
Historya nas uczy, że szpiegostwo 

uprawiały wszystkie ludy i po wsze 

czasy. Szpiegostwo jako środek wo- 

jenny. polegający na podstępie, a nie 

mniej przyczyniający się do osiągnię- 
cia celów wojskowych, równie jak ni- 

1r szczęce środki siły, zabójstwa i zra- 

nienia przeciwnika jest bez wątpie- 
nia najskuteczniejsze i najbezpiecz- 
niejsze dla wroga. Niezwykle niebez- 

pieczna działalność wywiadowcy wo- 

jennego· pociąga też za sobą nadzwy- 

czajnie surowy karę w razie ujęcia 

prawcy. Ustawia go się poprostu 
iod najbliższym mureiu i rozstrzeli- 

va. We Włoszech wedle tamtejszego 

wyczaju wojennego stawia się de- 

f ikwenta tyłem do egzekutorów, po 

ajwiększej zaś części bywa on wie- 

zanym. Taka sroga kara, która swą 

urowością ma działać odstraszająco, 
•obudzą z drugiej strony szpiegów do 

>osługiwania się środkami i podstę- 

pami coraz więcej rafinowanemi, aby 

tylko osięgnąć cel zamierzony, a nie 

zostać odkrytym. 
Że zaś i w czasach pokojowych w 

żadnym kraju nie zbywa na szpie- 

gach pod skromnym tytułem ..ageu- 

tów", teso dowodzą częste procesy o 

zdradę stanu. Podczas pokoju taki 

„agent" musi się także strzedz. aby 

go nie dosięgnęły więzienia, a jeśli 
nie chce by go schwytano, to musi 

używać środków i wykrętów, których 
i Sherlock Holmes by się nie powsty- 
dził. Przytoczymy tutaj szereg ta- 

kich sztuczek szpiegowskich, mając 

pod ręką obfity materyał do wyboru. 
Pierwszem zdaniem szpiega jest, 

utrzymywać otoczenie w zupełnie fał- 

szywej ocenie jego osoby i zamiarów. 

W tym celu ubiera się on o ile moż- 

\ ności niepozornie, a zadanie swe wy- 

pełnia tern lepiej, im mniej wzbudza 

; podejrzeń jako oszust. Dlatego też 
v już od dawien dawna ulubionym stro 

jem szpiegów jest suknia duchowna, 

przyczém nie gardzą kostyumem za- 
konnicy. a wogóle szata niewieścia. 

Bardzo rozpowszechnionym środ- 

» kiem szpiegowskim jest uniform 

wroga, którym szpieg się chętnie po- 

sługuje, aby pod maska wojskową 
tem łatwiej i bezpieczniej uprawiać 

I swe rzemiosło. 

Podczas wojny z burami przejechał 
eden z burów mówiący po angielsku 

najzimniejszy krwią w uniformie 

uajora angielskiego który poległ po- 

orzez wysunięte straże angielskie, 
•vtre mu salutowały, i przybył bez 

:adnej przeszkody do Johannesbur-- 

a. gdzie wcisnął się do klubów i 

ebrati oficerskich· gdzie zaczerpnął 
eh wszystkich wiadomości, o które 

>u chodziło. Wieczorem wsiadł ten 

* 

^ ichwalec znów na konie, i powrócił 
) swoich. Podstęp ów udawał mu 
» kilkakrotnie, czy jednak w końcu 

ie dosięgnął go los zawistny, o tem 

Jiiewiadomo. 
We wojnie roku 1812 zawdzięczała 

>syjska armia liczne bardzo ważne 

iadomosci z okolic Moskwy słynne- 

u partyzantowi Fignerowi. Mówił 

i płynnie po francusku i mógł się 

^rzeto odważyć na kilkakrotne wy- 

cieczki do obozu Francuzów, przy- 

tzem dla bezpieczeństwa zmieniał 

maskę, występując raz jako oficer 

francuski, to znów jako handlarz, 

wreszcie jako włóczęga. 

Xietylko w czasie wojny, lecz tak- 

że podczas pokoju nie może nic wskó- 

rać szpiegujący ofioer lub tajny a- 

gent bez odpowiedniego przebrania 

i charakteryzacyi. 
W jesieni roku zeszłego przyaresz- 

towano w Petersburgu dwóch· japoń- 

skich pomocników handlowyca, z któ 

rych jeden celem ożenku z Ilosyanką 

już przyjął prawosławie. W ich mie- 

szkaniach znaleziono papiery, z któ- 

rych wynikało, że owi rzekomi po- 

mocnicy handlowi byli japońskimi o- 

ficerami marynarki, którzy trudnili 

się szpiegostwem. 
W najnowszych czasopismach woj- 

skowych podany jest na to dowód, że 

Japończycy już oddawna byli mistrza- 

mi w. szpiegowaniu. Opisuję, one ta- 

kie wydarzenia: Komendant amery- 

kańskiego krążownika zastał w jed- 
nym z chińskich portów trzy japoń- 
skie okręty pancerne. Wizytowano 

