
 
 

| k

FARMAKOLOGIIA I FARMACYA.
SENES. FOLIA SENNAE..

Synonimy.

SeNEs wscHopNtr. ł. Senna, Sena, folia Sennae, Senna officinalis,

Senna orientalis, Senna alexandrina (a), tripolitana (b), arabica,

mochanensis seu mochana (c), aegyptiaca, Senna sennazi, Senna

de appalto (d), folium orientale; fr. Senć oriental, Senć du Le-

vant, Senć d'Alexandrie, Casse lanceolće, Senć de la pique,

Senć de Tripolis, Senć de la palthe, feville orientale; wł. Sena;

hiszp. Sen; port. Senne, Senna; u Greków średniego wieku oeva

Eva Actuarii; arab, Soenna, Sene, Suna, Senemoki, Sena mekki,

Senna chebb'ydy (e), Senna gzłbali, Senna sennazi, Senna bicha-

rie (f); pers. Abelzemer; niem. Senna , Sennet, morgenlaendische oo,

Senna, orientalische Berg oder Mekkasenna; ang. the Senna; koż. i so

Senne; duń. Senet; szw. Sennet; ross. alexandryyskoy list; (syst, ao SĄ

CasstiA ORIENTALIS PERS, C. lanceolata Forsk. €. acutifolia Des |

Lisle i Lamarck.) Kassya wschodnia.

 

a) Alexandryyskim dla tego bywa nazywany, mieści

(a) płużyyca skład iego się znayduie, i Słamiądzi łą roa”

chodzi się Europę. » „M SBE

(b) Trypolitańskim od królestwa i miasta stołecznego na wy-

brzeżu barbaryyskićm w Afryce.

(c) Od Mocha czyli Mokka handlowego miasta, położonego w A-

rabii szczęśliwey nad morzem czerwonćm.

(4) Nie od mieysca ich składu Pałthe, iak mówi Bucholz ( Al-

manach 1804. S. 238) ale od wyrazu włoskiego Appaltore

dzierżawca. Frankowie w Lewancie (tak nazywaią Turcy

Chrześcian europeyskich), zowią każdą dzierżawę czyli mo

nopolium Appalto, a że sułtan od senesu znaczną sobie o- 5

płacać każe inę, za dozwolenie iego wywozu, ztąd sene$

Alexandryyski niektórzy Senna de appalto mianuią. | 4
(e) = miasta Chebbw Nubii, gdzie się na równinie -Barabras

zbiera. Bt wa a

45) Nazwanie to pochodzi od równiny Bicharie zwaney, o mil

kilka drogi od Sienny.
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SENES WŁOSKI. 7. Senna italica, Senna florentina, Senna altera,
Senna media, Senna nostras, Cassia italica, Senna gallo-provincia-
lis, Senna zeidensis s. sidonia, Senna syriaca; fr. Casse d'lialie,
Senć d'Italie, Senć de syede; arab. Senna baladi, Sena] Sa'ydy (g);
7iem. ftalienische Senna, wilde Senna, der Sennet; (syst. Cas-
siA SENNA Liw. Cassia Italica Lamarck) Kassya senesowa.

Każdemu wiadomo, że senes dobre i przeciwne
zdrowiu sprawuie skutki, czasem z lekka rozwal-
nia żołądek, czasem też mocne wznieca rznięcie.
Przyczynę tey nieiednostayności w działaniu roz-
maicie tłumaczono. Iednf to przypisywali gałą-
zkom i szypułkom znayduiącym się przy lisciach
senesu; ztąd zwyczay nastał u dawnych lekarzy
zapisywania wybranych samych tylko listeczków,
Jolia Sennae sine stipitibus, mundatae s. electae
nazywanych (h), aże i same liście czasem gwałto-
wne sprawuią skutki, dla tego iuż Boerhaave ra-
dził, ażeby dla zniszczenia ostrości w senesie, któ-
ra podług niego na mózg i nerwy działa, w goto-
waniu do dwóch drachm tego produktu, pół dra-
chmy dodawać liści Trędowniku wodnego ( Scro-
phułaria aquatica), który mu smak i zapach przy-
kry ma zabierać bez uięcia skutków lekarskich (1).
Inni rozumieli, że to pochodzi od przymieszanych
 

(8) Od Said nazwania wyższego Egiptu, gdzie rośnie, czy też odmiasta „portowego wAzyi Sayde czyli Sydon, położonegoi :w Syryi.
(b) luż Schwilge ( Dissertatio de Senna 42 „Alidorfii) żadney co doskutków różnicy nie znaydował między samemi liśćmi i ogonka-mi będącemi przy nich. Bergius także z licznych przekonał siędoświadczeń, że ogonki liściowe senesu, rznięcia w Żołądkunie sprawuią. Murr. 4ppar. Med. VF, II. A(i) Murray (Apparat. med. V. II. p. 3899.) powiada, że własnośćtę poprawienia smaku nieprzyiemnego liści senesowych, po”strzeżono AeJaRód w Brazylii na roślinie od mieszkańców Y que”taya czyli Liquetaya zwaney, którą Marchant za naszęfre-iową Scrophularia aquatica uznał. (Dissertation sur uneplantenommee dans le Bresil Yquetaya, la quelle sert de carrectiau Sene. Mem. de Pc. d. sc. de Paris A. 1701. Hist. p. 77*Mem. p. 209. Ed. oct. A. 1701. Hist. p. 97. Mem. 2 )Geofroy mat: med. T. 1. p. 323 (1756).
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torebek nasiennych, folliculi sennae, co się wsze-
luko nie sprawdziło, bo same torebki mniey są czyn-
ne od liści. Prędzeyby tego przyczyny szukać wy-
padało w sposobie ich przygotowania w lekarstwie,
co się po części zdaie sprawdzać, gdyż od deko-
cy senesu prawie zawsze rznięcie w żołądku na-'

stępuie, czego zimna lub ciepła nie czyni infuzya,
a przynaymniey bardzo rzadko. Wszelakoż i to
właściwieyby przypisać można rozlicznemu fałszo-
waniu iego liśćmi z roślin iadowitych albo podey-
rzanych.

Dla lepszego wyiaśnienia rzeczy, kładziemy tu
szczegółową 0 senesie wiadomość.

Aż do czasu bytności botaników francuzkich
Nectoux (k) i Rouillure (1) w Egipcie, którzy kray
ten zwiedzili, rozumiano powszechnie, że dobroć
senesu handlowego pochodzi tylko od mieysca zkąd
bywa sprowadzany; nie wiedziano zaś tego, że i
liści z obcych a nawet ostrych zbieraią roślin, dla
pomnożenia wagi prawdziwego senesu. Już da-
wnieysi botanicy senes handlowy z dwóch różnych
wyprowadzali krzewin, z liśćmi zaostrzonemi i tę-
pemi, foliis acutis et obtusis: ale te obie, toiest:
Cassia Senna i ©. lanceolata Forskola i Delisla,
Linneusz niesłusznie za ieden poczytał gatunek,
odnosząc ie do swey kassyi senesowey (m). Tako=
wą sławnego botanika omyłkę, sprostowali po-

> .

(k) Voyage dans la haute Bgypte en dessus des Cataractes;
avec des obseryations sur les diverses espóces de Senć, qui
sont repandues.dans le commerce. Paris 1808. T'ab, 2. Bu-
cholz Almanach 1804. S$. 238. z ,

(1) Berl. Jahrb. f. d. Pharm. 1806. s. 105—120. Annales de chi-
mie T. LWVI. p. 161. 3

(m) Miller także =. przyymnie odmiany senesu; alexandryyski
z liśćmi 4 parzystćmi i włoski, którego gałązkiliściowe są
zawsze 5 parzyste, niby sercowate i tępe. Graumiiller Pharm.
Bot.B. a.S. 278.

51*
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Źniey wyżey wspomnieni podróżopisarze, i botani-
cznie rośliny te rozróżnili.

Historva. O użyciu lekarskićm senesu, naprzód,

ile wiadomo, wspomina Mezue starszy, Syryyczyk
w IX wieku żylący (n); tudzież z Arabów ŚSera-
ion i „łwicenna; a z poźnieyszych pisarzów gre-

ckich Aktuarius i Nicolaus „łlexandrinus Myre-
psicus nazwany. Wszakże /Murray (0) z dzieła
cytowanego Heiske (misc. obs. ex arab. monu-
mentis Leid. 1746) powiada: że do zasług Ma-
hometa należy, iż naypierwey zaprowadził uprawę
senesu i używać go zalecał na rozwolnienie żołą:

dka, zamiast ostrey Zithymalu rośliny.
Podział. Senes handlowy dzielono dawniey,

iak świadczy Głeditsch (p), na wschodni i zacho-
dni; do pierwszego liczono egipski, arabski isy-
ryyski; egipski za naylepszy uważano: zachodni
zas, na włoski, Senna italica, florentina s. no-
stras, i na francuzki czyli prowancki (q). Zemeri

1 Pomet dzielili senes wschodni na trzy podgatun-
ki, toiest, na senes z Said czyli appalto, typoli-
tański albo alexandryyskiina mochański. Za nay-
lepszy uważali z Sayd pochodzący; po tym szedł
u nich trypolitański i alexandryyski, a ten ostatni
niesłusznie mieli za naygorszy, bo się od senesu
Sayd wcale nie różni.

Ludovici (r) wzmiankuie o trzecim ieszcze ame-
rykańskim gatunku senesu, który Indyanie Uno
 

(u) K. Sprengel Pragm. Gesch. d. Arzneykunde T. 2. 8.331. 358.
Gesch. der Botenik B. 1. 8. 290. 4 Ę

(o) Apparat. medicam. Vol. II. p. 390.
(p) Einleitung in die FVissensch. d. rohen u. einf. Arzneimittel

T. 3. 8. 129. (1787).
(q) Zbierać się ma z rośliny roczney, na iednę stopę wysokiey,

uprawianey we Włoszech, szczególniey około Florencyi, tu-
Ś ży we Fraucyi i w Hiszpanii, Ludovici Kaufm. Lex.
r) 4. Ce
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Perquen zowią. Rość ma wSt. Jago i Chili, gdzie
go zamiast wschodniego używaią. |

Nowy ga- Nie dawno wprowadzać poczęto dą
tunek senesn. handlu nowy zupełnie senesu gatu-

nek pod nazwiskiem indyyskiego; wszedł on, iak
świadczy Lemaire- Lisancourt (s) teraąnieyszego
roku, w styczniu przez Złavre. Paki z tym se-
nesem fardes nazywane, na cztćry stopy kwadra»

towe, zawieraią iego po 500 funtów. Główne szy-
pułki tego senesu na 5—6 cali są długie, cieńkie,
pręgowane, kruche, na których po 10—12 parzy”
stych, osadzonych iest listków. Listki są od 20--
22 liniy długie, na 5—5 flimiy szerokie, cieńkie,
spiczasto-zaostrzone, nierówne przy nasadzie; ogonki
listkowe mader krótkie, nieco zgrubiałe, iakby
gruczołkowate, nerw środkowy i boczne bardzo
wyraźne, a te się z brzegu łańcużkowato zbie-
gaią. W dużey massie czuć daią zapach dosyć wy=
raźny, ckliwość nieiaką sprawuiący; kolor ich zie-
lonawo-żółty, uieco przyćmiony lub szarawy; listki
długie, wązkie, bardzo cieńkie i poiedyńczo sła-
by wydaią zapach. Kwiaty tego senesu dosyć są

ee do kwiatów rośliny Cassia corymbosa.
zeczony gatunek senesu zawsze ma być czysty,

bez obcych przymieszek, a przy tóm wszystkie ma
cechy i własności senesu wschodniego. Zbiera się
na pobrzeżu zachodniey Afryki, od wyspy Goreż
aż do Siera-Leona, i w całey Senegambii. Po-
chodzi od rośliny Cassia elongata,Lemaire.

Opisanie liści. „Senes alexandryyski (Senna Qa

Zewandrina), ma liście żółtawe, blado-zielonego
koloru, iaiowo-lancetowate, spiczaste , cieńkim oe
ściowatym zakończone ostrzem; miękkie na dotknie-
nie, w środku podłużnie znacznym opatrzone ner=
 

(s) Journal de Pharm. N, 8. 1824.
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wem; od pół.do iednego cala długie, na ćwierć
cala szerokie; zapach słaby, nieco przykry sobie
własciwy; smak kleyki niby słodkawy z następną
słabą goryczą i ostrością połączony; po użyciu
ckliwość sprawują.

Senes włoski (Senna italica). Podług opisa-
nia Soliva (t) senes włoski i prowancki podobny
do poprzedzającego, i w tóm tylko różny, że liście
lego są zieleńsze, więcey żyłkowane; bardziey kru-
che, cieńkie, szersze od tamtych, tępe, żadnym
niezakończone ostrzem; bez zapachu, a smak ma-
ią słodkawo kleyki, mniey gorzki od alexandryy-
skiego (u). |

Senes trypolitański czyli barbaryyski (Senna
tripolitana). Liście ma większe, zieleńsze, mniey
zaostrzone iak alexandryyskiego, bardziey kutnero-
wale, nieco szorstkie, i zapach słabszy. Co do
skutków i własności gorszy od poprzedzaiącego.

Senes arabski czyli mochański (Senna arabi-
ca seu mochana). Liscie prawie dwa razy dłuższe
od poprzedzającego, bardziey spiczaste i węższe,
zapach maią słaby i mniey nierównie od alexan-
dryyskiego skutkuią. |
|,Każdy senes w ogólności tym iest gorszy, im
żółcieyszą ma farbę, kiedy ciemno lub brunatno
nakrapiany, pokruszony, albo gdy wiele ma
łodyg i gałęzi drzewiastych.

Ze wszystkich tu opisanych gatunków senesu,
za naylepszy iest uważany alexandryyski; lubo nie-
którzy z dawnieyszych pisarzów, włoskiemu daią
pierwszeństwo, iako to: Fałlopius, Coste, JVil-

 

(t) Salvador Soliva, Dissertacion sobre el Men de Espana. Ma-
drid. 1374. 2 ryciną. Murray Appar. med. Vol. LI. p. 388.

(u) Lamarck mniema, że Senna italca z rośliny Cassia lanceo-
lata pochodzi; łecz ta u Persoona wcale różny od Kassyi se-
<nesowey i wschodniey stanowi gatunęk.
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Jemet, i Wright, pomimo to, że go słabszym

w skutkach być mienią. So/iva, który bardzo do=

brą monografiią senesu z dołączoną ryciną napisał,

obu, tak alexandryyskiemu: iako i włoskiemu ró-

wne przypisuje skutki, a przez wielkie zalecanie

iego, nie mało się przyczynił, iż włoski i wHiszpa-

nii bardzićy uprawiać zaczęto. Król nawet o0so-

bnym rozkazem zalecił, ażeby się starano uprawiać

senes włoski, przez co stał się ważnym artykułem

handlu (w). Tak Soiva iako i Gouan utrzymują,

że senes włoski i prowancki pierwiastkowie z ale=

xandryyskiego pochodzą, i że są tylko odmiauą

sprawiovą przez uprawę. 2ierbach (x): wprawdzie

położył różnicę wyraźną w systematycznóm opisaniu

między senesem wschodnim a włoskim; wszelako

przy końcu powiada, że ich rozróżnienie bota=

niczne nie iest wystarczające; iednakże różnica ta

okazuie się iuż z samego kształtu liści, a mianowi=

cie, że Cassia Senna, dłuższe, lancetowate ma

przysadki i torebki zakrzywione, w środku wynio-

słym, grzebykowatym wdłuż opatrzone są grzbie=

tem; kiedy wschodniego są gładkie i równe: nie

mogą być przeto obie nagą rośliny odmianą.

Może to stosować się tylko do senesu alexandryy=

skiego, trypolitańskiego i arabskiego.

Dziwić się potrzeba, że teraz o uprawie senesu

we Włoszech, Francyi i Hiszpanii nic nie piszą,

bez wątpienia póyść musiał w zupełne zaniedbanie,

bo Nectoux twierdzi jakby o nowey rzeczy, że upra-

wa tak senesu iako i arguelu mogłaby się nadawać

we Włoszech, Hiszpanii i w Korsyce (y)-

soi

(w) Gazette salutaire 1777. p. 19. Murray Porrath. v. Heilm.
B. 85-85: 034...

(x) Handb. der Botanik S. 162. ż
(y) Flore du Diction. des sciences medic. par F. P. Chaumeton,

Chamberet et Poiret, 9 livraison. Paris. *
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Fałszowanie. (Oprócz wymienionych tu różney
dobroci gatunków prawdziwego senesu, następuią-
ce fałszywe, są ieszcze znaiome w handlu:

Senes niemiecki, folia sennae germanicae
s. cołuteae; niem. deutsche Senesblatter, falscher
Senes; ang. Bastard sena; wł. Coluteo; fr. Bague-
naudier, faux Senć (z).

Liści z rośliny Cołutea arborescens, pod wy-
mienionemi naźwiskami, używano w Niemczech za
miast prawdziwego senesu. Kształt ich iaiowo-
sercowaty, w końcu zaokrąglone, nieco wycięte,
na krótkich ogonkach, smak maią kleyki, gorzki,
przykry i zapach zielny; kolor tLrawiasto - zielony,
z wierzchu gładkie, ze spodu nieco kosmate, cień-
sze od senesu. Tomasz Bartholin(a) doświadczał
ich skutku i przekonał się, że zamiast senesn uży-
wane być mogą; a że mniey cokolwiek żołądek
poruszalą, przeto w podwoioney ilości brane być
muszą, a tak wybornie mieysce tamtego zastępu-
ią (b). Dziko rosnie w południowych kraiach Ea-
ropy, mianowicie we Włoszech i w Węgrzech.

Senes drobny folia Sennae parvae, składa się
"z listków drobno pokruszonych ałbo posiekanych;
pochodzić ma z rośliny kraiowćy Colutea arbore-
sceis, lecz to nie zdaie się być rzeczą prawdziwą;
bo infuzyaznich podobna do robionćy z Kassyi
senesowey (e); owszem Bucholz (d) mniema, że
senes nigdy się liśćmi z roślin Cołutea vesicdria i
C. arborescens nie fałszuie; bo te daią imfuzyą ma-
iącą zapach zielny imże właściwy i daleko różn
od prawdziwego, iak sam tego doświadczył. Ia-
 

(z) Regnault la Botanique Tom. T. tab, 24. Miller icon. tab. 100.
(a) Murray opparat. med. Pol. II. Pp»
(b) Forgieł mat. med. B. 3. 8. 167.
(c) Zroms. Pharm, chem,IV oerterbuch. .
(d) 2. c. S$. 249.
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fuzya z Kolutei ma oraz farbę zielono-żółtawą, któ.
ra od alkali żadnćy mie podlega odmianie, kiedy

z właściwego senesu robiona, żółto- brunatny

w czerwono wpadający ma kolor, nie ma zaś go*
ryczy ani smaku ściągaiącego, a od alkali czerwo=
no - brunatnym się stale.

Nadto powiada. Lemaire- Lisancourt (e),

że bardzo często liści z wielu innych ieszcze dodaią
roślin, iakiemi są: Peripłoca Graeca, Cassia
Absus, Cassia obtusifolia it. d. Łink (£) pisze,

że i liscie Głobułariae Alypum bywaią domiesza-
ne: te są co do. kształtu lancetowate, równe lub
tróyzębne i zbytecznie żołądek poruszalą.

Nayszkodliwsze fałszowanie senesu odbywa się

przez domieszanie do niego liści arguelu, Cynan-

chum drguel Delisle, C. glaberrimum Lam.

Enc. bot. Supl., C. Oleaefolium Nectoux (g);

niem. Arguel Senna. Mieszkańcy brzegów Nilu,

roślinę tę Arguel i Sena- Mekky nazywaią. Rze-

czonego arguelu liscie wielce są podobne do sene-
sowych; kształt ich iaiowo-lancetowaty, wązkie

są 1 spiczasto zaostrzone, skórkowate, na cal dłu-
gie, gładkie, szarozielone: z dolney strony nieco

białawe, na krótkich ogonkach adi gałązki
białawe; kwiaty drobne, białe, dłuższeniż działy

kielicha, w kształcie baldaszków wkątach liści

ułożone (h). |
Rośnie w Egipcie i w Nubii, mianowicie na ró-

wninach Barabras, JFoaade-chegre i Bicharić

około Syenny. Smak tych liści gorzki, ostry i
ckliwość sprawuie. PP. Delisłe i Rouillure (i)
 

(e) Journal de Pharm. N*.8. 1821. p.345.
*(£) Grundsitze der Pharm. B. +. Abth. 2. S. 165.

(3) Z. e. p. 20. 2.3. ,
(h) Dierbach Handb. d. med. Pharm. Bot. 1819.85.81. -
(1) Berl. Jakrb. f. d. Pharm. 1806. S. 104, „Annales de Chimie

2. LVI. P: 161. Ś *
p
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twierdzą, że liscie arguelu zbytecznie żołądek po-
ruszają, i nieznośne sprawnią kolki. Przeciwnie

dowodzi P. Nectouw, że kraiowcy arguel nad pra-

wdziwy senes przenoszą, i dodaie, iż Dokt. Pugzet
nawet o większey dzielaości iego się przekonał i
przyznaie mu pierwszeństwo (k). Ze senes na miey-
scu Arabowie fałszuią i tóm P. Nectoux dowodzi,
że cały zbiór iego w tych kraiach nad 700 lub 1,000
ceninarów nie wynosi, a iednak po 1,400i 1,500
ceninarów do Europy wysyłają. Używaią zaś do
tego nie tylko Argueln, ale też i liści z roślin Co-
łutea arborescens i C. vesicaria, lubo na te dwie
ostatnie przymieszki, Buchołz się nie zgadza (1).

Oprócz samych liści senesowych, wprowadzone
były w użycie lekarskie torebki nasienne pozbawio-
ne ziaren, które naypierwćy Arabowie zalecać po-
częli; poźniey zupełnie poszły w zapomnienie,
óki Francuzi użycia ich ną nowo nie wskrzesili.

Alexaudryyskiego senesu torebki są podłużne, sier-
pikowato zgięte, zaokrąglone i płaskie; żółtawe,
zielono -oliwkowego koloru. Trypolitańskiego są

/ mnieysze, czarno-brunatne, marmurkowane isła-
_biey nierównie działają od samych liści (m).

Opisanie ro- Powiedzieliśmy iuż wyżey, że
ślinsenesowych. dwa są różne gatunki roślin z któ-
rych się zbiera senes lekarski, Pierwszy z nich
i naylepszy alexandryyskim nazywany, pochodzi
z Kassyi wschodniey Cassia orientalis Pers. (u),
krzewiny trwałey, na 23 do 5 stóp wysokiey. Pień
ićy krótki, żywiczny, drzewiasty; gałęzie proste,
cieńkie; liście na przemian ległe, wązkie, zao-

 

(k) Fore du Diction. medic. livraison 9. tab. 35.
(1) Ze
(m) Deorffurt Apothekerbuch Th. I. S. 332.
(u) Rycinę iey widzieć można Tabern. ic. 507, a dokładnieyszą nie-

równie w dziele Nectoux voyage l, c. Tab. 2,
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strzone, ćmiano-zielonego koloru; zapach maią
przyjemny; śmak nieco ostry, niby gorzkawy.
Kwiaty są żółto-cytrynawe, bez zapachu. Owoce
pod nazwiskiem torebek senesowych, spłasczone,
podłużno iaiowate, złożone z dwóch błon cieńkich,
1 gładkich, blado-zielonego koloru; zawieraią po 4
lub 5 małych nasion, podobnych do ziaren rozyn-
kowych, mniey tylko od nich zaokrąglone i nie
tak podatne; smak ich słonawy, cokolwiek do li-
ści podobny, bez zapachu.  Liscie wsubstancyi al-
bo w infuzyi użyte, lekko żołądek poruszają bez nay-
mnieyszego rźnięcia, Słabszy sprawuią skutek kwia-
ty i torebki. kj

Drugi gatunek prawdziwego senesu, tępoliści
czyli włoski, zbiera się z rośliny Cassia Senna L. (0);
krzewina mnieysza odpoprzedzaiącćy, około 25 sto-
py wysoka; pień iey bardzo krótkiiwęzłowaty;
gałęzie niezbyt drzewiaste, giętkie, żółtawe. Liście
od poprzedzaiącey szersze, bardziey zaokrąglone
i tępe; blado-zielonego koloru; smak ich słodka»
wy, bez zapachu. Kwiaty swiatło -żółte; torebki
wązkie, w górze nieco zagięte, czarno -zielonego
kolora, w środku wystawaiącymw podłuż grzee
bykowatym oznaczone grzbietem. A... „ER

Trzecia roślina, którey lisci podnaźwiskiem
senesu do dwóch poprzedzaiących gatunków doda-
ią, należy do rodzaiu .4pocynum, od botaników
Delisle i Rouillure (p) wprzód Cynanchum -4r-

guel, a poźniey przez ostatniego z tych Cynanchum
oleaefolium nazwana została, od podobieństwa li-
ści do drzewa oliwnego. |

Jestto roślina roczna, do półtorey stopy wysoka,
 

(o)Wyobrażenie tey rośliny znayduie się w dziełach Moris. Hist.
pl. Sect. II. Tab. 24. fig, 2, Nectoux lc. tab. 3. i Flore
du Diction. med. tab. 323,

(p) Z. c
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łodygę ma prostą, białawą; liście na przemian le-
głe, krótko ogonkowate, wązkie, spiczaste, blado-
zielonawego koloru, na dotknienie cokolwiek ku-
tnerowate; smak ich gorzki, ostryi przykry. Kwia-
ty białe w baldaszek skupione, drobne. Owoc,
torebka okrągława, prawie drzewiasta, mnóstwo
ziaren zawierająca.

Qyczyzna. Rośliny, Kassyą wschodnią i seneso-
wą, z których się liście senesowe zbieraią, widział
Nectoux (q) kwitnące i z doyrzałemi owocami
w Egipcie wyższym, w kach Syenna, nayob-
ficiey zaś w pustyni około Basse Tyne o dwie go-
dziny drogi od Kairu nad prawym brzegiem Nila
rzed Hermentis czyli Fallach i w okolicy Darao.

Zażydował też IKassyą senesową i tak nazwany Ar-
gueł w obfitości wielkiey, na równinie Barabras
w Nubii, zkąd senes karawanami do Darao i Sy-
enny, a zlamtąd do Alexandryi sprowadzaią..
(W górach o trzy dni drogi za Syenną, znayduią

się wszystkie trzy rośliny wspólnie rosnące, z kto-
rych liści senes alexandryyski się składa. Argu-
el zas znaydował obficie na rozległey równi-
nie od Syenny na wschod ku Egiptowi położoney,
gdziei oba gatunki na równinach i po górach oraz
nad spadami wód rosnące widział.

Liście senesu zbieraią się, podług niego, dwa
razy na rok. Obfitość zbioru zależy naybardziey
od dłuższego lub krótszego padania deszczów pe-
ryodycznych. Pierwszy zbiór zaczyna się wraz po
ustaniu rzeczonych deszczów i kończy się we wrze-
śniu, a drugi rozpoczynaią na początku marca,

Według P. Rouillure (r) Kassya wschodnia
dziko rośnie, mianowicie na równinie zwaney Bi-

 

(q Foyage 1. «.
KEG
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charić 6 kilka mil drogi od Syenny; znaydować
się ma także chociaż rzadziey w okolicach pier:

wszego spadu Nilu, iako też w Abissynn, Ewopii,

Nubii, i w królestwie Sennar. Zbiór iego tym iest

obfitszy, im większe panuią deszcze, które strumie-

niami równiny zalewają, gdzie rość zwykł senes.

Lemaire- Lisancourt (s) powiada, że ten ga-

tunek senesu, dotąd ieszcze w Sayd czyli Egipcie

wyższym zbieraią, a to począwszy od wielkiego

Oasis i Kćnć, aż do Teb, Cosseyer, Syeny 1 pier-

wszey katarakty Nilu.
Drugi gatunek czyłi Kassya senesowa;, rośnie

także w Egipcie wyższym, gdzie w wielu mieyscach

i z umysłu się uprawia; znayduie się w okolicach

Suez w Syryi i w wielu wieyscach Arabii. Podług

Lemaire-Lisancourt znaydnie się ten senes około

miasta Chebb w kraiu Barabras, około Moscho nad

Nilem, w Dongolah i na całey wyniosłey płasczy-

Żnie Nubii. Zbiera się też w Arabii od Mochi aż .

do Mekki, przechodzi morze czerwone w teyże

szerokości ieograficzney do krainy Bazes; ztamtąd

przywieziony do Syenny posyłany bywa z pierwszym

gatunkiem aż do miasta Kćnć czyli Kenna, od któ«

rego bez wątpienia nazwisko swe wziął arabskie,

a ztego do ionych europeyskich ięzyków przeszło.

Arguel też rośnie w Egipcie w okolicach Syen-

ny, mianowicie na równinie Bicharić, wespół

z senesem wschodnim. Grunt'lubi pizki, wilgotny,

Liście i kwiaty iego gwałtownie żołądek poruszaią,

mocne sprawuiąc rźnięcie. Mieszkańcy i Arabowie

w wyższym Egipcie osiedli, używałą liści tey ro«
śliny w celu lekarskim, bez dodania senesu pra«

wdziwego. _ p r
Senes lekarski pochodzi z Egiptu. Zprowadza

 
 

(8) JournaldePharm. N*. VII. 1831. p. 343.
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się z Kairu i Alexandryi przez Liwurnę, Marsylią,
Triest i Wenecyą do Europy (t).

Nazwanie. Ponieważ senes starożytnym Grekom
nie był znaiomy, przeto Ray wnosi, Że to nazwa-
nie z arabskiego ięzyka pochodzi. Jakoż Serapion,
roślinę tę Sene, a /JMezue Senna mianuią. Z'ourne-
fort wyprowadza nazwanie Senna czyli Sena od
wyrazu Sana zdrowa; ztąd, iż te liście nikomu
nie szkodziły, ale owszem pomagały do zdrowia (u).
Jouillure mniema, że nazwanie arabskie Senna,
a ztego łacińskie, pochodzi od prowincyi i miasta
Sennar w Nubii (w). P. Z,emaire- Lisancourt zaś
dowodzi, że to naźwisko od miasta Kćnć albo Ken=
na pochodzi, które mu w ięzyku arabskim badano,
a z tego przeszło do wszystkich ięzyków europey-
skich (x).  Rodzaiowe nazwanie systematyczne
Cassia, wyprowadza O/aus Cels z ięzyka hebray-
skiego Kezioth, Kecyoth, u tłamaczów alexan=
dryyskich LXX wyłożone przez Kaoiav, ztąd
Cassia po łacinie (y); lecz oba te wyrazy hebray=
ski i grecki tu wymienione, żadney nie maią etymo-
logii pewney (z).

Zbiór i han- Podług doniesień P. Rouillure OB
del_senesu. przy pada zbiór senesu dwa razy na

rok. Pierwszy zaczyna się w połowie wrzesnia,
 

(:) Na mieyscu zaś w Egipcie, mówi P. Royer (Bulletin de Phar—macie 1810 N IX. p. 385), materyaliści lekarscy senes tylkatępoliści utrzymnią, ten albowiem który z Etyopii rzywożą,do wązkoliściego iest podobny, T'romsd, Journ.d.Pharm.
B.20. St. S. 172.

(u) Neumann Chymie B. 2. Th. 4. S. 313.
(w) Berl. Jahrb. d. Pharm. 1806. S$. 113.
(x) Journal de Pharmacie N. VII. 1824. p. 345.
© Theis glossaire de Botanique.
(z) Firey powiada, że Kassya Psalmu XLIV, podług Bocharta i tenraźnieyszych orientalistów iest Kugoia Greków, a Ketsia Feni-cyan czyli Arabów Kostus, którego do kadzideł używano.

Journ. de Pharm. 1830. p.391.
(a) Annales de Chimie T. IF, p. 161. Berl, Jahrb. d. Pharm.

1806. S. 104, . i !
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kiedy torebki iego czyli łupiny doyrzewać poczy*
naią. Abbadowie; liczne Arabów pokolenie, któ-
rzy zamieszkali wyższy Egipt, sobie przywłasczyli
wyłącznie dochód z dostarczania do składów głó-
wnych tego produktu. W tym celu rozchodzą się
o mil kilkanaście od Syenny dla zbierania senesu,
który po zerznięciu rozprzestrzepiają na skałach
dla wysusżenia, i przywożą go do miasta z gałęzia= .
mi, gdzie się naypierwszy skład iego znayduie,

pod zawiadowaniem agentów, głównego dzierża-
wcy magazynów senesowych i całego handlu. Ci,
senes od Arabów przyymują, tak oba iego gatunki
prawdżiwe, iako i liscie arguelu.

Ładunek wielblądowy wynoszący pospolicie 5-6
centnarów (quintaux), z pierwszego gatunku se-
nesu czyli wązkoliściego, który senna gabali na-
zywaią, (co znaczy senes górny), płacą po 6 do 7
realów (real wynosi około trzech franków); dru-

gi zaś gatunek senesu tępoliściego Senna baładi
czyli na równinach rosnący, płacą po 5, a liście

arguelu po 4 reale.
W małóm mieście Fsnć zwanćm, w wyższym

Egipcie; znayduie się drugi skład czyli magazyn
senesu, dokąd z Abissynii, Nubii i z królestwa Sen-
nar go dostarczaią, a ztamtąd większą część iego

Murzyni karawanami prowadzą.
Senes ten takiego iest gatunku, iak i na równi- .

nie Bicharić, z tą tylko różnicą, że liście iego
mnieysze i ciemnieyszy maią kolor zielony, a łupi-
ny krótsze i węższe. Dla ulżenia iego przewozu,
za zwyczay oczysczony od gałęzi, bez przymiesza-
nia tępoliściego i bez arguelu dostarczaią, i dla te-
go nierównie wyżey się ceni, bo go w Egipcie po
5 lub 4 Mahabouby (około eztćrech franków) za
centnar płacą; senes ten nazywaią Senna sennazi
toiest: Senes Sennarski. Zdaie się, mówi P. Rouil-
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łure, że ten być musiał naypierwszym, który A-
rabowie w użycie lekarskie wprowadzać poczęli.
W tćmże mieście Fsne, składają i drugi gatunek
tępoliściego senesu, a ten zbieraią w górnym Egi-
pcie:

Po ukończeniu zbioru tych liści, wszystek senes
w magazynach Sienny i Esne złożony, daley pro-
"wadzą Nilem do głównego składu w.Boulac, do-
kąd corocznie z Sienny po 7 lub 8,000 pierwsze-
go, a po 500 do 600 centnarów drugiego sprowa-
dzać się zwykło; arguelu zaś po 2,000 lub 2,400
tamże dostawiaią. Z Esnć przywożą przeszło 2,000
centnarów senesu sennarskiego, a około 800 dru-
giego gatunku. Oprócz tego, przychodzi przez Suez
karawanami od góry Synai po 1,200 aż do 1,500 cen-
tnarów tępoliściego lub drugiego gatunku; co wszy-
stko razem wynosi od 215, do 16,000 centnarów
surówego senesu, który corocznie do głównego
magazynu w Boulac niedaleko wielkiego Kairu
wchodzi. |
W tćm dopiero mieyscu czyni się wybór, roz-

gatunkowanie, i pomieszanie senesu, iak do odda-
nia w handel, a to w sposobie następuiącym:

Wybieraią się naprzód wszystkie gałęzie i ciała
obce, łupiny odkładając na stronę, ponieważ udziel-
nie w handel się oddaią. Liście wszystkich trzech ga-
tunków,a mianowicie tępoliściego i arguelu wprzód
nieco kruszą, aby się tóm łatwiey dawały zmie-
szać z pierwszym. Pomieszanie to następnym od-
bywa się sposobem:

Na 500 części senesu wązkoliściego, bierze się
500 okrągławego i 200 arguelu, razem to zmie-
szawszy wysyłają do rozmaitych,portów europey-
skich. Wszystek senes, iaki się w handlu znaydu=
ie, pochodzi ze składu Boulac, wyiąwszy ten tyl-
ko, którego po kilka paków ze Smirny, Aleppoi

.
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Tripolis przywożą, a ten iest zawsze okrągłoliści,
pochodzi z Syryi, Mekki i krajów graniczących
z Arabiią. Materyaliści w Marsylii, którzy ten se-
nes bardzo tanio dostaią, mieszaią go z egipskim,
przez co dobroć tamtego zmnieyszaią. "Toż samo
czynią z senesem włoskim i hiszpańskim, chociaż
tego nie wiele rozchodzi się w handel.

Mieszkańcy Egiptu, Syryi i wszystkich krajów
Lewantu, używaią senesu tylko tępoliściego, tak,
że innego u ich materyalistów dostać nie można.
Może dla tego daią temu pierwszeńswo i chętniey
go używaią,a niżeli wązkoliściego, że z Mekki po
większey części pochodzi, albo raczey, iż daleko
iest tańszy. Używaią go w proszku, dodaią ko=
rzennych rzeczy, mieszaią z miazgą tamaryndową,
kassyi, mirobolanami lub też z miodem. Torebek
nasiennych teraz nie używaią, ponieważ nie wie-
dzą, iż prawie tak skutkuią, iak liście, może też i
dla tey przyczyny, że się nie łatwo uc daią na
proszek. Europeyczykowie zaymuiący się handlem
senesu w Egipcie, zostawili ich przy tóćm mniema-
niu, ażeby torebek nasiennych taniey lub za pół
darmo dostawać mogli.

Rozbiór Z mnóstwa roślin posiadaiących wła<
Chemiczny. sność rozwalniania żołądka, senes pra-
wie nayczęściey w medycynie używany; przeto nie
małey wagi iest rzeczą, poznanie pierwiastków skła-
daiących ten produkt, a bardziey ieszcze wysledze-
nie, który z nich naymocniey skutkuie. Badania
takie posłużyć mogą do przyzwoitszego W użyciu

lekarskićm zastosowania senesu, uniknienia łącze-
nia iego z takiemi rzeczami, któreby nadwerężały
dzielność i szkodliwemi czyniły.

Senes, który w iedenastym wieku w użycie le-
karskie wprowadzono, do naszych prawie czasów

Pam. Farmaceut. Pil, 'V. li. N. 4. da:
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nie był śledzony we względzie chemicznym, bo
chociaż nad tćm pracowali Sezner (a), Neiimann (b),
Cartheuser (c), Geoffroy (d) i Bouillon-Lagran-
ge (e); iednakże ich doświadczenia nie wiele uczą,
bo Neiimann okazał tylko ilość otrzymanych ex-
traktów: z uncyi senesu 4'drachmy i gran 10 gum-
mowego, a z pozostałości, 28 gran materyi żywi-
czney. Podług iego doświadczeń zawiera senes
oley stały i lotny, lecz ostatniego tak małą ilość,
że go przez dystyllacyą oddzielić nie mógł. Kolor
zielony tych liści i smak obrzydliwy przypisuie
istocie żywiczney, gorycz zaś i skutki wyprowadza
od części solnych i kleistych. Dodaie przy tóm, że
własność senesu rozwalniania żołądka, od pier-
wiastku lotnego zależy, i że przez mocne gotowa-
nie dzielność swą traci. Cartheuser powiada, że
senes ; wodnego, a 4 żywicznego wydaie extraktu.
Z uncyi iedney liści, otrzymywał gran 7 smaruią-
cego lotnego oleiu, który smak i zapach miał przy*
kry, właściwy senesowi, i temu własność rozwal-
niania żołądka przypisuie. Wszakże rozbiór Geof-
froy wcale nic nie uczy, bo senes wystawiał tylko
na dystyllacyą suchą, z którey otrzymać miał płyn
alkaliczny, i oley pt Dorffurt (f) po-
wiada, że senes przeż dystyllacyą x725 wydaie oleiu
lotnego. Włoski senes zawierać ma podług Mur-
raya (g) w iedney uncyi 5 drachmy gummy a wię-
cey gran 40 żywicy. Z rozbioru Bouillon-Lagran-

 

A pti de Senna. Altdorfii 1733,
(b) Z. c.
(c) Mat. med. 1. TI. p. 323.
(d) Mat. med. T. I. p. 323.
(e) Memoire sur la sene de la Paltke. Sedillot Rec. Period. de la

soc. de Sante. T. 3. p. 441. Journal de la soc. des Pharma”
ciens de Paris T. I. p. 76.

(f) Apothekerbuch Th, 1. Ś. 334.
(s) . c. te
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ge okazało się, że senes alexandryyski przez gor
dzin 24, ciągle z dwoma funtami wody wytrawia-
ny, 54 uncyi na ciężarze utracił. lnfuzya była
czerwono-brunatna, od kwasów, przez węglany al-
kaliczne, sole żywego srebra i ołowiane, odmia-
nom podpadała, żółcieyszey nabierała farby i lekki
dawała osad; ług kaustyczny podwyższał kolor, a
wyskok sprawiał biały, płatkowy precypitat. Z pły:
nu wyparowanego otrzymał istotę przezroczystą,
przyciągaiącą wilgoć z powietrza, rozpusczalną

w wodzie i po części w wyskoku, która zawierała
magnezyą i extraktyn. Z wodą wapienną obfity,
ciemno-czerwony powstawał w niey osad. Powietrze
atmosferyczne przez infuzyą senesu przepusczane,
osadzało materyą klaystrową, a chłoryna cytryno-

wy proszek, smaku gorzkiego, który się w wodzie
nie rozpusczał, ałe tylko w wyskoku i miał podo-

bieństwo do tłuszczu.

/ Przez powtórzone wygotowanie senesu i pozba«
wienie go części rozpuśczalnych, osadzała dekokcya
druga po oziębieniu mąt szarawy, a trzecia była
kleista, prawie bezfarbna. Z ośmiu uncyy liści, 0+
trzymał tym sposobem 4 uncye i dwie drachmy
części rozpusczalnych. Ług alkaliczny wyciągał ie-
szcze gatunek materyi żywiczney, a liscie nie tracąc

zielonego koloru, udzielały go wyskokowi, który
po wyparowaniu zieloną zostawiał żywicę, a na tę
alkali nie działały. Zaniedbał wszakże dystyllacyi
tego produktu. Podług niego zawiera senes, extra-

ktyn mydlasty, chciwie kwasoród z powietrza przy-
ciągaiący, i przez to zbliżałący się do natury ży”

wicy, a wtedy ma rznięcie sprawować, kiedy bez

wpływu powietrza lekko żołądek porusza.
Ż tych doświadczeń wnosi P. Pfa//, że części

iego składaiące są: oley lotny; pierwiastek mydla=
sty rozwalniaiący żołądek; żywica żołądek poru-

w 32 =
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szaiąca; materya żywiczna zielona; extraktyn kley=
ki i włókno (h).

Braconnot, nierównie dokładnieyszy podał roz=
biór senesu. Z 60 grammów liści, otrzymał przez
powtarzane wygotowanie i zostawienie przez go-
dzin 24 w spokoyności płynu, osad kleyki, tylko
0,6 gran ważący, bardziey zbliżony do materyi
zwierzęco-roślinney , zawieraiącey saletroród, a ni-
żeli do pierwiastku kleykiego, którego smak iało-
wy, a kolor był szarawy. Płyn pozostały bynay-
mniey od powietrza się nie mącił ani od gazu kwa-
soiadócyć! a ten wyparowany, zostawił ciemno-
brunatny i kruchy extrakt, ledwo cokolwiek wil-
goć przyciągający.

Szesnaście grammów tego extraktu, ciepłą wo-
dą do gęstości syropu zarobione, Wytrawiane wrzą-
cym wyskokiem, zostawiły 7,5 grau części nieroz-
pusczalnych, które się w wodzie nie dawały roz-
czynić i składały się z iabłczanu wapna, albo soli
wapienney z innym kwasem roślinnym połączone
z małą ilością nierozpusczalnego extraktynu. Co się
rozpuściło w wodzie (6,5 gran), był extraktyr
gummowy z occianem wapna połączony, na który
sole żelazne, ani infuzya gallasu nie działały; skła-
dał się z 5,1 extraktynu gummowego i 1,4 occianu
wapna. Właściwie działającą część senesu, zabrał
wyskok z extraktu. Ta, po wyparowaniu wyskoku,
miała kolor brunatno-żółty, odłam lsnący i była
p'zeświecaiąca; łatwo się rozczyniała w wodziei
stanowiła płyn mocno czerwony, przezroczysty;który kroplami na talerz porcellanowy spusczany,
ciemnieyszą, brunatno-żółtawą okazywał farbę. Za-pach tego pierwiastku przykry, obrzydliwy, a smaknieco gorzki, właściwy senesowi. Szczególny ten
 

« (hb) Pfaff Mat. med. B, Ś. S. 16%
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extraktyn po kilkokrotanóm nawet rozpusczeniui
wyparowaniu, nie mętnieie w zetknieniu się z po-
wietrzem atmosferycznćm, lecz przez dłuższe sta-
nie okrywa się pleśnią. Rozczyn iego nie mąci się
od kwasów, ani od occianu ołowiu: z siarczanem
żelaza ciemniele i prfwie czarnego nabiera koloru,
wszelako się nie mąci; woda wapienna, barytyczna,
i sole alkaliczne, żółto-czerwoną nadaią mu farbę;
chloryna żółtawy, rozpusczalny w wyskoku spra-
wuie osad; od tynktury gallasu nic się nie mąci.
W dystyllacyi suchey, otrzymuie się z tego pier-
wiastku, cokolwiek płynu kwaśnego i ammoniiaku.

Wodny extrakt wysuszony senesu, zawiera w 16
częściach właściwego sobie extraktynu (pierwiastku
senesowego) 8, 6; extraktynu guramowego 5, 1; źwie*
rzęco-roślinney materyi przez kwasy osadzoney 1,0;
occianu wapna 1, 4; i soli wapienney o, 6 z kwa-
sem roślinnym połączoney, » i

Podług tego rozbioru, mówi P. Pfaff (i), zbli+'
ża się naybardziey senes do natury Przestępu (Zry6-
nia), Gracyoli i niektórych ieszcze mocno w po-
dobnym sposobie działaiących produktów, których
pierwiastek nayczynnieyszy, rozpusczalny iest tak
w wodzie, iako i wyskoku. R

Nayświeższy rozbiór senesu winniśmy Panom
J. L. Zassaigne i J. H, Feneuille, którzy go nastę-
puym wykonali sposobem. i

1) Częsć iednę proszku senesowego wytrawiano
za pomocą ciepła, w czterech częściach eteru przez
godzin 12; : płyn ztąd zlano i przedystyllowano do
trzeciey części; produkt otrzymany mało miał za*
pachu senesowego, który do suchości wyparowany,

składał się z chlorofilu, oleju tłustego 1 brunatney

(i) Ł c. Suppł. B. 6. S. 362.
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isloty rozpusczalney w wodzie, iakową wyskok przy
eterze będący zabrał.

2) W dystyllacyi z wodą, dawał senes płyn mle-
czny z właściwym tey roślinie zapachem, ckliwość
sprawuiący. Dekokcyą pozostała w retorcie, mia-
ła po przefiltrowaniu farbężółto -brunatną i smak
EW, papier lakmusowy czerwieniła, od solniku
arytu mąciła się cokolwiek, ze szczawianem am-

moniiakalnym biały, proszkowy, powstawał osad,
mały zaś z saletranem srebra; od infażyi gallasu
nieco się mąciła, ammoniiak ciemnieyszą nadawał
iey farbę; z occianem ołowiu tworzył się osad bru-
dno-żółty, a z nadsiarczanem żelaza zielono-bruna+
tny powstawał kolor. |

Przez occiaa ołowiu oddzielono kwas i inne
produkta sposobem zwyczaynym, otrzymany ztąd
osad, dobrze obmyty rozczyniono w małey ilości
wody i przepusczano przezeń gaz wodorodny siar-
czysty. Po oddzieleniu za pomocą filtracyi siarczy-
ku ołowiu, płyn do suchości wyparowano i wytra-
wiano go wyskokiem, ten część iednę rozpuścił,
zostawuiąc fmateryą białą, która była kwaśnym iabł-
czanem wapna. Rozczyn zaś wyskokowy smak miał
bardzo kwaśny, a wyparowany do gęstości syropu,
kryształów nie osadzał. Tak zagęsczony i rozpus=
czony w wodzie, mącił się od wody wapienneyi
barytyczney, płatkowy dając osad. Z kwasem sa-
letrowym, dawała ta materya kwas szczawiowy, i

- osadzała istotę, która za dodaniem potażu, pięknie
czerwonego nabierała koloru, iak purpupuran
ammoniiakalny (Purpurate dammoniaque). Kwas
ten uważać można za kombinacyą kwasu iabłczane-
g0z materyą zółtą, iaka się niżey da poznać.

Siarczyk ołowiu z poprzedzaiącego doświadcze-
nia pozostały, wrzącym wytrawiany wyskokiem,
żółto -brunatnego nabiera koloru. Płyn przefiliro-
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wany i wyparowany do suchości, zostawia massę
brunatno-żółtą, rozpusczalną w wodzie, która wy=
raźny daie osad z occianem ołowiu. Rozczyn tego
kolorującego pierwiastku z ałunem i przywęglanem
sody, formuie lakę pięknego koloru ochry.

3) Przez płyn occianem ołowiu osadzony, prze-.
pusczano gaz wodorodny siarczysty. Po przefiliro-

wania wyparowano do suchości. Extrakt nanowo

został nalany wyskokiem mocnym, który oddzielił

materyą brunatną, złożoną z wilgoci i pierwiastku

koloruiącego. Ciało to z kwasem saletrowym da-

ło cokolwiek kwasu szczawiowego i pierwiastku

gorzkiego JVFeltera. Solucya iego w wodzie była

także czerwona, co zdaie się pochodzić od działa»

nia kwasu saletrowego na część farbnika.

4) Wyskok przez wytrawianie senesu, rozpus=

czalnemi iego pierwiastkami nasycony, wyparowa*

no do gęstości extraktu. Zawierał on occian pota-

żu, który rozłożono przez wyskok, zaprawiony

kwasem siarczanym. Dla zabrania zaś siarczanu

potażowego (nierozpusczalnego w tym płynie) od-

dzielono kwas siarczany zbytkuiący przez occian

ołowiu, którego część pozostałą w zbytku rozłożono

przez gaz wodorodny Siarczysty, a rościek po prze-

filtrowania wyparowano do suchości. Produkt tym

sposobem” otrzymany, uważać można za pierwiastek

senesu właściwy rozwalniaiący; ponieważ żołądek

porusza, 1 współcześnie, chociaż lekkie sprawnie

rznięcie, a przytóm szczególne ma własności che-

miezne, co było powodem do nazwania go katartyną,

Pierwiastek ten, tóm zdaie się być w senesie, co

emetyna w ipekakuanie.

Własności Katartyny. 1) Kolor ma żółto-

czerwonawy, zapach szczególny, smak gorzki, spra-

wuiący ckliwość, nie krystaliczna, rozpusczalna
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w wodzieiw wyskoku, lecz bynaymniey w eterze,
wilgoć z powietrza przyciąga.

2) Rozczyn iey wodny, z infuzyą gallasu, daie
osad w płatkach, podobnież się i z przyoccianem
ołowiu zachowuie; iodyna i occian ołowiu zoboię-
tniony żadnego nie tworzą osadu, z nadsiarczanem
żelaza powstaie kolor brunatny: Potaż, soda i
ammoniiak kolar iey tylko ciemnieyszy nadaią; chlo-
ryna rozkładaiąc wybiela, nic zaś nie działają wi-
nian potażu antymoniialny ani galareta.

5) W dystyllacyi rozkłada się wydaiąc kwas wę-
glowy, octowy, oley przypalony i gaz wodorodny
węglisty; węgiel pozostały w retorcie spalony nic
po sobie nie zostawuie.

Istota brunatna z chlorofilem i oleiem uustym
złączona, którą, iak się wyżey rzekło, eter był
zabrał, składała się z katartyny i farbniku żółtego.
W dalszym rozbiorze wytrawiano senes przez

kilkanaście godzin w wodzie dystyllowaney; płyn
otrzymany, po przefiltrowaniu zagotowany, szare
osadził płatki, które były białkiem skrzepłóm, po
oddzieleniu którego wyparowano do suchości. Po
nalaniu na ten extrakt kwasu siarczanego, powsta-
wała para kwasu octowego, co dowod, że kwas
octowy musiał być z potażem złączony. Część po-
zostałą senesu, od wytrawienia eterem iwodą, za-
golowano ze słabym kwasem wodosolnym; spre-
cypitowano płyn  przefiltrowany ammoniiakiem
w zbytku go dodaiąc, a osad zebrany i dobrze ob-
myty, nalano rozczynem przywęglanu potażu, i goto-
wano przez pół godziny; po przefiltrowaniu tego
płynu zoboiętniono kwasem saletrowym i rozłożono
przez occian ołowiu; osad otrzymany po obmyciu,
rozczyniono w wodzie, przepusczano przezeń wodo-
ród siarczysty, a po oddzieleniu siarczyka ołowiu;
rozciek wyparowano. W ciągu tey roboty, osadza-
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ły się przez ostudzenie, białe, bardzo kwaśne kryż
ształki, których rozczyn wodę wapienną i baryty-
czną w białych osadzał płatkach, a za dodaniemdo
nich cokolwiek potażu, nadwinian potażu powsta-
wał: co dowodzi, iż te kryształki były kwasem
winnym. Resztę pozostałą z rozkładu tey soli przez
węglan potażu, nanowo rozpusczano w kwasie sale-
wowym, i dodano ammoniiaku który burzenie się
sprawił i osadził przyfosforan wapna. Płyn prze-
fillrowany dawał ze szczawianem ammoniiakalnym
osad, złożony ze szczawianu wapna. Kwas wodo-
solny zabrał senesowi winian i przyfostoran wapna.

