
Wi a d o m o ś c i ur z ę dowe

— Niklowe jednozłotówki. Men-

nica państwowa rozpoczęła wybijanie

nowych monet jednozłotowych z niklu.

5-złotówki srebrne ukażą się wkrótce

w obiegu.

— Kurs techniczny telegrafistów.
Dyrekcja poczt i telegrafów przyjmuje

kandydatów na 2-letni kurs techniczny

telegraficzny i telefoniczny, który odbę-

dzie się w latach 1928 – 1930 w Warsza-

wie. Termin zgłoszeń upływa z dniem 15

września br.

— Podróż koleją podrożeje. Na

konferencji prasowej w ministerstwie

komunikacji minister Kuhn przedstawił

położenie kolejnictwa w Polsce, przyczem

oznajmił, że od 15 sierpnia nastąpi

podwyżka taryfy osobowej o 20 procent.

Taryfa ta dla pracowników umysłowych,

robotników i dla uczącej się młodzieży

z okolic podmiejskich na bilety miesięczne

i tygodniowe podniesiona będzie o 5 do

10 procent. Na jesień będzie gotowa

rewizja taryfy towarowej.

— Statut i wybory do Izby
Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy.
Rozpo-rządzeniem z dnia 26 lipca 1928

r. Minister Przemysłu i Handlu nadał

Izbie Przemysłowo-Handlowej w Byd-

goszczy statut, który ogłoszono w nr 170

monitora Polskiego z dnia 26 lipca br.

Równocześnie zarządził Minister wybory

do Izby, a komisarzem wyborczym

zamianował p. FranciszkaMagdziarskiego,

radcy wojewódzkiego w Poznaniu. Lista

uprawnionych do głosowania zostanie

wyłożona przed upływem 8 tygodni od

dnia zarządzenia wyborów, wybory zaś

odbędą się w terminie sześciutygod-

niowym od dnia wyłożenia listy

uprawnionych do głosowania.

— Ulgi wojskowe dla młodzieży.
Ministerstwo spraw Wewnętrznych

rozesłało do wszystkich wojewodów

okólnik w sprawie ulg dla młodzieży

szkół średnich. Zarządzenie Min. Spraw

Wewn. idzie w tym kierunku, aby

uczniów przedostatnich klas, których

granica wieku określona art. 61 ust.

o powszechnym obowiązku służby woj-

skowej nie została przekroczona t. zn.

lat 22, a którzy w końcu roku szkolnego

wykażą się promocją do ostatniej klasy,

traktowano jako uczniów klas ostatnich,

to znaczy przyznawano im przewidzia-

ne ustawą o powszechnym obowiązku

służby wojskowej ulgi, odraczając

wypełnienie powinności wojskowej.

P o r a d n i k p r awn y

— III. czy IV. Kategorja
handlowa? Sąd Najwyższy w orzeczeniu

kompletu całej Izby II orzekł wyrokiem

z 17 listopada 1928 r. (No. II K 407/27) że

przy ustalaniu kategorji świadectwa

bierze się pod uwagę ilość najemnych

subjektów handlowych, natomiast praca

pomocnicza członków najbliższej ro-

dziny właściciela, mieszkających z nim

pod jednym dachem wspólnym i bę-

dącym na jego utrzymaniu, nie powinna

grać w tej mierze żadnej roli.

W pięć miesięcy po wyroku 10.4.1928

Ministerstwo Skarbu wydało okólnik,

w którym mówi, że dla klasyfikacji

przedsiębiorstwa jest bez znaczenia, czy

stałymi pracownikami przedsiębiorstwa

są członkowie rodziny czy osoby obce.

Zajmuje zatem stanowisko sprzeczne

z wyrokiem Sądu Najwyższego.

Ustawa o podatku przemysłowym mó-

wi, że kto prowadzi w jednym pokoju

drobną sprzedaż i zatrudnia jednego

najemnego subjekta, może mieć III kat.

handlową, a kto handluje w pomiesz-

czeniu, nie mającym wyglądu pokoju

i nie zatrudnia subjektów, wykupuje

świadectwo IV kat. handl. - Sąd

Najwyższy orzekł, że członków rodziny

nie liczy się. Jeżeli więc urząd

podatkowy zaliczy członków rodziny do

pracowników i na tej zasadzie zmusi do

wykupienia droższego świadectwa oraz

nałoży grzywnę, to trzeba złożyć w ciągu

siedmiu dni od doręczenia mandatu

karnego za pośrednictwem miejscowego

urzędu podatkowego odwołanie, z żą-

daniem rozpatrzenia sprawy przez sąd

i w odwołaniu powołać się na wyrok

Sądu Najwyższego z podanie numeru i

daty wyroku. Odwoływanie się do władz

podatkowych lub komisji nie odniesie

skutku, bo te są przynajmniej związane

okólnik. Ministerstwa.

