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realności. 

W dziesiątym rozdziale kwestyo- 
naryusza poborowego znajdujemy kil 

ka pytań dotyczących właścicieli re- 

alności. Wielu właścicieli nie wie 

jak na pytania te odpowiedzieć: nie 

wiedząc ..jak będzie lepiej". Otóż 

jak w innych częściach kwestyona- 

ryusza. tak i w tej najlepiej jest kie- 

rować się jak najczystsza prawd?. 
Trzeba pamiętać o tern. że odpowie- 
dzi dawane na pytania kwestyonary- 
usza s? pod PRZYSIĘGA· łptórej lek- 

ceważyć sobie nie wolno. Komu udo- 

wodni? tendencyjnie fałszywa odpo- 

wiedź. ten może powędrować do wię- 
zienia. uważamy więc za stosowne 

przestrzedz registrantów. 
Teraz do samych pytań. — Na py- 

tanie 13te. — Podaj ogólną wartość 

wszystkich twoich (własnych) real- 

ności i dochód, jaki miałeś na czy· 

sto (nettoN, czyli po odtrąceniu wy- 

datków, która dane realności pocią- 
yily tj podatków, wody, procentu, 
asckuracyi. kosztu utrzymania real- 

ności w porządku (w to nie można 

wliczać kosztu jakichkolwiek dobu- 

dowań lub stałych ulepszeń, które po 

dniosły wartość realności) itd. — 

Druga częjić pytania lógo dotyczy 

majątku ruchomego czyli wartość 

mebli, pieniędzy bondów, hipotek re- 

aln»ściowych itd. — Na pytanie I6te 

odpowiedz czy dom. w którym miosz- 

kasz, należy do ciebie. Na pytanie 
17te odpowiedz czy dom w którym 
mieszkasz należy do kogoś z tej ro- 

dziny lub do osoby która utrzymu- 

jesz. Na pytanie ISte odpowiedz czy 

osoby, które ty utrzymujesz miesz- 

kaj? w domu. który do nich należy. 
Na pytanie 19te odpowiedz czy dzier- 

żawisz swoje mieszkanie, ile płacisz 
dzierżawy i podaj nazwisko i adres 

właściciela (wielu registrantów nie 

wie jak się właściciel nazywa i gdzie 
mieszka, winni się wpierw poinfor- 
mować, zanim daj? kwe?tvonaryusz 

do wypełnienia^. — Na pytanie 20te 

podaj ile podatku zapłaciłeś od 

wszystkich twych realności i gdzie 
płaciłeś te podatki (jeżeli realność 

twa jest w Chicago napisz „Cook 
County Collector"), dalej podaj po- 

datki osobiste i dochodowe jeżeli te 

płaciłeś. — Na pytanie 21sze podaj 
wykaz wszystkich długów, które ob- 

ciążaj? twój majątek, tak realność 

jak i ruchomy. — Na pytanie 22gie 

podaj czystą wartość majątku, który 

należy do osób, które ty utrzymu- 

jesz. nazwisko tej osoby i czysty ro- 

czny dochód z tego majątku (to do- 

tyczy tak realności jak i majątku 
ruchomego). — Pytania w kwestyo- 
naryuszu. które dotyczą właścicieli 

realności nie były widocznie układa- 

ne przez realnosciowca, są więc tro- 

chę niejasne zwłaszcza w tych wy- 

padkach. gdzie tytuł własności jest 

trzvmany wspólnie przez męża i żo- 

nę. W tych wypadkach d'à dokład- 

niejszego zrozumienia dobrze jest o- 

znaczyć odpowiedzi na pytania 15te 

i 3 t»te gwiazdką, i na dole strony 

lOtej też zrobić gwiazdkę i napisać 
słowa ..jointly with my wife". — 

Jeżeli realność registranta jest za- 

pisana na żonę. winną być podaną, 

jako realność żony. jeżeli jednako- 
wo/. tytuł własności trzyma z jakich- 
kolwiek powodów osoba obca, a re- 

alność faktycznie należy do regi- 

stranta, realność taka winna być 
klasyfikowana jako majątek regi- 

stranta. Pytania dotyczące realności 

sa podawane dla tego, aby komisya 

poborowa mogła ocenić czy dochód 

z majątku registranta jest wystar- 

czającym na utrzymanie familii je- 

go. w razie gdyby był powołany do 

służby wojskowej. — Wartość ma- 

jątkowa tam podana nie będzie uży- 

wana do celów podatkowych, ani też 

nie będą nikogo zmuszać do sprze- 

daży za podaną wartość. 
Jeszcze jeiną uwagę dla wiado- 

mości tych. którzy wypłacają drugi 

..morzecz", lub też mają pożyczkę ze 

spółek budowniczych. Sumę. którą 

spłacanie na kapitał nie możecie li- 

czyć jako wydatek, ale procent, któ- 

ry płacicie, czy to miesięcznie czy pół 
rocznie, winien być do wydatków po- 

liczony. 
M. J. Bereczkowskl. 

OD REDAKC-YI DZIAŁU 
REALNOŚCIOW FCÎO. 

Z dniem dzisiejszym kończymy 
Dział Realnościowy w tym roku. 