się wzajemnie, a jeden z japońskich 

kolegów niesłychanie zadziwił i za- 

niepokoił amerykańskiego oficera o- 

powiadajac mu różne dyskretne szcze 

goły, o których· ten mniemał, że o 

nich nikt nie wie prócz wtajemniczo- 

nych. Suszył sobie głowę przeto, skęd 

mały żółty człowieczek może wie- 

dzieć rozmaite takie rzeczy prócz 

uies:o. gdy ten zobaczywszy serwetę 

| chwycił ja ze stołu i przerzuciwszy 

przez ramię przybrał postawę niena- 

gannego restauracyjnego kelnera. 

Ten oficer japoński był w służbie u 

swego auier\ kańskiego kolegi jako 

kelner na innym okręcie wojennym 

i zdawał się tem szczycić, że mógł mu 

to przypomnieć. 
llistorya podaje nam, że szpieg nie 

tylko musi się odpowiednio przebrać, 
lecz także, żc musi się stosownie za- 

chowywać do roli, która przybiera. 

Musi on być bardzo dobrym aktorem 

a jeszcze lepszym artysty transfor- 

matorem. nie tracącym przytomności 
umysłu i odwagi. Prawdziwym mi- 

strzem w tym zawodzie był .le grand 

espion"· niejaki Schulmeister szcze- 

gólnie w trzeciej wojnie sprzymierzo- 

nych, który oddał Napoleonowi nieo- 

cenione przysługi. Potrafił on w jed- 

nej chwili kilkoma ruchami zmienić 

swą powierzchowność, a ściągnięcia- 
mi muskułów twarzy fizyognomię, 

tak dalece, że go nawet dobrzy zna- 

jomi nie poznawali. W bitwie pod 
Wagram mato brakowało, że go nie 

schwytano. Wpadł przed pościgiem 
do pewnego domu, a gdy tam za nim 

weszli żołnierze, ujrzeli spokojnie 

schodzącego ze schodów pierwszego 

piętra goiarza z miska rozrobionego 

mydła i całym aparatem golarskim. 
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Musiał się tutaj gdzieś ukryć!" pytał 
dowódca oddziału: „Idźcie na pier- 
wsze piętro, leży on tam ciężko ranny 
na łóżku" odpowiedział.... i czmy- 

chnął. 

Angielski generał sir Baden-Po- 

well, który może śmiało być zaliczo- 
nym do najlepszych współczesnych 
wojskowych szpiegów, nie ustępuje 
wcale Schulmeistrowi. 

Pewnego razu otrzymał polecenie 

wyśledzić sprawność nowego karabi- 

nu maszynowego w Niemczech, z 

którym właśnie odbywano próby. W 

niepozornem ubraniu, mając w kie- 

szeni wielką flaszkę wódki, poszedł 
do strzelnicy ogrodzonej parkanem i 

strzeżonej przez rozstawione straże 

tam właśnie, gdzie się owe próby od- 

bywały. Podważył jedna deskę w o- 

parkanieniu i patrzał przez dziurę. 

W tem nadeszła straż. Szybko zasu- 

nął napowrót deskę i pokropił sur- 

dut silnie woniejący zawartością bu- 

telki. Gdy żołnierz go zaczepił, zu- 

chwale począł go częstować wódką, 

chwiejąc się na nogach jak pijany. 
W ten sposób zmylił żołnierza co do 

właściwych zamiarów, gdyż sądził, że 

ma do czynienia ze zwykłym pijanicą 

szukającym sobie do drzemki odpo- 

wiedniego miejsca na bujnej trawie. 

Zamiast go aresztować?, dał mu u- 

przejmą radę. aby poszedł do domu, 

czego nie trzeba było wcale powtarzać 
Baden-Powelowi. Mądre przewidywa- 
nie i talent aktorski uratowały ge- 
nerała. 

W książce „My adventures as a 

spy" (moje przygody jako szpiega) 
poświęca Baden-Powel cały rozdział 

technice przebierania się szpiegów, 
w którym bardzo trafnie kładzie na- 
cisk na psychologiczne podstawy roz- 

maitych manipulacyi. Wedle jego 

zapatrywania, opartego na osobi- 

stem, gruntownem doświadczeniu, 
nie tyle odgrywa rolę samo przebra- 
nie, ile zdolność nadania całej osobi- 
stości całkiem odrębnego charakteru 

a przedewszystkiem należy glos i 

chód tak zmienić, aby wódz z tyłu 
miał wrażenie zupełnie obcego indy- 
widuum. „Szpiegowi" mówi w tej 

książce Baden - Powel, „nie powin- 
no sprawiać żadnej trudności dzisiaj 

szeplenienie, jutro nerwowe mruga- 
nie oczyma, a pojutrze mówienie 

przez nos". Zaleca również noszenie 

przy sobie drugiej krawatki i kape- 

lusza lub czapki, różniących się zu- 

pełnie od tych, które szpieg ma na 

sobie- gdyż doświadczeni uczy, że 

spotkawszy przemija jąco kogoś, zwy- 

kle wbija się najmocniej w pamięć 

jego barwa krawatki i kształt nakry- 

cia głowy. 