Dla naszych Pań –Gospodyń
domu

— Dobroć przeznaczonych
na kuchnię rzeczy. Mięso z młodych

zwierząt zwiększa się w gotowaniu i jest

kruche, ze starych zmniejsza i twar-

dnieje.

Wół niespracowany, dochodzący

lat sześciu, najstósowniejszym jest na

mięso. Podobnie krowa dobrze karmiona.

Wieprz niżej dwóch lat dobry,

starszy zaś jest twardy, łykowaty i nie-

przyjemny.

Stopypod jesień najsmaczniejsze.

Gęś najsmaczniejsza w 6 mie-

siącach, po roku nie pomoże karmienie,

mięso z niej twarde i łykowate.

Kaczki powinny być karmione

przez dni 14 przed zarżnięciem, z wody

wprost nie smaczne, najlepsze są 6

miesięczne. I

Indyk tylko do dwóch lat ma

smaczne mięso. Mięso z koguta jest

czerwonawe i niesmaczne.

Gołębie tylko młode dobre,

dzikie lepsze od domowych.

Sarny, zające bite w czasach

dozwolonych najlepsze, bicie w czasie

bekawiska jest barbarzyństwem i mięso

niesmaczne.

Bekasy, słomki, kuliki i cie-

trzewie najsmaczniejsze w jesieni,

kuropatwy już wcześniej .

Drozdy, kwiczoły i cyranki pod

jesień pod jesień najlepsze.

Szczupak najsmaczniejszy w lu-

tym i lipcu, mleczaki lepsze od ikrz-

aków.

Węgorz dwułokciowy najlepszy,

najsmaczniejszy w maju, czerwcu i lipcu.

Karpie z krótką szara głową,

brzuszkiem twardym i żółtawym są

najsmaczniejsze, ikrzą się od czerwca

do sierpnia.

Raki najlepsze w czerwcu.

Warzywa kuchenne: galarepa

po św. Michale już jest słupiastą, im

młodsza, tym lepsza, chrzan dobry

dopiero po św. Michale. Marchew

młoda, groch podobnie słodko smakują,

jarmuż wyborny po mrozie, latem

nieużywany.

— Wino z wiśni. Z wiśni można robić

doborowe wino słodkie. Sposób

przyrządzenia takiego wina jest

następujący: dojrzałe owoce rozgnia-

tamy wraz z pestkami, pozostawiamy

jakie sześćgodzin, by sok nasiąknął

trochę gorączką z rozgniecionych

pestek, potem sok odciskamy. Do tego

miąszu, jaki pozostanie po odcedzeniu

soku dodajemy tyle litrów wody, ile

kilogramów ważyły owoce, pozosta-

wiamy na 6 godzin i znowu odciskamy

sok, który mieszamy z poprzednio

otrzymanym. Na 100 litrów takiego

mieszanego soku, dodajemy 32 kg

cukru, a dla fermentacji domieszać

trzeba szlachetnych drożdży z win

greckich. Otrzymuje się pierwszorzędne

wino, dojrzewające bardzo prędko.

inż. P. Dąbrowski

Wi a d o m o ś c i

— Na walkę o trzeźwość
narodu. Pod tem hasłem odbędzie się

w niedzielę dnia 6 września za pozwo-

leniem p. Wojewody zbiórka uliczna w

Wieruszowie i kilkunastu miejsco-

wościach województwa naszego. Społe-

czeństwo, które coraz życzliwiej odnosi

się doruchuprzeciwalkoholowego, niewątpliwie

grosza nie poskąpi właśnie na ten ruch,

który tak ze stanowiska narodowego

jak państwo-wego ma wielkie przed

sobą zadania oraz znaczenie niemałe

zgodnie z trafnem zdaniem Ks. Jani-

szewskiego: „Polska odzyska szacunek

świata, gdy w niej zakwitnie trzeźwość

i oświata”.

— Opalenica. W Poznaniu

aresztowano Antoniego D. z Opalenicy,

który ojcu swemu skradł 4000 zł i pie-

niądze te „przepuścił”. Ponadto włamał

się D. do mieszkania ojcowskiego i skradł

rozmaite przedmioty.

— Marne życie – marna śmierć.
Do plebanji w Hołosku (woj. Stanisławów)

usiłował wtargnąć przez okno opryszek.

