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b a c t i o n lInb (! ~ ~ c b i t i o n ~dtifautr etra~t
ilro. 279. -- @l b o n n e m t n t in Ł o b ź: jabrlid) 20 fł"
balbjii9rlid) 10 fl., llicdtljaQrlid) 5 fl.
@1bonnemtnt unb ~n3eigm fUr unfm ,3eitung, ntQme; an ;in
2B a r f d) a u @l. 2iefe(bt, ~anidtroitfd)er etra~e 495. - '3n.th~
lifd) 3~ IDłittt\\od). - 3nfuałt: bit gtilt 10 GSrofd)tR.
~ OIi 3ei Ii d] e ~ da nn t ma d] un 9en.

!)onownie ogłaszam, iż policya wykonawcza otrzymała
rozka.zy, ażeby te osoby, które dobrowolnie meldowały
się władzy z band powstańczych i po złożeniu przysięgi
na wierno-poddaństwo Monarsze, przemieszkają w mieście
.Łodzi, zobowiązać do meldowania się raz w tydzień, to
jest w każdą. ni~dzielę o godzinie 8 rano w biónewła.ści
wt'go eytkułu , celem kontrolowania, czy , wszyscy
są. na miejscu obranego pobytu: O czem zawiadamiając
obywateli" miasta Ł('-dzi, ~araz('m informuję, iż i oni nad
o~ob~~i li6;i,~ategoryi, ~i('~zl{aj~eerrń 'w ich~omach, winnnBlec pewIen nadzor, I zwraeac uwagę na Ich postępo
Ws'ólp;bo"łelnw tAiie zlHe'goStwa której Z. powyższych
osób, 'właściciel domu do surowej odpowiedzialpości pod~Jlięty iostanie, Jeżeli natychmiast nie uwiadomi
Wład.
"
"
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Komisya. Rządowa Spraw. Wewnętrznych.- Zbliżająca
;:;ię pora upałów letnich, sprzyja wywiązaniu się u zwierzą.t domow)'ch chorób, znany.:h pod ogÓh1lł nazwą ka.rbunku.łow yeh.
, Cboroby te, rozwijające ~ię samowolnie: u bydła rQgat('go, owiec, kóz, koni i trzody esleWllej, .mogą w skutek

właściwej im zaraźliwości, nie tylko szerzyć s~ dalej
miedzy zwje~tami domowemi, i udzielać si~ nawet ptastwu domowemu, lecz j na.człowieka przenieść się, powoduj~ tak zwaną czarną krost~, chorobt niebezpieczną.
i nierzadko śmierć za sobą pociągającą.
Taki. wypadki zaratania, nast-;pują skutkiem zanieAlballit środków ostróżn<*i, do czego znowu najcz~ściej
~ lit' powedem Biezruijomość natury chorób karbunk8łowych i wielkiej ieh zaraźliwości.
Dla Ilchylenia przeto złych aast~pstw najcz~ściej anieświadomości wynikl\iących. Komisya Rządowa uznała ~a
.stosowne podać tu niektóre z głównych cech,wł~ciwych
chorobom o jakich mowa i wskazać zarazem ogólne środ
ki zaradcze.
Choroby karbunkułowe cechoją si~ w ogóle przebiegiem nadzwyczaj szybkim, bo cz~to się zdarza, ~e zwierz~_ w ciągu niespełna ggdziny od objawienia ~ię pierwszych oznak cborobowych kończy życie, rzadko zaś
przeciąga 8~ choroba naci dni 2. Przytem tworz~ si~
tzjsto guzv i obrz~kłości na powierzchni ciała, a niekie• 4y ma miejsce j wydzielanie si~ brudaej krwi z pyskajub,
nozdHY, albo z ujścia odcbodowego.- Zwykle znajdlijemy i trzewia, a osobliwie ślcdziont chorobnie przckształ-

3um atudttn IDła{t mad)c id) btfannt, ba; bit au~iibcnbe
~oli3d ~efe91 erł)alten l)at,ł,kWnigtU ~trfonen, tudd)e \)on @luf~
ritl)rtrbanben frdtuillig audcfh!Jrten, fld) btr ~fl)orbC' mdbtten
unb nad)bem ~t bm (!ib fit Untertl)anentreue gegrn ben monar~
d)tn abgelegt l)attm, in bet Stabł Łobź tuoQnen,
'lltrł>nitIJttn,

an

fidJ tuod)entlid) einmal, nAmlid) jeb en 60nntag frul) 8 Ul)r, in brr
Jłanalti Dłe bdrefftnbtq 3irftl~ au mdom" bQmiUj)ntroUirtroer~
ben tonntt;' Db nUt fltfpur'btm ertuabftttł ~ufentl)Q(t9ortfbePn~
brno ,3'nbtm id) bitfe~ ben '~irrgtm brr Ełcbt .lIobź ~nllt
Ulad)e, bemtrfe id) 3IJg(tid), bll~, aud} fi( btrnrtiae i~ ibren ~au.
fem tuol)ntnbe ~rfóntn gt~tl1tttl;tnbtl1ftf"d]ti'aen unb btrtn
&tuffiil)rung btobad)łen follen,bt.nn rotnn dnet bon i~l1en rnt~
lduft uno Der ~enptr be~ l6allft~, in tudd)tm er tuo~ntt, mtlbtt
tO nid)t rofort brr \ł.toliatibelJorbt, fo ł1irb er aur ~rtngm ~erant.
tuortul1g geaogtn.
I~Obź, brn (8.) 20. 3uli 1864.
~ er ~o li 3ci mei ft er b er e III bt Ł" bi :
maior tSt a liń ~ti.

