
Nieznajomość natury 
fchMezyltoTT. 

Jeiclen z polskich lekarzy, ba- 
wiących na Dalekim Wschodzie, 
takie wypowiada zdanie o Chiń- 

czykach: 1 * 

Dziwny naród — ci Chińczy- 
cy! 

Gdy wioski pod Sandepu prze- 

chodziły z rąk do rąk, gdy w fan- 

zach chińskich kilkudniowymi 
gośćmi byli Japończycy lub Ro- 

syanie — Chińczycy pozostali na 

miejscu, kryjąc się w fanzach i 

piwnicach, pomimo gradu pocis- 
ków, któreby każdego Europej- 
czyka zmusiły do ucieczki,do po- 
rzucenia siedziby. Śmiejąc się, o- 

powiadali żołnierzom i pokazy- 
wali na mig?, jak to przelatywTał7 
bomby nad głowami, naśladując 
przytem dźwięki przebiegu poci- 
sku. Zdziwieni zapytujemy: gdzi<» 
jest to znane tchórzostwo chiń- 
skie? 

Ale Chińczyk nie jest odważ- 

ny, jest tylko obojętny na śmierć, 
a przytem tak przywiązany do 

swego majątku, do swej siedzi- 

by, że ustąpić z niej może tylko 
wobec siły. Ostrożny, niedowie- 

rzający w życiu codziennem, po- 

dejmuje się dla zysku najryzyko- 
wniejszych przedsięwzięć: szpie- 
gostwa, kontrabandy, przełama- 
nia blokady. W fanzach kryją się 
kobiety i dzieci, ale są ukryte tak 

zręcznie, że nikt ich nigdy nie 

widzi. 
— Gdzie żona? — zapytuje o- 

ficer. 
— Madama uciekła do Mukde- 

«u, lub uciekła do Charbina — 

odpowiada Chińczyk. 
A gdy wszystko ułoży się ao 

snu, wtedy słychać szmery i sze- 

pty pozostałych lub ukrytych 
przed okiem żołnierza kobiet. 

Strzeżonego widocznie nietylko 
Bóg, lecz i Buddha strzeże. Bud- 
dha — potwór trójgłowy, bo jed- 
nej głowy za mało, żeby w życiu 
zwyciężyć, Buddha o wielu rę- 

kach, bo czyż to nie symbol t> 

go praktycznego pojmowania ży- 
cia, o którem pisałem?! 

A szczytem tej filozofii chiń- 

skiej to Buddha o twarzy księ- 
życowej, pulchnej, zadowolone i, 
Budcftia o brzuchu bankierskim, 
bezwraźli\vy, nieiczuły, obojętny, 
bałwan, zadowolimy filister, kto* 

ry każdym otworem spasionego 
cielska woła: "Spokój — to 

grunt 1 wszystko mija! trawić 1 

trawić l" 
I Chińczyk robi wszystko, a- 

żeby ułatwić i zapewnić sobie 

spokojne życie. Nadmiar dzieci 
— więc nowonarodzone wyrzuca 
się na ulicę; ośmioletnie dziew- 

czynki sprzedaje żądającym mło- 

dego towaru, dla zysku — zrobi 

wszystko. A przyjemności życia? 
Muzyka, poefcya, teatr — to pa- 

rodya tego, cośmy zwykli temi 

wyrazami nazywać. Ale za to 

pornografia chińska może iść 

śmiało w zawody z europejską. 
Gdy 'przyjeżdżacie na stacyę 
"Mandżurya" już częstują was 

chłopcy dziesięcioletni obrazka- 

mi, które "wzbudzają odrazę", 
które jednak podajemy sobie z 

rąk i ciekawie oglądamy. W o- 

brazkach tych widać całe zepsu- 
cie "zgniłego" Wschodu. 

I śmiejemy się z tej cywmza- 
cyi chińskiej, z tego strapi eszałe- 

go Wschodu, misę znając go zu- 

pełnie. Zapominamy, że "my'' 
może mniej mamy praw, do tego 
śmiechu, niż ktokolwiek. 