Niemniej wzajemue porozumiewa- 
nie się szpiegów między sobą i udzie- 

lanie zebranych wiadomości zlecają- 

cemu wymaga użycia wyrafinowa- 

nych sztuczek. Wiadomości należy 

podawać rozumie się w sposób jak 

najmniej mogący wzbudzić podejrze- 

nie. a corpus delicti tak ukrywać, a- 

by w razie niebezpieczeństwa można 

je niepostrzeżenie odrzucić lub zni- 

szczyć. We wojnie z burami posługi- 
wali się Anglicy do przesyłania wia- 

domości, głównie tamtejszymi osła- 

wionymi złodziejami trzody. Baden- 

Powel pisze o tem: ..Wiadomości te 

pisane były naturalnie tajnem pis- 

mem, lub po iudyjsku łacińskiemi li- 

terami itp. Papier na którym była 

wiadomość pisana, zgniatano w kul- 

kę i wsadzano w mała dziurkę wy- 

wierconą w lasce, a otwór zalepiano 

gliną, mydłem lub woskiem. Czasa- 

mi papier ten wkładano do fajki i w 

len sposób w razie potrzeby, mógł 

być spalony bez wzbudzenia »>odejrze 

nia, albo też wkładano go pomiędzy 

podeszwy nuta iud «itcmuc 

wano go wu fałdy sukieu. Krajowcy 

też się rozumieli na rozmowie pro- 

wadzanej dymem i w ten sposób za- 

wiadamiali o ruchach lub sile nie- 

przyjaciela, że odpowiednio wznieca-1 

li muit-jsze lub większe chmury dy- 

mu. Nasi kuryerzy krajowcy, którzy 

musieli przechodzić przez linie nie- 

przyjacielskie, zwijali listy w twarde 

kulki i obwijali je w papier ołowia- 

ny taki, jakiego się używa 
do zapa- 

kowania herbaty. Małe te kulki no- 

sili na sznurku na szyj. Gdy się do 

nich zbliżał nieprzyjaciel, rzucali te 

kulki na ziemię, gdzie ich od kamie- 

ni trudno było rozróżnić, przyczem 

dokładnie naznaczali io miejsce, aby 

je potem, gdy już nie było niebezpie- 

czeństwa odnaleźć mogli. 

Niesłychana pomysłowości? w o— 

becnej wojnie odznaczyli się szpiedzy 

belgijscy przy przemycaniu wiado- 

mości przez granicę holenderską, 

bardzo silnie przez Niemców strzeżo- 

na. gdzie musieli się poddawać do- 

kładnej i skrupulatnej rewizyi. Cho- 

wano listy między dwie podeszwy od 

butów, zaszywano w podszewki do 

krawatek, lub daleko pojedynczej 

wsuwano je pod skórę kapelusza. W 

podwójnem dnie koneweczki od mle- 

ka znajdywano zakazane gazety, li- 

ety pod skorupami ostryg, przywożo- 
nych. ze Zeelandyl. Kobiety belgijskie 

używały wszelkich miejsc swego cia- 

ła i odzieży jako skrytek. Wszywano 
w pasemka lniane w taję, w spódni- 

cę, w płaszczyk lub mufkę, pokryte 

pismem maszynowem. Przez jakiś 
czas dłuższy zauważyli niemieccy 

strażnicy, że kobiety przechodząc 

granicę belgijską- z Holandyi prze- 

ważnie znajdowały się w odmiennym 

stanie. Dokładniejsze dopiero prze- 

prowadzone badania wykazały, że ta 

objętość powstawała z francuskich i 

angielskich gazet. Potem wpadnięto 

na przebiegłą, myśl, aby listy prze- 

rzucać przez granicę poprostu zapo- 

mocą kuszy (łuku stalowego) dale- 

ko strzelającej, co się łatwo w nocy 

dało wykonać niepostrzeżenie. 

Podczas wojny bałkańskiej w r. 