, l)it mrgiHungB. JtolJ1l11iifton beG 31t1ltm. - ~tc ~tranna:
3rit brr SOll1merl)i~e ift bfr (!nttuitftlun9, ber unttr Im
a[lgrmeinm ~tnrnnUnll btr ~iel)frud)e betannten Jtrantl;rit brr
,:oI)lluetbim gfin~ig_,
"
!tlitft Jtralltl)titen, hidd)t ftd) fdbflfłanbig bd 8linbllie~,
Ed)aftn, gitgm, ~ftrbtłl unb Ed)lVeintn entlUictdn, t9.ntlcn ilt
~,o(at bel il)nelJ. ti8t,nt!>Um1id)tn inftelfung~btrmogenG, fid) nid)t
Ullr unter bm 4,)au~~trtu tutittr llerbrtittn,unb ftlbfi bm .pnu(j~
llOQdn mittl)d'tn, fonbem aud) auf beli' 9Jłcnfd)tn iIbergel)tn,
inbem fir bie fogenaRntt "fd)roarac ~'atttr(l, tint gtfiil)rlid)e,
aid)t, [tUtn beu ~ob nad) fid) aitl)tnbc Jtranfl)tit eratUlltn. ' ,
,.ED1d)e Inflt'lfun9es~1ilLt tommen ut' ~o{gUtrnadjłiifftgttr
~orfid)temajiregdn bor, tua~ tuieber gró~ttntl)tilGaml 'Unbtfdnntfd)aft mIt ber 9latur kr ~iel)traIifbtiten UllD bmu gro;tr
~n~ttfunll~fal)igttit Qtrrubrt.
,
'
Um bm mdrtentóeUGauG Untenntni; brrtabrenbrn fiblm
~o(gtn tlOriubtugm, 60t bit 9ttsfcfun~G,Jto/llJniOlon fUr aut be•
fun~tll, ~ifr tinigf btr biefta stranfl)tlten e41enti)umltd)en ~ł1U~t~
mtrfllla[t unb 3u91tid) bit aUQtlńtintu ~o.rbeullung\jmitre[ an4U"
lltben.
, "
~ic ~it9frud)c l)at im tlIgtll1tintn num iiU~trft fd)ndlm
!!rrlauf, benn tG gtfd)ic~t aft, bClPciu ,:tl)irr taulD tint Qanat
6tunbc nad:! bem <hfdJdntu btr tr~m Jtrantódt~S\)mptoll1ł
frin 2ebtn tnbet; ftUtn abt'r bautrł bi.c Jtranfl)dtlanQl't al.
"rod ~agt. ~ierbei bUbeu fid) oft auf ber Dbtrflad]t beG Jtor;:
ł'erł lBtulen unb ~nfd)lDtUungtn u'nb auk>tiltD.1łn~ auG bem
iRau(t, ben 9lafm(Od)ttn unb btm tftrr tuł~iifft fd)mu1tiQm
~lutcO fiali. Wttuobntid) pnbel man aud} tiat trantgeftt {\f[~
,~tnbt