Należycie wybrany senes spalono na popiół, któ-
ry składał się z przywęglanu potażu, solniku potas-
su, siarczanu potażu, przyfosforanu wapna i
węglanu wapna, ledwo ślad zawierał siarczanu wa-
pna 1 krzemionki, a nic bynaymniey soli magnezy-
owey, którą Bouillon-Lagrange miał znaydować.

Z rozkładu tego wypada, że senes wschodni
(folia sennae orientalis) zawier4: chlorofil, ołey
Uusty, cokolwiek oleju lotnego, białko roślinne,
pierwiastek poruszaiący żołądek czyki katartynę;
farbnik żółty, wilgoć, kwas iabłkowy, iabłczan i
winian wapna, Occian potażu i sole mineralne.

_PP. Pelletier 1 Planche w zdaniu sprawy ©

rzeczonym rozbiorze senesu przez PP.Zassażgnei
Feneulle, utrzymuią, że ta ich praca nie iest wy-
starczaiącą do udowodnienia, iż pierwiastek przez
nich odkryty tę stanowi istotę od którey cały sku-
tek senesu zależy. Cechy iey ałbowiem nie są tak
wyraziste, ani dosyć pewne; bo materya stała nie-
daiąca się krystallizować, chociaż zafarbowana,
wszelako nie ma żywego koloru i wilgoć przyciąga
z powietrza. Z tóm wszystkićm, ponieważ tak przez
nich nazwana katartyna, w tym rozbiorze oddzielo-
na została od części drzewnych, gummy, chloro-
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flu, oleiu tłustego i wielu innych pierwiastków
nie można ią inaczey uważać, tylko za bardzo zbli-
żoną do stanu czystości. Pierwiastek działający se-
nesu zdaie się zachowywać w tym stanie względem
extraktu tak iak cukier do moskowady; a zatćm
autorowie maią podobao krok tylko ieden uczynić,
dla uzupełnienia przedsięwziętego rozbioru, które-
go wypadki mogą być bardzo interessuiące, wska-
zuiąc medykom lekarstwo w małey obiętości mo-
cno rozwalniaiące żołądek, i które zupełnie z kró-
lestwą roślinnego pochodzi (k).

| Ogólne uwagi. Z rzeczy tu wyłożoney wypada:
że chociaż senes powszechnie w lekarstwach iest u-
Żywany, iednakże, gdy skutek iego zawsze wątpli-
wy i niepewny bywa; przeto należałoby go zupeł-
nie zaniechać. Ponieważ się używa pospolicie z mnó-
stwem różnorodnych dodatków, iakiemi są zwyczay-
nie, kremortartari, sól angielską, glauberska, i siar-
czan potażu; tudzież, tamaryndy, manna, rabarbar
it. d., mie można zatóm wiedzieć, któremu z tych
naylepsze przypisać należy działanie. Przez obawę
zas, aby senes rznięcia nie sprawował; dodawane
bywaią srzodki, ostrość iego, iak nazywaią ułaga-
dzaiące; iako to: kolandra, foeniculum, anyż, lub
inne rzeczy korzenne. Widzieliśmy albowiem, że
sam ieden senes albo bardzo słabo skutkuie, albo
sprawuie rznięciew żołądku, ponieważ nigdy wsta-
nie czystym otrzymać go nie można, co żadney nie
podlega wątpliwości, bo na mieyscu w swoiey 0y-
czyźnie urzędownie bywa fałszowany liściami z ro-
ślin nawet iadowitych. Oprócz tego, rzadko nas
świeży dochodzi; w czasie sprowadzania iuż po
części ulega zepsucia i butwieie, zwłaszcza gdy za-
moczony zostanie. MV Europie nawet powtórnie by-
 

(k) Journal genćrał de medecine Tom. LXXY. Mai 1824. p.
1939—204, A ę z d
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wa fałszowany, iak się wyżey powiedziało. Pan

Muhle z Gettyngi świadczy, że owzymał gatunek
senęsu, który od siarczanu żelaza zupełnie czarne-

go nabierał koloru (1). Co się tycze rozkładu che-

micznego, nic pewnego ieszcze nie mamy: bo Osta

tni nawet rozbiór, iakożkolwiek dokładniey uczy»

niony, nic atoli rzeczy nie wyiaśnia; wspomnieni

autorowie, chcąc pewnego użyć gatunku, przymu+
szeni byli z różnorodney mieszaniny senesu po li-
stku wybierać prawdziwy. Nadto, pierwiastek dzia+
łaiący, czyli katartyna przez nich oddzielona, nie
może być za czystą zupełnie uważaną, a do iey

charakterów liczą własność, że rozwalniaiąc ż0*

łądek ikolki czyli rznięcie sprawnie. Przypuści=
wszy zatóm, że senes po listku wybierać należy,

a chcąc drogą rozbioru chemicznego wyżey opi-
saną nayczynnieyszą oddzielić istotę, preparat nie<

zmiernieby musiał być drogi, i przez to samo nie

SAÓY na upowszechnienie w użycie lekar<

skie, chociażby go i w nayczysiszym stanie otrzy-

mać można. Śłowem, trudno iest zgodzić się na

to, aby senes za ważny poczytać artykuł w medy=

cynie, kiedy w czasie działania rznięcie nayczę*

ściey sprawuie, zwłaszcza, iż dosyć iuż mamy dra-

styków tak nazywanych w żywicy z ialapy, do któ+

rych także Gummi Gutta, Scammoneumi w. i.

należy. Wszakże i /łahnemann (m) w tey mierze

uwagę lekarzy zwracał, mówiąc, że go mocno za-

stanawia, iż senes, którego w znaczney ilości na

raz użyć potrzeba, aby iakikolwiek sprawił skutek,

i który prócz wzniecenia gorączki, przykrego sma-

ku, zapachu obrzydliwego i powolnego działania,
nadto w każdey formie rznięcie i kolki sprawuie,

==
 

(1) Tromsd. Journ. B. 7. St, 1. S. 267.

(m) Apothekerlexikom. z
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tak został w użyciu łekarskićm upowszechniony, i

tyle u Europeyczyków mógł zyskać zalet. Wyda-
wcy nawet flory medyczney francuzkiey (fłore me-

dicale), tegoż są zdania, że senes nie iest lekar-

stwem, bez któregoby się w medycynie obeyść nie
można. i

Ponieważ zwyczayny senes egipski zawsze by-
wa mieszaniną różnorodną, a mianowicie fałszowa-

ny iadowitemi arguelu lisćmi, i że drogi stanowi

artykuł; przęto radzi Lemaire-Lisancourt wpro-

wadzić w użycie lekąrskie gatunki senesu amery-

kańskiego, które i łatwiey mieć można z handlu, i

z roślin pochodzą, co bynaymniey arabskiemą

w skutkach nie ustępują, iakiemi są: mp. Cassia
corymbosa w Brazylii; Cassia bifłora i tomento-
sa w Chili, bardzo podobną do Kassyi Absus Le-
wantu, wyjąwszy, że iey puszek czerwoną ma far-
bę; Cassia marilandica (n) w Stanach ziednoczo-
nych; Cassia alata z wyspy Kuba i Antylłów, a
nawet i Cassia fistularis.

Zdaie się przeto, iżby lepiey było senes iako
lekarstwo niepewne i nie iednostaynie działaiące,

zupełnie zaniedbać, zwłascza, że nie mało pienię-
dzy zań wychodzi do kraiów obcych; a szukać na
ziemi oyczystey roślin, któreby mieysce senesu
zastąpić mogły, i zapewne się takie, a może i le-
piey działająceznaydą. "Tak mieszkańcy Pireneów
używaią na rozwolnienie żołądka roślin Sciłła Łi-
łiohyacinthus i Phalangium bicołor, Corniaou ,
u nich nazywane (0). Łoisełeur MDeslongchamps
radzi na mieyscu senesu używać roślin Gł/obułaria
„dlypum, G. Turbith, i G. vulgaris, w dekokcyi

iz miodem od dwóch do trzech drachm; oraz ro-
e

 

(n) Ob. Pam. Farm. T. I. Str. 509.
(o) Gótting. gełehrte „dnz. 1813. B. 2. S. 1128.
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do trzech drachm; oraz rośliny „nagyris foetida;
lecz ta ostatnia nie tak iest pewna (p).

Preparata. Co się tycze preparatów z *senesu;
tych mnóstwo było wprowadzonych w nżycie, 1a-
kiemi są: Pułv. fol. sennae; dlnfusum sennae
compositum et commune; Infusum sennae laxa
tivum Fiennense; limoniatum, tartarisatum Ph.
Lond,; tamarindorum cum senna Ph. Edinb.;
Decoctio tamarindorum cum senna; ZElectuari-
um lenitivum; Syrupus sennae, mannatus, i ro-
satus solutivus; 1linctura sennae; Oraz Extr.

fol. sennae, który iuż wcale nie iest używany.
J. M.

se ż

Sól szczawikowa, Sał acetosellae.

Sól szczawikowa iest produktem iuż uformoważ
ńym w wielu roślinach; krystallizuie się w małe,
podłużno-czworoboczne, dachowkowato-ścięte, bla«
szki. Składa się, iak wiadomo, z potażu i kwasu
szczawiowego ze zbytkiem. Rośliny, naybardziey ob
fituiące w sól pomienioną, są: Oxalis acetosella

Oxalis corniculata i Rumex acetosa, z których

nayobficiey wyrabia się w Szwaycaryi, a mianowi=

cie na granicach Szwabii w okręgu wirtemberskim

Tuttlingen, w Alzacyi, w Turyngii, na Harcu i
w Szwecyi. W Szwaycaryi naywięcey bierze się O-

xalis cornicułata; ma przylądku dobrey madzień
Oxalis cernua; w innych zaś mieyscach używaią

do tego roślin Rumex acetosa et Rumex aceto-

sella; tudzież Geranium acetosum et G. rober=

tianum (u). Wszakże sól szczawikowa w Szways
: zę

 

 

) Salzb. med. chir. Zeit, 1818. 21. Krgaenzb. S. 157.
a) Podług doświadczeń P. Braconnot, zawieraią wiele kwasn szcza=

wiowego połączonego z waptem i potażem: szpinak ogrodo=
wy, Spinacia oleracea; rośliny z rodzaiu „Atriplex i Polygo-
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caryi wyrabiana, znacznie się różni co do swey
dobroci, czystości, wielkości kryształów, i większey
ilości kwasu; przeto rozpuscza się w sześciu czę:
ściach wody wrzącey; kiedy z mieysc innych po-
chodząca, mniey iest kwaśna, kolor ma żółtawy,
i potrzebuie 8—12 części wody do rozpuscżenia.

Dla otrzymania soli szczawikowey, tłuką po-
mienione rośliny w stępach drewnianych, dodaiąc
wody, na miazgę; po dniach kilku sok się wyciska,
a z pozostałością iak wprzódy się postępuie. Wszy-
stek sok w iedno zlewa się mieysce, ogrzewa się
cokolwiek i dodaie do niego trocha rozrobioney
czystey i białey gliny, zostawuie.się w spokoyności
przez godzin 24, ażeby się wyklarował, a po prze-
cedzeniu paruie się w kotłac miedzianych pobie-
lanych cyną, póki nie powstanie błonka solna.
Po zlaniu do naczyń kamiennych, zostawulią sok
ten przez miesiąc w spokoyności do krystallizacyi.
Kryształki osadzaią się na ścianach naczyń szara-
wego koloru. Płyn zlany ieszcze się kilkakrotnie
klaruie i do krystallizacyi odstawia. Kr ształy 0*

- trzymane powtórnie rozpusczaią się w wodzie, Oczy-
śczaią się przez klarowanie białkiem od iaia, paro-
wanie i krystallizacyą. Z 2,000 funtów świeżey ro:
śliny, otrzymywać się zwykło 153 funtasoli szczaz
wikowey. Chociaż Bajen zapewnia, że w Schwarz-
walden w Szwabii, wyżey opisanym sposobem sól
ta ze szczawiu zwyczaynego się wyrabia (b), gdzie
iak mówi 7romsdorff (c) szczaw pospolity z umye

num, a mianowicie w korzeniach Rumex patientia, Rheumcompdctum, w których łodygach wolny się nawet okażuież
„Atriplex hortensis, Phytolacca it. d., w ostatnichFourcroyi Fauquelin znaczną ilość kwasu szczawiowego z potażem i: A oraz saletrę znaleźli, T'romsd. Journ. B, 19. St. 2.

(b) Dórfurt Arotinah 7. I. 8. 702.
(c) Chemie B. 6. 5. 63, =
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słu w tym celu uprawiaią; iednakże Z/ermbstade
utrzymywał, że sok tey rośliny, zawiera tylko
kwas wiony, co się wszakże w dalszych doświad-
czeniach nie sprawdziło. „, ,

Pan „Alten aptekarz w Augsburgu, który sam
zaymował się robieniem soli szczawikowey w du-
żych ilościach; wydobywanieiey odmiennym opi-
suie sposobem. Na Harcu w Wernigerode, mówi
on, Oxalis acetosella rośnie w wielkiey obfitości.
Ludzie zaymuiący się zbiorem tey rośliny, przyno=
sząc, obowiązani są utłuc ią na miazgę stęporami
żelaznemi w obszernych podobnych do koryt na-=
czyniach; potóm się wyciska sok z niey w prassach,
uwiiaiąc massę w słomę długo pokraianą, pozosta«
łość wyrzuca się po wyciśuieniu, a sok zlewa do fa$
dużych z kurkami do spusczenia. Po scedzeniu, sok
zupełnie otrzymuie się przezroczysty, gąszcz zaś póe
ty nalewa się na cedziłkę wełnianą, póki czysty
przechodzić nie pocznie. Po wykłarowaniu paruie
się w dużym kotle, aż do uformowania błonki sol-
ney; aby zaś łatwiey kres ten postrzedz, robi się
wewnątrz znak w kotle, do którego gdy dóydzie
parowanie, do szerokich a płytkich zlewa się na*
czyń drewnianych, na zimno odstawia,iw zna-
czney ilości osadzaią się kryształy. „Takimsposo-
bemprzez łato po 40 wyrabiał funtów. Co się po
kilkakrotnóm wyparowaniu i krystallizacyi pozosta=
ie, obraca się na extrakt używany do czysczenia
rozmaitych naczyń i kociołków mosiężnych.

- - Dla oczysczenia soli AOowa rozpusczano
ią w wodzie, filirowano przez podwóyny papier
wodny i odstawiono od krystallizacyi. A że i z tey
roboty ieszcze sól nie zupełnie czysta się otrzymuie;
dla tego przemywana bydź musi w wodzie, prze
cieraiąc ią rękami, póki wszystkie cząstki nie z0*
staną należycie spłókane, a potóim się suszy. VVWos

Lj
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da od zmywańia pozostała do podobney używa się
przyszłey roboty. Ponieważ wyrabianie tey soli od-
bywa się w upałach wielkich, a przez to sok pręd-
koby fermentował, dla tego śpieszyć należy z u-
kończeniem roboty. Od pary tego ługu, skóra zu-
pełnie żółknieie, i zaledwo po długim przeciągu
czasu kolor ten ginie. Zromsd. Journ. B. +3, St.
1. S. 246.

 

Ostrzeżenie względem zadowitych własności kwa*
su szczawiowego przez IDokt. MzrsEckE Prof.
tw Hafli.

K was szczawiowy, iak wiadomo, w potocznóm
nawet użyciu został upowszechnionym,i pospolitym
iest artykułem handlu. Za przykładem Fourcroy
wielu chemików, zalecali go na mieyscu kwasu cy-
trynowego używać do robienia limonady i pończu,
żadnego nie maiąc podeyrzenia, ażeby miał być
szkodliwym zdrowiu. Że iednak kwas pomienio-
ny wielką iest trucizną z następuiącego wnieść mo»
żna zdarzenia. gł ,

Miss M. P. w Londynie, około 30 lat wieku,
użyła z rana o godzinie ósmey, 30 marca 1814 ro-
ku, pół uncyi rozpusczonego w wodzie kwasu szcza-
wiowego zamiast soli gorzkiey. Po wzięciu, wnet
uczuła skutki trucizny. Przywołany medyk znalazł
ią nieźmiernie cierpiącą na krwawą biegunkę. Puls
łey był nieznaczny i w 10 minut żyć przestała. Po
24 godzinach, gdy zmarłą otworzono, znalazł Złue
me w żołądku część ieszcze kwasu szczawiowego,
który iey wątek życia gwałtownie przerwał. Guy-
żon-Morveau, nie chciał wierzyć, że kwas szcza-
wiowy był tego przyczyną, dla tego, iż Fourcroy
tak kwas szczawiowy iako i sól szczawikową z cu-
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kreń, miodem i kilką kroplami oleyku cytryno-
wego zmieszany, do robienia liQmonady zalecał.

Jednakże chemicy i lekarze angielscy rzecz tę
ściśley śledzić poczęli. .4. T. Thomson liczne ezy-
nił doświadczenia na zwierzętach, z których się 0-
kazało, że w rzeczy samey kwas i sól szczawikowa
są truciznami. Treść wypadków dla krótkosci tu
opuszczamy, z których się w ciągu doświadczeń
okazało: 1) Iż kwas szczawiowy działa iak mo-
cna trucizna, chociaż ilość iego nie iest ścisle o-
znaczona, w iakiey te skutki sprawić może. 2) Że
szczawian wapna wzięty, bynaymniey nie okazywał
się bydź iadowitym. 5) Iż naydzielniey skutknie
przeciw takowemu otruciu kreda na proszek utłu-
czona, użyta z wodą , iesli naprędcebędziedana.

Nim ieszcze doświadczenia 7'komsona ogłoszo-
ne zostały, dwa inne zdarzyły się przypadki tegoż
rodzaia w Anglii, o których znać dali P. Robarts
i Schillito w Londynie, iż od użycia uncyi iedney
kwasu szczawiowego zamiast soli epsońskiey, nagła
śmierć z niewypowiedzianym bolem następowała.
Tromsd. Journ. B. 25. St. 2. S. 215.

(Chociaż Prze? od użycia kwasu szczawiowe-
go i soli szczawikowey, PO leszcze się
okazały, iak w różnych pismac peryodycznych czy-
tamy; iednakże rzecz nie zdaie się bydź należycie
wyiaśnioną, bo ilość tych preparatów za nadto
była wielką. Pomimo to iednak wystrzegać się na-
leży użycia iego, bez wyraźnego przepisu medyka,
a vawet i w wydawaniu z aptek w odprawie poto-
czney, gdy pospolicie używany bywa do wyy-
mowania plam od rdzy żelazney zbielizny. Dla tey
przyczyny u nas w Wilnie w aptekach ani kwas,

ani sól szczawikowa bez receptu nikomu się da
technicznego użycia nie wydaie, ale tylko kwas

winny, który do wyymowania rdzy żelazneyz bie-
Pam. Farmaceut. F/iu. T. lk N. 4. 355
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lizny, równie iak i kwas szczawiowy służy. Tako-
we zastąpienie z ostrożności wynikaiące, nie może
bydź za uchybienie w aptekach uważane. R.)

 

Rozbiór Kubeby. (Piper Cubeba L.) (a) przez
P. [ROMSDORFFA.

Pod nazwiskiem kubeby znaiome są drobne
owoce czyli iagody suche, Cae: wielkości dro-
buego grochu; szare, brunatne, chropawe, pomar-
szczone, cienką opatrzone szypułką. Pod kruchą
skorupowatą powłoką, zawarte iest czarnawe, iak
się zdaie, oleyne ziarno. Zapach kubeby przyie-
mny, mianowicie utłuczonych; smak korzenny, o-
siry, i nieco kamforowy.

Krzewina ta wiiąca się, należąca do rodzaiu pie-
przu, dziko rośnie na wyspie Jawie i w Malaba-
rze. (Obraz iey, lubo nie dobrze wydany, znay-
duie się w dziele Chome/, płantes usuelles indi-
genes et ćxotigques p. 4o N* 246.) (b)

Kubeby iuż od dawnego czasu wprowadzone są
w użycie lekarskie. Dawniey były zalecane w ka-
sh, chrzypce, paraliżu, zawrocie głowyit. d.;
lecz poźnieysi lekarze zupeinie ie zaniedbali, lubo
iak się zdaje niesłusznie, są albowiem z liczby pro-
duktów przyiemniekorzennych, a chociaż do ogrze-
waiących i pobudzaiących należą, w mnieyszym a-

4 

(a) Pospolite nazwanie tego produktu Piper caudatum nie iest
właściwe; bo pod tćm znaydnie się w układzie roślia osobny
gatunek od Fahla tak nazwany. Poiret zaś rozumie, że się ten
nie © od gatunku Piper Decumana. Rom. et ŚcavLr, Syst.
veg. (R.

(b) Zusydnić się też rycina tey rośliny i w dziele Handb. d. Pharm.
Bot. -Bl. 2. fig. 179., lecz bardzo mizeroa. Naywybornieysza
zaś we Florze medyczney francuzkiey. Flore du Dictionaire
d. sc. medic. 87 liwrais. t. 140. (R.

-
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toli stopniu, iak pieprz zwyczayny. Cukrem powle-
kane używaią się za lekarstwo domowe na wzmo-
enienie żołądka. ła 2

Ponieważ dotąd żadnego nie było chemicznego
kubeby rozbioru; przeto uważał P. 7'romsdorff
za rzecz potrzebną takowy uczynić, zwłaszcza, że
w dziełach dawnieyszych sprzeczne o ich częściach
składaiących znayduią się wiadomości. Podług ie-
dnych aibowiem,maią mieć w sobie oley lotny zu-
pełnie łagodnego smaku, podług drugich ten ma
być bardzo ostry; inni nakoniec twierdzą, że Ku-
beby kamforę zawieraią.

1) Z szesnasta uncyy kubeby, ośm razy taką
ilością wody nalanych, przedystyllował 48 uncyy
wody, z którą razem przeszedł biały lotny oley.
Po odebraniu tego płynu» z pozostałości ieszcze 12
uncyy przepędził wody, ale w tey nic iuż oleyku
nie było, pomimo to, że owa pozostałość w retorcie
zapach miała korzenny. Oley troskliwie zebrany,
ważył gran 160 i zachowywał się następnie: zu-
pełnie był biały, iak woda przezroczysty, i na po-
wierzchni pływał, znacznie łamał światło, rozpu-
sczał się w wyskoku i napowrot przez wodę da-
wał się oddzielać. Zapach iego słaby, korzenny,
iakby tłustości; smak bardzo mocny, korzenny,
ogrzewaiący, podobny do samey kubeby, ale
mocnieyszy, wszakże bynaymniey nie gorzki, lecz
bardziey kamforowy. Kwas saletrowy oleiu tego
nie zapalał, lecz zamieniał tylko w żółtawą przy-
iemnie pachnącą żywicę, która istotę gorzką /7el-
tera i kwas zawierała. Zostawiony w mieyscu cie-
płóm w otwartey flaszce przez dwa miesiące, smaś
ku, i zapachu nie tracił, żadney nie ulegał od-
mianie, prócz, że większey nabrał gęstości i kam-
fory nie osadzał. :

2) Woda przedystyllowana z koko smak
| 3
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miała korzenny, ale zapach słaby, z resztą zacho-
wywała się lak zwyczayna.

5) Pozostałość w retorcie 1) gęstawa, rozlana
wodą i przecedzona, bardzo była kleyka.  Gąszcz
z 8 funtami wody dobrze wygotowany, dał ieszcze
płyn dosyć zafarbowany i kleyki, ze smakiem mo-
cno korzennym. Wygotowanie to gąszczu 6 razy
musiał powtarzać, póki wszystkie części rozpusczal-
ne nie zostały zabrane. Tak wytrawiona pozosta-
łość ważyła po wysuszeniu g uncyy. Osobliwszą
zaś było rzeczą, że za każdym razem gotowania
w dekokcyi, zawsze się czuć dawał smak bardzo
aromatyczny. Ztąd wnosi, czyli się nie tworzy

w czasie gotowania istota iakaś kokóżuc
4) Z dekokcvy otrzymanych opadał proszek, któ-

ry się zachowywał iak wygotowane kubeby i ważył
14 uncyy po wysuszeniu. Odłożono go do pozosta-
łości 5). Wszystkie zas przezroczyste dekokcye do
gęstości extraktu wyparowano i nalano sześcią czę-
ściami wyskoku. Oddziełaiącą się brunatną isto-
tę odstawiono po obmyciu na stronę.

5) Płyn wyskokowy 4) rozlany wodą, przedy-
styllowano. Rozciek w retorcie pozostały ciemno-
brunatny, przezroczysty, mocno się pienił, mącił
się w dalszćm parowaniu, i osadzał uniedokwaszo-
ny extraktyn. Po wyparowaniu iego do suchości,
pozostało 42 uncyy massy brunatney, która się na-
stępnie zachowywała:

Smak iey do samey kubeby podobny, iednak-
że bardziey gorzki iak korzenny i wilgoć przy
ciągała z powietrza. Kwasem siarczanym nalana,
wydawała parę kwasu octowego, a w tćm się od-
Ta2 płatki do rstoty żywiczney podobne. Roz-
pusczała sięz łatwością w ługu kaustycznym, nie
wydawała iednakże zapachu ammoniiakalnego. Ró-
wnież łatwo rozczyniała się w wodzie daiąc płyń
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ciemno-brunatny, z którego się oddzielały części nie-
rozpusczalne. Błona powstaiąca w czasie parowania
na powierzchni, traciła swą rozpusczalność. Wy-
skok zwyczayny takowy extraktyn bez trudności
roztwarzał, bynaymniey zaś czysty wyskok ani też
eter. Rozczyn wodny z occianem ołowiu, daie o-
sad rozpusczalny w kwasie saletrowym, ale się część
z niego po nieiakim czasie osadza. Saletran ołowiu
żadnego nie sprawuie mątu. Siarczan żelaza zielo-
ny cokolwiek ciemniey go farbuie inieco się po
nieiakim czasie mąci. Ź czerwonym siarczanem że
laza obfity, zielonawo szary sprawtie osad. Solnik
cyny żółto-brunatny daie precypitat. Saletran sre-
bra żadney niesprawuie odmiany. Z tynkturą gal-
lasu osad daie obfity, który zebrany 1 wysuszony,
kruchy iest i Jsnący a na węgle rozpalone wrzuco-
ny, zapach wydaie palącego się rogu; co wskazuie
istotę źwierzęcą, zbliżaiącą się bardziey do galarety
iak do klaystru lub białka, ponieważ to, byłoby
się w gotowaniu oddzięliło i zdaie się mieć podo-
bieństwo do istoty, którą autor z korzeni/7/ale-
ryany oddzielił. Z occianem wapna, żadna nie na-
stępowała odmiana; również i z solnikiem barytu,
z wodą wapienną i nadszczawianem połażu. Z wo-
dą barytyczną mąciła się, ale osad roztwarzał się
w kwasie saletrowym. Potaż czysty, ciemnytylko
nadawał kolor, podobnięż ammoniiak i węglan so-
dy. Mocny kwassiarczany znaczny sprawiał osad,
który się w rzeczonym kwasie nie rozpusczał. Był
to podobno uniedokwaszony extraktyn. Tak się też
z kwasem saletrowym i wodosolnym zachowywał.
Z chloryną mąt znaczny pod postacią płatków po-
wstawał. Także i z ałunem, lecz w ostatnim razie
płyn farbę swą tracił. Na tynkturę lakmusu by-
naymniey nie działa. Ze wszystkich doświadczeń
wnieść wypada, że ta istota szczególnym iest ex-

-
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traktynem, zawierającym cokolwiek kwasu octowe»
go i osobną substancyą źwierzęcą, która się przez
tynkturę gallasu osadza.

6) Istota n* 4) przez węgiel oddzielona, waży-
ła po wysuszeniu 14 uncyy, zupełnie była sucha,
w odłamie nie lsnąca,w powietrzu wilgoci nie przy-
ciąga, łatwo się uciera, smak iey słaby, kleyki,
niegorzki ani korzenny, w cieple nierozmiękczal-
na, nie topi się nad świecą, lecz na węgiel się za-
mieniai wtedy tleiąc się trawi. Ponieważ nie roz-
puscza się w wyskoku, uważał ią przeto za gatu-
nek gummy, a chociaż z wodą nie daie ciągłego i
Jgnącego płynu, iednakże w mnych własnościach
z gummą się zgadza. Z działaczami zachowywała
się następnie: rozczyn iey z occianem ołowiu nic
się nie mącił, a tynktura gałlasa nie sprawiała od-
miany; saletran ołowiu, sałetran żywego srebra, i
siarczan żelaza, także się zachowywały; solnik cy-
ny, płatkowy dawał osad. Płyn potażowo krze-
mienny podobnież się zachowywał, a z kwasem sa-
letrowym nie dawała ta substancya kwasu kleiowe-
go ale iabłczany. |

7) Pozostałość wygotowana z wodą 5), wytra-
wiana 48 uncyami wyskoku przez dni kilka, dała
żółto zieloną, znacznie zafarbowaną tynkturę, któ-
ra zawierała całą moc smaku korzennego kubeby
w.stopniu wysokim. Po oddzieleniu płynu iwy-
ciśnienia gąszezu na nowo go 48 uncyami wysko-
ku wytrawiał, i to powtarzał trzykrotnie. Część
nierozpusczalna po wyciśnieniu i wysuszeniu uncyy
8 ważyła. Wyskok zatóm 23 uncyy rozpuścił.
__8) Wszystkie tynktury w iedno zlane, przedy-

styllowano do 8 uncyy. Płyn w retorcie pozosta-
ły, należycie wyparowany do 2 uncyy i drachm 6,
stanowił massę pięknie zielonego koloru, podobną
do Scheelgrynu. 'lakową massę wodą obmywano
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dystyllowaną, którą cokołwiek tylko żółtawo za-
farbowała. Rozciek wyparowany nad ogniem do
suchości, zostawił żywicę miękką i łatwo się w cie-
ple topiącą, branatno zielonawego koloru, która mo-
cho ogrzana, przyjemny wydawała zapach i miała
smak bardzo szczypiący, korzenny; łatwo się roz-
pusczała w wyskoku, żółto ziełonawą nadaiąc mu
farbę. Trudniey rozczyniała się w oleyku terpety-
nowym; w eterze przez skłócenie zdawała się roz-
pusczać, ale po mieiakim czasie, na nowo się od-
dzielała z częścią eteru połączona, pod postacią
smaruiącego zielonego oleiu, który w powietrzu
większey nabierał gęstości.

g) Pozostałość od wytrawienia wodą i wysko-
kiem 7) w tyglu należycie spalona, na początku

iasnym paliła się płomieniem, poźniey tylko tlała,

i zostawiła zupełnie biały popioł, drachm 2 1 gran

40 ważący. Ten po wyługowania wodą zimną dy-

styllowaną, wysuszono, Płyn przefilirowany smak

miał alkaliczny i zostawił po wyparowaniu I wysu-

szenia gran 40 białey massy solney, którą mocnym

kwasem octowym zoboiętniono, w czem znaczne

burzenie się powstawało i wyparowano wszystko do

suchości. Sól tę wysuszoną, na nowo rozpusczono

w zimney wodzie dystyllowaney, z którey biały

oddzielił się proszek. Ten przez obmywanie wodą

wrzącą, rozłożono na 4 grana siarczanu wapna i

dwa grana krzemionki. Rozciek wodny, osadzono

naprzód przez siarczan srebra, a potćm przez sale-

tran baryty. Z otrzymanych osadów, pokazało się

z rachunku gran 6 siarczanu potażu i gran 4 so]-

piku potassu. Pozostało więc gran 24 na węglan

OLE "2

10) Pozostałość od wyługowania popiołu 9) wy-

gotowano w kwasie wodo-solnym, w czćm burze-

nie się następowało. Proszek na filirum po ob-

ŻA
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myciu otrzymany i wysuszony, ważył gran 10. "Ten
ieszcze rozłożono przez wodę wrzącą na 6 gran:
siarczanu wapna i na 2 grana krzemionki. Płyn
przefilirowany, osadził ieszcze w parowaniu 2 gra-
na siarczanu wapna. Rozłożono go przez siarczan
sody; pozostaiący siarczan wapna oddzielono, któ-
ry policzono za węglan wapna, gran 60 wynoszą-
cy. Do płynu pozostałego, dodawano ieszcze wrzą-
cego węglanu sody, który osadził gran 46 czystego
węglanu magnezyi.

11) Składa się zatćm popioł: ze 4 gran krze-
mionki, 6 gran siarczanu wapna, gran 6 siarczanu
potażu, 4 gran solniku potassu, 24 gran węglanu

, potażu, 60 gran węglanu wapna, i 46 gran węgla-
nu magnezyi.

Gran 10 straty na wilgoć policzyć można.
Części metallicznych ani śladu nie znalazł.

Z tego rozbioru wypada, że w 16 uncyach ku-
beby, zawiera się:

Czićry uneye i drachm 4 szczególnego extraktynu
połączonego z osobną istotą źwierzęcą i z małą ilością
occianu potażu 5); Uncya iedna i drachm 4 gummy
brunatney 6); dwie uncye i drachm 4 brunatno-
zieloney smaruiącey żywicy 7. 8); dwie drachmy i
gran 40 białego lotnego oleiu 1); i 8 uncyy pozo-
stałości drzewney 7).

Drachm6 i gran 40 przewyżki, można poli-
czyć na wilgoć która była ieszcze pozostała, ponie-
waż iak wiadomo, w takiey robocie trudno iest
wszystko do równego stopnia suchości doprowa-
dzić. Tromsdorf]. Journ. d. Pharm. B.20. St. .
S. 69. 1811.
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Wiadomość ofałszowaniu kubeb (Piper Cubeba).
Czytana na sessyi FVydziału farmaceutycznego
r. 1821 dnia 2. Czerwca przez J. GvrTa.

Postrzegłem był w sklepie materyalisty staroza»
konnego, gatunek owoców podobny z weyrzenia do
kubeby i które pod tómże naźwiskiem przedawał,
lecz w istocie od prawdziwych kubebów wcale by-
ły różne; zakupiłem ich część pewną dla ściśley»
szego porównania z prawdziwemi i uczynienia nie-
których doświadczeń.

Fałszywe te kubeby miały postać zasuszonych
niedoyrzałych iagód z pozostałemi szypułkami,
wielkości ziarna pieprzu, niektóre aż do obiętości
grocha dochodziły; kształi ich mniey: więcey
okrągławy, przy nasadzie szypułek nieco zwężone,
w rożnym kierunku pomarszczoną pokryte skórką,
wdłuż prostopadłedo nasady szypułki, w mieys
scach gdzie się ziarna tykaią, głębokim opatrzone
rówkiem, a ziąd w miarę liczby ziaren od 2 do 4
formuią kątów. Szypułki na 5 do 4 liniy długie,
przy nasadzie szczątkami kielicha i listków korony .
otoczone; w drugim końcu łękowato zagięte, sła-
bo samego owocu się trzymają, i od tego łatwo
razem z przysadką daią się odosobnić. Kolor
owoców samych nieiednostayny, światło lub ciemno
zielony w czarnawo wpadaliący; zapach nieco ko-
rzenny, ledwo cokolwiek do pieprzu angielskiego
podobny, a który zdaie się bydź temu produktowi
przez sztukę nadany; smak gorzki, przykry i obrzy-
dliwy; pogryzione, slinę mocno żółto pomarańczo-
wo farbuią. Po rozmoczeniu w zimney wodzie,
stalą się gładkiemi i stanowią równą, kulistą okrą-
głą iagodę, małą wyniosłością oznaczoną. Ziaren
nasiennych po 2 lub 5, a naywięcćy 4, płasczy-
znami z sobą zetkniętych, z których każde osobną

gr
Da
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otoczone iest błonką grubą, twardą, włóknistąi
drugą ieszcze dosyć: cienką. Ułamki gałązek zna-
-ezione między temi owocami, miały korę ciemno
brunatną, niektóre szaro plamiste, częstokroć za-
kończone cierniem i ztegoż pewnie pochodzą drze-
wa eo iowoce. Zdaie się, iż z gatunku do rodza-
iu Rhamnus należącego były zbierane.

Doświadczenia, które czyniłem z tćmi owocami
okazały: że proszek ich ma kolor brudny, w żółto
pomaranczowy wpadaiący, a ten zimaą wodą dy-
styllowaną wytrawiony, dał żółto brunatną, nie-
przezroczystą infuzyą, która też i papier pomarań-
czowo farbowała; po zagotowaniu i oziębieniu
osadzała część znaczną materyi białkowey w gru-
złach nieforemnych, po odłączeniu ktorćy i prze-
filtrowania, z galaretą źwierzęcą, z infuzyą gallasu
i kory dębowey, żadney nie podpadała odmianie;
z rozczynem siarczanu żelaza stawała się ciemoiey-
szą, lecz żadnego nie dawała osadu. Podobnież się
zachowywała infuzya z wodą wrzącą robiona, któ-
rey kolor tylko był ciemnieyszy; smak iey gorzki,

przykry, właściwy owocóm, i zapach do senesu
podobny.

Dwie uncye tych owoców utłuczone na proszek,
z dwoma funtami wody do połowy przedystyllo-
wane, nayninieyszego sladu oleyku lotnego nie da-
ły, a woda ztąd otrzymana, żadnego smaku ani
zapachu nie miała. Pozostałość w retorcie po sce-
dzeniu płynu, wielokrotnie wygotowano z wodą
dystyllowaną, aż do zupełnego wytrawienia części
rozpusczalnych. Otrzymane ztąd dekokcye prze-
cedzone 1 wyparowane do suchości, dały 6 drachm
extraktu, który mastępne miał własności: smak
mniey gorzki, lecz przykry iak samych owoców,
rozpusczał się w wodzie, a mniey w wyskoku.

Dwie uncye tegoż produktu, kilkakrotnie wy-
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skokiem wytrawiano, póki mu kolor nadawał.
Tynktura ta, miała farbę brunatno czerwoną, bar-
dzo była ciemna, papier moeno pomarańczowe
farbowała.  Zmieszana po przefiltrowaniuz sześcią
uncyami wody dystyllacyi była poddana. Płyn
wyskokowy ztąd otrzymany, Żadnych nie miał
szczególnych własności, był bez smaku, bez zapa-
chu obcego i nie mącił sięzwodą. Pozostałość
w retorcie po przedystyllowania wyskoku, wol-

nóm wyparowano ciepłem, z którego otrzymano
drachm 6 i gran 20 extraktu wyskokowego, roz-
pusczałącego się zupełnie w wyskoku i w wodzie;
reszię zaś od wytrawienia przez wyskok samych
owoców pozostałą, kilkakrotnie wygotowano w wo-
dzie dystyllowaney. Płyny otrzymane i wyparo-
wane do przyzwoitey gęstości, dały drachmę iednę
i pół extraktn bez żadnego smaku, który się z sa-
mego kłeiu składał.

Pozostałość włóknista po wytrawieniu wodąi
wyskokiem, drachm 14 ważąca, spalona, dała
gran 27 popiołu, który wodą dystyllowaną wyłu-
gowany, z działaczami ani śladu wolney soli alka-
liczney nie okazywał. Osad sprawiony przez solnik
barytu, w żadnym nie rozpusczał się kwasie, eo do-
wodzi przytomność siarczanu. a

Ziemna pozostałość po wytrawieniu wodą z kwa-
sem siarczanym, wodosolnym 1 saletrowym, wyda-
wała gaz kwasu węglowego; ostatnie dwa kwasy
zupełnie ią rozpusczały, małą tylko ilość zostawu-
iąc krzemionki, z pierwszym zaś znaczny powsta-
wał osad siarczanu wapna. Nie wiele maiąc tych
owoców, nie mogłem dokładnie wysledzić natury
wszystkich pierwiastków i ścisle oznaczyć ich ilości.

Ze wszystkich tu opisanych charakterów fał-
szywey kubeby owoców, z ułamków gałęzi i z dal-
szych prób czynionych, zdaie się bydź rzeczą pe-
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wną, iż pochodzą z krzewu do rodzaiu Szakłaku
(Rhamnus) należącego. Może też z Szakłaku cier-
nistego (RZamnus catharticus) z którego iagody
w rękodzielniach do farbowania bywaią używane.
O tćm będę się starał w przyzwoitey porze roku,
wyśledziwszy pewnieyszą podać wiadomość.

Owoce fałszywey kubeby różnią się od pra-
wdziwey, pochodzącey z rośliny wschodnio indyy-
skiey, mastępuiącemi charakterami, które tu obok
dla łatwieyszego porównania kładę:

Kubeby prawdziwe. Kubeby fałszywe.

Kolor szaro oliwkowy; okrągłe,
niby cokolwiek gruszkowate.

edwo znacznie bardzo drobno

Kolor branatno popielaty; pra-
wie całkiem okrągłe.

Bardzo znacznie siatkowato po-
marszczone, marszczki wypukłe,
nie maią wklęsłości rówkowa-
tych; do pieprzu wielce podobne,
wyiąwszy, iż są pełnieysze i prostą
p. a twardą maią szypułkę,
ezpośrednio z owoców wycho-

dzącą, bez Żadnego znaku kie-
licha.

W przecięciu poprzecznćm ie-
dnokomórkowate, iednoziarnowe,
ziarno spore, prawie kuliste, u
spodu przypłasczone,

Smak ostry, korzenny, szczy-
iący, pieprzkowaty zbliłaiący się
o kamforowego, chłód następnie

sprawuiący na ięzyku.
Zapach przyiemay, aromaty

czny. Wsią
W. kąsaniu śliny nie prawie

pomarszczone, trzema rówkowa-
temi oznaczone wklęsłościami; nie
podobne do pieprzu, bo nie są
tak zaokrąglone; szypułki ich za-
krzywione i nie wychodzą z same-
go owocu, lecz tylko do niego
cokolwiek RE i ze szczą-
tkiem kielicha łatwo daią się zdey-
mować.
W przecięciu poprzecznćm 5

lub 4 komórkowe, nayczęściey 3
zawieraią ziarna, a w ię podłalie.

Smak na początku nieznaczny,
poźniey niby gorzkawy, obrzydli-
wy, nic wcałe nie korzenny.

Zapach bardzo słab
sowego zbliżony. ;

Pokąsane ślinę wnet mocno po-

y do sene- mie farbuią.

Dla porównania iak

marańczowo farbuią.

się kubeba prawdziwa za-
chowuie względem fałszywey, następne czyniłem
ieszcze doświadczenia, a z tych się okazało; że
z prawdziwey iufuzya zrobiona ma farbę żółtawą,
którey smak i zapach iest znaczny, właściwy tym
owocóm. Tynktura wyskokowa żółta, przezro-
czysta. smak i zapach bardzo mocny. Przez dy-
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styllacyą wilgotną, otrzymałem z dwóch uncyy
tych owoców, 55 gran oleyku lotnego w białym
kolorze, który się na wodzie unosił; zapach iego
był przyiemny, korzenny, wprawdzie niezbyt tę-
gi, lecz aromatyczny, a smak mocny, korzenny,
rozgrzewający w wyższym stopniu od kubeby sa-
mey, lecz nie gorzkawy, do kamforowego zbliżo-

ny. Pozostałość w retorcie, wodą dystyllowaną
wytrawiona, zostawiła drachm 5 5 extraktu gum-

mowego.
Dwie uncye tychże owoców, wyskokiem na

70. Richt. wytrawiane, dały tynkturę, z którey

wyskok przedystylłowany miał zapach przyiemny,
smak aromatyczny i mlecznym się stawał za doda-

niem wody; z pozostałości w retorcie, otrzyma-

łem przez wyparowanie drachm 27 extraktu, po-

dobnego do miękkiey żywicy, ciemno brunatnego
koloru, który się w wyskoku i w eterze rozpusczał,

bynaymniey zaś w wodzie. |

/* Pozostałość włóknista, od wytrawienia wysko-

kiem, kilkakrotnie w wodzie dystyllowanćy wygo-

towana, dała 5 drachmy kleykiego extraktu bez
smaku i zapachu. Z resztą zachowywała się ku-
beba podług doświadczeń iakie P. 7rommsdor/f (c)

opisał. 5

Rozbiór cherniczny Kubeby przez P. VAUQUELIN.

Od nieiakiego czasu używać poczęli pierwsi pra-

ktycy, a mianowicie Prof. Dupuytren z naylepszym

skutkiem kubeby w chorobie B/ennorrhagia zwa-
ney. Ponieważ wiełe doświadczeń lekarskich sku-

tek ich potwierdziło, przeto Professorowie fakul-

tetu medycznego w Paryżu zwrócili uwagę na ten

 

(e) Journ. d. Pharm. B. 2. St.4, 5. 69.
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produkt, a Pan Fauquelin iego rozbiór chemi-
czny uskutecznił.

Pięćdziesiąt grammów utłaczoney kubeby, pod-
dał dystyllacyi z wodą i otrzymał płyn mętny, po-
kryty kroplami oleynemi. Gęstość tego oleiu zna-
cznieysza była od innych oleiów lotnych. Smak
miał szczypiący, podobny do oleiu z mięty pieprzo-
wey. Murray, powiada on, bardzo się myli, gdy
mówi, że Baume dwie uncye i iednę drachmę ole-
iu z 24 funta kubeby otrzymał: gdyż więcey iego
nie było, iak drachm g z 124 funta tych owoców.

Woda dystyllowana zapach miała samych owo-
ców, ale własności okazywała alkaliczne, bo papie-
rowi lakmusowemu zaczerwienionemu przez kwa-
sy, błękitny przywracała kolor. Chcąc się dowie-
dzieć, iakieby to alkali było, nasycał Fauquelin
wodę takową kwasem siarczanym. Sól owzymana
wszystkie miała własności siarczanu ammoniiakal-
nego, przy którym znaydowało się cokolwiek ole-
iu. lotnego, a za dodaniem małey ilości potażu, am-
moniiak się wydobywał. W łyżce żelazney do czer-
woności rozpaloney ulotniała się pod postacią bia»
łey, sprężystey pary.

Pozostałosć w retorcie od dystyllacyi, kolor
miała brunatny, smak gorzki i z działaczami nastę-
pnie się zachowywała:

Z saletwranem srebra, dawała obfity żółtawy,
płatkowy osad, którego część większa rozpusczała
się w kwasie saletrowym; z saletranem baryty ma-
ły w płatkach powstawał osad, podobnież się za-
chowywała i z kwasem saletrowym; z gallasem da-
wała obfity osad brunatny. Occian ołowiu spra-

- wiał w tym płynie znaczny osad i całkiem go wy:
bielił; tyakturę lakmusu słabo czerwienił.

Dekokcya wyparowana dała extrakt brunatny;
który miał smak niby cokolwiek kwaskowaty. Ex-
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trakt ten na kilka podzielony części, następnie się
zachowywał z działaczami: |

1) Wyskokiem nalany, żółto go farbował. Tyn-
ktura wyparowana, zostawiła massę extraktową pię-
kuie zafarbowaną, prawie całkiem rozpusczalną
wwodzie, oprócz małey ilości płatków, złożonych
z materyi żywiczney, brunatnego koloru i suchey,
która w zębach rozmiękczała się i smak miała ostry:
część extraktu nierozpusczalna w wyskoku, dawała
się rozczyniać w wodzie, ale cokolwiek pozostawa=
ło płatków, które F'auquelin za białko przez wye
skok ścięte uważa.

2) Część iedna tego extraktu na popioł spalona,
zawierała przywęglan i fosforan potażu, oraz co«
kolwiek solniku potassu i fosforan magnezyi.

5) Inną część tego extraktu, rozpuścił w wodzie
i osadził przez occian ołowiu. Zebrany i obmyty
osad, rozłożył przez wodoród siarczysty. Z tego
otrzymał cokolwiek kwasu iabłczanego i farbniku.

Do płynu pozostałego po oddzieleniu przez oc-
cian ołowiu, kwasu iabłczanego, dodawał ieszcze
przyocciann ołowiu, w tym żółty oddzielił się o-
sad. Ten obmyto i postąpiono z nim iak z pier-
wszym. Płyn po przefilirowaniu i wyparowaniu,
zostawił materyą żółtą, która się w wyskoku pra-
wie całkiem rozpuściła, wyiąwszy tylko cokolwiek
płatków, które okazywały własności gummy. Ta
żółta materya od kwasu siarczanego, za pomocą
ciepła naprzód różowego, potćmfioletowego na-
bierała koloru. Przez płyn z obu precypitacyy o-
trzymany, przepusczał gaz wodorodny siarczysty,
dla oddzielenia cząstek ołowiu. Przez wyparowa-
nie iego otrzymał żółtą substancyą przykrego zapa-
chu, która smak miała zbliżający się do grochu su-
rowego, podobny do tego, iaki natrafiamy w pier-

wiastku z owoców łupinowych. Łatwiey się w sła-
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bym rozpuscza wyskoku na 509, a niżeli w zupeł-
nie czystym, a gallas w niey osad sprawule. W rar-
ce szklanney na ogień wystawiona, wszystkie dała
produkta, iakie się otrzymuią z roślig, a żadnych
źwierzęcych nie okazała.

Częsci składaiące ten owoc, o których się do-
tąd mówiło, nie zdawały się zawierać żadnych pier-
wiastków czynnych kubeby. Przeto po zupełnćm
wytrawieniu wodą, nanowo ie wrzącym wytrawiał
wyskokiem. Płyn po przefilirowania wyparowany,
zostawił istotę zieloną, która z weyrzenia podobna
była do materyi tłastey, i w tćm szczególnieysze
okazała własności, że ma zapach przyiemny, smak
gorzki, podobny do balsamu kopaiowego, iż jest
płynną i w gardle sprawuie lekkie zapalenie. Na
papierze zostawia plamę oleyną, z którey za ogrza-
niem uchodzi cokolwiek oleiu lotnego, iednakże
plama tłusta pozostaie; materya ta tłusta rozciera-
na z wodą udziela iey eokolwiek ostrości. Woda
zaś wyparowana, zostawia massę extraktową, którą
„wyskok był zabrał. Rozpuscza się na zimno w ete-
rze i zostawia istotę żywiczną. Oley z samych zia-
ren, pozbawionych łupiny, otrzymany, przez wy-
trawienie eterem, daleko iest bielszy: co ztąd po-
chodzić może, iż część otaczająca tea owoc, daleko
więcey zawiera farbniku. Oley ten gotował w roz-
lanym kwasiesiarczanym w celu zabrania mu ostro-
ści, lecz to nie nastąpiło. Postrzegał wszakże, iż
z brzegu naczyń się ta materya przyczepiała, ró-
żowego a potćm fioletowego nabierała koloru, któ-
ry za nalaniem wodą wbiaławy się zamieniał. Bal-
sam kopaiowy i terpetyna z kwasem siarczanym
podobnie się farbowały. :

Dla przekonania się Czy ta substancya w części
korowey, czy w ziarnach iest zawarta, wziął pięć
grammów ziaren, które wydały przez wytrawienie
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wyskokiem, 165 centygrammów tey materyi, kie-
dy łuska zewnętrzna pozbawiona ziaren z takieyże
ilości, dała iey tylko 80 centygrammów. Z tego
się okazuie, że chociaż i część zewnętrzna tę istotę
oleyną zawiera, iednakże daleko więcey znayduie
się iey w ziarnach. Materya rzeczona rozpusczona
przez eter i wyskok, wydała w dystyllacyi cokol-
wiek oleiu lotnego. Pozostałość zsiadła, była prze-
zroczysta i smak miała gorzki, łatwo się rozpuscza-
ła w eterze, wyskoku i w rozczynie potażu, z któ-
rego przez kwasy dawała się osadzać. Porówny-
waląc tę istotę z balsamem kopaiowym, okazywa-
ła z niektórych względów do niego podobieństwo,
a z innych odstępowała, kiedy ią otrzymywano
przez eter; kolor iey do balsamu kopaiowego po-
dobny. Obie te substancye w wodzie rozrobione,
nadawały iey smak nieprzyiemny. Takowy płyn
wodny potóm wyparowany daie massę extraktową,
która z obu tych substancyy do siebie iest podobna.
Z rozlanym kwasem siarczanym różowego nabiera
koloru,'a potóm w fioletowy przechodzi. Balsam
kopaiowy podobnież się zachowuie, lecz nie tak
piękny przyymuie kolor. Istota żywiczna kubeby,
rozpusczona w wyskoku 1 poddana dystyllacyi, wy-
daie cokołwiek oleiu lotnego. Podobnież zacho-
wuie się i balsam kopaiowy, ale zapach oleiu z nie-
go nie iest tak przyiemny. Również działa i eter
na obie substancye. Z węglanem sody, balsam ko-
paiowy pięknie białego nabiera koloru, żywica zaś
z kubebą żółtawą ma farbę. Rozczyny wrzące z o-
bu odmiennie się zachowywały. Z balsamu kopa-
iowego mic się nie osadzało, przeciwnie zaś zacho-
wywała się żywicaz kubebą. Pomimo tę małą
różnicę, iaka zależeć może od pierwiastku farbuią-
cego, rozumie P. Fauquelin, żewielkie zachodzi
podobieństwo między tą istotą a balsamem kopaio-

Pam. Farmaceut. F”il. TP. ll. N. 4. 5%.
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wym, i że w tey materyi nayczynnieyszy zawar-
ty iest pierwiastek we względzie lekarskim działa-
iący. Dla przekonania, czyli też i w ziarnach sa-
mych zawiera się oley lotny, z troskliwością łuskę
oddzielał i poddał ie dystyllacyi. Otrzymał wodę
podobną iak z całych, kilka kropel oleyku unosiły
się na powierzchni, ale zbyt mała ilość iego nie
dozwoliła czynić porównywaiących doświadczeń.