1913 padło podejrzenie szpiegostwa 

na pewną, kobietę w Sofii. Jeden z 

oficerów bułgarskich, któremu po- 

wierzono jej śledzenie, spostrzegł ją 

rozmawiającą na rogu ulicy % jakimś 

Turkiem, a swe spostrzeżenia czy- 

nił w zwierciedlc wystawy jubiler- 

skiej. Zobaczył, że owa dama wy- 

ciągnęła papierosa z fryzury i poda- 

ła go Turkowi, poczem oboje rozeszli 

się w odwrotnych kierunkach. Za- 

aresztował ich natychmiast, a podej- 

rzanego papierosa znaleziono w pa- 

pierośnicy Turka. Papieros był z o- 

bu końców wypchany tytoniem, w 

środku zaś był zwinięty pasek pa- 

pieru, a na nim ważne szczegóły o 

ruchach wojsk bułgarskich. Kobieta 

była Rosyanką wypędzoną z Ojczyz- 

ny. . 

Najwięcej jednak rafinowanych 
metod szpiegowskich podczas wojny 

rosyjsko-japońskiej w r. 1905 uży- 

wali japońscy szpiedzy, którzy re- 

krutując się przeważnie z ludności 

chińskiej, jako domokrążcy, rozno- 

sictełe pakunków i kelnerzy pełnili 

służbę szpiegów dla Japończyków. 
Rosyanie nie byli w stanie, nawet w 

wypadku podejrzenia, udwodnić tym 
ludziom zapomocą odkrycia zbrodni 

zdrady wojennej przeniesienia wia- 

domości wrogom. „Domokrążca no- 

sił w koszyku towary o rozmaitej bar 

wie, które odpowiadały barwom 

pułków, zatem czarne, niebieskie, 
czerwone i białe, przyczem pewna 

część towarów odpowiadała rozmai- 

tym gatunkom broni. Tak np. jeśli 
domokrążca ofiarowywał tytoń i pa 

pierosy, to pakiety oznaczały pewną 
broń, podczas gdy papierosy odno- 

siły się do innej broni; prócz tego 

używali ustników rozmaicie zabar- 

" iviijvu. v i<arł»uii UJ 1J lam rnaicu- 

kie uwagi umieszczone pismem chiń 

skie, a wówczas mógł szpieg z pozo- 

stałych zapasowych towarów wy- 

wnioskować liczbę wyliczonych grup 
wojsk. Nieznaczne te uwagi pojedyń- J 
czo odczytane, nie miały żadnego ] 
znaczenia, lecz zestawione w pewnym 

szczególnym porządku zawierały ca- 

łe raporty. 

Doniesienia można robić też zapo- 

moc$ sygnałów i znaków optycz- 
nych. Tego rodzaju najchętniej uży- 
wają szpiedzy z niższych klas ludo- 

wych, podczas gdy użycie cyfr i taj- 
nej pisowni wymaga już inteligen- 
cyi. Pewien korespondent wojenny 
pisze ?. czasów bitwy lwowskiej ro- 

ku zeszłego: ,.szpiegostwo 1 zdrady 
ludności tutejszej przyprawia woj- 
ska austro-węgierskie o ogromne 

straty, gdyż zdTadza ona wrogowi 

pozycye piechoty i artyleryi i za po- 

mocą odbicia światła słonecznego na 
zwierciadłach białych lub szarych 
słupów dymu, a w nocy zapomoc^ 

sygnałów świetlnych." 

Również zapomoca zaświecenia i 

gaszenia światła w oknach, wypala- 
nia murawy i pisaniem umówionych 
znaków na płotach, domach itp. 
można łatwo wzajemnie się porozu- 
mieć. Tak np. angielscy szpiedzy we 

wojnie z Burami mieli nastęipujace 
umówione znaki: obłupany pień 
drzewa z kory wskazywał wywiado- 

wcy, że znajduje się na właściwym 
tropie. Drzewo złamane położeniem 
korony wskazywało kierunek, w któ 

rym należało postępować, również 

wią-zka trawy związana i zgięta w 

pewnym kierunku. 

Podczas obecnej wojny na zacho- 
dzie zdradzały pastuchy często sta- 

nowiska niemieckich bateryi, pędząc 

trzody w pobliżu ukrytych i zakry- 

tych dział, co wskazywało francus- 

kiemu lotnikowi, na co ma zwrócić 

uwagę swemu oddziałowi zapomoc^ 

umówionych znaków. 

Gdy szyfrowany list zdradza każ- 

demu czytelnikowi niewątpliwie, że 

w takim Jiście znachodzi się tajem- 

nica, to umówiona korespondencya 

usiłuje zmylić czytelnika, co się ty- 

czy treści, zawierając w niewinnych 
wyrazach i zdaniach całkiem inną 

treść dla wtajemniczonego, aniżeli 

dla obcego czytelnika. 

We wojnie wolnościowej w r.' 