Kończymy naszą tegoroczną pracę z 

tem miłem przeświadczeniem, że wy- 

pełnialiśmy na nae nałożony obowią- 
zek sumiennie i uczciwie. W artyku- 
łach naszych staraliśmy się umiesz- 

czać informacye takie, które intere- 

sować powinny tak właścicieli realno 

ści jakoteż i kupujących. Staraliśmy 

się przedstawiać stosunki realnośelo- 
we we właściwem świetle, nie ba- 

cząc na to, że może niektóre artyku- 
ły zbyt jasno wykazywały wady w 

systemie prowadzenia interesu real- 

nośclowego, wady, które nasze sto- 

warzyszenie od samego zależenia sta- 

ra się usunąć. Ci. którzy korzystali 
z naszych rad I wskazówek zawdzię- 

czają to Stowarzyszeniu Polskich Po- 

średników Realnościowych, które po- 

wołało komitet prasy do życia, oraz 

redakcyi Dziennika Chicagoskiego. 
która użycza miejsca na gościnnych 
szpaltach swego poczytnego pisma, 
dla działu realnościowego. — Uster- 

ki prosimy nam wybaczyć; nie je- 
1 steśmy bowiem dziennikarzami, ale 

> realnościowęami. — Życząc Szano- 

wny Czytelnikom Dz. Ch. oraz na- 

szym kolegom wszelkiej pomyślno- 
ści w nadchodzącym nowym roku, 

kreślimy się z szacunkiem. 

Komitet Prasy, Stow. Polskich Po- 

średników Realnościowych 
Stanisław Jakiel, 
M. J. Bereczkonski, 
Karol Nowiński, 
Jan R. Lipowski, 
W. Barszczewski. 

Ri t H REALNOŚCIOWY. 

Jak w innych latach tak 1 w tym 

roku ruch realnościowy ustał z po- 

wodu świąt. Ilość transakcyl spadła 
do połowy. Jest to objaw zupełnie 
naturalny, bo podczas świąt mało 

kto myśli o kupnie realności; każdy 
zajęty gwiazdką i zakupnami świą- 
tecznymi odkładając kupno realno- 

ści na .drugi rok", który za parę dnj 
do nas zawita. 

Polacy nabyli następujące realno- 

ści: 
F. Ciemiński nabył 1039 Franklin 

ul. 
Weronika Dublińska nabyła 740 

Rees ul. 
J. Malaszkiewiez nabył 3 47 W. 

lOSmy pl. 
ι Michał Nowak nabył 505S S. Camp 
beli ave. 

Stefan Plahorski nabył 1017 W. 

4 7 mv pl. 
J. Jaworowski nabył róg Green ul. 

i llStej ul. 
W. Kościelski nabył 4 741 Hoyne 

ave. 

Francisze» Toboja nabył 4634 So. 

Richmond ul. 
Stanisław Pasek nabył 4512 South 

Sawyer ave. 

Amalia Brzezickajnabyła 4063 So. 
Sacramento ave. 

Józef Spasek nabył 364S—52 So. 

Trlpp ave. 

R. Majewski nabył 2019 Dawson 

ave. 

Jan Puchała nabył 3016 Elbridge 
ave. 

Józef Lasecki nabył 2935 Grcsham 
ave. 

A. Borowicz nabył 2314 Albany 
avj. 

W. E. Gogoliński nabył 211S Au- 

stin ave. 

Eleonora Głogowska nabyła 2116 

Austin ave. 

Emilia Nowiska nabyła 2163—65 

N. Claremont ave. 

Stanisław Bajorek nabył 2132 

Cotlentz ul. 

S. Olechny nabył 1425 Cornell ul. 
L4idki Świeszik nabył 1322 Dick- 

son ul. 
Eleonora Głogańska nabyła 1649 

W. 14ta ul. 
Zofia Stachoń nabyła 2307 N. Hoj- 

ne ave. 

Barbara Nowicka nabyła 1123 

Uumboldt ul. 
J. Sadowski nabył 1219 Maute- 

ne ct. 
Zofia Ruszkiewicz nabyła 1638 W. 

Ohio ul. 

Józef Menczyński nabył 1916 No. 

Oakley ave. 

Jan Kuciński nabył 1087 N. Pau- 

lina ul. (pół interesu). 
K. Nesterowicz nabył 814 Read ct. 

J. Ruszkiewicz nabył 1021 No. 

Sacramento ave. 

Tomasz Dombek nabył 1512 W. 

Superior ul. 
A. Górecki nabył 14 42 Sloan ul. 

Albert Radochoiiskj nabył 172G 

N. Talman ave. 

F. Duszyński nabył 1936-3S Wa- 
bansia ave. 

Κ. Kasprzak nabył 1028 N. Wood 
ul. 

Michał Owczarz nabył 2061 North 
Western ave. 

Alojzy Staszewski nabył 855 4 Es- 

canaba ave. 

Adolf Chałupka nabył 701 E. 45ta 
ul. 

Stanisław Michalik nabył 13423— 

25 Avenue Ν. 
Józef Janacek nabył 13141 Coron- 

dolet ave. 

