób przez Roło/fa zalecany, w tem niemałą ma
wadę, że sól przez kilkokrotną krystal cyą otrzy-

  €laza, a
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przeto nie ma prawie różnicy od tey, iaka się przez
sublimacyą otrzymuie. Dla tego Bucholz rozpu-
scza 16 części soli ammoniiackiey i iednę część sol-
nika czerwonego żelaza w 48 częściach wody, i
zwolna do suchości paruie. va

Zastanawiaiąc się nad wszystkiemi sposobami do-
tąd podanemi, robienia tego preparatu, tak drogą
wilgotną iako i suchą, a nie znayduiąc żadnego,
któryby nie miał swoich wadi trudności, osobli-
we w tey mierze czyniłem od lat kilku badania,
których następne tu przytaczam wypadki.
Óśm części soli ammoniiackiey, dwie części żół-

lego niedokwasu żelaza i 12 części kwasu wodo-
solnego mierney mocy, rozczyniłem w 14 częściach
wody i gotowałem przezpół godziny w naczyniuporcellanowóm, cią le rurką szklanoą mieszaiącj
po czćm płyn żółto-złotawego koloru od osadu zce-
dzony,odo zupełney suchości wy-
parowałem. WW tey robocie uchodziła ciągle para
kwasu wodosolnego, a sól otrzymana wszystkie
miała własności dobrego preparatu. ż

Drugim robiąc sposobem, wziąłem na osm czę:
ści soli ammoniiackiey , 12 częścisolnikuwapna su-
chego, trzy części żółtego niedokwasu żelaza i sześć
części mocnego kwasu siarczanego, rozlewaiąc go
20 częściami wody dystyllowaney. Wszystko to
razem przez pół godziny gotowałem, płyn żółto-
pomarańczowego nabra koloru, i który„po.przefil-
trowaniu i oddzieleniu tak o gips a iako i niedo-
kwasu żelaza, do suchości wyparowa

 

    ż

Chociaż preparata temi sposo »ami przezemnie
otrzymane, zdają się cokolwiek różnić od składu,
iaki ze sposobu Bucholza powszechnie przyiętego,
wypada; iednakże, kiedy z drugieystronywłasno-
ści ich mogą bydź zawsze tednostayne , a ilość soli
żelazney z większą nierownie ścisłością drogą wil-

> 27
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gotną, a niżeli w preparacie otrzymanym przez sub-
limacyą oznaczyć można, moie przeto doświadcze-
nia pod sąd znawców ośmielam się poddawać.

Nie przestając na tćm co się wymieniło, i chcąc
inną krótszą drogą zbliżyć się do sposobu Zuchol-
za, w którym wiele pótrzeba czasu, (bo osobny
wypada robić kwas wodosolny isolnik czerwony żela-
za) zdało mi się toż samo uskutecznić przez użycie ciał
takich, do których składu rzeczone pierwiastki wcho-
dzą, i zdolne są połączyć się tworząc rzeczony pre-
parat. |
W tym celu tak iak i w sposobie poprzedzaią-

cym, użyłem czystego solnika wapna w stanie su-
chym, który się często w laboratoryach za produkt
uboczny otrzymuje, a mianowicie w dystyllacyi am-
moniiaku kaustycznego, w którego składzie kwas
wodosolny zawsze iest iednostayny. Wziąłem prze-
to 16 części soli ammoniiackiey, 12 części solniku
wapna suchego, 6 części siarczanu żelaza wyprażo-

.4 białości i5 części kwasu saletrowego, aże-
by ułatwić uniedokwaszenie żelaza. Wszystko to

em we 24 częściach wody dystyllowaney roz-
uściłemiparowałem nad wolnym ogniem w na-

czyniu porcellanowćm, ciągle blizko godziny mie-
szaiąc. Solucya w początki |kolor miała zielona-
wy, wdalszym ci | żółto pomarańczowy; po od-
łączeniu gipsu pozostałego za pom cą filtracyi i po»
należytóm iego obmyciu ciepłą wodą, płyn otrzy»
many wyparowałem do suchości. Wszakże w tym
razie mniey nierównie a niżeli w poprzedzaiących,
wydobywało się pary kwasu wodosolnego.

Preparat tą drogą otrzymany, zawsze iest iedno-
stayny, równą i pewną ilość zawiera żelaza, a zte-
go względu zdaie się zasługiwać naszczególnąuwa-

   

gę. Dodać tu muszę, że we wszystkichz darzeniach
przy końcu działania baczność miećnależy, i pil-

HO
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nie postrzegić, ażeby ogień nie był zbyt wielki;
w takim razie albowiem zanadtó wiele ułatnia się
kwasu wodosolnego, i kolor soli bladszym się sta-
ie, zbliżając się do cytrynowego; dla tego lepiey
przy końcu parowania zdiąć naczynie z ognia, a mas-
sę wilgotną rozdzieliwszy w lekkićm wysusz Ć cie-
ple, poczćm się preparat wyymuię iskłada do sło-
la nieco ogrzanego, korkiem zatykaiącgo szklannym.

 

-

O solniku ammoniiakalnym i Żelaza
przez TEODORA GROTTHUsSsA.

Solnik ammoniiakalny i żelaza (Flores salis

ammoniaci martiales), uważano pospolicie za sól

potróyną, złożoną zsolniku ammoniiakalnego i nie-

dokwasu żelaza (a). Lecz niedawno dostrzegłem, że

sól pomieniona, iak się pospolicie w aptekach znay-

duie, albo i ta, która się podług farmakopei pruskiey

świeżo robi, ani śladu soli potróyney nie zawiera.
Uważać ią RE raczey, iako prostą mieszaninę
z soli ammoniiackiey i solniku czerwonego żelaza

złożoną. Wtedy może tylko cokolwiek zawierać soli
potróyney, maiącey Wskładzie swym niedokwas że-
laza, kiedy będzie przez światło odkwaszoną. Wszak-

że i wtenczas byt tey soli bardzoby krótko był trwa-
ły, gdyby powietrzu atmosferycznemu niezabro-

niono przystępu; ponieważ solnik ammoniiakalny

 

 

(a) Tak uważał niedawno ieszcze i Bucholz w dziele swćm Theo-

rie undPraxis d. Pharm. Chem. Arbeiten Th. 1. 1818. e 536,

dzie nawet powiedziano: „Sół ta iest mieszaniną potr

E abipacyi kwasu wodosolnego, ammoniiaku, niedokwasuz

mocno zoxydowanego, solniku czerwonego Żelaza z przewy Ższa-
iącą małą ilością kwasu wodosolnego«* Cóż to za

woznaczeniu! Wszakże wygodniey przychodzi, podania wzglę-

dem podobnych mieszanin, iakw" winian

tymoniialnego, uważać za kombinacye chemiczne, z połączę-

mia dalszych pierwiastków powstaiące. 8.
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z niedokwasem żelaza, chciwie kwasorad powietrza
wsiąka, a przez to niedokwas żelaza bardziey się
uniedokwasza, i zamienia w solnik żelaza czerwo-
ny i solnik ammoniiakalny.

Ażeby się otćm przekonać, dosyć będzie solnik
ammoniiakalny i żelaza (świeżo robiony podług far-
makopei pruskiey) rozpuścić w wodzie, i ammoni-
iaku w zbytku dodać; a wszystek czerwony nie-
dokwas żelaza osadzony zostanie, tak, że płyn
przezroczysty na wierzchu unoszący się przez żaden
reagens ani śladu żelaza nie okaże. To oczy wiście
dowodzi, że nie masz potróyney soli złożoney z czer-
wonego niedokwasu żelaza, ammoniiaku i kwasu
wodosolnego, inaczey w zbytku dodany ammoni-
jak, niepowinienby sprawiać osadu; iest wprawdzie
kombinacya potróyna ammoniiaku z solnikiem zie-
łonym żelaza, ale taki związek nie daie się zwyczay-
nym sposobem przez wyparowanie w otwartćm po-
wietrzu do stanu stałego doprowadzić, gdyż roz-
czyn takowy już w czasie filtrowania mąci się, i

> A niedokwas_ jelaza bardziey uniedokwaszony osadza."W tćm się postrzega, że krople w czasie samego
sączemia się z filtru, zupełnie są przezroczyste; ale
iak się tylko w spadania na dno naczynia zetkną
z powietrzem,coraz się mącązpowodu oddziela-
jącego się niedokw Krople przezroczyste
takowego rozczynu, wpusczone do solucyi wodo-
sinianu potażu 1 żelaza, daią osad biały, następnie
w sino wpadalący, i nakoniec zamieniaiący się w i-
stotną farbę berlińską. Zwodosinianem siarczy-
stym potażu, nie źmienia się takowy rozczyn, lecz
się powoli płyn czerwonym staie, kied znayda-
iący się w nim w zbytku ammoniiak, Kilką kro-
plami kwasu zostanie zoboiętniony. Przy tćóy oko-
liczności uważam za rzecz potrzebną dodarłź, 36.
niedokwas żelaza, z kwasem węglowym połączo-
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ny, w związku będący z węglanem potażu albo so-
dy w wodach mineralnych, nie daie się odkrywać,
ani przez wodosinian potażu i żelaza, ani też przez
wodosinian siarczysty potażu, ieżeli się wprzódy
nie pasyci alkali, soda, albo i niedokwas żelaza
mocnieyszym kwasem, toiest, wodosolnym lub oc-
towym. Taki iest przypadek w wodzie Geilnauera
skięy mineralney (b). Wszelako strzedz się należy
w zbytku dodawać kwasu mocnego, wtedy albo=-
wiem, kiedy się wodosinian potażu i żelaza bie-
rze dla doświadczenia, ten ostatni od zbytku kwa-
su dodanego sam zostaie rozłożonym, i daie powód
do powstania farby berlińskiey, z samegoż użytego
na to wodosinianu potażu i żelaza. Dla tego pe-
wnieysza iest używać za reagens na żelazo solu-
cyi gallasu, albo wodosiniauu siarczystego potażu..
Scherer alig. Nord, dnnał. RB. 4, S. 16.

 

JFiadomość o wodzie Selterskiey (a).

licach nadreńskich wiadomość, że sta jżytne Źró-.
dło selterskie, iuż przestaie wytryskać wodę, tak
bardzo w wielu chorobach skuteczną. Z tego po-
woda, równie iakoizdrugiey okoliczności, że nie-
była na mieyscuchemicznie doświadczaną, ale tyl-
ko we Szwecyi przez zeszłego Bergrmanna, chcia-
no, ażeby rozbiór przy zródle byłuczyniony. Ja-

Przy końcu wieku przeszłego rozeszła się w oko-

  

 

(b) Obaczmoię rozprawę o wodosinianie siarczystym. Schweigger
Journ. B. 20Ś. 243.

(a) Wyiątekz dzieła , Beschreib des Gesundbrunnen in Selters.
in4 eines grossenIFerks von Johann Gerhard Re-
inhard Andra, dem Herrn DD. Ferd.nandFVurzerzurPrufum,
orgelegt won Jokann Friedr. JVestrumb. Mit einer Vorre
omRitter won Zummermann. Marburg 1813,in69.
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koż wybrano na to J. R. G. Andrae, sławnego
aptekarza w Hannowerze, który rozpoczętego dzie-
ła z powoda choroby 1 zakroczonćy śmierci doko-
nać nie mógł, ale zdał swą robotę sławnema
JF estrumbowi, ktory ią wr. 1794 ukończył.

Nie masz podobno nigdzie, mówi autor, sła-
wnieyszego źródła mineralnego, tak co do skutków
lekarskich samey wody, iako i wywozu ićy do ró-
żnych kraiów, iak w Se/ters w xięstwie nassauskićm.
Mechaniczne zatrudnienia handlowe przy tćm zró-
dle na 4dzielą się części: pierwsza ogranicza się do-
świadczaniem zdatności naczyń. Hlaki kamienne, czy-
li krażki które maią bydź wodą mineralną napełnione,
w liczbie 12 do 18 tysięcy, zwyczayną w przódy nale-
walą się wodą, szykuią w szeregi i zostawiaią przez
noc dla doświadczenia, czyli nie przeciekaią.

Nazaiutrz zrana, przystępuje służący do tego
przeznaczony i odbiia tym hlakóm szyyki, które
wodę przesączyły lub wsiąkły; dobre zaś, które_ tę wytrzymały probę, oddaie kobietóm, a te skła-

_daią iedoskrzyń i odnoszą do źródła.
aeKobiety, których pięć lub sześć do tego iest

przeznaczonych, przyklękaiąc około źródła, zay-
muią się samćm tylko uapełnianiem. Każda bierze

ięć hlaków, zanurza ie do źródła na
ale pod powierzchnią wody, a na-

. pełbiwszy ustawia do skrzyń na to rzygotowanych,
w których się po 100 sztuk mieści. żż: i

3e Kodkowańieśń zaymuie się trzechlub czterech
mężczyzu. Ci naprzód walcowate drewnuszka do
szyi każdego hlaka w kładaią dla wyparcia zbyte-
czney wody i zrobienia mieyscanakorki, które na-
tychmiast całą siłą wciskają i drewnianym zabiiaią
młotkiem, część korka sterczącą zrzynaiją,atak
przygotowane oddaią do osmolenia. _ |

 

a BE
«eh43 AF:

f Kjg.



< 4325 =

4e Osmolenie, Każdy hlak w przódy przewraca
Się-i uważa czyli z niego woda nie przecieka, akie-
dy dobrze iest zakorkowany, zanurza się szyyką do
smoły roztopioney, białą wyprawną zawiąznie skór=
ką, i powtórnie do smoły zanurzywszy, piętno wy-
ciska się pieczęcią źródlaną, po czóm pakuie do
skrzyń przygotowanych.

 

Odbyt wody selterskiey nadzwyczay iest wielki,
tak, że przez rok przeszło 1,600,000, hlaków się
ióy wysyła. Na to wychodzi odpowiednia ilość
korków; 25,000 funtów smoły, 26,000 na biało
wyprawnych skórek, 1,500 funtów szpagatu i 30
sążni drzewa natopienie smoły; w brak idzie 55,000
nowych hlaków, które na mieyscu rozbiiaią, iż nie
są zdatne do utrzymywania w należytey dobroci tey
wody. W r. 1791 oddano iey whandel 1,215,708
hlaków nowych większych, 25,898 nowych pół
hlaków i 516, 554 hlaków iaż używanych. Wiado=
mość tę autentyczną autor z regestrów urzędowych
kamery churtyerskiey zebrał. Jedno to zródło czy*
ni rządowi na rok 60,000 złch czystey intraty.

Podług zaprowadzonegooddawna zwyczaiu,
źródło w Selters corok trzyrazy się wymierza, i
tak wiele dostarcza wody, iż podług rachunka uczy-
nionego, na każdąminutę po 40 funtów A ko-
lońskiey wydaie.We 100 calach kubicznych wo-
dy selterskiey Wraz przy źródle, zawiera się po-
dług P. Andrae 124 cali KooaKA gazu kwasu
węglowego; kiedy Bergmann tylko 59 calów te-
go gazu w podobneyże ilości wody znaydował.
Takowa strata bez wątpienia zdarzyć się imusiała
w przewozie do Upsału. 3 :

Ilość części stałych we 100 calach tćy wody
zawarta, wyraża poniższe wyszczególnienie przy
którćm i Bergmanna rozbiór się dołącza. |
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IV'edług IPestrumba. Według Bergmanna.

 

Solniku sody kryst. . . 9834gran 109 +
Siarczanu sody kryst. . 4 44 o
Węglanu sody kryst. . g7 24
— wapna 14 4 17

"—  magnezyi SZ : 29 4
— żelaza ś 3 0

Ziemi krzemionki . . . 1 4 o

2% a
Gazu kwasu węgł. cali 124*1 100
W tym rozbiorze brał za miarę /7//estrumb

cale paryzkie a Bergmann stosował swóy rozkład
do wagi i miary szwedzkiey, która się znacznie
od pierwszćy różni, bo 100 calów szwedzkich
równa się 76,5 paryzkich. 7rommsd. Journ. B. 29.
Sł. 2. S$. 266. ©

 

Niektóre proby czynione z wodą zródlaną w mia-
sieczku Plissa Pana PopBipiĘgry b. marszałka

. dziśnieńskiego, położonem w tymże powiecie,
przez P. ZADWOYNIA prowizora w Głębokićm.

«R powoda że źródło znayduiące się w miaste-
„czku Plissie, wydaie cokolwiek zapachu siarczyste-
go, wnosić poczęto, iż iest mineralne; i przeto we-
zwany zostałem w r. przeszłym (1820) od właści-
ciela, dla doswiadczenia tey wody.