coną,

i z teJo

też powodu nazywają t~· chorob~ zarazą

zelub

anbtrul!.B brr <:Darme ilnb 9JWa Ultb bt~ba(b roirb bicre Jłrantbcit
aild) ,,9RilAbranb" atllannt.
.
.
1) ~eim S'tinbtliev ifł bicfe .tranf~titoft mit ~culen auf
ber o6aut \)crbunben, llIand)lIla( nllb jebod) nur bit innm-n Drgl1J1f
a.griffm·
2) ~d ~ftrbtn ntbmtn bit auf brr Obern!id)r beA JtÓ\'<
ł'ttłnd) bilbmben ~tu(rn ~uroti(tn brn .eal~ in btr 8cgtnb ber
Jtr~(t em unb·roenn fit bebtutrnbt lJ)immnonen mnd)ei, brol)w
1lt bem ~l)itrt mit (!rfłictungłgtfa9r.
.
.
3) ~ei ben ed)rotinen bilben ftd) bie ~nfd)roeUungtJ1 (brn~
faUEl um bie Jteble, roo biefe Jłrantbtit alElbann ~riiunr gfl1Gllilt
roirb.
.
4) mei ed)afrn befuflt. bit Jłrantbeit grli~tentbfiLG bit
.paut, btfonbertl om Jtol'fe unb on ber mrujt unb I)ti~t blllln
~(ut.eeud)t .
[») !8d ben o6autlllOgdn befiiUt bicie JłrQnfl)fit gtluóbnlidl
bje~ujje, unb in biefer (ijeftalt i)ti~t ne Seud)e ber ~u~c.
Um gro~ercn ~rrluften an ~iel) IlOrailbeugen, mu~ lIIon bit
Ilon ber eeud)e befaUeucn fofort abfonbern unb ulm boG ~uftr(~
ten ber Seud)e bie Drt0beborbe benad)rid)tigru, bamU biefe bit
l'oliati't9ierarantilid)en ~orpd)t~ma~regtln anroenben fann. (!(I
i~ berboten roWd) bon ·btn, 110n ber Jłrantl)tit befaUenrn~lJimn
an3utuenben unb baB ~(rifd) berfelben au gelłie~en. ~eBgłrid)cn
ij't etl nid)t erlaubt Ilon bem grfoUenrn mieg bit .f;aut abauaiebm,
bil' .porner ober .pufe abaufd)lagen. ~a~ gcfaUene ~I)ier foll
man tlef in bie (!rbe llergraben, nad)bem man bie ,paut au einigrn
eteUtn burd)fd)Ritteu I)at, roobei man fid) I)uten mu~, baitlbe mit
b(o~tn ,pinben au brrubrell. !len Drt aber, roo baEl trante
~bier geftanbeu, mu~ mon forgfiiUig rtinigen.
~erfto~e in bieftr ~infid)t aitl)tI1 tint friminalgerid)tlid)t ~er:
anłroortlid)ttit nad) nd)·
"lJ)ie fd)roarat !8latter" entj'tel)t bri IDłenfd)en burd) un110r:
nd)tige ~trui)rung tineG mit bem 9RHabranbe bel)afłdtn ober au

(~Otłft~ung \)on 9łro. 67.)
iRit gtftnftem .f;aul'te fd)riU auf bitfem ~cQt tin IDlaun
~on tU1)Q \)ier~ig 3Qgrtn,. bon fd)ontr triiftiger &eftalt unb
ernflem 2Btftn tingtr, btr, ale ~!ine i9rt 9łebe betnbtŁ 9atte,
grabe \)or btm ,pllufe ftanb, unb 3um erflen ~.Jłal btn ~!i!t au
btm ~alcon tr90b, auf ~em fid) bit btibtn ~amen befanbfll.
(Htmence tt:rotgttc, unb trroirbertt ben ernittR ~ru~ in ftd)tlid)tr (frrtguug.
"lJ)a ift .3gr ~ruber, ~liRt", fagte fit, "unb Sit tonnen i9m
3grt :l:gtorit, bit freilid) fcinen ~norbnungtll burd)!lu~ entgegen~
ldufl, nod) tinma( auGcinanbcr ft~rn".
"Unb id} rotrbt flt igm gelui~ lIid)ttU)l'fllt9aUen", def
hid)dnb bit I)titm ~rau, "brnu id) 9abe tinmtll bit ~troo9nl)tit,
19m au fdntm gro1im Unbtl)agm ~Ut~ era lit 9trauG au faQ.tn,
unb. oft mit tin~m iBorkbm 9łagd auf ben Jtollf ~ ktfftn,
fua~rtnb er imglMUd)ftm ~aUt, immtr trfł Jlad) taufrnb (!;ru'
bdtitll a ti'~ gid gtlangt. 3d) bittr Eit, !3tftt, roit foUtt id)
fonjl ro.o~r bur~tommen? 9.ntin inann ift fo in ftint ti\iffenftf)afł
berłicft, ba~ tr gar nicIJt~ mtrft, unb mrin ~rubcr mertt in ~Uem
tauftnb ~ingt, oic gar nid)t e~łftirtn. 9.Jłujj id) ba nid)t fiir btibt
bit~ugen aufl)aUen"?
1!ge roirben Jungtn ~tr~t feCbfl cinful)rrn, miiffm roir je~t in
fUfaen iBor~en bie ~frgaltnifft u~fmr btibtn lłreu,nbin,urn a,u
cinanber rr!tiulertl. ~rmanl!, btr lungt ~rat unb ~lmt fmb ble
.'łinber tineO befannten &tle9rten an ber ~aifler Unillerfitiit.
~ie(!Uern ~aben fit frul) 11trlorrn, al~ @lrlllanb tbrn feine Gtubien lloUenbet I)attt, ~line, bit um arb n 3abrt jiingtr i~, taum
rrluacIJfrn roar. <!ill auereid)enbeEl mutttrlid)eó ~erlllogen Illad)te
He unabbdngig, un& gab ~rmllnb bit IDlittd, auf 9łtijm fdne
ID.\iffcnfd)afŁ.aUGaUbilben unb l!rfllbrungtn au famtntln. ~ti fci<
IIfI 9lUit!tbr nnl)mer bit 'E1ł)rorjlfl' tlllO ber <!rairl)ungEl ~ ~nitalt
bir er ~t uberetbrn tatte, 11nb bit ~eid)tuiiłt'T, bie fid)ouerft in
~a11fahrtt dablirtgCltttn, roo ~rmanbG Siuf ale ~l'ot ~cIJ fd)lIeU
·DcrbreiftŁt .UHl! ibm tint allfcgnlitiJe<!innal)tne einlrug, bautcn
jidJ gemcinfalli bie ~mn,hi ber !tli~" (rnnen Irmen, '.Der l\ł'u~