Wiktor A. Poraziński nabył 5668 

—72 Hampshire ave. 

Helena Gładkowska nabvîa 7556 
—60 Ninneva avo. 

Aleksander Gogoliński nabył 2139 

Point ul. > 
;<izef Ziontek nabył 3041 W. 38mj 
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Świąteczne przedsta- 
wienia pani Agnieszki 

Nering. 
Sympatycznie zapisała się w pamięci 

naszej publiczności pani Agnieszka Ne- 

ring przedstawieniami, które przy 

współudziale swych młodziutkich ucze- 

nie i uczniów urządziła w okresie świą- 
tecznym na cele dobroczynne. 

Pierwsze z tych przedstawień odby- 
ło się w przeszłą niedzielę popołudniu, 
w Auditorium św. Stanisława Kostki, 
z którego dochód przeznaczyła pani Ne- 

ring w równych częściach na Sieroci- 
niec polski św. Jadwigi, na Oehronkę 
pod zarządem Sióstr Zmartwychwsta- 
nia Pańskiego i na upominki gwiazdko 
we dla polskich żołnierzy w Rockford. 

Z drugim występem udała się arty- 
stka do Sierocińca w. Niles, 111., a w u- 

roczystość Hożego Narodzenia, dając 
dziatwie tamtejszej miłą i zajmującą 
rozrywkę na około Bożego dziccka przez 

całą pore popołudniową. Odbyło się to 

przedstawienie w połączeniu z gwiazd- 
ką urządzoną dla naszych sierot przez 

zacnych foresterów polskich i przyczy- 
niło się wielce do uświetnienia tego- 
rocznej wizyty dobroczyńców Sierociń- 
ca z łona Zakonu Katolickich Leśni- 

czych. 
Wczoraj popołudniu dziatwa ze szko 

ły pani Neriug wystąpiła z trzeciem 

gwiazdkowem przedstawieniu, w sali 

Związku Polek. Za staraniem i wpły- 
wem dzielnej pracownicy polskiej na 

polu działalności humanitarnej, panny 
Heleny Jabłońskiej, stowarzyszenia a- 

uierykańskie ..Infant Welfare Society'" 
wsparte przez zamożne filantropki z 

Oak Park, urządziło gwiazdkę dla u- 

bogieh dzieci z dzielnicy północno-za- 
chodniej miasta. Blisko pięćset dzieci 

otrzymało coś w upominku, już to z o- 

dzieży jakąś zabawkę lub łakocie. Pani 

Neriug bawiła wszystkich umiejętnie 
dobfanemi popisami swych uczenic, 
którym podziwu i zasłużonego uzna- 

nia nauczycielce nie szczędziły panie z 

amerykańskiego towarzystwa. W spania 
łomyślny, jak zawsze Związek Polok, 
udzielił sali bezpłatnie. 

Przysłużyła się znowu pani Nering 
swą pracą niezmordowaną i talentem 

swym nauczycielskim. Niech nagrodę 
dla niej i uczenic jej będzie błogosła- 
wieństwo tych. którym na gwiazdkę 
rozweselili dusze i napełnili serca po- 

ciechą. 
W przeprowadzeniu tych udatnych 

przedstawień pomagały pani Nering 
pauny akompaniatorki, Helena Kala- 

cińska i Bianka Kochańska, oraz kie- 

rowniczka tańców, panna Vivian Rus- 

sell. Poszczególne ηumera programowe 
były następujące : 

Sekstet z Łucyl — na fortepianie, 
Lilian KujawS. 

Sleigh Kidc — na fortepianie, Ana- 

talia Jarmułowicz. 
Chór — Storyland — Helenka i Wła 

dzia Czaja. Alicya i Bronek Hibner, Do 

rotka i Wiktor Bardoński, Mania 1 

Józio Nowicki, Anatalia Jarmułowicz, 
Elżunla Zamorska, Frania Biedka, 
Florcia Eckert, Eleonorcia Sikorska. 

Edwin Nowak i Anielka Blaszak. 
Pochód górali — Olympia Klajda, 

Mania Nowicka i Stefania Sobieraj. 
Peek — a — Boo —- Cześ Sówka, 

Geraldine Voight, Marion Gross. Adel- 

cia Wysocka, Mania Jarecka. Andzia 

Peyor. Milcia Juszkiewicz, Alice Wal- 

ter. Helcia Czaja, Felek Kalaclński, 
Ruth Rugendorf, Myrtle ^ olght, Mania 

Biedka. 
Tańce maleńkiej Florcl Siweckiej. 
Ν i ne — Pin — Regiment — Felek 

Kalaciński, Edek Nowak,-Bronek Hib- 

ner, Jaś Jarecki. Józek Nowicki, Wik- 

tor Bardoński. Władek Czaja, Edward 

Mahony i Cześ Sówka. 
Śpiew „America" Aniela Blaszak. 

Taniec szkocki — Eleonora Hendrlck 

son. 

Śpiew — Anatalia Jarmułowicz. 
Tańce, Gavotte Miguow — Norrine 

Silha. __ Novelty — Florencya Eckert. 