Dla wielu przyczyn, a mianowicie że pora była
iesieuna i dźdżysta, i że to zródło świeżo obma-
rowano kamieniami z wapnem (bo właściciel kazał
iuż nawet wygodne przy nićm wystawić łazienki),
nie mogłem uczynić prób dokładnieyszych nad te,
które tu wyszczególniam. | 5

Woda ze źródła wzięta zupełnie iest przezro-
czysta; zapach ma słaby gazu wodorodnego siar-
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czystego, prędko niknący; smak na początku nie:
żnaczny, po nieiakim czasie sczypanie cokolwiek naięzyku sprawnie; ciężkość gatunkowa względem
wody dystyllowaney iak 1,000: 1,004. !

| wa lakmusu iako i papier nią zafarbowany,
ledwo cokolwiek czerwieni; lecz ostatni, wkrótce.
do pierwszego powraca koloru. Syropu fiiałko-
wego, tynktury kurkumowey i nią zafarbowanego
papieru, bynaymniey koloru nie zmienia. Papier
lakinusowy, octem zaczerwieniony, błękitnawo-czer=
wono farbuie. Od tynktury gallasu nieco purpu-
rowego nabiera koloru; po zagotowania zaś, wmi-
nut kilka mętnieć jjoczynai popielatą się staie: a
w godzin 12 pierwsza zbielała, daiąc osad nieco
purpurowy, kiedy zagotowana zenieł nierównie od
śswieżey okazała mątu ciemnego. W obu przypad-
kach po upłynienia godzin 30, oliwkowey nebra-
ła farby. lInfuzya gallasu znacznie purpurowy
w niegotowaney wodzie sprawnie kolor; w zagoto-
waney zas ledwo ślad saladynowey przebiid sięfar=
by. Po 12 godzinach obie ciemno-trawiastemi się
stały, a w miegotowaney purpurowy oddzielił 3
osad, który następnie bard iey ieszcze zciemniał,
woda stała się przezroczystą, lecz po zaj zotowaniu.
wyiasniała. Niegotowana zaś po dwudniowćm Sta-
niu zupełnie czarnego nabrała koloru. Z rozczynem
wyskokowym mydła, tak świeża iak i zagotowana,
nabierała perłowego koloru, ponieiakim czasie 0-
błoczkowaty powstawał osad, i zupełniesię nako-
niec wyiasniła. Eter, kwas winnyisiarczany, sol-
nik barytu, tak w świeżey iaki oeod ża-
dney niesprawiałyodmiany. Wyskok na g2? Aicht.
ledwo po 12 godzinach cokolwiek białawego osadza
mątu. Ź czystym potażem świeża i zagotowana nie-
co bieleie1. mały daie osad. Z ammoniiakiem kau-
stycznym nie wiele się mąci. Z wodą Wapiennąpo.
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równey części zmieszana, wnet perłowego nabiera
koloru i obłoczkowaty oddziela się osad pod posta-
cią płatków. Z kwasem szezawiowym świeża i za-
gotowana równie iak i z nadwinianem potażu, wraz
się mąci. Z siarczanem glinki i potaża, tak zimna
iako i zagotowana, wnet znacznie bieleie, czego
w porównywaniu nie sprawiała woda dystyllowana,
a studzienna ledwo znak mątu okazała. Z saletra-
nem srebra świeża i zagotowana, mało się mąci i
długo osadu nie daie. Mniey działa na nię siar-
czan srebra. Z siarczanem miedzi świeża cokolwiek
się mąci, ciemno-perłowego nabiera koloru, a po
24 godzinach obfity daie osad saladynowy.  Zsiar-
czanem miedzi ammoniiakalnym, świeża mniey się
mąci, a niżeli z poprzedzającym działaczem, a po
24 godzinach oddzieła się cokolwiek osadu salady-
nowego. Z nadsolnikiem żywego srebra wnet się
mąci. Z saletranem tegoż metallu wraz bieleie, a
naybardziey od occianu ołowiu. Proba Złakne-

- manna, gaz wodorodby siarczysty przezeń przepu-
_ sezany, iako i podkwas arszennikowy, żadney odmia-
ny wnićy nie sprawiają.

Stodrachmteywody do suchości wyparowane,
osadziły po bokach słoia gdzie niegdzie drobne
promienisto ułożone gwiazdkowate kryształki. Po-
zostałośćzebranaświatło-szarawego koloru, Waży»
łą z kryształkami gran 5i pół, a ta w wodzie dy-
styllowaney zupełnie się rozpusczała. Ten rozczyn
z anfuzyą gallasu tak się zachowywał, iak woda ze
zródła, ztą tylko różnicą, że nierównie ciemniey-
szy z działaczami dawał kolor, a z węglanem pota-
żu biały powstawał osad. W kwasie octowym, wo-
dosolnym i siarczanym, ze wrzeniem zupełnie się
rozpusczał. Bozczyn tey soli w occie od infuzyi
gallasu po nieiakim czasie mętnieie, daiąc gatunek
atramentu. Po przefilwowaniu przez papierwodny.
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i wyparowaniu osadziły się kryształki białe, wązkie,
blaszkowate, między któremi i gwiazdkowate się
znaydowały, iak po wyparowaniu sameyże wody;
lecz te się nie rozpusczały w wodzie zimney, a le-
dwo cokolwiek we wrzącey. Dalsze śledzenia wy-
padło odłożyć do pory dogodnieyszey.

 

IT.
TECHNIKA.

O użytkach i ważności krzewiny berberys zwaney.

Pan Dełkeskampdowodzi(a), łe krzewina ber-

berysowa (Berberis vulgaris) pierwiastkowie z Ara-
bii pochodząca, która dopićro w Niemczech i in-
nych krajach obficie, dziko nawet rośnie, nie tyl-
ko wsztuce lekarskiey, ale też w technice i w go-
spodarstwie domowóćm, ważne dać może produ-
kta izastąpić obce koloniialne towary. Do tego
należą : En w" "5

1% Kora jey, którą P. Delkeskamp analizo-
wał, tak wiele ma czystegopierwiastkugorzkie-
go, iż wybornie zastąpić może korzenie kwassyi
wyniosłey (Quassia excelsa). Funt kwassyi, ledwo

łót ieden daie gorzkiego extraktu, kiedy z funta

korzeni berberysu 52 łota gorzkiego extraktu mo-

żna otrzymać; okoliczność ta na uwagę medyków
bardzo zasługuie. |

ge Korzenie berberysowe mogą służyć w fa-
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brykach sukiennych do farbowania, zastępując
mieysce kurkumy, żółtey brezylii, iako też orlca-
nu, i gummy gutty; zamiast że dotąd używane są
tylko do farbowania zielonym kolorem safiianu.

Do zastąpienia korzeni kurkumy wschodnio*
indyyskiey, zaleca brać samę korę korzeni berbe-
rysowych, a zamiast orleanu dekokcyą teyże ko-
ry z dodaniem potażu.

Nadto okazuie, że kiedy się korzenie berbery-
sowe razem z korą zdrobnione, w wodzie dobrze
wygotuią, a odwar zwolna się wyparuie do sucho-
ści, wtedy z każdego funta rzeczonych korzeni, 3
do 4 łotów otrzyma się extraktu, który on Saft-
gelb nazywa, i że ten mieysce gammy galty bar-
dzo drogiey w malarstwie może zastąpić; również
extrakt rzeczony zaprawiony cokolwiek potażem,
daie farbę oranżową czyli pomaranczową, zupełnie
do orleana podobną.

Nakoniec kiedy ów Saftgeb, czyli dekokcya
| korzeni berberysowych wywarzona i Wyparowana
/ do suchości, zmieszaną zostanie z indychtem roz-

| nym w kwasie siarczanym i wyparuie się
suchości, wtedy powstaie bardzo piękna zielo-

na farba Safżgriin. |
5* Jagody berberysowe daią przez wyciskanie

sok kwaśny, który w dobrze zamkniętych flaszkach
z przyzwoitą ostrożnością przez lat kilka utrzy-
mywany bydź może, a w gospodarstwie domo-
wćm, naywyborniey mieysce soku cytrynowego
zastępuie, nawet i wfabrykach tak iedwabnych iak
i bawełnianych użyty bydź może zamiast sokucy-
trynowego. Tenże sok bez żadnych dodatków
służyć może za atrament naturalny czerwony, ró-
żowego koloru. Także farbować nim można weł-
nę, miaterye lniane, bawełniczne a mianowicie ie-
dwabne, bez żadnego nawet przygotowania. Na
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zimno lub przy pomocy ciepła, kolor powstaie
piękny różowo-czerwony.
, Tenże sok połączony z dekokcyą korzeni sa-
mey krzewiny, daie farbę nankivową. Jeżeli zaś
sok zaprawiony zostanie rozczynem solniku cyny,
wtedy piękny karmazynowy powstaie kolor. W po-
łączeniu z dekokcyą kory wierzbowey i cokolwiek
kuperwasu czyli siarczanu żelaza daie farbę bru-
natną: tenże sok krochmalem do gęstości rzadkie-
go powidła zaprawiony i potóćm wysuszony, za
kilkokrotnćm dodaniem do tak ususzoney massy
nowey iego ilości, tworzy piękny łazurek, bardzo
użyteczny do prania materyy czerwonych.

Nawet same wysuszone iagody berberysowe,
za materyał farbierski użyte bydź mogą; daią al-
bowiem farbę cynamonowego koloru,któraszcze-
gólniey do iedwabiów iest zdatna. W tym celu

tuią się tylko w wodzie a odwar używa się bez
alszćy przyprawy.

iedy się wezmie wiadro (ohm) moszczu win-
nego, albo z owoców ogrodowych lub też zapra-
wy słodowey, i doda butelka soku berberysowe-
go, a wszystko w miernćm zostawisię cieple,
wtedy dar a prędko niezmiernie mocny powsta-
ie ocet, który iest ważnym dła gospodarstwa ar-
tykułem. i "O

Z samych masion berberysowych po wytłocze-
niu soku, otrzymuie się bardzo dobry oley stały '
przez wyciskanie. PE!

Szypułki czyłi ogonki, na których iagody by--
ły osadzone, bardzo są sprężyste, a zatćm wybor-
nie użyte bydź mogą zamiast włosów końskich
na materace, do wysciełania krzeseł itd. .

Pan Delkeskamp rozróżnia 7 gatunków krze-
winy berberysowey: 1. Berberys zwyczayny z 0-
wocem czerwonym (Zerberis dumetorum fructu
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rubro) który unas wszędzie niemal dziko rośnie,
i z którym czynione były doświadczenia. 2. Ber-
berys kanadyyski ;Zerderis canadensis L). który
szersze ma liscie i tćm się od poprzedzaiącego ró-
Żni; 5. Berberys karłowy (Berberis humilis) ro-
snący w Wirginii, a w Anglii uprawiany. 4. Ber-
berys z owocami białemi, ale ten rzadko kiedy
wydaie iagody. 5. Berberys z owocami czarnemu:
agody tego są czarne i smak maią słodkawy.
6. Berberys kreteński, którego oyczyzną wyspa
Kreta czyli Kandya: ten żadnych nie ma pestek
nasiennych i do roślin rzadkich należy. 7. Berbe-
rys bez ziaren czyli nasion; odmiana zwyczaynego
czerwonego berberysu, która tak obficie rodzi ia-
gody, iak berberis pospolity, a te iagody szcze-
gólniey do marynowania i konfitur są zdalne.

Krzewinę berberysową zwyczayną rozmnażać
można przez ablegry zakopuiąc iego odłogi korzee
niowe do ziemi, iako też i przez odkładanie, a ró-
wnie łatwo rozmnaża się przez sztopry i przez
nasiona (b). ic

Dla korzystania z krzewiny berberysowey w far-
bierniach,następuiące podaieP.Delkeskamp przepisy.

a Nakolor paliowy bierzesię na 10 łokci płó-
tna, funt ieden pokraianych korzeni berberyso-
wych gotuie się przez pół godziny z ośmią fun-
tami wody, dotego odwaru dodaie się osm łotów
ałunu i w tćm się płótno farbuie.

b Na kolor nankinowy, bierze się funt tych
korzeni, ośm łotów potażu i ośm funtów wody
rzeczney; przez pół godziny gotuie się, przecedza,
i wtym płynie 10 łokci płótna ufarbować można.

(b) Łatwo iest berberys z nasion rozmnożyć, lecz to nieinnym
udaie się sposobem, tylko robiąc rowki dosyć głębokie i

" do tych się zasiewa, apotćm przywala ziemią. Nie potrzebu-
je zaśgrantu tłustego, wyborniealbowiem na piaskach rośnie(R    

|
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c Na kolor czerwony bierze się oaśm fantów
soku berberysowego, ogrzewa się do 60? i kła=
dzie się 10 łokci materyi iakieykolwiek, gotuiąc
przez kwadrans. Farba ta szczególniey ma służ
żyć naiedwab i do bawełny; mniey zdatna do far<
bowania wełny.

d Na kolor zielony bierze funt korzeni ber-
berysowych, gotnie się przez pół godziny w ośmiu
fantach wody a do dekokcyi przecedzoney, póty
dodaie się rozczyn indychtowy w kwasie siarczanym,
póki piękny zielony miepowstanie kolor.

e Mniey żywa czyli ciemnieysza farba zielona,
otrzymuie się, kiedy materye'przygotnią się pier-
wey, przez zamaczanie do dekokcyi kory wierz-
bowey, z małym dodatkiem kuperwasu czyli siar-
czanu żelaza 1 potym wypłóczą, a tak przygoto-
wane w dekokcyi korzeni berberysowych będą
farbowane. y«

5J/ Na kolor cynamonowy bierze się funt ieden
korzeni berberysowych, przez pół godziny gotu-
ią się w ośmiu funtach wody, a potćm się w tym
odwarze farbuie. | |

Wszakże idzie tu rzecz ieszcze odokładne wy»
Sledzenie czyli te farby dosyć trważemi się okażą.
Hermbstaedt, Bulletin des Neuesten und JVise
senswiirdigsten aus der Naturwissenschaft B. 6:
1510 8. 37.

Sok porzeczkowy mogący: cytrynowy zastąpić,

Oprócz: samych. cytryn które zHiszpanii i ze
Włoch otrzymuiemy, sprowadza się też znaczna
ilość soku cytrynowego beczkami, który z doyrza=
łych cytryn na mieyscu wyciskaią i oddatą w handel.

i Sok ten ważny stanowi artykuł. Użycie iego
w sztuce lekarskiey, w gospodarstwie domowćm,
a nadewszystko w farbieniach materyi iedwabnych
Pam. Farmaceut. Mil. T. IL N. 5%. 28
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i bawełnianych, bardzo iest wielkie, stosownie
zatćóm i cena się iego podnosi.

Z licznych bardzo doświadczeń chemicznych i
prób czynionych z owocami i iagodami kraiowe-
mi, Okazało się że wiele iest takich, co kwas za-
wieraią zupełnie do cytrynowego podobny, a za-
tóm i sok ich w skutkach do cytrynowego zbliżać
się, musi. !
„,,Że wszystkich iagod kraiowych, naybardziey
obfitują w kwas cytrynowy porzeczki, a miano-
wicie wtedy, kiedy przed zupełnóm ieszcze doy-
rzeniem sok z nich zostaie wyciśniońy; ponieważ
w doyrzewaniu ilość kleiu się pomnaża, a z tego
więcey powstaie cukru, w miarę iak ilość kwasu
bardziey się zmnieysza. |

Ponieważ sok cytrynowy, zawsze bydz powi-
nien, bezfarbny, zwłaszcza gdy się ma używać do
farbowamia materyi iedwabney lub bawełnianey, a
zwyczaynie iagody porzeczkowe farbnik czerwony
zawierają, przeto wypada używać soku z białych
tylko gdzie idzie o uniknienie koloru, chcąc ie
zamiast soku cytrynowego używać. ho

Podłog własnych wtćy mierze czynionych do-
świadczeń P. Złermbstadia, wydaie sześcioletni
krzak porzeczkowy, średnią biorąc proporcyą co-
rok po rzy mecy (c) gron'porzeczkowych z €ze=

go otrzymule się przez wyprassowanie,. póki ie=
szcze.nie są zupełnie doyrzałe, ale twarde i kwa-
śne, dwie kwarty soku maiącego smak ostrzey-
Szy 4 czystszy od soku cytrynowego sprowadzane-
go ze Włoch. gra

Przystępuiąc do wyciśnienia, rozgniataiąsię ia-
gody drewnianym tłuczkiem, wyciskaią, a sok 0=

(c) Meca iest sżesnastą częścią szefla, a szefel berliński zawierą
calów szęściennych francuzkich iLitewskich 2,758, : %

H
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trzymany zlewa się do fas lub baryłek od winą
białego.