ber, erufl, roie baG bi~ (rube erlbflftdnbigteit btbingte, unablaf<
fig ftinem !8eruf lebrub, bemcr aUt .!trafte lUiblllde, iibertrug
aUe Sorgen unb ~norbnun9m beG .f;auftB ber l)ritern, lcben&<
froben ed)roeftrr. So uugleid) ncf} beibcr ~l)arattm au~gebilbct
9attrn, fo turnig lIlan baB bri feiner in fi d) berfd)loffruen )!Brife,
bti ibm ober~iid)lid)en, ne!tifcIJen IDłanicr, aud) bem ~rUber .ge:
genuber trroartm fonnte, fo 11ortref~id) uub tl't11 gefd)roifteitid)
roar ba~ t!ergaltni~, baEl bcibe Ilerbanb. mer 5Bruber roar ibr bei
aUebem baG 3beal einrtl IDlanntłJ, ja ber galIatU 9RenfcIJ9eit,
bie ed)roef!er feiue tin3ige ~reunbfd)afł, IUtl1l1 pe fid) aud) freWIi)
in fein ~ertraufll meł)r einbrangte, ala er ibl' freiluiUig entgrgm>
trug. Sit l1)artn nd) einauber burd)au0 uuentbel)rlid) geroorben,
unb batl roar aud) ber &l'IInb, l!a~ ~(jne mel)rm, 3mn l:l)cil
glal13enbe ~artitl1 auafd)lug, bie fte Don bem 5Bruber geŁrennt
ljJben roitrben, ul1b faum a1uan3ig 3ol)re alt, dnem Iliel aUmn
miUeUJfen ~tlfl)rten bie ~anb reid.'tr, brr mit in bie ~i((a 309,
unb bał neri)a1tni~ ber ~efd)l1Jifler in tdmr iSeife ftlirtt., ~IC
(ł~e roar. eine burd)aua ~ufricbtnt.mer ~rofeffor brod)tt btn
gro~ttn ~l)dL ftiner 3rit auf botanifd)tn (!~curnollen 3u, unb
lebte im ~uft ~roifd)tn frincn .pabarirn unb ~iid)ern. (!r (jebte
fdne ~rau un~ fje Itlor il)m ber31id) ougetl)an, roaG tticIJt l)inbcrte,
ba~ flt ibn beftiinbig aum 6tid)blatt il)rtr unfd)ulbigtll 2aunt,
ftlbit ~r ~nbtrn mad)te, unb ftiue l1Jiffcllfdjafłlid)en ~ftrdlungen
fogat fel)r geringfd)ii~tnb btlJanbtlte. mit6d)roagtrgingtnntbtn<
tinanbtr I)er, obne fid) im geringfttn au ftoren, ·mit DoUfOłłlmentr
~d)tUltg. .3tuifd)eu brn brei 9JtenfdJtll roar. dm lJ)iG9armonit
unmóglid), fd)on rocil jebrr fdnen tigruen lilleg gtnS, unb roril
~linenEl t(areEl, aufl'id)tigtG iBefen, mit ber rie immer ructl)aUGlot!
il)re IDltinung fagte, niemala aber, ftlbit roo nr (id) btrlt~t
glaubtr, uber bae auilgefl'rod)ene lIDort ginauG tine ~eritimmung
bcltJabrte, tille Uneinigttit giitte auftommen laffen. lJ)er ~rofeffor
fuute jicIJ babli brr bel)agiid)en, mebr alG rool)Ll)abenben, au~mn
2age, bie er bid bagin nid)t getannt 9atte, unb~rmalll! war 311<
. frieben, ba~ ~line ił)n aUrt l'tcuniarrn unb roirtl)fd)oftlicIJen, IDłii<
9en Ubel"gob. ~ri blm bebrotenbeu ~ufa)Jllnflu; Ilon. ~rcmbrn,
bie bit 6d)onł)dt brr G)egeno au hlngmm ~llfent9aU LlXtte, I)otte
nd) fJinllanb~ nritlid)rr 9tuf baLb ubrrbie ~rcn~n fciner· .f;eimatl)
l)inaUil auogebreitet. !łlamentUd). bit Jhanfgeitm Dca 9lerl>tn<
e9ftem~, ·bit' UeM, bie ~b~fifd)e unb pfl)d)ifd)c 2fibrn rr~tuaten,

~łedziony.