Deklamacya — Genowefa Kochań- 

ska 
Taniec ,.Spring Song" Alwina No- 

wak. 
Three Modest Quakeresses — Mania 

Nowicka. Loretta Brown i" Anatalia 

Jarmułowicz. 
Uhle Farmers — Bronek Hibner, 

Loretta Brownć Wiktor Bardoński, To- 

zla Pilitowska, Walter Czaja. Mae No- 

wicka, Myrla Voight. Dorota Bardoń- 

ska. Catherine Obrien, Edward Maho- 

ny, Alwina Nowak, Jaś Jarecki, Ana- 

talia Jarmułowicz, Elizabeth Clancy, 
Charity Marek. Aurelia Siwecka. Vir- 

ginia Clancy, Stefania Sobieraj. Elżbie- 

ta Zamorska. Ruth Smith, Henrietta 

Voight, Olympia Klajda. Florencya 
Eckert, Józef Ν opieki, Lillian Kuja- 
wa, Florencya Kendziora, Kathryn 
Schultz. 

..It's a long way to Berlin, but we 1 

get therc, — Norrine Silha i chór. 

Taniec z chorągiewkami, Izabela Bar 

dońska i Karolina Sobieraj. 
Taniec irlandzki — Elizabeth Clancy. 
Śpiew „Wokół choinki", Elżbieta Za- 

morska. 
Taniec hiszpański — Alwina Nowak, 

Dorota Bardońska, Kathryn Obrien, 
Tozla Pilitowska, Myrle Voight, Ma- 

nia Nowicka, Virginia Clancy, Eliza- 

beth Clancy, Henrietta Voight, Elżbie- 

ta Zamorska, Florencya Eckert, Cha- 

rity Marek, Antalla Jarmułowicz, O- 

lympla Klajda, Irena Dost. 

Taniec „Małej czarodziejki", Mary 
Moore. 

Orszak ślubny, — panna młoda, Nor- 

rine Silha, pan młody — Jaś Jarecki, 
kwiaciarki, Mania Jarecka i Geraldine 

Voight; druchny, Alwina Nowak, Au- 

relia Siwecka, Alleya Hibner i Myrle 
Volgbr· 

«·, 1 
Taniec rosyjski — Eleonora Sikorska 

1 Florencya Eckert. 

Monolog „Czekając za gwiazdorem" 
Tozia Pilitowska. 

Tercet „Pieśń niewinnych Polski cór" 

4 

Józef Nowicki, Mania Nowicka I Ana- 

tolie Jarmułowlcz. 

Śpiew — ,.1've been shopping witli 

Manima", Myrle ^oight. 
Xa zakoûczcnic programu w sali św. 

Stanisława Kostki wystawiono żłóbek 

Betlejemski w żywym obrazie, arty- 

stycznie urządzonym, podczas którego 
koletidy odśpiewał chór złożony z pa- 
nien: Blanki Kochańskiej. Klary Ma- 

zur. Józefiny Kipkowsklej. Klementy- 

ny Świątkowskiej, Cecylii Grabińskiej, 
Wandy Urbanowskiej, Ireny Bardoń- 

skiej, Lucylly Gburek, Heleny Lock, 
Klary Suehor i Janiny Owockiej. 

W przyszły wtorek wieczorem, w 

uroczystość Nowego Roku. urządza pa- 
ni Xering w Auditorium św. Stanisława 
Kostki wspaniałą Wieczornice Noworo- 

czną dla parafii św. Stanisława Kostki. 

Program obejmuje wyjątki z najpo- 
pularniejszych oper w których li- 

dzie! przyjęli wybitni śpiewacy. Abi- 

turyentki pani Xering przy pomocy na- 

szych amatorów powtórzą wesołą far- 

sç AV. J. Bonka ..Lckcya w Pensyona- 
cie" kilkakrotnie już odegraną z wiel- 

kiem powodzeniem przez uczeniee pani 
Xering. 

Pies na Froncie. 
A 

% 

A. Kucharski pisze dla „Echa 
Polskiego" w Moskwie. 

Dwa razy już chodziłem na po.- 
kaz psów tresowanych dla użytku 
armii. Są to okazy wprost nadz- 

wyczajne ! Pamiętamy wszyscy 
z czasów bardzo już dalekich dzie 

ciństwa pudla grającego na forte- 

pianie pierwsze pięć taktów pier- 
wszej sonatinki Gementi'cgo. Pa 

iniętamy innego, który z towarzy- 
szem swoim grał w warcaby. Ja- 
kże dalekie są te dawne wzory od 
widok<»\v dzisiejszej chwili! Da- 

wno już zauważono, żc pies może 

oddać nieocenione usługi na woj- 
nie. To też wszędzie powstawały 
zakłady tresowania psów „wojen- 
nych". \Y Xiemczcch miało ich 

być na początku wojny trzy ty- 
siące. dziś ma ich być siedm tysię 
cy. Klub „hodowców psów ow- 

czarskich" liczy pięć tysięcy 
członków, a księga hodowlana te- 

go klubu, prowadzona od lat dwu 
dziestu, liczyć ma czterdzieści ty- 
sięcy zapisów. 