Chcąc krzewiny porzeczkowe ż białemi 1ago-
dami, użyć do osadzania kwater, wypada na ka-
żdy krzak 16 stop kwadratowych z płaszczyzny
liczyć, a zatóm na 144 stop kwadratowych wy-
padnie g posadzić krzaków, z tych można otrzy-
mać corok po 27 mec iagód, a znich po 18 kwart
soku.

Sok cytrynowy włoski w naytańszych czasach
niemoże mniey iak6 groszy kwarta kosztować. Je-
śliby zaś zaymuiący się uprawą porzeczek, kwar-
tę z nich soku nawet po dwa grosze przedawał,
tedyby miał z pręta kwadratowego po iednym ta-
larze groszy 12 czystego zyska, co wynosi od
morgu (180 prętówreńskich)zysku 270 talarów.

Z każdey mecy porzeczek, pozostale po wypras-

sowaniu wytłoczyn pół funta, a zatćm z morga
ziemi 2,450 funtów, a że szefel tych wytłoczyn,
około 70 funtów waży, cała zatćóm pozostałość
wynosi 553 szefla berlińskiego.

Jeżeli te wytłoczyny zaparzą się wodą wrzącą
i na karm wieprzów obrócą, wtedy każdy szefel
wart naymnie 4 grosze; a zatóm wszystkich 70

szeflów wartość wynosi 11 talarów i groszy 16,

która summa aż nadto wystarczy na koszta zbiera-
nia i wycisnienia tych iagod. /ermbstaedt Bula
letin des Neuest. u. FVissenswurdigsten BB. 1.

S. 218. |

o czysczeniu oleiu konopnego lub rzepakowego.
Sposób pierwszy: | łaa SRG

Oley rzepakowy 1 z nasion kapusty, używane bys
waią do paleniaw lampach. Że zaś kolor ich mniey
więcey bywa brunatny, i wiele małą części kley

Sx © 28 * i
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kich; przeto nie tak się iasno palą iak należy: a
ponieważ części kleiowe zamieniając się w knocie
na węgiel ćmią płomień i zapach nieprzyiemny
sprawuią; przeto zaprowadzone zostało oczyscza-
nie takich oleiów, które następnym prostym odby-
waią się sposobem.

Pewna ilosć oleiu do oczysczania przeznaczone-
go, wlewa się do polewanego garnka, albo ieśli się
Ww wielkiey robiilości, do faski drewnianey wązkiey
u spodu a szerokiey w górze. Na 10 funtów oleiu
bierze się 5 łotów mocnego kwasu siarczanego (0-
leum vitrioli): częściami się dodaie i patykiem do-
brze wymiesza. Oley w tym razie wnet się mętnym
okaże, brunatno-zielonegonabieraiąc koloru, a isto-
ta iakoby węglista oddziela się i osiada na dno i
boki naczynia. Kolor zielony w tóm niknie a oley
bezfarbnym i nierównie płynnieyszym się okaże,
tak, że po dniach kilku po ostrożnóm z cedzenia
zdatnym staie się do użycia. Filtracya iego odbywa
się przez bawełnę w leyku albo też za pomocą kno-
ta bawełnianego, przez który do drugiego będzie
spływać naczynia. Im dłużey oley tki postoi, tym
większey nabiera czystości. Jeśliby zaś od razu nie
ał się należycie wyklarować, tęż robotę powtó-

rzyć wypada. Chociaż tym sposobem oley bardzo
dobrze można oczyścić, pozostaie wszelako niedo-
godność, że zawsze cokolwiek ma kwasu iczęści
wodnych, które opoźniaią iego wyklarowanie, tak,
że niekiedy kilka miesięcy na to czekać potrzeba.
Tey nieprzyzwoitości zaj.obiegaiąc, radzi P. Z/ermb-
stadt oley mętny i mlćczny z weyrzenia, wlać do
kotła lub garnka żelaznego, a naylepiey ołowiane-
go, i na każdy funt oleiu po cztćry lub sześć łotów

_ dobrze wysuszoney 1 utłacżoney na proszek soli ku-
chenney dodać, należycie wymieszać patykiem dre-
wnianym i ogrzać nad ogniem, niedopusczając ie<
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dnak do zagotowania. W tym razie oley winnego
nabierze kolorui cała kończy się robota. Po czem
zdeymnie się kocieł z ognia i odstawuie do oziębie=
nia. Sól wtedy wodę zabrawszy na dno kotła opa-
dnie, a oley zupełnie przezroczysty się okaże, któ-
ry albo się ostrożnie zlewa, lub ża pomocą liwaru
się ściąga, albo też ieśli kocieł kurkiem u spodu
iest opatrzony, przezeń się spuscza. Część na dnie
kotła z solą pozostała, cedzi się na filirum z papieru
wodnego. Przez rozpusczenie w wodzie soli po-
zostałey, filtracyą i wyparowanie w patelni że-
lazney, otrzymać można całą prawie ilość soli na
to użytą, która w tym celu i na raz drugi posłużyć
może. Sposób ten oczysczania zasadza się na chci-
wćm łączeniu się mocno wysuszoney soli z wodą.
Tak postępując można w przeciągu iedney godziny
kilka cetnarów oleiu przeczyścić. Hlermbstaedt
Gemeinnitzlicher Rathgeber. B. 1. 8. 70.— B.
2. S. 184.

Sposób drugi.
Nasto części oleiu maiącego się oczysczać, bie-

rze się podług tego, czy bardziey czy mniey iest za-
farbowany, półtora lub dwie części kwasu siarcza-
nego, który po trochu do oleia się wpuscza i przez
pół godziny ciągle are miesza, ażeby się oley
we wszystkich punktach z kwasem siarczanym mógł
zetknąć. Oley w tym razie mocno się mąci, zagę«
scza, zielonego nabiera koloru, i oddziela się po

woli część nieiako węglista, która na początku zimie-

szania błękitno-czarną ma farbę, a ta z żółtym ko»
lorem oleiu połączona, zieloną się wydaie i osiada
około ścian i na dnie naczynia. Po czćm zielony
kolor niknie, a oley zupełnie białym i nieco płyn-
nieyszym się okazuie. Po ukończeniu tey a
zlewa się z osadu ciemnego. Ażeby zas zabrać. pod-
kwas siarczany, oley uczynić ieszcze płynnieyszym,
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i zupełnie przezroczystym, dodaie się na 100 fun=
tów dwa funty miatko utłuczonego manganezu i
cztćry funty kwasu wodosolnego, znowu się mocno
miesza i zostawia w spokoyności, a po ustaniu zle-
wa się czysty i płynny oley, Trommsd, Journ, B.
22. St. 2. Ś, 271.

mnne

 

IT.
UMIEIĘTNOŚCI PRZYRODZONE.

Rośliny skrytopłciowe postrzeżone w okolicach
HVilna na początku wiosny 1821 roku, przez
Pana Józefa JvNbzitŁa pomocnika przy ogro-

* dzie botanicznym wM ilnie.

MUSCI FRONDOSI. INECKERA wificulosa. Leysser na
drzewach rosnących.

Hrrsvx praelongum. L. w lasach |BRvvm argenteum. L. wszędzie po-
ogrodach bardzo pospolite, spolita.

— rutabulum L. w lasach pa] —  caespiticium L. pospolita.
ziemi i korzeni drzew. *  |MxivM stellare. Reich. ną brzegach

— flavescens. Brid. albicans błot mokrych,
Roth. w mieyscach suchych] — cuspidatum. na mieyscach
w lasach. : wilgotnych cienistych.

— triguetrum. L. w lasach su-|ORTHOTRiICHUM sźriatumH.na wierz.
chych obficie. e bach i lipach.

'— purum L. wborach i lasach] PoŁyTRicauvm undulatum. H. na
suchych. mieyscach gliniastych ku pół*

= obiet'num DL. w borach i na nocy ohrócocydić
mieyscach górzystych beżłe-| —  ałozdes H. tamże.
suychpospolita. _ - — Juccaefolium. L. tamże. -—  spleńdens. Hedv. wborachi|BVxsavMIA aphylla. Schreb. wbo-
łasach suchych. ' rzezakreckim. =

—  eristacastrensis I. w borach|SYSTRICEIA ruralis. Bridel. na gów
"aduncum L. na błotach tor- rach i miedzach.

: fowych. BARBULA fallax. H. na mieyscach
LrsxEA trichomanoides. Hedw. na uprawnych.

pniach drzew w mieyscach] — unguiculata. H. tamże.
cienistych. — muralis. H.

—  subtilis. H. na korzęniachDinymopos capillaceum. H. na gó”
drzew. rach ze strony północney.

— polyantha. H. na drzewach)DicRaNvm scopariym, Lieyss.
rosnących. ; — undułatum.Ehrhardt.wba-

m $ertoea H. na drzewachi mu= ' rach. i
rach, Ą z |=. heteromallum, H. tamże,
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ENCĄLYPTA vulgaris. FH. na grun-
" „tach gliniastych.

Spnacnvm acutifolium, na błotach
torfowych.

GrmNosTomUM ovałum. H. na miey-
scach tłustych gliniastych,
pyriforme. Wild. tamże,
truncatum, H. tamże.

MUSCI HEPATICI.

JUNGERMANNIA. =
allescens. Ehrhąart. na łą-

fach wilgotnych mieyscach,
cienistych.
complanata. nakorze drzew.
asplenioides. na mieyscach
cienistych pospolita.
epiphylla. na ziemi gliniastey
przy drogach.

LICHENES.

PeLripea Achar. DE
— penosa. Achar. na brzegach

dróg głębokich. "|

'— polydactyla. Ach. tamże.
PARMELIA Achar.

caperata A. na kamieniach.

oliwacea. A. na drzewach i

kamieniach.
ciliaris A. ma drzewach.
tenella A. na drzewachz 1sz:
i domach drewnianych.

PaRxELIA decipiens. A. na górach

—

—

—

LEcipzA vesicularis, A. na ziemi
gliniastey.
lapicida. A. na kamieniach
razem z Parmelia caperata.
muscorum |. na „ziemi ł
mchach które niekiedy zupeł-
nie powleka.

— parasema na korze gładkiey
drzew.

CAPITULARIA rangi/ormis w borach.
BAEOmYCEs rufis, JVahlenb. taraże»
STEREOCAVLON paschałe. Pa tam.
Gnaruis scripła. na korze drzew.
ARTRONIA radłała. nakorze drzew

mianowicie dębów młoJych.
LEpRARIA chlorina. w mieyscąch,

cienistych na ziemi.

CONIOMYCETES.

(XvnomA salicinum. Persoon.
Azcipivm pini na świeżych tiściach
— drzew szpilkowych crassum.

na liściach AquilegiaesThaliv
ctri.

| GASTROMYCETEsS.
ARCYRIApunicea. Persoon. na drze*

wach zgniłych.
Bov1srA gigantea.Nees. na łąkach

suchych.
—  plumbea. P. tamże.

LycoPERDON pratense. Pers,
— echinatum.

FUNGIL

——

"UsxEA florida. Hoff. w lasach gę-

| w mieyscach GUARNNE
aurantiaca. „4. na korze
drzew.

stych na gałęziach drzew.

8 chalybeiformis. Achar. ra-
zem z pierwszą.

AGanicvs hyprorum P.
MeERULIVs muscorum.
[TAELEPRORA gigantea. ma korze

kłód sosnowych, które sze-
roko powieka. FARM

HrsTERivM pulicare. na korze brzoz
idębów starych. A”
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Raport Pana Józefa Jundziłła do fakultetu fizy*
czno - matematycznego w Uniwersytecie Impe-
ralorskim wileńskim, przysłany z podróży
botamiczney po gubernii wileńskiey. (ob. wy-
Żęy str. 307).

Dnia g mnia udaliśmy się z Wilna przez górę
Szeszkinię, gdzieśmy tylko rośliny zwyczayne oko-
licom napotykali, pomiędzy innemi 7'rolfius euro-

- paeus wobfitości, do Zameczku. Tegoż dnia i przez
cały uastępny zwiedzaliśmy okolice Zameczka a mia-
nowicie dolinę i wzgórki rzeczułkę Suderwę otacza*
jące , gdzieśmy kilka gatunków z rodzaia Careż,
1ak ampullacea, acuta, pałudosa, na łąkach wil-
goimych, Fontinalis antipyretica i Callitriche
verna w wodach, Aspidium aculeatum na brze-
gach rzecznłki, Botrychium Łunaria i Bovista
osa na łąkach suchych obficie znaydowali.

nia 1r udaliśmy się z Zameczka doMazuryszek;
po drodze zwiedziliśmy przyległe roysty, na któ-
rych oprócz zwyczaynych podobnym położeniom
roślin, iak: Zedum palustre, F'accinium uligi-
nosum, dndromeda połyfolia, Sphagnum obtu-
sifolium, i Połytrichum commune, nicesmy szcze-
gólnego nie znaleźli. W okolicach Mazuryszek
Ww ciągu półtoradniowego tam pobytu znaleźliśmy
nasiępniące rośliny: Carex vesicaria, ciliata,
glłauca, panicea, montana, flava, - saxatilis?
muricata, Hypnum squarrosum L. recognitum,
Mnium cuspidatum H, Jungermannia scalaris,
diłatata, ciliariss Z owadów ta się w znaczne
ilości podczas bytności naszey pokazała Jętka (Zpke-
nera), którą częstokroć na w pół-martwą wody
stoiące pokryte były. Podłag powieści mieszkań-
ców owad ten, tu, a mianowicie nad Wilią, każdego
roku dość obficie się pokazuie. Dnia 15 mala,
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udaliśmy się do Dukszt; po drodze koła Rostynian
napotkaliśmy w wodach czystych stojących Żłotto-
niąm palustrem i Callitrichen intermediam, na
brzegach tychże wód Carex trifida obficie się
znayduie. Z Dukszt w kiłkakrotnych exkursyach
aż ku Elnokumpiowi żądnych szczególnieyszych
roślin nie znaleźliśmy, oprócz kilku gatunków zro-
dzaia Tremella i Boletus citrinus. Dnia 15 prze-
nieśliśmy się do Kiernowa, gdzie równie niepomyślne
exkursye nasze były, z różnicą, żewdniu iednym cie-
płym dosyć znaczney ilości owadówzrodzaiu Cara-
bus, Elater, Curcułio, mieliśmy zręczność zebrać.
Z Kiernowa dnia 18 udaliśmy się do Czabiszek,
gdzieśmy się aż da dnia 21 mala zabawili: w tym
czasie zwiedziliśmy mieysce, gdzie są odkopane po-
kłady piaskowca i doliny w których się mieyscami
massy tufu wapiennego znayduią, Piaskowiec iest
drobnoziarnisty, zbity, pokaznie się tam w warstach
prawie poziomych, cokolwiek w kierunku z pół-
nocy na południe pochyłonych, lecz iak się dale-
ko rozciąga iczyli wszystkie góry tam Wiliią ota-
czaiące w podobnych wysokościach go zawieraią,
z pewnością sądzić nie można: bośmy go nawet
w naygłębszych „rowach nie postrzegli. Massy
tufa w dolinach i na  pochyłościach :z obu
stron Wilii dosyć są pospolite. Formnie ie i dzi-
siay woda z wielu źródeł sącząca się, a która zna-
czną ilość wapna zawiera rozpusczonego, którym
michy, trawy, i liscie spadłe do niey są zupełnie
powleczone. Z roślin postrzegliśmy tu, _4spe-
ruła odorąta; inne rośliny były prawie też same
któreśmy iuż w innych mieyscach postrzegali. Dnia
21 udaliśmy się z Czabiszek przez Dyrkszany, pu-
szczę Giegużyńską, do Krywicz. Tu położenia su-
che nie dostarczały nam wiele zatrudnienia; dla
czego zaraz dnia 22 popołudniu udalismy się przez
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Podeygi Sontoki, gdzieśmy Świętą rzekę przebyli, do
Janowa. W Janowie przeyrzawszy zebrane rośli-
ny przez dzień 25, dnia 24 opuściliśmy Janów dla
zwiedzenia puszczy wieprzowskiey: zwiedziliśmy na-
przód ią z obu stron gościńca wiłkomierskiego,
maiąc w zamiarze udać się po nad SM, rzeką aż ku
Wiłkomierzowi; lecz dowiedziawszy się w Upui-
kach, że dalsze nadbrzeża Sty. rzeki są bezleśne,
postanowiliśmy w szczegółach zwiedzić wieprzo-
wską puszczę. Puszcza ta złożona po większey czę”
ści z boru i kilku iezior czczemi otoczonych roy-
stami, nie mogła nam wiele obiecywać; iedynie
nadbrzeża Sty. rzeki i wpadaiących do niey stru-
myków, mogło nam czynić nadzieię zbogacenia na-
szego zbioru. W tych położeniach znalezliśmy,
Dentariam bulbiferam,Allium ursinum całe pochy-
łości gór wilgotnych pokrywaiące, orchidis macuła-
łae var.foliis immacułatis, obovatis, labello trifido,
inne charaktery iakoteż.i mieysce rośnienia w lasach
cienistych dla obu współne; na polach suchych
znayduie się tu obficie Astragalus Onobrychis,
w lasach Orchis bifolia, Dicranum połysetum,
Swariz. heteromallum H, bryoides Św. Tetra-
phis pellucida H, Polytrichum undułatum H.
juniperinum, I. commune Hedv. Jungermannia.
ventricosa Diks., reptans Lin. łanceolata, Lin.
palniata Hled., trichophylła L., laevigata Schra.,
setacea L., connivens Dicks, Tormentilla Ehr-
hart, Dnia 28 maia powróciliśmy do Janowa,
skądeśmy ieszcze kilka exkursyy w okolicach Jano-
wa w rozmaite strony zrobili; rośliny rzadsze w tych
exkursyach znalezione są: Carex ovalis i Orchis
conopsea na łąkach suchych z prawey strony Wi-
li, na brzegu puszczy wieprzowskiey nad rzeczką,
Łokią, mianowicie nie daleko majątku Szyły zwa-
nego, Zunaria rediviva w obfitości w zaroślach
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cienistych się znayduie. Korzeni rosliny tey uży-
waią tu ze skutkiem, podług powieści, od wściekli-
zny. Inney rośliny, która, ile z liści sądzić można,
Apargia autumnalis bydź się zdaie, utłuczoney
z sołą od ukąszenia węża powszechnie używaią.