.

1) U bydła rogatego okatrrje sit karbunkuł czt)sto
z guzami na skórze, niekiedy zaś są tylko organa wewn~
tr_jf.j~.

., U k6ni ""orzą;ce sit na p..ierzthniciała obl'ł~kło
ści, ż9nqj.lliekiOOJtiztlł w ..-ucy I8rdła. a dochodz~

«ioll1MZDf:,J .jt)~d.udlazeDi_ zwietz~cia gro~ mogą.
3) Równie!p~1l ~rzvkłości 'około .gardła,."u Lrzody chlewnej, w której chorob~ w tym razie ślinogorzem
zowią·

4) U owiec dotyka karbunkuł najczęściej skórę, mianowicie na głowie i piersiach i nazywa sit) różą karbunkułową·

5) U ptastwa domowego tworzą, si~ karbunkuły zwy. kle na nogach, a ta postać choroby, Jlazywa si~ zarazą
nóg karbunkułową.
Dla uniknienia wi~kszych strat w inwentarzu należy
zwier~t.a karbunkułem dotkni~te natychmiast odosobQić i o pojawieniu się tej choroby za.wiadomić miejscową
władz-e, dla zarządzenia zaradczych środków policyjnow~terynaryjnych. Nie wolno używać mleka ze sztuk chorych ani ich dorzynać na kunsumcyą. Równie~ nie wol~
no z padłych bydląt skóry ści,gAĆ, rogów lub kopyt odbijać.
Padłą sztuk~, naciąwszy w kilku miejscach skórt), należy gł~boko w'ldemi~ zakopać, unikając przytem, dotknit)cia 8ię padłego zWierz~cia gołemi rękami. Stanowisko
zaś 'W którem bydlę chore pozostawało, starannie trzeba
oczyścić.

Uchybienia w tej mierze pociągają, za
w drodze kryminalnej.
. Czarna krosta u ludzi powstaje przez
tknitcie si~ ze zwierzęciem choremna

sobą

odpowie-

dzialność

Wenn die Binde
\)ou

<8. Ul.

nt

nieostrÓŻDe
karbunkuł

raUt

upadłem

z tej choroby, przez powalanie hwią, ślina, posoką cz~ści ciała obnażonych, zwłaszcza-skaleczonych;
lkąd pochodzi, że czarna krosta zdarza si~ pospolicie na
~ękach, twarzy i szyi; nareszcie przez uiycie mięsa lub
Jakich bądź cz~ści ze zwierząt dotkniętych karbunkułem.
W miejscu tworzenia się czarnej krosty, powstaje najprzód guziczek wielkości soczewicy, bardzo swędzący;
uast~pnie wznosi się na tym guziczku pęcherzyk, z razu
czerwony, potem szarawy, w końcu czarniawy, po niejakim czasie zamieniający się na strup, otoczony brzegiem
wystająeym, białawym i nabrzmieniem czę~ci przy lcgłyeb, połyskującem się, czerwonawem. Nabrzmienie to
nie jest bolesne, ale sprawia uczucie prężenia i palenia,
a później odrętwienia. Drugiego lub trzeciego dnia przyłącza się zawrót i ból głowy, majaczenip, a jeśli pomoc
nie była daną, najczęściej cbory umiera około ~iódmego
dnia.
W tak niebezpiecznej i ciągłt'j chorobie konieczna jest
niezwłoczna pomoc lekarska, należy więc natychmiast wezwać lekarza, a gdzieby go niebyło, zaradzić może i felczer, stosując się do prze!Jisów wydanych w tej rrierze·
przez Radę Lekarską Królestwa.
Bardziej szczegółowe przepisy co do chorób karbunkułowych i co do czarnej krosty znajdują się w U1\tawie 1'0licyi Weterynar,yjnej (od § 210 do.,§ 227), oraz w Policyi
Lekarskiej, o ~~o",aniu osób nagłą utratą żJcia zagrożonych (w § 110 i 111).Warszawa dnia 27 Czerwca (9 Lilica) 1864 r.
Inspektor Główny Służby Cywilno-Lekal'~kiej,
Rzeczywisty Radca Stanu, K o c h a ń s k i.
Szef Bióra C h a w ł o w ski.

luaun rG, brnfn er fdnt btfonbtrt ~ufmrrffOlntdt g~ltlibmtt
~attt, unb Itlie man il)n in folctJtn ~aUeft Itltiłl)iu 3u tEonfultatiourn
tin(\1b, ober fdn fli1riftlid)ra <iutad)ttn rinforbrrtc, io Itlurbr fdue
brlual)de .\)rilmetl)obe aud) ber GSrunb, ba~ nirle jdurr ~atirn.
tm fld) in frinrr BId/)e allfirbdttn, um linter fdnCl1 ~1I0W il)rc
(fur 3u boUrnbtn.
(~orti. folgt.)