Owczarek francuski, o którym 
tii mówić chcemy, pochodzi z sze- 

rokich płaszczyli dwu prowincyi 
Brie (każdy amator serów fran- 
cuskich zna tę nazwę pełną zapa- 

chu) i Bcancc. Są to istoty zadzi- 

wiająco inteligentne, wierne, pra- 
cowite, mają poczucie ładu i dy- 
scypliny. Zresztą inne prowin- 
cyc francuskie szczycą się posia- 
daniem szlachetnych cerberów. 
W Pirenejach wielbią labritta, na 

północy— flandryjczyka. Zazdro- 

sny jest i Gaskoticzyk i Auver- 

gnat o swojego owczarka. Angli- 
cy używają bob-taila o długiej 
sierści, prostej, o krótkim ogonie, 
koloru szarego, zbliżającego się 
do niebieskiego i collic, owczarka 

szkockiego o bardzo długiej sier- 

ści. Anglo-sasi tego uważają za 

mniej inteligefitnego Używają też 

jamnika (aire-dale-tcrrier.) Bel- 

gowie mają też całą rodzinę ow- 

czarków (z Tervncreu,—czerwo- 
ny, Greenedacl — czarny, i Ma- 
lincs — itp.). Włosi mają swoją 
rasę, wyhodowaną w Abruzzach, 
— biały. Tc nadają się najmniej 
do opcracyi na froncie: muszą tu 

przeważać kolory szare, albo do 

szarych zbliżone. Trzeba było po- 

żegnać czerwone pantalony, gra- 

J natowe mundury, lśniące kaski i 

pióropusze i zadowolić sic kaki, 
rezedą i temu podobnymi kolora- 
mi szarzyzny przyziemnej, niewi- 

docznej... Barwa decyduje też o 

pożyteczności psa. Rosyanie mają 
swego owczarka, mocnego, do- 

brze zbudowanego, inteligentne- 
go. Węgrzy mają ponoć znakomi- 

tego komondora, przypominają- 
cego francuskiego labritta,—nie- 
stety jest biały, czy biało-szary, 
Niemcy — mają doskonałych do- 

bberman-pinscher. Widzimy, żc 

każdy przeciwnik ma swoją rasę. 

Jestto podobno też rodzaj broni... 

Tresują psy dla różnych prze- 
znaczeń. Specyalizacya ta jest po- 
dobno wielka i wyłączna. Inaczej 
tresowany jest wartownik, ina- 

czej patrol i łącznik inaczej poszu 
kiwacz rannych, inaczej wreszcie 

juczny pies, dźwigający ciężary. 
Tresura jest bardzo trudna, ile że 

jest ogromnie urozmaicona. Trze- 

I ba nauczyć psa, aby mruczał, ale 

nie szczekał, o ile słyszy coś po- 
dejrzanego; aby „słuchał"—bez 
przerwy i z ciągle wytężoną uwa- 

gą; aby odszukał śir''d setek in- 

nych ślad człowieka, którego wi- 

nien odszukać : aby odnalazł ran- 

nych i dał znać o nich natych- 
miast: aby przynosił po nocy, po 

niemożliwych drogach, po gór- 

skich zapadłych ścieżynach przed 
mioty potrzebne do opatrunku, 
żywność, amunicyę, aby nie pu- 
szczał się w pogoń, jak tylko zo- 

czy zwierzynę; aby odnosił listy 
do danej osoby i jej tylko dorę- 
czał; aby nie poddawał sie wdzię- 
kom pięknej Dalili z obozu wro- 

gów, któraby mogła go zaciągnąć 
do rowów przeciwników; aby 
przywykł do ognia i trzasku mi- 

tralicz, do huku kanonady, do na- 

giej łuny reflektorów; aby odna- 
lazł drogę z czasów bitwy, pod- 
czas ataku, albo w chwili cofania 
się... Aby tego wszystkiego doko- 
nać, trzeba b\-ć wielkim psycho- 
logiem i trzeba zużyć skarby całe 

cierpliwości. 
Francuz tresuje, nic bijąc. Wy- 

chodzi z założenia, że dobre rasy 
psów są posłuszne, jako takie. 
Trzeba tylko umiejętnie rozwijać 
cecry zasadnicze charakteru. Ale 

rzecz najważniejsza i najtrudnie 
sza: trzeba poznawać indywidual- 
nie każdego psa, i każdego psa i- 

naczej tresować. „ Pies nie jest 
podobny do psa więcej, niż Brc- | 

eńczyk do Kalabryjczyka. Każ- 

dy jest inny, każdy ma swój spo- 
sób rozumienia moich rozkazów, 
moich wymagań... Malebranche 
mylił się, uważając, że to są po- 
prostu maszyny..." — tak mówi 

jeden zasłużony hodowca francu- 
ski. Hodowca-profesor musi mieć 
wyobrażenie, musi być dobrym 
obserwatorem, musi posiadać do- 

skonałą pamięć dokonanych do- 
świadczeń. Pies myśliwski, t. zn. 

trki, który „polował", nic ma ża- 

dnego zastosowania na froncie. 
Pies taki, najlepiej przygotowa- 
ny, porzuci ślad, którego szuka, z 

chwilą, gdy wpadnie na ślad zwie 
rza. Tak samo do niczego jest 
owczarek „pokojowy." 