Dnia 5 Czerwca udalismy się z Janowa do Bor-
cian, skąd część puszczy kormiałowskiey, a miano
wicie royst żórawim zwany i otaczające go ostępy
zwiedziliśmy, udaliśmy się do Kormiałowa, skąd
do Kowna, gdzieśmy 8go w wieczor stanęli. Ro-
śliny w okolicach wyż wzmienionych zebrane są:
na royście żórawim, Carex teretiuscuła, panicula-
ta, pallescens; Utricularia vulgaris znaydnie się
obficie, Hłypnum squarrosum Ł. filicinum L.
stellatum L. Moesia uliginosa Hed; Jungerman-
nia scałaris Schmid., bidentata L., ciliaris L.,
połyanthos L. W lasach royst otaczaiących obfi-
cie Cypripedium Calceołus się znayduie. Na łą-
kach suchych blizko Kormiałowa rośnie Carduus
Krisithales, a w zaroślach Pastinaca sativa. Tamże
na pochyłościach gór w zaroślach drugi raz Dene
tariam bulbiferam poswzegliśsmy. W Kownie za-
raz po przybyciu zaięliśmy się przeyrzeniem i prze-
suszeniem roślin, któreśmy zebrali, a które Fakul-
tetowi razem przesyłamy; resztę czasu poświęcalie
śmy na zwiedzanie okolic Kowna ponad Wiliią i
Niemnem aż do nuyścia Niewiaży. Rośliny, które-
śmy tu zebrali są następuiące: z lewey strony Wikii
ku Pożayściowi, znalezlismy Sałviam pratensem,
a która tu we wszystkich zaroślach iest pospolitą,
Coronillam variam, Ficiam pisiformem, Juncum
caricinum, Charam hispidam, Marchantiam co-
nicam,Rhizomorpham subcorticalem Per., scan-
dieniem P., Phascum subułatum L., Gymnosto-
mum microstomum; z prawey strony, a mianowi-
cie na łąkach ponad Niemnem i przyległych wzgór=



ww 442 „m

kach rosną; na łąkach Bromus inermis i Carex
stenophyla, Butomus umbellatus, Sparganium
ramosum, -llisma ranuncułoides tad wodami,
Hedysarum Onobrychis, Łinaria minor i Thy-
mmus vilłosus? zdaie się bydź odmianą tylko acy-
ios na wzgórkach. Z owadów tuśmy pierwszy raz
Jelonka Zucanus Cervus znalezli.

Położenie geognostyczne tych okolic, któreśmy
przebiegli, iest zapełnie prawie okolicom wileńskim
podobue; zazwyczay są to warsty piasku warstami
gliny przeplatane, którey warsty niekiedy znaczney
nabieraią grabości; glina iest za zwyczay czerwona,
dość miękka, iakiey iest naywięcey; w wielu zas
mieyscach piasczysta i twarda się znayduie, iakąśmy
"w rowie pod Kormiałowem znalezli, a na którey
w tych okolicach nayczęściey niassy tufu się for-
muią. W korytach rzek, stramyków, sameśmy tyl-
ko skały pierwiastkowe, iak granit, gneyss drobno-
ziarnisty, w łupek mikowy przechodzący, kamień
Wapieuny zbity, rzadko bardzo piaskowiec, częściey
iednak ułamki tufu znaydowali. |

1821 Mca Czerwca 22 dnia
z Kowna,
Beiestr roslin dęterminowanych.

HiePVRIS pułgaris. ono effusum.
CALITRICHE verna. ANICUM viride»
— intermedia. ATRĄ cespitosa,

UTRICULARIA tulgaris, — aquafica.
VERosica latijola. |AGRosTIs gruudinacea,
— V. BŚ latifolia, foliis owatisjfPRALARIS arundinacea,

acntiusculis. PyLEvM pratense.
— officinalis. =  modosum.
—  Chąmaedrys, | —  Boóżmert.
— maritima. FEsTruGA fluitans,

SciRevs palustris. * — duriuscuła.
— campestTis. — hirsuta.
— caricinus. — ovina.

NARDpvs sfricza» — glauca.
ALopzcvnus geniculatus squama| —  keterophylla?

corollina. adbasin aristata.j — - pinnata,
) "a elatior. —  pratensis.



PoA ńemorabis:
—  angustifolia,

trivialig. '
— sudełica.
— aquałica.

DaAcryLis glomerata.
KoeLERIA cristata. Pers;
BRomus tectorum.

zę mollis.

Ż. ińermis.
CvNósuRvs cristatusi
ĄSPERULA odorata.
GAL1vM bor*ale.
— dPerim.

uliginósum. -
PorAMOGETON perfoliatuma
PLANTAGO arenaria.
HorrosiA palustris.
PoLEmostwm coeruleum,
AspERvGO procumbens,
Lxycorsis arrensis.
LysimACHIA thyrsiflora.
Ę Nummułaria,
Myosoris apuła.
V10LA możżfafta.
CamPASULA głomeratfa

alDo, t

—  bersicifolia.
SANICULA europea.
AzGopobivm Podagraria,

var. florej

)
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SŚtERGVLA pentańdras
SPIRAEA Filipendula.
Rosa canina.
Gevm utbanum.

f intermedium.
rivale.

OoMARUM pałustre.
|RANVNCULUS flammula,
—  polyanthemos,

lanuginosus.
|TraLicrnum angtustifolium,

| — flavum. i
PapAvER dubium.
SCUTELLARIAgame"
RUNELLA Vułgaris.
Lamiom amplexicaule.
HvMUS .4cynos.
— Sęrpyllum. :

B var. floribus albis foemi-
| neis, supra Niemen.
HINANTRVS (7rista galli
INARIA Minor.
UNARIA redipiva,
YSssUM iłcanium,
ARDAMINE prateńsi$,
— amara.

impatłieńs.
Dzexranra dułbrfera
SrsymBnivm syłoestre.

aquałicum.

 

ATRAMANTA Łibanotis saept foliis POLYGALA vulgaris elongata Pers.
pinnatis, foliolis pinnatifidi:.

PIMPINELLA saxż
nigra.

JvNcUvs campestris.
—  bulbosus.
—  conglomeratus.

laucus.
ALLIUM utrsinum.
Oxvcoccvs pałustrzs,
Buromus umbelłałus,
PYROLA serunda.

uniflora.
— rotundzfolia,

SCLERANTAUS perennis.

a.

DiasTnuvs superbusvar. flore albo,

ASTRAGALUS Onobrychis
Vicia sylvatica

 — potyphylła
ormis,

ATHYRUS pratensis
rus corniculatus
THYLLIS rułneraria,

    

    

   

  

 

Hepvsanvm Onobrychis
Mebicaco fałcata.
RIFOLIUM alpesźre:
— flexuosum.

)CORZONERA kumili$. 3
 petalis basi maculatis vel] —  nemorosa.
petalis roseis. | |Hrmnacivu paludosum,

— dełtoides. |, —. dubium.
STELLARIA nemorum. ApaRGIA hastilis,
— graminea. , —  hispida. :

CuvcuBALUs Beken,
SILENE Oftites. są: *
GxrsoPRYLA fastigiata,
CERASTIUM GrvENSE,    

PARGIA scapo dichotomo inferne
labro, apice incrassato hirto, ią

vicina calycis squamoso, calyx hir-
tus, pilis simplicibus, folia radica-

 



lia in facie supera rariter pilosa
pinnatifida aut profunde dentata,
radix fibrosa, ex fibris albis com=ł
posita papus; in omnibus floribus
sessilis plumosus; habitat prop
Kowno supra Niemen, floret Junio.
CREPis źeczorum.

'TRAGOPOGON pratense.
CaRpuus Erzsithale$,
CnRvsANTHEMUM znodorum,

Leucanthemum,
montanunu

CINERARIA palustris,
ANTHEMiS źinctoria.
OncHis «sys jm 2
— miltaris var. flor. albis spe-

ciosis. i
Morio.
angustifolia.
latifolia.
macułata. *
maculatae affinis,
conopsea.

EpiraCcTis ovaża,
—  Nidus avis,

CvPRIPEDIUM (alceolu$.

Ł
B
O
Ł
U
Ń

 

AREX acuta:

— hirtaeformis;
—.pellita.

— głlauca ?
—  amóbleocarpa,

trifida.
BALIX rosmarinifolia«
CHARA rulgaris.
«QUISETUM palustre,
OTRYCHIUM Lunaria,
OLYTRICHUM Commune,
-  Juniperinum,
ARCHANTIA hemispherica,

JUNGERMANNIA veRfricosa.
reptans.
lanceołata,
palmata.
trichophylla,
laevigata,
setacea.

. connivens.
tomentella,
bidentata.
scałaris.
dilatata.
czliaris.

K
I
S
P
T
L
T
F
E
E
L
I
E
J

 
SPARGANIUM ramosum.
SAGITTARIA sagittaefolia.
CARBEx dia Po

steno

pasi. "-
remotiuscuła.
vulpina.
riyularis.
curta.
elongata.
divu a.

muricata+ (
retroflewa.
Oederi.
montana.
saxatilis.
digitata.
pallescens,
anicea.
IMOSQ<=- 5%;

Pseudocyperus
sylvatica.

tuscula,

 

M
Y
E
I
I
T
I
I
T
I
E
R
N
T
E
L
A
M
A
E
I

L
L
]

      
   

polyantkes.
ONTINALIS antipyreticQ.
YPNUM salebrosum,
"— scorpioides.
—. squerrosum,

recognitum, :
— filicinum.
—  cordzfolium,

stellatum.
NIUM ventricosum,

nutans. i
—  cuspidatum.
— caespiticium,
— crudum.
ECKERA crispa. _-.
ICRANUMflagellare.
— heteromallum. -
—  bryoides.

. |Esmarias pellucida.
YMNOSTOMUM miczosthkomum,
HASCUM subulatum,. £

—  uncialis.
— ettensa,

— wsertialata. „ sa :
— /foliosae Flór. prozima.

—  tubacformis, 2 Aa. o.

u
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OpEGRAPHA dispersa.
LEciDEA icmadophilla.
PARMELIA pułmonaris.
'—  angulosa. ż
RuizomoRPHA subcorficalis,

scandens. ?
BATRACHOSPERMUM monżliforme.
TREMELLA fimbriata.
— encephalla.
— rufa.

Acasicus androsaceus,
LycoGALA miaratzem.
OVISTA g:gantea.

SNSCE TĄ

COLROPTER4

1. ScARABAEUS.
1. S. zasicoTrnis
2. S. Ifossor
3. S. vernalis
4. S. fruticola . Melolontha
5. S. auratus . Cetonia.
6. S. fasciatus'. Trichius.

II. LucaNus.
- Ja L. Cervus.
III. DeRMEsSTES.

6. D. lardarius.

scarabei

BOSTRICHUS.

„ B. bifasciatus.
Wz

10. P. perłinax ,
336, B; załówoe ( Anobia.

V. GxvRiNvs.
12. G. Natator.

VI. SiLPHA.
15. 8. carinata,
14. S. aźrata:
15. 8. hirta.

VII. CassrDA.
16. C€. Murraea.

VIII. CocciNELLA,
17. C. Colon.
18. G. septem maculata.
19. C. 15. punctata. .
20. C. 14. punctata,

IX. CaRvsoMELĄ.
21. Ch. popułz,
22. Ch. fastuosa.

ERYPTOCEPKALUS.

22. Cr. seziceusa

'

4

, CuRcvLio.
23. C. colon.
24, C. betulae.
25. C. Z7tgris.
26 C. argentatus, antennis ti=

biisque rubis. Gmel. p. 1779.
27. C.argentatus totus viridiar-

|eenteus. Gm. p. 1776,

ATTELA BUS

28. A. denigratus.
kę 29. A. apiarius. Clerus.

I „ GERAaMBYX.
30. C. Scopoli - Lamia.
31. GQ; SC 18 — Saperda.

52. C.violaceus- Callidium.
53. C. tigrinus - StenocoTus.

XII. LEpruRa.
34. L. melanura,

XIII. ELATER.

tg 35. E.germanuss

36. Ę: Bezcee:
*37.1 K%' e8:'

38. E. WOŁA,
3g..E. żesselatus,

IXIV. CicINBELA.
40, C. hybrida,

XV. Dvrisricvs.
41. D. ferrugineus.
42, D. sordidus,

| 45. D.exilis.
44, D: głaber.
VI. CARABvs.
k: C. coriaceus.

46. C€. granulatusa
47. GQ. hortensis.
48. C. cupreus.
49. C. punctatus.
50. C. lepidus.
51. C. sexpunctatus,
52. C. fulvipes.
53. C. buprestoides.
54. C. picipes.
55. C. caerułescens.

HKEMIPTERA4

(XVII. GRyttvs. Ro 4
.56. G. Grylłotalpa - Acheta,

XVIII. Crmex, s
57. C. marginatus- spinosus.
58. C. festiwus -Rotundatus. 
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ŁEPIDOPTER m. XXII. HrwERoBrvs. ,
: 65. H. Perla-Sembli<,

XIX. Paprtio.
59. P. aurora- Danaus. APTER AM
3 P. Machaon-Eques ach. ROT. dosża

LX. SPAINX. a j : >61. Sp. api/ormis. Sesia. 64. ke A Cuviet VIIL

NEUROPTERAH PZERMŻŚ,

 xbr. PANORPA. - Taenia lata.
2, P, communis, — lanceolata.

O przykładaniu się do pomnażania znaiomości
Flory litewskiey przez niektórych Jarma-*
ceutów.