1813, ustanowiono w koresponden- 

cyach między Niemcami a Austrya 

pewne wyrażenia, które miały ściśle 

oznaczone znaczenie wojskowe. Tak 

np.: Podróż odbyłem szczęśliwie, 

pogoda piękna, niebo niebieskie — 

oznaczało: Austrya wypowiedziała 
Francyi wojnę; lub: twój siostrze- 

niec jest zdrów i wesół, znaczyło: 

armia austryacka jest zmobilizowa- 

na i gotowa do wymarszu. 

Jeszcze więcej pouczającym w tym 

względzie jest list szpiega do c. k. 

komendy korpuśnej, znaleziony w 

aktach· wojennych z 1813, który w 

niewinnej szacie zwyczajnego listu 

kupieckiego podaje mnóstwo nad- 

zwyczajnie ważnych wiadomości wo- 

jennych. List ten brzmi; 

Tryjeat, 31 lipca, 1813. 
Wielce szanowny przyjacielu! 

Jestem pewny, że otrzymałeś mój 
list poprzedni. Dzisiaj o godzinie S. 
rano przybyłem do Tryjestu, owego 
miasta ze wszech miar godnego wi- 

dzenia. W godzinę potem wyszedłem 
zaraz, aby obejrzeć towary, które 
tak usilnie mieć pragniesz. Składają 
się one z następujących artykułów: 
1 centnar cynamonu (warownia), 
średniego gatunku 2 skrzynie cytryn 
(armat) średniej wielkości, takich- 

że cytryn KO skrzyń trochę mniej- 
szych. Cytryny złożono niedaleko 

wybrzeża morskiego. 4 skrzynie po- 
marańcz (szańce), 2 beezułeezki wę- 
gorzy (magazyny), 400 worków ry- 

żu (centnarów prochu), 450 worków 

migdałów (konni strzelcy) i beczu- 

łeczka prawdziwej oliwy (generał 

dywizvi), nadejdą w tych dniach. 

Na to wszystko wydałem jako zada- 

tek na Twój rachunek 1700 lirów 

(piechota); nie omieszkam podać ci 

do wiadomości najbliższą pocztą na- 

leży tości za te towary. Spodziewam 

się mój drogi przyjacielu, że zapew- 
ne będziesz zadowolony z tego inte- 

resu, na którym uzyskasz znaczne 

procenty. Tymczasem pozdrawiam 
Cię serdecznie i z wysokim szacun- 

kiem — Twój przyjaciel i sługa M. 

We wojnie południowo-afrykaii- 

skiej znaleźli Anglicy w urzędowym 

pokoju pewnego holenderskiego na- 

czelnika stacyi, który był szpiegiem 

burów, księgę sygnałów, w której 

były nazwy wojskowe, oznaczone ma 

teryałami budowlanemi. Znaczyły 

zatem: progi — brygady, sygi, — 

baterye. kloce — armaty, zworniki 

— bataliony, poprzecznice — szwa- 

drony, tarcice kompanie. Tele- 

gramy przeto wysyłane z tekstem 

składającym się z powyższych wyra- 

żeń, nie mogły wzbudzić żadnego po- 

dejrzenia. 

Du/.o jest jeszeze innych metod 

służących do zatajenia pisemnych 
wiadomości w nader zręczny sposób, 

których niepodobna tutaj wyliczać, 

jak np. używanie atramentów sym- 

patycznych, tj. takich, któremi pismo j 
niewidoczne na papierze, dopiero po 

na maczaniu pewnym płynem wystę- 

puje widocznie; potem niezliczone 

tajne systemy alfabetów, któremi 

można by zapełnić cały rozdział. Krót 

ko mówiąc, szpiegostwo zawodowe 

nie należy do zajęć szlachetnych, wy- 

jąwszy tylko wtedy, gdy ktos swe 

zasady poświęca dla dobra zagrożo- 

nej ojczyzny, a nie w celach zabor- 

czych. 

sprawiają często rodzicom wleTe 

kłopotu moczeniem łóżka. Choro- 

bę te można leczyć, dając dziec- 

ku stosowne dawki Severy Lekar- 
stwa na Xerki i Wątrobę (Seve- 

ra's Kidney and Liver Rcmedy). 

Medycyna ta, którą zarówno oso- 

by dorosłe jak i dzieci zażywać I 

mogą, należy brać na zapalenie 
nerek lub pęcherza, zatrzymanie 

moczu, bolesne oddawanie tako- 

wego lub też nadmierną gęstość 
moczu, na obrzęk stóp i ból w 

plecach wskutek choroby nerek 

powstałych, żółtaczkę i kwaśność 

w żołądku. Kupić można w cenie 

50c i $1.00 w aptekach lub wprost. « 

Jeżeli nie masz jeszcze naszego 
' 

kalendarza na rok i) 1 . odbierz ta- I 

kowy darmo z apteki. Gdyby ! 

wszystkie już były rozdane, na- 

tenczas wystarczy nam to donieść, 

a chętnie wyślemy. W. F. Seve- 

ra Co., Cedar Rapids, Iowa. 