■Metody są tu i tam różne. Pod- 

ręcznik niemiecki nakazuje suro- 

wość. Owczarek niemiecki prze- 
znaczony dla armii, już w 7-m 

miesiącu życia poddany jest tym 
torturom : „profesor nakłada obro 
żę, wybitą do wewnątrz ostremi 

gwoździami, które za naciśnię- 
ciem sprężyny wpijają się auto- 

matycznie w skórę zwierzęcia. 
Profesor trzyma lewą ręką smycze 
w odległości pół łokcia od obroży. 
Bez względu na protesty psa — 

pójdzie naprzód tak. aby nozdrza 

psa dotykały łydki tresownika". 
Tak każe nauka niemiecka. Ina- 

czej Francuz. Tutaj nauczyciel i 
uczeń siedzą na vis-a-vis; rozma- 

rzają ze sobą i czynią sobie zwie- 
rzenia: od samego początku pro- 
fesor traktuje ucznia, jak współ- 
pracownika, jak przyjaciela. Pod- 
ręcznik niemiecki daje wskazów- 
ki, jak uczyć psa, przepisując o- 

kreśloną ilość czasu na każde ćwi- 
czenie (zwykle tydzień, godzina 
co dzień), nie żałując bata, bata, 
bata. Francuzi chwalą się, że jak 
najrzadziej odwołują się do me- 

tod bolesnych. 
A teraz przyjrzyjmy się rezul- 

tatom. 

Jesteśmy w okopach spowitych 
we mgle. Człowiek nic widzi da- 

lej, jak na dziesięć metrów. Żoł- 
nierze są senni. Dzień przejdzie 
bez bitwy, bez ataku. Pociski pa- 
dają ze ściśle określoną regular- 
nością. Ich syk jednostajny przy- 
pomina ruch wahadłowy zegaru. 

Xaglc psy zaczynają się niepoko- 
ić. Rekonesans. Istotnie nieprzy- 
jaciel szykuje atak niespodziany. 
Xicmcv są w odległości stu mc- 1 

trów. Coraz lepiej rozeznać mo- 

żna ich mundury. Żołnierze fran- 1 

cuscy milczą, nie są gotowi. A 

gdy już podeszli, przyjmują ich 
granatami. Pies sprawił, że nie- < 

spodzianka zawiodła. Takich wy- 

padków liczą setki na całym fron- ι 

cic w ciągu długich miesięcy zî- i 

niowych. Tak samo — patrole sy~ i 

gnalizowane przez wartowników f 

czworonożnych — mogły być 
wzięte do niewoli albo i rozstrze- 1 

lanc, dzięki czujności psa. Zoł- 1 

nierz nie widział, nic słyszał — < 

pies czuwał i ocalił żołnierza. Jak l 

że trzeba być ostrożnym i nie na- i 

dużywać dobroci psa. Pewna kom < 

pania, widząc, że ma doskonałe- < 

go wartownika — kazała mu stać ! 

na straży w ciągu czterdziestu 1 

dwu nocy z rzędu, pies zdemora- < 

lizował się, zdenerwował się; do- i 

stał nerwowych odruchów, zgoła \ 

niezależnych od obecności nie- i 

przyjaciela... Cofnięto go w tył. 1 

Nie znajdował już spokoju. Nie 1 

spał. Wciąż miał szyję wysuniętą 
naprzód, oko utkwione w dal, li- 

cho napięte — nadużycie pomści- ] 
ło się na całej naturze psa. Aby j 
dobrze pracować, pies nie powi- i 

nien być czynny więcej niż cztery < 

lub pięć godzin na dobę. 
...„Idzie z rekonesansem 1 

ł i·. 

francuskim pies. Chodzi o zbada- [ 
nie, czy ferma X. jest w nocy za- 

jęta przez Niemców. Nic nie wi- 

dać, nic nie słychać. „Chyba ich | 
niema ! — szepce sierżant. Nagle 
pies daje znak. Francuz strzela w 

kierunku fermy. Odpowiadają mu 

wystrzałem. Terma była zajęta. 
(Z tych kilku wierszy — drama- 

topisarz kinematograficzny uło- 

żyłby całą sztukę: noc. skrada sic 

trzech ludzi, prowadzonych przez 

psa ; ciemno, pełno wszędzie za- 

sadzek, rowów, dziur, pułapek, 
wilczych dołów; niema już tułaj 

odwagi, aby sto kroków uczynić, 
ile trzeba odwagi, aby dojść do 

celu, wreszcie pies daje znak — i 

przynosi ocalenie, gdyby n:e on 

patrol francuski byłby zgubiony!) 
...Pies został „zreformowany". 

Puszczono go samopas. Żołnierze 

zuaważyli, że nie odstępuje kole- 

gów swoich. Mówi poilu: ..czy 

nie widzicie, że pies chce chodzić 

w zaprzęgu ?" W przęgli psa do 

sani — i odtąd chodzi w pierwszej 
parze, zręczny i odważny. 