Donieśliśmy w roku przeszłym (Pamięt. farm.
T. L str. 451.1555), o niektórych PP. Farmaceu=
tach, co przyymuiąc uczestnictwo w pracach far-
maceutyczuego wydziału, ięli się nayużyteczniey-
szego dla kraiu przedsiewzięcia, tolest, rozpozna=
wania pod względem historyi naturalney, okolic
tych mieyse w których mieszkaią. Nie mażemy,
wprawdzie teraz oznaymić o nowych naśladowcach
tak chwalebnego przykładu, ale miło nam przy-chodzi, uwiadomić czytelników, że przeszłoroczni
uczestnicy nie tylkow przedsięwzięciu nie ostygli,
ale nowe gorliwości swoićy okazali dowody. Nie-
które z przednieyszych szczegółów do botaniki od-
noszących się tu wymieniarmy. dora >.1% Pan Brańskiz Jurborka przysłałexemplarzemaliny oddzielno-płciowey w stanie kwitnącym, cze-go dla zpoźnioney pory w roku przeszłym uczynić
nie mógł. Zaymuie się też ułożeniem zielnika sWo*
ićy okolicy i wydziałowi nadesłać obiecuie.e

28. Pan Kuchenbecker w Mińsku piękny zielnik
przeszłoroczny porządniez naywiększą troskliwo-
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ścią ułożony wydziałowi nadesłał, * oprócz roślin.
świeżych, a z tych dotąd w Litwie niepostrzeżo-
ną Pedicularis foliosą i do liczby rzadkich nale:
żącą pierwszy znalazł. _ -

„ e Tu około Wilna, z liczby także niepostrzes
żonych dotąd, znaleźli Pan Jan F/i/de, pomocnik
w aptece Uniwersyteckiey, w roku przeszłym Cir-.
ceam alpinam, a w teraźnicyszym C. lutetianam,
około Werek, oraz P. Antoni Meltzer uczeń Far+
macyi, następne cztery gatunki bardzo rzadkie:
Dentaria bulbifera, „Arenaria graminifolia, Kri-
ophorum alpinum i Potamogeton zosteraefoli-
um, oraz z tegoż rodzaia: Potarmogeton acumi-
natum, compressum, heterophyllum, fluitans
Rothii, maritimum maius, pectinatumi pusillum;
„Alisma ranuncułoides, „Avenaflavescens, cam
panula pyramidalis; Charaflexilis, foliosa, hie
spida; Campanula betonicifolia, Ekriophorum ane
gustifolium, triquetrum; Fontinalis antipyretica,
et squamosa; Gymnostomum aquaticum; Juncus
articulatus et l'enageia; Lemna gibba; Lycopodi=
um inundatum; Sagittaria sagittifolia, szczególna
odmiana z różnokształtnemi liśćmi, iak ią opisał Z,0e+
selFlor. Boruss. P. 234. t. 74, która wszakżezdajesię
osobny stanowić gatunek; Salix glaucophylla,i
łeucophylla. Ze zwierzokrzewów, Spongia flu=
wiatilis. Pan Adolf Bielawski uczeń farmacyi
znalazł Gruszyczkę rożową, (Pyrola rosea), od-
 miauę storczyku nakrapianego, (Orchis macula-
ża) z kwiatem snieżysto-białym, z lisćimi wązkiemi
bez plam. żadnych, oraz storczyk drobno kwiatos
wy (Orchis ustuląta) także”z kwiatami zupełnie
białemi. z -

4e Przytoczyć tu należyi to, co poznaydował
P. Józef Jankowski Doktor Medycyny. Gatunki
przez niego postrzeżone, oprócz tych którewymie-

Pam. Farmaceut. Wii. T. LI, N. 8. 29
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nił wswoim Kalendarzu Flory wileńskiey (1) są
nastęjne koło Lidy: Iberis nadicaułis, Ononis
hircina, 1 Pentaphyllum lupinaster flore rubro,
który zdaie się osobny stano wić gatunek. Około
Niestaniszek w powiecie zawileyskim Zatkyrus pa-
łudosus, w powiecie trockim około Połuknia
trzy gatunki Orobanche ieszcze nie zadetermino-
wape. W blizkości Wilna około Werek, Hip-

- puris vulgaris, Utricularia media et minor, He-
dysarum Onobrychis, Spiraea opulifolia i salici-
folia, ostatnie te dwie rośliny zdaią się bydź tylko
przyswotonć; Hypericum dubium et montanum;
Carew hirtaeformis, ovalis, patuła, remota,
siellułata, stricta, Oederi i. w.i; około: Zakre-
tu Opńryspaludosa. Pan Stanisław Gorski uczeń
miedycyty znalazł Dzwonek bonoński (Campa-
nula bononiensis) Betonica incana, Sempervivum
hirium, Juncus subverticillatus Host. Epilobium
p bescens, Imperatoriaflavescens Bess. i Guidosz
lesny . Pedicułaris sylvatica) około Werek i Jaszun:
Oprócz wyliczonych tu roślin, następne były znaydo-
wane w bliskości Wilna: Asperuła aparine, et odo-
rata, Betula nana et pubescens; Calamagrostis
Schleicheri; Cardamine dentata, et €. lImpatiens,
za Wiliią około młyna radziwiłłowskiego; Dianthus
serotinus, Hłyoscyamus agrestis, Juncus adscen-
dens, Koełeria cristata, Lithospermum oficinale,
Malaxis Loeselii około Werek, Opkrys monorchis
na błotach około Waki; Opźkrys cordata około Pos
łukwia, Poajertilis, Połygonum lapatifolium, Pule
monaria azurea, Roripa palustris var. major;
Serapias atro-rubens, Serratula setosa„ Schoerus
aibus ea Mariscus, Silene chlorantha na wzgórkach

)
 

(a)Ob. Dzieńn, JPilen, r. 1849. T. 5, Str, Są, 0 © '
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za Zielonym mostem. 7'hesium ebracteatum;F'erot
nica orchidea i ocyphylła, oraz 5 gatunków róż.

ł +43 15.3 085 ka y r
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Ł,olisiandiper Inbegrif]der Pharmaciein ikren
Grundlehkren undpractischen T'heilen. Ein FHand-
buchfiir derzteund Apotheker von Dr. Joh. An-
dreas Buchner.

Orfila's handbuch der medicinischen Chemie,
in Perbindung mit den allgemmeineń und techni-
schen T'heilen der chemischen JP.issenschaft rudich
ihrem neuesten Standpunkte. Zweiter- Band,
Mit 14 Tafeln Steindruck. 643 8. gr. Med.

'Fersuch dber die Arzneikrafte der Pfłanzen
verglichen mit*den,aussern' Formen und der
naturlichen: Klasseneintheilung" derselben. Fon
ug. Pyr. De: Candolle,' Professor der: Botanik
undDirektor desbotanischen Gartens zu Genf,
Correspondent der kón. dkademieen'zu”Ewe
Munchen, Turin u. 5. w: s
-, Systemder utiznebnittelistne von: D. Carl.
Friedrich Burdach. 4 T'heile. Zweiteuadcdęoąda?
itete dusgabe, 1817—r819. : i

 Grotthuss, Theodor v:; PorbindangssTepi
kóilinise oder. chemische sequivalenten-Tafeln,
im dłaum=und. Gewichtstheilen der einfachen
und zusamrmengesetzten Korper des' unorgani=
schen Reichs, nebst volistdndiger Entwickelung'
der Rechnungenzur Erforschung des specifischert'
Gewichis der; verschiedenen Gas-und Dunst-
„Arten, Angaben. ihrer” Fardiehtungen bei den:

49 * |
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gegensciiigen  Ferbindungen, ihrer erforderli=
chen Sauerstoft mengen beim Ferbrennen etc. zum
piaktischen Gebrauchefiir Chemiker, Physiker,
1echniker, Pharmaceuien insbesondere fiir Ana-
dytiker enitworfen 1824, Klein Querfolio, auf
Schreibp.

Jac. Berżelius von der Anwendung des Lóth-
rohrs in der Chemie und Mineralogie. „dus der
fiandschrift uberselzt von Heinrich Rose 1821.

yti

RECENZYA. ACE
Pharmaceutische monathsblatter Herausgegeben
„von Th. 6. Fr. /arukagen. Schmalkalden u.
„ Wien (1821). . wk uk Gd „0
„ „Nowe to pismo peryodyczne, o któróm namie:
nilismy wyżey (str.115), rzeczywiście wychodzić
poczęło od Stycznia r. teraznieyszćgo;. każdy nu-
mer składa się z dwóch lub więcey arkuszy, a wszy:
stkich namerów, otrzymaliśmy dotądcztóry. 3

Pierwszy zawieraoprócz wstępu, gdzie plan
pisma tego iest wyłożony: 1e wiadomość urzędową
Jaka zachodzi różnica między fałszywą aprawdziwą
korą angustury, z dołączeniem ichopisania. gre
o nastałómurządzeniuwHamburgu, ażeby medy-
cy pod karą pieniężną nie utrzymywali aptek ani
wydawali lekarstw; równie aby się: 1 farmaceuci
pod żadnym względem nie zaymowali leczeniem
chorych. Że zaś wieloletnie doświadczenie nauczys
ło, iż zbyt wielka liczba aptek w iednóm:mieyscu;
szkodę dla ogółu przynosi, (niedozwaloiącdla zbyt
małey czynności, a zatćmi niedostatku, w przy=
zwoitym stanie aptekiutrzymać); przeto kollegium
lekarskie hamburskie postanowiło, podług zwycza-
iu powszechnie przyiętego;liczbęaptekograniczyć,
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stosownie do lndnosci mieyscowey.  3*ie Urządześ
nie policyi medyczney 'w W. X. Meklembursko*
szweryńskićm, zaleca trzymać się taxy lekarstw
przepisaney; stosuiącsięiednak do ceny podnasza«
iących się lub zniżaiących materyałów. 4te Pod
artykułem literatury wspomniona Iest recenzya pro

iektu do taxy lekarstw P. Z/aenle.  Riecenzent. po-
wiada, że wypadałoby w układaniu ceny lekarstw
wzgląd mieć na ważność obowiązków farmaceuty;
dokładność w ich wykonywania, na wielką iega
odpowiedzialność i t. d., oraz że ocenianie lekarstw
podług procentów zakupowanych materyałów, któ-
rych do przygotowania używa, nie iest odpowia:
daiące temu stanowi, ani stosowne, ponieważ to
zniża farmaceutę do klassy haudluiących i z kupca-
mi porównywa, do których, pod żadnym wzglę=
dem należeć nie może i niepowinien; lubo smutna
jest, iż niekiedy sami farmaceuci stan swóy poni-
żaią, uważaiąc to powołanie nieiako za przemysł.
Daley następuią wiadomości o frymarczeniu lekar-
stwami w Paryżu.

Numer drugi: 1% Mysli o wychowaniu młodzi
poświęcaiącey się. powołaniu farmaceutycznemu.
2e O ustanowieniu w Prusiech porządku przyymo-
wania uczniów do aptek. 5cie Wyłożenie przy-
czyn, dla czego farmaceuci wolni bydź powinni
r podatka patentowego. a

Na zapytanie czyli aptekarze maią bydź poli-
czani do klassy kupieckiey? odpowiada się, że to
bydź nie możć z następujących powodów: a) do
założenia apteki potrzebny przywiley, który wyma-
ga kosztów: b) w kraiach oświeconych farmaceu-
ci nigdzie do artystów ani też do kupców nie są po-
Jiczani, ale należą do stanu uczonych: c) tak bydź
sprawiedliwie powinno; i dla tego też każdy far-
miąceuta stosowne bierze wychowanie, i nabywa
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wszystkich umieiętności  odpowiadaiących swemu
powołaniu, iak każdy uczony; obowiązany przy
tóm znać nowe wynalazki i te do nauki swoiey sto-
sować, a co, iak wiadomo, bez wielkich nakładów

_1 poświęcenia się nie następuie: d) kupiec może to-
wary swoie podług ceny upodobaney przedawać;
farmaceuta zaś koniecznie. obowiązany stosować się
do taxy przepisaney na lekarstwa i swoię pracę, po-
łączoną częstokroć z narażeniem zdrowia i życia,
znayduie sięw takim przypadku iak medycy i ucze-
ni wielu mnych powołań. 4te Wiadomość (z Grin-
dela med. Pharm. Blat.) o fałszowaniu mięty pie-
przowey drugim gatunkiem mięty zieloney ( Men-
tha viridis) Ste Q różnicy. zachodzącey między
reparatami Hydrargyrum sulphuratum nigrum

1 Pułvis hypnoticus Kriellii.  6te Wiadomość: o
nowey prassie parowey Romershauzena. 7me [)o-
niesienie o zapasach arniki i czerwonego naparstni-
ka, iakoi różnych narzędzi farmaceutycz nych. 8me
Uwiadomienie o dziele farmaceutycznóm P. Z/aenle.

| Numer trzeci: 1e Rosprawa rozwięzniąca zada-
nie czy lepiey dla nauk i dla kraiu, kiedy apteki są
za przywilelami, czy też kiedy należą do pospólite-
80 przemysłu. Autor przedstawiaiąc pożytki spo-
sobn pierwszego, drugi okazuie bardzo szkodliwym.
2re UwagiWobrumóa nad taxą i iey odmianami
itd. 5sie Prawodawstwo medyczne w Saxonii,
o porządku uczenia się farmacyi i iey wykonywa-
miu. 5 O ostrożnościach względem wydawania ar-
szenuiku do wucia szczurów. 5te Treść rozprawy
chemiczno-farmaceutyczney 0 kwasie wodosinnym.
6 Chemiczno-farmacentyczne śledzenie pozostało-
ści w żołądku i w dalszych trzewach nagle zmat-
łego człowieka. 7me Rozmaite wyjątki z listów do
wydawcy. 8me Zbiór nowych urządzeń farmaceu=
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tycznych, oraz o taxie w królestwie wirtembers
hp | :

Numer czwarty: 1% O towarzystwie farmaceu-
tów niemieckich, maiącćm na celu wspieranie Die»
szczęściem dotknionych osób swego powołania (ob.
Pam. farm. T.1. str. 261 i 532). are Prawodaw-
stwo medyczne w Austryi 1 w xięstwie nassauskićm,
5cie Chemiczno-farmaceutyczna rozprawa 'P. Fit.
ting. apiekarza w Hoexter, o doswiadezaniu czy-
stości oliwy. 4te Uwagi nad pismem Buchnera
Murdigung der Pharmacie (ob. Pam. farm.
wyżey St. 119). 5te Krótkie doniesienie o nadu-
życiach wydarzonych w aptekach. (R)

 

KRONIKA FARMACEUTYCZNA.

Proiekt o założeniu osobnych składów materya-
łów lekarskich przez P, KucHENBECKERA Prowi-
zora w Mińsku.

Ponieważ wszystkie prawie gałęzie handlu i

każdego przemysłu, zaięte są po większey części

przez żydów, mie dziw przeto, żei bandel mate=

ryałów lekarskich w ich dostał się ręce, lecz nay-

bardziey zastanawiać powinno iż wszyscy na to pa-

trzą oboiętwoóm okiem, a nawet i sami farmaceuci,

co wszakże całą obchodzi publiczność. Nie wi-

dzę tu potrzeby wyliczania wszystkich przypadków

i nadużyć w tey mierze popełnianych, bo te aż

nadto każdemu są znalome, o niektórych tylko
napomknę.

Wszystkie materyały lekarskie na wieś, brane

-
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były przedtóm ż aptek, dzisiay żakupnią się u żydów
materyalistów, a przez zagęsczoną ich liczbę ajteki
znaczny ponoszą uszczerbek, bo nie maią takiey
czynności, przychodów, ażeby im wystarczyć mo*
gły na ntrzymabie się w należytym porządku. Far:
niaceuci z tego powodu przymuszeni są częstokroć
odrywać się od swoiego powołania i w różnych
przemysłach szukać dla siebie pożytku (a),

Niektóre preparata, nawet lekarstwa przygo”
towane wszelkiego rodzaiu, iakiemi są: essencye,
pstry it d. są u materyalistów na przedaż wy-
stawione, o których składzie naymnieyszego Wwyo-
brażenia nie maią, ani też wiedzą, iak ie robić, i
z iakiemi oslrożnościami wydawać należy.

Ile samowolność takowa materyalisiów bez na»
uki, szkodliwych skatków bywa przyczyną, łatwo
iest poiąć. Oprócz tego nieszczęśliwe wynikają
przypadki z wolaego przedawaniapo kramach lub
sklepach preparatów, które w pewney mieszaninie,
mianowicie bez nmieięlney wiadomości przygoto-
wave, skutek swóy tracą, lub stalą się truciznami.
"Toż samo bywa powodem, że niemaiący prawa
leczenia, nie mogąc w aptekach od władzy rządo-
wóy upoważnionych, dostawać lekarstw iakich,mieć życzą, łatwo ich naby walą i znaydować mo»gą 4 materyalistów lub w sklepach korzennych,
tórych używać zwykli w pokątnóm swem szarla-taństwie, przez CO niemało przynoszą szkody ipubliczną wiarę zawodzą !