Dziesięć grammów spaloney kubeby, dały mu
65 centygrammów istoty solnćy zielonego koloru,
podobnego iak manganez z poiażem. Przez wyłu-
gowanie w wodzie ubyło mu 51 centygrammów
soli, złożoney z węglanu i fosforanu potażu, oraz
cokolwiek solniku potassu. Pozostałość nierozpu-
sczalna składała się z fosforanu magnezyi, przy któ-
rey ślad tylko okazał się żelaza i manganezu. Isto-
ta żywiczna w szklanney rurce rozłożona, zacho-
wywała się iak materya roślinna. Para wydobywa»
jąca się miała zapach ostry i czerwieniła papier lak-
musowy. Zyh

Podług tego rozbioru zawiera kubeba: 1) 0-
łey lotny, zagęszczony cokolwiek: 2) żywicę wielce
podobną do balsamu kopaiowego: 5) małą ilość
drugiego gatunku żywicy zafarbowaney: 4) mate-
ryą gummową zafarbowaną: 5) extraktyn podobny
do tego, iaki się z owoców łupinowych otrzymuie:
6) niektóre sole. !

Nakoniec, powiada P. Fauquelin, iż życzy, a-
żeby ta iego robota, do wykonania którey dołożył
staranności, mogła posłażyć medykom za skazów=
kę w użyciu kubeby, iakie za przyzwoite sądzą
w sztuce lekarskiey. Journ. de Pharmacie. FI
annće.—Juillet 1820. p. 309.
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O kwasie wodosinnym, o preparatach z niego i
dystyllacyi oleiu lotnego z migdałów gorzkich,
przez członka JVydziału M. SzuLca.

W czasie upowszechniaiącego się coraz więcey
użycia w medycynie kwasu wodosinnego, codzien-
ne słyszeć się daie narzekanie o iego nieiednostay-
ności, zwłaszcza co do mocy. Przyczyną tego zdaie
się bydź nie tylko rozmaity sposób przygotowania,
ale i różny stopień dobroci farby berlińskiey, któ-
ra się z handlu otrzymuie, ieżeli zostanie wprost
użytą: ponieważ nayczęściey skażona bywa glin-
ką i wapnem. Dla tego należy ią zawsze wprzódy -
oczysczać i pozbawiać obcych dodatków, przez wy-
trawienie w kwasie wodosolnym, siarczanym, na-
stępne obmywanie wodą (możnaby wprawdzie i
w laboratoryach farmaceutycznych robić farbę ber-
lińską, iednakże to nie każdemu z równą przycho-
dzi łatwością). Tak oczysczona farba berlińska,
wnasza się częściami do rozczynu kaustycznego ługu
potażowego, póki ostatnia iey cząstka kolor błęki-
tny tracić nie pocznie. Ług przez Libułę przece-
dzony, paruie się i do krystallizacyi odstawia; pa-
miętać iednak wypada, iż do robienia kwasu wo-
dosinnego kryształy wodosinianu potażui żelaza
foremne bydź powinny, które rozkładają się przy-
zwoitą ilością kwasu siarczanego rozlanego wodą (a).

Z powodu, że P. Schrader zalecać począł do
użycia lekarskiego na mieyscu kwasu wodosiunego,
robionego z wodosinianu potażu i żelaza, sam ole
z migdałów gorzkich, rozpusczony w wyskoku z do-
daniem wody, pod nazwiskiem Aqua hydrociani-
ca vegetabilis (b); zaiąłem się śledzeniem, ile też
migdały gorzkie oleiu lotnego zawieraią: ponieważ
 

(a) Ob. Pam. farm. w. I. Str. 466.
(b) Ob. Pam. farm. wyżey Str. 404. 54 *
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ona dotąd nie była ieszcze wybadana, ani oznaczana
z pewnością. Bez wątpienia zaś dla tegó, że nie-
mała zachodzi wudność w uskutecznieniu tey robo-
ty, mader wielkiey wymaga baczności w kierowa-

niu ogniem i oddzielania samego oleiu od wody;
bo się nadzwyczay prędko w ńiey na pówrot roz-
puscza. Odłączony nawet i w cieple postawiony,
ulatniaiąc się sublimuie, i osiada na bokach naczyń
w kryształach iglastych. Dla tey przyczyny utrzy-
mywać go zawsze wypada w mieyscu zimnćm.
W dystyllacyi kilkakrotney migdałów gorzkich,

po równey części ich biorąc, w iednostaynych za-
wsze okolicznościach, za każdym razem odmienną
i niestałą otrzymywałem z nich ilość oleińu.
W pierwszey dystyllacyi dwóch funtów migda-

łów gorzkich z czystą wodą zwyczayną, otrzymy-
wałem tylko wodę nasyconą pierwiastkami lotne-
mi migdałów gorzkich z mocnym bardzo zapa-
chem, lecz nic zgoła nie było odosobnionego lo-
tnego olelu. |
W drugiey tyleż biorąc migdałów, nalałem ie

"wodą z pierwszey dystyllacyi otrzymaną zamiast
zwyczayney. Po przepędzeniu znalazłem grań 24
oleiu lotnego, który natychmiast oddzieliłem.
_W dystyllacyi trzeciey, także z dwoma funtami

migdałów świeżych, również nalewaiąc ie wodą
dystyllowaną otrzymaną z poprzedzaiącey roboty,
postrzegłem większą bez porównańia ilość oleiu lo-
tnego, która gran 71 wynosiła. Wszakże nainienić
winienńem, że w tey dystyllacyi ogień przez nieo-
strożność zanadto był podwyższony, tak, iż całą
robotę na czas wstrzymać musiałem, ażeby przyi-
mnik należycie ostygł.
___W czwartey dystyllacyi z podobnąż ilością mi-
gdałów, wodą ie nalawszy z poprzedzaiącey robo-
ty otrzymaną, z większą dystyllowałem ostrożno»
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ścią, mały tylko poddaiąc ogień, a przyimnik do
zimney wody zanurzony lodem ciągle okładałem..

Wszakże i w tym razie, co mię mocno zastanowiło,
dosyć mało, bo tylko gran 22 oleiu otrzymałem.

Z tego wnosiłem, że koniecznie dużego potrzeba

ognia i nagle dystyllować, ażeby znaczną ilość o-
trzymać ołeiu lotnego. Jakoż w dystyllacyi piątey,
z takieyże wagi migdałów świeżych, za podwyższe-
niem ognia, do tego stopnia, iż płyn w retorcie
ciągle się gotował, otrzymałem oleiu lotuego gran
42 spełna.

Nie przestaiąc i na tćm, powtórzyłem raz leszcze

takową dystyllacyą ze świeżą, podobną iak w pier-

wszych ilością migdałów gorzkich i wodą z po-

przedzaiących otrzymaną. Ogień poddawałem 1ak

wprzód i przepędziłem płyn aż do suchości. Ilość

oleiu łotnego w tym razie otrzymana 62 grana wy-

nosiła. ;

Z tych doświadczeń okaznie się, że migdały

gorzkie w ogólności mało wydaią oleiu lotnego;

że ie dystylluiąc w wyższey temperaturze, więcey

go można otrzymać, chociaż rzecz ieszcze pod wąt-

pliwością zostaie, czyli ten, co się zbyt natężonym

ogniem wydobywa, równy mą skutek, iak otrzy=
mywany powolnieyszym; że na ilość oleiulotnego

wiele wpływa użycie wody iuż lotnemi pierwiast-

kami nasyconcy. Z tćm wszystkićm, ieśliby się

dzielność oleiu lotnego gorzkich migdałów po-

twierdziła, nie powinnoby to odstręczać od wpro-

wadzenia iego 1 upowszechnienia w użyciu lekar-

skićm.



w 552 «=

O plastrze zwanym Prudnikowa; doniesienie
wydziałowi farmaceutycznemu, na posiedze-
niu d. 2 Czerwca 1821 uczynione, przez Ka-
ROLA WAGNERA.

Niemała liczba rozmaitych artykułów i miesza-
nin lekarskich, iakie po sklepach handlowych znay-
dować się zwykły wystawione na przedaż publi-
czną, dowodzi, iak wielką ludzie maią skłonność
do łatwowierności, ta zaś tćm mocnieyszą się staie,
kiedy zachwalone lekarstwa przypadkiem pożądaną
pomoc przynoszą, co w tenczas nayczęściey się wy-
darza, gdy sztuka lekarska lub sama natura do po-
lepszenia zdrowia iuż znacznie się przyczyniły.
Między długim i niezliczonym szeregiem tych na
wszystkie choroby uprzywileiowanych arkanów,
których posiadanie i używanie od samey śmierci
uratowaćby powinno, a których pierwiastki nie
tylko, że są częstokroć bardzo proste lecz nawet i
nie należycie z sobą połączone, znayduie się gatu-
nek ołowianego plasa pod nazwiskiem mineralno-
balsamicznego, przychodzącego do nas drogą han-
dlu w puszkach czworobocznych tektarowych, okle-
ionych papierem kolorowym, zawieraiących wso-
bie massy po ćwierć funta. Paczki rzeczone, opie-
czętowane z boku iednego lakiem czerwonym z wy=
rażeniem nazwiska autora, zabezpieczone są plom-
bą na szpagacie zawieszoną, wyrażalącą z iedney
strony rok 1818, z drugiey zaś litery Rossyyskie
N. P., na dnie przykleioaa iest karteczka drukowa-
na w wyrazach: Munepaavnoii 6aascamuteckoii naa-
emvipó uzoópamenia IIpyąnuxoea, Z Oznaczeniem ceny.

Obok tego znaydowały się z początku xiążeczki
drukowane z wyrażeniem chorób, przeciwko któ-
rym bardzo iest pomocny, niemniey skutków ia-
kie niezawodnie ma przynosić; takowe atoli uwia-

e
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domienie od roku 1819 zostało zaniechane. Uprze=
dzenie wielu osób dosyć ten produkt spekulacyi

upowszechniło, tak dalece, że w różnych choro-

bach zewnętrznych, mianowicie w reumatyzmach,

pachlinach, wysypkach, liszaiach, nawet i ranach

otwartych iak twierdzą, z niemałym używa się sku-
tkiem, tak, że nie podobna prawie o zawodności
przekonać tych, co wielką do niego przywiązunią

wiarę. Jednę z tych puszeczek, zawierającą wso-
bie rzeczony plaster mam honor wydziałowi tu

okazać. Kolor iego na powierzchni od trzech do

cztćrech liviy blado-czerwoną stanowi warstę, da

ley iest światło-brunatny, we środku cała massa

punktami blado-czerwonemi oznaczona. Zapach

oprócz kamforowego, właściwy plastróm ołowia-

nym i twardość tymże plastróm zwyczayna. Wza-

niarze wyśledzeniaczęści składaiących następnym

sposobem uczyniłem rozbiór: dwie uncye plastru

tego po kilkakroć wytrawiałem wyskokiem na 80*.

wedle alkoholometru Sżopaniego w temperatu-

rze 60% R. w rozczynie otrzymanym okazało

się mydła drachm trzy, kamfory gran 60; massa

pozostała bez żadnego zapachu, w niczćm się nie

rozpusczaiąca, była korabinacyą niedokwasu oło-

wiu z tłustością lub oleiem. Tę gdy na działanie

ciepła mocnieyszego wystawiłem, po zupełnem roz-

łożeniu się oleiu, pozostał niedokwas w kolorze

szarawo żółtym, który drachm 4 i gran 20 ważył.

Potrąciwszy więc powyższe części, ilość materyl

tłustey wynosiła drachm 7 i gran 40. |

"Z tych doświadczeń okazuie się, że plaster ten

we 100 częściach zawiera: 4743 części oliwy, lub

inney iakieykolwiek tłustości źwierzęcey albo ro=

ślinney, 274% części niedokwasn ołowiu, który ze

wszelkiego podobieństwa, w stanie czerwonym czy-

li minii był użyty, 183 części mydła zwyczayne-
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go, oraz 64 części kamfory. Widoczna zatćm że
preparat rzeczony blizkie ma podobieństwo do pla-
stu Schy/fjenhauzena, z tą tylko różnicą, iż pier-
wszy w składzie swym nie ma stroiu bobrowego, a
 zatćm bardziey przybliża się do plastru mydlanego
Emplastrum Saponatum Barbetli.

lle więc skutków nadzwyczaynych zp/astru
Prudnikowa spodziewać się można, każdy z łatwo-
ścią osądzić potrafi, ktokolwiek z własnościami
pierwiastków do składu iego wchodzących iest
obeznany.

nnn

HViadomość o nowym extrakcie z opium przez
P. RoBiquer.

Jeżeli komu było rzeczą przyzwoitą wynaleźć
nowy sposób pożytecznieyszy a wszystkich da-
wnych, robienia extraktu z opium; tedy zapewne
temu chemikowi, który nam podał nayzupełnieyszy
i naylepszy rozbiór samego opium. Nie idzie tu
wszakże o wskazanie odosobnionego od ciał innych
pierwiastku maiącego własność usmierzaiącą w Opi-
um, z iakiemi iest połączony. Morfina i wszystkie
substancye w tym produkcie lekarskim zawarte, im
są czystsze, tym dzielniey skutkuią, byleby tylko
z rozwagą 1 należytą osiróżnością były zastosowane.
Nie można wątpić, że ich użycie w Terapii zostanie
z czasem upowszechnione, lecz to zapewne nie
prędko nastąpi. Wypada zatćm, niezarzucaiąc pre-
paratów dawnieyszych, dokładać starania do wydo-
skonalenia nowych, stosując w tey mierze wynala--
zki, lakie codzienny postęp nauki podaie. W tym
zamiarze P. Robiguet wyszukiwał sposobu przygo-
towania extraktu z opium takiego, aby ten prepa-
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rat zachował formę zwyczayną i własność usmierza*
iącą, tyle od naydawhieyszych czasów cenioną, od-
dzielaiąc go tylko od pierwiastka pobudzaiącegoi
wielce szkodliwego zdrowia, toiest od substancyi
odkrytey przez P. De Rosne, znaiomey pod nie-
właściwóćm naźwiskiem narkotyny. Przed opisa-
niem zaś tego sposobu, kładziemy tu niektóre do-
świadczenia P. Magendie, które panu Robiquet da-
ły powód do iego badań,

O narkotynie czyli soli De Rosna przez Pana
MAGENDIE.

Doświadczenia, które Pan Magendie czynił ztą
istotą, nie prowadziły go do uważania iey za poży-
teczną w celu lekarskim; wszakże wykłada iey hi-
storyą fizyologiczną dla tego tylko, że bezpośrze-
daim iest pierwiastkiem opium i że wiele ieszcze
względem niey zachodzi wątpliwości. Jedno
grano narkotyny rozpuśczone w oleiu, psom dane
sprawuie osłupienie (sżupor), które łatwo przez
nieświadomych za sen uważane bydź może. Atoli
stan takowy bardzo się różni od snu prawdziwego:
bo oczy są otwarte, oddychanie nie tak głębokie
iak we śnie, zwierzę iak wryte stoi, z mieysca się
nie rusza, a we 24 godziny pospolicie zgon następuie.

Taż narkotyna wcale inne okazuie skutki, ieżeli
zkombinowana zostanie z kwasem ociowym: bo
zwierzęta znoszą iey ilość do gran 24 nie kończąc
Życia, a póki na nich działa, poruszenia ich wszy-
stkie są konwulsyyne, podobne do tych, iakie od
użycia kamfory następować zwykły: bo takież sa-
me okazuią się w nich znaki nieiakieys trwogi, ta-
kież wtył cofanie się, niezdolność do posiępowa-
nia na przód, takaż sama nakoniec daie się widzieć
piana w paszczęce it. d.
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Daiąc morfinę z narkotyną razem, dwa rodzaie

skuików weałe różnych w ićdnem źwierzęciu się

okazało. Po . wpuszczeniu na pleurę roztworu
z grana morfiny i tyleż narkotyny w kwasie octo-

wym, wnet okazała się w psie skłonność do snu,
który chwilami był prawdziwy, przez morfinę spra-
wiony, lecz w tymże samym czasie skutki pobudza-

- łące narkotyny były widoczne, i zdawały się szcze-
gólnym sposobem walczyć ze skutkami morfiny.
Trwało to blisko pół godziny, lecz zwierzę nako-
niec w głęboki sen wpadło przez działanie samey
tylko morfiny. Z tych doświadczeń, którew rozmai-
tym sposobie były odmieniane, zdaie się bydź rzeczą
bardzo podobną do prawdy, że skutki tak odmienne
pochodzą od przeciwnych w opium pierwiastków.

To zas tóm zdaie się bydź podobnieysze do pra-
wdy, że osoby używaiące morfiny, nie doświadczaią
od niey własności pobudzaiącey, iaką bardzo do-
brze rozróżniaią w extrakcie wodnym utrzymywa-
nym w aptekach, w ktorym razem znayduią się nar-
kotyna i morfina, j

Z tego wypada, że ze wszystkich sposobów przy-
gotowywania extraktu z opiam, naylepszy iest ten,
który więcey do oddzielenia narkotyny zmierza: a
że zalecany od P. Robiquet nalepiey temu celowi
odpowiada; przeto zasługnie, aby został do aptek
zaprowadzony: zwłaszcza, że extrakt tą drogą otrzy-
mywany pożądane w zastosowaniu lekarskićm okazy-
wał skutki.

Sposób załeży na wymoczeniu i doskonałćm
wytrawienia w zimney wodzie opium, podzielone-
go na drobne kawałki, iak się robićzwykło w otrzy-
mywaniu extraktą wodnego. Płyn filtruie się i pa-
ruie do gęstości syropu, potóm eterem nalawszy
mocno się kłóci we flaszce zatkniętey. Tynktura
eterowa Otrzymana w takim razie, dystyllacyi się
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poddaie, aby nie utracić eteru. Działanie to póty
powtarzać należy, póki się oddzielaią kryształki nar-
kotyny. Kiedy eter nic na infuzyą opium zagęszczo=
ną wie działa, wtedy iuż extrakt gotowy. Wszakże
chociaż ten sposob na pozor zdaie się bydź koszto-
wnym; iednakże nie iest takim w istocie, bo eter
użyty do robienia tego extraklu nanowo do te-.
go celu posłużyć może. Owszem 1 z tego wzglę-
du ma pierwszeństwo, że nierównie iest prostszy
i daleko lepszy aniżeli Baumego, który opium
przez 6 miesięcy gotować zaleca, a Neumanm
przez ośm miesięcy fermentacyi każe poddawac. J. P,
Journał de Pharmacie N./. 1821. p. 231.

 

Sposób robienia baryty: czystey przez Profesora
A. VoGELA w Monachium.

Wiadomo, że sposób robienia czystey baryty,
zwłaszcza w dużey ilości, niemałćm iest zadaniem
chemiczaćm. Prażąc albowiem saletwran baryty

w tyglu platynowym, póki się wszystek kwas sa-
etrowy nie rozłoży, owzymać można wprawdzie
60 setnych baryty: lecz ta po części kwaswęglo-
wy przyciąga i trudna przeto do stopienia,a czy-
sta otrzymuie się dopiero przez rozpusczenie i
krystallizacyą. Makoniec ponieważ saletran bary-
ty w prażeniu łatwo się wznosi i przez wierzch
przechodzi; przeto nie mała następnie strata: ty-
giel nawet platynowy zawsze mniey lub więcćóy
nadweręża się tak, że i na wadze traci.

Używaią wprawdzie niektórzy i tyglów hes-
syyskich do wyprażenia saletranu baryty, ale ba-
ryta 1 na te, choć słabo, wszelako iak alkali
działa. Okazuie się to, rozpusczaiąc massę wy-
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prażoną w wodzie wrzącćy i zoboiętniaiąc płyn
kwasem wodosolnym; w takim razie powstaie
osad złożony z glinki i cokolwiek krzemionki;
barylę zatóm w hessyyskim tyglu robioną za czystą
uważać nie można i nie iest zdatną do ścisłych
rozbiorów. Re

Darcet radził rozczyn solniku barytu, przez
czysty potaż albo sodę rozkładać i obmyć dobrze
osadzoną barytę. Tą wprawdzie drogą można
czystą otrzymać barytę, lecz z drugiey strony uwa-
Żaląc, sposób ten nie iest łatwy do wykonania bo potaż
nie powinien mieć ani kwasu węglowego ani siar-
czanego; nadto przez obmywanie samiey baryty,
wiele ićy idzie w potratę, która się w części ra-
zem rozpuscza, a przytóm trudno ią od solnoików
oswobodzić.

Niektórzy zalecali mieszaninę z siarczanu bary-
ty 1 węgla z dodatkiem opiłek żelaznych prażyć,
aby siarka barytę rozpusczaiąc z żelazem się połą-
czyła; lecz w tym razie i siarczyk żelaza się topi,
a massa wrzącą nalana wodą, nie wiele daie ba-
ryty, 1 ta nawet nie okaże się wolną od' wo-
doroda siarczystego. Dawno iuż wiadomo, że ży-
we sróbro z rozczynami siarczystych wodo siarczy-
ków alkalicznych, przez czas nieiaki kłócone, łą-
czy się z siarką, a rozczyn wybiela i powraca do
Stanu czystego wodo siarczyku alkalicznego. Pan
Kogeł z różnemi metallami i niedokwasami ich
czynił doświadczenia, które z rozczynem siarczyku
barytycznego wytrawiał lub gotował (a). Za nay-
 

(a) Niektóre z nich nic nie działały, a rozczyn żółtego nie utracił© koloru, inne zaś połączyły się wprawdzie z siarką wołną, alenie rozłożyły wodorodu  siarcz stego. Poziarnowany ołów,miedź z 2 wchodzą w święcił. z siarką, ale zynk bynay-muiey. Tyłko niedokwas miedzi czarny przez Danefa zaleca-ny (o czćm szczegółow postępowania nie ogłosił) naylepiey dotego posługnie: bo nie tylko siarkę wolną zabiera, ale też wo-dovód siarczysty rozkłada zupełnie i wiele czystey daie baryty.  
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lepszy. ze wszystkich sposobów robienia czystey
baryty podaie P. Fogel następny:

Na funt ieden miałko utartego siarczanu ba-
ryty, bierze 24 nuncyi węgla w proszku, razem
miesza, zarabia cokolwiek oliwą i praży w tyglu
przez dwie godziny w ogniu bardzo natężonym.
Massę otrzymaną po oziębieniu zagotować należy
z wodą; płyn wrzący filtruie się do obszerućy
kolby, w którey 4 uncye czarnego niedokwasu
miedzi się znayduie. Płyn takowy gotować wy-
pada z rzeczońym niedokwasem miedzi, póki piec-
wszy zupełnie koloru mie straci i nie stanie się
lak woda przezroczystym, i póki z occianem ba-

ryty Żadnego nie da osadu. Potćm się filtruie
o sporego słoia wprzód ogrzanego, a ten

szklannym przyksywe wierzchem do sklepu się
odstawia. Po 24 godzinach powstaie wiele bia-
łych kryształów baryty, które w tyglu platynowym
na ogniu osuszyć lub stopić należy i schować do
użycia. Ieżeli niedokwas miedzi czysty iest, i nie
ma przymieszanych opiłek lub metallu, wtedy
maniey go użyć potrzeba. Można też do rozcieku
w kolbie, częściami niedokwas póty tylko doda-
wać, póki się płyn nie wybieli i nie wyiaśni, a
za dodaniem soli ołowianych nic czarnieć nie
będzie.

Wszelako, ponieważ czarny niedokwas miedzi
kosztownym poniekąd iest preparatem, zwłaszcza
osadzaiąc go z soli miedzianych przez potaż; prze-
to z równym skutkiem brać można na iego miey-
sce dzendrę miedzianą, którą u kotlarzów lub
w hamerni łatwo dostać można, obmywszy lą i
spławiwszy wprzód wodą. Tą drogą robić się
może i czysta stroncyana. Sposób ten P. Fogela
powtórzył wraz Zromsdorff i uznał go za nayle-
pszy z podawanych dotąd, zwłaszcza oddzielaiąc

<
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te ziemie w dnżey od razu ilości. 7'romsdorf
N. Journal d. Pharm. B.3. St.2. 8.544, Buchner
Repertorium. B. 8. S. 360. Schweigger Journal
B.1. H.2. 8. 212.(1821).

Pan Buchner także powtarzał ten sposób
i przekonał się, że iest naylżeyszy i nayłatwiey-
szy; tę tylko czyni uwagę, że dzendry mie-
dzianćy, ponieważ ta zawsze iest nieczysta, czte-
rech uncyy nie wystarcza. I to ieszcze postrzegał,
że płyn błękitnego nabierał koloru, a po przefil-
trowaniu i oziębieniu błękitno zafarbowane osa:
dzały się kryształy barytyczne. Z tego widać, że
i baryta własności ma innym alkali wspólne, roz-
pusczania w znacznćy ilości niedokwasu miedzi.
Chcąe zatćm czystą otrzymać barytę z siarczyku
barytycznego przez niedokwas miedzi, wystrzegać
się należy dodawać niedokwasu miedzi nad potrze-
bę; wszakże zbyt wiele go używszy, łatwo iest

'to poprawić przez dodawanie rozczynu siarczyku
barytycznego, póki się wszystka miedźnie oddzieli.

Oddzielenie siarki przez niedokwas miedzi ła-
two i prędko następuie, a mianowicie po zagoto-
waniu. Jeżeli rozczyn był zkoncentrowany, ikie-
dy się wrzący przefiltruie, odstawuiąc na zimno;
wtedy wodnik baryty prędko osadza się w bez-
farbnych kryształach, które do flaszki zsypane
szczćlnie zamykać potrzeba.
W dużey robiąc ilości, siarczyk miedzi nie

idzie w potratę, bo może bydź na metal zreduko-
wany, ałbo obrócony na siarczan miedzi. Buchner
Repert. B. 8. S. 360. |

Rozkładaiąc siarczan barytyczny przez praże-
nie z węglami, wiele powstaie baryty czystey, tak,
że po większey części z małą ilością siarki połą-
czona w błękitnych osadza się kryształach. Ztąd
widać, że nie mało siarki w czasie działania ucho-
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dzić musi. Kryształy rzeczone nie można, iak
twierdzi Berthollet, uważać za wodosiarczyk ba-
rytyczny: ponieważ nieźmiernie są gryzące, tak
dalece, iż pióro do tego rozczynu zanurzone, na-
tychmiast się rozmiękcza i rozcierać daie nakształt
masła. Nie udawało się nawet P. Schweiggero-
wi rozpusczony wodosiarczyk barytyczny przez
gotowanie z dzendrą miedzianą zupełnie rozłożyć:
płyn ałbowiem mniey lub więcey okazywał się
żółtawym, a tygiel srebrny, w którym baryta by-
ła topiona, poczerniał. Lecz, ponieważ o rzetel-
nych doświadczeniach i podaniu P. Fogela wąt-
pić mie można; przeto rozumie P. Schweigger;
że przyczyną tego iest, iż gdy odzielenie siarki
przez pomnażaiącą się massę chemiczną baryty,

coraz się utrudnia; zatćm zetknienie się ciał obu

wzaiemne nie dosyć długo trwało, albo na prze-

szkodzie stawało niedostateczne zdrobnienie. WW ka=

żdym przypadku dobrze byłoby tym sposobem
otrzymaną barytę, w srebrnym tyglu stopić, a

w tym razie, naypewnieyszym czystości ićy dowo-
dem będzie, kiedy srćbro bynaymniey nie zczer-
nieie. Schweigger Journ. B. 1. S$. 212. 1821.

 

Łatwy sposób robienia sody i kwasu wodosoł=

nego z soli kuchenney przez Pana P. H. FvL-

LERA aptekarza w Piccadilly.

Pan Fuller otrzymał w roku 1819 patent w An-

glii na wynaleziony przez się nowy sposób robienia
sody tak czystey iako 1 węglanu. Zależy on natćm,

ażeby 20 części soli kuchenney i 47 5 siarczanu
żelaza rozpuściwszy w wodzie, prawie do suchości

wyparować. Massa otrzymana składa się do retor-
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ty żelazney i rozpaliwsży ią do czerwoności, póty

się dystylluie, póki wszystek kwas wodosolny nie

przeydzie. Że zaś większa część kwasu tego w sta-
nie gazu się wydobywa; przeto należy do przyim-

nika wody dystyllowaney nalać, któraby go wsią”
kała (b).

Pozostałość w retorcie, która się z siarczanu so-
dy i niedokwasu żelaza składa, rozpuscza się w wo-
dzie wrzącey 1 filtruie.

Do takowego rozczynu póty się wody bary-
tyczney dodaie, póki powstaie osad siarczanu bary-
tycznego. Pan Fuller potrzebował na 20 części u-
żytey soli kuchenney, około 27 części czystey ba-
ryty. Owzymany ztąd ług sody gryzącey filtruie

się i zachowuie, albo używa na inne potrzeby. ZBu-
chner Repert. B. 8. S. 338.

Sposób odkrycia wyskokiem fałszowanych ole-
iów lotnych.

Pan F'auquelin powodowany tćm, że oley bere
gamotowy bardzo często w handlu bywa wyskokiem

fałszowany, starał się doyść sposobu odkrycia takie-

go oszukaństwa. Jakoż w doświadczeniach swych

postrzegł, że 100 części (na obiętość licząc) wysko-
ku, 50 części oleiu bergamotowego rozpuścić mo-
gą: lecz różne w tóm zachodzą odmiany, ze wzglę-
du rozmaitości tey mieszaniny, w którey wyskok

mniey oleiu rozpuscza.
Treścią doświadczeń iego iest:

1) Zeoley bergamotowy zawierać może z$5 Wy-
skoku, ciężkości gaiunkowey ==0,817, w tak ści-
 

(b) Dystyllniąc kwas wodosolny z mieszaniny suchey soli kuchen=
ney i wyprażonego siarczanu Żelaza przez rozpalenie do czer-
woności, i przeprowadzaiąc gaz do wody dystyllowaney, wte=
dy kwas takowy prawie całkiem wolny się okaże od żelaza:
bo solnik tego metallu, wtedy się tylko ulatnia, kiedy będzie
dostateczną ilość wody przytomua, - >
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słym związku, że fałszowanie za zmieszaniem z wo*
dą nie da się poznać.— 2) Jeżeli zaś oley większą
ma ilość wyskoku, wtedy, za dodaniem wody, część
przewyższająca wyskoku oddziela się zabieraiąc oko:
ło + swey obiętości oleiu. — 5) Mała ilość wody,
którą wyskok był skażony, działanie iego na oley
znacznie osłabia, albowiem wyskok ciężkości ga-
tunkowey 0,880, tylko zł obiętości swoiey, a czy»
sty prawie połowę rozpuscza. — 4) Kiedy się wy-
skok z oleiem lotnym pomiesza, wtedy w obu tych
płynach wzaiemna następuie przemiana, którey sto=
sunki podług czystości wyskoku rozmaite się okażą;
ostatni z tych rozpuscza oley, kiedy na wzaiem o0-
ley wyskok zabiera.— 5) Kiedy się wyskok ciężko-
ŚCI gatunkowey 0,847 zoleiem bergamotowym ma-
liącym ceiężkość gatunkową 0,856 zmiesza, wtedy
wyskok na dno opada, a oley na powierzchnią

„się unosi. To ztąd pochodzi, że oley z częścią czy”
stego wyskoku ściśley się łączy, przez co cząstka
pozostała cięższą się staie, a sam oley lżeyszym.—
6) Wzmieszaniu wyskoku z oleiem, następuie cząst=
kowy rozkład wody i wyskoku przez oley. Z tego
wnieść można, że kiedy mała ilość rozlanego wy
skoku z wielką ilością oleiu lotnego się zmiesza,
wtedy woda oddzieli się ina dno naczynia opadnie,

Ż tego daie sięwidzięć, że handluiący perfuma=-
mi 8,00 wyskoku dodać mogą, i że w takim razie
oszukaństwo trudno iest odkryć drogą zwyczayną,
ale przez areometr fałszowania takowego dóyść mo-
żna; pohieważ gęstość oleiu łatwo o iednę setną
okaże się zmnieyszona. Eter siarczany nie tak dzia-
ła na wyskok, iak oley bergamotowy, gdyż we

wszystkich stosunkach łączy się z pleiem, a płyn
z tey mieszaniny bynaymniey się po zmieszaniu nie

rozdziela. Journał de Pharm. III. page 241. 1817.
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Bbxo sów,
„ECH NILKA.

JFieloraki użytek węgli roślinnych.

W naszych czasach, kiedy chętka pomnażania
codziennego produktów zagranicznych do zdrowia
służących coraz bardziey się wzmaga, nie od rze-
czy będzie zwrócić uwagę na artykuł ze wszech
miar zasługuiący, ażeby upowszechniony został
w zastosowaniu lekarskićm, iakim np. iest węgiel.
Istota pomieniona zupełnie była zaniedbaną, po-
nieważ nikt nie mysłał ani się zastanawiał nad
tćm, ażeby w rzeczy tak na pozór nikczemney dziel-
ne skutki miały się ukrywać; ztąd przez tyle wie-
ków węgiel nie był doswiadczany. Chociaż Rhu-
land, Van Mynsicht i Fryderyk Hoffmann, za*
lecali węgiel w lekarstwach, iednakże mało mieli
naśladowców; bo w żadnóm z dzieł dawnieyszych
wzmianki o ich użyciu nie znayduiemy. W naszych
dopiero czasach szczerze zaymować się poczęto ich
doświadczaniem, a gdy się dzielnemi w wielu cho-
robach okazały, do rzędu czynnych lekarstw ie po-
liczono.

Części składaiące węgiel roślinny są iak wiado-
mo: węglik, wodorod i kwasorod, nie licząc w to
popiołu, który po spaleniu icgo pozostaie, i skła-
da się z soli ałkaliczney, ziem i niedokwasów me-
tallicznych. Należy on do naygorszych przewodni-
ków ciepła, dla tego używa się w rozmaitym spo-
sobie do budowy pieców,w cela zgromadzania roz-
praszaiącego się cieplika, ażeby bezużytecznie nie
uchodził, Na ten koniec wyściełaią się grubą war-
stą massy złożoney z gliny, piasku i węgli. Robią
się też piece, sposobem Rumforda z podwóynemi
ścianami, a mieysce próżne suchym napełnia się

—
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węglem: podobnież się postępuie i dla osuszenia
ścian wilgotnych. Że zaś cząstki węgla naydrobniey-
sze dosyć są twarde, dla tego służy ieszcze do pole-
rowania metallów. Nierozpusczalny iest w wodzie,
ani się topi w ogniu; niedokwasom chciwie kwaso-
rod zabiera; w powietrzn żadney nie ulega odmia-
nie; dla tego szuła i słupy dla trwałości, w końcu
którym się do ziemi zakopuią, z wierzchu opalaią,
ażeby nie gniły; i w tymże celu składaią ie w ko-
pcach granicznych dla znaku, bo wieki trwaią
bez naymnieyszego nadwerężenia. Przed 50 laty,
odkryto w Tamizie wiele palów zaostrzonych, gdzie
le Brytannowie pozabiiali, ażeby Juliusz Cezar w ie-
dnem tylko mieyscu płytkićm podobnem do przey-
ścia, armii swey nie przeprowadził. Wszystkie by-
ły mocno aż do znaczney głębokości opalone i zu-
pełnie kształt swóy przez tyle wieków zachowały.
Tak zaś były twarde, że wzony do nożów z nich
robiono i drogo ie przedawano, iako rzadki staro-
żytności zabytek (a). Woda na rozpalone węgle
w małey ilości rzucona, wnet się rozkłada, kwaso-
rod wchodząc w związek z węglikiem, tworzy gaz
kwasu węglowego, a wodorod się uwalnia, który
w zetknięciu z kwasorodem powietrza zapalony,
znacznie powiększa płomień. Dla tego w pożarach
niebezpieczną iest rzeczą gasić ogień małą ilością wo-
dy, bo w takim razie bardziey się wzmaga. Kowale
chociaż nie znaią teoryi, iednakże z tey umieią ko-

rzystać własności, bo rozpalone węgle, wodą za-
wsze skrapiaią, przez co się nieźmiernie moc ognia
w kuźni natęża, a wodorod uchodzący ochrania że-
lazo od iego uniedokwaszenia. Okoliczność ta iest
nader ważną nie tylko w teoryi, ale i w praktyce
gaszenia pożarów.

(a) Klaproth Idrterbuch B. 3, 8, 269.
sz"
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Wprzód iuż Fontana, ŚScheele, Priestley,
Morveau, Morozzo, Norden, Rouppe i wielu

innych, w licznych okazali doświadczeniach, że wę:
gle rozżarzone, w czasie stygnienia i poźniey, wszy-
stkie gazy chciwie połykaią, lubo nie zawsze z ró-
wną szybkością. Nayprędzey wsiąkaią gaz saletro-
rodny i wodorodny, powolniey gaz kwasorodnyi
gaz podkwasu saletrowego. Węgiel gazem kwaso-
rodnym napoiony w zetknieniu się z wodorodnym
tworzy wodę, a nasycony gazem wodorodnym,
chciwie gaz kwasorodny z powietrza atmosferyczne-
gozabiera, i daie początek kwasowi saletrowemu (b).
Ciężkość gatunkowa węgli większa jest cokolwiek
od wody; z tćm wszystkićm, pospolicie na iey po-
wierzchni się unoszą, a to z przyczyny powietrza
zawartego w ich dziurkowatości; trzymaiąc ie al-
bowiem przez czas nieiaki w wodzie, powietrze się
z nich po większey części wydobywa i wtenczas na
dno opadaią. Wystawuiąc ie na działanie ognia
w naczyniach zamkniętych, wydaią gazy, które zda-
ją się składać z wodorodu, kwasorodu 'i węglika.
Berthołet zaś dowiodł, że sięi saletrorod wydo-
bywa. ŻZ resztą węgiel bez przystępu powietrza
w ogniu, żadney nie podlega odmianie, ani się to-
pi, ani ulatnia. Względem światła, zachownie się
lak wszystkie ciała czarne i nieprzezroczyste; na
działanie materyi elektryczney, wystawiony, znaczney,
nabiera twardości; wszelako nie przechodzi w dya-
ment. !

Oprócz powszechnego użytku węgli na opał,
ważną są częścią składaiącą prochu, farby drukar-

 skiey i stal.  Używaią się w hutach dla zabrania
niedokwasom metallicznym kwasorodu. Co się ty-
*cze odkrycia własności zabierania kolorów istotom
 

(b) Scherer dlgem. lourn. d. Chemie B. 3. $. 300.



roślinnym i źwierzęcym, iak i odięcia im przykrego
zapachu, to winniśmy sławnemu Zowitzowi che-
mikowi petersburskiemu; który ie przed rokiem

1786 naprzód odkrył. Z pomiędzy inuych naywa-

Żnieysza iest własność węgla, że wszystkim płynom
naymocniey zafarbowanym kolory zabiera i gniią-

cych istot organicznych nieznośny zapach natych-
miast niszczy posypuiąc ie proszkiera węgli świeżo
wypalonych, albo wytwawiaiąc w płynie z przymie-
szanemi węgłami. Tegoż sposobu użyć można
z wielką korzyścią do klarowania rozmaitych roz-
cieków, ługów solnych, i soków zafarbowanych.

(Wiedzieć wszelako potrzeba, że w niektórych przy-

padkach płyny po części się rozkładaią). Wodzie
gniiącey, filtruiąc ią przez węgle uiłuczone, zupeł-

nie zabiera się zapach nieznośny, ze smakiem przy-
krym, tak, że się staie zdatną do picia. W ódka

lub spirytusy przez proszek węglowy przecedzone,

albo wytrawiane z niemi, tracą po większey części
przykry zapach i smak kotłowy. Focard Chatau,

własność węgli niszczącą gniliznę do osobnego za-

stosował użytku, Zbudować kazał woz z kilku skrzyń

złożony, z których iedna do drugiey wpadały tak,
że między niemi na kilka cali wolne pozostawa-

ło mieysce, a to proszkiem węglowym napełniał,

mocno go ubiiaiąc. Skrzynia śrzodkowa, prze-

znaczona iest na skład i schronienie rzeczy, które

w otwartóm powietrzu prędko się psuią i gnić poe

czynaią, ażeby ie można do miieysc odległych do-

stawiać, W takim apparacie sprowadzano o mil kil-

kadziesiąt w naygorętszey porze roku ryby w nay-

świeższym stanie, a nawet ilod tak, że się nic ie-

go nie roztopiło, chociaż droga zaymowała dai kil-

ka czasu. Pan Kraiewski radzca kollegialny do-
świadczył, że proszek z węgli bardzo iest zdatny

do uwzymywania przez czas długi śliw i iabłek
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w stanie świeżym. Na ten koniec, po zebraniu o-
woców i otarciu z wilgoci przesypuią się warstami
proszkiem z węglów. Po upłynieniu sześciu mie-
sięcy, znalazł ie tak świeże, iak dopiero z drzewa
zdięte i smak miały wyborny. Na dłuższe chowa-
nie, ażeby wilgoć nie łatwo przystępowała, radzi
Wice-admirał Saryczew, przed ułożeniem owoców,
fasy użyć się do tego maiące, wewnątrz wysma-
lić (e), Takim zas sposobem węgle w tych wszyst-
kich przypadkach działaią, rzecz nie iest ieszcze
ścisle wyśledzona.

Własność zabierania smaku i zapachu przez wę-
gle, przypisywali iedni działaniom mechanicznym,
a drudzy zas, iako F'an Mons i Grindeł iłuma-
czyli przez chemiczne. P. Fogel przyymuiąc dzia-
łania ostatnie, wystawia ie w troiakim względzie.
1) Jako wsparte na chemicznćm powinowactwie
węgla drzewnego do cząstek farbuiących smaku i
zapachu; 2) Iako działanie w prost chemiczne od-
bywaiące się przez oxydacyą,dezoxydacyą, hydro-
genacyą i dehydrogenacyą, i 5) ieko sprawione przez
działanie elektryczno-chemiczne węgla.

Wiadomo, że węgiel świeżo wypalony chciwie
powietrze wsiąka, a poźniey do wody zanurzony,
znowu ie opuscza, które się ze wrzeniem nieiako
wydobywa. Dla tego wielka zachodzi różnica mię-
dzy węglami nie wypalonemi a wypalonemi powtór=
nie; w pierwszym przypadku, zanurzone do wody,
nic, w drugim zaś wiele gazu wydaią. Świeżo wy-
palone węgle, odwilżone wodą, nazywa Brugna-
telli hydrogenizowanemi. "Te prędko z powietrza
kwasorod przyciągaią, a w tćm tworząc wodę, po-
zbawiaią się wodorodu; przeto znowu  nabieraią
własności przyymowania więcey kwasorodu, a ni-
 

(c) Scherer „Ałgem. Nord. Annall. B. 4. 8. 266.
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żeli do uformowania wody potrzeba. Taki zatćm

węgiel, wodą zgaszony, nie może iuż gazów wy*

dawać. Węgiel powietrzem napełniony przez po- |

wolne przyciąganie wody, gaz tylko saletrorodny

wyziewa, a zatrzymuie kwasorodny.

W doświadczeniach P. F'ogeła okazało się, że

węgiel różnym sposobem przygotowany,. zupełnie

odmiennie działa; ten sam węgiel bowiem nie ze

wszystkiemi ciałami kolorowanemi iednostaynie się

zachowuie, co zdaie się od natury pierwiastków far-

bniących pochodzić. Nie przyymnie ozydacyi lub

hydrogenacyi w zniszczeniu kolorów, toiest, ażeby

wasorod z pierwiastkiem farbnym się łączył; lecz

tak kwasorod iako i wodorąd mogą bydź ciałami

pośrzedniczemi między czystym węglem, a pierwia*

stkiem farbniącym, które bezpośrzednie powinowa-

ctwo ciał tych ułatwiaią, bez odstąpienia kwasoro-

du lub "dafoda pierwiastkowi koloruiącemu.

_Z tego wypada ważne zastosowanie w technice,

że kiedy węgiel zwyczayny nie okaże się bydź

zdolnym do zabrania kolorów, wtedy sprawić to mo-

że węgiel wodorodem albo kwasorodem nasycony.

Ze zaś węgiel zwyczayny, iaki się od węglarzów

otrzymuie, naymniey iest zdalnym do zniszczenia

farby, to zdaie się ztąd pochodzić, iż po ich wy-

palenia, wodą pospolicie bywaią gaszone,a przez

to wodorodem się nasycaią; poźniey przez wpływ

powietrza, pozbawiaią się wodorodu, i nakoniec

zupełnie uniedokwaszaią, w czem własność swą

działania na kolory tracą. Przez długie leżemie

nawet w powietrzu almosferyczoćm, prócz kwa»

sorodu, wsiąkaią i gaz kwasu węglowego i przez

to naybardziey zdaią się bydź nie zdatneini do rze-

czonego użytku (d). Pan Guilbert zaś w Paryżu

 

(d) Schweigger Jeurn. B. 4. 8. 42—107,
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postrzegł, Że i mocno wysuszony, wystawuląc go
na promienie słoneczne, daleko lepiey oczyscza pły-
ny, aniżeli suchy. Zyczy zatćóm w tym celu węgle
dobrze wymoczyć w wodzie, ucierać z nią i ysta-
wić ie na działanie świata, a po osiąknieniu płynu
użyć do oczysczania (e).

Przed kilką laty postrzegł P. Dobereiner, że wę-
gle dobrze wypalone, a które iuż się w powietrzu
same ugasiły, własność maią zabierania tak z atmo-
sfery, iako też różnym gazom i materyom przykrą
ich wonię. Przypadek zdarzony dał mu to postrzedz.
Przetak napełniony świeżo wypalonemi węglami,
mogący ich 7 lub 8 funtów zawierać, które prze-
znaczone były do oczysczania wódki, pozostał przez
zapomnienie w izbie całkiem napełnioney dymem
tytuniowym, gdzie nikt nie chodził i okna były zam-
knięte. Na zaiutrz naymnieyszego śladu dymu ty-
tupiowego, ani zapachu iego nie znalazł.

Tem naprowadzony zdarzeniem, kilkakrotne czy=
nił podobne doświadczenia, nie tylko z dymem ty-
tuniu, ale i rozmaitych kadzideł, z assafetydą, i
wielą innemi mocno wonieiącemi rzeczami, umie-
sczaląc do atmosfery nasyconey takim zapachem,
świeżo wypalonych węgli z drzewa lipowego (£).
W, każdym razie, powietrze w przeciągu godziny
doskonale się oczysczało. Uważał zaś to, że świe-
żo wypalone węgle, cokolwiek odwilżone, daleko
prędzey powietrze od zapachów oczysczaią, a niżeli
zupełnie suche. Sama woda w takićm mieyscu i
w tymże celu zostawiona, nie okazywała własności
niszczenia przykrych zapachów. W dalszych do-*

świadczeniach znalazł, że węgle z powietrza atmo-
 

(e) Bulletin de Pharmacie Vol. 3. p. 236.
(f) Nayczystszy węgiel otrzymnie się przez spalenie porostu iśland-

skiego i z kory korkowey, mianowicie zaś z sadzy dobrze wy-paloney,
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sferycznego wilgoć chciwie przyciągaiąc, zupełnie
ie osuszalą; mokre zaś, wilgotnieyszóm  ieszcze
czynią powietrze, i nakoniec, że+świeżo wypa-
lone, ieżeli tylko cokolwiek odwilżone zostaną,

w dużych przestrzeniach i gmachach, przykrą i nie-
znośnie wonieiącą materyą napełaionych, wtenczas

tylko atmosferę takową doskonale oczysczaią, kiedy
powietrze często wzruszane będzie, dla zetknienia
się z węglami. , *

Przy tey okoliczności, przyszło P. Dóbereyne-
rowi wa myśl zastanowić się nad kadzeniami ró.

żnego rodzaiu, w celu oczysczenia powietrza, a

mianowicie iałowcem, żywicą i rzeczami podo-
bnemi. Zdawało mu się na początku, że w ta-
kim przypadku maywięcey działać musi węgiel
zdrobniony pod postacią pary: lecz się w do-
świadczeniach dalszych przekonał, że dym palą-

cych się substancyy żywicznych i ołeynych nie ma

własności wytrawiania lub niszczenia zapachów,

a kadzenia iałowcem, żywicami i t. d. na to tyl-

ko służą ażeby powietrze dymem 1 zapachem iego

napełnić. Wszakże, gdy dym naylepszym iest

przewodnikiem elektryczności, a ta iako 1 wonna

istota w powietrzu rozpusczona w oddychaniu nie

mogą bydź oboiętnómi na organizacyą zwierzęcą;
przeto możnaby przypuścić, że i takie kadzenia
w pewnych przypadkach pożytecznieyszemi są,
a miżeli bydź się zdaią podług zasad chemicznych,

chociaż w takim razie przez ich palenie część zna-

czna kwasorodu atmosfery się wytrawia.
Ze wszystkich iego doświadczeń, okazało się,

Że powiewze atmosferyczne naybardziey zarażone

nieznośnemi wyziewami ciał zwierzęcych gniią-

cych, iako też i nieznośną przypalenizną napeł-

nione, zupełnie daie się oczyścić przez węgle i
pozbawić zapachu: podobnymże sposobem odwil-
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żony działa gaz wodorodny siarczysty i na kwas
wodosiany pod* postacią pary. Wszakże anino-
miiaku w powietrza rozpusczonego węgiel ani
wsiąka, ani go rozkłada (g).

Podług doświadczeń T'eodora Saussura, wę:
giel nie tylko gaz wodorodny siarczysty ale i
kwasorodny wsiąka (h). Pierwszy z tych kosztćm
drugiego wnet się rozkłada, i w węglu znaczne
powstaie ciepło. Podług niego węgiel suchy,
naymocniey gazy połyka, mniey bez porównania,
ieżeli iest nieco odwilżony; zwłaszcza gdy gazy
użyte wielkie maią do wody powinowactwa. Wę-
giel znaczną ilością gazów nasycony, gdy wrzuco-
ny zostanie do wody, wraz ie opnuscza, które
z gwałtownością się wydobywaią, ieżeli ucisnione
zostaną w naczyniach zamkniętych. Własność ta
węgli przydać się może do robienia sztucznych
wod mineralnych (i).

Własność węgla wodorodem nasyconego od-
kwaszania powietrza atmosferycznego, wyborny
podaie sposób otrzymania nayczystszego gazu sa-
leworodnego. To się robi przez gaszenie rozpa-
lonych węgli w wodzie, póki zupełnie przemo-
czonćmi nie zostaną: takiemi sięnapełnia wyso-
kie naczynie gliniane, s nad tćm umiescza się
szklanne i zanurza do wody; powietrze w szklan-

 

ź m

4

h) Pan Grindel zaś dowodzi, że węgiel, gazu wodorodnego by-
naymniey nie wsiąka, i Że przeto nie iest zdatny do zupełnego
oczysczenia powietrza, iak się o tóm z własnych miał przeko-

: nać doświadczeń. Na tey własności zasadza się, mówi on
/ otrzymywanie nayczystszego gazu wodorodnego, przepusczaiąc
go przez węgle dobrze wypalone. W celu zaś zniszczenia przy-
krego zapachu, radzi nagle rozpalone węgłe w wodzie ugasić,
i w takim stanie położyć w mieyscn, gdzie zaraźliwe iest po-
wietrze. Też same węgle wysuszone i wypalone powtórnie
użyte bydź mogą. Med. Pharm. Blaetter Jahrg. 3. Heft. 2. 8. 24.

(0) Klaproth. l. c. Suppl. B. 2. 8. 604, ;

e Schweigger Journ. B. 10. 8. 972-283
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nóm naczyniu będące, pozbawia się kwasorodu i
zawierać będzie po dniach kilku czysty gaz sale-
trorodny.