Wspaniałe są psy z Alaski, te. 

które nigdy nic szczekają i wyją 
tylko na widok księżyca. Siła ich 

jest olbrzymia. Taki ,.malanutte 
może w ciągu trzech nocy odbyć 
po kilkadziesiąt kilometrów z 

szybkością 10—12 km. na godzi- 
nę. Zaprząg 9—11 psów wozi ·>0ϋ 

kilogr. Znają najciemniejszą i naj- 
cięższą drogę, nigdy nie zmylą śla 

du, prowadzą człowieka. Zaprzę- 
żone do drezyny, z łatwością wy- 

konywają prace sześciu koni na 

dobrej drodze. 

Pewnego dnia strzelcy alpejscy 
zgubili wdrodzc kuchnię ruchomą 
wraz z zaprzęgiem mulów i ka- 

pralem... Śnieg był taki głęboki, że 

nakrył wszystko gęstym całunem, 

picro psy wykryły zgubę i dzięki 
Nadaremnie szukano śladu, Do- 

;>som kompania jadła i mogia 
dojść do celu. Ranni, chorzy — 

zablokowani w śniegu, nie mogąc 
o własnych siłach wydostać się / 

pod lawiny — tylko psom życic 
zawdzięczają. Gdzie muł dojść 
nie może. tam pies wiezie amuni- 

:yę z szybkością trzy 'razy więk- 
szą. I nigdy ich nie przestraszy 
liuk armaty. Pod λ\ crdun oni 

wraz z ostatnimi żołnierzami e- 

ivakuowali pozycye stracone. Dziś 

johaterski komendant portu Vaux 

Raynal pisze z niewoli niemie- 

;kiej, że wraz z ordynansem 
\*iemcy pozwolili mu zabrać do 

\Ioguncyi — psa, który wytrwał 
10 końca. 

Pies oddaje żołnierzom przy- 

sługi, których nikt i nic zastąpić 
lic może. Wyobraźmy sobie noc 

îa froncie. Wiemy wszyscy z do- 

iwiadczeń całego życia, co to jest 
loc w lesie. Pewien rozumny i od- 

vażny człowiek opowiadał mi, że 

yracał często o różnych porach 
inia i nocy tą samą drogą przez 
as litewski (pod Lidą) od znajo- 
11 y ch. Wracał raz o północy, było 
:icmno. Nagle zobaczył coś świe- 

cącego opodal. Zdjął go paniczny 
;traćh. którego nie mógł opano- 
vać. Zalany zimnym potem, rzu- 

:ił się na ziemię. Stracił przyto- 
nność — obudził się, gdy dniało i 

^dy oprzytomniał i zaczął przypo- 
ninać sobie noc minioną — zau- 

vażył kłodę spruchniałego drze- 

va, leżącą opodal. Wstyd mu było 
Paka jest potęga mistyczna lasu. j 

Żołnierz stoi na warcie, albo 

)rzyczajony czeka w nocy na nie- 

>rzyjaciela. Uwaga jest napięta, 
vyciągnięta, jak struna. Nerwy 
Irgają za najlżejszym szmerem. 

V tu nietylko szmery dokoła. Ta- 

;ie różne, takie'dziwaczne, od- 

I 

o-^osy, westchnienia, parskania, 
śmiechy, szlochania... (połowa 
tvch* dźwięków pochodzi z halu- 

cynacyi). Każdy z tych szmerów 
może wywołać jest niewłaściwy 
żołnierza, lironiąc się, chcąc bro- , 

nić siebie, może życie z łatwością 
utracić. Człowiek nic może róż* 

poznać nieprzyjaciela po nocy, 

gdy pełza, zatrzymuje się, zbliża, 
oddala. Xie sposób odróżnić szme 

rów natury i tych,które wróg pod- 
stępny wywołuje. Któryś z żoł* 

nierzy wyznał, że zalewały go 
śmiertelne poty z powodu szme· 

ru. który słyszał w nocy: to ga- 
łązka, odcięta w połowie od drze- 
wa uderzeniem pocisku — biła Q 

drzewo stale, miarowo pod wpły- 
wem wiatru. Gdyby miał psa koło 1 
siebie, nigdyby strachu flic od- 1 
czuł. Pies nic weźmie szmeru ga- I 
łązki za ślad człowieka i nigdy 
uie zdarzyło się, aby owczarek na 

froncie wziął szmer wody, wiatru 

trawy na wietrze — którykolwiek 
ze szmerów nocy, za odgłos kro- 
ków człowieka, albo odgłos odwo- 

dzonego kurka.. 
Ilu takich przyjaciół, towarzy- 

szów żołnierza, spoczywa na iron 
cie, w przypadkowej mogile, w ru- j 
mowiskach fortów, pod ścianami 
rozwalonych siedzib ludzkich! 
Ilu powlokło się za ciałem ukocha 

nego żołnierza i zostało na mogił- 
kach, oddając resztki życia na o- 

statniej samotnej warcie! Ilu po- 
zostanie z przetrąconemi łapami, ι 

ochromionycb, ślepych na resztę j 
żvcia! Czy pomyśli o tein czło- j 
wiek, dziś tak nawykły do wido- 

ków śmierci, kalectwa, bólu i nę- 

dzy ! 
Jest tu. pod Paryżem na wys- 

pie „Psi Cmentarz". Rzadki zagl$ 
da tam wędrowiec. Jest tam wie- 

le ,,psich grobów", są i pomniki, 
a na pomnikach wzruszające na- 

pisy. (Chowają tu i koty, i papu- 

gi i kanarki). Spotyka się starych 
ludzi, najczęściej wiekowe nie- 

wiasty, siadające na ławeczkach 
u grobów wiernego towarz\>za. 