bi~irr .l1nmtr)dt

gefaUmtn !J)im~, bu~d) ~rnrctllllg mit . ~{ut.

eprid)rl, ~luijdjltli~fJl1g blo~rr, nalUmthd) brrl\Junbrtrr .I'torpn.

t9d1t. ~al)rr tommt re, ba~ bie fdJItlar3e ~(attfr fidJ grIUól)n'
lid) an brn 4)anllrn, im @efid)tr unb om <Clllfe a~igt. ed)lir~lictJ
rntftrl)t He burd) brn GSfIlUji bom ~Ieiid)e obtr Okbrlllll~ irgml'
lucld)n Jtorprrtl)filr tlon dnem Illit brm il1il3bronb btJ)ojtrtrn
!9i m.
~n brr EMIr brr fd)luar3Cll ~fllttrr rntnel)t ~urrft dnr
lin;cngrojir, ffi)r jiid'cnbe ()Scil'lJltlul;t; il'iitrr erJ)cbt iim l)irt'llL1
cine ~nfl1llg(\ rotijc, bann granc IInb 3ulr~t idlllJilr~lid1C. _~(ofr
luddiC nad) dnifJct 3dt in eincl1 Illit eri)obrllflll \lJll~lld)cm
9łanbe IImgcbcnCll rotl)lil'lJw, ghlu3~nbrll (~riub ill1rrgrl)l, luob~i
bit ulHgrbtllben :!l)filc aufd)rocllcn. ~irfc ~(nfctJlbcllung iit
;d)mw!oi:l, tlrrur;lld)t abrr fin G>cful)( brr El'allllung Ullb ~có
~re",lcni:l unb fPater lIfr I!rftorrunq. :t'cn 3I\Jdtrn ober llritten
!ao gtrefft fidJ 1)irr3u Ed)luillbd, .1l0I'fid)mcl'3 IInb ~climn, ll~b
ItlrNI1 triu e ,~)ilfc I1l1grllJwbet Itlirb, itirbt brr Jhautc Be1llbl)n~1}
bru ficbrutfn~ag.
311 bicfrr fo gcfJl)rlid)cn unb an~altcnbrn Jtranfi)tit iit tint
unbcrauglid)t aratlid)c ,pilfc burd)au~ trforbrrlid): man mll~ aLf.o
fofort rinm \llr3t I)rrbrirllfrt1, llnb roD ffln,fo~d)rr ~or90nb~.n, tlllln
aud) tin ~I)irurg .Dilfe lciitel1, Itlwu rr ~le In bleltr ,pmUdlt \)~.n
brr 9Jtebicinal, ~l"90rbe br~ .ftóuigrrid)~ rrlafffllrn ~orfd)nr'
ten be fol).
~n&flll)r1id)m '!~orfd)rifteu ul1rr bit ~il'l)ftud)t nub ;d)l\)oW
~laltfr betTnbrn fidJ in brr ~rrorl'uung ber.~rtrril1ar.\j.~oli3,i
(tlon § 210 bió §,2t7), luie llud) litr Sanitato<~oli3ri ubn lIic
~lettun!J tlou mit 1'1o~lidJtr \?tbmagefa9r btbrol)ter ~nfonca
(in § 110 uno] 11).
ID.\llr;dlou, bru (:!7. 3ul1i) 9. .suli 1864.
, ,~auvt<~ł1;prttor btrlSinU.Eanitdta,23rł)?rllr,
Itlirflid)rr EtaotMRatl), Jt od) a n ot l.
~ureau'(!bef, tE l) a Itl ł o Itl Ót i.
gimnastycznym. - Wielu bardzo znakomitych ludzi wyszło ze :,:zkoły Platona.
}<', R
f