Banner Teatr 
F. C. Smalley, właściciel i manażer 

Robey ul. blisko Milwaukee. 

5c 
aj w i kszy i iiiij lep- 

szy teatr w świecie, 
za te pieniądze 

2 ality wodewilu 

j 4 do O sery i najlepszych 
» obrazów. 

j Całkowita zmiana wodewi- 

! 
lu i obrazów każdy wieczór 

| 
* 

NIEDZIELA 
wielki dzień, 4 akta wodę. 

. wilowe, 4 serye obrazów, 
; główne pięt. lOc, balkon 5c. 

Przedstawienie rozpoczyna 
się o godz. 1:30 popołudniu. 

i więcej łatwo mogą zarobid 

osoby obojga płci, bez kapi- 
tału nie rzucając swego zwy 
kłego zajęcia. Piszcie zaraz 

pod adres: Box 10 Station 

| V. Dept, D. New York City. 

FRANK KLAJDA 
KONTRAKTOR BUDOWNICZY 

letuje dotii. szkoły, kościoły 1 bale. 
Robi r·» 

maite przeróbki oraz reparacje. 

Ceny bardzo umiarkowane. 

1361 Noble al., róg BUckhtwk ulicj 
Telefon łlayiuarket 21273 ^ 

fi 

!& 

^° for 5c 
iC°U $\ 

CIGARETTES 
CORK TIP 

10 for Se. 
Sprzedawane we wszystkich 

... sklepach 

BRina(T%a"v?d Dlaczego nie palić najlepsze 
i największe ze wszystkich 

Czyste, Wytrawne, 
Zadawalniającs. 

Wyjątkowe palecie, które jest 

"Bajecznie Dobre" 

•etiing, in cas 
34/100 k t. 

7SM coupons. (ksarcttes ' 
CORK TIP 

Beaded Ba*. S-A 

long, background 
of white crystal 
beads. interwoven 
with gold. steel. 

grto, rose, rut>y 
and purplc crys- 
tal bead fringe at 
bottom. gi!t frame 

and chain. - 

2S* coupons,. 
* 

Gotówkowy kupon w każdej paczce. Składaj je 
Pożyteczne i Wartościowe Podarki 

Za Nebo Kupony i wierzchy z pudełek 
Nebo wierzchy z pudełek są pojedynczo 
warte po pół centa, lub mają wartość ca- 

łego kuponu przy wymianie na prezenty. 

Kc^c-r^°n! 
j9$ coupons. 

Poślij po katalog podarunków. 

NEBO DEPARTMENT 

95 First Street. Jersey City N. J. 

P. LorilUrd O»., Ibgm New York Ciły.-Łł. 1760. 

Lady Open- 
Face Watch; 
7-jewel mott· 
ment; go!d 

dial; in 20-year 
gold-filled 
guaranteed 
case, with 
genuine eut 
diamond in 
back of case. 
14N coupons. 

Kupujcie i Zjedzcie Obiad 

U EBO 
Milwaukłł Avkmui a* Pau lwa Smir. 

Dubeltowe znaczki przed południem. 

POŃCZOCHY 
Damskie czarue bawełniane pończi 

chy, prążkowate wierzchy, dubeltowi 
piąty i palce, para 8r, albo 3 pary ...20c 

POŃCZOCHY 
Męskie grube, ciemno aiwe wełnią 

ne skarpetki, dubeltowo pięty 1 palce 
wszystkie wielkości. tf\r 
epecyalnie para 1UL 

POŃCZOCHY 
Miemowlęce wełniane bezszewkow( 

pończochy, kolorowe pięty i palce. r( 
fcowe, błękitne i białe, wiel. I «lo 5 Vi, Ot- 
wartości I2iic, po OL 

PALTA 
Chłop. chinchilla palta, flanelowi 

podszewka, na 2 rządy guzików, zapi 
nane pod pzyjtj, robione z szarej. f Q 
ford chinchilla, wiel. do lat. po 1 ."o 

FUTERKOWE MUFKI 
Najnow. kształty, okrągłe i kształti 

poduszki, najlepsze coney lub wilcz* 
futerko, także ze nkAr mandżurskie, 'y 
go wilka, rei;. 10.00 wart ść, ;jo jL,vJ? 