Chociaż własność węgli drzewnych zabierania
smaku i zapachu wodzie, octom, spirytusom i
rozmaitym płynom solnym, dobrze iest znaioma,
wszelako niektórzy chemicy ią zaprzeczali, co po*
chodziło tylko od nieprzyzwoiiego zastosowania.
Przyłączamy za tóm wszystkie szczegóły i ostro-
żności iakie zachować należy, maiąc ie używać do
Oczysczenia kwasu winnego, octowego, Oceianu
potażu, konopnego oleia, wody zupełnie zepsu=
tey i. d. W tym celu radzi Pipenbring (k)
płyn maiący się oczysczać, miernie wodą rozlać.
Węgle naylepsze są do tego z drzewa niesmolne-
go, lubo i z tego użyte bydź mogą. Dobrze wy-
palić ie należy i utłac na gruby proszek, a przed
każdóm użyciem, nanowo ie wypalić sypiąc do
flaszki umiesczoney w tyglu z piaskiem 1 póki są
ciepłe używać. W wielu zdarzeniach, samo ich
zmieszanie z płynem, wystarczać zwykło do za-

brania zapachu; ieżeli skutek nie nastąpi, wypada
zagotowawszy wnet przecedzić, bo płyn takowy
długo z węglami utrzymywany do pierwszego po-
wracać zwykł koloru. amało biorąc węgli ro-
bota się przeciąga. Spirytusy lub octy przedystyl-
lować należy z węglami, miód albo ciemne syro-
py maiące się oczysczać, rozwieść należy dwiema
częściami wody, kwas winny rozpuscza sięw 12
lub 16 częściach wody. Niektóre rzeczy, iako to
kwas iabłczany i gallasowy mniey dodatku węgli
potrzebują, ponieważ z niemi częściowemu rozkła-
dowi podlegają. | i |

się tycze użycia zastosowania lekarskiego
 

(k) Archiw.fur. d. Pharm. B. 2, St. 1. 8. 51,

,
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węg, powiada dokt. Z/uno/d w Kassel, że nay-
pierwóy dowiedział się o tćim w Ameryce półno-
cnćy, gdzie niemi leczył uporczywe choroby skór-
ne, okładaiąc massą z proszku węgłowego zarobio-
ną w ciasto, części zwrzodowaciałe, W New-
York, używał lekarz okrętowy korę peruańską
z proszkiem węglowym wzepsuciu dziąseł od
skorbutu, poczćm płynienie krwi z nich i oddech
przykry ustawały. Sławny /Mónch w Marbnrgu,
z maylepszym skutkiem ich używał nie tylko
w zastarzałych wrzodach, ale i wewnątrz w zgni-
łych gorączkach. Podobnież i lekarz nadworny
Taube Bernman w Rewlu, Anglik Sżmmons,
Hargens w Kiel, Sorg, Pickeł, Fhomann i wie-
łu innych bardzo skuteczne znaydowali węgle
w chorobie 7żea capitis zwaney. Dokt. Beddoes
w Bristol, i Garnetć używali ich z niemałą ulgą
w chorobach płuenych. Dokt. Mynster w Kopen-
hadze zalecał proszek węglowy od zbytecznego po-
tnienia nóg, a ztąd nieznośnego z nich wyziewu (I)
P. Bertrand twierdzi, że węgle użytą truciznę
w zwierzętach rozkładaią, a mianowicie solei niedo-
kwasy metalliczne, że przeto ważaćm są przeciw otru-
ciu lekarstwem eo wszakże sprawdzenia ieszcze potrze-
buie. P. Recamier, który proszku węglowego
używał w odpusczaiących tebrach żółciowych, po-
strzegał, że ta ich własność zabierania przykrego
zapachu, ażdo wymiotów się rozciąga. Węgle
zdrobnione, pomieszane z cukrem wyborny daią
proszek do czysczenia zębów; kleykiem zarobione
i zaprawione korzennemi rzeczami w massę gęstą,
stanowią lekarstwo przeciw cuchnieniu z ust. Przed
użyciem należy węgiel wprzód obmyć iprzesiać
przez sito. Ilość brać się maiąca, ma bydź zwy-
 

U) Pipenbring Archiv.f. d. Pharm. B. 2. St. 1. 8. 1-84.
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czayna od gran 20 do 40 na raz. Zapisuie się po-
spolicie pod naźwiskiem magnezyt czarney (magnes
sia nigra) (m).

i.zn

Piec bardzo oszczędzaiący opał, służący do go=
towania dekokcyi, robienia infuzyi i do wy-
trawiania rozmaitych rzeczy; połączony z su-
szarnią na rośliny, korzenie it. d, przez do=
ktora GeiceRA w Heidelbergu (a). 554

Tablica F. figura 14. 4. wyobraża piec okrą*
gły z blachy żełaznćy, ed bydź może postawiony
1 z cegły; a w nim znaydnie się kocieł miedziany
a, w górze na 15 cali śrzednicy, a na 10 cali głę-
boki; do tego robi się pokrywa b, z grubey bla-
chy miedzianćy szczćlnie przypadająca; w tćy cztć-
ry znayduią się otwory, do których cynowe wpa-

dóę puszki od 6 do g cali wysokie z brzegiem c,
na którym się wspierają; maią też rączkę i szczel-
nómi zamykają się pokrywami. Oprócz tego ma
kocieł miedziany ieszcze rurkę wysoką d, do któ-
rey wpada zakrzywiona rurka szklanna e, i utwier-
dza się za pomocą korka wydrożonego. Rurka
rzeczona, powinna bydź przynaymniey na trzy sto-
py długa. Do końca spusczonego stosuie się przy*
imnik f, wszakże bez lutowania, ale się tylko pa-
pierem obwiia dla ochronienia od pyłu. Podo-

bnież może się i do samego kotła rurka z czopkiem
przyprawić.

Nayistotnieysze wnętrzne rozporządzenie tego
pieca iest następne:

(m) Orfiła Handb. d. Medic. chem. B. t. Theil 1. S. 84. ;
(a) Beschreibung der Realschen Aufloesungs-Presse etc. nebst

einem Abriss eines Niitzlichen Oekonomischen Ofens mit einer
Doerre, von Philipp Lorenz Gziczs etc. 1817, Heidelberg. S. 26.
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Popielnik powinien bydź na 84 cali szeroki, i
4 do 6 wysokości z drzwiczkami i zasuwkami; mo-
że się i cegła do tego nżyćc. Nad popielnikiem roszt
znayduie się czworoboczny g, na 84 cali średnicy;
pręty żelazne czworoboczne na 3 cala są grube, na
task nie zas na kant położone i na 4 cala odległe.
a nie kładzie się w środku pieca, lecz oddalo-
ny cokolwiek od ciągu, a zbliżony do drzwiczek.
Nad rosztem kładą się cegły na płask dla uformo-
wapia czworoboczney %wklęsłości blisko na dwa ca-
le grubey, obszerności rosztu; z przodu odedrzwi-
czek dobrze iest sztabkę żelazną położyć, aby się
cegły nie rozbiiały. Od tego mieysca wyprowa-
dza się sklepienie okrągłe z cegieł po ścianach;
na początku powinno bydź szerokie, a następnie
walcowate. WW górze między murem a kotłem
mieysca zostawić należy na półtora cala; (które
z przeciwney strony ciągu, cokolwiek bydź może
większe). Ostatni szereg cegieł na półtora do dwóch
cali gruby bydź powinien 1 ściśle przypadać do ko-
tła; biorąc zas żelazo, albo posadzkę kamienną do
zakończenia tego pieca, wiedy grubość rzeczoną
dopełnić należy podłożeniem cegieł. Jeżeli zewnę-
trzne otoczenie pieca iest walec z blachy, tedy brzeg
szeroki do środka wpuścić należy, aby ten obeymo-
wał kocieł, i wtedy się cegły podkładaią. Miey-
sce ogniskamiędzy rosztem a dnem wpusczonego
kotła powino wynosić iedenaście cali. Drzwiczki
do rozniecania ognia powinny bydź szerokości

 rosztu, a wysokość do dna kotła powinna docho-
dzic. Fig. 15. „4, okazuie piec z kołem w prze-

- cięciu.
Ciąg daie się z boku maiącey się tu opisać

suszarni, do którćy piec z przodu się przystawia.
Od naywiększey srzednicy w klęsłości pieca, wyżćy
cokolwiek nad dnem kotła, prowadzi się z ukosa

4
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u suszarni kanał na 5 cali rozszerzony, a ciąg ten
raz pod wierzchem na 4 do 5 cali wysokićm
rzymurowaniem zcegły, albo się ciąg ten daie z ru-
y blaszanćy pod blachą suszarni. Między pie-
cem a suszarnią zasuwka się daie w kanale ciągo-
wym, aby ten ciąg podług upodobania zmniey-
szyć lub zupełnie przeciąć można.

Na suszarnię fig. 14. B, wyprowadza się mur
czworoboczny. Ognisko ma osobne, podobne iak
w piecu poprzedzającym, lecz gdy ciąg pieca do
ogniska suszarni się wprowadza, przeto wyżey
przyprawić ten należy. Mieysce ogniskowe zamy-
ka się grubą blachą żelazną, na iedenaście cali
wysoką, Dad rosztem prostopadle osadzoną, któ.
ra, ieżeli bydź może całą długość i szerokość sue
szarni zaymuie. Cztćry ciosane kamievie nad pla-

tą, składaią pierwszą część suszarni; trzy sciany bo-

czne z cegieł się wyprowadzaią; do zamknięcia
ióy z góry używa się duża posadzka. A część
przednią tćy suszarni zamykaią drzwi drewniane. Ciąg

czyli komin suszarni wyprowadza się z przeciwney

tylney strony pieca rurami blaszanemi, które dwa
mieć powinny kolana, aż pod sklepienie lub sufit.
Oprócz tego ma sufit ieszcze otwór na cztćty cale srze-
dnicy, który zamykać można. Z obu tćy suszarni bo-
ków, we środku z przodui z tyłudwie przytwierdza-
ią się łaty w kierunku prostopadłym; te maią wnie-

wielkiey odległości do góry postępujące haki, na
które police drewniane mogą się położyć dla ustawie-
nia na nich paczyń z rzeczami do suszenia. Wnętrzna
przestrzeń moicy suszarni od platy zaczynając 6 stóp
wynosi, na 4 stopy iest szeroka, a na 6 długa.
Fig. 16. B. wystawia suszarnią Z przodu w prze-
cięciu podłużnem.

Piec się opala drobno poszczepanemi drewkami
na 8 cali długiemi, które zawsze całkiem na roszt
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kłaśdź należy; bo kiedy z przodu ałbo z tyłu będą
sterczały wtedy, będzie zawsze dymiło. Po otwar-

ciu rzeczonych ciągów i kiedy się ogień dobrze pali,
w tedy w kwadrans woda się zagotuie w kotle, któ-
ry do + napełniony bydź powinien. Ogień się
zmnieysza lub przytłumia przez zmnieyszenie się
ciągów, kiedy drzwiczki popielnika i górny ciąg
będą cokolwiek przymknięte. Drzwiczki przez któ-
re się drewka wkładają, zawsze powiany bydź zam-
knięte.

Z urządzenia takowego pieca następne są ko-
rzyści:

Kiedy się woda w kotle gotuie, wtedy wszy-
stkie infuzye i dekokcye bez różnicy robić można
w puszkach cynowych z równą nawet korzyścią iak
na gołym ogniu. Wodę w tych puszkach łatwo
do zagotowania doprowadzić, kiedy są dobrze zam-
knięte. Nigdy się tu nic nie przypali, ani wybie-
ży, i nie tak części lotne uchodzą iak w gotowa-
niu na bezpośrzednim ogniu, a produkta otrzymane
daleko są czynnieysze, czyścieysze i lepsze. Ponie-
waż woda w tych puszkach mało w parę uchodzi,
przeto mniey nalewać iey należy robiąc dekokcye
jak zwyczaynie. Oszczędność i wtóm nie mała za-
chodzi, że iednym ogniem cztćry gotować się mo-
gą dekokcye; wszakże na ieden dekokt takiż użyć
potrzeba ogień iak na czićry; ale i to pozorną iest
stratą, kiedy urządzenie przyzwoite się zrobi i umiar=
kowany podda ogień. |

Kiedy się nic niegotuie, wtenczas ciągi się
prawie całkiem zamykaią, a ciepło utrzymuie bar-
dzo małą ilością węgli, proszkiem węglowym, gar=
bowinami, lub innym materyałem opałowym, tak,
że w potrzebie ciągi się otwierają, i w parę minut
małym ogniem woda w kotle się gotuie.

Kiedy się policzy strata czasu i ognia, gdy go
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za każdym dekoktem rozniecać potrzeba, gdzie piec
1 wodę wprzód ogrzać wypada i pozostały ogień
który idzie w potratę; tedy łatwo każdy postrze-
że, że to aż nadto wystarczy ciągłe w tym piecu
utrzymywać ciepło.

ara wodna w czasie gotowania się w kotle,
wpada po większey części do rurki szklaoney,
oziębia się i spływa 1iako czysta woda dystyllowa-
na. Wodę w kotle parą uchodzącą od czasu do
czasu magradzać potrzeba; wszelako przy ostro-
żućm kierowaniu ogniem, kiedy ma kocieł opi-
saną głębokość i srednicę, wtedy przez dzień cały
nawet wody dodawać nie okaże się potrzeba: bo
chociaż się do połowy wyparuie, para wznaszaiąca
się równie iak i woda wrząca działa; a że puszki
cynowe, które za każdćm użyciem wyczysczać się
powinny i świeżą napełniać wodą dla utrzymywa-
nia ciągłego wody wrzącćy, z których co się na
dekokta nie użyie do kotła odlewa, to nawet wy-
starczyć może do utrzymywania iednostayney ilości
wody w kotle, nie potrzebuiąc przez mocne ina-
głe oziębianie wody w nim wrzącćy, czasu i ma-
teryału opałowego trwonić. Jak tylko puszka
z kąpieli wodney się wyymie, wraz otwór takowy
czemkolwiek przymknąć należy.

Tenże sam piec służy ido parowania extraktów.
Kocieł cynowy na 5 do6 cali głęboki z rączkami,
scisle do miedzianego przypadaiący, wstawia się nań
po zdięciu z niego miedzianego wierzchu. W nie-
dostatku wziąć na to można zwyczayną misę z cyny
angielskiey, i osadzić ią iak tamte. Extrakta takim
sposobem prędko paruią, kiedy się woda w stopniu
wrzącym będzie utrzymywała, a co się bardziey
przyśpiesza przez częste mieszanie. Kiedy zaś wy-
pada gotować dekokta, wtedy kocieł z paruijącym
się extraktem wstawia się na platę suszarni w tóm

Pam. Farmaceuł. TVil. 'T. ll. N. 4. 56
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mieyscu, w którćm rura ciągowa przechodzi; pa-
rowanie i tam prawie tak prędko może się odby-
wać iak nad samą parą; lecz iak tylko extrakta do
gęstości syropu doydą, wtenczas nie można ich tam
stawiać, ale się kończy parowanie nad wodą wrzą-
cą, bo łatwo mogłyby się przypalić. Toż ciepło
pod plutą suszarni z pieca wychodzące może wy-
starczyć ma dygestye, a razem do suszenia ziół,
korzeni i tt d. W moićy suszarni temperatura iest
zawsze wewnątrz, srednią biorąc proporcyą, na 20?
Reaum. Ziołai t. p. rzeczy w niey suszone, naturalny
zatrzymuią kolor, smak i zapach.  Wienczas tylko
cokolwiek podłożyć potrzeba ognia w suszarni, kie-
dy znaczna ilość będzie świeżych roślin, korzeni,
albo owoców i t. d., wtedy się razem odmyka
otwór przeduchowy, ażeby parze dadź uyście; ina-
czey zawsze iest zamknięty. Kiedy się nie podkła-
da ogień w suszarni, należy drzwiczki od ogniska i
popielnika utrzymywać zamknięte. Rozumie się,
że przed zapaleniem zawsze roszt i popielnik iako
i rury ciągowe dobrze oczyścić należy, dla ułatwie-
nia ciągu powietrza.

Uwaga i wprawa przyzwoita bardzo przyspo-
rzą użytek; iak przeciwnie niedbałość i zbyteczne
marnotrawienie drzewa wszystkie zmnieyszą ko-
rzyści.

Robotnik uważny przy takićm urządzeniu, mało
będzie miał do życzenia, przy którćm z wielką
wygodą bardzo czysie infuzye i dekokcye robić
można; (woda dystyllowana otrzyma się za pro-
dukt uboczny), extrakta parować, a prócz tego tyle
ieszcze będzie ciepła, że wystarczy do wytrawiania
czyli dygestyi, suszenia ziół i t. d. Nadto wnę-
trzne gospodarskie urządzenie takowego pieca, czy*
ni go i tam użytecznóm, gdzie odprawa lekarstw
bardzo iest mała, tak iak przy wielkich nawet czyn-
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nościach aż nadto iest wystarczaiący. Wszakże
w żadney aptece to się nie przytrafia, aby czego-
kolwiek nie było do robienia, w czómby potrzeba
było ciepła na pomoc używać, tak, iżby nigdy
ognia bez potrzeby nie rozniecać.

Dodatek do tego artykułu przez 4. N.
SCHERERA (b).

Recenzent tego małego pisemka w rocznikach
heidelberskich (Heidelberger Jahrbiicher der Li-
teratur), świadczy, że ten apparat kąpieli wodney
do dygestyi, bardzo iest odpowiedni swoiemu za-
miarowi. Czyni zaś uwagę, że rurkę szklanną do
zbierania i sprowadzenia pary, małym opatrzyć
należy hełmem, ażeby woda dystyllowana maiąca
się iako produkt uboczny otrzymywac, nie została

skażoną wodą wypryskaiącą z kotła; pomimo to,
że wierzchy puszek cynowych naylepiey służą do

zamykania otworów pokrywy kotła miedzianego.
Buchner (c) powiada także, iż piec takowy zupet-
nie swoiemu odpowiada zamiarowi i zasługuie a-
żeby go nasladowano.

Przytey okoliczności zwrócić winienem uwagę

na piec, któr ico? pa” aptekarz
Schwartze w Jenie zaprowadził, i wielce iest ko-

rzystny w robotach farmaceutycznych. Góźtling (d)
wprawdzie opisanie iego podał; lecz niech mi się
godzi tu ieszcze eo istolnieyszego o nim wyłożyć,
mianowicie, że tamte opisanie iuż iest bardzo da-

wne i w dziele, które nie każdy ma pod ręką;

 

(b) Allgem. Nord. Annal. d. Chemie B. 1. S. 334—338. 1819.

(c) Repert. d. Pharm. III. S$. 389. : ży

(d) Ob. Beschreibung eines sehr bequemen Ofens zum Destilliren,

Digeriren und A dampfen — zm Taschenb. fur Scheidekiin=,

stler und Apotheker auf das J. 226 c 153, ,

z
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nadto, zdaie mi się, iż piec rzeczony nie został po-
wszechnie przyięty, chociaż ze wszech miar na to
zasługuie. Ja sam iego używam z wielką dogo-
dnością; a prócz tego do takich należy, co miey-
sce zwyczaynego pieca zastąpić i posłużyć mogą do
opalania izby.

Piec takowy, zbudowany podobnym sposo-
bem, iak się w Niemczech robić zwykły do susze-
nia w ogólności; składa się ze czterech kondygna-
cyy tyleż komórek zawieraiących (e); z resztą do
zwyczaynego pieca podobny, wyiąwszy, że zamiast
pospolitego ogniska ma roszti popielnik od niego
oddzielony. Każdą z tych. komórek otacza węży-
kowaty kanał, do wyprowadzenia dymu tak, że ka-
żda ze trzech stron kanałem rzeczonym iest Oto-
czona.

Popielnik Tab. . fig. 16. aż do rosztu, na
sześć cali reńskich iest wysoki, a ognisko iedena-
ście ma cali wysokości. Donica piaskowa dolna na
g cali iest głęboka; a cały piec uważaiąc, na 21
cali wysoki, ażeby większe retorty nastawiać mo-
żna. Druga donica piaskowa 2), głębokści 6 cali
dochodzi, a cała iey wysokość 15 cali. Oba zaś
mieysca do parowania £iF' po 15 cali wysokie.
Kanał pod i nad komórkami idący g, iest pod
JD, na cztery cale wysoki, pod E, 5% cali, a nad
F, na trzy cale. Kanał takowy g, ma w górney
części pieca uyście Z/, które, ażeby ciąg podług
potrzeby powiększyć lub zmnieyszyć, otwierane izamykane bydź może. W przedniey części pieca,
osadzone są w kanałach ścisle przypadające cegły
J, a te w czasie 'czysczenia pieca wyymować się i
 

| (e) Górzling opisuie w dziełku: Taschenb. £ 1789. S. 137. piecsłużący do wypalania kamienia Rose Hall.,W Londynie, zupełnie temu podobny,

UJ



znowu wkładać mogą. Część przednia pieca Fig. 17,
i szerokość iego boków odpowiadać powinny wiel-
kościi liczbie retort, które do piaskowych do-
nic obok siebie maią bydź wstawiane. Donica zaś

C, ma wyyście swoie z iedney, adruga Z), z prze-
ciwney strony tegoż pieca, lak to Fig. 19 wyva-
ża, ażeby przyimniki górnych donie nie ogrzewały
się od apparatów dystyllacyynych pod nićmi pało-
żonych, i żeby przez to dystyllacyi nie utrudzać,
Rzeczy maiące się iednostaynym ognia stopniem dy-

styllować, np. kwas saletrowy dymiący, kwas wo=

dosolny, ammoniiak kaustyczny, spiritus cornu

cervi it.d., mogą się razem w dolney donicy pia-
skowey nastawiać. Wszystkie zaś ciepło, które
w zwyczaynym piecu do dystyllacyi bezużytecznie
uchodzi, zbiera się w ninieyszym do kanału dym

prowadzącego; a tćm tak się mocno druga donica
ogrzewa, że eter siarczany, saletrowy i t. d., dy-

styllować można. Oprócz tego, do mieysc nad tć-

mi donicami tak się wiele ieszcze dostaie ciepła,

| iż wybornie parowanie i dygestya odbywać się tam

może. Aby zaś w dystyllacyi ciepło nie ginęło,

każdą donicę opatrzyć należy zasuwką, albo deską

przypadaiącą z drzewa zastawiać, iak Fig. 16, k

okazuie. Wycięcia te na to służą, ażeby szyie,

obok ustawionych retort przeyście mieć mogły, i
żeby to wszystko można wygodnie zamkoąć. Ka-

żde z tych wycięcie opatrzone iest nadto zasuwką,

ażeby: drugie otwory zamknąć można, iesli się ie-

dna tylko nastawi retorta. Oba górne mieysca za-

mykaią się drewnianemi zastawkami, które, tak Fig.

17 k okazuje, otworami są opatrzone, ale podług

upodobania zasuwkami otwierane lub zamykane

bydź mogą, ażeby uchodzącey parze dadź uyście.

Oprócz tego, otwory te, grubóm przykrywaią się

płótnem, które chociaż parę przepuszcza, ochrania
.



iednak od pyłu. Jeżeli się w tych piecach ma od-
bywać zwyczaynym sposobem gotowanie lub paro=
wanie extraktów np. kory peruańskiey albo kwas-
syi, wtedy nastawia się iedno lub drugie na pro-
szek zamienione i zalane wodą do piasku pod do-
nicą €, i tyle się tylko podaie ognia, ile na to
powzeba; płyn się potóm zlewa, a na gąszcz po-
zostały świeżey ualawszy wody znowu się wytrawia
1 to się powtarza ile razy potrzeba. Płyny otrzy-
mane rozlewaią się do naczyń płytkich kamiennych
i ustawiaią 'do różnych nad sobą będących komó-
rek, a kiedy iuż zbliży się koniec roboty , wtenczas
do wyższych komórek się przenaszaią, gdzie mniey-
sze dochodzi ciepło.

Ażeby więcey do parowania naczyń pomieścić
można, robi się osobne z cegieł rusztowanie, które
łatwo iest zawsze wyymować i wkładać.

Na dygestye szczególniey służą mieysca w gór-
ney części pieca Fi F, ponieważ tam zawsze mierne
ciepło dochodzi. Jeżeli zaś wyższey potrzeba tem-
peratury, wtenczas dolne mieysca na to posłużą.
Do dygestyi w tym piecu naylepiey posłaguią re-
torty z zastosowanemi przyimnikami, ażeby płynu
wyparowanego nie utracić.

Tenże posłużyć może i do wypalania wianego ka-
mienia (weinszteynu). VW tym celu napełnia się
kanał dym prowadzący poddonicą D, tyle czer-
wonym winnym kamieniem, aby tylko ciąg nie
był zatamowany. Płomień który z ogniska 8, do
kanału g wpada, zapala weinsztein , przez co druga
donica i oba nad nią znayduiące się mieysca bardziey
się ieszcze rozgrzewaią, dla lego ta robota wten-
czas się tylko przedsiębrać może, kiedy w donicach
dystyllacya ma bydź odbywana, wymagaiąca mo-
cnego stopnia ognia.

Wierzchołkowa płaszczyzna pieca kiedy iest



gzymsem opatrzona i nasypaba piaskiem, iako też
1 górne mieysca do dygestyi, posłużyć mogą do
suszenia ziół, korzeni, kor i t. d. maiących się na
proszek obracać.

Nakoniec posłużyć może piec takowy i do dzia-
łań technicznych; lecz wtedy większy bydź powi-
nien. Robić w nim można bleywas i cukier oło-
wiany (f). W górnych komórkach łatwo się może
taka umiarkować tęniperatura, iaka przez ogrzewa-
nie gnoiem powstaie. Wdolnych zaś komórkach
można rozpuszczać bleywas w occie dystyłlowanym
i całą odbywać robotę cukru ołowianego. Liczbę
komórek górnych pomnożyć można stosownie do
wysokości mieszkania, ażeby wielką liczbę garnków
z octem i blachami ołowianemi umieszczać. Mo-
Żnaby też i więcey takichże ponastawiać pieców.
Ponieważ do suszenia utartego bleywasu, miano-

wicie zimą, suszarnie są powzebnę, przeto niektóre

z górnych komórek ma toby się przydały.

- Naweti wiele innych farb w tych piecach wy-

godnieby suszyć można.

*- Wreszcie, łatwo każdemu nastręczą się stosowne
do rozmaitych zamiarów poprawy lub odmiany,
ktokolwiek się tyłko o wielorakiey użyteczności te-

go pieca przekona. e

 

Apparat do parowania extraktów.

Pomocnikowi przy laboratoryum chemicznćm

w Dorpacie panuElsingk, poruczono zostało, R”

bytności professora chemi, przygotować extrakta

sposobem pana Janisch. Lecz on nie znalazł gobydź

 

(f) Hahnemann wprawdzie piec do tego celu służący opisał (De

machy Laborant im Grossen II. 190.); Goettling taki zbudo=

wał, ale w nim nie mógł umiarkowanego stopnia ciepła utrzy—

mywać, iakie potrzebne iest do uformowania bleywasu.

*
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dogodnym wzastosowaniu: ponieważ 1% w bardzo
 małey tylko ilosci, takowa robota wykonywać się
może; 2e Że wielkiey bardzo wymaga wprawy,
w zastosowaniu machiny pnenmatyczney; i 3e Że do-
piero po trzech dniach i to mała otrzymnie się ilość
exuaktu, toiest część tylko górna, co bydź może
użytą, reszta zaś łatwo pleśnieie i staie się nie zda-
tną. A ponieważ rzecz szła o to, ażeby wielką ilosć
extraktu i w czasie krótkim zrobić; przeto następu-
iącego użył apparatu 7'ab. /.fig. 18. Apparat ten
w przecięciu się okazuie, Walec blaszany 4.4.44
wrzącą napełnia się wodą, która się za pomocą lam-

spirytusowey 7), utrzymuje w stopniu wrzenia.
- urzjęnfikk w środku tego apparatu, podnasza się
do 289 za pośrednictwem drugiego walca 88, któ-
ry przedłużać się i skracać może.

Płyn extraktowy na talerze rozlany, znaydwie
się w środku walca 2/, na drewnianych podstaw-
kach CCCC. Dla dolewania wody służy leiek e.
Takim sposobem extrakta bardzo prędko się paruią.
Wszakże się przekonał P. E/singk potćm, że i bez
tego apparatu obeyśdź się można, gdyż w izbie,
w którey temperatura była na 55 Reaum. płyn
extraktowy na płaskich talerzach rozstawiony, wraz
przyiął temperaturę 28—50? R., i że po 24 go-
dzinach extrakt także do przyzwoitey wyparowany
został gęstości.

Nakoniec probował sposobu Giesego, w 0s0-
bnym na to urządzonym piecu do wytrawiania,
w którym temperatura do 28% była podniesiona;
płyn extraktowy także na talerzach w rozmaitych
porozstawiał mieyscach. Skutkiem tego było, że
temperatura w tych płynach, podług tego, czy ta-
lerze wyżey albo niżey, z przodu lub w tyle były
pwn zmieniała się od 199%, 2592 aż do 25?

. Z tego się okazuie, że do prędszego wyparo-
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wania extraktów, zmiana temperatury wiele się przyź
czynia, tak, że w końcu iednostayny stopień ciepła
przyymuią. WW przeciwnóm zdarzeniu te naprzód
się zagęszczalią, które na wyższe wystawione są cie-
pło, i przeciwnie. i

Soki roślinne, które białko zawieraią, niepo=
winny się w wyższćm cieple iak na 252 R. paro-
wać, ponieważ się to łatwo oddziela. Extrakta ta-
kie chować należy w średniey temperaturze, w któ-
rey się chociaż rozpłyną, iednakże zepsuciu nie u-
legaią. Soki powinny bydź z roślin wyciskane bez
dodania wody i zostawiać ie należy w spokoyności,
aby się ustały. "Te się potóm powinny parować do
przyzwoitey gęstości w temperaturze dopiero ozna-
czoney. Wzebraniu ich z talerzy, nie wypada wo-
dy zwyczayney używać do ich odmiękczenia, ponie-
waż od tey prędko pleśnieć poczynaią. Należy
także chronić od przystępu powietrza i światła,
gdyż przezeń zielony swóy tracą kolor. Że zaś są '
daleko czynnieysze, aniżeli zwyczaynym sposobem
robione, przeto w mnieyszey zapisywać się muszą
ilości. Scherer „Allg. Nord. dnnal. d. Chemie B,
2. S$. 324. 1819.

 

Opisanie bardzo wygodney lampy spirytusowey
do użycia chemiczneg , przez Lokt. G. Ewsckę
w Hamburgu z ryciną.

Lampa ta spirytusowa tak jest urządzona, ażeby
małą ilość osadów i wiele innych rzeczy rozpalenia
potrzebuiących prędko i wygodnie rozżarzać, służy
też do roztapiania ciał różnych, które do czerwo-
ności rozpalone topić się daią. Płomień iey do 15
cali wysokości dochodzi. Przy tćm lampa ta w po-
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koiu żadnego zapachu spirytusowego czuć nie daie,
a ieśli to się okazuie, znakiem będzie, że wymiar
iey nie iest dokładny, albo że knot nie należycie
dobrany.

Tab. F. fig. 1. wyraża całą lampę, cztóry ra-
zy zmnieyszoną. —- abcd sam korpus łampy.— de
mała rurka mosiężna, w którey szklanna rurka ef,
ściśle osadzona iest za pomocą korka prześwidro-
wanego, która się wszakże wyymować może. Słu-
ży ona częścią do napełnienia lampy spirytusowey,
kiedy potrzeba tego wymaga; - częścią przeciwnie
dla spusczenia spirytusu pozostałego, kiedy się ope-
racya ukończy.— g.h., są dwie ze trzech nóżek
w górze szrubami przytwierdzonych, służące razem
do ścisłego przyszrubowania podstawek knoto-
wych (/4g. 3, 4, 5,)—i.k. zwyczayna pokrywa lam-
py, dla zabronienia ulatniania się spirytusu, kiedy
lampa nie iest używana, — Fig. 9, Przecięcie po-
dłużae lampy, podług linii acbd/'e, bez pokrywy. —
Fig. 3. Widok dna lampy z góry patrzaląc. abc,
otwory, przez które szruby g'A, (Jig. 1), przechodzą,
i przytćmdc,wcięcie w samey placie przed d, (fzg. 1.)
Fig. 4. Widok podstawka knotowego podług linii
ab, (fig. 3).— Fig. 5. Widok tychże podług linii
cd. (fig. 3).— Fig.6. Mała podstawa, podobna do
znaiomey goettlingowskiey dla utwierdzenia przeno-

- śnych pieców do topienia służących, u spodu ma-
łym kominkiem opatrzona, przez który płomień
przechodzi i w górze się rozszerza. Dla podniesie-
nia temperatury, rury ieszcze nasadzać można, iak
w piecu do topienia Zawoaziego, średnica ich tyl-
ko niepowinna się zwężać. —Fig. 7. Przecięcie tego
pieca z tyglem platynowym zawieszonym w środ-
ku.—Knoty do tego użyte bydź mogą od zwy-
czaynych lamp Arganda, które się na rurki kno-
towe wkładają, ieden na średnim i spłasczonym
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walcu a, fig. ś, iako też dwa nad ce ; lecz bb, zoż '
staią wolne. Schweiger Journ. B. 1. left. 1. S.

87 (1821) |

 

Opisanie pompy prącey, zupełnie nowego skła
du, przez Dokt. G. Ewscke w Hamburgu z ry-
ciną.

W zastosowaniu tey pompy prącey, można do
wyciskania używać naczyń naybardziey nawet kru-
chych, i łatwo się w niey robić daią wyciągi; od-
bywać się może filtracya rozcieków i te nasycać mo-
żna żądanemi gazami. 7T'ab. /. fig. 8. wystawia
całą machinę w perspektywie, a /4g. 9, w przecię«
ciu poziomćm bez walca. BET

Tab. V. fig. 8. AB, iest walec w górze zam-
knięty, a otwarty u spodu, z grubey, kutey blachy
miedzianey robiony 1 przytwierdzony za pomocą
szruby do drewnianey podstawy a. Za pomocą tey

„ szruby a cokolwiek łoia, walec rzeczony nayszczel-
niey przytwierdza się na gwint do podstawy CDE,
fig. 9. F, iest otwór, przez który koniec machiny
extrakcyyney rurą zakończoney 1 opatrzoney kur-
kiem, ściśle nasadza się Da płasczyznę podstawy iak
dzwon w machinie pneumatyczney, g mały otwór
rury pompy prącey połączony z kurkiem 1 wenty-
latorem. — B, (w fig. 8.) iest wentylator bezpieczeń-
stwa przyciśnięty drążkiem maiącym na wierzchu
cztćry karby czyli wcięcia, ua iednym z tych zawie-
szony ciężar b,; każde wcięcie oznacza parcie dwóch
atmosfer. Łatwo poiąć, że iest rzeczą oboiętną, ia-
kiey maią bydź grubości ściany machiny czyli na-
czynia do filwacyi lub też wyciskania użyte. Mo-
"żna albowiem robotę przedsiebrać w szkle naycien-
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szćm bez obawy pęknienia, ponieważ parcie ze-
wnątrz i wewnątrz iest równe, byleby tylko dno
naczynia nie zbyt było cienkie; ponieważ nań tylko
mocnieysze wywiera się parcie. Wszelako w mo-
ich doświadczeniach i ośmuncyowa flaszka parcie
trzech atmosfer wytrzymywała, co może pocho-
dzić, że dno iey było sklepiste.

Przy ED, dwa znayduią się wentylatory, z któ-
rych wentylator Z), słaży do wpusczania powietrza
atmosferycznego, albo innego gazu, a ten się wpu-
scza za pośrednictwem pęcherza opatrzonego kur-
kiem; takowy pęcherz z musztukiem łączy się z o-
tworem 2), lub nasuwa się na rurkę tegoż otworu,
gdy tym czasem £, raz wpusczone do pompy prą-
cey, powietrzu wcisnionemu nazad wychodzić nie
pozwala. Wentylatora C, wyraża fig. 10, i 11,
abcd, do którego przyszrubowywa się część rurki
e, podchodzącey pod krążek denka od walca f. Przy
m, feg. 8, przyprawić kazałem kurek. Za pomocą
tey pompy prącey ułatwia się bardzo filtracya i ob-
mywanie osadów.
- Do filtrowania służy walec w górze i u spodu
otwarty. Fig. 12, tey część dolna bardzo dokła-
dnie zeszlifowana, przypada do płasczyzny takieyże
wielkości i również dokładnie oszlifowaney; mię-
dzy obie wkłada się platynowe sitko C,; na rzeczo-
ne sitko kładzie się kawałek papiera wodnego od-
powiadaiącey wielkości i obie płasczyzny za pomo-
cą szrub (iak w machinie pneumatyczaey Nażrza)
ściśle się przyszrubowują. Po takowćm naydokła-
dnieyszćm połączeniu, wsziubować należy do otwo-
ru F, (fig. 9,) gdzie iak w machinie do extrakcyi
naydokładniey wpada; płyn maiący się filtrować
wlewa się do górnego walca, podstawia się naczy-
niedo przyięcia spływaiącego rozcieku, walec 4S£
przyszrubowawszy, używa się parcia; iak tylko płyn

a”
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filtrowany ściekać przestaie, z wolna pompą się na-
ciska dła przyśpieszenia roboty, póki wszystko nie
przeydzie.

Takim sposobem, bardzo wiele zyskuie sięw fil-
trowaniu czasu i na dokładności, bo, iak tylko
przesączy się rozciek do małey pozostałości w fil-
trze, talię obmywanie tyle czasu kosztniące, łatwo
się odbywa. Nadto, przez filirum dwóch gran nie
ważące tak wiele przesączyć można, iak przez cały
arkusz papieru wodnego, co wielką czyni dokła=
dność i ścisłość w zbieraniu osadu. Rozumie się,
że walce mieć potrzeba rozmaitey średnicy, większe
i mnieysze, i sitka do każdego. Widać z tego, że
walec u spodu ścięty z sitkiem (a nawet i cały ap-
parat) z porcellany i z iedney sztuki robiony bydź
może, co się wiele do taniosci machiny przyczyni.

Fig. 13, cokolwiek nieregularnie iest odryso-
wana. Wypada ią wyobrazić sobie przewróconą i
oddzieloną od niey szrubę mosiężną. Ta się na
cylinder fig. 12, szrubuie, a potóm znowu się mo-
cno wszrubowywa do dolney części cylindra fig" 13,
póki cylinder ffg. 12 i 13, z pośredniemi sitkamii
filtrem , doskonale nie przypadną, i nie zostaną tak
zbliżone, że się nie dadzą daley przyciskać. |

Nakoniec, dodadź tu muszę, że te oba instrue

menta robi sławny Aepsold móy przyiaciel, który
mi też do ich wydoskonalenia radą 1 w czynności

wiele dopomógł. Schweigger Journ. B. 1. Heft.
1. S. go.

 

Alembik z wysokićm parciem, przez C.L.C.

Wynalazek tak nazwanych autoklawow, zwró-
cił uwagę fabrykantów naczyń warzelnych na ten
przedmiot. Zrobiono odmianę w pokrywie kotłów;
a smutny przypadek, iaki się przytrafił spiewakowi

.
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Nardi, był powodem, że do klapy bezpieczeństwa
przydano wieczko (opercu/e), zatykane krążkiem
z metallu łatwo się roztapiaiącego w pewnym sto-
pniu gorąca, lub z cyny, aby się rozerwało od par-
cia nierównie mnieyszego miżeli iest to, które ko-
cieł może rozsadzić. -

Pan Frogier zastosował do kotła alembikowe-
go apparat WE I nazwał go sekuryklawem
(securicłav), który dozwala podnieść temperaturę
kąpieli wodney, aż do 140? i wyżey. Za pomocą
tego apparatu, odbywać można dystyllacyą bezpo-
średnio na ogniu bez żadnego niebezpieczeństwa.
Chcąc do mocnego wywarzania użyć samego kotła
bez apparatu dystyllacyynego, oda się na wierz-
chu czapka A, (Z'ab. F. fig. 19.) opatrzona klapą
bezpieczeństwa, i odbywa się robota z prostym se-
kuryklawem. Jeżeli zaś dystyllacya ma się odby-
wać, wtedy zamiast klapy używa się pokrywa 8,
która służy za rektyfikatora, odaiąc do niey szyię
łabędzią Ć, opatrzoną u wierzchu kurkiem D, któ-
rym zamknąwszy wywarzać można substancye, nim
się dystyllować pocznie. Klapa bezpieczeństwa iestahedy położona na boku czapki, a tak apparat zu-
pełnie iest do dystyllacyi nastawiony; kiedy się za-stosuie do niego rura wężowa alembika i ochło-
dnika Z, F. Apparata tego wzór, widzieć możnau M..... kotlarza na ulicy pelikańskiey nie daleko
ulicy Croix-des petits- Champs. Zdaie się on bydźdowcipnie wymyślony i przyspieszaiący dystylla-cyą, a nie nadaie produktom zapachu przypalone-go. Alembik ten może zanadto iest złożony, lecz
zasada, według którey się.urządza, bardzo iest do-bra, i narzędzie łatwo sprostowane bydź może.
Journ. de Pharmacie N* PF. 7, annće 1824. Pp:
30025 i

Z podanego opisania i ryciny okazuie się, że
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ten apparat iest złożony z cylindra, bani, dwóch
czapek ochłodnika i naczynia dla odbierania płynu.
Piec walcowaty X, robi się z lanego lub kutego
żelaza; w nim dwa są otwory, ieden wyższy na o-
gnisko a, drugi na popielnik b, w tych otworach
zasuwki ce posuwaią się między dwiema lisztwami
dd, wedle potrzeby w górę lub na doł. Z boka
pieca wychodzi rura ee, dym wyprowadzająca.
W tey rurze, wprawiona do podżegania ognia kla-
pa, z kołkiem do iey pokręcania czyli rękoieściąf,

Do pieca wpusczony kocieł J, ma z boku klapę
bezpieczeństwa g, która składa się z rurki zatkaney
czopkiem lanego metallu, np. cyny lub innego. Na
kotle, osadza się czapka 4, z podobną iak w kotle
rurką czyli klapą ż. Wierzchołek tey koniczney
czapki ma kształt klapy (iak domyślać się można
z rysunku), muterkę wespół okotami i z rękoie-
ścią hh, pewnie dla zamknięcia otworu, do które-
go w potrzebie dystyllacyi wsuwa się rurka łącząca
się z drugą czapką Z, i służącą za rektyfikatora;
albo kiedy nie potrzeba dystyllacyi, przecina się tyl-
ko kommunikacya za pomocą kurka ), wprawio-
nego do łękowatey rurki C, na wierzchu czapki8,
i ochłodnika Z, wstawioney. W ochłodniku zaś
EF, iest umieszczony wężownik, czyli rura zkrę-
cona w formie węża, na wzorze nie widziana, któ-
rey koniec ieden pod wierzchem ochłodnika, po-
łożony iest zrurą iękowatą C, a przez drugi u do-
łu ścieka płyn do podstawionego naczyniaK. Z bo-
ku ochłodnika iest do spusczania wody wprawiony
kurek 2. Cały ten apparat umieszczony na podsta=
wie albo pokładzie stołowym Z. (R).
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III.

UMIEIĘTNOŚCI PRZYRODZONE.

Trzy poźnieysze raporta Pana JózEra JvNpzittA
do fakultetu fizyczno-matematycznego w Uni-
wersytecie Imperatorskim wileńskim ,. przysła-
ne z podróży botaniczney po gubernii wileń-
skięy. (Pierwszy dawnieyszy raport ob. wyżey
str. 458).

RAPORT PIERWSZY.

Dnia 25 Czerwca zrana udaliśmy się z Kowna
ponad Niewiażę, tegoż dnia i we dwóch następu-
jących, zwiedziliśmy łąki i lasy ponad Niewiażą po-
łożone, aż ka Bobtom. Roślin szczególnych tym
położeniom bardzośmy mało odkryli; Saponaria
officinalis na wzgórkach chudych, Gładiolus com-
mnunis na łąkach, razem ze Sporkiem gruczołko=
watym (Spergula glandułosa Besser) rosną tu
w obfitości mianowicie pod maiątkiem Romaynie
zwanym. W dniach 26, 27, 28, zwiedziliśmy o-
kolice Bobt, mianowicie przyległe lasy, które nam
nie wiele nowego dostarczały: Circaea alpina, i
kilka gatunków roślin skrytopłciowych, iak: Jun-
germannia bicornis Muell., aspłenioides 1. , com-
planata L., Hypnum molle Dicks., aduncum L.,
cuspidatum PŁ. całym naszym są zbiorem.

Z Bobt dnia 29 zrana udaliśmy się przez Łabu-
nów, gdzieśmy obeyrzeli świeżo odkryte zabytki
z woien szwedzkich, z tych niektóre nam wręczone
sztuki fakulietowi przesyłamy, do Keydan; tu u-
wiadomieni od aptekarza P. Starke , o położeniach
tamecznych okolic, nie wiele nam, ile w tak pręd-
kićm zwiedzaniu obiecniących, udaliśmy się pra=
wym brzegiem Niewiaży przez Polebski dwór do



Budy, wsi do Generała Gedroycia należącey. Tu
w duiach 50 i 1 Lipca zwiedziliśmy lasy wieś tę o-
taczaiące, lecz w lasach tych zwyczayne tylko ro-
śliny, lub któreśmy na drugiey stronie Niewiaży
postrzegali, iak Circaea a/pina, i iane znaydowali,
Dnia 2 lipca udaliśmy się do Wilkii, w drodze
napotkaliśmy obficie na błotach: Sparganium na-
tans, Spergula pentandra. Z Wilkii zwiedzili-
śmy wzgórki poza Niemnem idące, tak ku Kowno-
Wi, iako też i kuSŚrednikowi, rośliny któreśmy ta
napotykali rzadsze są: Salvia pratensis, która się
zawsze blizko Niemna tylko znayduie, Zpilobium
angustifolium , Aspidium dilatatum, Jungerman-
nia incisa schrad. , Serpyllifolia Dicks. , Hypnum
serpens H., triquetrumH,cupressiformeH.,Leskea
sericea Hedw. complanata Timm., attenuata
Timm., Dicranum scoparium Leyss., undula-
tum Erhardtii, Opegrapha obscuraAchar., De-
dałaea quercina P., Sphaeria spermoides P.,
fusca P. Dnia 6 lipca udalismy się z Wilkii ponad
Niemnem aż do uyścia Dubissy, skąd ponad Da-
bissą w duiach 7, 8 i g zwiedziliśmy okolice ponad
Dabissą aż do Eyragoły, gdzieśmy daia 9 w wie-
czor przybyli. Rośliny w tey podróży odkryte są -

następuiące: //eronica scutellata, ira caespi-
tosa, coerulea, Arundo Całamagrostis, > Triti-
cum repens flosculis aristatis, Epilobium mon-
tanum, palustre, Orchis ustulata, Serapias pa-
lustris, Ophrys Monerchis, lypnum alopecu-
rum, riparium L., Bryumpyriforme Śwartz.
Peziza Auricuła. W dniu 10, 11, i 12 Lipca zwie-
dziliśmy okolice Eyragoły, i dalsze brzegi Dubis-
sy, aż do Daoiod skądeśmy się do Rosień udali.
Okolice od Eyragoły są dosyć ubogie, mało leśne,
a i te lasy, które się ókdcią są od bydła wybi-
te. Rośliny w tey podróży odkryte są: Zunaria

Pam. Farmaeeut. Wi. 'T. IL. N. 4. 357
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rediviva, którąśmy tu drugi raz znaleźli pod
okolicą Żcymagoła zwaną, w podobnych zaroślach
iak i po nad Świętą rzeką, Zło/cus łanatus, Poa
trivialis , Limosella aquatica , Jungermanniafur-
cata L., byssacea Roth., Mnyum hornum l.,
stellare Reich, undułatum W'eiss., Leskea subti-
lis H., trichomanoides Leyss., Leucodon sciu-
roides Schwag.,  Orthotrichum affine Schrad,
Grimmia upocarpa L., Porina pertusa Achar.,
Parmelia fraxinea Ach., caesia Ach., caperata
„Adch., Boletus incarnatus P., croceus P., luci-
dus P., kilka z rodzaiu Cłavaria, których dla
niedostatku dzieł oznaczyć nie można było, Sphae-
ria concentrica P., digitata P.,  disciformis
Hoffm., Stemonitis typhina P., Tubulina fragi-
formis P., Racodium Xyłostroma.

Położenie geognostyczne okolic,  któreśmy
zwiedzili iest zupełnie okolicom ponad Wilią poło-
żonym podobne. Niedaleko Wilkiiw iednćm ur-
wisku góry, pokazuią się dosyć obszerne pokłady
Piaskowca. Nad Dubissą w wielu mieyscach, a
mianowiciepodokolicą Żeymagoła zwaną, znayduią
się massy tufu wapiennego.

__ Rosienie 1821 14 Lipca.

Ciąg 28i roślin determinowanych.

VznoNsica scutelłata. -
— spicała=>"

CiRcaEA alpina.
— amtermedia.

LYcorvs vulgaris.
LADIOLUS commuńiS.
—. galiciensis.

ŚciRPvs acicułaris,
AGRosTIs di/fusa.
— alpina?

FzsTucAa gigantea.
BRouus secałinus,
Hotces łanatus,
AIRA coerulea.

 



we SM =
PaELLANDRIUM Aqlaficum,
JuNcus aquaticus.
— effusus.
— matimus.

"> tenuis.

TRicLocntN palustre.
EpiLosiiua palustre,
— spicatum.
— montanum.

AnEsARIA serpyllifolia,
AGROSTEMMA Git 0:
STELLARIA palustris.
SILESE noctiflora.
— łatarica.

GyrsornrLa muzalis.
SAPONARIA wake
SPERGULA g: sa Besser.
PoTeNriLLA reptans.
HALICTRUM MiRiUS.
ASUNCULUS Lingua,

Sracnys annua.
— sylvatica.

LisanIA vulgaris.
ScROPHULARIA pałustriś,
LimosELLA aquat
EnvsimvM Bar

+
$ W:

ko: Ka. Boz
YEdo Oy. ię SĘ  

PumaRIA 0/ffici. j
AsTRAGALUS arenarius.
Wicia safira.
MEbicaGo falcata.
—  lupulina.p

TairoLivm hybridum.
Gznasivu palustre flore albo.
HvrzeRicum quadrangulare.
— dubium.

CnzEris biennis.
CaRnuvvs acanthoides.
CExTAUREA JaCEa.
Oncars ustułata.

SEnAPIAsS palustris.
OrnRrvs Monorchis.
Eprracris Nidus avis.
CAREX intermedia.
SPARGANIUM 7afansS.

—  dilatatum.
i ae dci"

—

ArnrnivxFilizfemina.
EOT I teris
NOCLEA iopteris.

IvsczaMANNIA Bźcornis,
—  asplenioides,

— complanata.
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[UNGERMANNIA serpyllifolia.
—- incisa.
pg! Rurcałta.

— byssacea.
xpnvm molle.
— aduncum.
—  cuspidatum:
—  triquetrum.
—  serpens.
—  cupressiforme,
— alopecurum,
— riparium.
— sylvaticum

Msrvu crudum,

 
—  compłanata.
— attenuata. p

— subtilis.  

  

„APZ

UsszEA forida. Aix Sirabedikj ©

|VARIOLARIA communis,
OpEGRAPHA obscura.
pm quinina.
RrvULARIA dura,
CaLicivM capitellatum,
Enrszvm padi, >
Racopbivm Xyłostroma,
Sremquiris żypłana?
CLAVARIA VisCOSa.

 

 
   — squamośsus,

EDALAEA quercind,
37*  
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TuELEPHORA rubiginosa. SPHAERIA fusca.
— pini. —  deusta.

HyYbsuM repandum. — tentaculata.
Pzziza Auricula. —_ disciformis.
HvysTrERivM pułicare. MosiLIiA cinnadarina,
SPRAERIA Spermoides. (TUBULINAPoz
—  digitata. 1821. d. 14 Lipca
— concentrica. z Rosień.