Z.\STOSOWANIE PRAWA CIĘZKOŚcr GATtJS-~

KOWEJ DO UŻYTKU PRAKTYCZNEGO.
II iero z Syrakuzy dla wielkich cnot wyniesiony na goduo~ć k.róJe~v~ką, chcąc uczcić nieśmiertelnych bogów
wspaniałym podarur.kiem, polecit zŁotnikowi zrobić złotą.
Śmierć Sokratesa,.
koron~, w celu poświęcenia j ej w swiątyni Minerwie; kicr. 399 przed Chrystu'icm.
dy w oznaczonym terminie złotnik odniósł koronę, dobry
(dokończenie).
monarcha ujęty jego słownością i zachwycony mistrzoZwykle po zachodzie słońca skazani na śmierć, wypija- w~kiem wykończenelll, zapłacił za robotę hojnie; w krótli zatruty napój: lecz Sokrates nie cll:ekając tf'j chwili, ce potem rozeszła się pogłoska, że złotnik sfałszował
złoto; krql oąurzony !~Il niepoczciwością poddanego,
natythmiast spełnił swą czarę.
W tej okropnf!j· chwili, tkania i l'ła-czprzytomnydl odbi- . ft08tanowił.ukał'&Ć.g.o.puylUaduic za oszustwo, wykrycie
ły si~ w sklepieniach więzieńia; młody Apollondor wyda_o zaś prawdy zlecił Arcbimę.desowi, najsławniejszemu owego CZa,Sll fizy~o~i; kiedy po kilku dniac,h Ar~bimedes za:
wał krzyki żałosne; inni uczniowie zasłonili oczy plasz~
czami, dla ukrycia rozpaczy; sam tylko Sokrates niepoi. jęty wynalezlemem sposobu dochodzema, wll~le Vi danej
JlUszony i jakby obcy tej scenie ,,Jakto moi pr:.~yjaciele .masie mje~ża:niny, różnych gatunków metali ,znajduje
rzecze, siląc si~ ich pocieszać- oddaliłem żonę i dzieci, się czystego metalu pewnego gatunkiI, wszedŁ w łaźni do
aby- sobie oszcz~dzić boleści, a wy nad swoją nie umiecie wanny, spotsrzegł że woda wznosiła się do pewnej wysopanować?·' Kiedy im w ten sposób dodaje odwagi, truci~
kości, to spestrzeźenie było dostatecznem dla niego do
zna działać zaczęła, i cał\~ ciało niejako w lód zamieniać; rozwiązania żądanego zadania, jakoż zapomniaw"'zy o
w krótce uczuł że nogi mu drętwieją i niemogą gowitcej przyzwoitości, wyskoczył z wanny i biegł przez miasto
bez sukien wrzeszcząc z całych sił, wynalazłem! wynautrzymać; wtedy okryty płaszczem rzucił się na łóżko, a
przyjaciele otaczający go, tłumiąc łkania, słuchali· jego lazłem! Przybywszy do domu Archimedes wziął dwie sztuoddechu. W ostatku nagle otwierając oczy i rzuClijąc ki, jedną złotą drugą srebrną tej samej co korona wa·
spojrzenie na Kry tona, który stał naj bliżej niego, rzekł, gi, napełnił walccwate naczynie wodą, a zanurzywszy
w niej srebrnI!: sztuk~ doszedł przez rachunek, źa masa
"pami~taj że w ostatniej słabości obiecałem koguta Eskulapowi, wypełnij wi~c t~ ofiarę".
wylanej wody, równała się obj~tości zanurzonego srebra,
W krótce wyzionął ducha, a Grecya opłakiwać zacztła a zważywszy nast~pnie wypcbniętą z naczynia wod~, ozuaśmierć, niewinnie straconegu mędrca.
czył stosulłek ci~żko$ci wody do srebra- tak samo poŚmit'rć Sokratesa, zawzięto~ć jego nieprzyjaciół, nic stąpił ze sztuką złota; włożywszy nakoniec w toż naczy ~
zniszczyły szkoty jego tilozofii założonej w Atenach,
nie napetnione wodą koron~, przekonał si~, że objętość
" krótkim czasie potem r> lato 11 , jeden z najznako- wypchniętej wody, była. nierównie większą, jak masa wo~
mitszych jego uczniów, znów ją otworzył- Uczniowie dy wypchni~ta przez sztuk~ złota, tej samej co korona
tego filozofa; zgromadzali się w publicznym ogrodzie, 'obj~tości- wydało się oszustwo; wiele zaś złotnik, przyllaz"anym Akademią, położonym za murami miasta, właszczył sobie złota Archimedes wyrachowat nas~pu
gQzie młodzież Aterlska odda~aŁa "i~ takie cwiczeniom jącym sposobem:

Me l d o W & n o d

w,. j a z d

i)

3 lo! r Wbrr i f t g t Dl t ( De t:
maice 9l0frnbtrg, a. 9l. ben 24. 3uli b. 3'.
4)ajt ~ł)omGtal, a. mu~l. btn 24. ~łlli b. 3.

11:

Raice Uozenberg, z Rosyi,d. 24 Lipca r. b.
Raje Chomskal, z Rosyi, d. 24 Lipca r b.

Inserata.
MŁYN WODNY AMERYKA...~SKI EMILIJANÓW,

poleca skład mąki pszennej, u Edwarda Gessnera, przy
ulicy Sredniej.- Sprzedaż en gros po cenah fabrycznych,
a mianowicie:
Nr. 00 funt 11 groszy.
Nr. O ,,8)'. "
Nr. 1
,,8
"
przy drobnej sprzedaty:
Nr. 00
,,12
..
Nr. O " 9
"
Nr. 1
,,8 1/ 2 ..