SUKNIE W PAS 
dla datu, robiont* z uajlep. materyi jak 
serżu, gaberdines, kombinacye pled 
s^rZii, najnowsze modele, wartości ^ /Cl"] 
., specjalnie po 

BROADCLOTH 
American broadcloth, 04 cale szero 

ki. i przewracalna materya, pełne sztt 
ki. najnowsze odcienie, stosowna na 
eukDii· w pa« i surduty, jard «3VC 

MATERYE NA SUKNIE 
Wełniane resztki materyi na suk 

nit», 14 do 50 cali szerokie, nowe do 

s»nio i kolory, 1 HO era tunele, ACir- 
jarii Uyt 

WAIST1NG 
Jedwabna corded materya na bluz 

ki, stosowna i na dziecięce surduty 
damski.· suknie, najnowsze odcienie 7- 
specjalnie jard ł>VC 

FIRANKI 
Huf'.owate Kwiss firanki. 2l£ jardy dlusri< 

stosowno do svpialii i pokoju jadalnego. bu 
łe ty iko. ohiubiane kanty, gładkie i cętko 
w:·to. lakżt· we wzory. 1A) war· "11\ 
(ość. specjalnie para za i VC 

KARPETY 
Kxtra gatunku velvet karpety na schody 

'j szerokości, na schody i do korytarzy: róz 
no nowo desenie, brunatne, zielone, ćei/lns 
czerwone i mieszane kolory, dobre 
1.15 wartości, specyalnlc jard OVC 

GINGAM 
Francuzki tissue gingam, w pię- 

kne paski, kratki albo gładki, re- 

sztki, I8c gatunek. jard 9'/2C |P0 

PRALNE MATERYE 

, 
Resztki i niekompletności pralnej 

materyi, — perkal, pongee, poplin i 

flanela, wartości do lóc, specjalnie 
jard OC 

FLANELA 
Biała shaker flanela, 30 cali sze- 

roka, włochata po obu stronach 
— 

! resztki fabryczne, IS'éc gatunek, I/ 
'specjalnie po / /2C 

KOSZULE 
| Męskie negliżowe kos/Alle. robio- 

, z dobrego porkalu, — regularna 
l.oo wartość, spccyaltiio 69c 

KAPELUSZE 
Imitaeyjne Velour kapelusze, róż- 

'no kształty, czarne albo siwe. wszy· 
istkle wielkości, warte 1.00. specv O/-· 
»alaie po 4-yC 

PODUSZKI 
Resztki. wsypa z dobrej art way- 

!py, napełniono sanitarnoni art pie- 
rzem, 50c wartości, specjalnie ? 7 

MUŚLIN 
, Bielony muślin, resztki, M cali 
• szerokie, dobre długości, niokro- 
'chmalone. 12 « gatunek. 
• jard U/2C 

KOMFORTERY 
Komforiery robione z dobrej sa- 

nitarcoj waty, powłoka z dobrego 
• atłseu, pełne wielkości, warte 1.01), 'y "2 Q 
1 specjalnie po 

DAMSKIE KOSZULE 
Damskie białe ruuowauo koszule, 

wysoki kołnierz albo ni>ka szyja, 
1 
majtki do pary, warte 50c i JJc specy- "2*7^. 

1 alaie po O / L 

KALOSZE 
Damskie najlepszego gatunku gu- 

1 
mowe kalosze, pasują ua średnio, 
[wisokie albo niebie korki, wszystkie Af\(^ 
wiolkoaci, warte fi!>c. specyelnie' 

TRZEWIKI 
Dziewczęce trzewiki, patent colt 

fi matowe calt', dobro skórzane po- 

deszwy. wszystkie wielkości do 2, Qr" 
wartości do 1.50, specyalnie "OL· 

SANTOS PEABERRY KAWA, FUNT 16c 
Likiery 
Pennsylvanie 

Iiye wódka, peł 
na kwarta 52c. 
albo 2 <t» | 
kwarty zn 1 
Stołowe piwo. 2 

tuziny ;. 
btiif>lt*k \JOL- 
Holland Giu al· 

Im Jamaica Tum. 

«1"·!"°'. 95c 
Cognac brandy, 

m",""·. 65c 

Washburn Goid 
medal mąka, niżej 
kosztu trustowego 

beczki 

1.69 7. a... 

^^ Cali- 
fornia lima q ̂  

fasola, funt OC 
White Bear o· 

wocowe konfitury 
porzeczkowe albo ma- 
linowe. słoik 23c 
Quaker com Il&kes, 

świeżo upalo- C/-* 
ne. paczUa OC» 

Wiebold's me- 

skrzeczące double 

dip zapał-j 
ki. pacz. 1 
Old Country al- 

bo białe borax 

mydło, 10 a -y 
' 

kawałków 
Little Boy Blue 

! modre, bu-j /~k 
telka IUC 
Paris brand cu- 

krowa kukurydza 
niema lep. ̂  
2 puszki za^^C 

Kochester hrana 

wczesny czerwco- 

wy proszek, o 
puszka OC 

Masło, najlep. 
Klgin śmietanko- 
we, świeżo 
zrob., ft. J jC 
Swift'e Premium bu. 

trryn#, Tir· 
funt ZL 
Stork brtndw.»bora. 

różowy łoeoś. fA- 
puszka 1UL 
Breakfnei słonina, 

włborne chuda, 
funt LV) C 

fSSSSS&t Oszczędzajcie 
Swoje Zęby 

One są najlep. waszymi przyjaciółmi 
Metody bez ból 

Złote korony 22k 3.50 
Porcelanowe korony ».00 

Płyty gwarantowane 6.00 

Plomby tak tanio jak 50o 

Wer.yntka robota cwurantowana 
DARMO! Kgrzamlnarya DARMO! 