Znajdujący się na plebanji ks. N. strzelił

na postrach z dubeltówki. Kula ugodziła

włamywacza, kładąc go trupem na

miejscu.

— Śmierć w płomieniach. We

wsi Strobinie, pow. wieluńskim, zapa-

liła się stodoła gospodarza Jana Adamczyka.

Ogień gnany wiatrem przerzuciła się na

sąsiednie budynki gospodarskie. Spłonął

cały żywy inwentarz, przyczem ojciec

Adamczyka 76-letni starzec, nie zdążył

wyjść z palącej się chałupy i spłonął

żywcem.

— Długowieczny. Miejscowości
Kozibór pod Toruniem mieszka u naj-

młodszego syna swego, rolnika, p. Judy

staruszek, liczący przeszło 100 lat.

Zawieruchy wojenne pozbawiły go me-

tryki, posiada jednakowoż takową
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najstarszy syn, który przeżył już

przeszło 80 wiosen. Stuletni starzec

cieszy się jeszcze ogólną czerstwością co

niedzielę przychodzi pieszo na

nabożeństwo, wracając bez żadnych

dolegliwości do domu, o 3 klm. Od

kościoła oddalonego.

— Półtora centnara pieniędzy.
W Kępnie poznańskim zmarła staru-

szka żebraczka Maria Jerzykowa, która

pochowano na koszt miasta. Podczas

sprzątania w jej mieszkaniu znaleziono

w rozmaitych woreczkach, pończo-

chach i pudełkach olbrzymie ilości

pieniędzy w monetach miedzianych,

niklowych i srebrnych. Monety, których

ogólna waga wynosiła przeszło półtora

centnara, przedstawiały wartość

kilkunastu tysięcy złotych. Jerzykowa,

która od szeregu lat żebrała pod

miejscowym kościołem, czyniła wraże-

nie osoby, znajdującej się na dnie nędzy,

czasem wzbudzała litość. Jeżeli jej

miłosierni ludzie nie nakarmili, potrafiła

nie jeść po całych dniach, żałując

kilkunastu groszy na chleb. Pieniądze

przypadną miastu za wsparcie i po-

grzeb.

— Matka 29 dzieci. Do Kurii

Metropolitalnej Wileńskiej zgłosiła się

pani Kazimiera Judycka w wieku lat 60

i zażądała wydania metryk jej dzieci. Jak

się później okazało, p. Judycka jest

matką 29 (dwudziestu dziewięciu)

dzieci. Pani Judycka mieszka wWilnie.

— Skarb zakopany. Niedawno

przybył do Lwowa były żołnierz armji

rosyjskiej kanonier Pajur; zwrócił się do

policji i opowiedział o istnieniu olbrzy-

miego skarbu zakopanego między

czterema świerkami koło jednego

z folwarków pod Lwowem. Pewnej nocy

roku 1915 komendant baterji wezwał do

siebie Pajura, oraz czterech innych

kanonierów i rozkazał im wykopać dół

między czterema świerkami. Gdy dół

został wykopany wysłali go płótnem

z namiotu i poczęli znosić wiadrami

rozmaite drogocenne przedmioty ze

złota, srebra, antyczne szkatułki wysa-

dzane kamieniami oraz masę monet.

Olbrzymi ten skarb był własnością

komendanta baterji i pochodził oczy-

wiście z grabieży. Tej samej nocy

wybuchła pod Lwowem bitwa, w czasie

której zginął komendant baterji, oraz

czterej kanonierzy, którzy skarb

zakopywali. Ocalał jedynie Pajur i je-

szcze jeden żołnierz. Policja wysłała

wywiadowców, którzy wraz z Pajurem

wyruszyli na poszukiwanie skarbu.

Dotychczas ekspedycja nie odnalazła

miejsca z świerkami.

— Niezwykła operacja
w szpitalu stockholmskim. W jednym

ze szpitali w Stockholmie dokonana

została niezwykła operacja, podczas

której serce pacjenta przestało bić

w ciągu czterech minut. Podczas

operacji, którą wykonywał młody

chirurg szwedzki Clarence Crafoord,

serce pacjentki było całkowicie odsło-

nięte i przestało bić w ciągu czterech

minut, co umożliwiło lekarzowi doko-

nanie cięcia. Operacja powiodła się

doskonale i pacjentka wróciła zupełnie

do zdrowia. Jest to już trzecia z rzędu

tego rodzaju niebezpieczna operacja,

dokonana przez dr. Crafoorda.

Przysłowia i przepowiednie
ludowe na wrzesień:

— Idzie jesień, a tu próżna kieszeń.

— We wrześniu gdy tłuste ptaki, mróz

w zimie nie ladajaki.