RADKA DRZE E

Dnia 14 Lipca udalismy się z Rosień do Bebir-
wia, gdzieśmy na łąkach, znaleźli oŁficie rosnące
lris sibirica, Gentiana Pneumonanthe, Pedicula-
ris Sceptrum carolinum, skąd dnia 16 przez Bar-
dzie do SŚrednika. Dzień 17 poświęciliśmy na
przeyrzenie zebranych roślin. W dniach.18, 19,
"30, „34; źwiedzilismy okolice, pomiędzy” Średni-
kiem a Jurborgiem; gdzie lasy.czarne ziodły po
większey części złożone, nie wiele nam nastręczyły
nowych i jeszcze od nas nie widzianych Poślic
Dnia 22 Lipca przybyliśmy do Jurborga, gdzieśmy
w dniach 25, 24, 25, 26, zwiedzili taneczne oko-
lice. Za wsią Doynami ku Rosieniom na royście,

- znaleźliśmy obficie Rubus Chamaemorus, Betula
'fruticosa, Empetrum nigrum, która tu nakształi
wrzosu większą część roystu pokrywa, ŚScheuze-
ria palustris i Schoenus albus; oprócz tego Le-
"dum pałastre, Faccinium uliginosum, Andro-
meda polifolia, są tu bardzo pospolite, równie
1 Drosera rotundifolia i longifolia. Z drugiey
strony Jurborga ku granicy pruskiey lasy złożone
z borów przeplatanych gdzie niegdzie błetami nic
nam prawie ważnego mię nastręczyły. Dzień 27,
28, 29, poświęciliśmy na zwiedzenie okolic od Jur=
borga, aż ku Taarogom; w exkursyach w tym cza*
sie odbytych , oprócz zwyczaynych iiuż widzianych
od nas roślin, na błocie przy karczmie Stołbowie
położonóćm, Łaukiesy zwanćm,znaleźliśmyBetula
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nana i Eriopkornm wvaginatum Gmel. Przez
dzień 50, 51, 1, i część 3, Sierpnia, przebiegli-
śmy okolice Taurog, Karopola, Botok, w których
oprócz skrytopłciowych roślin, bardzośmy mało.
z innych klas roślin znaleźli. Z Botok dnia 5 Sier-
pnia udaliśmy się do Szwekszń, pó drodze zuale-
źliśmy nad Jurą, Myrrhis odorata, i Neckera vi=
ticulosa; pod Szwekszniami na polach odłogiem
leżących na kamieniach, Zudocarponminiatum.,
Parmelia terebrata, Lecidea lapicida, Stereo-

caulon paschale. W Szwekszniach przez dzień 5, 6,
i część 7 zwiedziliśmy tameczne lasy, gdzieśmy
Taxus baccata, wskazany nam przez lesaików
obeyrzeli; znayduie się on bardzo rzadko w tych

puszczach w mieyscach cienistych, wilgotnych,
razem z iodłą i olszą; exemplarze, któreśmy
widzieli składaią się z gałęzi ścielących się, któ-
re zdaią się bydź odrostkami, od wprzód wy-
rąbanych pniów. W podobnych położeniach, a

mianowicie na pniach i wywrotniach rosną obfi-

cie Polypodium vułgare, i rzadko bardzo Po/y-

podium Phegopteris; tamże na kamieniach grani-

tu znayduie się Baeomyces rupestris. Ze Szwekszń
dnia 7 Sierpnia udaliśmy się do Retowa, tu wcx-

kursyach dnia 8 i 9, zwiedziliśmy obszerne błota,

za wsią Jankayciami zwaną, na których, Sp/a-

chnum ampułllaceum i inne rośliny naroyście,

Łaukiesach odkryte, powtórzonćmi znaleźli, oprócz

Betula nana; na polach suchych iałowcem zaro-

słych, rośnie tu obficie Carduus acaulis. Dnia 10,

udaliśmy się z Retowa przez Płungiany,Korciany,

do Kretyngi, tam dnia 11, przeyrzelismy zielnik

xiędza Pobereża, złożony z roślin okolic Korciaa

i Kretyngi; w nimeśmy widzieli Zunaria redivi-
va i Primula farinosa, które maią rość, pierwsza

nad rzeką Minią pod Korcianami; druga na wzgór-
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kach koło morza pod Połongą. ZKretyngi dnia 11
do Połongi, gdzie w'exkursyi dnia 12, znaleźliśm
Carduus acaulis ze strony Kretyngi, w podobnyc
położeniach iak i w Retowie; nad morzem: Sażlso-
la Kali, drundo arenaria, Carex arenaria, Hie-
racium saxatile, 1 na błotach tuż nad morzem
obficie Zycopodium Selago. Dla zwiedzenia dal-
szych okolic Połongi, zapewna iesżcze kilka dni
w nićy zabawiemy; poczćm udamy się po za gra-
nicy kurlandzkiey.

1821 d. 15 Sierpnia
z Połongi.

Ciąg trzeci determinowanych roślin.

MeELAwPYRVM crfstafum.
—  nRemorosum.

VERONICA agresfis.
Ints sibirica.
ScHOENCS a/lbus.
ERniopnoRum vaginatum Gmelin.
AGkRosTrts pulgarts.
—  Spica P'enti. .

CaLamMAGROSTIS Schłeicheri, Envum hirsutum.
ARUNDO Calamagrostis, ?
— arenaria. :

GaLivM palustre. HieRAciuM sabaudum,
PLANTAGO media.
PRIMULA farinosa,
VERBĄSCUM Ai2rUMu
CAMPANTŁA Cervicaria.

  
  

—rotundifolia. RENANTRES muralis,
GesTIANA Pneumonanthe: Canpuvs acaułis,
SALSOLA Kak. ARLINA vulgaris.
— hyssopifolia? EBRATULA £unctoria,

DRosERA rotundi/folia, IDENS cernua.—  longifolic — 8 radiata.
SzLiNvm palustre. sA:
Srvm łat:folium.
ANCELICA sylvestris, : | — arenarium. ,
CaucaLis Aathriscus. [svLA dyssenterica.
MynRuis odoraża. LiDAGO Pzirgaurea,
PARNASSIA pałustri$. ENECi0 pałudosus.
SCHEUZŁERIA palustris. —  Jacobaea.

_ EvPsokBia Hełroscopia. CAREX arenaria.
Rusvs Chamaemorus. D
CLisopopivM eulgare, EmPErRuM nigrum. a
MzsTRA arvensis,
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Taxus baccata.
Aspipivm Thelipteris,
— aculeatum.
—_ spinułosum.

Lrcorobivm selaginoides.
"e Selego, ,

PoLypopivm vułgare,
— Phegopteris.

BorRycaivM zrułaceińm,
Pouyrnicnum graciłe.
— yuccaefolium.

JUNGERMANNIA Baueri,
Hvrsum sałebrosum.
Leske4 pałudosa.
NzckEgA pennafa.
— witiculosa.

DicRasvm cerviculatum. .
QarnoTRicavmM pumilum.
GrmNosTomuM £runcatume
— ciliatum.

SpaAGNUM cuspidatum.
pe squaTrrosum.

SrLacasNuw ampullaceum,
BaEomYCES rupestris,
VARIOLARIA communis.
PonisA pertusa. | a

—  pulmonacea.
— terebrata.

AugcToniA chałybeiformie.
EvenstA prunastri.
RAMALISA fastigiata.

Coxrenva decimina.

RIivULARIA Perrucosa,
TREMELLA spicułosa.
AGanicvs flabelliformis,
Cvarnvs Olla.
EzizAa aeruginosa.

AscosoLUs inqu'nans.
'TuAELEPHORA Airsufa,
BoLErvs dimidiatus.— Gi

GzocLossum hirsutum,
RoEsTELLIA cancellata.

 

Reiestr Owadów.

 

    
   

  

1. SCARABAEvS horficola,
—  holosericeus.
— solstitialis.
— fimetarius.

„ Lvcąsvs tenebroides.
„ Bosrkicnvs /ypographus.
. SrLpHA obscura.
„ CnRYSOmELA ruficornis.

gg. CvRcvLio campanułae.
10. LEPTVRA quadrifasciata.
11. — sexguttafa.

Sow. R liwida. ń

13. —  sanguinolenta.
14. — atra.
15. — virens.
16. CicrspELLA coerulea:
b BvpREsTris rusfica+
18. CARAĄBUS nifens.
19. — spinipes. |
20. DRR murinus,

1. CrimEx porphyropterus.
PagZk

 

  

     

  

   

 

. Spmisx filipendułae.
. PRĄLAŁNA ngósenolkae
LrsBELLVvLA grandis.

30. PaRyGASEA łongicornis.
31. Apis violacea,
2. SIREx Gigas.

. TENTAREDO viridis.
£. Icaxeumos subfalcatuse
. Movscapellucens. PA

— womitoria.
)j. — grossa.
— rea. ad

59. Asitvs forcipatus.
40. —  crabroniformia.
41. BOMBILUS minor.
42. TaBANUS bovinus.
45, OesrRvs equinus.
44. Fonmica herculanea.
45,MonpELLAaculeata. e

1821. 15Sierpnia;

z Połongi. 
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RAPORT TRZECI.

W dalszym ciągu pobytu naszego w Połondze,
toiest w dniach 15, 10, 17 i 18 Sierpnia zwie-
dziliśmy dalsze okolice Polongi, a mianowicie łąki
i lasy ku Lipawie, aż do wsi Szwentannik rozcią-
gaiące się; tudzież lasy górę Birutę otaczaiące kuKłaypedzie, W pierwszych położeniach, znaydo-walismy na mieyscach od wód opuszczonych Aic-cia eristallina; na łąkach torfowych Swertia pe-
rennis, Saxifraga Hirculus; w zaroślach, Pri-
mula farinosa, Myrica Gale; na mieyscach wy-niośleyszych, Gentiana Amarella, Sesleria coeru-łea. Koło góry Biruty na piaskach Tragopogoncanum , Af'ssum montanum , Fiola decumbens?między zbożem, Ficia piłosa, sativa varnemo-
rosa Per., 1 Cakile maritimum na brzegu morza.Oprócz tego zebraliśmy kilka gatunków z rodzaiuFucus, iak: serratus, vesiculosus » Jfiliformis,purpurascens. Okolice Połongi są bardzopiasczy-ste, grunt jednak przez nawoz porostów morskichmchami tu zwanych, dosyć dobry plon wydaie;a mianowicie kartofle, żyto, owies, nadaią się tubardzo dobrze, Empetrum nigrum, pokrywa tuzarośle nakształt wrzosu. Połów ryb zatrudniaprawie iedynie mieszkańców ponad brzegiem morzaosadowionych. Naywięcey się poławiaią dorże islodki; pierwsze na wędy lub niewodami; drugietak nazwanemi sieciami dłoni Sieci slodko-we składające się ze 14 siatek, każda od 50 sążnidługości, a 14 sążni szerokości, średnica oka 13cala, opatrzonych z wierzchu pływakami, na ło-kciowych sznurachdo sieci przymocowanemi, uspodu znayduią się zawieszone ciężary , któreby siećwyprężoną utrzymać mogły bez zanurzenia pływa-ków. Takowe siatki razem związane, zapusczaią
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się do wody w linii prostey. Sledzie, które się
kupami trzymają, natrafiwszy na siatkę, staraią się
przebyćiw okach dosyć obszernych więzną. Czę-
stokroć ledwo się sieć z łodki wyrzuci, aiuż się
taka ilość sledzi w nię nabierze, iż z trudnością
do łodki zebrana bydź może, a nayczęściey znaczna
część sieci się odkrywa i do wody zanurza. |Inne
ryby, które się tam poławiaią są: Zisox Belone,
Sguałus Pristis, i innych wiele, których z opi-
sania tylko oznaczyć nie można było. Połow bur=
sztynów zatrudnia także wielu mieszkańców; łowią
ie, albo krytkami, które są sakami u spodu otworu
sklinowanćm drewnóm opatrzonćmi; albo rozko=
puiąc kupy porostów na brzeg morza po burzach
wyrzucone, w których niekiedy dosyć znaczney
wielkości bursztyny odkrywaią; ałbo też zimową
porą, kiedy czas pogodny, przez przerąbane wlo-
dzie oka, barsztyny nadnie morza leżące upatruią,
i upatrzone szczypcami umyślnie naten koniec spo-
rządzonemi wyciągaią. Trudniący się tym połowem
maią pewne znaki, które ich na ten hazardowny
połów prowadzą. A naprzód wiatry: wiatr lipa<
wski, czyli półnoeno-wschodni iest zupełnie niepo-
myślay, gdański zas, czyli zachodni, wielce temu.
połowowi sprzyia; oprócz tego, ieżeli woda mor-
ska przy brzegach, napełnia się gęsto porostami,
a naybardziey ieżeli wyrzuca kawałki zaokrąglone
gniłego drzewa (węgla brunatnego). Dnia 19 Sier-
pnia udalismy się z Połongi przez Szwentanniki,
gdzie się znaydował kiedys port, przez Szwedów
zarzucony , do wsi Papa, przy którym obszerne
się iezioro tegoż nazwiska znayduie. W podróży
tey napotykaliśmy rośliny okolicom Połongi wspól-
ne, oprócz: Atriplex patula i Polygonum are-
narium, któregośmy na piaskach ponad morzem
znaydowali. W iezierze Papa zebraliśmy Chara

» w
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hispida i Potamogeton gramineum, które zapeł-
niaią dno ieziora tak, że w wielu mieyscach trudno
się przez nie z czółnóćm przebić. Zamiarem naszym
było zdobyć na tóćm iezierze z niezmiernego mnó-
stwa kaczek, przynaymniey poiednym exemplarza;
lecz po przybyciu, gdyśmy się dowiedzieli , że to
iezioro było w arędzie, i bez pozwolenia arędarza
pikt na nie wstępu mieć nie może; dla krótkości
czasn nie mogąc iak za dwa dni mieć pozwolenie,
postanowiliśmy, zaniechawszy to przedsięwzięcie
udadź się w dalszą podróż. Dnia 20 więc o po-
łudnia udaliśmy się z Papy przez Ruczę, Gru-
zławki, do Sałant. W Sałantach w exkursyi 21,
Lolium perenne i Mentha aquatica, były iedyną
zdobyczą. Dnia 22 z Sałant do Barszczyc, podro-
dze na royście znaleźliśmy U£ricularia minor. Dnia
25 stanęliśmy w Kalwaryi, tam uwiadomieni od
XX. Dominikanów o położeniach tamecznych, mniey
dla nas obiecuiących, udaliśmy się 24 do Wiekszń,
gdziesmy brzegi Windawy zwiedzili. Tu się obfi-
cie znayduie Chaerophyllum aromaticum , Myr-
rhis odorata , i Sium latifolium, którego korze-
nia tutay w medycynie wieśniaczey na wiele cho-
rób, a mianowicie na nicstrawność z wódką za-
żywaią. Dnia 26 udaliśmy się z Wiekszń do Pur-
wian; tameśmy znaleźli: Botrychium matricariae=
folium, Chimacium dendroideum , Dicranum adi-
anthozdes,Hypnum uncinnatum , wiele grzybów,
„których dla niedostatku dzieł oznaczyć nie mogli-
śmy, i kilka Lichenów, iak: Sticta sorobicułata,
Collema Fespertilio , oraz innych kiłka gatunków.
Dnia 27 wieczorem przybyliśmy do Popielan. Dnia
28 zwiedziliśmy górę na lewym brzegu Windawy
położoną, w którey się wiele skamieniałości znay-
duie. Góra ta składa zię z kamienia wajiennego,
wielką ilość glinki zawieraiącego, skąd go raczey

aś,
%
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za Margiel stwardły mieć można. W tey skale
znayduie się mnóstwo petryfikacyi źwierząt wo-
dnych, a w szczególności z rzędu Crustacea. Ska-
mieniałości te są na wpół tylko massą wapieoną
przeięte, bardzo krodłeś rzadko napełnione, za
zwyczay na wewnętrzney części kryształkami spatu
wapiennego osadzone, które to kryształki od po-
spólstwa za skamieniałe tych źwierząt wnętrzności
są miane. Kamień wapienny znayduie się tam do-
syć w znacznych pokładach, nad nim idzie war:
sta gliny brunatoćy. Wiosną, kiedy rzeka iest we-
zbrana 1 obmywaiąctę górę, znaczne massy od nicy
odrywa, oprócz licznych skamieniałości,a miano-
wicie iednego gatunku, który nakształt kości pa-
cierzowey spiralnie zwinioney iest członkowany,
mnóstwo się także iuż kryształów; iuż kawałków
kulistych pyritużelaznego się odkrywa, lecz poło<

żenia tego pyritu z powieści nawet, oznaczyć nie
można było. Wdniu 29 zwiedziliśmy okolice na
lewym brzegu Wiadawy położone, lecz te nic nam
szczególnego nie nastręczyły. Dnia 50 udaliśmy
się przez Krupie do Zagor, gdzie zostawiwszy rze-
czy, udaliśmy się do Nitawy i Rygi. W. Nitawie
zwiedziliśmy muzeum narodowe, złożone z poczy+

naiącego się zbioru zoologicznego, mianowicie kur-
landzkich i ioflandzkich źwierząt, z biblioteki za-
wieraiącey piękny zbiór dzieł OWE ma-
nuskryptów aktowych do historyi kurlandzkiey słu-
żących , tudzież zbioru obrazów znacznieyszych Kur-
landczyków. Muzeum to utrzymuie się kosztem
gorliwych obywateli. Tamże zwiedzilismy ogród
barona O/fenberga, z samych ozdobnych roślin
złożony 1 aptekarza Zygry z officynalnych. WRy-
dze zwiedziliśmy bogate ogrody bandlarzów roślin
Zygry 1 IHagnera; tudzież muzeum mieyskie
złożone, z biblioteki do 12 tysięcy xiąg zawiera-

w, $
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iącey, zbioru minerałów miernego formatu; zbiór
zoologiczny iest dosyć bogaty, lecz dla szczupłości
mieysca, nie dobrze rozłożony. Z Rygi dnia 6
Września udaliśmy się przez Nitawę, Zagory, Sza*
wle, Kieydany, Kowno nigdzie się nie zatrzymuiąc
do Wilna, gdzieśmy dnia 15 Września wieczorem
przybyli. : ;
W czteromiesięcznym więc przeciągu czasu na

zwiedzenie części gubernii wileńskiey przeznaczo-
nym, pomimo zimno wiosenne, które przez mie-
siąc prawie całą wegetacyą wstrzymało i ciągłych
„deszczów, które tak w zbieraniu iako i przesnsza-
nia roślin nie przebyte czyniły przeszkody, tudzież
wiatry mocne, nie dozwalaiące uam żadnego razu
czasu bytności naszey w Połondze, towarzyszyć na
połów ryb, gdziebysmy płodami morskiemi wzbo-
gacić masze zbiory mogli; pomimo te mówię
przeszkody liczba iednak roślin zebranych do 700
dochodzi gatunków, owadów zaś przeszło 200.
W liczbie roślin znayduie się wiele takich, które
albo rzadko, albo ieszcze przez nikogo u nas po-
strzeżone nie były, iakiemi są: Całlitriche inter-
media, Circaea alpina, intermedia, Calama-

„ grostis Schłeicheri, Koehleria cristata, Sesleria
coerułea, Scirpus caricinus, Primula farinosa,
Salsoła Kali, Chenopodium villosum? Ribes al-
pinum, ŚSwertia perennis, Lunaria rediviva,
dlyssum montanum, Cakile maritima „ Denta-
ria bulbifera, Taxus baccata, Retula nana , My-
rica Gałe i wiele innych, a mianowicie z klassy
z driewE Zbiór roślin trawiastych i skry-
topiciowych nad inne klassy licznieyszy.

Wilno 1821. 5 Października.

4



 

Ciąg 4% roślin determinowanych.

Pasicum viride. » PARGANIUM simplex,
4 = _ Crue Gal, .. >_. ALIx argentea.   

     
   

ArRA canesścens. HARA krspida.
Fesruca decumbens. Ę d
Poa compressa. Lycoropivm clavatum.
SEsLERIA coerulea, — annotinum.
LoLivm perenne. xcnivm matricariaefolium.
PoramOGETOS gramineum. YpstM uncinnałum.
— natans. Curmacrvm dendrordes,

SaGiNAa procumbens. Dicnasvm adranthotdes. ©

PnimvLA farinosa. nruoTRicaum peliucidum.
Va1oLa declinata. 1icrA scrobicułata.
ERYTHRAEA raMOSISSIMA+ oLLEMA Vespertilio.
GzesriaNA Amarella. icciA crystallina.
ATRIPLEx patuła,
Cazesopopivm villosum?
ŚWERTIA perennis.
LasEkpirivm latifolium.
Epinosivm hirsufum,
ARENARIA rubra.

UsriLAGO segetum.
AGARiCUs inquinans,

Reiestr Owadów.
ś $. : j8. e dk) ja M
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testacea.  

  

   

    

V:cia pilłosa.
ść

, z iLvs forcipatus. :
— safiva war. nemoralis. — Zabradjorni.

li źTniroLivm filiforme. vs minor.
JasiosE montana, ABASUS bovinus.
AraRGIA autumnalis,

  

   

CaARDGUS us. Wiele się opibcź igojo znaydnie
SzsEcio sylvaticus. wadów , których dla nied A k
— vwiscosus. i e 3eł oznaczyć nie

BzrvLa fruticosa?
aa
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Rodzay rośliny rozróżniony i opisany przez An-
toniego ANDRZEIOWSKIEGO w Krzemieńcu 1818
roku (a).

Pracuiąc iaż od lat kilku w ogrodzie botani-
cznym ,krzemienieckim pod przewodnictwem sza”
nownego professora, doktora medycyny Bessera
znanego z pism i obszernych znaiomości w historyi
naturalney, a szczególniey przez wydanie flory ga-
licyyskiey; zaymowałem się przez dwa ostatnie lata
maybardziey śledzeniem przyrodzenia piękney rośli-
ny, położoney w katalogu naszego ogrodu, pod
nazwiskiem „Anthericum Liliastrum (b). Tćm zaś
chętniey do tego się przykładałem, iż przenaszana
z iednego do drugiego rodzaiu przez botaników,
nie miała dotąd pewnego właściwego sobie miey-
sca. Mathiolus, Tabernemontanus, Delechamp,
Kluzyusz, Bauhin, Morisson, nazywali ią Pha-
łangium, a Tournefort, dla wielkiego z kwiatów
do lilii podobieństwa, mianował Ziiastrum (c).
Wszelako oba te nazwiskanie podobały się Zin-
neuszowi. Sam niepewny mieysca, iakie zaymować
powinna, raz ią kładzie w rodzaiu Fłemerocallis ż
ostrzegaiąc, iż ma koronę sześćlistoą (d), gdzie też
 

(a) Chociaż ten artykuł znaydnie się inż pomiesczony w dziełe pod
tytułem, Cwiczenia naukowe T. 2. Str. 17%;iednakże zz%pismo peryodyczne nie bardzo iest u nas upowszechnione, a
nadto, nie położono w nićm opisu systematycznego, iak to
uczynił sam autor w rozprawie drukowaney r. 1818 w Krże-
mieńcu; przeto osądziliśmy za rzecz przyzwoitą, to wszystko
ta pomieścić, z przydaniem tylko obrazu sameyże całey ro—
śliny, z Trattinnika wziętego.

(b) Catał. pl. h. Cremen. 1846. p. 13.
c) Obacz synonimy przy końcu. j
5 Obs. B. Liliastrum T. Germen infra receptaculum corollae

hexapetalae Linnć Gen. Plant. p. 98. (edit. 1737.) sub
Hemerocallide.
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powiada „że przyrodzenie przybliża ią do Phalań-
gium 1 Adnthericum, ale cechy niektóre oddala»
ią (e)? drugi raż odnosi do w bow anthericum,
ale i ta wyznaie, iż cechy tego rodzaiu bardzo tu-
dno daią się oznaczyć (f); uważaiąc zas 4. Łilia-
strum, iako szczególną roślinę, powiada: „że iest
gatunkiem z rodzaiu /Anthericum, lecz zapytiie,
lakie są cechy, które ią z tym ostatnim łączą?” (g)

Poźnieysi botanicy, iuż to iednego, iuż drugie.
go trzymali się zdania. Haller położył ią w rodza-
iu Hemerocallis; Wilidenów w dziele Species
płantarum, zostawia rzeczoney roślinie, iako i ca=
iemu rodzaiowi temu, ńazwisko Anthericum; lecz
w dziele Hnumeratio płant. H. R. Berol. przy=
wraca iey nazwanie Linneusza i Hallera. Botani-
cy zeszłego Ea MO zachowali temu
gatunkowi iako i rodzaiowi całemu nazwanie Pha«
langium (Phalangere) Paięcznica Jundz., i pod
tóm imieniem opisana została przez 4. L. de Jus-
sieu; Poireta, Persoona, DeCandolla i Dumont
Courseta (h).

Sledząc cechy tey rośliny, przeszło przez dwa
lata, iak się wyżey powiedziało, uczułem potrzebę
pewnieysze naznaczyć iey mieysce. Badania troskli-
we przekonały mię, iż znayduią się bardzo ważne
różnice między charakterami tey rośliny i cechami
rodzaiu, do którego ią policzano. Mniemaiąc, iż
ona osobny stanowić może rodzay, zasięgałem ra-
dy naprzód pana Zessera, a potćm i sławnego

 

(e) Natura convenit cum Antker. EK "z
iis jungitur. Linnćsyst. nat. Halue 1760. T.II. p. 986,

(f)Gem.Bane.Ed. Wychardi pag. 170. nota Linnei.
(g) Generis huius species est, sed quis character uniet ?- Linne

Spec. Plant. Ed. 1I1. Find. 1764 p. 446. sub Antherico.
(b) A. L. de Jussieu Gen. Plant. Bdit, Usteri p. 59. lanych au-

torów obacz w synonimach,
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Fischera (i), którzy mnie pomocyswey nie odmó-
wili; ostatni, mianowicie przez list wielce naucza
iący raczył mię oświecić, nie tylko względem ro-
śliny moiey, ale nawet co do wszystkich znonoko-
tyłedonów ważne mi czynił uwagi. Ich więc wia-
domościami wsparty, i zasilony pomocą, którą czer-
pałem z bogatey krzemienieckiey biblioteki, ułoży-
iem tabellę porównywaiącą rodzaie wzmiankowane
z gatunkami, i z niey następną treść wyciągnąłem:

Roslina moia przyłączona do Phałazgium i Ile
merocallis okazuie charaktery iednego i drugiego
rodzaiu. Z pierwszym ma wspólne położenie i
kształt zarodka, liczbę listków korony, postać ze-
wnętrzną, nasiona, a mianowicie wschodzenie. Do
rodzaiu FHemerocallis ma podobieństwo z położe-
nia i kształtu korony, z kierunku pręcików, z for-
my zewnętrzney i zarodka; lecz porównywaiąc ich
charaktery podług prawideł Joka, daią się widzieć
tak znaczne różnice, iak'wprzód wielkie upatry-
wano podobieństwa. Stawiąc albowiem naszę rośli-
nę obok Złemerocał/is, na pierwszy rzut oka, wraz
postrzegać się daie ważny i uderzający charakter,
że ta ostatnia makoronę ieduolistkową, głęboko
sześćdzielną, która przy nasadzie w rurkę zarodek
otaczaiącą iest zrosła, i utrzymuje pręciki, kied
4. Liliastrum ma 6 listków korony zupełnieod.
dzielnych, bynaymniey przy nasadzie niepołączo-
nych. Zmamie wZłemerocałlis iest małe, niepo-
dzielone, równe albo pałeczkowate, nieco włoska-
mi porosłe; w moiey zaś roślinie prawiewielkości
zarodka i trzyklapowe. Torebka pierwszego troy-
kątna, w drugim zaś rodzaiu ma 6 kątów, _które
formuią łódki grzbietowe ścian i szwy w ich spo-
 

(i)Paa Doktor Fischer iest dyrektorem sławnego ogrodu bota-nicznego, hrabiego 4.Hiazumowskiego w Gorenkach nie da-
lsko Moskwy. e R:
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ieniu. Nasiona Zaliastri są kątowate, w Zlemero-
callis okrągłe, prawie kuliste. Kiełek w /łeme-
rocallis (flava) 1est w kierunku prostym w pośród
grudki, a zas w Zadliastrum zagięty, i w poprzek
ukośnie leży w grudce. Postać zewnętrzna rośli-
ny moiey nakoniec podobnieysza raczey do galun-
ków Hemerocałllis z liśćmi sercowatemi, a niżeli
do tych, które maią liście do Zdliastrum podobne.

Daleko trudniey upatrzyć różnicę, kiedy rodzay,
o który rzecz idzie, porównywam do Phałangium.
Dwa te rodzaie tyle maią do siebie podobieństwa,
że zaledwo następne oznaczyć można różnice. (ra-
tunki Phalangium, ile ich tylko widzieć mogłem,
maią statecznie koronę rozwartą, płaską, listków ko-
rony 6, te są na przemian iaiowe i lancetowate, tępe,
bez paznogciów; a w rodzaiu o który rzecz idzie,
korona kształt ma dzwonkowaty, albo raczey formy
leyka,6 listków naprzemian łopatkowato lancetowa=
tych, i lancetowato przewrotno iaiowych, paznogcio-
watych i cokolwiek spiczasto zakonczonych. Pręciki
w pierwszym rodzaiu zawsze są proste, w drugim
zaś nieco pochyłe. Znamie Phalangii podobne do
Hemerocallis, eo ie bardzo różni od Ziliastrum,
Zarodki obu są podobne, lecz nasienniki zupełnie©
różne. Wszystkie prawie Phałangii gatunki, maią
torebki kuliste, nieco iaiowate, (w iednćm tylko
Phal. Liliago nasiennik iest iaiowy), aWszystkie
trzy szwy ledwo znaczne i trzy rówki wdłuż środ-
kiem ścian idące. Torebka Ziliastrum iest iaio-
wa, iey trzy szwy wypukłe, a łódki na grzbiecie
ścian daią iey kształt sześciokątny. Nasiona ich
różnią się w tóm tylko, że w P/alangium są po-
dłużne, tróyboczne, cokolwiek zgięte, dachowkowa-
to we dwa rzędy ułożone w komorkach, kiedy na-
siona Ziliastri formuią zawsze piramidy 5 lub 4 -
boczne, we środku komorek we 5, a na wierzchu --

Pam. Farmaceut. FVil, 'T. Il. N. 4. 38 śroia 4
a
k,

4,

+
uP_»
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i u spodu we dwa rzędy ułożone. Skład wewnętrz-
ny nasion iednostayny, wyiąwszy, że kierunek sa-
mego kiełka w Phalłangium nie tak ukośnie leży
i mniey iest zakrzywiony jak w Zaliastrum. Co
do rozwiiania się nasion, widziałem wschodzące
iedne i drugie, iako też i Anthericum annuum ,
lecz pomimo nay pilnieyszego śledzenia, żadney do-
strzedz nie mogłem różnicy. Wschodzenie Hlemme-
rocał. fłavae iest prawie iednakowe.

Te są wypadki śledzeń, przeszło dwuletnich, te
charaktery stanowiące różnicę rośliny, którą aż do-
tądwystawiano pod tylą rozmaitemi iey nie wła-

 ściwemi nazwiskami (k). Z tego przekonałem się
dostatecznie, że nie należy do żadnego z rodzaiów,
z któremi ią porównywałem, i że za przykładem
tych co oddzielili Złźasia od Głladiołus, Trichone-
mna od Ixia, Muscari od Hyacinthus, Połygo-
natum, Mayanthemum i Slateria od Convalla-ria, a uawet Anthericum od Phalangium , nie ró-
żniące się od niego prawie niczćm więcey, iak przez
to, że ma pręciki kosmate, moia roślina po- winnaby stanowić rodzay osobny, ponieważ roz-- różniaiące ią charaktery tak są ważne, iak te, któ-re sprawiły, iż oddzielono wspomniane rodzaie.Utworzyłem więc rodzay osobny, maiący chara-kiery bardzo znakomite i wyraźne (1).
 

(k) Życzyćbynależało, powiada P. Fischer, ażeby dokładnieprzey-e rodzaie Anthericum, Phalangium i sent i że-by ie do mieysc właściwych Poodnaszano. Wynikłyby ztąd za-pewne rodzaie nówe. Anthericum squammaeum, które Lin-neusz opisuie, Phałangia przygórka dobre nadziei, NoweyHolandyi, a mianowicie galauki Hiemer. z sercowatemiliśćmi, zasługuią na ściśleysze badania. :(0) Trattinnik (Flora des Qesterreicheschen Kaiserthumes B. 2Heft. 21.) (22) n? 184 (1879). powiada, że chociaż tę roślinę. podług Poireta i PersoonaPhalangium nazywa, iednakżebynie chciał zgodzić się na to, ażeby ią w tym rodzain umie-sczano; wszakże mniey jest ieszczę skłonuy ią za Anthe-ricum, albo za Hemerocallis uważać, Naylepiey byłoby, mó-
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Niech mi przeto wolno będzie dadź tey roślinie
nazwisko Czackiego (m), nazwisko męża, którego
cnoty i geniusz są szanowane nawet przez obcych:
męża, który był ozdobą swoiego kraiu, i którego
strata mazawsze nieodżałowaną zostanie. Niech
mi będzie wolno, mówię, zachować w roślinie,
która moiey oyczyznie iest właściwą, nazwisko te-
go, który nie tylko wielkim swym wpływem wzno-
sił i uświetniał umieiętności w Polszce, ale nawet
okazał się przychylnym opiekunem kunsztów i nauk,
a w szczególności botaniki; nazwisko męża, który
zawsze był oycem nieszczęśliwych, wdów i sierot.
Tego męża nakoniee, którym szczyci się oyczyzna,
iż go na świat wydała, w którey wziął swe wy-
chowanie i ukończył życie uświetnione tak w za-
wodzie publicznym iako i domowym.

CEA GKRPA:

Hexandria monogynia Linn. Asphodeli Jussieu.

Character essentialis.

Corolla hexapetala imfandibaliformi-campanu-
lata: stamina declinata; stigma trilobum; capsula
subhexagona, tilocularis, trivalvis; semina an-
gulata. :
 

wi dalty, nowy z niey zrobić rodzay i wskrzesić nazwisko dla
niey Afllobrogia. Podał on w dziele wspomnionćm dosyć
dobrą rycinę, iednakże w tóm nadewszystko uchybia, Że
w znamieniu trzech nie okazuie klapek wyrazistych, ale ie
rawie pałeczkowate wystawia. Rośnie ug niego w Lom-

ża, bordy: weneckiey, w królestwie illi yskićm i w Kroacyi,a
podług Schułtesa i w Galicyi— Widać z tego, że Panu 7rat-
tinnikowi prace P. Andrzesowskiego nie były ieszcze wiado-
me, chociaż ten ostatni, rodzay przez siebie wyiaśniony, iuż
w roku 1818 drukiem ogłosił. (R)

(m) Możnaby mnie zarzucić, iź usawam nazwanie dane przez 7Tour-
neforta, lecz uczyniłem to, idąc za powagą Linneusza, któ-

był przeciwnym wszystkim barbarzyńskim nazwiskom za-
kończonym na astram. żó*
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Character naturalis.

Corolla infandibuliformi-campanalata, petala sex,
tria exteriora obovato-lanceolata, tria interiora
spathulato-lanceolata, omnia acutiuscula, tri-
nervia, undulata, marcescentia, unguibus cari-
natis, apice subreflexo.

Stamina sex declinata, apice adscendentia corolla
breviora, tia inferiora superioribus longiora;
filamenta subułata, antherae oblongae, versa-
ules.

Pistillum germen ovatum, stigmate paulo maius
sex sulcum, sulcis valvularum dorsalibus pro-
fundioribus inde subtrigonum, stylus declina-
tus, triqueter, longitudine staminum, stignia
subcapitatam, trilobum.

Pericarpium capsula, ovata suturis carinisque
valvalarum prominulis hexagoba, trivalvis, tri-
locularis, valvulis medio septiferis, suturis filo
simplici saepius connexis.

Semina angułata pyramidata; apice et basi locu-
lorum bi-medio autem triserialia, embryone
teretiusculo incuryo, oblique in perispermo po-
sito, centripeto.

Germinatio. Perispermum cum cotyledone ad ba-sin vaginae primariae adfixam, filo pendulum.Hlabitus. Flores in scapo simplici spicati, spathis(bracteis Zn.) suftalti, folia radicalia, grami-
nea, radix fasciculata.

Czackia Ziliastrum (u).
PhalangiumMatthioliIP, Tabernemont. 358.
Ph. dllobrogicum maius Clusius app. alt.
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Ph. magno flore, Bauhin Pin. 29.
Ph. flore Lilii Morisson Hist. plant. sect. 17.

tab. 1. fig. 8. p. 338.
Liliastrum alpinum maius et minus 7'ourne"
fort Jnst. R. herb. t. 1. p. 369. et Elem.
de Bot. t. I. p. 297. tab. 194.

Hlemerocallis floribus spicatis secundis Złaller
Helv. Il. 1230. p. 112.

H. Liliastrum Linnei Syst. nat. t. II. p. 142.

H. Liliastrum Allioni Fl. Pedem. 1856.
Anthericum Liliastrum Linne Spec. plant.

Ed. II. Vimdob, t. 1. p. 445. IVUldenow
Spec. plant. t. II. p. I. pag. 142.

Hemerocallis Liliastrum Miuld. Enum. pl.
H. R. Berol. T. I. p. 389. i sw

Phalangium Liliastrum Persoon Syn. płant.
t. 1. pag. 569. |

Decandolle płantes Liliacóes par Redoute
t. 255 (excluso synonymo Scopolii) Dumont
Courset Botan. Cultiv. t. II. pag.224 (0).

Opusczam tu opisanie gatunkowe, ponieważ
to ze wszystkich względów bardzo dokładnie usku-
tecznione iest przez P. Decandolle, dodam tylko,
że kwiaty nie są tak wielkie iak daią się widzieć
na rycinie P. Redoutć, i że maią zapach bardzo
przyjemny, podobny do konwallii i iaźminu. Ro-
ślina ta obficie się znayduie na Alpach, natrafia
się wszelako i w Polscze w okolicach Puław i

Kazimierza, chociaż dosyć rzadko.

 

(o) Pomiiam tu wiele synonimów cytowanych przez 77'illdenowa,
ponieważ nie podobna mi było widzieć ie wszystkie. Co do

cytacyi Skopoliego, mniemam, że sławny autor dzieła pod tytu—
łem Plantes Liliacćes, omylił się. pca: powa?
aelus Skopoliego iest Hemerocallis flava, iak to

po można zopisaniaT. I. p.152. n. 420. :
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Obiaśnienie ryciny.

Tab. FI. Fig. 1. Cała roślina z kwiatami Cza-
ckia Liliastrum.

Fig. 2. a. Cała korona kwiatowa.— b. listek
korony zewnętrzny.— c. listek wnętrzny.— d. prę-
ciki. — e. słapek z zarodkiem.— f. zarodek po-
przecznie rozcięty.— g. znamie.— %. znamie roz-
cięte poprzecznie. — 4. torebka.— £. torebka roz-
pękniona.— /. taż poprzecznie rozcięta.— 7n. scian-
ka oddzielona.— . układ nasion w komórkach.—
o. nasionko górne lub dolne.— p, nasionko ze śro-
dka torebki.— q. nasionko powiększone.— r. toż
nasionko rozcięte dla okazania kiełka.— 5. toż sa-
mo przecięte poprzecznie.— ż. nasionko wscho-
dzące.

Fig. 3. 1. nasionko Phałangii ramosi. — 2. 3. toż
samo rozcięte wdłuż i w poprzek dla widzenia kieł-
a.— 4. torebka Phalangii ramosi.— 5. torebka

Phalangii Liliago.— 6. układ ich nasion w ko-
morkach.— 7. korona otwarta, płaska, tegoż P/a-
langium z iego pręcikami prostemi, i słupek ze
znamieniem prostćm.

 

Rozprawa Kaietana MoNTI o nowym rodzaiu
rosliny pod naźwiskiem ALDROVANDIA (a).
Przełożył Xawery W oLEGANG.

Opisuię łu i podaię rysunek rośliny na bło-
tach około Bononii dziko rosnącćy (T'ab. XZ2.)
 

(a) Caietani Montii de Aldrovandia novo kerbae palustris genere-De bononiensi scientiarum et artium instituto atque aca*demia Commentaru. Tomi secundi pars tertia. BonontaeMDCCXLVII. p. śoś. t. 13. Taż rozprawa znayduie się prze-łożona wdziele Collection Academique Tom X. de ła part.Etrangere. trad. et redig, par M. Paul, 1793. p. 401. takżez ryciną.
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gdzie naprzód z kwiatami i owocami postrzeżona
została. Uważać ią należy za nową, pomimo

to, że Anglik Leonhard Pluckenet, w końcu

przeszłego wieka zdaie się o niey w swey Phyto-

grafii wspominać; lecz on powiada, że iest indyy-

ską, a nie włoską rośliną; a chociaż iey przyłączył

rycinę (b), zowiąc ią soczewką wodną indyyską

(lenticuła palustris indica), wszelako liście tak

niewyraźnie wydał, że sprawiedliwie wątpić nale-
ży, czyli iest tą samą, którą ta mam opisać; o kwia-
tach zaś i owocach avi on, ani kto inny wzmianki
nie uczynił, a zatóm nie można było dotąd wiedzieć

do iakiego rodzaiu i gatunku ią odnieść i iak na-
zwać należy. My pierwsi dostrzegliśmy kwiatu i

owoców, a ze ścisłych badań przekonaliśmy się

iż zupełnie nowy stanowi rodzay, a zatćm i no-

wego potrzebowała nazwiska: ponieważ między

soczewkami wodnemi (/enticułae palustres), kióre

albo żadnych, albo bardzo niewyraźne maią kwia-

ty, umiesczona bydź nie może: bo ieżeli spra-

wiedliwie wyłączyli botanicy z ich rzędu, tak na-

zwane czworolistną 1 padewską, quadrifolia et

patavina, tedy słuszniey tę roślinę oddzielić na-

leży, która wyraźne i doskonałe ma kwiaty, z li-

sikami korony. Z tych przeto względów mamy
prawo, nowćy i mało znaiomćy roślinie, a od nas

do pewnego rodzaiu odniesionćy, nadać naźwisko;
tóm bardziey zaś, że kwiatostan, owocowanie, i

postać ićy zewnętrzna do żadnóy zeznajomych

nie są podobne. A że u botaników zawsze było

zwyczajem, nazwiska, znakomitych mężów w tym

przedmiocie celuiących, nadawać roślinóm, iak

 

(b) Pluckenet alm. vol. IV. Tab. XLI. p. 211. fig. 6. Rycinę
Pluckeneta Tab. V. fig. 20. wiernie z kopiiowaną tu przyłą-

czamy, dla porównania z tą, którą autor podaie. (R)
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to uczyniono dawniey z rodzaiami Poeonia, Eu-
phorbium, Gentiana, Kupatorium; a w czasach
nowszych z rodzaiem Cortusa; przeto postanowi-
łem, z okoliczności nowo odkrytego rodzaiu ko-
rzystaiąc, pamięć uwiecznić naszego uczonego współ-
członka Ulissesa Aldrovanda, założyciela publi-
cznego ogrodu bonońskiego, wybornego nie tylko
filozofa, ale i botanika, któremu nauka poznawa-
nia roślin i cała historya naturalna w ogólności
nie mało winne.

Nazwałem przeto roślinę pomienioną .4/dro-
vandia. Nazwisko to słażyć będzie wszystkim in-
nym, które co do kwiatów i owocowania okażą
się do niey podobnemi, i z kształtu powierzcho-
wnego nie bardzo będą różne. W Europie zna-
lazł ią u mas pierwszy Jan Karo/ Amadei lekarz
bonoński, którego wielu z obcych członków tego
zgromadzenia zapewne pamięta. Mąż ze wszech
miar godny i biegły w nauce roślinuey, który się
od Jakóba Zanoniego sławnego botanika od mło-
dości uczył, i który aż do podeszłego wieku nay-
więcey nią się zaymował, w badaniach mikrosko-
picznych nadzwyczayną miał wprawę, tak dalece,
iż naydrobmieysze nasiona umiał poznawać ziakiey
pochodzą rosliny. Mieszkaiąc w Butrium, gdzie
praktykował, często zwiedzał błotniste Dułiołu 0-
kolice, w celu śledzenia roślin wodnych, które
obficie tam rosną. Tamże pierwszy raz naszą zna-
lazł roślinę, po większey części w wodzie zanurzo-
ną, ale ze składu szczególnego i położenia liści,
bardzo różną od tych, które znał w stanie natu-
ralnym lub ze sztychów. Nie wahałby się on o-
głosić ią wnet za nową, gdyby go nie wstrzymy-
wało, że ieszcze kwiatów i owoców, (które bardzo
rzadko wydaie) nie widział. Exemplarze więc u-
suszoney Leliusowi Iriumfetti wówczas professo-
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rowi botaniki u nas, moiemu oycu, i kilku też
innym botanikom zagranicznym posłał. Wszyscy
mu odpowiedzieli, że w samey rzeczy nową zdaie
się bydź rośliną, ieżeli tylko nie iest tą samą so-
czes o którey wspomina P/uckenet w swey
Phytografii i Almageście (.4/magestum botanicum),
w dziełach świeżo wtenczas do Bononii sprowa-
dzonych. Wszakże „4madei pomimo naywiększą
usilność, kwiatów i owoców dostrzedz nie mógł.
Po kilkoletnićm nakoniec mieszkaniu w Butrium,
powrócił do Bononii, zkąd mu wszelako okoli-
czności na częste exkursye botaniczne wyieżdżać
nie pozwalały, iakby rzecz tego wymagała.

Po śmierci J, Amadei, gdy ia i sam miałem
zręczność bywania w tamtych stronach, i gdy ka-
załem zewsząd przynosić rozmaite wodne rośliny
dla rozmnożenia ich w ogrodzie, przypadek zdarzył,
że pomiędzy innemi znalazł się exemplarz dopiero
wspomnianey z owocami, a nawet i z kilką kwia=
tami ieszcze mierozwinionćmi, które abym mógł
widzieć należycie rozkwitł+, wsadziłem do wazonu
napełnionego ziemią błotnistią z mułem zmieszaną,
i przez dni kilka trzymałem na słońcu, często się
przypatruijąc, ażeby nie stracić zręczności widzenia
kwiatów, ieśliby te były nietrwałe. Jakoż docze-
kałem się zupełnych i należycie rozwinionych , z któ.
rych i rodzay mogłem zadeterminować i całą opi-
sałem roślinę, czego nikt ieszcze dotąd nie uczynił.
Nie przestając na tćm, starałem się o zrobienie przez
biegłego artystę iey rysunku. (który tu iest dołą-
czony, Tab.7. fig. 21.) e!

Opisanie. Aldrovandia, iak i wiele innych bło-
tnych roślin, zupełnie iest zanurzona w wodzie,
iednakże czasem zdaie się bydź miby pływającą.
Włókna korzeniowe nie zawsze są w ziemi utkwio-
ne, ale prawie pływaią; chociaż nie rośnie na głę-
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binach stawów, ale nayczęściey na błolnistych 1 za-
rosłych brzegach.

Łodyga pospolicie poiedyncza, na piędź długa,
czasem dwoista, iedną wide gałązkę, która za-

wsze bardzo bywa krótka i nigdy długości główney
łodygi nie dochodzi. Stawy na łodydze i gałązce,
(ieśli się ta znayduie), liczne są i skupione, które
7, 8,lub g, listków otacza w koło promienisto uło-
żonych, iak w Marzannie (Rubia), ale te są zgru-
białe, we wnątrz niby gąbezaste, ze strony gdzie
się ze stawami łączą węższe; w drugim zaś koń-
cu, coraz się rozszerzalą i niby przytępione, sześcią
zielonemi zakończone włoskami, między któremi
znayduie się pęcherzyk poprzecznie zawieszony,
szczególnego składu, błoniasty, półokręgowy, zie-
dney strony wydęty i spłasczonym otoczony brze-
giem; z drugiey niby grzebykowaty.  Pęcherzyki
te, iak się powiedziało ukośnie są osadzone na li-
ściach między włoskami ie otaczaiącemi, wszystkie
pod iednym kątem nachylenia, aich grzebyki wie-
dną stronę bywaią zwrócone tak, iż każdy staw
z przyległemi liśćmi od łodygi oderwany, wyra-
ża nieiako młyńskie koło, którego promieniami są
liście, a poprzeczkami wodę spadaiącą przyymnią*
cemi pęcherzyki. W Sierpnia kwiaty okazywać
się poczynają, ale to rzadko się trafia, i dla tego
nawet niespracowany „Amadei ich nie widział. Ka-
żda łodyga nad dwa lub trzy kwiaty nie wydaie,
które osadzone są na długich szypułkach lisćmi
promienisto otoczonych, tak wszelako, iż stawy,

z których szypułki wychodzą częstokroć, bardzo by*
waią oddałone, pospolicie iedna na środku łodygi,
druga na gałązce boczney; szypułki dłuższe są od
liści, zpomiędzy których wyrastają, ztąd kwiaty
łatwo się daią postrzegać.

Kwiaty maią kielich trwały pięćdzielny, głę-
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boko wcinany, mięsisty, zielonego koloru. Korona
pięćlistkowa; listki długie zaostrzone, białozielo-
nawe, prawie długości przedziałek kielichowych,
albo usa co mnieysze, te ręką rozłożone (bo sa-
me rzadko się rozwiiaią), formuią okrąg, którego
średnica dwie liniie wynosi. Pośród kwiatu znay-
duie się zawięź, czyli iak Z'ournefort nazywa słu-
pek kształtu kulistego, dosyć w miarę kwiatów
spory, na którego wierzchołku znaydnie się pięć
znamion zakrzywionych, a te są krótkie, białe;
około słupka pięć pręcików , których główki pył-
kowe żółte; po opadnienin listków korony z prę-
cikami, sam tylko pozostałe kielich, a zarodek wzra-
sta, kulistego nabiera kształu, i powoli doyrze-
waląc wielkości ziarna pieprzowego dochodzi, na
którym pięć ledwo znacznych postrzegać się daie
kątów. Torebka iednokomórkowa, zawieraiąca 0-
koło dziesięciu podłużnych, czarnych ziaren, ate
bywaią na wnętrzney ścienie osadzone.

Ponieważ ta roślina, iak się iuż powiedziało,
rzadko kwitnie i rzadko owoce wydaie, przeto roz-
mnażaniu się iey przyrodzenie innym zaradziło spo-
sobem. Nayczęściey powstaią w poźney iesieni na
końcu łodygi oczka, iak w niektórych innych bło-
twych roślinach, które są zlistków ściśle zwiniętych
złożone. Oczka takowe na początku zimy, gdy
inne części roślin gniią, opadaią na dno i utrzymuią
się pod lodem, aż do początku następney wiosny:
w ten czas, gdy przez ciepło słoneczne lody sto-
pnieią, w krótkim czasie wyrasta wspomniona ro-
slina. Za pomocą zaś powietrza zawartego w pę<
cherzykach lisciowych, poczynaiących się rozwiiać,
na powierzchnią wody wypływa.

Ten sposób rozmnażania się bardzo iest podo-
bny do tego iaki się odbywa w roślinach przez
korzenie cebulkowe, a w drzewach przez oczka, i
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niekiedy przez wyrostki. Maiąc podostatkiem świe-
żey rośliny, śledziłem ićy dalszych własności; smak
ićy na początku nieco słodkawy, poźniey zaś gorz-
ki i cierpki, żadnego prawie nie ma zapachu,
oprócz iaki mieć zwykły rośliny wodne od ich sie-
dliska pochodzące. Tę ieszcze postrzegłem w nicy
szczególną własność, że tak świeża iako i zasuszona
kolor ma zielony, ale włożona do papieru dla za-
suszenia, ślady czerwone, kształt swóy dokładnie
w naydrobnieyszych nawet częściach wyrażalące,
zostawuie, 1 to się przez kilka arkuszy przebiia do
których się wkłada; dziwnieysza zaś że to sprawia,
nie tyłko świeża, ale nawet i ususzona, po kilku
miesiącach. Farbierze używaią gatunek mchu wscho-
dniego (Roccella tinctoria), do farbowania wełny
na kolor purpurowy; rozumiałbym, że i nasza ro-
ślina chociaż iest wodna, mogłaby w tym celu bydźKopa no. ; -

Pozostaie mi ieszcze otworzyć zdanie, czy ro-
zumiem, że nasza -//drovandia iest soczewką, (/en-
ticula) Pluckeneta, © czćm iak się wyżey powie-
działo, Zeliusz T'riumfetti i móy oyciec za życia
ieszcze 1 „Amadei wnosili. Jeżeli mam otwarcie
powiedzieć, tak się rzecz ma a nie inaczey: albo-
wiem i postać pawierzchowna w obu iednostayna,
iakiey w innych znaiomych zgoła nie ma; igałązka
iedna boczna iliście na łodydze skupione, z wysta-
waiącćmi włoskami. Ale się temu sprzeciwia, że
Pluckenet lentikulę swoię nazywa indyyską, i że
w rysunku nie wązkie liście sześcią zakończone
włoskami z wiszącym iakby pęcherzykiem wydał,
ale prawie okrągłe i tylko przy nasadzie opatrzone
włoskami (c). Wszakże dobrze wiadomo, że rze-
czony autor większćy części roślin, których ryciny
 

(c) Obucz Tab. F.fig.20. (T)

 
|

|
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dołączał, nigdy w stanie świeżym nie widział, lecz
z rozmaitych kraiów naystaranniey ususzone zbierał
i kazał ie rysować; przeto łatwo stać się mogło, że
1 tę między innćmi z błotnych roślin ze Włoch do-
siał, a zatwaciwszy może notatkę, na którćy było
wyrażone mieysce gdzie się znayduie, maiąc prawie
nieźliczone mnóstwo roślin indyyskich, także i ią
do nich policzył; gdybyśmy przypuścić niechcieli,
że mie tylko we Włoszech ale i w Indyach dziko
rośnie. Co zaś do omyłki w liściach, ta zdaie się
ziąd wynikać, że rysunek robiony był z rośliny
suchey. !

Nie mogę zdania mego lepiey potwierdzić iak
powagą uczonego Jana Jakóba Dil/eniusa, który do
naysławnieyszych wieku naszego botaników należy.