Mam zaszczyt donieść szanownej pu. bliczności,
. .iż rdejmuję krajobrazy z natury, maluję olejno na materyach, jedwabiach, płótnie, drzewie,
skórze i t. p. również farbą wodną; odrabiam także świade
ctwa wyzwoleń, dyplomy i t. d. wzory do haftu na aksamicie, materyi, bieiiźnie, różne napisy, firmy; niemniej
w)r.:ynam wzory na metalachLudwik Bendorf.- Paradyz.
Szanownej publiczności mam honor oznajmić, że od
dnia 12 Lipca przeniosłam moje zamieszkanie do domu
Pana Wagner, pod Nr. 432 przy ulicy Sredn1ej, polecam
si~ łaskawym wzgl~dom,
W. Ehrentraut.
Mam hOllllr zawiadomić szanownych rodziców i opiekUDów, że z dniem 1-szym Sierpnia, otwieram szkołę
żeńską dwu-klasową.- Mieszkam na przeciw kościoła
katolickiego Nr. 147.
E rr i l j a A b r a h a II:'.
Mam honor zawiadomić szanowną publiczność, iż w
no.Wo-otworzonym handlu S L E D Z I P O C Z T O W Y C H
i iImych, takowe spl'zedajf po cenach znacznie zniżonych;
jak również sól w wszystkkh '6atunkach, przy ulicy Kon~tantyn9wskiej W·dOlllU p. Wejdemeyer pod Nr. 316. .
M. l\1indelsohn.

Snierate.
\ł3ublitum 3tige id) ttgtbtllft an, ba~ id)
fdt brm 1:l. biejrll IDłonat(l in btJII .6allfe bell ,!)mn m!lgl1fr,
Srrbllia.~tnl~t ~lro. 4J~ luol)nt'.

l"intJII gtthrtrn

Um grnrigtea iB09ftooUen bittd

n t r a u t.
.
ID i e alll er i ea n i f d) e m.\ a ff ~ t· IDl it 9{e
~. (! ~ rt

EMILIANOW
ttl1pfiefit ibt ~ommiffion~ • Qafiet bon m.\ei3en. IDle~l
bei ~ bu a dl ® esn er, etebnia· etta~e, ~Ut gutigen
~ead)tung.
En gros

tuirb

ba~

IDle91 in

ł'Jobź

llCrf,lIlft ullb 3tt1t1l':
~fllltb

91ro. uO bl16
~(1'O.
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~lro.
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au ~abrifvreifen

11 gr.

,,8 % gr.

,,8

1/

gr.

En detail mto. 00 1/
,,12 gr.
mro. O"
"
9 gr.
~(ro. 1
1/
8 % fir.
~ll1 ber Ó>rf!l;C beG ~orfcG ~~ał'ut\) !lnb 100 Jtlaftfrll
/I

.(tidcrll' illit! ,t,lnIlCnl)ola, bic Jtlafter t>urd) bit ~t1nt ~II
])j fi, 3u bl'dl1!Jfell.
.
.
~llll}l'rfo 311 rrfragtn bti \1lbram ~l'óbfeIUMi, h.Jo~n~aft
bd \l(llH1nJ ~ronoroMi.

._--

~Jl1

l. Dttobrr e. tróffnr id) ~ier ein a!!tn~tbitrfniffm
tlltiprcchrnlle\l i! rff'f"III"Ił'u t, fur ijraditifd)t Jlnabtn Qd)t:

bm:el' (fltrrtl ~t~orbmitung bt~ ~itfrgtn (~nlftll4firn' uut!
ffit,l1jd)1l1en <. ~fiu,i·f~.. (i)ri!lUiAf 9l~ftrctan~tn~oUt.n fid) bit,
ferna!b an ,\.)mn 20Ul~ ~Jio'(lIbtrg I)lt'r, ~lItthldrallt menilfl1.
t: o j r n, bCIl U. JuLi 1~4.

----D~e-·a-c~·b:-te-n-l!ii-w-e-r-t~h~!:----~. G.oltiehJuidt
:Durd) Unter;dd)ndm tonnm bit befłm unb bort~ej(~afttiten
bi\ll)triger (ijfmrinbt.~rl)m hi (ijlrttmton O / ~d)(.
trłtoeVłt rintG tud)tigrn, łJrattifd)en ~titi!(ateur~ in ~crlin,
ilbcr ~mituns ber brrjd)irtlrnen 6d)naVie, ~iquellre, <!ffen3en,
UKtmrictlllfte frl~ubt fid) ~i'il gf,~~rtfll \lltem a1l3113ei9tll~
.ftirfd}~ unb ,peibdbfrrm.6afte~, ~rQt unb 9lum, auf taUem bau iit' \.10111 1. ~ugu,t b. ~. tllle :tod)tfr.: ~d)ult 1)on. aron
~Bt9t ala (lUd) burd) 'IDłamation, be30gm merben. . ~ld9mG Jtlaffell eroffutJl mirt!. ~ol)nullg: Qt!:'lfllUber ber tat90hfdJen
ouf frantirte ~rirfe.
9Jt 6d)u1te~ in :turd.
Jlird)e 9tro.147.
4!mi1ie @{bral)am.
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