— Święty Idzi (1) w polu nic nie widzi.

— Św. Idzi w polu już nie widzi, ale ty

żyto siać wyjdzij .

—Gdy na Narodzenie (8) pogodnie,

będzie tak prze trzy tygodnie.

— Najświętsza Panna się rodzi, jaskółka

odchodzi.

— Gdy pogoda jest w Nikodemie (15) ,

cztery niedziele deszczu nie ma.

— Po Św. Mateuszu (21) nie chodzi się w

kapeluszu.

— Pogoda na św. Mateusza cztery

niedziele się nie rusza.

— Św. Mateusz dodaje chłodu – i raz

ostatni podbiera miodu.

— Odszedł Jakób, przyszedł Tomasz

(22) – płaćże długi, nagródź sługi, bo

masz.

— Gdy noc jasna na Michała (29) to

nastąpi zima trwała.

Ludzie genjalni śpią mało.

Potrzeba snu u ludzi jest rozmaita, lecz

sen jest dla wszystkich niezbędny.

Dotyczy to także sławnych ludzi. I cho-

ciaż niektórzy z nich mniej potrze-

bowali snu, nie wynika z tego, że mniejsza

potrzeba snu jest właściwością ludzi

genjalnych. Jeżeli sławni ludzie pod

ciężarem swych zajęć mniej sypiają,

odbija się ten brak prędzej czy później

na stanie ich zdrowia. Z pomiędzy ludzi

sławnych najmniej zapewne sypiał

cesarz rzymski Justynjan, któremu

wystarczyły dwie godziny snu na dobę.

Sławny filozof grecki Demokryt brał do

ręki miseczkę miedzianą, która

spadając na ziemię budziła go ze snu.

Z nowszych czasów przytacza się

przykład francuskiego męża stanu

Clemenceau, który rozpoczynał swe

zajęcia codziennie już o czwartej rano.

Zapomina sie jednakże o tem, że

Clenenceau już o godz. 9 udawał się na

spoczynek. Oryginałem w swoim

rodzaju jest pod względem snu obecny

władca Turcji Kemal Pasza. Pracuje on

w ciągu nocy, a udaje się na spoczynek

dopiero około godziny 9 rano i sypia do

południa.

Na wsi
— Słuchajcie Wojciechu! Kto to był ten

Wyspiański, o którym tak pisały, gazety?

— Te beł pisorz, pisoł do tyjatru.

— No nasz pisorz gminny pisze do sta-

rostwa, województwa, ba nawet do mini-

sterstwa, a o nim tak nie piszą.

Gdzie się spotykają?
— Posłuchajcie. Po szosie liczącej 500

kilometrów długości pędzą dwaj

motocykliści. Jeden z nich gna z szybko-

ścią 100 km. Na godzinę, drugi z szybko-

ścią 125 km. Wobec tego, że jadą sobie

na spotkanie, powiedźcie mi, gdzie się

spotkają?

—w szpitalu, panie profesorze.

Spryciarz
— Masz tu dwanaście cukierków —

mówi wuj — daj z nich połowę Elżuni.

No, a teraz powiedz mi chłopcze, ile

cukierków dasz Elżuni.

— Trzy, wujaszku.

— Co takiego — oburza się wuj — nie

umiesz rachować?

— Ja, owszem, ale Elżunia nie.

Dziecięca logika
Nauczyciel. Powiedz mi Stasiu, co trzeba

przede wszystkim zrobić aby uzyskać

odpuszczenie grzechów?

Staś. Trzeba zgrzeszyć.

Odważny
Do bardzo srogiego pułkownika mel-

duje się ordynans.

—Nie boicie się mnie?—pyta pułkownik.

— Nie panie pułkowniku.

A czem jesteście w cywilu?

— Pogromcą lwów.

Czy zdąży…
Pasażer do konduktora: Czy zdążę

jeszcze jeszcze pożegnać się z żoną?

Konduktor: A jak dawno jesteście

państwo po ślubie?

I. Zadanie rachunkowe
Na wycieczce było 100 osób; liczba

dorosłych mężczyzn była o 6 mniejsza

od dorosłych kobiet; dzieci było tyle, ile

kobiet i mężczyzn razem. Ile było

dzieci, mężczyzn i kobiet?

II. Kwadrat magiczny:
W kratki wstawić cyfry w ten sposób,

aby suma cyfr we wszystkich kierunkach

wynosiła 6.

Uwaga! Pierwsze 10 osób, które okażą

redakcji dobre rozwiązanie chociaż

jednego z zadań otrzymają upominek

niespodziankę.