Dentysta « Wirbnldt a ( 

Okulary 2.45 ̂  
karat. G F. soczewki nawidok w 
dtl 1 bliski. Soczew.wlymrokuzmlao. der. 

Oprawa £war. 
na 15 lat. — 

Dopas o w uj 
j® 

Dr. HIRSCH &CROWN 

Diats MCMwki, >0c par·· 4· WŁiryrk ta. 

MEZCZYZN TYLKO 
Zajdźcie do Dra Ross'a na eg-zaminacye Zupełnie Darmo wsylę- 

| dem jakiejkolwiek choroby lub słabości. Zakład ten lekarski istnieje 

przeszło 20 lat w tem mieście. Biuro jest urządzone najnowszymi apara- 
tami i przyrządami, służącemi do poznawania stanu słabości i badania, 
jak również do leczenia. 

Szczególną uwagę zwraca się na zaetaraaie słabości. 

Używamy metod amerykańskich i europejskioh. 

Polacy mogą porozumieć się w Języku polskim. 
Ci którzy się leczyli, a są niezadowoleni z otrzymanego resnltatu, 

niechaj nie tracą nadziei uleczenia i niechaj przybędą do naszego zakła- 
du celem egzaminacyi. 

Porady udziela się zupełnie darmo, to bez względu na to czy kurację 
się iąda czy nie. 

Przyjdźcie do długoletniej instytucyi leczniczej, oddanej jedynie 
tylko na leczenie mężczyzn. 

Traktowani będziecie grzecznie i uczciwie. Przyjdźcie do speoyall·» 
ety, który posiada wszelkie kwalifikacye i upoważnienie stanu Illinois 

do leczenia wszystkich cierpień. Ogłasza się, bo to co robi, robi prawnie 
I uczciwie, mówi zgłaszającym się jakiego rodzaju obsługę mogą dostać. 

Przyjdźcie i wyleczcie się tak samo jak wyleczyło się już 
wielu innych 

mężczyzn przez pewny i skuteczny system 
leczenia. Ceny niskie. Uczci- 

wa i rzetelna obsługa gwarantowana. 

Medyczna instytucya Dr-a . M. ROSS, 
35 So· Dearborn ulica, nar. Monroe. Chicagu, III. 

Jechać elewatorem do -go piętra. Każdy dzień od 9 do 4. W niedzie* 
i lę od 10 do 1, poniedziałek, środę, piątek i sobotę wieczorem od 7 do 8. « 

h" 
' ra==^i-T>··- -- 1 ' 

•* 

PIĘĆDZIESIĄT CENTÓW 
Do wszystkich katolickich mężczyzn i kobiet 

Możecie zaplsad al<j do Armii Katolickich Mężczyzn 1 Kobiet, to jeat po- 

macać w pracy Amerykańskiej Federacyi Katolickich Towarzystw, prt« 

posianie trlkrf pięćdziesiąt centów Jako roczną eubskrvpovę 
na oflcyalny ©*. 

gan p. t, BULLETIN OF AMERICAN FEDERATION OF CATHOLIĆ S0CIETIE3. 

Przyślijcie waszą aubskrypcyę zaraz 1 trzymajcie elą etale katoUcktefc 

zasad. 

Panowie:— 
Ninlejszem proszę o przysyłanie ml pism» Bulletin" Amerykańskie} Federaeyt 

Katoliokica Towarzystw przez jeden rok, za które załączam 
tu pięćdziesiąt centów. 

.Nazwisko 

P. O. 
Stan 

Od 
Jeden Dolar Zapłaci za Dwa Łata. 

WYTNIJCIE TEN KUPON I POŚLIJCIE DO 

FEDERATION BULLETIN 

214% North 8ixth Str. 
. Quincy, Ul. 

f ···( _ J—————— ——I 

Dolegliwości nerek i wątroby, koatypacy*, rcumatyam. ból głowy ltp. 
Włayetkle ultcione praea uiywanlc 

SELECTEA 
robione wybranych aiót 

Sprzedawana u 
Boston Store, VVieboldte, Moeller Bros. 

i we wszystkich"aptekach. lub przrślimy wam po odebraniu 2óc w znaczkach pooztowych 

FRANKLIN DRUQ C O. 
180 MAHKET ST. CHICAGO, 