Niektórzy właściciele aptek lub ich naczelnicy,
waów. "FH

- (a) Również nie mało iest na przeszkodzie podniesieniu się stanuć / farimaceutycznego, bezwzględnepomnażanie sięaptek, z którego© wynikaiące złe skutki dla społeczności, Dyrektor towarzystwafarmaceutycznego petersburskiego P. Scherer Radca stanu, naposiedzeniu dnia 21 Września 1820 r. dowodnie okazał. .4/3-6em. Nord, annal. B.4, 8. 552. * ą
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w miastach nawet powiatowych, nie mogą czasami
f zbiegu okoliczneści sprowadzać materyałów
ekarskich w znacznych ilosciach na zapas, skądby
wygodoiey nabywać mogli, a te częstokroć dla
odległości mieysć albo naglącey potrzeby, kupuią
u tychże materyalistów, nie równie droższą opła-
caiąc ceną, a niżeli są warte; przez co też sami
tracą i publiczność uszczerbek ponosi, "NY

Zastanawiając się nad takiemi niedogodnościa*
mi, byłoby zdaie się rzeczą nader pożyteczną, gdy*
by właściele aptek, mianówicie miast guberskich
zniósłszy się wspólnie, własnym kosztem główne
poczynili składy produktów lekarskich, skądby
apteki mnieyszych miast powiatowych łub w miey-
scach prywatnych będące, sprowadzać ie mogły,
w stosownych do potrzeby iłościach,

, Zarządzanie składem takowym „typedetoby
powierzyć człowiekowi należyciew naukach uspo
sobionemu, na którego charakter możnaby się spu-
ścić, iż dobro publiczne przekładać będzie nad
wszystkie widokiosobiste, i nie zaniedba materya*
ty lekarskie sprowadzać w iaknaylepszym gatunku,
i z mieysc takich, gdzieby ie taniey mógł dostawać.
W takićm - przedsięwzięcia prosićby wypadało

o pomoc opieki rządowey, a mianowicie,ażeb
zakazano utrzymywać w sklepach kórzennych łab
kramkach pokątnych, wszelkich produktów uży-
waiących się w medycynie, i bawić się niebezpie-
cznćni frymarczeniem lekarstwami; bo materyali-
sta zwyczayny, iest tylko kupcem, nie zaś apteka-
rzem, i nie ma do tego nauk potrzebnych; nie

uważa ón artykuły swoie iako środki lekarskie, ale
iako towar, z którego, zysku iedynie tylko upatru-
ie. Nie można też po nim wymagać, ażeby te w ie-
dnym i naylepszym utrzymywał gatunku. Sjarćzan
żelaza naprzykład, miedzią skażony, ważnieyszym
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żestu niego artykułem,a piżeli. chemicznie: czysty,

ponieważ pierwszy dla rękodzielników i fabrykau=
tów lepszy i wyższą ma cenę od drugiego.

Taki porządek zaprowadzony, naylepieyby, iak
się zdaie, zapobiegał wszelkim nadużyciom leczenia
pokątnego przez osoby do tego nie upoważuiowe,
Bd, lae możnaby zawsze w nayleps/ym'
otrzymywać gatunku, i wzaiemne nastąpiłyby SL0-
sunki względem zamiany produktów w medycynie
używanych własnego kraiu, lub też sprowadzawia
Pa ,zmieysc gdzie się W naywiększey znayduią ob-

tości.

 

UNEKROLOG.

W)pis z listupodd. 3o Maia roku 1821, z Mi-
tawy od naszego członka korrespondenta Pa-

r. DBQ ZAGRA, 515... |

_ Dnia 22b. m. zszedł ztego świata Doktor Fer-
dynand Giese, Radca kollegialny, Professor Che-
mii w Uniwersytecie dorpackim.i Kawaler orderu
świętey Anny 2giey klassy, w 56 roku swoiego ży»
cia, Wszelka pomoc lekarska i nayuroskliwszy do»
zor w domu krewnego, nie zdołały przywrócić sił
iego zwątlonych przez zbyteczne poświęcenie się
naukom i gorliwe wypełnianie obowiązków. S$. P-
Giese, rodem z Berlina, wezwany naprzód do Uni-
wersyteta charkowskiego, przeniósł się przed sze-
ścią laty do Dorpatu, gdzie powszechnie wielbiony
i kochany od słuchaczów, a poważany do
kolegów, dwa razy był Rektorem, iw tym obo-
wiązkn tak się miespracowanym, sumiennym i czyn=
nym okazał, i takieziednał zaufanie, iż na rok trze-
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ci znowu iednomyślnie wybrany na ten urząd, któ-
rego iednak dla nadwerężonego zdrowia. przyjąć
iuż nie mógł. lako nauczyciel, zyskał w obrębie
swoiego działania, powszechną miłość i szacunek,
a w świecie uczonym chwałę iako autor i chemik
pierwszego rzędu. Strata iego nieodżałowana. Łzy
ronią po nim, małżonka, wszystkie osoby,które
go tylko znały, a szczególniey ubolewśią nad iego
zgonemci, którym w świątyni nauk przewodniczył,

Szanowną pamięć zeszłego męża, uczcili całóm
gronem Nauczyciele tuteyszego Gymnazyum illu-
stre,i licznie zgromadzeni urzędnicy swoią bytnością.

Z listu Pana S.F. ILrscH Aptekarza z Rygi
28 Maia. Niezmiernie bolesao dla mnielist ten
ód naysmutnieyszey wiadomości zaczynać. Giese
już nieżyie! Ile ChemiiaiFarmacya utraciła, każdy
ocenić potrafi, kto tylko okiemrzuci na wzorowe
i oryginalne iego prace,znaywiększą ścisłością wy-
konywane. Lecz kto zeszłego znał bliżey, ten nie
mógł się nie dziwić obszerney iego znatomości, i
wielkiemu wpływowi ma cały stan Farmacyi; a to
tóm bardziey zastanawia, że zdrowietego uczone-
go nader było wąte, i przez ciągłe prace zupeł-
nie nadwerężone. sA

Doaia 12 t. m. przybył tu z Dorpatu w celn je-
chania do Ems. Chociaż zdrowie iego w podróży
(iak towarzyszący mu inspektor gabinetu chemi-
'cznego P. Lohde zapewnia), iakożkolwiek było
znośne; iednakże przez zbyteczne wstrząśnienie ia-
zdą po bruku, bardzo zostało nadwerężone, tak da-
lece, że tradno było iuż wierzyć, ażeby dnia nastę-
puiącego dożył; przytóm marzenia 1 puls ustaiący,
przy wielkićmosłabieniu,powiększały słuszną oba-
wę. Na drugi dzień miałsię poniekąd lepiey, a
na trzeci znalazłem piszącego; głos wszakże miał
tak słaby, żetrudno go było rozumieć, atoli roz-

ż
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mowa iego dosćżywa, zawsze źmierżała do naw:
kowych przedmiotów. Dnia 15 wyiechał do Mi»
żawy, gdzie d. 22 żyć przestał, a 27 pogrzebiony,
Aż do ostatniego momentu ciągle zaymował się

przedmiotami naukowemi, tak, iż musiałem mą
ostatnie numera dzienników Geh/ena i Schweig-
gera pokazać, gdzie się rzecz toczy o kwas chro+
miowy. A. w tćm zdawał się okazywać wątpliwość,
za,czylą sironą iest prawda, Zabrał nawet z sobą
parzędzia i ipstrumenta,które miały służyć do roz-
bioru. wody w Z7ms, gdzie iąchciał analizować,
Za powrotem, ieślihy mu zdrowie posłużyło, za
mierzał napisać krytykę dzieła iednego farmacenty-
cznego, gdzie Wszystkie doświadczenia swoie miał
umieścić; ponieważ nie widział potrzeby nowego
w tey materyi pisać, gdyż ich tak bardzo iest wie-
Je. „Nieźmiernieżądał Giese, ieszcze raz widzieć
się.z szanownym weteranem Z/agenemm w Krolew+
cu; lecz wszystkie zamiary iego i życzenia przed+
wczesna śmierć wniwecz obróciła, | |
ai „Boleścią i smutkiemprzeięty, nic tu więcey do-
ać niemogę,co wszakże późnieyzamierzam uczy-

nić. Scherer, „łlóg. Nord, annał. B.6. 8. 241,

oiA „ad
o 2)"Ćms

ź

i MOGĄ .POWATI 3 A m»

„deg : j Fl

"WIADOMOŚCI ROZMAITE.
ź

agiet -: oO klaystrze  pszennym.

*

c a. TaddeyChemik włoski, który się rozbio=
rem mąki pszenney zaymował, doszedł, że klay-
ster na dwa bliższe: pierwiastki rozłożyć się dale,
z tych ieden iest rozpusczalny a drugi nierozpu=
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sczalny w wyskoku. Kiedy się klaysterw wysko»
ku «rektyfikowanym ugniata, „wtedy traci. swóy
związek 1 zmnieysza się iego obiętość, włóknistym
się staie, a ieden się z pierwiastków rozpuscza;
który Zaddey Głiadiną nazywa , (odyhe, gluten)
a od którego sprężystość właściwa klaystru po
chodzi. Drugi w wyskoku nierozpusczalny pier*
wiastek nazywa Zymome (od Ilu fermentum),
ponieważ uważa go za istotę, która fermentacyi
daie początek. ! ragłich

MW'łasności gliadiny. . Przez powolne wyparo-
wanie rozczynu wyskokowego,ouwzymnie się glia<
dina naprzód gęstości miodu, skażona cokolwiek
żółtą istotą żywiczną, którey przez wytrawienie
w kwasie siarczanym pozbawioną bydź może, gdyż
sama gliadina w nimnieiestrozpusczalna. WW sta-
nie zupełnie czystym i suchym olor ićy słomia-
sty, a w cieńszych kawałkach nieco przeświecaią-
ca; łatwo się uciera, zapach ma słaby podobny
do wosku, miernie ogrzana wydaie wonię, zbli
Żaiącą się dozapachu ugotowanych iabłek, smak ićy
słodki, balsamiczny i wyraźnieiestkleyką. W wy-
skoku wrzącym: łatwo się rozpuscza,arozczynpo
oziębieniu state się nieprzezroczystym , gdy tym: cza-

sem mała część w rozczynie pozostaie. Solucya
takowa; na stałe ciała naprowadzona, zostawia:po

wyparowaniu. części wyskokowćy gliadinę„: która
gatunek lsnącego  wernixuformuie. W zimnóy
wodzie rozmiękcza się, ale'nierozpuscza, w sto-
poiu wrzenia pianę formuie, a płynstaie się. mlć-
eznym. Cięższa iest odwody; «-Rozczyn  wysko-
kowy gliadyny, za dodaniem wody, mlćcznego
nabiera koloru. . Z węglanami alkalicznemi,'białe
osadza płatki. Od miueralnych iroślinnych kwa«
sów Zadięgo prawie niepodlega odmianie. Sucha
gliadina rozpascza się w czystych alkaliiw kwas
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sach. Na węgle rozżarzońe wrzućona, wzdyma
się a potóm kurczy, zachowuiącsięiak części zwie-
rzęce; iasnym pali się płomieniem i dekki zosta-
owuie węgiel, trudno daiący się w popioł, obrócić.
Z niektórych względów zbliżasięgliadina do ży-
wiey.; wszakże tym się różni, że nierozpuścza się
w eterze siarczanym. Tynktura gallasu widocznie
na nię działa. Sama przez się iuż lekkiey podpa-
da fermentacyi, toż samo. dzieiesię i:z istotami
cukrowemii. ( -
«©  HWlasności Zymomy. . Klayster wyżey opisa-
nym sposobem,wyskokiem obmyty, część trzecią
ciężaru swoiego wynosi. Zmnieyszenie to pocho-
dzi nietylko od rozpusczoney głiadiny, lecz i od
utraty wody przytomnćy. Pozostałość stanowi zy«
momę którą przez powtórzone gotowanie 1 wy-
wawianie w wyskoku, czystą owzymać można.
W takim stanie zymoma, składa się z drobnych
kulek, albo stanowi massę nieforemną; twarda iest
4 bez związku, swiatło-szarcgo kołoru. „Przez ob-
mywanie wodą, nabiera cokolwiek podatności,a
od: powietrza, prędko branatno się farbuie.  Cięż-
sza iest od wody;a sposób fermentowania tćy ist0=
ty, różny iest od klaystru. Jak tylko psuć się po-
cznie, wydaie zapach gniiącćy uryny, +w. stopniu
wody wrzącćy zupełnie się rozpuscza tak w kwa=
sie octowym, iakoi w mineralnych.  Ź czystym
ługiem alkali, formuie gatunek mydła W wo-
dzie wapienney i w rozczynie węglanów  alkalicze
nych, kurczy się i twardnieie, odmiennego nabie-
ra pozoru, chociaż się nierozpuscza; na węgleroze
palone wrzucona, płomieniemsię zaymuie i wy*
daie zapach goreiących włosów, albo racie lub
rogów zwierzęcych. © >. Talsiu. 48BBO0:
,. Zymoma znaydnie się w różnych, częściach ro+
ślin; rozmaitym gatunkom fermentacyt<daie poź
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czątek, a to podług natury ciałz nią wzwiązku
będących. . Buchner Repert. B. X1. s. GBA

2. Odmiany koloru żywicy Gwaiaku przez mą»
kę pszenną. PADU

w k

Wiednóm z pism peryodycznych włoskich (Gi-
ornale di fisica chimica etc. 2 bimestre 1817).
zhaydnie się wiadomość, że P. Faddey różne gum-

mo-żywice i sanie Żywice, z mąką zboż rozmai-
tych ugniataiąc, postrzegł, iż kiedy się mąka pszen-

na ża dodaniem groszku żywicy gwaiaku, z wodą,

za przysiępem powietrza zarabia, wtedy błękitne-
gó nabiera koloru. P. Rudolphi doswiadczenia
lego stwierdzając znalazł: 1) że dodaiąc żywicę

gwaiaku do czystego krochmalu, tenpo odwilżeniu

bynsymnicy się błękitno nie farbuie, tak, iak i wie-

le innych substaucyy roślinnych, nie maiących wso-
bie pierwiastku zymomy; 2) że mąka iakakolwiek

nie wiele klaystru zawierająca, za dodaniem żywi-

cy gwaiaku, żadney nie podpada odmianie, albo

ledwo cokołwiek błękitnego przybiera koloru; 5)

że pomieniona ży Wica naymnieyszego koloru nie

sprawiaw ciałach, w których iuż klayster znacznym

uległ odmianom; ieśli zas sam klayster, albo R

sta zymoma z żywicą gwaiaku się: ugniata; wtedy

patychmiast powstaie bardzo piękny błękitny kolor.

Wszakże zymoma ugniatana z gwalakiem, wten-

czas się A błękitno farbuie, kiedy ma przystęp

gaz kwasorodny zawarty w powietrzu; skąd P. Ru-

dołpkhi wnosi, że żywica gwaiaku dobrymiest' rea
gensem do ocenienia dobroci mąki pszenney, ró.

wnież i do wysledzenia, iakim podlega przez fer-

mientacyą odmianom, lub czyli nie ies. mąką po-

mieszaną z ianemi mało zawieralącemi klayswu, i

nawzaiem , zaleca mąkę pszenną zareagens do wy-
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śledzenia czystości żywicy gwaiaku. Trommsdor/f,
Journ. B. 4. St. 2. 159. 1820.

| Zdoświadczeń P. P/anche okazało się, że wie-
le mamy korzeni, posiadających własność nadawa*
nia tynktnrze gwaiakowey błękitnego koloru, któ-
ra wszakże nie pochodzi od wpływu powietrza at-
mosferycznego.  Naywięcey zaś tu. działą ciepło.
Tak np. kley gammy arabskiey na zimno rozczy:
niony, błękitną nadaie farbę tynkturze gwaiaku,
kiedy żadney nie sprawia odmiany rozrabialąc go
z wodą wrzącą; dosyć iest nawet proszek gummy
arabskiey przed rozczynieniem w wodzie zimney,
mocno ogrzać, ażeby nabył własności błękitna far:
bowania tynktury gwaiaku. Odkrycie to dosyć iest
1 we względzie farmaceutycznym ważne, ponieważ
mała okoliczność, czyli się gumma arabska w zi-
mney lub wrzącey rozpuści wodzie, wielką w ze-
tkvięciu się z tynkturą gwaiaku okaże różnicę, gdyż
w pierwszym przypadku da płyn żółty, w drugim
błękitny. Podług tego, możnaby żywicę gwaiaku
zwiększą pewnością za reagens używać do odkry:
cia gummy arabskiey, ieśliby ta byłado tragakan=
ty przymieszana, a niżeli do ocenienia dobroci mą:
ki pszenney. Trommsdorf/, Journ. B. 4. st. 2»

8. 161. 1820. rrekókoGe z PY > l. ZOO b

* 550 działaniu sulimy na mąkę pszenną.

Pan 7'addey w„Rzymie ( Giornale difisica I.)
pokazał, że mąka pszenna zmieszanazniedokwa-
sem czerwonym. żygwego srebra, lub zniedosolni-
kiemtego metallu, wywiera nań pewne działanie,
mocą którego, iak się z doświadczeń przekonał, 0-
statnią z nich zamienia na solnik. znalomy w han-
dlu pod nazwiskiem Całome/as. (a) I dla tey przy-
 

)(e) Nazwanie tego preparatuCalomelas nigdźi8y ile namwiadomo,
,/ pie iest znaiomę w bandlu, może tylko we.Włoszech, lecz

a3
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czyny nadsolnik ten, chociaż sam przez się iest iedną
z naygwałtownieyszych traciza; iednak w miesza-
ninie z mąką pszeaoą w znaczney nawet ilości wzię-
ty wewnątrz z pokarmami nie szkodzi (b): bo iak
sam T'addey doświadczał, kroliki i kury w prze-
ciągu 12 godzin pożywały bez szkody 14 gran tak
przygotowanego nadsolnika, kiedy tym czasem ie-
dno grano bez dodatku mąki, przyprawiało ie o
utratę życia. Wnosi więc z tego, że wspomniona
mąka mogłaby w potrzebie skutecznie bydź użytą
przeciwko gwałtownym działaniom nadsolniku ży-
wego srebra. Dziennik wileński na rok 1821.
T.1. str. 869. Schweigger Journ. B.1. St. 2. s.
218. (1821).