Ten znakomity badacz natury, pracuiąc nad
ukończeniem słownika (Pinax) roślin, zaczętego
przez Wilhelma Sżerarda, miał sposobność przey-
rzenia wszystkich materyałów, które on akademii
oxfordzkięy zostawił, iuż to w mnóstwie rękopi-
smów rozmaitych botaników zagranicznych i angiel-
skich, inż w zasuszonych exemplarzach roślin, a
nawet i pism samego Płluckeneta; gdy zapytany
został od moiego oyca, który mu exemplarze tey
rośliny przesłał, coby sądził o niey? nie wahał się
odpowiedzieć, iż ma za rzecz pewną, że iest tąż sa-
mą co soczewka Pluckeneta. Pomimo to iednak
sprawiedliwość oddać należy Janowi „/madei iako
pierwszemu, który tę odkrył roślinę w stanie
przyrodzonym; pierwszy skład wszystkich ićy czę-
ści (wyiąwszy kwiatostan i owocowanie) podług
prawideł botanicznych rozpoznał, wskazał miey-
sce rośnienia i dalsze okoliczności tyczące się iey
wegetacyi naystaranniey zebrał, a przez to ułatwił
nam sposobność za poznaniem kwiatów i owoców;
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których on nie mógł wyśledzić do zrobienia do-
kładnego dla botaników opisu. Przy tćy okoli-
czności podała mi się zręczność oddania dawno
należnćy czci pamiątce 4/drowandego. Wszakże
często mię zastanawiało, że gdy w oznaczeniu ro-
ślinń amerykańskich nowo odkrytych, P/Zumerius
wszystkich prawie znakomitszych botaników na-
źwiska uwiecznił, do których należą rodzaie Bau-
hinia, Matthiola, Clusia i t. d., i kiedy przy
padkiem niektórzy zapomnianymi zostali, tych Mi-
cheli, ZHłouston, Gronovius, i Linneusz z po-
źaieyszych, użyli naźwisk do oznaczania rodzaiów,
które sami powynaydowali; o naszym zas „4/dro-
wandim nikomu %a myśl nie przyszło; może to
ztąd pochodzić, że z dzieł które powydawał tru-
dno było osądzić, aby miał bydź tak wielkim bo-
tanikiem, iakim iest w istocie. Lecz my posiada-
iąc bogatą bibliotekę, którą po nim akademiia
nasza odziedziczyła: poznawszy tyle dzieł iego
botanicznych, przygotowanych do ogłoszenia z przy”
łączonemi do mich rycinami, i 16 woluminów
ususzonych roślin, w których prawie wszystkie
znayduią się za iego czasów poznane; śmiało mo-
żemy do innych tak znakomitego męża zalet, tę
ieszcze przydać, że do nayznacznieyszych wieku
naszego botaników policzony bydź może: iakoż
za takiego ies. uważany w dziełach Matthiola,
Gesnera, Bauhinów , Kluzyusza, Lobeliego i
Maranthy, z którómi w ciągłćy zostawał korres-
pondencyi. Ci wszyscy go przyiacielem, a niektó-
rzy nauczycielem swym nazywają. Z tego wypa-
da, że i nayściślćy zachowuiąc prawidła pamiętne-
go Zinneusza, iż się nie godzi nadawać roślinom,
nazwisk mężów uczonych w innych przedmiotach,
a nie botaników doskonałych; nie można odmó-
Wić tego zaszczytu A/drowandemu, ponieważ nie-
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tylko gruntownie uczonym się okazał, ale i mię-
dzy botanikami niepoślednie zaymował mieysce.

(Pamiętny w dzieiach nauk U/isses Aldrowan-
di, urodził się w Bononii r. 1522, gdzie był pro-
fessorem: umarł tamże wr. 1605. Wiele dzieł
zoologicznych i anatomii porównawczćy zostawił:
z botanicznych, Dendrologia, ogłoszona przez
Ovid. Montelbani we Frankforcie ;690. foł. (K.
Sprengel Gesch. d. Botanik B. 1. s. 378.) (1817).

Obiaśnienie figur.

Tab. P.fig. 21. a. Roślina z kwiatami i owocami.—
b. Liscie promienisto około stawu położone. — c. Liść
pęcherzykiem zakończony, widziany pod drobno-
widzem.— d. Takiż liść ro oderwaniu pęcherzy-
ka. — e. Pęcherzyk od list a oddzielony.— f. Ten-

że roztworzony.— $. Kwiat pod drobnowidzem

powiększony.— A. Owoc rozwarty z wysypuijącćmi
się nasionami.

Dla uzupełnienia tego artykułu, kładziemy tu
poźnieysze tey rośliny przez różnych botaników
opisanie. 2

Houttuyn (d) powiada, że kwiat otacza zaro=
dek Aldrowaody, kielich pięćdzielny, korona pięć-
listkowa, listki iey podłużne, zaostrzone iak kieli-
chy; pręcików ma pięć, zarodek 5słupkowy; to-
rebka nasienna kulista, tępo 5kątna, iednokomór=

kowa, Śklapowa i 10 podłużnych zawiera nasion.
Listki korony, działy kielicha i pręciki, równey są
długości; słupki bardzo krótkie z przytępionćmi
znamionami. Liście okrągławe, prawie 1ak wrząsie
Lemna, ale przy tych znayduią się u spodu dwie
nitki osadzone. Cała roślina mnóstwem opatrzona

he adnie

(d) Pflanzen system. Th.6.S.264,
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pęcherzyków. Rość ma we Włoszech i w Indyach
wschodnich na błotnych mieyscach.

Aldrowanda pęcherzykowata, A/drovanda ve*
sicułosa Lin. Mont. Act. bon. II. P. 3. p. 404. t. 12.
Lenticuła pałustris indica, foliis subrotundis,
binis capillamentis ad imum barbatis. Pluck.
alm.211. t.41. f.6.

Aldrowanda pęcherzykowata, należy do roślin
wodnych. Utrzymuie się na powierzchni wody za
pomocą pęcherzyków iakićmi iest opatrzona, i zda-
ie się mieć wielkie powinowactwo do rodzaiu /)70-
sera lubo mieysce dla niey w układzie naturalnym
nie iest leszcze oznaczone). Łodyga ićy mała, ziel-
na, na 4-6 cali długa, i wielą otoczona drobnćmi
listkami, które są gęsto po 6 lub 8 w okręgi ułożo-
ne. Każdy z tych listków iest wązki, klinowaty,
brzeżysty, zakończony cztćrema nitkami, zawieraią-
cy w srodku pęcherzyk.

Kwiaty są drobne, małe, ramienne, ogónko”
wate; kielich trwały głęboko pięćdzielny; dzwon:
kowaty, przedziałki wklęsłe iaiowate; listków ko-
rony pięć, podłużne, spiczaste; pręcików 5, dłu-
gości listków korony; zarodek prawie kulisty, na
którym pięć krótkich osadzonych znaydnie się słup-
ków. Owoc, torebka pięćklapowa, iednokomór-
kowa (5kątna) i 10 zawiera nasion (do ścian torebki
| ezzyy OŻE Roślina ta znayduie się w wo-
dach stojących we Włoszech i w Prowancyi. Mnie
zakommunikowana została przez P. Artaud, Li-
eutnant-genćral de la Senechausee dArles, któ-
ry powiada, że iest pospolitą w okolicach tego mia-
sta; Encycłopedie methodique, botanique par
Juamarck T.1.t.220. Rycina z tegoż dzieła wzię-

- ta Tab.F. fig.22. a, b, oznacza listki z pęcherzy-
- kami powiększone.
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Lamarck i Decandolle (e) tak Aldrowandę
opisuią:

Roślina wysmukła, falowo chwieiąca się w wo-
dzie; łodyga poiedyncza lub nieco gałęzista, liście
okręgowe, ogonkowate, na kształt pęcherzyków za-
okrąglone; w każdym okołku po 5 do g znaydnie
się listków; ogonek w części wyższey długiemi
opatrzony rzęsami; szypułka kwiatowa skrzydlata,
dłuższa od liści, kształtu walcowatego, ozdobiona
oiedynczym białym, i dosyć małym opatrzona
km Ą- Znayduie się pływająca na wodzie
w Piemoncie, toiest: w ieziorach Kandya, Vive-
ronne; mianowicie w mieyscu Morigna zwanćm,
w kanałach wodą napełaionych; także w okolicach
Arles, gdzie ią P. Artaud postrzegł, i w Medoc
niedaleko Bordeaux przez P. Dunał znaydowana.
Co się tycze wegetacyi tćy rośliny, powiada P. De-
candolle, który naturę ićy, znayduiąc w okolicach
Arles, badał , osobliwszą iest w swoim rodzaiu: zda-

ie się mówi on, że ze dna wody wyrasta, i że tam
przebywa aż do czasu kwitnienia; lecz kiedy iuż
więcóy nie może się przedłużać dla dostania się
na powierzchnią wody, ani w nićy kwitnąć iako
do dna przytwierdzona, łodyga się przy ziemi od-
dziela i wznosi na powierzchnią: tam dopiero kwia-
ty i owoce wydaie. Takowe Aldrowandy zacho-
wywanie się podobne do Walisneryi, tłumaczy,
dla czego w czasie kwitnienia i doyrzewania pły
waiącą i pozbawioną korzeni zawsze:źzaaydowano.
Jest to nowy przykład opatrzności rzyrodzenia,
ażeby się kwitnienie w wodzie nie odbywało (£).
 

$ Flore Francaise vol.V. p. 730. et Suppl. vol. VT. p. 599.3. dit.
f) Zrywanie się i wznoszenie tey rośliny na powierzchnią wbdy

przyrodzenie tćm bez wątpienia ułatwia, Że w czasie ićy kwi-
tnienia, pęcherzyki na końcach liści osadzone rozdymaią się£ -
napełniaią powietrzem, z rozkładu soków lub wody przez orga- |
nizacyą sprawionego. Ztąd lżeyszą się staie tak, iż delikatne

Pam. Farmaceut. Wil. T. Il. N. 4.  5g

*4-%,CJ
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Schultes (g) podobnie ią z małćmi tylko od-
nianami opisuie: że iest pęcherzykami iak Użricu-
aria opatrzona, lecz te bardziey skupione. Ło-
dyga delikatna, zielna, prawie poiedyncza, od 4
do 6 cali długa; listki małe po 6 lub g okrę-
gowe, zbliżone, wązkie, klinowate, otoczone pię-
cią lub sześcią rzęsowatómi nitkami, zakończone
pęcherzykiem. Kwiaty drobne, poiedyncze, ra-
mienne, szypułkowate, szypułki dłuższe od kwia-
tów. Kwiaty małe, białego koloru. Owoc kuli-
sty, (ledwo znacznie pięćkątny), wielkości grochu.
(Nasiona cokolwiek podłużne). Łodyga zrywa
się w czasie rozkwitania. Rośnie we Francyi (oko-
ło Moatpelier), we Włoszechi w Indyi na błotach.

(noir artykuł o Aldrowandzie (roślinie
nader rzadkiey, która iak moiemano tylko w Indyach,
we Włoszech i południowey Francyi rośnie, bo
w Niemczech dotąd ieszcze nie została odkrytą) dla te-
go, że Pan Piotr FVagner własciciel apteki w Pińsku,
znalazł ią przy końcu Sierpnia roku przeszłego w da*
wnym kanale Ogińskiego nie daleko od Pińska iuź
O i unoszącą się na powierzchni wody, 2
tórą P. Besser postrzegłszy między inaemi roślina-

mi iemu zakommumikowanemi, z exemplarza iuż
nadwerężonego zadeterminował. R).

z

 

korzonki w mule błotnym utkwione, utrzymać ią na mieyscu
nie zdołaią. Ze rośliny z korzeniem wyrwane z ziemi, kwi-
tnąć i doyrzałe nasiona wydawać mogą, nie iest rzeczą nad-
zwyczayną: bo iak są rośliny pasorzytne, których korzenie

(jw czasie rośnienia usychaią i z ciał obcych biorą pożywienie,
„ do iakich i nasza roślina Cuscuta europaea należy, tak Aldro-
„ wanda wodą żyć, kwitnąć i doyrzewać może, w którey po iey

** zerwaniu korzenie pozostaią. (R).
" (8) C. a Linne syst. CEE ed. Schalt. vol. FI. p. 759. Wtem dzie-

le Schułtesa położono przez omyłkę drukarską cytacyi
Pluckeneta, zamiast 41,tablicę 14. ZE
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O Pellegrynie albo perle nieporównaney braci
Zozyma przez G. FiscHeRa pe WaLbureim //i-
ce-prezydenta „dkademii Cesarskiey Medyko-
chirurgiczney w Moskwie (a). Przekład z fran-
cuzkiego Panny ALExaNbRy WoLFGANG.

Za się podobne iest królestwo niebieskie kupcowi szukaią-cemu pięknych pereł, który znalazłszy iednę perłę bar-
dzo drogą, odszedł, i poprzedał wszystko co miał, i ku-
pił ią, Ewasc. według Mateusza Rozd, XIII, w. 45, 46,

W srę»P.

Płody przyrodzenia, które przez swą piękność
rzadkość albo trudność i niebezpieczeństwa w do-
staniu bywaią z wielką starannością wyszukiwane,
oprócz wartości rzeczywistey maią inną zależącą od
opinii a ta zasadzona pea prawidłach pro-
gressyi, codo ilości lub zatanku, może się stać zu-
pełnie nieocenioną, kiedy przedmiot iest nadzwy-
czayny pod obodwoma względami. Mianowicie
w cenieniu pereł i dyamentów przyięto progressyą
nader wysoką.

Perła którą tu mam opisać z iakiegokolwiek
względu uważana, iest ciałem doskonałóm w swo-
im rodzaiu iiedynćm. Należy ona do muzenm bra-
ci Zozima, składaiącego sięzxiąg, przedmiotów
kosztownych historyi naturalney i z medalłów,a
tak bogatego, iż wcałey Europie nie ma prywatne-
go zbioru, któryby z nim mógł iść w porównanie.

leden z braci Zoe Pawłowicz ZozYma, kawa-
ler wielu orderów, i członek wielu towarzystw u-
czonych, w zachęcaniu tego wszystkiego, co tylko
dla nauk pożytek może przynosić, tak wielką Oka-
zał gorliwość, iaka tylko znakomitszych ludzi od:
 

(a) Essai sur la pellegrina ou perle incomparable des freres Zo-( zima par G. Fischer de ValdhsimMoscouM.DC XVIII.
5g*

+
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znaczać może. Wszystkie kraie Europy i Azyi,
przyłożyły się do pomnożenia iego kollekcyi me-
dallów zadziwiaiącey amatorów wiełką liczbą sztuk
złotych i srebrnych, a znawców, ciągiem nieprze-
rwanym i nauczaiącym pomników historycznych.

Gorliwość iego szczególniey zwrócona iest do
odżywienia nauki ięzyka greckiego; w tym celu,
pozakładał katedry i podeymuie koszta na druko-
wanie bardzo wielu autorów starożytnych.  Nie-
przestał na tćm, pouposażał szkoły; a od roku
1796 prassy drukarskie w Moskwie, w Petersbur-
gu, w Wiedniu, w Wenecyi, w Paryżu, wKon-
stantynopolu, i t. d. udowodniaią w rozmaitych ię:
zykach tę iego dla nauk miłość, która obeymuie
wszystkie kraie, gdzie tylko są pielęgnowane. Osta-
tnićm przedsięwzięciem P. Zozimna iest, nowe wy-
danie m 4: biblii greckiey, przeznaczoneydla to-
warzystwa bibliynego w Moskwie i drukuie się w sy-
nodalney typografii. (żuż żo dawno wzięło skutek).

RzECz 0 PELLEGRYNIE.

Podzieliłem tę rzecz na trzy części:
W pierwszey daię definicyą pereł i wymieniam

konchy czyli muszle, w których się rodzą.
„, W drugiey mówię o sposobach używanych do
ich łowienia. |

Nakoniec w trzeciey wymieniam perły naysła«
wnieysze i naybardziey cenione.

$.1. Perłami (perła margarita), nazywaią
kulki rozmaitey wielkości,mniey więcey regularne,
białosrebrzyste, znayduiące się w niektórych mu-
szlach. ' z

,/, Piękność we wszystkich kraiach za niemi się u-
„biega, nawet w narodach naydzikszych, iako za- przedmiotem do stroiu służącym. z

w >
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Znayduią się perły w muszlach dwuskorupo=
wych, iakiemi są Perłopław perłorodny (Unio mar-
garitifera Law. mytilus L.), „Avicularia margari-
tifera Law. ostrea Ł. i inne gatunki tego rodzaiu,
oraz pinna marina Ł. - « |

Zdaie mi się, że bardzo łatwo wytłumaczyć two-
rzenie się pereł; iednakowoż szukano iego począ-
tku bardzo daleko, od czasów Rabana Maura aż
do Reaumura. Oddaliłbym się od moiego celu, gdy-
bym chciał zbiiać zdama wszystkich autorów; do-

'syć będzie wymienić ich dla wiadomości osob co-
by żądały poznać prawdziwe lub fałszywe twier-
dzenia, iakie'o tóm tworzeniu się podawano.

14.. RaBaNIi Mavni Epistola ad Ludovicum Regem de
Sermonum proprietate et mystica rerum signifi-
catione. Lib. XXII. oe

Traktnie w tóm dziele o ziemiach, o kamieniach dro-
ich, marmurach, kości słoniowey, gemmach, perłach,

ształach, i t. d.
Gnosow widział exemplarz tego dzieła wydrukowany

w 15 wieku bez daty i bez nazwiska drukarza.

. ACHEMEDIS ARABIS, Liber de Margaritis e rore geni-
tns; ineditus ms. arabicus asservatus in biblio-
theca publica Leidensi.

Conf. Torun Epist. itiner. p. 146. et GRosovi
Bibliotheca regn. an. I. :

1578. Ferdinando Lopez di Castagneda, Historia dell In-
die oriental scoperte e conquistate da*Portughesi,
nelle quale si viene in notizia minere di Metalli,
Perle, Gioia, Animali, Droghe di specerie, etc.
tradotta e lingua portughese in italiana dal Sign.
„dlfonso Urnoa. in Venetia in-4. * ;

1637. Malachiae GriczR, Margaritologia, seuDissertatio

= de Margaritis, in qua post varia ad Margaritas

- pertinentiademonstratur, Margaritas bavaricas in
usu medicinali viribus et effectibus aequivhjere
orientałibuset occidentalibus. Monachii. 8. c. Big.

166g. Robert BznqvEN, les Merveilles des Indes orienta=
les, ou Traitć despierres et perles, contenant
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leur yvraye nature, duretć, couleur, vertus, et
le prix des perles. Paris. in-4.

1671. Joannis Jacobi MW/enceslavi DonszeNskY 4 Negro-
ponte, perlaram maturationis historia; in Miscell.
cur. dec. I. ann. 2, 1671, p. 181, obs. 183.

1684. „Anton. px Hrrbe, Anatome mytili, belgice mosseł,
structuram elegantem ejusque modum mirandum
exponens.

V. VatzNrrisi Amphith. zoot. P. 2, 158.

1689. Samuel Leberivs, de perlis Lusato—silesiacis; in
Misc. curios. dec. 3, ann. 1, 168g, p. 327, obs.
150. :

1697. 7Villiam Dawrret, an Account of a new Voyage
m round the world. Łondon, 1697. in-8. z pięcią

tablicami p. 150 muszel perłorodnych.
1700. Jacobi Touum, Epistolae itinerariae, recensitae,

suppletae et digestae adnotationibus et figuris
adornalae, cura et studio Henr. Christ. HeNxNti-
Ni1. „Amstelodami. in-4,

Naywięcey o historyi naturalney, a na karcie 129 wno-
tach Henninianaobszernie rzecz 0 perłach iest wyłożona.

—— Michael Voar, de origine, seu causa, qua marga*
ritae in myis producuntur. *
Nova Acta Acad. Nat. Curios. t. VIII, p- 172.

1717. RóavwuR; Observations sur le coquillage appelć
Pinne marine ou Nacre de perle, a Pocecasion
duquel on expligne la formation des perles.

Conf. Mćm. de PAcadćmie des sciences, 1717.
P: 177—194. c. tab. aen. 7

1729. Davidis Leonhardi HeRmaNNi1, Disquisitio histori-„ €©o-physica de Conchis fłuviatilibus margaritiferis
*Masla-silesiacis. i

Miscell. Berol. t. V, P- 162, c. fig.
1730. Giacintho Grmwa, della Storia naturale delle Gem-

me, delle Pietre e di tutti i Minerali overo della
Fisica sotteranea. in Neapoli, 1730. in-4 tom. II,
lib. rv, lapides in animaliam corpore natos €xa-
minat (p. 433), etiammargaritas.

1735. SCHEUCHZER, Physica sacra. Tab. 25, Crystallum| © et Margaritam exhibet.*

-
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1750. Jol. Petr. EBERnARD, Abhandlung von dem Urs-
prunge der Perle, worinnen deren Zeugung Wach-
stum und Beschalkcheit erklirt, end eine Nach-
m von Verschiedenen Perlenfischereyen gege-

Halle. 1750. 172.8. in-8. m.1.Kpf.

1759. Carł Lissatvs, Anmirkninger.om den sa kallade
pafogel-stenen.

Vetenskaps Acad. Handl. A. 1759. $. 24. że.
merkungen iiber den sogenannten Pfauenstein. —
„Schwed. Akadem. Abhandl. J. 1759. Ś. 55.

176g. Pźrav, Observations sur les Moules d'ćtang dans
lesquelles on a tronvć des Perles.
Móm. de PAcadćmie: des sciences de Paris. A.

176g. Hist. p. 23.

AvroRowie, którzy pisali o połowie pereł.

1684. Serwastus CLavivs, de Piscatura margaritarum.
Misc. cur.dec.2.ann. 5. p.417.

—— Hermann. Nicol. Grimm, de Piscatura margarita-
rum apud insulam Manaar non procul a Ceylon
sitam.

Misc. curiosa. dec. 2. ann. 3, p. 99. obs. 36.

.... Olof MauweR, von Perlenmuscheln und Perlen-
fischereyen.

Act. suec. vol. 4, p. 240.
„. Robert Renpisc, a Letter concerning Pearl-fishing

in North ofIrelad.
Phil. Trans. 17, n9 198, p. 659.

1803. Robert PEncrvaL, Esq. an Account of the island
of Ceylan. London. in-4" c. fig.

Ch. II, p: 59—80, the Pearl fishery;

Pomieściłem wciągu moiey rozprawy wyjątekz tego in-
teresuiącego dzieła oz: przez meg świadka
męża wysokiego oświecenia.

Perły znayduią sięw muszlach , azatóm zwie=
rzę w nich przebywaiące "musiie tworzyć; ieżeli
więc są płodemzwierzęcia muszlowego, przeto sub-
stancya perły nie może bydź odmienną od substan-
cyi samcyżemuszli. Jakoż w rzeczy sameyperjh |
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tak iak i muszla, składa się z ziemi wapienney po*
łączoney z pewną częścią kleiu zwierzęcego.

Zawiera podług 7hornsona, 66 części węglanu
wapna, 54 błony, materyi zwierzęcey albo kleiu.

Ażeby dokładnie wyiaśnić początek pereł, trze-
ba zacząć od wyłożenia, iakim sposobem muszla
się formuie.

Skorupa muszli zawiera podług rozbioru che-
micznego ziemię wapienną złączoną z małą ilością
materyi zwierzęcey albo klein.

Muszla całkiem ukształcona rodzi się razem ze
zwierzęciem i z nim wzrasta. Można się o lóm prze-
konać, uważaiąc perłopławy perłorodne na wiosnę.
Naczynia oddechowe (branchiae), które w tych
zwierzętach zastępują iaiecznik, są napełnione iaia-
mi. Te iaia okaznią pod mikroskopem muszelki
dwuskorupowe, podobne do samych perłopławów.
Chociaż młode zwierzątko w nich zawarte, trudne
do rozpoznania, widać iednak bardzo wyraźnie
ruch iego w otwieraniu i zamykaniu muszelki,
która iest czerwona i przezroczysta. Oprócz tego
postrzeżemia dokładne Reaumura i Bruguiera nie-
wątyliwie dowiodły, że kiedy małże z iaia wycho-
dzą, iuż maią skorupy ukształcone.

- leżeli muszla wzrost swóy i powiększanie się
winna zwierzęciu, i perła zaićm, która się w nie
znaydnie i którą widzieliśmy, że złożona iest z tych
samych części, co i sama muszla, nie może bydź
czćm innćm, iak tylko utworem zwierzęcia w niey
mieszkaiącego. — |

Wiadomo, że każda istota organiczna wzrasta
za pomocą soków pożywnych, które przygotowuią
i dostarczają naczynia; systemat naczyniowy w zwie-
rzętach muszlowych przygotownie materyą wapno-
rodną (calcigene) i przesyła ią do samey skorupy
czyli konchy, która wewnątrz tylko iest połysku-
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iąca isrebrzysta, czyli w tych mieyscach, które
zwierzę okrywa częściami swemi, albo powłoką ie
obeymuiącą.

Macica perłowa winna swoię białość i świetność
srebrzystą temu, że ani woda, ani powietrze przy-
stępu mieć do niey nie mogą. feżeli materya wa-
pienna w większey się wyrabia ilości, wtedy zgro-
madza się na ścianach wewnętrznych muszli i for-
mnie wyniosłość, mnicy lub więcey podobną do
perły przez swoie własności i świetność. Lecz ta
perła iest prawie zawsze niekształtna, albo składa
się z wielu kropel materyi. Perły te niekształtne
nazywają się barogues, loupes, albo cogues de
perles, lub gdy formuią wyniosłość większą i grub=
szą, mianuią się paragones. (b) |

Lecz perły regularne mniey więcey doskonale
okrągłe, są to krople materyi wapnorodney, które
stężały w samychże waczyniach, a przeto zatykaią
kanał, i wie mogą dóyść do swego przeznaczenia,
toiest, do powiększenia i zgrubienia skorupy mu-
szlowey. "Tworzenie się więc pereł jest skutkiem
choroby zwierzęcia, pochodzącey od częstszego wy-
rabiania soku wapiennego, albo ze słabości naczyń,
które zamiast przeniesienia „tego soku daley, po--
zwalają mu krzepnąć. Zsiadłość ta formuie kulkę
świetną, którą nazywaniy perłą, i która codzień
wzrastaląc, umarza w końcu zwierzę przebywaiące
w muszli (c). SK  -
 

 

(b, Paragony te biorą częstokroć kształt rozmai przedmiotówi wyobrałaią niekiedy ręce złożone, ciała any i piewiast,Muzeum Uniwersyteckie w Moskwie, posiada syrenę w zło=tey oprawie i młodzieńca w srebrney. Oboie niby lanez perły i tak dobrze ukształcove, iakby rznięte. S$ renę ofia=rował w darze Paweł Demidów, a drugą sztukę P. Lochwi-cki. Paa Zozima w swoićm muzeum zachowuie poragony wiel-kości zuakomitey, i kształtu szczególnego. Kształt ten łatwowytłamaczyć, pochodzi on od mieysca, gdzie się paragon złó-
ży pod czas swoiey formacyi w ciele zwierzęcia,

(c) Wiadomo, że wiele zwierząt pasorzytnych, które lubią zosta--
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Powinienem przeprosić damy, twierdząc, iż
perła, ta ozdoba, którą wdzięki swe zdobić lubią,
w chwilach gdy nayświetniey chcą wystąpić, po-
chodzi z choroby, i iest stwardniałością nienatural-
ną naczyń zwierzęcia, które ią wydaie (d).
„ Naybardziey dodaie wagi takiemu mniemaniu

to, że kolor perły odmienia się wtdług mieysca,
w którem się ona znayduie. W gatunku Pinna
marina aaprzykieć, natrafiaią się perły dwoiakie=
go koloru, iedne podobne do perłowey macicy, a
drugie czerwonawe. MReaumur uważał, że perły
uformowane w częściach czyniących konchę czer-
wonawą, same też były czerwonawe, a te, które

 

wać ma zewnętrzney stronie muszli, tę przebiiaią dla dosta-
nia z niey pożywienia. Takiemi są: Serpula i wiele innych.
Zwierzę, które w niey mieszka, zatyka zawsze ten otwór
materyą wapienną, a nieprzestaiąc tey roboty, przestrzeń we-
wnętrzną powoli bardzo Ścieśnia, tak, że samo w końcu nie-
znayduiąć mieysca sobie, ginąć musi. Linneusz oparł na tćm
swóy proiekt przewiercania perłopławów,i zanurzania ich
znowu do morza, ażeby otrzymać ztąd perły, poławiaiąc ie
w roku następnym. Ale to nie odpowiedziało oczekiwaniu rzą-
du szwedzkiego. Wszakże ieśli działanie zwierzęcia w utwo-
rzeniu pereł uważa się takim, iakie wskazałem, przekonać się
można o niepodobieństwie otrzymania rzeczonym sposobem
pereł okrągłych z przyczyny usiłowań zwierzęcia do zatka-
nia otworu Konchy. Ża pomocą tego sposobu chybaby mo-
żna dostaćperły pó NEPA paść ŁPPSRAE O

(d)lednakowoż iest to mniemanie iedney tylko osoby. Wyobra-
żenie Pliniusza chociaż bardziey poetyczne, a niżeli prawdzi-
we, będzie miało zapewne za sobą zdanie wszystkich
lubiących w perły się stroić. Powiada (hist. nat. lib. IX.
cap. 5 że poż: iest kroplą zo która krzepnie w ciele
zwierzęcćm, i na a piękności, iakąwniey postrzegamy.
Poeta łaciński zmZkocis AUGVRELLVS, aka to =
manie w swoiey Chrysopaei lib. III. powiada on:

+:«. Cum se summo pandunt in marmore conchae
Ut genitalis eas anni stimulaverit hora,
Implenturque levi conceptu roris hiantes,
Et gravidae certo mox edunt tempore foetus, .
Aetheriusque illis fit condens unio partus.

Myśl ta bardzo ozdobnie także wyabrażona iest przez mala-
rza pięknego obrazu, iaki posiada Hrabia G*** w Petersbur-
gu. Amor na obłoku niesieny rozsiewa krople rosy, które
inne amorki na powierzchni morza zbierając, przyymuią do
muszel, gdzie się zamieniają w perły.

=
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znalazł w częściach zwierzęcia odpowiadaiących
mieyscom muszli, gdzie iest perłowa macica, były
koloru perłomacicznego.

Wszystkie perły iakiegokolwiek bądź koloru
(biało-srebrzyste, bursztynowo czerwonawe i prze-
świecaiące, czarnawei nieprzezroczyste), składaią
się z warst koncentrycznych czyli dośrodkowych,
ząchodzących iedne na drugie, iak łuski w cebuli.

Reaumur widział perły, których połowa po»
wierzchni była perłomaciczna, a druga połowatzar=
nawa; lecz ta odmienność była tylko w cienkie
warście, reszta iednostayny miała kolor.

?

$. II. O poŁOWIE PEREŁ.

Ponieważ perła iest właściwą rozmaitym ro=
dzaiom małżow znayduiącym się po wielu morzach
I rzekach, oyczyzna iey zatóm bardzo iest rozległa.
Iakoż są perły w Europie, Azyi, Ameryceiw In-
dyach. | | k
* IL W Europie, na pobrzeżach Szkocyi, Szwe-

cyi (e) i wielu rzekach. Perły Brytanii były iuż
znaiome 7acyłowi,.który powiada(f) „ Znayduie
się w Brytanii złoto, srebro, i inne kruszce w nae
grodę źwyciężców. Rodzi też ocean perły, ale
śniade i wybladłe. Niektórzy mniemaią, że się to
dzieie z nieumieiętności łowienia: ponieważ na czer-
wonćm morzu odrywają się od skał żywe i lustru
pełne; Brytannowie zaś zbieraią tylko te, które fla-
ga na brzegi wyrzuca. Iabym łacniey temu dał wia-
rę, że więcey u nas łakomstwa, niżeli piękności
w perłach. (przekł. Naruszewicza)-

Od roku 1761 do 1764, połów pereł w Perth
w Szkocyi wielkie przynosił zyski. Poławiano tara
 

(e) O perłach wSzwecyi i Norwegii, obacz, Ol. Wok i LisxxzvszA.
(1) W życiu Acnrxoti, cap. XII,

/
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perłopławy perłorodne i posyłano co rok doLon-
dynu za 10,000 liwrów (sterlingów?) pereł, któ-
rych uncyą przedawano od 10 szylingów aż do
iednego liwra (sterlinga?) i 16 szylingów (Zncycl.
Britan.) wiele rzek w Bawaryi (g), w Czechach (b),
w Szlązku (i), w Saxonii (k), i w Inflantach zawie-
raią perły.
W Rossyi niektóre rzeki w guberniach nowo-

grodzkiey, twerskiey, i pskowskiey ściągnęły uwa*
gę rządu, który niegdyś sam tylko miał prawo
poławiać perły (1).

Znaydowano ie także w innych rzekach Rossyi,
lecz nie mam o nich wiadomości. Rzecz godna za-
stanowienia że niektóre rzeki zawieraią perłopławy
perłorodne w pewney rozciągłości, kiedy w innych
mieyscach iuż się nie znayduią. Mała rzeczka Elster
w /oigtłand daie tega przykład. Znayduią się
perłopławy tylko od Z/steru małey wioseczki,
gdzie zrodło bierze początek aż do Zlsterberga,
co wynosi trzy mile niemieckie, Aż do tego
mieysca rzeka Zlster iest zawarta między wyso-
kiemigórami z których wypływaiące strumyki do

 

) GeztcER de margaritis. Monachii. 1637. in 8v0.
| Bohuslaus BaLuixvs, Miscell. regni Bokemici p. Jac. ToLLivs
in epist. itin. p. 137.

* (|) Anseltmus de Boor histor. Gemmar. +. 2. cap. 37.
Breslauisch Samml. 1718. p. 1977.
N. HEsELLt, Silesiographia, cap. 2. p. 18.
LeEbzrivs Ephem. Nat. curios. Dec.2. anno8. observ. 150,

„ (k) OZ. Wonzuvs, Museum lib. I. |
) W r. 1721, szukanie i połów pereł były wyłącznie rządowi zo-

stawione przepisem od kollegium górniczego wydanym, i wgu-
beruiach rzeczonych kilku ze szlachty miało instrukcye szcze-
gólne na dozór tego połown. Lecz ponieważ wypadek nieod-
powiedział celowi zamierzonemu, przeto ukazem Senatu r. 1731,
"połów ten ogłoszono wolnym pod warunkiem aby perły nay-
większe i nayczystszedostawiano przez naczelnika połowu każdego
mieysca, do kollegium handlowego, które dawało stosowną do
wartości nagrodę. Mnieysze zostawały własnością łowiącego.
Ukaz ten potwierdzono 18 Marca 1736 r. z dozwoleniem nawet tego
połowu w obcym powiecie i wobcey gubernii. Ukazem9Paźdz.



w 619 w

niey wpadaią (m). Lecz gdzie 7'rieblerbach rzeka,
użyta do poruszania wielu machin metallurgicznych
z nią się połącza, perłopławy tam iuż się nie znay-
nią, zapewne dla tego, iż ten mały strumień

uprowadza z sobą wiele cząstek metallicznych któ--
rych te źwierzęta znieść nie mogą. W samey rze-
ce Trieblerbach było niegdyś mnóstwo alopie.
wów które cenione na beczkę złota. Od czasu za-
łożenia machin metallurgicznych perłopławy te
wyginęły. :

W Saxonii wydano także wiele dekretów na
rzecz połowu pereł: takim iest dekret r. 1680, któ-
ry pozwała poławiaiącym odwracać wodę, ażeby
ie łowić miżey młynów i wycinać drzewa nad
brzegami stramyków, które przez swóy cień
przeszkadzają rozwinieniu się pereł, ednabże do
tego trzeba było miećpozwoleniewłaściciela. ,

TL W Ameryce: wielka zatoka Mexykańska,
sczególniey obfituie w awikule, (avicułes) i w perły.
Łowią ie:

1. w Cubagua, gdzie znaydowano perły bar-
dzo wielkie. |

2. Na Wyspie Małgorzaty, niedaleko Castilla
deł Oro, kupcy wczasie kiedy pisał 7'0m Gage (n)
zukupowali do połowu pereł po 40 do 50 murzy-
nów, którym dawano tylko pieczenię za cały po-
karm, w przekonaniu że to naylepiey sprzyia do

 

1776 r. połów zostawiono wolnym leczobowiązano łowiących
uzyskiwać pozwolenie od właścicielów wiosek wktórych sta-
waią. Rozrządzenie ukazu 1751. co do oddawania pereł czystszych
i wielkich, przynaymniey iak iayko wróble, było utrzymane. Ob
B. Beavauunoea 3epnoea oneimó uazepmania [)occiii-
ckaeo zacmxaeo epax4anckaeo npaea. Bb Cauxmó-
"Pina,"+27 1815. 8? zacmb. II. p. 55. n. 2.

sy RotrrxG Diss. chem. III, de Margaritis.
n) Heise nach Neu-Spanien. S. 158.



wstrzymaniaoddechu, iakoż w rzeczy samey po”
karm roślinny nie dobry iest dla nurków (0)..

5. W Comogołe blizko Terrafirma.(p).
4. Na pobrzeżu Commana, nazwanóćm Rhen-

cheria blizko miasta i rzeki Za Hacha.
5. Niedaleko wyspy Swiętey Marty 0 60 mil

od poprzedzającego pobrzeża (q).
Il. W Azyi i w Indyach.
1. W zatoce perskiey na wyspie Bakren, Ba-

haren albo Baherein, między „Arabią ZE
iwyspą Ormus. Ztamtąd ' przywożą się do
dza a potćm do Leg zai akcji sięna całą Europę (r). Rzymianie iuż wiedzieli, żesą perły wzatoce perskiey (s).

Wyspa Ormus, którą Portugalczycy dawniey
posiadali, aż póki ich Persowie nie wypędzili, zo-
stała tak sławną, że weszło w przysłowie. »Gdyby
ziemia była pierscieniem, wyspa Ormnus byłaby ie-
go głowicą (chaton) (1).

2. W Catifa, na pobrzeżu Arabiisczęśliwey
na przeciw Zańerein. SD
 

(o) Ani. też dlś piechotuików: iednakowoż sławny piechotnik an-gielski Fosrzn który częstozakłady , połykałza pier-(+ wszy pokarm w chwilachomaw”© ziaren u__twardego iak kamień.
- (p) Darren's America 3. B. cap. 2.

) acz i Specimen history collectedin travels
) BRucsse i of natural history co intra„k to discover the source 2 the Nile, R, Arabia etc.inburgh 1790. in4.vol. V. p. 24 Rybacyna morzu czer-wonem utrzymuią Że tam wszystkie muszle perły zawieraiąlecz Bruce (p. 24) tzy tylko ich wzmiaukuie których daie fi-i które wyżey wymieniłem, a temi są Unio margaritiferaPiz Pinna marina, Aeicularia margaritifera Lam. Zawnia m.P- mdże perły są pięknieysze w mieyscach gdzie(W wadi.

(s) PLiurr Hist. nat. Lib. PT. cap. 25. „quaestuosa margaritis.”(t) Utrzymuią że wyraz aliofar, który Hiszpani iPortugalczycy|, mżywaią do oznaczenia perły, pochodzi od nazwiska miey-sca niedaleko Ormus mianowanego Julfa. Bydź to może:iednakowoż naturalni jest rzeczą wyprowadzać iego pocho-dzenie z arabskiego owhar (gemma), »
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5. W zatoce Manaar, w porcie wyspy Ceylon,
połów bardzo dawno znany i Zleerport dał iego
opisanie dosyć dokładne (u). -

Lecz dzisiay wybrzeże Condatchy sczególniey
zwiedzane iest dla połowu pereł. Percival (w) dał
iego kartę. i ża b ste

Obraz połowu pereł, iaki ten kraiozwiedzca
odmalował, iako postrzegacz baczny i światły iest
tak interesuiący, że będzie może częścią naybar-
dziey nauczaiącą w moiey rozprawie, i spodziewam
się że moi czytelnicy mile przyymą ten wyiątek
który tu pomiesczam.

»Ze wszystkich widowisk zaymniących na wy*
spie Ceylon, nie ma podobno żadnego, któryby
tyle sprawiał na Europeyczyku wrażenia ile zatoka
Condatchy, podczaspołowu pereł. Mieysce to,
puste i płonnezamienia się w tedy w scenę, która
przewyższa nowością i rozmaitością prawie wszy-
stko com widział. Wiele tysięcy ludzi różnych
niiędzy sobą barwą, kraiem, kastą, i stanem, skła-
daią ciżbę skwapliwąwpnazostaiącą ruchu.
Muóstwo małych namiotów i chałupek wystawio-
nych na brzegu, z których każda ma swóy bazar
czyli plac targowy, ilość statków powracaiących po
południu z odsepów perłowych, niektóre obłado-
wane bogattwy, niespokoyność i oczekiwanie przed-
siębiercóww chwili zbliżania się naw do brzegu,
natłok i skwapliwość z iaką nadbiegaią w nadziei
znalezienia bogatego ładunku;innóstwo iubilerów,
rzekupniów wszelkiego koloru i różnych gatun-
ów kraiowców i cudzoziemców, a wszyscy krzą-

taią się w iakimkolwiek względzie około pereł, ie-

 

(u) Albrecht Hzznronr Reisebeschreibung 8. 218. u. A
(w) Robert PzncivaL a an account. of the is of Ceylon.

London1803imśło. kartami,str.59, inastępne.
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dni oddzielaią ie i dobieraią, inni ważą liczą i oce=
niaią, kiedy inni ieszcze wystawiają ie na przedaż,
albo przewiercaią do użycia; wszystkie te okoli-
czności łączą się do nadania rozumowi wielkiego
wyobrażenia o przedmiocie który sam tylko może
przedstawić podobną scenę.

„Odnoga Condatchy iest punktem środkowym,
dla statków użytych do połowu. Odsepy, na któ-
rych się on odbywa, rozciągałą się na wiele mil
(lieuesj wdłaż wybrzeża od Manaar ka południowi
przeciw „łrippo, Condatchy i Pomparipo.

„Odsep nayznakomitszy iest na przeciwko Con-
datchy , w odległości, około mil dwudziestu. Przed
połowem, zwiedzaiący odsepy zapewniają się o sta-
nie muszel i donoszą rządowi. Jeżeli znayduią ilość
ich dostateczną, i że iuż doyrzały, wtedy odsepy
przeznaczone na połów tegoroczny, przedaią się
więcey daiącemu, którym pospolicie iest murzyn.
Jednakowoż to nie zawsze się zachowuie, czasami
rząd osądzi zarzecz pożytecznieyszą na własny zysk
poławiać, a potćm perły kupcom przedaie. Kiedy
taki plan przedsięwzięty, na ów czas rząd naymuie

( w rozmaitych mieyscach na tę porę roku statki,
- którychcena bardzo bywa rozmaita, według oko-

liczności, lecz pospolicie od 5 do 800 (x) pagod
wynosi (y) za ieden statek. Jednakowoż nie ma ce-
ny stateczney, 1 o każdy statek osobno się targuią.
Ponieważ ani pora roku, ani interesa stron roz-
maitych nie pozwalaią poławiać na wszystkich od-
sepach w iednym roku, dzielą ie przeto na 5 lub
4 części różne, które corok i z kolei na połów się
 

(s) Zdaiesię, Że wliczbie 800 iest omyłka druku w oryginale, boby
to,ZE(a zanadto wysoką. Bliżey zamiast 800, jrozu-
mi . .

(7) Pagoda (pardal, pandaon) iest to moneta złota, dawnieysza
wynosiła 4, do 5 rubli, nowa wynosi tylko5 do 4 rubli.
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wybieraią. Tym sposobem, daią czas muszlóm dóyśdź
do potrzebney' doyrzałości, a ponieważ zoayduiące
się na odsepie naypierwey zwiedzonym, iuż za zwy-
czay wiedy dorosły, kiedy odwiedzano ostatni, po-
łów zatóm statecznie odbywa się prawie corok.

„ Mniemaią, że muszle do zupełney przychodzą
doyrzałości w 7 leciech, i powiadano mnie, że ie-
żeliby ie zostawiano nadto długo, perła stałaby się
tak wielką i tak przykrą źwierzęciu, że iąby -
chy wyrzuciło.

„Pora łowienia zaczyna się w lutym, a kończy
się na początku kwietnia. Czas na to wyznaczony
kupeóm, ciągnie się do sześciu tygodni, a naydłu-
żey do dwóch miesięcy. Lecz niekiedy wydarza
się wiele przeszkód, które sprawuią że nie więcey
iak 50 dni wwa połów. Jeżeli pora ta nie dobra,
i kiedy wiele dni burzliwych w przeciągu oznaczo-
nym, wtedy zyskuią dzierżawcy E łużenie na
wiele dni. Znakomite przerwy pochodząod liczby
i rozmaitości świąt, które nurkowie użyci obcho-
dzą. Wielu z nich iest z pokolenia murzynów, zna-
nych pod nazwiskiem Jf/arawas, mieszkaiących na
pobrzeżu przeciw Tutukoryn. Ludzie ci, chociaż
z kasty malabarskiey, iednak są katolicy i opusczaią

racę w niedzielę dla słuchania mszyw Arippo.
cz ieżeli mnogie dni burzliwe albo liczne święta

aćlodyan lub Mahometanów, iakich kraiowcy |

 

nie zaniedbuią obchodzić, wielkie w połowiktapiić
wadia

żeby Marawasowie katolicy, nagradzali czas utra-
cony pracuiąc w niedziele, lecz niemoże ich do
tego zmusić, bez osobnego rozkazu urzędnika cy-

wiaią przerwy; wtedy dzierżawcażądaczasami, a-

wilnego, wyznaczonego od rządu dla dozierania
połowu. Statki używane do połowu, nie są zwy-
spy Ceyłon, ale przybywaiąz rozmaitych portów
stałego lądu; mianowiciez7utucoryn, z Caracał

Pam. Farmaceut. FVat, (.IL. N. % 40.
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z Negapatam na brzegu koromandelskim, i z Co-
lang małego miasteczka na brzegu malabarskim,
omiędzy przylądkami Komarin i Anjargo. Nur-
Ea z Colang, uważani są za naylepszych, z ni-
mi mierzyć się mogą ci, co są z Zubbachs, którzy
na wyspie Manaar przebywaią iedynie dla nauczenia
się tey sztuki. Przed rozpoczęciem połowu wszy*
stkie statki zbierają się do Condatchy, atam są po-
znaczone 1 naymowane. ,

„ W czasie połowu wszystkie statki wychodzą i
powracaią zawsze razem. Około 10 godziny w wie-
czor zuak daie się przez wystrzał zdziała i cała
flotta rusza z wiatrem zwanym Drise (z). Przyby-
waią do odsepów przed świtem, a ze wschodem
słońca zaczyna się połów; ciągnie się on bardzo
pilnie, aż póki wiatr morski, który ku południo-
wi powstaie, nie ostrzeże ich, aby powracali do
zatoki. "Fam iak tylko ie postrzegą, strzelaią po-
wtórnie z działa i wywieszaią chorągiew dla oznay-
mienia o powrocie, niespokoynym właścicielom,
Kiedy statki przybiią do brzegu, wnet się z nich
ładunek wyymuie, ponieważ potrzeba, ażeby były
zupełnie wypróżnione przed nocą. Jakikolwiek
bywa wypadek połowu, właściciele rzadko nieu-
kontentowanie okazuią, ponieważ kiedy zbiór w tym
dniu nie bardzo pomyślny, z naywiększą ufnością
spodziewają się, iż będą szczęśliwszymi nazaiutrz.
Braminowie i czarodzieie, którym slepo wierzą,
pomimo częste zawody, znaią dobrze hoyność
człowieka, który się spodziewa zbogacenia, i cuda
im przyrzekaią.

 

(z) La brise, Land breeze po angielska iest to wiatr chłodny, który
, ma wyspach pod równikiem co noc ze środka wysp kn morzu
powiewa, i który Bryan EvwaRbs w śwoiey historyi Jamaikiść > się tłumaczyć przez zagęszczenie wyzieęwów gór wyso-
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„Każdy statek osadzony 20tą ludzi, oprócz
tindala czyli dowodzcy, który mieysce sternika
zastępuie. Dziesięciu z nich robi wiosłem i poma-
ga nurkom wydobywać się zwody, inni są nurko-
wie. Pięcia ztych ostatnich spuscza się razem do
morza, akiedy powracaią, pięciu innych znowu się
spuscza, nurzaiąc się tak na przemiany, iedni dru-
gim daią czas do odpoczynku. Dla pośpiechu spu-
sczania się biorą nurkowie wielkie kamienie, któ-
rych pięć na każdym znayduie się statku. Kamienie
te są z granitu czerwonego bardzo pospolitego wkra-
iu, formy piramidalney, zaokrąglone z obu koń-
ców, i przewiercone w cieńszym, dla przesunienia
powroza. Niektórzy nurkowie używaią kamienia
kształtu półxiężycowego, który do siebie przywią-
zuią kiedy się maią spusczać, tak, ażeby nogi były
wolne. :

„Ludzie ci przyzwyczaieni od dzieciństwa do
nurzania się, spusczają się bez boiaźni w głębinę
na 4 aż do 10 sążni dla szukania muszel. Nurek
maląc się spusczać, bierze palcami nogi prawey
linę z uwiązanym kamieniem, a palcami nogi lewey
siatkę (a). W takiey postawie zawiesza się ręką
prawą na drugiey linie i zatykaiąc nozdrze ręką
lewą nurza się, a za pomocąkamienia rychło dna
sięga, tam nczepia siatkę na szyię, zbiera zwielką
zręcznością i pospiechem tyle niusze] , ile ich może
pochwycić przez czas zostawania pod wodą, a któ-
ry pospolicie wynosi około dwóch minat. >

„Potćm przybiera pierwszą postawę, idaie znak
ącym na wierzchu pociągaiąc prawą ręką linę;

natenczas bezpośrednie go wyciągająi przyymuią

 

 

(2) Indyanie nóg swych iak rąk używać są przyzwyczaieni; i taka
iest moc wprawy, Że zbieraią palcami nóg przedmioty
naymnieysze z ziemi tak zręcznie, iak Europeyczyk to czyni
rękoma. śżm
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na statek; kamień zostalie na duie, a ten doby-
waią osobno sznurem, do którego iest przywiąza-
my. Silenia się nurków tak są częstokroć gwałio-
wne, Że za powrotem swoim na statek wyrzucają
wodę (a czasami krew nawet) gębą, uszami ino-
sem; lecz to nie przeszkadza im nurzać się, kie-
dy nanich koley przychodzi, eo powtarzaią 40 do
50 razy w dniu iednym; za każdym razem przynoszą
secinę muszel. Niektórzy namasczaią się oleiem i
zatykaią nos iuszy dla przeszkodzenia wodzie, aże-
by doń nie wchodziła, inni wszelako ostrożności
tych nie zachowują.

„Lubo czas zanurzenia nigdy dłużey nad
trzy minuty nie trwa, są iednak przykłady nur-
ków, którzy mogą zostawać w wodzie 4, a na-
wet 5 minut. Takim był młody Kafreryanin, któ-
rego widziałem ostatni raz zwiedzaiąc połów. Nay-
dziwnieyszy przykład wystawiał nurek z Anjango
w roku 1797, kóry zostawał pod wodą spełna 6
minut.

„ Rzemiosło nurka woczach Europeyczyka bar-
dzo nadzwyczayne i niebezpieczne, dla Indyanina
staie się łatwe i pospolite, skutkiem naturalney
giętkości iego członków inałogu przeiętego zdzic-
iństwa. Naywiększćm niebezpieczeństwem, na któ-

re on wystawiony, iest spotkanie rekina (requin,
Groundshark), będącego przedmiotem ciągłey o-
bawy. Ten źwierz straszliwy, bardzo iest pospo-
lity w morzach pod tą szerokością położonych.
Niektórzy nurkowie iednak są dosyć zręczni w ich
uniknieniu, nawet przez czas długi zostaiąc w wo-
dzie. Lecz boiaźń iaką we wszystkich wzbudza i
która ich ciągle niespokoynymi czyni z niepewno-
ścią iego uniknienia, iest tak wielka, że ci zabobonni
ludzie szukaią swego ocalenia w sposobach nadprzy-
rodzonych. Przed zanurzeniem radzą się zawsze Bra-
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minów lub czarodzieiów, i we wszystko cokolwiek

ci im powiedzą ślepo wierzą. Przygotowania iakich,

wymagaią ci wiesczkowie, zależą na pewnych
obrzędach, a te różnią się według kasty albo se-

kty, do iakiey nurkowie należą, których wiara
w te zabobony nigdy nie słabieie, chociaż wypa-

dek częstokroć przepowiedzeniu przeciwny.
„Jedaakowoż te rady ściągaią się pospolicie do

zachowania zdrowia nurków, którym każą wstrzy-

mywać się od iedzenia przed nurzaniem się, 1brać

kąpiele w wodzie świeżey po pracach dziennych.
„Ukazanie się iednego rekina, wystarcza nie-

kiedy do obudzenia trwogi w całóm zgromadzeniu

nurków. Jak tylko ieden z nich obaczy to źwie-

rzę, znać daie swoim towarzyszom ;, którzy

tey wiadomości udzielaią innym statkom: trwoga

powszechna wszystkich ogarnia i częstokroć po-

wracaią do zatoki nie chcąc się iuż nurzać przez re-

sztę dnia tego. Przecież całą tę trwogę sprawuie

miekiedy kamień ostry, na który natrafiają nur-

kowie , spusczaiąc się do wody.

|. „Ponieważ trwoga tak wzniecona bardzo iest

szkodliwa dla połowu, przeto używają wszelkich

sposobów dla wyśledzenia, czy była sprawiedliwa

lub nie, w ostatnim przypadku sprawca iey suro-

wo bywa karany. Zdarzenia te ponowiły się kil-

ka razy w dwóch lub trzech ostatnich porach po-

łowu. „AK

„Nurkowie dostaią zapłatę mnieyszą lub większą

według układu z właścicielami statków. Płacą im

pieniędzmi albo częścią muszel, które oni otwie-

raią wtedy na własny zysk lub stratę. Ostatni spo-

sób iest naypospolitszy. Umowa z tymi co dostar-

czaią statkówna takich prawie zawiera się warun-

kach. Dostaią pewną summę za naiem tych stat--

ków, albo sami dopłacaią cokolwiek dzierżawcy
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ogólnemu odsepów i za iego pozwoleniem łowią na
zysk własny. Niektórzy z tych, co ostatnim spo-
sobem postępułą,bywaią szczęśliwi i wzbogacają się,
kiedy inni tracą wiele przez tę spekulacyę.  Lote-
rya muszel iest tutay bardzo we zwyczaju; zależy
na kupowaniu pewney ilości nie otworzonych ie-
szcze, na szczęście znalezienia lub nie znalezienia pe-
reł. Urzędnicy i podróżni europeyscy, którzy przy-
bywaią do Condatchy z obowiązku albo dla cie-
kawości, bardzo lubią tę loteryą i częstokroć tym
sposobem kupuią.