Pełno jest dziwacznych napisów, 
pełnych uczucia czy czułostko- 
wości. Jest niekiedy i rozumne 

zdanie, jak ów napis na mogile 
bernardyna : „uratowałeś życie 
trzydziestu dziewięciu z rodzaju 
ludzkiego, czterdziesty tobie ży- 
cic odebrał". Przypadkowy przc- 
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chodzicń, asystując „pogrzebowi" 
psa, widząc grabarzy, skrzynkę w ■ 

postaci trumienki nakrytą aksa- 

mitem, właścicieli i ich przyjaciół 
w nabożnej komtemplacyi zgro- 
madzonych koło grobu — nic mo- 

że ukryć uśmiechu. Przed bramą 
stoją pojazdy, automobile... lak, 
iż nic dziwi złośliwa uwaga wy- 

pisana na ścianie przez człowieka 

syndykatu robotniczego: „a czv- 

bv ci psi przyjaciele nic chcieli 

założyć towarzystwo opieki nad 
człowiekiem"? ...Pomni „owczar- 
ków", co poginęli na tylu iron- 
tach niosąc pomoc, osłodę, rozry- 
wkę żołnierzom w tej strasznej 
zawierusze wojennej — nie bę- 
dziemy się już złośliwie uśmie- 
chali, mijając „psią.wyspę" w j 
Asnieres. Niechaj obok.Bayarda 
spoczywa i pies jego. Poilu i po· 
ilu ! 1 

Rajmund Kucharski. 
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Depnrtnmpnt (Speryalnoiel w Haac- 
nieneie) Zabawek. 

Wszystkie lalki, zabawki 1 użytecz- 
ne prezenta, będą sprzedażne za cenę 
kosztu. 
Wonder gramofon, złotawe wykoń- 
czenie na dębinę albo na mahoń, z 

,1 dubeltowym rekordem i 1 paczką 
rylców. 12.50 wartość, 
specyainie po 

H'/.ecr,y IJomowe· 

Zwykłe białe filiżanki i podstawki, 
lóc wartość, specyainie 3 

pary za 
OuC 

7 calowe talerze obiadowe, 
lOc wartość, specyainie po DC 
12 kwartowe kubełki do sz0'O'2r, 
rowania, 29o wartość, po ... «wC 
Duże tarła do prania, 39c OQ 
wartoici, po 

&%/C 
2 kwartowe szwedzkie granitowe — 

garnki do kawy, 75c wartośćgQ 
specj alnie ,po 

Oi/C 
Specya Ino«ioi na Broweryl. 

Kartofle dobre do gotowania OQ^ 
pek, za ..I Oî/C 
Specyalna sprzedaż Wrisleys mydła 
do prania, białe, borax mydło 0*7 — 

5 «kawałków, za L· t Ç. 
Białe Linen mydło, 5 ka- 
wałków, za 
Old country mydło, 5 
kawałków, za 
G-oId Medal mąka. 14 beczkowy wo- 

rek 1.53, 14 beczkowy o 

worek, "» 0»V/0 

27c 
27c 

19c 
14c 

... I8c 

12c 
I5c 
14c 
14c 
lic 

Olivilo mydło toaletowe. OÇ/» 
kawałek Oo, 2 kawawłkl za "OC 
Réputation marki Ketchup, 
16 une. butelka, za 

Réputation marki pieczona fa< 
sola, puszka za 

Navy faosîa, funt 
Junior pa.pier toaletowy, 
3 rolki za 
Duże Santa Clara śliwki, 
40 do 50 size, funt za 
lTncle Jerrys mąka ina na- 

leśniki, puszka za 
Aunt Jemimas mąka na pla- 
cki. paczka, za 
A rniours roi le J oats, 
paczka za 
Holland marki jabłkowe po- oy 
widła av ełoi'kach, za mti C 

Specjalności na mlc*o. 
Świeżo skubane indyki, funt ...32e 

Zadnia ćwiartka młodej OOj._ 
jagnięciny, funt za «*2t 
Wieprzowa karbonada na 

pieczeń, funt za « « 2 C 
Tutejszy sirlojn steak, funt ....20c 
Kruchy Pot roast. funt ....... 16c 
Świeże żeberka, funt t7Vi«? 
świeże wieprzowe polędwice, ft. 33c 
Świeże wołowe polędwice, funt ii3e 
Świeże siekane mięso, 2 funty 'JOc 

Frankfurckie kiełbaski \ 2 funty 
Wieprzowe kiełbaski f za 
Ά czosniem kiełbasa f 
Polska kiełbasa ) O / C 

Dr.Sieminowicz 
założył LECZNICĘ, 

jfdzie leczy specy- 
alnie choroby 

kobiect b*i 
operaeyi. 
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