4. Poprawiony sposob robienia preparatu pod
nazwiskiem Spiritus Niwi dulcis, ażeby przez

| dłuższe stanie własności kwasu nienabierał.

Doktor Monheym w Akwisgranie radził P. Bu-
chnerowi, ażeby preparatu Spiritus Nitri dulcis,
wraz po dystylłacyi przez rektyfikacyą od kwasu
nie oczysczać, ale wtedy kiedy się iuż kwasorodem
przyiętym z powietrza atmosferycznego nasyci,Wtym

celu wylewa się do flaszy obszerney, którado trze-

ciey części tylko powinna bydź napełniona, i czę-

 %

= i wszędzie znany iestpod, imieniem mercurius dul=
cis. (R). j > :

tb) Trudgo wierzyć, ażeby sulima (migęcurius sublimatuscorro-
sivus), rozłożona przez mąkę i w Całomel, czyli solnik żyn
wego srebra zamieniona, w znaczney nawet ilości wewhątrz
wzięta z pokarmami, nieszkodziłą; ponieważ i Calome/, łubo
mniey ostry od sulimy, iednakże do mocno działaiących na=
leży lekarstw, w małey przeto ilości i z naywiększą ostro=
Żnością dawany bydź musi w.celu lekarskim. Że sulimę
nie tylko extraktyn, kleik,gumma arabska i w. i. pier
wiasków roślin, ale i sam miękisz od chleba rozkłada, da-

|. wno iuż wiadomo; wszelako z chlebem wewnątrzdana, wielu
., duż ludzi pozbawiła życia. (R). POKO

: Pam. Farmaceut. Wil. T. ll, N. 3. 30
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sto się w niey skłóca, otwieraiąc korek, ażeby co*

raz świeży dawać przystęp powietrzu almosfery-

cznemu a przez to kwaśnienie płynu ułatwić. To

powtarzając przez sześć tygodni, można bydź pe-

wnym, że nadal z kwasorodem łączyć się nie bę-

dzie. Nierównie prędzey to się uskutecznia, prze-

puszczając przez Spiritus nitri dułcis gaz kwaso-

rodny, albo kłócąc go we flaszy napełnioney tym-

że gazem, lub też częściey powtarzając otwieranie

i kłócenie ze świeżćm powietrzem. Potćm się pre-

parat zwyczayney rektyfikacyi poddaie. Tłumacze-

nie tego iest następne. Świeżo zrobiony Spiritus

nitri dulcis, zawiera wielką ilość gazu saletrowego,

ten chciwie się łączy z kwasorodem powietrza i za-

mienia się w kwas saletrowy, który preparatowi smak
kwaśny nadaie. Jak tylko gaz saletrowy zawarty

w rzeczonym płynie, zupełnie się ukwasi, wte-

dy tenże płyn kwaśnieć więcey nie będzie, a za-

tóm czas rektyfikacyą odbywać. Taki sposob po-

prawienia wybornego lekarstwa, nie małey iest wa-
gi dla medycyny. Buchner Repert. B. XI. s. 56.

(1821). |

5. Doświadczenie dobroci i mocy preparatu Li-
quor anodynus m. H. przez P. BisDeka.

Płyn pod nazwaniem Ziqzor anodynus mine-
ralis Hofjmanni znany, sktada się, iak wiadomo,

z eteru siarczanego i wyskoku. Oba te ciała w roz-

maitey ilości zmieszane, różney mocy daią prepa-

rat, i stąd nieiednostayność iego pochodzi, zwła-
szcza, robiąc go podług farmakopei wirtemberskiey.
Większa bowiem ałbo mnieysza wyskoku do eteru
proporcya, przeciwne sprawic może skutki. Wszakże,
dla doświadczenia mocy tego preparatu, areometra

nie są wystarczaiące, ponieważ mieszaniny czy-

-
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stego i mociego wyskoku z małą ilością eterii, 64
raz wyskoku słabego z wielką iego ilością, równe
daią produkta co do ciężkości gatunkowey. W tnie=
szaninie z preparatem Zaudanum liquidum Syden=
hami, albo z drugim Liquor cornu cervi suceźna
żus, oddziela się eter, ieżeli Ziguor anodynus
zbyt wiele iego zawierał: bardzo słaby zaś nie od-
powie oczekiwaniu chorego i lekarza. Zanadto
mocny bywa tylko z przypadku; słaby zaś nay czę*
ściey trafia się w aptekach, w których się lekar-
stwa niżey taxy wydaią, albo u materyalistów.

Farmakopea pruska przepisuie robić Żiquor
anodynus z iedney części eteru ize trzech części
wyskoku przez samo zmieszanie. Rozczyn iedney
ezęści suchego occianu potażowego(terraefolialae
tartari) w dwóch częściach wody roztworzony,
wnet daie poznać, ieżeli się eteru za mało znaydo-
wało w likworze. Bo ieżeli się Ziquor anodynus
z rozczynem occianu potażu (/iquor terraefoliatae
żtartari) po równćy części co do obiętości zmieszą
(a naylepiey w rurceszklanneyzpewnemi podziałami)
wiad się zaraz eter oddzieli, co nie następuie,
ieżeli w anodynum więcćy iak trzy częścibędzie
wyskoku; wszakże za dodaniem choć cokolwiek
eteru, ten zaraz się odłączy, wespół z tą ilością,
która iuż pierwey była w związku z wyskokiem.
Im więcćy zaś eteru dodawać trzeba dla oddziele=
nia połączonego z wyskokiem, tym słabszym okaże
się Ziquor artodynus użyty. ge"

Doświadczenie to bardzo się prędko odbywa,
Lepiey służy w tym razie /iquor terrae foliatae
tartari brunatnawy, a niżeli biały; bo się prędzćy
eter postrzegać daie. Ciężkość gatunkowa rozczynui
occianu potażowego, powinna bydź 1150, wtedy
zawiera w sobie połowę soli suchćy. Buchner, Re-
pert. B.1X. S. 168. 055

4 Żo*

  



6. Sposób doświadczania oliwyJałszowaney ole-
iami z nasion, przez P. Povrer aptekarza
w Marsylii.

W tym celu rozpuscza się w siedmiu i pół czę-
ściach kwasu saletrowego 38', sześć części żywego
srebra bez użycia ciepła. Jeśliby w tym przypadku
sol się osadziła, brać iey nie należy, ale sam tylko
płyn niedaiący się krystallizować. Ten przeto Pana
Poutet veagćns, iest mieszaniną saletranu żywego
srebra w wyższym i niższym stopniu uniedokwasze-
nia ze zbytkiem kwasu: lecz podług P. Pelletier pe-
wuieyszym iest działaczem saletran srebra ua zimno
robiony, także ze zbytkiem kwasu, który powstaie
z rozpusczenia kryształów saletranu żywego srebra
w nizkim stopniu oxydacyi, w kwasie saletrowym.

Na 69 części oliwy, maiącćy się doświadczać,
bierze się 8 części (wyżey opisanym sposobem )
przygotowanego rozczynu saletranu żywego srebra;
to się razem zlewa do flaszki i mocno kłóci, co
minut 10 przez dwie godziny. Jeżeli oliwa zupeł-
nie iest czysta, wtedy po upłynienit trzech lub czte-
rech godzin w zimie, a W sześć lub siedm w lecie,
całkiem się w massę zetnie. Dnia następuiącego
okaże zupełnie gładką i białą powierzchnią. Jeśliby
zas makowym albo rzepakowyu oleiem była fałszo-
wana, wtedy po sześciu lub siedmiu godzinach
płynną zostanie, albo mała tylko ićy część skrzepnie.

Ilość okazuiącego się rozcieku, na zaiutrz po
zrobieniu proby, będzie miarą przymieszanego ole-
iu z nasion.

Jeżeli się z$5 części obcego oleiu znayduie,
wtedy powstaie massa skrzepła, w kształcie do
kalafiiorów podobna; -%+% daią massę oleyną gę-
stości miodu, a ieżeli się więcćy obcego zawiera,
wówczas otrzyma się oley przezroczysty, unoszą*

w bi
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cy się na massie nieiako ciastowćy i bynaymniey
krzepnąć uie będzie; 4% oleiu z nasion przymie-
szane, żadnego nie sprawuią scinania. P. Poutet
posirzegał, że wyższa temperatura (nieprzechodzą=
ca iednak 22” M.) ścinania się oliwy nie przeszka=
dza, tyle tylko że w takim stopniu ciepła trzeba
było 10 godzin do iey skrzepnienia. Uważa przy+
tćm, że temperatura zbyt ciepła inney nie sprawu-
ie mitręgi w śledzeniu mieszaniny, oprócz że wię*
ksza ilość oleiu płynną pozostaie, co się nawet bar
dziey przyczynia do zapewnienia się o fałszowaniu.
Ażeby zas ilość olein nasiennego z większą ieszcze
pewnością oznaczyć, radzi autor w powtórzonćm
doświadczeniu, dodać do niego 12 grammów przez
kwas saletrowy uniedokwaszonego oleiu (którego
sposób robienia opisuie), a to wszystko z gó gram-
mami sfałszowanego oleiu połączyć. Za powtór-
nóm dodaniem tego reagensu, dosyć iest mieszani-
nę przez pół godziny często skłócać, przez co od-
dzieli się część płynna bardzo regularnie w przecią-
gu dnia iednego, a ilość oleiu nasiennego będzie
połową otrzymanego produktu. Z'romrmsdorj/,
Journ. B.4, St.2. 8. 388. NK. sssR

7. Sledzenie dobroci oleiów lotnych. Zwy-

czayną probą dla doświadczenia oleiów lotnych,
czyli nie zawieraią olein stałego, było spusczanie
go na papier, i parowanie nad ogniem; plama
tłusta miała bydź niezawodną cechą iego fałszo-
wania; lecz z doświadczeń P, Schmidt okazało się,
iz ta proba nie iest pewna, ponieważ nayczystszy
olćy lotny, ieżeli nie iest zupełnie świeży, mniey
lub więcćy wyraźną plamę po wyparowaniu na pa
pierze zostawuie. Toż samo potwierdza P, Buchner
mówiąc, że zupełnie świeży oley z papieru się ulo-
tnia; ale gdy będzie przez czas nielaki na działa-
nie światła lub przystęp powietrza wystawiony,
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przez co się zagęszcza, wtedy do stanu Żywicy
przechodzi i papier plami. Dla wyśledzenia w ole-
iach lotnych miedzi, naypewnieyszym działaczem
test wodosinian potażu i żelaza, z którym, za skłó-
ceniem, oleiek skażony miedzią, czerwono-bruna-
inóy nabiera farby. Buchner, Repert. B, XI, Heft.
7. 8.86,

B, Doświadczenie wonnych oleiów lotnych, czy
nie są fałszowane oleykiem terpentynowym.

Powszechnie dochodzić się zwykło fałszowania te-
go rodzaiu, naybardziey z zapachu; lecz ieżeli dro-
gie oleie z małą ilością terpentynowego są pomie-
szane, wtedy wudno oszakaństwo takowe przez sam
tylko zapach wysledzić, naypewniey się to odkrywa,
dodaiąc wyskoku 70%75* Rich. W tym celu
miesza się wyskok z oleiem w małey ilości po 4 lub5
kropel, i mocno się skłóca. Jeżeli oley był czy-
sty, wtedy zupełnie się rozpuści a płyn będzie
klarowny; przeciwnie zaś mieszanina mleczna oka-
że przytomność naymbieyszey nawet ilości oleyku
 terpemtynowego. Rozumie się, iż oleiek lotny nie
jest. falszowany oleiem stałym, ktoryby się mógł
«w wyskoku rozpuścić; dla tego o tćm naprzód
przekonać się należy. Ta proba zastosować się mo-
że dowieluoleiów lotnych, które pospolicie ter-
Baw bywaią fałszowane, wyiąwszy trudno
łączące się z wyskokiem, iak np. anyżowy i zna-
sion kopru włoskiego (ołeum foenicułi); wszakże
te ostatnie pospolicie oleiami stałemi fałszować się
zwykły, nie zaś terpentynowym. Trommsdorff.
Journ, B.4. St. 2. 8.454. 1820, sej] Ź

.9, Sposób robienia mydła siarczanego uydosko*
- nalony przez PP, PLaxcae i BovLLay.

TĄ Ogłosiliśmy w Tomie F. na str. 526 Bulletin
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de Pharmacie, formułę gatunku pomady, pod na*

zwaniem Savon sulphure de soude uży wanćy przeż

niektórych praktyków z dobrym skutkiem w lecze-

niu świerzbu i liszaiów zadawnionych, przez na»

cieranie, lub rozpusczanie w wodzie maią: ćy się

użyć na wannę. Starając się to lekarstwo czynniey-

szćm zrobić, przez powiększenie proporcyi siarki,

dla nadania mu gęstości przyzwoltey,i poprawiając

pierwszy, nasz przepis, podaiemy formułę nasię-

pną: Weź mydła źwierzęcego uncyą iednę; siar-

czykn sody suchego i czystego zupełnie uncyy dwie;

wyskoku na 50" uncyy sześć. To się w naczyniu

szklanaćm w kąpieli wodney rozpuscza, cedzi prędko

i zachowuie w słoiu z szerokim) otworem, mocno

zatykaiąc,

Mydło to siarczane zastąpić może pomadę siar-

CZP doktora Jadełot, którey używanie iest da-

leko przykrzeysze. Bylismy świadkami iak wielu

chorych na świerzby uleczyło się tćm mydłem,

biorąc do nacierania rzeczoną ilość na razy dzie-

sięć lub dwanaście. Tyleż wystarcza 1na wannę

siarczysią, którą W wielu zdarzeniach przekładać

należy nad inne prosto z siarczyku potażu lub sody

złożone, pozbawione lub niepozbawione substancyy

solnych, które się naturalniew siarczystych wo-

dach znayduią. Journałde Pharmacie T.1F. p.176.

10. Ełaterium.

W pismie angielskićm, the London medicał

Repository, znayduią się.w N.67. w. Lipcu 4819,

Uwagi o naturze ipreparatąch z Elaterium przez

Doktora Clutterbuck. Autor widział lekarstwa

tego skutki, którego odchwalić 'się nie może, tak

nieiednosiayne, iż uznał rzeczą przyzwoitą osobne

czynić doświdaczenia, dla wyśledzenia tega przy-

«czyny. Znalazł, że ta nieiednostaynośćnie zależy
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od konstytucyi chorych, ale od przygotowania ex-
traktu elateryi; starał się zatrćm wysledzić, która
część rośliny iest naydzielnieyszą. Korzenie, liscie
i kwiaty, miały własność mniey lub więcćy roz-
walniaiącą żołądek i sprawowały womity, iednakże
nie w lakim stopnin ażeby na uwagę zasługiwały;
z owoców zaś extrakt, z części mięsistey robiony,
w ilosci gran ośmiu, słabe wzniecał womity. Że
dwudziestu. gran nasion użytych, skutek nie nastę-
pował, również i od miazgi nasiona otaczającćy.
Pozostało mu przeto czynić doświadczenia z wo-
dnisto-przezroczystym rozciekiem, wytryskuiącym
z doyrzałych owoców. Płyn ten zebrany i zosta»
wiony przez czas nieiaki w spokoyności, osadzał
zielonawy proszek, który po wysuszeniu, w ilości 4
grana, naydzielnieysze dawał lekarstwo. Pozostały
zaś płyn bardzo słabo skutkował. Sposób robie-
nia tego lekarstwa jest następuiący. Owoc zupeł-
nie doyrzały ostrożnie się zrzyna, ażeby soku swo-
dego nie rozpryskał; skrapia się potóm zimną wo-
dą, i wzdłuż się rozkraia; po czem się obmywa, a

 Dżyta do tego woda wraz na fillrum przecedzona,
w godzin kilka osadza elaterium, które rozło”
żone nacieukićm płotnie, w miernćm suszy się
cieple. Ilość otrzymanego w tym razie produkta
bardzo iest mała, lecz skutek niezawodny. Salzb.
Med. Chirurg. Zeit, 1820. N. 88. S. 14

11. Reagens ra kwasorod,
Chcąc doświadczyć czyli gaz iakikolwiek, zp.

saletrorodny,wodorodny, kwasu węglowego i t. Ę
nie zawiera gazu wodorodnego, używa się biały wo-
dosiqian potażu i żelaza (c), który będąc białym za
 

(a) Preparat teh robi się dodaiąc wodosinianu potażu i Żelaza da
rozczynu zielonegosiarczanu Żelaza, A osad biały powsta”
iący wodą się obmywa.

z
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zetknieniem się z gazem kwasorodnym powietrza ats
mosferycznego wnet błękitnego nabiera kolora. Na
ten koniec bierze się gran kilka świeżo osadzoney
tey soli, póki iest ieszcze wilgotna, i rozrabia w pół
uncyi dystyllowaney wygotowaney wody. To się
wlewa do rurki napełnioney gazem maiącym się
doświadczać (strzegąc nadewszystko przystępu po-
wietrza atmosferycznego), i mocno kilka razy się
skłóca. Wtedy proszek biały zawieszony w wodzie,
błękiinawego coraz ciemnieyszego nabiera koloru,
chociażby w dziesięciouncyowey rurce z4%5>5 tylko |
gazu kwasorodnego się znaydowała. Przeciwnie sół
pomieniona zupełnie białą pozostanie, ieżeli gaz
saletrorodny będzie czysty. Po kilku nawet tygo=
dniach żadna w nim nie nastąpi odmiana. Zerł.
Jahrb. 1816. 8. 204. | sid

12. Reagens na miedź i ołów.
7

.