„Właściciele statków i kupcy, tracą niekiedy
wiele naylepszych pereł w czasie powrotu statków
do zatoki; ponieważ muszle ieszcze żylące, w spo-
koyności zostawione częstokroć otwieraią skorupy;
wtenczas łatwo obaczyć perłę i źdzbłem trawy lub
kawałkiem drzewa przeszkodzić źwierzęciu do zam-
knięciaiey, aż póki nie nadarzy się zręczność wyięcia
zdobyczy. Ludzie użyci do szukania pereł w mu-
szlach także opełniaią wiele szalbierstwa i nawet
połykają wk dlaich ukrycia. Kiedy kupcy maią
podeyrzenie na tych ludzi, wtedy zamykaią ich i
daią im na womity albo na rozwolnienie żołądka,
1 tak częstokroć skradzione perły odkrywaią.

„Jak tylko muszle są wyięte ze statków, biorą
ie ci, do których należąi kładą do otworów czyli
jam na to wykopanych w ziemi, głębokich na dwie
blizko stopy. Składaią się także w małe kwadra.
ciki oczysczone i ogrodzone. Każdy kupiec ma swóy
osobny oddział: Muszle rozsypuią się na rogożach
lub matach, ażeby się do ziemi nie dotykały, i tak
się zostawuią, póki nie zamrą i nie zgmią. Potem
gdy przygniłe wyschną, można ie łatwo otwierać
bez naruszenia pereł, co mogłob nastąpić gdyby
otwierano świeże; ponieważ wt y użyćby potrze-
ba wielkiey siły. Za otworzeniem muszli ogląda
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się małża z wielką troskliwością; nawet iest we
zwyczaiu gotować ie, ponieważ perła chociaż się.
pospolicie znayduie w muszli, iednak często bywa
iw samćm ciele źwierzęcia.

Swąd od gniiących muszel iest nieznośny, i
trwa długo po ukończeniu połowu. Zaraża po-
wietrzokrąg na wiele mil (lienes) około Condatchy
i czyni okolice tego kraiu bardzo nieprzyiemnemi (b),
aż póki wiatry stateczne mnussony ( Monsoons) i
południowo zachodnie bardzo gwałtowne nie za-
czną powiewać i nie oczysczą powietrza. Ten swąd
obrzydliwy, nie odstręcza tych, których nadzieia
zysku sprowadza do Condatchy; ponieważ wiele
miesięcy po połowie, widzieć można mnóstwo lu-

dzi nachylonych, troskliwie grzebiących piasek

w mieyscach, gdzie składane muszle pogniły, a

niektórzy są czasami tak szczęśliwymi, iż znayduią

perłę, która im sowicie wynagradza twudy podięte
w szukaniu.

„W roku 1797 kiedy P. Axpnews był dzier-
żawcą, człowiek z nayniższey klassy znalazł przy-

padkiem perłę naypięknieyszą, iaką wtenczas wi-

dziano, i przedał ię P. ANDREWws za bardzo wielką ©
summę. krzy

„Perły znaydowane na tóm pobrzeżu są bielsze
a miżeli poławiane w zatoce Ormmus na pobrzeżu
Arabii, lecz z innych względów uważają się Osta-

 ucza

(b) Wyziewy te nietylko są nieprzyiemne Ło p"

 

liwe, HEERPORT

Ł/c. iest w tóm zgodny z naszym autorem, upewnia on nadto,
Że ta zaraza powietrza sprawnie zgniłe gorączki, i Że za iego

czasów 1500 esób umarło w przeciągu 6 6 Naywiększe

y,które wtenczas znaleziono,były wielkości orzechalaskowego

1 przedawały się po 80 talarów. HEERPORT opowiadanie kończy

na tóćm : > żŻ pereł iuż ukończona, statki odpły=

waią więcey naładowane ludźmichorymi iumarłymi, aniżeli

i* To potwierdza też w raporcie swoim Seryius CLA

aREZZ tawii, , Ephem, A. Nat. Cur. Dec.I, anno 3,
P: 1 . ć

i
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tnie za mniey czyste i podleyszego gatunku. Bo
chociaż w Europie bardziey szacnią perły białe,
iednak kraiowcy przenoszą te, które maią kolor
żółtawy albo złocisty. W 7'ułukoryn na pobrzeżu
Koromandelu prawie na przeciwko Condatchy iest
inne mieysce połowu, lecz znaydowane tam per-
ły są daleko podleysze od tych, o których mówi-
łem dotąd: kolor ich błękitny albo szarawy.

„Murzyni bardzo są zręczni do przygotowywania
pereł, a mianowicie w przewiercaniu ich i nawle-
kaniu. Wielce zastanowił mnie widok narzędzia u-
żytego do ich świdrowania, izręczność, z iaką goużywaią. Machina drewniana w kształcie ostro-kręgu przewróconego około 6 cali długa, a na 4
szeroka, osadzona iest na trzech nogach, z któ-
rych każda do 12 cali bywa wysoka. Na po-
wierzchni wyższey i płaskiey tey machiny znay-
duią się dołki przeznaczone na większe perły; nay-mnieysze wciskają się za pomocą młotka drewnia-
nego. Narzędziem do przewiercania są wrzecion-
ka wielkosci siosowney do pereł. Obracaią sięw głowicy drewnianey korbą. Kiedy perły umie-_ sczone iuż wdołkach, i kiedy koniec ostry wrze-- cionka nastawiony, wtedy robotnik przyciska wierzchmachiny ręką lewą, a prawą obraca korbę. Podczas tey roboty, odwilża niekiedy perłę, moczącmały palec ręki prawey w łupinie orzecha koko-
sowego napełnioney wodą, i postawioney przynim. Czyni to ztaką zręcznością i szybkością, żeporuszenie prawie iest nieustanne. Zręczności teyinaczey nabydź nie można; jakprzezdługą wprawę.| „Używaiątakże wiele innych instrumentów do_ przewiercania pereł. Dla oczysczenia ich, zgła-
dzenia i dania połysku, jaki na nich widzimy, u-żywa się proszek z samychże pereł robiony. Te
rozmaite działania, zatrudniaią wielką liczbę mu-
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rzynów w rozmaitych częściach wyspy. W mieście
Czarnem albo Pettach w Colombo nadewszysko ,
można widzieć codziennie mnóstwo ich tak pracu-
iących, a widok ten zasługnie na uwagę każdego
uTOpepRykky który ieszcze nie zna robot podo-
nych.
z Ponieważ w takich robotach gdzie przedmioty

przez wiele rąk przechodzą, pracownicy staraią się
zawsze przywłasczyć sobie cokolwiek; ciekawą iest
rzeczą widzieć ten gatunek szalbierstwa w systema
obrocony w Condatchy, tak dalece, że nie ma o-
stróżności, któreby mogły ubezpieczyć przedsiębier-
ców od straty. Właściciele statków, i kupcy mu-
szel naymować muszą ludzi do wyymowania pereł;
a dla przeszkodzenia kradzieży, oddaie się dozor lu-
dziom zaufanym, którzy nie spusczaią z oka robotni-
ków. Przytoczę RAE wybieg, wymyslony
przez Jndyan dla oszukania dozorców. Pewna licz-
ba robotników naiętych przez właściciela statku do
otwierania muszel, uformowała plan porządny do
skradzenia pereł naydroższych. |leden miał bydź
złodzieiem i obmyślić sposób ukrycia perły wiel-
kiey ceny, kiedy inny za danym znakiem powinien
był udawać, że kradnie inną małey wartości, a za-
tóm wystawić się na ukaranie, ażeby prawdziwemu
złodzieiowi dadź zręczność ukrycia bezpiecznie swo-
iego plonu. Kiedy taki układ zrobiono, wy on wali
spokoynie swą robotę, aż póki ieden z nichznałazł-
szy bardzo piękną perłę, nie dał znakuumówione-
go temu, który miał złodzieia udawać. Ten osta-
tni zaczął zaraz chować kilka pereł wartości ma-
łey, ale tak, ażeby był widziany od dozorców,
ci zatćm wzięli go, znalezli perły izaczęli karać,
To dało powod do wielkiego zamieszania, ponie-
waż on tyle czynił wrzasku1oporu ile tylko mógł,
a tym czasem prawdziwy złodziey korzystał ze zrę-
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czności dla wzięcia i schowania perły drogiey. O-
szukaństwo to zostało odkryte przez kłótnię, któ-
ra wynikła między złodzieiami z przyczyny podzia-
łu ic DAóY: Ułożyli przedać skradzione per-
ły i podzielić wartość ich między sobą, według
tego iak mniey lub więcey który do tey kradzieży
należał. Lecz złodziey mniemany został ukarany
i pozbawiony roboty; domagał się zatćm wię-
kszey od innych części, a gdy nie mógł otrzymać
tego czego żądał, odkrył wszystko właścicie-
lowi statku. Ten zaniosł skargę do komendanta
w Condatchy, który kazał ukarać surowo całą ban-
dę, a perła nakoniec znaleziona wróciła do wła-
ściciela”. *

Tak P, Percivał kończy opisanie połowu pereł
w Condatchy.  lani autorowie piszą, że perły dla
dobrania przesiewaią się przez pewny gatunek rze-
szot stosownych do ich wielkości. Każdy kupiec
ma 7 do g takowych rzeszot. Naymnieysze perły
przedaią się pod nazwiskiem nasienia perłowego,
inne zakupuią przez licytacyą więcey daiący.

Sposób łowienia pereł w ludyach zachodnich
jest takiż samy, ałe pora do tego połowu różna;
odbywa się bowiem pospolicie od pazdziernika aż
doślikkća. Wychodzi wtenczas z Kartageny 10 do
12 łodzi pod strażą okrętu woiennego, nazwanego
łarmadilie. Na każdey łodzi iest dwóch albo trzech
niewolników, za nurków służących. Pomiędzy ło-
dziami iest iedna nazwana /a Capitane, do którey
wszystkie inne w nocy dla zapobieżenia szalbier-
stwu oddaią to, co we dnie nazbierały.

$. III. O Pznzacu NAYSŁAWNIEYSZYCH.

Perła, iakikolwiek iest iey początek, nie przestaie
bydź przedmiotem podziwienia, iuż dla tych, któ-
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rzy lubią zatrudniać się płodami przyrodzenia, iuż
dla owych, którzy tylko tego upatruią, co oko ba-
wi. Zwierzę miękuchne i bezgłowne wyrabia z ma-
teryi wapienney, wydobytey z wody morskieyi ze
swoiego pokarniu, przedmiot ozdobny taką piękno-
ścią i połyskiem tak łagodnym, że oko utrudzone
świetnością dyamentu, zdaie się na nim odpoczy-
wać, iak na słodkićm świetle xiężyca po rażącym
blasku słonecznym. Perła, iak powiada ieden au-
tor włoski (c) „ma wdzięki, których nie można
wyrazić, 1 oczy wszystkich swą niemą wymową
przekonywa, że iest iednym z naypięknieyszych pło-
dów przyrodzenia i godną swego twórcy ozdobą.

Człowiek, którego przemysł i geniusz ubiegaią
się z przyrodzeniem o pierwszeństwo, nie mógł ie-
szcze naśladować perły za pomocą macicy skorupo-
wey, która iednakże z tych samych części chemi-
cznych iest złożona; lecz doszedł innemi sposoba-
mi do zrobienia pereł sztucznych czyli fałszywych
(po polsku zwanych dętki) (d), które tak są podo-
bne do prawdziwych z połysku i koloru, że trzeba
bydź dobrym znawcą, aby się na nich nie oszukać.

 

(c) Giovane Rio in Hexameron, p. :
(d) Fałszywe perły są to robione czyli sztuczne, podobne do praw-

dziwych przez »wą świetność wodą nazywaną i kolor. Da-
wniey robiono ie ze szkła zpowłoką żywego srebrapowierz-
chu: potóm używano wosku, który pociągano kleiem rybim
delikatnym i świetnym, aż póki "s artysta JASIN uwa—
Żaiąc, Że łaski małey rybki zwaney płotką (Cyprinus albur—
nus L.) nie tylko miały zupełną swietność perły prawdziwey,
ale nawet utarte na proszek i zmieszane z wodą, albo z talko—
kleiem rybim, odzyskiwały po wyschnieniu pierwszą świe
tność, nie wynalazł sposobu uczynieniategogatunku pereł tak
podobnym do naturalnych przez połysk i wodę iakie im na-

afił, że oko nawet wprawne, możesię na nich omy=
Kc. erya perłowo-maciczna, która otacza zasadę łuszczek
w płoci, była znaną pod nazwaniem eśsencyi wschodniey,
znayduie się ona także we wklęsłości piersiowey i brzucha sa-
mey ryby; żołądek wreszcie i powierzchnią wnętrzności po-
wleka. terya ta bardzo mdko przechodzi do fermentacyi
zgniłey, mianowicie podczas gorąca, a wtedy zaczyna bydź
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Perły były szacowane we wszystkich czasach i
we wszystkich narodach iako przedmiot bardzo dro-

i. Znayduiemy nawet w Pismie świętćm mieysca,
ko. tego dowodzą (e).

Mieszkańcy Ameryki znali cenę swych pereł
przed odkryciem tey części świata, i kiedy Hiszpa-
ni tam przybyli, znaleźli wielką ich ilość w zapa-
sie, lecz wszystkie prawie były wody żółtey i ody-
mione, ponieważ tam za zwyczay używali ognia do
otwierania skorup w iakich się znayduią.

Perły stanowią ważną gałąź handlu, a Rossya
ciągnie ztąd niezmierne zyski. Jzrrenizs (f) sia-
wny iubiler angielski, ułożył tablice względney
wartości pereł: są one przytoczone w Dźczionaire
de Commerce i w Encykłopedyi francuzkiey, lecz
wszystkie te rachunki są tylko zbliżone i w każdey
chwili się odmieniaią, a wielkie perły równie iak i
wielkie dyamenty maią zawsze cenę nie podpadaią-
cą pod rachunek, kiedy są posiadane w naturze.

Zakończę tę rozprawę, wymieniaiąc perły nay-
sławnieysze, które postrzegacze nam dali poznać.

1 Sławna perła parangona Kleopatry, którą
Pliniusz (g) nazywa dziełem iedynćm przyrodze-

  
—_——nA,

: fosforyczną, i zamienia się w płyn czarny. Ta skłonność do
pa bardzo długo o rospacz przyprawiała fabrykantów pe—
reł sztucznych. Nakoniec, iest temu lat ze 40, iak przypadek
nauczył, że ammoniiak albo alkali lotne, nie tylko zachowują
lobrze essencyę wschodnią, ale nawet ią świetnieyszą czy—
nią. Ten, który pierwszy to odkrył, wielki zrobił maiątek,

/ lecz taiemnica iego dawno się iuż rozeszła,odtąd y sztu-
czne bpadły na teraźnieyszą cenę. Paryż bardzo długo był

, a> pereł fałszywych, lecz i w Londynie cale piękue
- robią. ;

(e) S. Mateusz XIII, 45, 46.
.)f) David Jzzrzares, Treatises on Diamonds- and Pearls.

Lond, 1701 in 8vo Traitć des diamans et des perles, tra-
duit de £. ngłais par Ch. H. LavnsxT. Paris 1753. in 800—
Fon den Demanten und Perlen, 4. d. Engl. u. Franz. Dan-
tzg, 1756, in dwo.

(g) Phniz Hist. nat. lib. IX. cap. 35.

   



nia, i którą ocenia w summie wynoszącey na pie-
niądze rossyyskie 5,500,000 rubli. Kleopatra wy-
piła ią przez próżność, kazawszy rozpuścić w oc-
cie na bankiecie, który wydawała dla „Antoniusza.
Dwie ich posiadała ta królowa (h) a te były nay-
większe ze znaliomych wówczas.

MH. Juliusz Cezar, dał swoiey kochance Ser-
wilii, matce Marka Brutusa perłę, za którą za-
płacił według Swetoniusza (i) summę wynoszącą
1,000,000 rubli.

HI. Perła podana Filippowi II w roku 157g.

pochodziła z Panama była wielkości iaia gołębie-

go i kształt miała gruszki, ceniono ią naówczas
100,000 fianków, co wynosi teraz blizko miliona.

IV. TavenNieR widział w ręku cesarza perskie-

go, roku 1655, perłę pochodzącą z połowu wKa-
tifa, którą ceniono 52,000 tomazów, toiest: bli-

zko 1,840,000 rubli. |
"V. Rzeczpospolita wenecka, darowała cesarzo-

wi tureckiemu So/imanowi perłę wartości 400,000
rubli. | ;

VI. Cesarz Rudołf II. miał w swey koronie
perłę paraogonową, wielką iak gruszka muszkatelka

ważącą 50 karatów (k). ;
VIL Papież Leon X, kupił od iubilera wene-

ckiego perłę, za którą zapłacił summę wynoszącą

na 552,000 rubli (1). Eo

VIII. Perła z wyspy Jawa, którą świeżo wi-

dziano iuż oprawioną w Madras (m),iest iaiowa-

 

   
   

 

Plinii. 1. c. ; A

i) C. Seetonii vitae Caes. Jul. Caes. vit. z 50.— Swetoniusz

zapewnia ( Rozdział 47), że J. Cezar szukał pereł nawet w An-

1.

ę' „'

(k) Acta N.C. dec. I. ann. 2. obs. 228.
(1) Dappers Amer. 1. 1. p. 78.
(m) Der Preimiuthige 1816. N. 261. p: 1044. Morgenblatt 1817.

* „N.58. p. 230.

sgł.
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ta, koloru biało-mlecznego i nader czysta. Opra-
wiono ią w kształcie syreny splataiącey swe włosy,
samćm ciałem iest perła, a głowa, ramiona, i rę-
ce z emalii dorobione. Część niższa ciała w kształ»
cie ryby iest z emalii zieloney dobrze przystosowa*
na. Na pasie syreny są wyrażone te słowa: Fal-
lunt aspectus cantusque Śyrenis (sic). Błędem
byłoby mniemać, że przyrodzenie samo może na-
dadź perle kształt tak szczególny.

IX. W roku 1605, iedna dama pokazywała się
na balach madryckich z perłą, która kosztowała
51,000 czerwonych złotych. Nazywano ią piel-grzymką z przyczyny iey wielkości. Według £0e-
cyusza perła Cesarza Rudo/fa II. była także nazy-
waną pełlegrina albo nieporównana.

lednakowoż wszystkie te perły tak sławnew hi-
storyi dla ceny, iaką do nich przywiązywano, by-
ły formy iaiowey lub gruszkowate czyli iak nazy-
walą parangony.

Ta, o którey nam mówić pozostaie, słusznie za-
sługuie na imie pie/grzymki czyli nieporównaney.

X. Perła braci Zozima łączy w sobie wszystk:e
doskonałości; iest zupełnie okrągła i ieszcze nieprze-
wiercona. ley gładkość i świetność srebrzysta spra-wuią, że się wydaie przezroczystą; nakoniec iest
wielkości znakomitey i waży 277 karatów.

Perła ta kupiona w Liwornie przeziednego z bra-
ci Zozima od kapitana okręta kupieckiego, które-
go nazwisko niewiadome, l który iak mnie upe-
wniano prosto z Indyi przybywał.

Własciciel umieścił ią w puszce ozdobioney ko-
sztownemi rzeczami. Puszka ta, zawiera inną sre-
brną, w którey iest Echinus diadema L. oprawio-
ny w złoto i przykryty szkłem wypukłćm. Perła
"Ar się tam z bawełny, iak fenix z swoich po-
piołów. Chociaż szkło powiększa ią trochę, iednak
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pod nićm mniey piękną się wydaie, a to dla tego,
że szkło udziela iey kształtu iaiowatego, którego
nie ma. Lecz kiedy wyięta ze wszystkiego okrycia,
ukazuie się ma arkusza białowelinowego papieru
trzymanego na chustce z naycieńszego batystu; wte-
dy toczy się iak kulka żywego srebra i przewyźsza
ten metal swoią białością i blaskiem.

Wszystko co iest piękne i doskonałe tak zay-
muie postrzegacza, że nie może znaleźć dostate-
cznychm do wytłumaczenia swego uczucia,
w tym właśnie przypadku znayduię się względem
pellegriny zozymowskiey; i to się przytrafia wszy-
stkim, którzy ią oglądaią. Trzeba widzieć przed-
miot takiego gatunku, ażeby uczuć wrażenie iakie
sprawnie. Na dowód, powiem o wizycie ostatniey,
którą wiele osob znakomitych ze mną właścicielo-
wi oddali. | |

Po obeyrzeniu wielu przedmiotów ciekawych
w medalach, pieniądzach i perłach przewyższaią-
>ap wielkością tę, o którey mówię, co wszystko
słuszne wzbudziło podziwienie, okazała się w osta-
tku na arkuszu papieru pellegrina, wysunięta ze
swoiego więzienia małym palcem właściciela; na-
stąpiło natężenie uwagi, podziw maluiący się na
wszystkich twarzach, milczenie głębokie. Aż le-
dwo wtedy dopiero kiedy perła została przyięta j*
t0 z ostrożnością, aby się nie wyśliznęła) er
pochowana za potróyne zamknięcie, potrafiono | d-

zyskać mowę i iednogłośne wynurzyć zadziwienie.
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FV'niosek o połowie pereł i cenie ich na przy”
szłość, z powodu niedawnego udoskonalenia
dzwonów nurkowych.

PP. HaweL z Rossyi, i CoLLapoN Szwaycar,
doktorowie medycyny, pierwsi podobno na stałym
lądzie rozgłosili ważną wiadomość o używaiącym

_ się od lat kilku w Howtb, niedaleko DablinawIr-
landyi, wielce wydoskonalonym i można mówić do-
skonałym dzwonie nurkowym. Nie powtarzamy
ich opisania, bo z Biblioteki powszechney gene-
wskiey (a) przeniesione do naszych kraiowych pism
eryodycznych, Pamiętnika warszawskiego (b) i

Dziennika wileńskiego (e), wszystkim czytającym
może bydź wiadome. Ale poprzedzający artykuł
P. FiscHERa o perłach, powoduie do wniosków
w następnóm zastosowaniu tego dzwonu do ich
połowa.

Tak wydoskonalony dzwon nurkowy, który
za pierwszy może z wiełkich wynalazków 19 wie-
ku policzony zostanie, wprowadzaiąc człowieka
ze wszelką wygodą i bezpieczeństwem na dno zna-
czney głębini morskiey i tym sposobem rozszerza-
iąc posiadłość iego panowania, iakby w nowo
ZY krainie, posłuży zapewne w umieiętno-
ściach przyrodzonych do nowych odkryc i postrze-
żeń, a ułatwiaiąc nieźmiernie wszelkie podwodne
roboty, uprzątnie naywiększe dotychczasowe zawa-dy połowu pereł. Dotąd przemysł ten wszędy
nayznakomitszą w tćm zuaydnie trudność, że nu-
rek długo pod wodą dla zatamowanego oddechuzostawaćniemoże, a pod czas chwilowego tam za-
 

(3) Bibliotkegue Univers. Seiences. Tom 13. et 17.( Tom XIX. roku 1821.
€) Tom I. rok, 1822.

-
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bawienia, chwyta z pospiechem muszle perłorodne
te tylko, na iakie przypadkowo natrafia, żadnego
wyboru i zastanowienia czynić nie mogąc. Praca
ta iako nader ciężka drogo opłacać się musi na
wszelkich morzach, na tych zaś gdzie się znaydu-
ią rekiny, nurkowie za każdćm zanurzeniem wy-
stawieni na nmiebezpieczeństwo kalectwa i utraty
życia, wyżey nierównie usługę swą przedawać ma-
ią słaszne prawo. Ztąd pochodzi, że drogość pe-
reł skutkiem iest nietylko upodobania w nich lu-
dzkiego i rzadkości ich, ale też znakomitych tru-
dów i niebezpieczeństw z iakiemi wydobywaiący ie
koniecznie passować się muszą. Ta ostatnia okoli-
czność więcey nierównie cenę pereł podnosi, owszem
1 do rzadkości ich nie mało się przyczynia. Ale
kiedy wzmiankowany na początku, nowego wyna-
lazka dzwon nurkowy angielski, użyty zostanie
do ich połowu (co zduie się koniecznie nastąpić
musi, ieżeli tylko inż nie nastąpiło gdziekolwiek,
zwłaszcza że cała machina do zrobienia dość łatwo
i nienader kosztowna); wtedy zviknie naywiększa
część trudności w tym połowie, a perły muszą ko-
niecznie stać się za czasem mniey rzadkim i mniey
kosztownym produktem. Wcześnie zatićm przewi-
dywać iuż można że spadnie i progressya iego ce-
nienia, a wtedy i oko ludzkie nie tyle możewnim
znaydować będzie piękności ile teraz upatrnie, Tak
to zawsze prawie postęp rozumu ludzkiegowiedney
odnodze do wielu ionych wprowadza odmiany: a
ieżeli prawdziwey wielkości wynalazków miarą
bydź powiano większe lub mnieysze ich zastoso-
wanie do rozmaitego przemysłu; tedy.i nowe.
dzwofif nurkowe, do wielkich zaiste odkryć poli-
czonefllf bydź mogą; bo za ich pośrednictwem
odkryją się oku człowieka dotąd prawie niezwie--
dzane po wielu mieyscach dna morskie iako ob-

Pam. Farmaceut. Wi. T. Il. N. 4. 4
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szerne pola dla naturalisty i ułatwią się wielce
roboty podwodne, iak się to iuż doświadcza
Howth w Irlandyi i iak się stać może w zastoso-
waniu ich do połowu pereł, koralów i do zdo-
bywania innych produktów i płodów morskich.

 

Postrzeżenia geognostyczne w powiecie wiley-
skim przez P. IGNACEGO JAKOWICKIEGO nauczy”
cielafizyki i matematyki szkoły pow. w Moto-

„ deczneęy. izka

Zyiemy w czasach w których nauka Geogno-
zyi, buduiąc się porządnie na doświadczeniu i po-
strzeżeniach, przepowiada sobie długowieczną twa*
łosć: oraz tyle się kształci i postępuie ku swey
doskonałości ile się mnożą i doskonalą postrzeżenia.
W tym celu iedni przypatruią się ziemi oyczystey,
poznaiją ićy skład zewnętrzny i wnętrzny, zapisu-
ią odmiany iakim Ona ulega i przyczyny które ie
sprawuią; drudzy pusczaią się w podróż, zwiedza”
ią obce kraie i w nich rozważaią dzieła natury.

Nauka Geognozyi powinna bydź dokładną i
ogólną. Nie może stac się taką, ieżeli nie będzie
wypadkiem rozumowania nad postrzeżeniami zro-
bionemi we wszystkich mieyscach kuli ziemskiey:
skąd wypada nieuchronna, a bardzo trudna do wy-
kouania praca opisywań geognostycznych wszy-
stkich mieysc znayduiących się na ziemi.
„. Jestem daleki od rozumienia, ażeby szczupłe
Pore które podaię, mogły przynieść iakąż-
olwiek. przysłagę w Geognozyi. Wiem dc

iakie bydź powinay opisy tegó rodzaiń przymosz
pożądaną korzyść; iak naprzykład, opisanie gór
składających okolice Paryża zrobione przez PP. Cu-
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vier 1 Brongniart; Alp, przez De Saussure,
słuszuie uznane za opisania wzorowe w przedmiocie
geognostycznym: iednakże gdybyśmy zrobili i po-
dobne tylko opisy, ale wszystkich mieysc ziemi
naszey, iakie tu podaię; mielibyśmy przynaymniey
wiadomość o płodach kopalnych kraiu naszego.

Przenieśmy się myślą w stronę północną po-
wiatu wileyskiego na równiny dokszyckie; przy-
patruiąc się ich gruotom, postrzegamy: że gą war-
stą mułu (Zimon), osobliwie te, które leżą ze stro»
ny zachodniey, gdzie niegdzie piaskiem przesypane
i cokolwiek wzniesione. Pod warstą mułu, napo=
tykamy za zwyczay warstę gliny, maiącą w sobie
bardzo wielką ilość kamieni, których także dość iest
mało na całey powierzchni zewnętrzney, To sa-
mó rozumieć AE o stronie północno- zacho-
dniey Dokszyc, w którey przypatruiąc się rzadko
rozrzuconym kamieniom, znalazłem: między niemi
skałę złożoną z hiekształtinych moieyszych i wię.
kszych ziarn feldspatu pospolitego, w kolorze cie-
listym, kwarcu w kolorze wina, kamienia gliniane-
go, i co rzadka rzecz, we środku tey skały znala-
złem ziarna steatytu białego, wyrównywaiące wiel-
kości laskowego orzecha.

Postępuiąc gościńcem pocztowym od Dokszyc
do Dołhinowa, będziemy widzieć na około siebie
tak wielkie KAds że się wzrok nasz wprze=
strzeni ich zgubi. Nie dostrzeżemy iak grunt mu-
łowaty, ciągnący się z pod Dokszyc, nieznacznie

w okolicach Dołhinowa zamieni się na warstę głi-

nylub mułu rozrobioną piaskiem, iw takowćm
ołączeniu ciągnie się niemal aż pod miasteczko

Reczkż Na wszystkich zaś równinach dołhino-
wskich, ieszcze mnieysza ilość kamieni daie się
postrzegać, aniżeliśmy ią widzieli w okolicach
Dokszyc. > ze ;

1
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Pod miasteczkiem Reczki, grunt gliniasty za-
czyna przechodzić na zupełnie piasczysty, a tu
piasek wziąwszy przewagę, ciągnie w całey swćy
mocy ku Wileyce. Ta iuż postrzegać się daią
óry piasczyste, czasem gliniaste, wszystkie śre-

Śisy wysokości, sczególniey na zachód i wschód
dążące, które osypuiąc potóm Wileykę w około
czystym piaskiem, iakby falistóm podnoszeniem SIę
1 naprzemian opadaniem, zdaią się szczególniey
dążyć ku stronie Mołodeczny i za nurtem płyną-
cey przez nie Wilii. !

Na drodze prowadzącey do Mołodeczny, giną
na czas piaski w błotach okrytych lasami: lecz
potćm znowu się ukazawszy obficie usypuią oko-
lice Mołodeczny. A iako równiny dothinowskie
ograniczyły się większemi górzystościami, które
dostrzegamy na mil kilka ku stronie południowo-
wschodniey; tak podobnie równiny mołodeczniań-
skie z tey samey strony także wyraźniey się góra”
mi ograniczyły, posuwaiąc ie aż na pola Rado-

owicz.
Piaski w różnych mieyscach Mołodeczny, do

rozmaitey głębokości trzeba przekopywać, chcąc
się dostać do warsty pod niemi położoney gliny.
W niektórych mieyscach a osobliwie nizkich, po
zdięciu piasku, napotykamy cienką warstę marglu,
po niey węglanu wapna miękkiego, który tu po-
spólstwo miełem nazywa.
W ogólności wszystkie góry mieysc, które wy-

 mieniłem, są napływowe, usypane albo z piasku
albo z gliny po połowie z piaskiem, albo z samćy
tylko oz gliny. Często tu zdarza się dostrze-
gać, połączenie gór z równinami takie: idzie na-
przykład góra, po niey następuie dolina napełnio-
ma kamieniami, a po dolinie, równina, i ieżeli
piasczysta, to zupełnie ogołocona iest z kamieni:
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i znowu podobnie. WW którąby stronę tuteysze

góry ogólnie większe pochylenie miały? nic pe-
wnego w tćy mierze postrzedz nie mogłem.

Wszystkie kamienie znayduiące się na ziemi
powiatu wileyskiego, a zeszczególnieyszą obfito-
ścią zgromadzone pod Izabelinem i Miasotą są po-
większey części drobno-ziarniste należące do po-
źnego twora. Rzadko tu się znaydniep gru-
bLo-ziarnisty, utworzony w pierwszych epokach
kształcenia się ziemi. Chcąc znaleźć gneyz grubo-
ziarnisty i charakterystyczny, trzeba wiele przerzucić
kamieni znayduiących się na ziemi naszey. Łupki
mikowe i gliniane, bardzo oszczędnie gdzie nie-
gdziesąrozrzucone; zkąd pochodzi, że ciał utwo-

rzonych w starych epokach krystallizacyi skał,

iako to: granatów, szerlów, staurolitów i t. d.
niezdarzyło się odkryć. Ubodzyiesteśmy na trap
pierwiastkowy, migdałowiec, bazalt, krzemień, i
kamień wapienny. Rzadko się u nas zdarza zna-

leźć madreporę lub inną iaką pamiątkę pomie-
szkania wód morskich na ziemi tuteyszey. Obfi-

tuiemy w ułamki granitu drobno-ziarnistego, feld-
spatu pospolitego i zbitego, porfirów iporfiroi-
dów; rogowca, kwarcu, hornblendy, kamienia i
łapka glinianego; piaskowca, kamienia zielonego,
warstowego iszarego; Orazułamków skał pogru-
chotanych i znowu a” rogowcową związa-
nych. Wszystkie te skały znayduią się u nas

w bryłach, po części zaokrąglonych, które są tu

i ówdzie rozrzucone. Znaleziono niedawnow bło-

tach około Poniatycz siekierkę ze skały nieozpa-

czoney, używaną zapewne w starożytności za na-

rzędzie woienne. i Poi
Nakoniec, krótkość czasu w którym zwiedza-

łem ten powiat, nie dozwoliła mi zwrócić uwagi
na wody, w celu śledzenia, azali nie zawieraią
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w sobie iakich pierwiastków mineralnych. Dla
tóy samey przyczyny nie mógłem zrobić postrze-
żeń co do początku zródeł, ich kierunku it. d.
Niedostatek zaś potrzebnych narzędzi, a na ich
mieysce mnóstwo innych przeszkód których usunąc
nie mogłem, są przyczyną że o naywaźnieyszym
przedmiocie dla geognozyi, iakim iest ukazaie
warst idących po sobie w ziemi, nie wiele dotąd
wybadać mogłem,

FF'iadomość 0 bobrach przez P. Piotra W acNrRa
właściciela apteki w Pińsku, nadesłana wpa-
ździerniku r. 1821. | do

Ile tylko zasiągnąć mogłem pewnych wiadomo*
ści o przyrodzeniu bobrów (które u nas coraz rzad-
szemi się staią) i co tylko zblizka im przypatruiąc
się postrzegałem, pokrótce tu wymienię,

Chociaż bobry z przyrodzenia bardziey są mie-
szkańcami kraiów kupay położonych, wszela-
ko posunęły się dosyć ku strefie umiarkowaney, tak,że się daią widzieć niekiedy w stroniepoładniowey
Wołynia, około Turowa i na ukrainie. W Pińsczy-
znie i powiecie możyrskim w rozciągłości rzeki Pry-peci, aż do iey uyścia do Dniepru, zdaie się, iź
sczególniey obrały dla siebie siedlisko.

Mieysca, które zamieszkały, są naybardziey za-toki rzek Prypeci i Stramienia, lasami zarosłe: tam
żyjąc po parze, założywszy pomieszkania, przeby-
waią niekiedy po kilka familiy. W budowie swo-
ich, iak nazywaią domów, wiele okazuią przyro-dzonego instynktu i nie szezędzą pracy, którą pospo-
licie w nocy odbywaią. Ażeby zaś pomimo opada:
nie i podnoszenie się wody w rzece mieszkaniaza«
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wsze w iedney wysokości były zatopione, poniżey,
sztuczne robią groble zespustami utrzymuiącemi ró-
wnowagę. Budy ich mieszkalne rozmaitey są ob-
szerności, w których po kilka par przebywaią. Zda-
rzyło mi się widzieć dosyć kształtne domy, w for-
mie iaiowatey lub okrągłey, z drzewa grubego i
gałęzi skleconych, mocno wylepionych ziemią. lu-
ne są tylko niezgrabnie klecone lepianki, a te iak
i poprzedzaiące zawsze sklepione i maią po trzy
piątra; iedno pod wodą, drugie z powierzchnią iey
równe, a trzecie nad wodę wyniesione. Nory czyli
podziemne lochy, z pomieszkania ich w ukośnym
mieco łękowatym prowadzone kierunku, nayczę-
ściey kończą się na brzegach bagnistych zupełnie
zewsząd zarosłych. ledne służą im za pomieszka-
nie, w innych składaią żywność, iako to: korę
z drzew,wierzby,brzozy, osiny, i t«d.

Nadto lochy te posługuią im do ucieczki w gro-
żącóm niebezpieczeństwie, albowiem wblizkości ich
spotkane zanurzaią się w rzece i lochami do bud
swych uciekaią, aztamtąd daley ieżeli są ścigane.

Parzenie się bobrów przypada w końcu stycznia,
ale o czasie noszenia płodu n.* mogłem się dokła-
dnie wywiedzieć, to tylko pewna, że w miesiącu
marcu, po upłynieniu przeszło 10 tygodni, sami-
ca w osobney na to zbudowaney norze, po dwoie
a czasem i troie rodzi, starannie pielęgnuie; a po
ośmiu lab dziesięciu miesiącach, młode do wspól-
ney z rodzicami zabierają się pracy. =
W Pińsczyznie dosyć często zdarzasię widzieć

młode, żywo łowione bobry, które wielokrotnie
sam hodowałem.  Daią się dzaj ugłaskać i znają
swego karmiciela, wszelako niewoli pospolicie nad
rok ieden przeżyć nie mo ogg

Stare nawet bobry (które łatwo tak ze wzrostu,
koloru szerści, iako i zębów czerwono ceglastych
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łatwo poznać), zachwycone o podal od wody lub
nory, dzią się bez oporu brać lub zabiiać, pomimo
to, że mocno kąsać i bronićby się mogły.

Do łowienia bobrów używają się w Pińsczyznie
PE, żelaza, podobne do tych, iakie służą

na lisy. Takowe zastawuią umyślnie wyznaczeni
do tego, tak nazwani bobrowniczowie, po wytro-

, pienia i wypatrzeniu nory, kładąc na przynętę co-
kolwiek kory topolowey, którą nad inne zdaiąsię
przenosić. Zimową porą sczwaią ich psami, ieżeli
się zdybie który w oddaleniu od nory. Gdzie bobr
poiedynczo przebywa, tam go z zasadzki nad wyy*
ściem z iamy strzelają. Słowem, gdyby niedostę*
pność mieysca, ostrożność nadzwyczayna, słuch 0-
stry, i doskonałe nurzanie się tego zwierzęcia, pie
ochraniały go od czyhaiących nań ludzi, całeby
iuż plemie ich dotąd, zwłascza w naszych sronach,
było wygubione.

Bobry znayduią się w Turowsczyznie,wStolinie
maiątku półkownika Sołtana, w okolicach Dawid-
gródka kapitana Czudowskiego, w Stachowie okoli-
cy szlacheckiey, mil sześć od Pińska; ale itam bli-
ke są iuż wygubienia. Są też w powiecie kobryń-
skim między rzekami Muchawcem i Wołoką, nie da-
leko maiętnosci Muchowłok. W powiecie nowogró-
dzkim około Sczors maiątku hrabiego Chreptowi-
cza, w lidzkim około Dokudowa, Bielicy i Żyż-
mor; lecz na niesczęście w niektórych tylko miey-
scach ścisłe są strzeżone, aby ich kryiomo nie wy-
tępiono (a). U nas poławiaią się zazwyczay od gru-
dnia do kwietnia; w Westbotnii zaś około S. Jana
ine

(a) W Niemczech znayduią się nad Elbą, Odrą, około Danaiu,
nadbrżegami rzek niektórych w Marchii brandeburskiey i

(w Luneburgu, ale nieźmiernie rzadko. ;We' Szwecyi były
© dawniey w wiełkićm mnóstwie, zwłascza wKimi-lapmarkii| w okręgu Kusano, ale teraz są tylko w niektórych rzekach
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1 to sieciami. W maiątkach Turowsczyznie i klu=
czu dawidgrodzkim, iak się o tćm od rządców do=
wiedziałem, €o roczny dochod z wyprzedaży stro-"
iów bobrawych i skór blizko do 40,000 złot. pol.
wynosi. X tego widać, iak wielki zysk właścicie-
lom przynoszą, ale ten co raz bardziey upada. Skó-
ry azot s7 czynią intraty, bo się przedaią po poół-
tora do trzech a naywięcey po cztery ruble sztuka.

Bobry bez wątpienia Oy Tyby dosyć pospolitemi
w naszych stronach, gdyby od lat kilku nagle pod-
wyższona cena ich stroiu (Castoreum) mieszkańców
tamecznych nie zachęcała, mianowicie wieśniaków,
do madzwyczaynych starań i szczególnych zabie-
gów w ich łowieniu wszelkiemi sposobami. Ztąd
tak bczba ich zmnieyszona w samey Pińsczyznie, że
na mieyscu z trudnością przychodzi dostać stroiu
bobrowego, i to wcenie nadzwyczay wysokiey.
Rzadko się nawet trafiaią duże; biorą ie amtódych
i nieostrożnie oddzielają od części mięsnych, a po-
spolicie z mleczem oddaią na przedaż, który do ni-
czego nie zdatny.

Naygłównieyszą przyczyną drogości tego produ-
ktu, iest niezmierny wywoz iego za granicę, 'b) zwła-
scza iak u has do Austryi, dokąd kupcy z Brodów

 

Kuolajerwii, lecz i tam niedługo potrwaią, bo ciącle
biaią ie nieźmiernie. (Schwed. Abhandi. der Rbdu is-
senschaften. B. 38. S. 222.)

W Ameryce północney mianowicie w Kanadzie, od Wirginii za-
cząwszy aż do Labradoru, nieźmierne znaydowałosię ich mnó-
stwo przed tćm, ale! i tam po części iuż wygubione, Częścią
zaś przenięsły się w głąb niedostępnych pustyń; w zamieszka-

| łych albowiem mieyscach pojedynczo i to tylko w lochach się
/ mtrzymuią, w odludnych zaś okolicachzarosłych lasem i ob-
fiiuiącymw wodę, gromad«mi po 200 Żyją, zwłascza po nad
rzekami,S$. Wawrzyńca, Missisipi. i Delsvare. Nasze nigdy
nie składaią tak więtkicy osady iak amerykańskie.1.e. kz

ŃNziL w rozprawie dowodzi, że bobry skamieniałe tylko natrafiane.
teren. W. PER, tam w soasadh dawnieyszychistotnie Żyły.
Oxzx Encyklop. Zeit. 1821. Heft. I. 8.46) "AE

(b) Itea siroiem bobrowym z całey Litwy w różne prowadzi
AP

 



po czterdzieści funtów czystego i suchego z Piń-
sczyzny wywożą. |
- Ponieważ stróy bobrowy bardzo drogi i naywa-
Oartykuł w użyciu lekarskićm; prze-
to z rąk do rąk handlarzy przechodząc, rozmaite-
mi sposobami bywa fałszowany. Mnie samema zda-
rzało się naydować worki stroiu bobrowego napeł-
nione krwią ususzoną bydlęcą, pomieszaną z wą-
trobą imnych zwierząt; nalane rozpusczonym łoiem,
i mieszaniną stopionego łoiu z woskiem; niekiedy
bywaią napychane szrotem, kawałkami żelaza a na-
wet żywćm srebrem nalewane, i napełnione wielo
ieszcze innemi rzeczami,

(Gdyby podobne artykuły, opisuiące szczegóły
płodów kraiowych przyrodzenia, przysyłane były
częściey z różnych stron do pism peryodycznych,
złożyłyby za czasem materyały ważne do lepszego
poznania i opisu całego kraiu. Prace Ktvka, Zy-
LIBERA, JUNDZIŁŁA, BESSERA i ANDRZEILOWSKIEGO
daleko iuż posunęły znaiomość roślin, i znayduią
cząstkowych naśladowców, co i czytelnicy Pamię-
tnika farmaceutycznego uważać mogli: ale minera-
logiia i zoologiia są prawie nietknięte, wyiąwszy
probki Pana BessEeRa (Pam. farm. T. I. str. 243.)

 

się strony, do Moskwy, Petersburga , Kzólewea i Lipska, gdzie
bardzo iestpopłatny, We Szwecyi zkąd wywoz iego zabro-
WE zawyprowadzaią go do Zaarie do

t mu, oraz iunyc a i wszy

| wraca do Sżtókolmu. (R) rz idczą. J po
Stróy bobrowy szwedzki rzadko Az dobry, chociaż ztego same-

go zwierzęcia pochodzi. Może dla eż: iż nie w swoiey po-
| rze żwierzęta bywaią łowione: drugą tego przyczyną bydź

może, iż tam stroienie w całku ale na szmaty pokraiane su-
| szą; możeto wreszcie iod karmu pochodzi; bo niektórzy twier-
dzą, że bobry karmiące się korą nie tyle trącą tranem, isk

, anaturzycą og 6 wodnemi roślinami. Po-
ug innyc epsze maią stroie wtedy, kiedy si i| Cas ten asstępować zwykł około S. Brrdamicia. (Ślhwad.
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i powyższy artykuł str. 640. Pana Jakowickiego:
Oby pierwszy przykład P. Wagnera dany teraz
znalazł naśladówców, i zachęcił mieszkaiących po
wsiach światłych ludzi, a mianowicie nauczycielów
po szkołach, medyków i farmaceutów do czynie-
nia postrzeżeń w częsci zoologiczney. R.)

 

JFiadomość o świeżo odkrytych lub rzadszych
roślinach przybyłych do Flory Lit. w r. 1821.

1. P. Besser w czasie podróży swey przez Li-
twę znalazł: „/carna cyanoides Wnttv. Alchemilla
pubescens MB. Anchusaprocera R.et8. Gypsophy-
łaarenariaW, et K.JuncusfiliformieW nab.Myo-
sotis collina Horrw. M. nemorosa Bess. in litt.
M. sparsiflora Mrxax. T'halictrum nigricans JACQ.
Thymus hirsutus MB. Salix elegans Bess. 8. li-
mosaWaaLENB. S. lituanica Bess. in lit. S$. Kos=
soviensisBess. S. Meieriana W? S. onusta Bess. Sa-
lix Starkeana Horrx. Fiolagłaucą MB. /.persi-
cifolia Bess. !

2. P. Leynkardt prowizor w Mińsku reiestr.
roslin złożył przez się determinowanych, między
któremi do rzadszych należą: /'eronica oppositi-
folia Pens. Scabiosa succisa L. var 8sczególną
obficie rosnąca w lasach pod Germanhofem i Do-
bromyslami Plantago arenaria; Anemone Pul-
satilla w zaroślach górzystych za Lachowką, Pe-
dicułaris foliosa Jacą. na błotach w Zaceniu
o mile od Minska, lecz z tych ostatnia bardzo
rzadka. PentaphyllumLupinaster PER68. Orobus
tuberosus1,Phellandrium aquaticum L. za La-
chowką nad brzegami Świsłoczy. Matricaria Cha--
momilla dosyć obfita w okolicach o milę lub wię-

 



cey od Mińska odległych, zkąd się i kwiaty do
aptek zbieraią. _Arnica montana L. w wielkiey
obfitości, „Aster „4mellus L. w lasach około Pere-
kala i pod Kalwaryą położonych; Neottia re-
pens PeRs. Fiscum album L. w lasach nieco od-
dalonych bardzo pospolite; Połypodium vulga-
re L. obficie rośnie w lesie przy Dobromyslach.
Datura Stramonium l. w tamtych stronach rza-
dko rośnie, iak Ferbascum Thapsus i nigrum.
Namieniaiąc o Galium Aparine dodaie iż postrze-
żono ze bydłuma bydź wielceszkodliwą, które-
mu po ziedzenia odęcie sprawnie.

5. P. Brański przysłał owoce maliny oddziel-
no płciowey na sucho w cukrze zachowane, prze-
znaczone do zasiewania.

4. P. Piper zawiadowca ogroda Cesarskiego
w Białymstoku procz wielu bardzo interesujących
roślin znalezionych (w podróży około morza bal-
tyckiego odbytey), posłanych w herbarzu P. Bes-
serowi i nam zakommunikowałnastępne: „spidium
spinułosum W. Bellis perennis L. Botrychium

phalium luteo album W. Draba species? Lirmo-
sella agquatica L. Połycnemum arvense. Rosa
villosa W. Ficia angustifolia W. F. villosa W.
Poa curvata etc.

5. P. Serafin Haciski uczeń medycyny znalazł
około Nowogródka: Draba lutea Gium.Geum
intermedium W. Spirea Aruncus L. |
. 6. P. Antoni Mełtzer student medycyny zna-
lazł około Połuknia Potamogetondensum EZ
P. lanceolatum Engl. Bot. P. perfoliatum R.etS.
P. praelonguin WvLr. P. Loeselii R.et$. P, ob-
scurum BDc.; oprócz tego 6 gatunków z tegoż
rodzaju nieoznaczonych. Tudzież CarexcurtaGoob.,
Isolepis setacea Bnows. około Wilna Ranuncu-

=ąk—
me
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lus Panthotrix Dc.; Chara gełatinosa RoTa.
C. gracilis, Cyperus flavescens VamL. Tofieldia
palustris Swrra. około Ligoyń; Naias monosper-
ma W. i N. tetrasperma W.? około Skorbucian.
Około Waki nowy gatunek z rodzaiu 7ypha ieszcze
nie zadeterminowany. Około Gockiszek: Carex
paniculata L. Geastrum hygrometricum Nes.
Riccia bifurca L.

7. Tenże z P. Gorskim wspólnie znalazł nowy
gatunek z rodzaia Caulinia nigdzie ieszcze nie opisa=
ny w iezierze pode dworem Sędziego Towiańskie-
go Szwinta zwanem, Sparganium angustifoli-
um PeRs. w iezierze około Gockiszek, Chara fu-
nicularis PERs. także około Gockiszek, Werek i
Ligoyń. każe będe

8. P. Stanisław Gorski uczeń medycyny około
Świsłaczy (r. 1820) znaydował Stellaria dichoto-
ma L. Tragopogon maior Jacą. Około Wilna Ca-
rex Pseudocyperus L. Geranium umbrosum
W. et K. Zlieracium Bauhini Scavur. H. colli-
num Bess. Medicago procumbens Bess.

g. P. Piotr JVagner w Piska wspólnie z Panem
Kamińskim uczniem medycyny znalezli Cirsium
setosum MB. chillea magna L. Euphorbia
EsulaL.Bromus asper R. et 8. syłvaticus SmiTA.
Gypsophyla panicułata L. Połygonum minus Aur.
Scirpus gracilis Pora. S$. mułticaulis Bess. in Żitt.
Sonchus asper Horru. 7erbascum cuspidatum
ScaRap. /. phoeniceum L. Thymus montanus
JF. et K. Nayważnieyszą zaś ze wszystkich i nay-
rzadszą w kraiu naszym roślinę znalazł P. Piotr
W'agner iak się wyżey str. 608 powiedziało .4/dro-
vandavesiculosa nazwaną. PRA, BIŻ.

10. P. Jan FVilde w blizkości Wilna znalazłGe-
nista tinctoria L. i Eriophorumcaespitosum PERs.
„ 11. P. Daniel Spohr uczeń farmacyi znalazł
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około Wilna roślinę Sałsoła Kali R. et 8. w górach
między prochownią a ogrodem botanicznym oraz
Neottia repens około Waki.

12. P. Adolf Bielawski uczeń farmacyi znalazł
w bliskości Wilna Serratula tinctoria L. Ficia
pisifjormis L. i Selinum Cervaria L.

15. P. Paweł JV'elk Mag. Fil. około Niemna
21 mil od Wilna Sedum Telephiumflore rubro.

14. P, Xawery HWolfgang Conferva pedluci-
da Rorn. i wiele ionych gatunków z tego rodzaiu
ieszcze niezadeterminowanych. k:

Oprócz wymienionych dotąd znalezione rośli-
ny są następuiące: _/nemwne alba Jvss. „łspidi-
um crisłatum WiLub. AtriplexBesserianum R. et8.
„dnthriscus elatior Bess. Barbarea stricta ANDRz.
JB. taurica DC.? Cardamine dentata Scavtt.
Campanula pusillą Haeske. Botrychium ruta*
ceum W. Carex palescens Goov. C. panicułata L.
C. Schreberi W. C. umbellata Scakumn. C. vesi-
caria L. Ceratophyllum submersum Puns. Cicu-
tae nova species radice tuberosa Bess. in lit.