Dla doświadczenia małey ilości tych metallów
zanurza P. Kastner cienką sztabkę albo też blaszkę
zynkową do rozczynu skażonego którynikolwiek
z tych metallów. W tym przypadku ołów osadzi
się na zynku w stanie metallicznym wkolorze czar=
no-zielonym, a w niektórych mieyscach powierz-
chnia lśnącą się okaże. Miedź zaś w solucyi iakiey-
kolwiek będąca, za wstawieniem blaszki zynkowey;
pod postacią metalliczną w kolorze iey właściwym
osiądzie. Kastner doświadczył, że wspomnione me+
talle tak w occie, oleiu, iako też i w winie, łatwo
się dały przez tea reagens odkryć. W podobnych
zdarzeniach, gdzie ledwo ślad znaydnie się rozpu-
szczonego ołowiu lub miedzi, naylepiey iest użyć
rurki szklanney, w literę V zagiętćy: iedno ramie
napełnia się rozciekiem podeyrzanym, a drugie wo-
dą zaprawioną kilką kroplami kwasu wodosolnego,
1 zanurzasię cienki pasek z blachy waleowancy zyn-
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ku, iednym końcem. do rozcieku podeyrzhnego, a
drugim do wody cokolwiek zaprawioney kwasem
wodosolnym. "Takim sposobem powstanie prosty
bardzo działający łańcuh czyli stos galwaniczny,
z dwóch wilgotnych i iednego suchego przewo-
dnika złożony. Buchner. Repert. B. 6. 8. 403.
15. Uwagi P. Franciszka Mayera nad środkami
podanemi przez P. O,fila przeciw użytym tru-
ciznom.
Wiadomo że Orfi/a wiele podał środków, ma-iących służyć przeciw truciznom metallicznym za-

wartym w żołądku i wzewach, a temi są białkozwierzęce na sulimę (mercurius sublimatus corro-sivus., woda cukrowa na preparata miedziane i t.d:Zamiarem iego zapewne było zniszczenie iadowi-tych własności trucizn przez ich odkwaszenie. Cze-muż raczey nie obrał wodosiarczyku potażowego(Kali hydrogenatum sułphuratum)? Lękał się za-pewne złych skutków potażu kaustycznego, poza-- ślalącego po odłączeniu się od niego siarki 1 wo-doroduwchodzących w związek z metallami. Jeżelitakiest, tedyby można tey nieprzyzwoitości uni-knąć bez zaniedbania siarczyku wodorodnego, tak
prędko niszczącego Uuciznę. Dotąd nie mogłemsię przekonaćowłasności odkwaszaiącey białka, inie widzę przyczyny, dla czegoby nie dawać pier-wszeństwa wodzie nasyconey siarczykiem wodoro-danym. Nawet i niedokwasy miedziane nie tak sięprędko od wody cukrowey odkwaszaią, iak od wo-dorodu siarczystego. |

Na to odpowiada P. Buchner, że podanie Pa-na Orfiła zasadza się, nie tylko na domyśle, ale nabardzowielu doświadczeniach, czynionych na ży-wych zwierzętach, ma psach mianowicie, którymtrucizny dąwano i Przywracano ie do życia. Czy-
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telnikom wiadome są doswiadczenia P.Pechier,
w celu poznania skutków białka źwierzęcego, w zda-
rzeniach otrucia sulimą, która, gdy się z nim ze-
tknie, wtedy rozpusczalność swoię i moc truiącą
zupełnie utraca. Rozczyn nawet soli miedzianych
rozkłada się przez białko źwierzęce. O eukrze tak-
że wiadomo, że się z zasadami iak kwasy zacho-
wuie, a z wielą niedokwasami metallicznemi nie-
rozpusczalne tworzy związki. Ponieważ w zastoso-

waniu lekarstw przeciw truciznom, nayważnieyszym
iest warunkiem, ażeby ie w znaczney ilości wpro-
wadzić można do żołądka, i żeby: z siebie szkodli-

we nie były; przeto P. Oyfila madewszystko
zwrócił uwagę na białko źwierzęce, miód,. wodę
cukrową i tym podobne rzeczy; a doswiadczenia
na psach czynione, naydzielniey odpowiedziały ie-
go oczekiwaniu. Udaiąc się zaś do siarczyków al-
kalicznych, wiedzieć potrzeba, iż one same przez
się do naymocnieyszych trucizn należą, i że wnętrz-
ne ich użycie zawsze z niebezpieczeństwem iest po-
łączone. 'Orfila powielekroć psom dawał rozczyn
siarczyku potażu, i zawsze postrzegał, że truiące
sprawował skutki. Jedna drachma nawet tego siar-
czyku w uncyi wody rozpusczona, inaraz psu
średniey wielkości dana, była iuż wystarczaiącą do
pozbawienia go życia. . Inaczey ma się rzecz z wodą
nasyconą gazem wodorodnym siarczystym; płyn
takowy może w rzeczy samey bez szkody bydź u-
żyty, i w wielu zdarzeniach z naylepszym sku-
tkiem działa, iako lekarstwo przeciw truciznie we-
wnątrz wzięte w metalicznym preparacie, Zuch-
ner Repert, B. 7. 8. 252,

14, O nowym sposobie odkrycia trucizn wpłynach
kolorowych przez P. ORFILA.

Wiadomo iak wielka częstokroć zachodzi tru-
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dność w badaniach medycyny sądowey dążącey do
pewnego odkrycia istot iadowitych królestwa ko-
palnego, zawartych w rozciekach nieprzezroczystych
lub mocno zafarbowanych. Też same bowiem rea-

_gensa, które w wodzie czystey odkryć mogą truci-
znę, nie mogą się przydadź, kiedy rozcieki mocno
są zafarbowane. A nawet osady sprawione przez
te reagensa, w niektórych okolicznóściach nie tyl-
ko że nie wyświecaią iakiego rodzaiu iest trucizna,
ale mogą dać powod do rozumienia, że się nie znay-
duie w zatrutym płynie. A iednak iak wielkiey iest
wagi dla medyka, sprawiedliwości i osob interes=
sowanych, wyiaśnienie dokładne tego zarzutu? Oto
iest rozumowanie, za pomocą którego odkrył spo»
sób, iaki teraz ogłasza.

Trucizny mineralne pomieszane z płynami mo-
eno zafarbowanemi, zachowuią się z reagensami
mogącemi ie odkryć, inaczey, a niżeli wtedy, kie-
dy są rozpusczone w wodzie: różnica ta zależy zu-
pełnie od przytomności materyi, która płyn truci=

' zną zaprawiony koloruie; a zatóm niszcząc mate=
'ryą kołoruiącą, trucizna musi działać na reagensa,
iak gdyby była sama iedna, byleby tylko reagens
użyty do zabrania farby w mieszaninie nie rozłożył
substancyi iadowitey.  Chloryna w wodzie rozpu-
sczona (acidum muriaticum o0xygenatum liqui-
dum) ma własność zabierania farby winu, deko:
kcyi kawy, tytuniu,i t. d. (a); a bardzo małą ilość
wucizu królestwa mineralnego rozkłada; a zatóm
może bydź użytą z dobrym skutkiem. Doświad-
czenie prędko mnie 0 tóm przekonało, że naywię-
ksza część substancyy iadowitych mogłaby się od-
kryć tym sposobem, :
 

(a) Toiest niszczy kolor ich czerwony, albo brunatny, i nadaiepłynowi żółty, który nie przeszkadza ważnieyszym reagensomdziałać na trucizny kopałue, tak, iak gdyby oue były prostow wodzie rozpuszczone. (wyciąg z noty dutoraj).
b



Z doświadczeń, iakie czynił autor, wypada, że
chloryna zkoncentrowana i świeżo zrobiona, może
doskonale wyświecić bytność podkwasu arszeniko-

wego (arsenicum album), kwasu arszenikowego

(acidum arsenicum ), kwaśnego arsenianu potażu
(arseniate acide de potasse), sulimy (mercurius

sublimatus corrosivus) i t.p. w winie czerwonćm,

w dekokcyi kawy, tytuniu, i t. d. Journal gónćrał

de medecine N* 287, octobre 1820. p. 129.

15. O nadsolniku żywego srebra (Mercurius Su-

blimatus corrosivus) we względzie medycyny

sądowey. |

Jak z iedney strony łatwo poznać, czy otrucie

nastąpiło przez nadsolnik żywego sróbra, ieżeli ten

rozpusczony w wodzie lub innym płynie, który
Żadnego nie ma w pływu na iego rozkład, tak

zkąd inąd zachodzi trudność w rozpoznaniu, ieśli

rzeczony nadsolnik rozłożonym został przez pokarmy

płynne lub stałe, albo też i przez samę tkankę ka-

nału pokarmowego, gdyż solnik uformowany nie

iest rozpusczalny w wodzie, a ściśle skombino-

wany z ciałem roślinnóm lub źwierzęcćm, kt re

znaczną część własności iego utaia. W takowym

razie starać się należy okazać przytomność żywego

srebra w stanie metallicznym w ciele podeyrzanćm,

gdyż to iedno mogłoby dowieść użycia preparatu

merkuryalnego. |
Może iednak po użyciu solnika żywego srebra

(mereurius dulcis), który był wzięty we wnątrz
w ilości 12 lub 15 gran dla zwolnienia żołądka,

śmierć nastąpić. Dyssekcya uskuteczniona okaże

zapalenie tkanki kanału pokarmowego, a chemiczne

doświadczenia odkryią żywe sróbro metalliczne;

co wszystko zdaie się otrucie potwierdzać, które

nie iest w tym razie istotnć, gdyż czerwoność ka-

ż
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nału pokarmowego zależy od chronicznego żapa-
lenia (Phlegmasie chronique), któremu chory ule=
gał, a żywe srebro metalliczne pochodzi ad małey
ilości użytego solnika żywego srebra, który zape*
wne nie mógł bydź przyczyną otrucia.

Z tego co się powiedziało wynika, że bardzo
wiele zależy na wyśledzeniu, czy żywe srebro otrzy-
mane w stanie metallicznym, pochodzi od małey
ilości użytego solnika (Całomeł), czy też od nad-
solnika żywego srebra, który dopiero po wzię-
ciu, wewnątrz mógł się na solnik zamienić. Do-
świadczenia czynione przez P. Orfila tak rzecz
tę wyiaśniaią.

Solnik żywego srebra ( Calomelas) wprowa-
dzóony do kanału pokarmowego, znayduie się tam
po śmierci w postaci białawego proszku, który do
wewnętrznćy ściany tkanki kanału przylega, ze-
skrobywać się daie, nie rozpuscza się w wodzie czy=
sty, wodą wapienną nalany we zwyczayney tem-

, peraturze ulega rozkładowi, osadza niedokwas
W postaci czarnego proszku, z resztą wszystkie

_ swe własności fizyczne zatrzymuie. Jeśli przypad-
kiem zmieszany będzie w żołądku z użytym pokar=
mem, dosyć iest takowy wodą dystyllowaną rozro=
bić, a solnikżywego srebra dla znaczney ciężkości
na dno nayśiiik ik, gdy części lżeysze w wo-
dzie zawieszone zostaną. Solnik żywego srebra
wynikły z rozkładu nadsolnika tegoż metallu przez
pokarmy roślinne lub zwierzęce, którego obecność
potwierdza otrucie, nigdy nie okazuie się na po-
wierzchni błony kanału pokarmowego w. postaci
białego proszku, co większa, nie okazuie nawet
zwyczaynych charakterów, gdyż mocno iest zkom=
binowany z istotami, które go rozkładaiąc, przy-
prowadziły do stanu solnika. Na koniec,te isto-
ty, które tak ściśle złączone były z uformowanym

t
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przez rozkład solnikiem, nalane wodą wapienną, nie
osadzaią niedok wasu czarnego solnika żywego srćbra.
Zachowuiąc wzgląd na te wypadki, ze ścisłego do-
świadczenia wynikalące, lekarz będzie w stanie po-
znać, czyli chory użył solnika żywego srebra, co się
nie mało przyłożyć może do sprawdzebia powzięte-
go na początka muiemania. Nouveau Journał de

medecine, chir.pharm. etc. Fevrier 1821. F. Welk.

16. Sposób robienia drogiey farby z karminu
przez P. GRoTrnuss.

Karmin czystym nalany ammoniiakiem i w mier=

nóm cieple na słońcu wytrawiony, piękną czerwo-

ną madaie ostatniemu farbę. Sam karmin kolor

utraca i stopniami co raz bladszym się staie. Do

czerwonego rozcieku dodaie się ostrożnie, dla osadze-

nia farby, kwasu octowego (dystyllowanego octu) póki

ammoniiak nie zostanie zoboiętniony. W. takim

razie żywy, oko porywalący, padzwyczay piękny

powstaie osad, ale ten dla zbyteczney drobności
trudno się daie oddzielić. Zeby więc tę tak pię<
kną farbę osadzić, dodać należy wyskoku. Osa

wraz na dno opadać pocznie; płyn pozbz wiony

koloru zlewa się; osad ieszcze się obmywawyskokiem

i suszy w szkiełku od zegarka. Szkoda że ta, ze

wszystkich iakie tylko są znaiome naypięknieysza

farba czerwona, nader zdatna do malarstwa minia-

turowego, bardzo drogi stanowi artykuł. Schweig=

ger Journalf. Chemie B.29. S. 76.

 

17. Ogłoszenie redakcyi Bibl. Univ. względem
=" WVodyny.

Podaliśmy wiadómość w miesiącu Lipcu r. t.

(Divis. Sc. et Arts.) w zapisie kommunikowauym

Towarzystwu helweckiemu przez Dokt. Coindet,
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o użyciu iodyny przeciwko wolu (a). Odtąd roz-
maile otrzymaliśmy obserwacye o niebezpieczeń-
stwie używania tego lekarstwa, chociaż dawanego
przez rozsądnego medyka i ze wszelką nawet ostró-
żnością. Z tych postrzeżeń wnosić można, iż Jo-
dyna według różnych konstytucyi, rozmaitym dzia-
ła sposobem, tak, że taż sama ilość, którą iedni
bez uszczerbku zdrowia znosić mogli, na drugich
bardzo mocno działała. Takież wiadomości o nie

I” iey skutku z różnych stron nas do-
chodzą. Wszakże, każde nowe lekarstwo, ma swo-
ich stronuików i przeciwników. Do nas należ
przyymować i umieszczać to wszystko, co nam bę-
dzie udzielonćm 0 tym lekarstwie. Jednakże nim
się rzecz wyiaśni, każe rozstropność, zdanie i uży-
cie iego zawiesić (b). Zzb/, Univer. 7. XF. p,
JJ3o. sc. et „Arts. 1820.

18. Jezioro w „Ameryce południowey zawie-
raiące Sodę.

Jezioro to położone iest na równinie Maracay-
bo mad rzeką w części gór Andezu Za Sierra ne-
wanda of merida nazywaney. Tak wiele wydaie
sody, żewartość iey w r. 1804. na 700,000 pia-
strów wynosiła. Scherer. lig. Nord. Ann. B. 2.
S. 473. PME =

19. Erigeron canadense. Roślina u nas pospolita
nie dawno w użycie lekarskie wprowadzoną zosta-
ła. Czyli zaś tak wiele zawiera potażu, iak Zri-
geron acre, ieszcze niedoświadczono.

 

(a) Ob. Pamiętn. farm. wyżey str. 15.
„ (b)Ope wjiaśnić może, ieżeli użycie ma bydź zawieszo-

ne . ;