* Cirsium rivułare? species pygmaea. Commelina
dentata var Ś. pinnatifida DC. rzadka odmiana.
Digitaria humifusa W. Drosera anglica Hubs.
Euphorbia virgata W. et K. Euphrasia officinalis
var. nemorosa (Galium infestum W et K. Genti-
ana lancifolia Pens. Heracleumflavescens Bess.
prim.fl. Gał, Hieracium bifurcum MB. H.echioi-
des Wet K. Juncus capitatus Weic. Koehleria
glauca R. et 8. Zuzuła erecta Vant. L. pallescens
VanL. Myosotis caespitosa Bess. in lit. M. litua-
nica Bzss. in lit. Nymphaea minima Suiru. Oxy-
coccuspalłustrisvarmicrophylła. PhleumBoehmeri
ScHRAD. Połygala decipiens Buss. in litt. Rosa
solstitialis Bess. prim. fl. Gal. Scirpus caricinus
SCHRAD. Senecio vernalis W.etK. Selinuzn Schi-
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werekii Bess. Thymus angustifolius ScHneB. Tri-
folium caespitosum. T. medium et flore roseo hi-
bridum. Turritis Gerardi DC. Stellaria elodes MB.
Viola uliginosa ScaRap. Około nowych Trok F'er-
bascum phłomoides Scunap. Około Mereslan
Swertia perennis JACQ. |

Prócz tych roslin znaleziono w roku przeszłym
(Z 25 gatunki z rodzaiu Chara, które przez

. Antoniego Jankiewicza dokładnie z natury od-
rysowane zostały, równie iak wiele innych rzad-
szych roślin, w czóćm niepospolity swóy talent
okazał.

Dołączamy tu reiestr części herbarza roślin
skrytopłciowych, znalezionych w okolicach
JFilna wr. 1821, i 1822. R:

MUSCIL. [Hrrxux strigosum Horru.
— t rumL.

Hyrxvm aduncum L. — welutinum L.
commutatum HEbw.
compreśsum SCHREB.
crista castrensie Ls    

  
  

 

cuspidatum Li — trichomanoides LEvss.
abietinum L. LIMACIUM dendroides WEB. ET M,
delicatulum Hepw. peunata Hebw.
denticulatum HEDW. — witiculosa LEvss.
Halleri Hevw. ONTINALIS frifaria VA1T.

fluitans . ARTRAMIA„fwecana ŚwanRTz,
molluscum Hebw. — graciis FLOERK.
loreum L.. — marchica SWARTZ,
minutulum Hebw. Bnyvm argentfeum L.

acyphyllum FvSCK
caespititium Li? ">
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! s capillare Le
riparium STURM. boreale W ETM.
reflerum STARK. lacustre BLASND-
recognitum L. marginatum Dicks.
ES Hzebw. roseum SCHRER.
salebrosum Horrx. squarrósum L.

Stanu . rum affine BLĄASD.
sylvaticum Hubs. — cuspidatum HEbW.
stellatum ScanEs. — kygrometricum Ic

101: — lustre L. ij aię
splendens Hznw: — punctatum Levss,

rostratum Horrm.:

    



.

+ 654w—

Mstvx undalatum Weiss. WEBERA nufans Hznw.Mezsia dealbata Swanrz, — pyriformis Hivw.— longiseta Hebw.
|, = uliginosa Hebw. HEPATICAE WILLD.ORTHOTRICHUM anomalum Hipyv.
— cerispum 'Hebw. JUNGERMANNIA aspłenioides L.— striatum Hebw. —  bicuspidata L.PoLYTRICHVM iun:perifolium Horr.| — diłatata L.— undułatunm Hebw, — ciliaris L.— urnigerum L. — compłanata L.BvxsavMiA aphyłla L. — płatiphylla L.BaRBULA fallax Heby. — pinguis L.— ruralis Hebw. — quinque dentata L.TRICROSTOMUM ćariescens Timm. | —  żomentosa Horrx. 

   

—  sciuroides SCHWAEGR. RCHANTIA Ahemisphaerica La
LE A a: LICHENES ACHAR.

ARTZ. TIDEA venosa ACH.um Hebw. CETRARIA iuniperina Acnflagellare Fvxscx. PARMELIA caesia var f dubia ACE.glaucum Hepw. — fraxinea Acx.polysetum ScnwaRTz,
purpureum Hevw.
scoparium LEYss,

— furfuracea Acę,
— olivacea Acn. -.

M
I
T
Y

 

„Squarrosum SCHRAD, — póhysodes Acn.tortile FuNcK. — pułlrerulenta Acn.— parium Hebw. — saxatilis Acn.FissiDENs Óryoides BLAND, SNEA plicata var 8. hirta Aca.— exilis HEbw. BAEOMYCES fauricus Ach.— pułvinatus Hebw. TEREOCAULON paschałe Horrx.Wsissia łatifolia ScawARTz, |CoEsomYcE amaurocrea FLoERk+GnimxsiA apocarpc sze: URCEOLARIAn/w.iu Acm "— crispula W Er YROPHORA połyphylla Acn.

ENCALYPTA ZeHebw. GASTROMYCETES NEES.|. — swułgaris Hebw. YATUS Sźriatus NEES.SPLACHNUM oweŁ RICHIA cerina Dir.SPnaGNUM cuspidatum Eunn.
— osie Horru. FUNGI NEES.— obtusifolium Ennu. JEOGLOSSUM hirsutum PERs,GyMNOSTOMUM miczostomum Heb.|Sremoxtrrs typhina Pens.ae pęziai WILLD, JPRAERIA decorficata FvSCK.— truncatulum Hzbw. —  disciformis Horrm.— fasciculare Hivw. | YLOMA rubrumz Padi. PERs.Puascum cuspidatum SCHREB. — salicinum PERs.| ANOECTAXGIUM ciliatum Hevw.*| — Lchenoides Dzcaxp.

PTERYGYNANDRUM cafenulatum B.| Reszta roślin sk ciowych— fliforme Hzvw. rzeszło 400 POZ modToRTULA subulataHebw. a ieszcze nie zadeterminowana. -
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lv.

LITERATURA

OGŁOSZENIE.

Dziennik Medycyny, Chirurgiii Farmacyi, przez
Cesarskie Towarzystwo lekarskie wJFil-
nie wydawany.

Cesarskie Towarzystwo lekarskie wileńskie
zaczynaiąc w roku 1818 ogłaszać drukiem prace i
postrzeżenia członków swoich, miało na pierwszym
względzie upowszechnienie wiadomości, któreby i
dla lekarzy niemały obiecywać pożytek, i do po-
stępku nauki przykładać się mogły; te same po-
budki skłoniły Wydział farmaceutyczoy towarzy-
stwa do wydawania Pamiętnika farmaceutycznego
przez 2 lata ostatnie. Lecz zważaljąc, że ogłaszanie
Pamiętników medycznych, których 2 tomy iuż wy-
szły, mie może tak prędko się uskutecznić, aby tom
ieden po drugim nieprzerwanie następował, i że
Pamiętnik farmaceutyczny ograniczał się iedną tyl-
ko częscią umieiętności lekarskich; przeto postano=
wiono nadał wydawać pismo peryodyczne kwar-
tałowe, któreby pierwszemu celowi odpowiadaiąc,
wszystkie razem części nauki lekarskiey i umieię.
tności pomocnicze obeymować mogło.

O potrzebie konieczney tego rodzaia pisma ła-
two się każdy przekona, gdy sobie wystawi poło-
żenie lekarza mieszkaiącego na prowincyi i pozba-
wionego wszelkich związków naukowych; taki od-
łączony, powiedzieć można, od świata uczonego, 2
pozbawiony bywa wiadomości o postępie nauki swo-
iego przedmiotu, tak dałece: że ieżeli się nie po-
stara O pisma i dzienniki zagraniczne, które nie

Pam. Farmaceut. Mil V.IL N.4. 42
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dla każdego są łatwe do nabycia, mimowolnie cza-

sem pozostać musi na tym stopniu wiadomości, na

którym w ciągu swoich nauk stanąi, 1 daley mi-

mo naylepsze chęci nie postąpi.
Te uwagi iuż oddawna Towarzystwo zaymu-

iące, powinny bydź dla wszystkich poświęcaiących
się lekarskiemu powołania, i dla samych obywa-
teli obszernych prowincyy polskich ważną po-
budką do życzenia i przykładania się, aby dzien-
nik umieiętności lekarskich wychodził w ięzyku oy-
czystym, i ułatwił sposoby korzystania ze wsze|-
kich nowych wynalazków i postrzeżeń.

Dziennik ten zawierać będzie:
I. Rozprawy i postrzeżenia przez członków To-

warzystwa lub inne osoby podawane.
Il. Wyiątki z pism zagranicznych i wiadomości

o dziełach nowych łekarskich, z dołączeniem
ich rozbioru.

III. Krovikę towarzystw lekarskich.
IV. Rozmaite wiadomości.

Materye farmakologiczne i farmaceutyczne,
w takim sposobie, iak dotąd w Pamiętniku
farmaceutycznym, będą wykładane.

Pismo to wychodzić będzie co trzy miesiące,
zaczynając od dnia ostatniego marca 1822 roku,
drukowane na takim papierze i temiż literami, iak
był dotąd Pamiętnik farmaceutyczny. Każdy numer
z 10 do 12 arkuszy składać się będzie.

Prenumerata na rok 1822 wynosząca srebrem
rubli cztćry bez poczty, a z pócztą do rozsyłania
€zaniczii Rossyi rubłi srebrem pięć i kopieiek

_ pięćdziesiąt, przyymuie się w Wilnie u JP. Macieia
Szulcaaptekarza, podskarbiego Towarzystwa i ka-
wałera,na ułicy niemieckiey; tudzież w xięgarni
uniwersyteckiey u JP. Zawadzkiego, u JP. Moryca
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iw expedycyi gazetney litewskiego pocztamtu, a
w innych miastach, w kantorach i expedycyach
pocztowych. ,

Wszystkich prenumeratorów lista umiesczona
będzie na czele numerów tego pisma.

Dan na posiedzeniu Cesarskiego Towarzystwa
lekarskiego wileńskiego, dnia 26 listopada 1821 r.

JPacław PELIKAN
Prezydent Towarżystwa,

Michał HomoLicki
Sekretarz Towarżystwa.

m0 WABI

s A

KRONIKA FARMACEUTYCZNA.

Treść posiedzeń Wydziału farmaceutycznego
Towarzystwa Cesarskiego medycznego wi-
leńskiego, w roku 1821.

(Ciąg dalszy —Ob. T. IL. str. 116).

 

Dnia 2 Stycznia posiedzenie 16 zwycząyne.

1. P. Szulc, mówił o sposobie robienia cu.
krynków miętowych , (rożułae menthae piperitae)
1 preparat ten o azał. Czytał uwagi nad kwasem
drzewnym przypalonym (acidurnpyrolignosum) (ob.

|wyżey str. 286). p

|. a. P. JFolfgang, okazał machinę do robienia
infazyi i extraktów na wzór tey, iaka odP. Schra-
dera była podaną (ob. wyżćy str. 37); lecz tu
-w Wilnie poprawioną, którey składnierównie iest
prostszy i łatwieysza do zastosowania (ob.str.258).
Oraz czytał o sztucznych kąpielachsiarczanyć
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str. 225), iako też o nowym preparacie „4nthrae
zothionas ferri przez P. G. Grothusa (ob.str. 213).

5. P. Gryzer, okazał żywicę mastyx skażoną

znaczną ilością ziemi wapienney.
4. P. /V/'e/k, mówił 6 postrzeżoney krystalliza-

_cyi oleyku lotnego z nasion kminu w porze zimo-
wey. Wyłożył oraz niektóre postrzeżenia na pi-
śmie, iakie w rozbiorze chemicznym Naparstnika

purpurowego (Digitalis purpurea) uczynił.
5. P. J/'agner, dyrektor Wydziału mówił o

postrzeżonym gatunku fałszywey sarsaparylli u tu-
teyszych materyalistów, i probkę iey pokazał.

Dnia 2 Lutego posiedzenie 17 zwyczayne.

1. P. /V'olfgang, okazał kryształy otrzymane
z płynu pozostałego od COC cytrynowego
kwasu, które prócz smaku mocno kwaśnego, zna-
czną miały gorycz, a zkształtu do kwasu sczawio*
wego były podobne. Mówił też o wodosinianie
potażu i żelaza i sól tę w kryształach sjjorych zło-
żył. Prócz tego czytał uwagi o zastosowaniu do
użycia lekarskiego węgli źwierzęcych (ob. stron.
230).
Ep. Gryzer, czytał uwagi nad oleiem przez

wyprasowanie otrzymanym z nasion rośliny Ricinus
communis.

- 5. Zpism do wydziału odczytano, PP. 7/'yle-
żyńskiego i Mikoszewskiego (ob. str. 90), iako też
postrzeżenia P. Kuchenbekera prowizóra w Miń-
sku, o niespodziewanym rozkładzie pewnego le-

| karstwa, (06. str. 33/), tudzież uwagi nad przygo-
 towaniem occianu żelaza i soku cytrynowego (ob.

str. 332). |
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Dnia 2 Marca posiedzenie 18. zwyczayne.

1. P. Szulc, mówił o postrzeżeniu oliwy przy
wiezioney do Wilna, która dla powiększenia wa-
gi, w beczce niemal czwartą część soli kuchenney
zawierała. Doniósł także o sprowadzonym oleiu
konopnym iuż oczysczonym; lecz gdy tego cena
zbliżała się w drogości do oliwy, przeto sam o-
czyścił, i preparata z niego przygotowane okazał,
iakoto: Ceratum saturni, plaster diachyłon zwany,
1 Zinimentum vołatile.

2, P. Gryzer, okazał kwas wodosinny sposobem
Scheela robiony z siaku żywego srebra, oraz istotę
do galarety Źwierzęcey podobną, którą otrzymał
podczas robienia tego kwasu z farby berlińskiey.

8. P. Velk, mówił o wodosinianie potażu i
żelaza, którą sól w kryształach okazał; doniósł
także, iż z dwóch funtów węglanu magnezyi otrzy-
mał po wypaleniu uncyy 10 i drachm 5 magnezyi
czystey.

4. P. JV'olfgang, czytał rzecz o korze peruań-
skiey z dołączeniem świeżey wiadomości o nowo
odkrytych w niey pierwiastkach przez PP. Pe/etier
i Caventou cynuchoninie i chininie, z których cyn=
choninę wydobytą wstanie krystallicznym obecnym
członkom okazał (ob. str. 159, 190, 305).

5. P. Gutt, czytał o extrakcie i żywicy z drze-
wa gwaiaku otrzymanych, 10 funtów drzewa wy-
dały mu extraktu wodnego uncyy 141 1 gran
57, a żywicy ancyy 10 i drachm 2, takowe pre-
parata złożywszy, dodał, że w dystyllacyi ani sladu
oleiu lotnego nie otrzymał. *

6. P. JVagner dyrektor IPydziału czytał o
przygotowaniu preparatu (spiritus nitricoaethereus)
zwanym. Po wstępie historycznym 0 sposobach ie-
gorobienia swóy podał następny: na 2 części czy-
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stey saletry bierze iednę część kwasu siarczanego
mocnego, ośm części wyskoku na 85" Richt. i dy-
styllnie. Płyn otrzymany rektyfikuie z czarnym
niedokwasem manganezu, dla zamienienia gazu
niedok wasu saletrowego (powstaiącega w tym przy-
padku) w podkwas saletrowy, dodaiąc także + wę*
glanu potażu i 4 magnezyi. "Tym sposobem otrzy-
many preparat i po długim przeciągu czasu nie 0-
kazuie wobikój kwasu,

7. Z pism otrzymanych odczytano rozprawę
z Warszawy do Wydziału nadesłaną o rozbiorze
chemicznym kory wiązu pospolitego przez P. Zange
(ob. str. 196.) Tudzież wiadomość o solach ró-
żnych w mioeralnych wodach kaukazkich, zakom-
munikowaną przez P. professora Franka.

Dnia 2 Kwietnia posiedzenie 19. zwyczayne.

1. Odczytano pisma PP. Konigstaedtera, Ko-
rzeniowskiego i Heckinga, zawieraiące odpowiedź
na rozesłany okolnik do PP. Farmaceutów.

2. P. JV'o/fgang, kommunikował pismo P. Zz-
gra farmaceuty w Mitawie, zawieraiące wiadomość
czynionych doświadczeń z dwoma galankami ka-
mieni wapieonych, uwagi o przyczynie choroby
bydląt sprawioney przez owad _Acarus Ricinus,
opisanie zjawienia metereologicznego postrzeżone-
go tamże. Mówił oraz o doświadczeniach chemi-
cznych czynionych ze śliną słodkawą przez Prof.
Franka wydziałowi zakommunikowaną, z których
się okazało, iż smak iey lałowy nieco słony; cięż-
kość gatunkowa iak 1626: 1000: mąci się z sale-
tranem srebra, occianem ołowiu, nadsolnikiem
żywegosrebra, i z wodą -wapienoą; z kwasem
siarczanym burzy się i mąt daie krupkowaty;z in-
fuzyą gallasu żadney- nie podpada odmianie; nic
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nie zawiera galerety, a małą tylko ilość białka; psu-
iącsię wkrótce wydawała moeny zapach gazu wo-
dorodnego siarczystego.

5. P. /F"agner dyrektor FFydziału, mówił o
następnychu siebie robionych preparatach : Su/phur
auratum antimonii, Kermes mineralis, i Mercu-
rius praecipitatus albus, łącząc do tego swoie
uwagi i postrzeżenia.

4. P. Gryzer, okazał sól otrzymaną z Karlsba-
du, która się składała z siarczanu magnezyi iso-
dy. Mówił też o fałszowaniu gummy arabskiey,
w którey między wielą obcemi rzeczami, znalazł
gatunek żywicy podobnćy do tak nazwaney gummi
anime.

5. P. Szułc, doniósł o czynionych doświadcze-
niach w celu dóyścia właściwey proporcyi krwi
suszoney lub mnych części źwierzęcych do potażu
dla otrzymania ługu maiącego się użyć do robie-
nia sinku żełaza; z tych się okazało, iż mayprzy-
zwoitszą iest proporcyą brać 5 części krwi suszo-
ney na iednę część potażu. Okazał też farbę ber-
lińską takim sposobem otrzymaną.

.6. P. Machnauer, czytał o czynionych doświad-
czeniach z korzeni iałappy. Z 10 funtów pomie=
nionych korzeni otrzymał 16 uncyy żywicy.

7. P. JVelk, ezytał opisanie doświadczeń z ko-
rą szakarelli i okazał produkta: oley lotny, ży
wicę zkory samey i z extraktu otrzymaną.

Dnia 2 Maia posiedzenie 20 zwyczayne.

1. Odczytano odpowiedzi P. Diernera na prze-
słany okolnik, oraz pismo P. Zródelskiego farma-
ceuty W Lubartowie, zawieraiące postrzeżenie sol-

nika ammoniakalnego w świeżey roślinieblekotu,
iże kwas benzoesowy wkorze brzozoweyznalazł.
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2. P. 7F'o/fgang,mówiłowodach mineralnych
wPlisie przysłanych iemu we 2 butelkach, które
doświadczał przez reagensa chemiczne, lecz żadne
w nich nie okazały się pierwiastki szczególne, może
dla tego, iż nie dobrze były zakorkowane.

5. P. Gryzer, doniósł o ilości otrzymaney 0-
leiu z gałek muszkatowych przez wyprasowanie
których, dwa funty wydały mu 64 uncyy oleiu
stałego.

4. P. Gutt, okazał owoce z weyrzenia do ku-
beby podobne, lecz które żadnych nie miały wła-
sności tego produktu. :

5. P. 7/'e/k, mówił o ilości otrzymaney extra-
ktu z korzeni rośliny (Rubia tinctorum), których
funt 1 wydał uncyy 5 i drachmę 1 extraktu.

6. P. /V'agner dyrektor JFydziału , mówił 0 sa-
letranie żywego srebra ammobiakalnym, robionym
sposobem Zuchołza.

7. P. Gryzer,czytał opisanie doświadczeń zko-
rą wilczego łyka czynionych, oraz wodę dystyllo-
waną i pierwiastki bliższe żywicę i extrakt wodny,
iako też preparat z teyże kory dawniey używany
pod nazwiskiem Pomade de Garou, okazał.

8. P. 7F'olfgang, doniósł o piśmie otrzyma
nóm od P. Zigra zawieraiącóm postrzeżenia w przed-
miocie historyi nataralney, oraz uwagi nad dzia-
łaniem elekrycznóm na igłę magnesową, po czem
czytał weść pisma P. Bielawskiego członka kor-
respondenta naszego w Tulczynie, zawieraiącą u-
wagi nad dystyllacyą ammoniaku kaustycznego i
wody wawrzyno-śliwowey, okazał także próbki
nadesłaney wody zlisci wawrzynośliwu, oraz wzo-
ryalembików przez tegoż P. Bielawskiego uży-
wanych do dystyllacyi dopiero wspomnionych pre-

 

paratów.
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Dnia 19 Maia posiedzenie 21 nadzwyczayne
elekcyyne. !

Na tćm wybrano porządkiem w prawidłach
przepisanym P. //'o/fganga na dyrektora, a aa pod-
skarbiego P. W. Szułca iednomyślnie. Zastępstwo
pierwszego przyiął P. /V'agner.

Dnia 2 Czerwca posiedzenie 22 zwyczayne.

1. P. Gryzer mówił o sposobie robienia pre-
parata Pulpa prunorum, iaką ilość z każdego ga-
tunku owoców otrzymał, i iaka między temi za-
chodziła różnica.

2. P. JVagner, mówił o sposobach robienia
Winianu potażu i sody (Sał Seignetti) wskazanych
w Farmakopei kraiowey i w Dyspensatoryum an-
gielskićm wedle których przygotowany preparat
okazał, następnie doniósł o ilości otrzymaney o0-
leyku z goździków korzennych, których 6 funtów
wydały 144 uncyy oleyku lotnego.

5. P. Gutt, czytał o postrzeżeniu fałszywych
owoców pod nazwiskiem kubeby z dołączeniem
własnych doświadczeń z rzeczonym produktem ro-
bionych, z których się okazało, iż prócz kształtu
zewnętrznego żadnych własności prawdziwych 0-
woców kubeby nie MNIE (ob. str. GZQ)

4. P. FVagner, czytał opisanie rozbioru plastru
mineralno-balsamicznego Prudnikowa , (ob. str. 532).

Dnia 2 Pazdziernika posiedzenie 23  zwycząyne.

1. P. ZVagner doniósł, że numer 4. Pamię-
tnika farmaceutycznego nie mógł wyyść-nadzień
dzisieyszy z przyczyny zawodu w sprowadzeniu pa-
pieru z Petersburga. AŻE z

2. P. TFolfgang uwiadomił, że kubeby fał-
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szywe, o których rzecz była przez P. Gutta czy-
tana na posiedzeniach poprzedzaiących, zdaie się
bydź owocem zrodzaiu Ażamnus pochodzącym,
jak otóm wiedzieć daią PP. Zesser w Krzemień-
cu i Fischer w Gorenkach, a może też pochodzą
z krzewiny RZamnus cathkarticus.

5. P. Gryzer, doniósł o ilości kwiatów z ro-
śliny Papaver Rhoeas iaka się po ich wysuszeniu
otrzymuie: 85 funtów świeżych kwiatów po usu-
szenia ważyły funtów 8 i uncyą +.

4. P. Szułe, czytał okwasie wodosianym, oraz
opisanie sposobu P. Schradera robienia kwasu wo-
dosinnego roślinnego i takieyże wody, iakowe
preparata okazał (ob. str. 529).

5. P. Fagner, mówił o wodosinianie potażu i
żelaza, doniósł nadto o ilości otrzymaney oleyku
z korzeni aieru, których funtów 15 wydały ma
uncyy 2 i gran 65 oleyku łotnego, ten wedle u-
czynionego postrzeżenia w wodzie zawieszony z po-
czątku na powierzchni się unosi, łecz poźniey na
dno opada.

6. P. /'e/k, czytał opisanie rozbioru kubeby,
oraz pierwiastki bliższe tego produktu okazał, iako też
oley łotny, żywicę i pierwiastek extraktowy, po-
łączony z małą ilością occianu potaża i pierwiastek
gummowy. Z doswiadczeń czynionych okazało się,
iż 12 uncyy pomienionych owoców wydaią oleyka
lotnegodrachm 52, gdy wedle podania P. 7'rornms-
dorjja, z 16 uncyy tegoż produktu otrzymnuie się
tylko drachm 2 i graa Bo oleyku. |
| 7. P. JVolfgang, złożył reiestr roślin zade-

terminowanych i ułożonych przez P. Leynardta
wMińska, oraz niektóre postrzeżenia tyczące się
historyinaturalney bobra przez P. Piotra JFa-
gnera właścicićlą apteki w Pińsku (ob. str. 644).

(także produkła lekarskie przez P. Bicla-
9 ę + R „W R $
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wskiego korrespondenta naszego towarzystwa w Tul«
czynie przysłane, iakoto: Extrakt z łupin orzechów
włoskich niedoyrzałych, same niedoyrzałe orzechy
z drzew Jugłans regia i Juglans nigra, żywicę
balsamiczną z pąków topoli balsamowey, liści wa-
wrzynosliwu (folia Łaurocerasi) marynowane i su-
che, oraz korzenie z rośliny -Atropa Belladonna,
dziko w tamtych stronach rosnącey. Nakoniec oką-
zał rysunki rzadszych roślin przeszło sztuk 50 0-
koło Wilna w teraźnieyszym roku znalezionych.

Dnia 2 Listopada posiedzenie 24 zwyczayne.

1. P. Machnauer, czytał o sposobie robienia
preparatów Sułphur auratum antimonii 1 Kermes
minerale podług Bucholza. Z dwudziestu czte-
rech uncyy siarczyku antymonu, tyleż siarczyku
potażn i czterech uncyy węgli otrzymał g uncyyiż
kermesu, a z pozostałego płynu oddzielił jeszcze
przez kwas siarczany 67 uncyy Sułphuris aurati.

2. P. Gryzer, złożył preparat Sapo antimo-
niatus zwany, po tem czytał opisanie doświadczeń
swoich tyczących się rozkładu solnika żywego sre--
bra przez kwas wodosinny. e

5. P. JVolfgang, czytał o użytku lekarskim
pąków topolowych i niektórych preparatach da-
wniey używanych z topoli balsarnowey i zaleca-
nych przez sławnego naturalistę Frhardta iakiemi
są: Hssentia, Balsamus, Spiritus, Butyrum po-
puli balsamiferae i Eclegma balsamicum.

Dnia 2 Grudnia posiedzenie 25 zwycząyne.

1. P. Machnauer doniósł, iż w dystyllacyi ze
czterech funtów migdałów gorzkich otrzymał dra-
chmę iednę oleyku lotnego, który członkom o-
kazał. ae+ A =

 

     .



«2 606«—

a. P. Gryzer mówił o sposobie dystyllowania
kwasu saletrowego dymiącego, i iakie zachownie
ostrożności w iego robieniu, przez zastosowanie do
spoień naczyń rurki, kapillarney. Doniósł także, że
6 fuotów nasion blekotu wydały mu przez wypra-
sowanie funt ieden oleiu stałego, a 4 funty

 siemienia lnianego funt 1 oleiu.
5. P. JV'agner doniósł, że z półtora funta Ko-

łocyntydow owzymał 7 uncyy extraktu.
4. P. /Połfgang mówił o sposobie dystyllowa-

nia kwiatów różanych na wodę i na oleiek „ który
z 8o funtów kwiatu świeżego z kielichami otrzy-
mał gran 50 olein lotnego. Z dwóch funtów i 3
uncyy iąder pestkowych z owoców krzewu .4my-
gdalus nana otrzymał przez wyprasowanie trzy
uncye oleia stałego. Źe 56 funtów rośliny suchey
Thymus Serpyllum wydały tylko drachm 24 o-
leiu lotnego w kolorze czerwonawym. Osm fun-
tów Origani Maioranae dały drachm 4 oleiu lo-
tnego. Z dystyllacyi funta iednego suchey gammy
mury nic oleiu lotnego nie otrzymał, lecz tylko
wodę mocno pachnącą. Z dwóch funtów gałek
muszkatowych przez wyprasowanie otrzymał 4 un-
cye oleiu. Pozostałość wydała ieszcze w dystyllacyi
wilgotney oleiu stałego 2 uncye, który aeć miał
nierównie słabszy. W dystyllacyi powtórney ta-
kieyże ilości gałek muszkatowych otrzymał drachm
73 oleiuloimego, a62 uncyy stałego, który z po-
zostałości w retorcie oddzielił. Z dystyllacyi 10
fantów bobków laurowych, otrzymał drachm 7
oleiu lotnego czerwonawego koloru. Cztery fun-
ty tegoż produktu z łuską wydały przez prasowa-
nie uncyy4 i drachm 7 olein stałego, a z takieyże
ilości samych iąder pozbawionych łuski, otrzymał
tylko uucyy trzy 1 drachm trzy oleia przez praso-

 

wanie, lecz ten miał kolor świetleyszy. Że obrane
; bo: ke. WŁ ; + s) 3
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same iądra mniey wydały oleiu, aniżeli z łaską, przy

pisał to mocnemu skleianiu się ich cząstek w massę ie-

dnorodną zbitą, którą łuska nie przedzielała, a za-

tóm oley nie łatwo mógł się wydobyć. Z dwóch

fantów kwiatu muszkatowego F/ores Macis przez

dystyllacyą półtory uncyy oleiu lotnego otrzymał.

Trzy funty i pół korzeni Jalapy wydały 5 uncyy żywi-

cy. Wszystkie te preparata na posiedzeniu okazał.

Tenże czytał rozprawę 0 senesie (ob. str. 479).

5. P. J/agner wyłożył na piśmie sposób ro-

bienia czystego przywęglanu sódy, który na posie-

dzeniu dół |
6. Z pism do Wydziału nadesłanych odczytano

uwagi P. Łeya aptekarza w Kownie, tyczące się

rozbioru chemicznego i lekarskiego użycia scienne-

go porostu (Parmelia parietina).

 

VI.

WIADOMOŚCI ROZMAITE.

Szczególne zjawienie w powietrzokręgupostrze-

żone przez P. ZiGRa członka naszego korespon-

denta w Mitawie.
|

Wszystkie ziawienia nadarzaiące się w naturze

zawsze są bardzo interessuiące. Postrzeżenie iedne-

go ztych bardzo wielkie sprawiło mnie ukontea-

towanie. W roku przeszłym (1820) 17 Grudnia

wieczorem o godzinie 7 postrzegłem meteor dakie-

go ieszcze dotąd nie widziałem. Niebozupełnie

było wypogodzone a termometr 10* Rednm. oka-

zywał; chociaż wtedy xiężyc był w pełni, ie-

dnakże na ulicy bardzo było ciemno, tak, że pa-
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ręcza łatwo postrzedz nie mogłem. W oka mgnie=
niu tak znaczne okazało się światło, iak gdyby
wielki ogień razem wybuchnął. W tym momeu-
cie niezmieraie się zdumiałem i oglądałem się na
wszystkie strony śledząc lakaby tego była przyczy-
na, wiem postrzegłem ognistą kulę na horyzoncie,
która z niezmiernie wielką szybkością na południo
zachód bieg swóy odbywała, a za nią iakby pro-
mień ognisty podobny do miotły komety zwolna
ciągnął, i nakoniec w powietrzu zniknął. Cały
ten widok trwać mógł iednę minutę, po czćm zno-
wu ciemno się zrobiło iak pierwey. Po takowem
ziawieniu meteoru spodziewałem się znacznego gro-
mu, iak się zdarzać zwykło przy spadaniu kamieni
meteorycznych, ale to nie nastąpiło.

Niektóre doświadczenia z dwóma gatunkami wy-
łomu z Kalnzem niedaleko Mitawy, na roz-
kaz margrabiego Paulucci Generał-Guberna-
tora w Rydze przez tegoż.

N* 1. Minerał ten należy do pokładu wapien=
nego kolor ma światło szary drobno dziurkowaty,
a wklęsłości powiększey części drobnemi są siak
nione kryształami spatu i rozmaite zawiera drobne
skamieniałości; za uderzeniem na tabliczki się roz-
pada, do wody zanurzony stale się kruchym i roz
sypuie; z kwasem siarczanym mocno się burzy i
cheiwie z nim się łączy, łatwy do stłuczenia na pro=
szek, mie lgnie do ięzyka, lecz tchem odwilżony,
staby zapach gliny wydaie. Kwasem wodosolnym
nalanyza pomocą ciepła mocno się wzburza i roze
puszcza po większey części.

N*2.Drugi ten minerał okazał się bydź ka=
mieniem wapiennym, marglowym, zmieszany z gli-
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ną i cokolwiek ochry żelazney. Kolor iego szaro
czerwonawy , bardziey zbity aniżeli Nru 1. Mocniey
się burzy z kwasem wodosolnym. Po zanurzeniu do
wody, część z gliny złożona, rozmiękcza się i roz-
pada. Ponieważ z tych doświadczeń okazało się,
że ten gatunek kamienia nie iest trwały w wodzie,
przeto nie mógł bydź użyty podług pierwiastko-
wego przeznaczenia do ocembrowania kanału.

Osobliwszy skutek kory -peruańskiey.

P. Delpech Agent francuzki, maiętny właściciel
Ww Karakas porcie guiańskim, miał w r. 1806 nie-
zmiernie wielką ilosć zgromadzoney świeżo zebra»

ney kory peruańskiey, którą me mogąc w maga-

zynie pomieścić, wszystkie izby dolnego piątra
mieszkania swego nią zaiął. Panowała tam wtedy
febra bardzo ciężka. Przybywało wielu podróżu-
iących tak z Europy, iak i kraiowców, których P.
Delpech podłag zwyczaiu gościnności do własnego
przyymował domu; ale ponieważ wszystkie izby
przeznaczone do przyymowania cudzoziemców na-
pełnione były korą peruańską, a liczba przybywa-
iących coraz się pomnażała, nie maląc przeto la nich

mieysca, przymuszony był im dadź mieszkanie , gdzie.

była złożona kora peruańska. Każda z izb zawie-

rała od 8 do 10 tysięcy funtów tey kory. |
Mieszkanie to zdawało się bydź bardzo niewy-

godne, ponieważ w tych izbach dalekowyższa by-
ła temperatura, aniżeli w drugich częściach tego

domu. Ciepło podwyższone powstawało od grze-
iącey się kory peruańskiey złożony w stósy. Pon-

stawiano w nich iednakże łóżka na pasach,zktó-
rych iedno zaiął podróżuiący, ciężką złożony fe-
brą niebezpieczeństwem życia grożącą. Chory ten

wraz nazaiutrz lepiey mięć się poczynał, pomi
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to, że lekarstwa żadnego nie brał. Otoczony był
tylko atmosferą czyli wyziewami lotnemi, pier-
wiastkami kory peruańskiey nasyconą, a zostaiąc
w niey przez dni kilka do zupełnego przyszedł
zdrowia. Niespodziewany ten skutek sprawiony
tylko przez same wysię kory peruańskiey, był
powodem P. Dełpech do czynienia dalszych do-
świadczeń. Umieszczał on wielu innych na febrę
choruiących w swoim magazynie, i miał pocieclię
widzieć 1 przekonać się otćm, że choruiący wkró-
tkim czasie do zdrowia przychodzili. Sam tey ko-
lonii właściciel oświadczył z tego powodu, że ma
zamiar w Paryżu założyć gabinet, robiąc nieiako
zasieki około ścian na stopę przynaymniey szero-
kości, napełniaiąc ie korą peruańską, a w środku
izb takowych czyli przedziałów, ustawiać ma łóżka
chorych 1 przez rury ciepło przewodzące, taką
chce utrzymywać temperaturę, iaką miał skład ie-
go kory w Ameryce. Nie wątpi on, że takim spo=
sobem nayuporczywsze febry można będzie leczyć
nie daiąc tey kory wewnątrz (a). W tychże skła-
dach w Karakas, gdzie się kora peruańska znay-

|  dowała, uwzymywał pak z kawą na własną po-
- trzebę i kilka flasz oplecionych z wódką franeuzką.
Flaszete nietknięte wały przez kilka miesięcy
między korą peruańską. Jednę z tych znalazł P.
Delpech otworzoną, a maiąc podeyrzenie o służą-
cym,czył nie dodawał nadpiwszy, do niey wody
dla napełnienia, szkosztował i mocno został zdzi-
wiony, gdy postrzegł, że smak miała daleko le-
pszy aniżeli pierwey, który bardzo był korzenny,
zdawałsięwiększą moc iey nadawać i czynić ią co

Ś

—© lą,Gloce 2drzewa ię, aką miłwiej oyczyzmiema
mąż BRR

.- BRO ać „A
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do smaku przyiemnieyszą. Z kolei otwierał i dru-
gie, lecz w tych smak i zapach był nieodmieniony,
między temi niektóre niemocne zaszpuntowane, co
między chiną zostawały, tak się zachowywały, iak
flasza naypierwsza. Zdięty ciekawością czyli też i
kawa swych nie odmieniła własności, kazał na pro-

bę część iey spalić, a zgotowana smak i zapach o-
kazał się bydź odmienny, większą czuć dawała go-
rycz, a smak iey miał podobieństwo do infuzyi
z kory peruańskiey.

Kora rzeczona takim działająca sposobem była
świeżą. Czyli zaś i wysuszona, iak się drogą han-
dlu sprowadza podobne okaże własności, dalszych
ieszcze potrzeba czekać doświadczeń. TRousp. neues
Journal B. 3. St. 2. 8. 560. i

Nowy gatunek fałszywey lpekakuany.

_ Świeżo zdarzyło mi się postrzedz szczególny
sposób fałszowania korzeni ipekakuany. Mówili
śmy iuż obszernie w roku 1818 o rozmaitych ga-

tunkach ipekakuany prawdziwey i fałszywey (a),

a między ianemi 0 ipekakuanie białey, pochodzą-
cey z rośliny Jonidium Ipecacuanhae, o którey au=-

 

torowie francuzcy twierdzą, że się nigdy w han=

delnie oddaie: ponieważ żadnego nie sprawnie sku-
tku, iakoż się i z rozbioru chemicznego okazało, iż

mie zawiera więcey, iak r5s €metyny, kiedy szara

i brunatna od 14 do 15 setnych pierwiastku tego

wydaie, który nayczynnieyszą tych korzeni iest czę-
ścią. >

imo zapewnienie,że się ten gatunek ipeka-

kuany w handlu bynaymniey nie znayduie,postrze-

gałem wszelako wiele razy u pwarzao a nę

szych, przedaiących go za prawdziwą: lecz gc ly ostrze=

 

(a) Ob. Pamiętników Towarzystwamedycznego T.t.« 352 Gu

Pam. Farmaceut. Vu, 'I.ll. Ń.4. - 43.

-
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żonymi zostali, że to fałszywy gatunek, wtedy
tenże sam mocno dymem okopcony dla nadania mu
czarno brunatney farby, za pradsiwą ipekakuanę
na przedaż wystawiać poczęli.

Takich przykładów, które codziennie się przy*
trafiaią, bardzo wiele przytoczyćby można, a z nich
wnieść łatwo, iak ważnemi są naukami historya
naturalna i farmakologia, i iak w nich farmaceuta
ugruntowany bydź powinien, ażeby pomimo nay-
lepszą chęć, nie dał się oszukać i nie zawodził
przez to ufności chorego i lekarza.

J. WorrGcaxc.

 

| Pyrola umbellata L., Chimophila umbellata
Rad. (a)

Pierwiastkowi miesżkańcy Ameryki używają tę
roślinę, iako czynne lekarstwo działaiące na drogiurynowe. Dokt. Barton i Wolf. z wiełkim używali
ią skutkiem. W Indyach zachodnich stanowi lekar-stwo na febry i reumatyzmy; po iey użyciu mocne
następować maią poty, w tćm zaś ma bydź bardzo
pożyteczną, iż na żołądek nie działa.

€ stu częściach zawiera 18 pierwiastku gorz-kiego 2,4 żywicy 1,58 garbniku i cokolwiek gum-my, pozostałość składa się z włokna roślinnego po-łączonego z kwasem roślinnym.
Bierze się nayczęściey w dekokcyi. Dokt. FF'ożfzapisywał po uncyy, na 4 funty wody gotuiąc do
nz ito w przeciągu 24 godzin użyć radzi.
infuzyizapisywał po ledney uncyi na sześć un-cyy wody. Z 54 funtów świeżey rośliny, otrzymu=l ty extraktu; 40 zaś funtów suchey daią   

  
 

usDiss. de Byrola et Chimophila. 1821. p. 33.
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15 uncyy extraktu. Dokt. /7/'o/f dawał extraktu
od 1 do 2. drachm a tynkturę co godzina po 20
kropel. ScueneR „lfgem. Nord. Annal B. 7.
S. 130.

Liście mącznicy (Folia Arbuti Uvae ursi).

Wiadomość o fałszowaniu lub zamianie liści
mącznicy, lisćmi brusznic (7acciniumMyrtillus )
znayduie się iuż od dawna we wszystkich dziełach
farmakologicznych. Różnicę wzięto z charakterów
i kształtu samychże liści, która na tćm zależy, iż
w liściach mącznicy strona dolna zawsze iest siatko=
wato żyłkowana, kiedy u brusznie statecznie ozna=
czona kropkami. Lecz pominąwszy te nawet cechy,
łatwo obie rośliny tóm rozróżnić można, że deko-
kcya mącznicy, z siarczanem żelaza czarno błękitny
daie osad, kiedy z brusznic taż sol, mąt tylko sza-

ro zielonawy sprawuie, a dopiero po kilku godzi-
nach mały brudno szarawy oddziela się precypitat,
Wszakże Fbermayer w swych taLlicach tey nie
wskazał różnicy, o którey 7rommsdorff (a) iuż po-
dał wiadomość. i

Braconnot twierdzi, że dekokcya liści brusznie-
Żadnego z siarczanem żelaza i galaretą zwierzęcą
nie daie osadu, kiedy infuzya mącznicy znacznie się
mąci i obfity precypitat z temi działaczami spra-
wuie. Sprawdzał te doświadczenia potćm P. Buch
neri znalazł, że infuzya liści brusznic z siarczanem
żelaza lekki tylko i brudno zielony, przeciwnie zaś
liście mącznicy, krupkowaty, błękitno czarny daią
osad, iże dekokcya kleiu rybiego w obu rzeczywi-
ście osadza precypitaty. BucuNeR epertorium B.
XI Heft. 3. S. 364. pF

     

 

(a) Journal der Pharmacie B. XXII. St. I. 8.212.
St. 2. S. 82. | yć
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Rozbiór roślin AsaRvv europaeum i ARISTOLOCHIA
Serpentaria,

Korzenie kopytniku pospolitego (-/sarum eu-
ropaeum) zawieraią podług PP. LassatGNE, FENEvL-
LE 1 CHEVALLIER, skrzepły oley lotwy podobny do
kamfory, oley uUlusty płynny brunatnego koloru
z wielką ostrością połączony; materyą żółto-bru-
natną, którey smak gorzki obrzydliwy, pobndza-
iący do womitów; łatwo się ona rozpuscza w wo-
dzie, zdaie się bydź wielce podobną do Cytyzyny,
a wszystkie ma własności sameyże rośliny kopytni-
ku. Prócz tego, znayduie się w tych korzeniach
krochmal, kleik /ulmin i kwas cytrynowy; oraz kwaśny
labłczan, occian, cytrynian, przywęglan, fosforan
1 siarczan wapna: solnik potassu, siarczan potażu,
krzemionka i żelazo. |

Aristolochia Serpentaria. Korzenie serpenta-
ryi zawierają podług rozbioru P. CHEYALIER, oley
lotny z mocnym zapachem tegoż produktn, kro-
chmal, materyą żywiczną i gummową, białko, isto=
tę żółtą gorzką i dławiącą w gardle, która Się za-równo tak w wodzie iak w wyskoku rozpuscza;
iabłczan i fosforan potażu, cokolwiek fosforanu iiabłczanu wapna, żelazo i krzemionkę. Rosrs Ma-
gazin fiir die gesammte Heilkunde B. 10. H. a,
S. 359. 1821.

|. QOiadzie ropuchowym.
Pan PELLETIER powiada 0 iadzie ropuchowym,

że ten zawarty iest w pęcherzykach skórnych pod
postacią żółtawego rozcieku; że ma w swym skła-dziecząstkę kwasu utaionego, któremu bez wątpie-

la ostrość swą winien, istotę tłustą bardzo gorzką
wierzęcą, maiącą nieiakieś podobieństwo
"Salzb. med. chir. Zeit. No 98. 1821.

W GÓR

  

  

  

  
i matery
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Gibson postrzegał, że extrakt robiony z drzewa
Kampeszu, młodym gołębiom długo dawany, ko-
ści ich iak marzanna farbierska czerwono farbuie.
Sałzb. med. chir. Zeit. 1822. S. 331.

,

Fałszowanie pięprzu,

W Anglii pieprz nawet przez szłukę naślado-
wać poczęto, 1 tak misternie, że na pierwszy rzut
oka trudno go rozróżnić od naturalnego. Wszak-
że oszukaństwo takowe odkryć można rzucaiąc garść
podeyrzanego pieprzu do szklanki wody; sztuczne
ziarna z mąki grochowey i kleiu złożone rozpadaią
się natychmiast i w części się rozpusczaią; kiedy
pieprz prawdziwy w całości pozostaie. We stu czę-
ściach pieprzu dobrego, znaydować się zwykło 4%

sztuką paśladowanego,i taki oddawać poczęto w han=

del za granicę. BucHNER Rępert. B. 2. S. 348.
W Kentuky w Ameryce i Afryce znayduie się

salewa rodzima, tey zawsze towarzyszy substancya
szczególna, którą Dokt. Sam. Bnows postrzegał.
Test to istota szczególna ziemnożywiczna., czarnego
kołoru, maiąca zapach sobie właściwy do piźmo-
wego podobny, którą natrafiano w kawałkach po
kilka łótów ważących, a to w niektórych wklęsło-
ściach fundamentu domą nad rzeką Kentuky budo-

wanego z kamienia, gdzie się razem wiele saletry
„murowey znaydowało. Podobną istotę znaydował

Barrow w Afryce wespół z saletrą naturalną. Sałzb.

Med. Chir. Zeit. 1820. N9 77. S. 392.

Doktor HavpEs w Baltyniorze znałazł w tame»

cznych okolicach minerał osobłiwszy, który nad-
zwyczay mocny i niezaośny miałzapach,podobny
jak się z trapa wydobywa, i od tego nazwany zo-
stał Necronit. Znaydnie się on w massach izkry-
stallizowany w mice czyli w błyszczcu. Sałzb.Med.
Chir. Zeit. 1820. N* 77. 8. 397. - —   
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Ubytek ciężaru w roślinach świeżych lub ich

częściach, przez wysuszenie, okazany w trzy-
letniem doświadczeniu od r. 1819 do 1821,

. przez członka I ydziału Pana M. MACHNAUERA.

 

  

   
 

  

 

Użyto ||Otrzyma-
świeżych. ||no suchych

Funt. | Uncy.||Funt. | Uncy.

IBacc. Fragorum . . . 5 gii —| 95
Flor. Althaeae . 32 g || 10 7
— Chamomillaevalg. . 15|—| 4| —
> Lamii albi . «+ . .-. 14|— 2 6
„a Małefolai « «© © - 128m1.| 539 | — Rdza

— Papav. albi ; ś —| 54| — |dr.7

— —. Bhoead. . ki —| 17|| — 3
— — m m m—  J8a1.| 4| — a | —
— Tiliae . . | 000 TEUB 6|| 56 3
— Verbasci Tapei : —| 19||— 3
ol Z0bod i ne ci + waacd Mada z44. 6|
— — — — — 18a1.|118| —| %6 6|
— Belladonnae |. ET 2 3] —| 54 |
— m — m mm  18a1.| 6| — 1 2
— pasa pap. pęt 3 35 7 4 | 64
aż — — a8a1.| 57 6 || 1o |—
— Malvae rotugdajik R 45 | — 7. | =
A —  1821.|115|—|| 20|—
— Fosilaginie Fuarf. 41 6 5 | —
= — — — —  mat.| 42 | 6|| 1o| —
— Werbasci Thapsi . . . 4| 6] —| 10

(jHerbae Agrimoniae . . 1821.| 20 | 6] 4 9
'Herbae Alismat. Plant. c. rad. 15 | —| 2 3
— Ansefimae + .-. -. 1821.| 3| — z |—
— Betonicae « + « « « 87 6jj 12 6
— Buglossi . . .. 20 | —|] 2 +
— (Cardui benedicti . . . . | 46 | — 7 6-

- | i "= 15 6 s
Kota” ża 27 — 5 5

E sad 6] 9 a. AŻ

+... «| 86 | == 4| —
Kół Do 6 11) 6   
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-Użyto ||Otrzyma-|
świeżych. ||nosuchych

Fanty | Uncy. |Fnot. | Uncy.

| 2 Hyssopi . PRO NDAG 6Ą 8 6
— wm ma wm 83, 7 | — 1 g
— Ledi palustris . . «. 1821.| 24|—|| 12| —

— Melissae turcicae . . 26 | 8 6
— WOŚ +» 8.2 m.śc.2 18 6 2 6
— Menthae crispae . « . .| 23 6 3 2
e" ji we. a. wma LOGI IŃ 6 3 9

| — m — piperitae ., . 26 | — 5 | 64
— Origami . « - « « . 17 6 4 | —

| — Polygalae amarae . . 24| — 4 | —
— POOBOAO (+. 6.2: s l Tó i z= 8.1

| — — 1821.] 7 | — 2 | —,
HerbaePPyrolae sugbai. ..1821.| 4 6 2 6
— Salviae « 9-86 > „| 33| ==|| 7 1
— KANIÓW SZA A 6ag, | 28.1 — 5 6 :
—= Trafobi Br. +, © + +» „© | 6|— 8 9
m ma mm =. wm 2881.| 24 6 7| —
— Veronicae off. . . . .| 49 |—| 1o|—
— — m m m M821.] 25| — 5 6
— Violae tricoloris . « + .| 44|— 6 | —
— — — — — mal.| 19| — 4 6
— VWincae Pervincae + . .. 1 6|| — 9

Rad. Althaeae immund. . . .| 15 6 3 6
— — — — —. n8al.| 76 g|| 23 -
— — — mundatae . . .| 12|— 2 '|=*g
— — — — —. 1821.) 81 g || 24| —
— Alismat. Plantag. . - .| 26 6 4 8:2
— Augelicae . . « « + .| 25|— + 6
— = — m m 2821.) 12 |—|| 2 3
w KNES- KlacEK a". 2 2||—| 10
= | — m m m— 1821. 5 — — 8|

so Bardanse . «© © « o» s 00 g|| 27| —!
m 419|—|86|—|

— Bistortae . . PLOR łącz” a>
— (alami arom. . ż w |
— (ichorel + - )
— Graminis . -   
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| | Użyto ||Otrzyma |
| | świeżych. no suchych

że. |Faac. |Uncy. Funt. |Uacy.

DONNA «/4'.07 1500 3 6
<JWMMBE Past. „a «21.61 66iw1 3
=— Rumicis acuti . « , . „| 32| — + 6
— — — >— — o8au.] 14 |—| 5] 6
— Symphiti off. . . 1821.| 17|—| 4| 53
— fTarezxzach "4.6 4% alan SEP 5 6|
— Tormentillae . , . . . | 35 |—|| 1a| —
= Wałerianak 4 ©.b ata”. 4 EE = 6
= m m— — m 2821.| 8| — 2 | —
Supe Pożamikć ". . 7. [SOT Bizu | —

84|—|| 37 6
A

 

O członkach korrespondentach.

W roku 1821, d. 12 listopada na członków kor-
respondentów towarzystwa Cesarskiego medyczne-
o w Wydziale farmaceutycznym, wybrany został
an FV'incenty Bielawski radca tytularny aptekarz
w Tulczynie. W roku 1822, d. 12 lutego Dokt.
Dawid Henryk Hoppe professor botaniki w Ra-

- tyzbonie wielu towarzystw uczonych członek; oraz
% dc 12 marca PP. Doktor F. Fischer Dyrektor sła-

wnego ogrodu w Gorenkach i Dokt. G. Fischer
> de Faldheim wice-prezydent akademii Cesarskiey

medyko chirurgiczney w Moskwie.

* ssj Kermes minerale.

Przez omyłkę druku opusczono w Tomie I. str.
185. wiersz 24. dodadź 223 części węglanu sody i
250części wody czystey. Zatem powtarza się; że
na Kermes sposobem Klnzela brać należy ma 16

żyli na1. część siarczyku antymonu, 560
yli 223 części węglanu sody i 4,009

250 części wody wygotowaney.
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Reiestr alfabetyczny materyi w obu tomach
pamiętnika farmaceutycznego. zawartych.

A.
strona

Acidum aceticum. . . 65
—. benzoicum 396. T. IL. 661
— formicum. . - .194
— kydrocyanicum 465.
„TAL . . . ,44i5a9
— hydromnriaticum.67.
RZE a aa« WOGL

—nitricum T.II. 6 i 62
— nitromuriaticum. . 462
— oxalicam T.Il. 520
— phosphoricaum. . . 69
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