Chińczyk dla nas — to taki 

pan, .który pokazuje język, kiwa 

głową i macha rękoma, albo ta- 

ki, który ma -długi warkocz, jest 
brudny, je ryż pałeczkami i..„ 

pali opium. 
Oto zasób naszych wiadomości 

o Chińczykach. Dla Chińczyka 
zaś Europejczyk prawdopodob- 
nie to taki pan, który albo nosi 

ubranie w kratki i wtedy izakłada 

fabryki, przeprowadza koleje, 
niszczy spokój, sprzedaje opium, 
proszony i nieproszony, włazi 

k wszędzie, brzydząc się ciężkiej 
pracy i trudnego zarobku, lecz 

nie pogardzi brudną, ale zysko- 
wną sprawą; albo też nosit mun- 

dur, szablę i karabin, a wtedy 
zowu nieproszony, rozpędza źle 

uzbrojone bandy i na pamiątkę 
zabiera sobie starożytności, por- 
celanę, zegary, zbiory, przyrządy 
astronomiczne, jedwab, no czę- 

sto i... nowożytne złoto. Chiń- 
czyk uczył się praktycznie; mr 
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cie: czy wiemy o wiele więcej i 

prawdziwku'? 
Czyż wiele wiedzieliśmy o Ja- 

ponii, nim nas zaczęto uczyć pra- 
ktycznie i... boleśnie ? Czyż, są- 
dząc analogicznie, nLe należy o- 

czekiwać pewnych niespodziane!: 
ze strony "strupieszałych" Chin, 
które gotowe tak skompromito- 
wać podręcznik historyi Iłowaj- 
skiego, jak Japonia — geografię 
Smirnowa? 

Gdy więc nasze wiadomości 

historyczne i geograficzne nie 

wyszły poza wymienione wyżej 
podręczniki, gdy nie umiemy od- 
różnić dębu od lipy, gdy owad i 

robak — to dla nas wszystko je- 
dno ; to, chociaż wyliczymy wszy- 
stkie przy-imki, rządząca przy- 

padkiem 4ym: ante, apud, ad, 
adversus... i wszystkie wyrazy 
na "jat" w prostym i odwrotnym 
porządku, jednak nie mamy pra- 
wa ani pogardzać Chińczykami, 
ani się z nich wyśmiewać. 

"Chińczyk pali opium i to go 
i czyni obojętnym!" — wołacie! z 

pogardą. "Kulturalny" Europej- 
czyk »pije "monopol". Chińczyk 
wypali 3 kuleczki opium i nie 

czuje swego brudu i nędzy, ohy- 
dnego swego życia w fanzie cu- 

chnącej, ucisku i łapownictwa 
swoich mandarynów. Wydaje mu 

się wteidy, że jest bogaty, wolny, 
młody, szczęśliwy, kochany. Wy- 
obraźnia maluje mu przed oczy- 

ma jaskrawemi barwami całe ze- 

I psucie lubieżnego Wschodu i da- 

je za pomocą opium to, czego 

życia nie da mu nigdy przy wy- 

tężeniu pracy wszystkich mię- 
śni. *1 _ 

Kosztowne jaja wielkanocne. 

Jakkolwiek i dzisiaj jeszcze w 

Paryku wielki panuje zbytek przy 

•rozsyłaniu jaj wielkanocnych,nie- 
mniej te, które bywają ofiarowy- 
wane obecnie, nie mogą iść w po- 

równanie z temi, jakie bogaci pa- 
nowie przesyłali za czasów dru- 

giego cesarstwa damom swego 

serca. Jaja, które kosztowały 10,- 

ooo, 25,000 a nawet 50,000 fr., nie 

były wówczas bynajmniej rzadko- 

ścią. Rekord wszakże wziął nie- 

wątpliwie pewien wicehrabia i 

szambelan doru cesarskiego, któ- 

ry posłał jajo niezwykłe jednej z 

aktorek. Na zewnątrz był to tyl- 
ko olbrzymi kufer w kształcie ja- 
ja, obity błękitnym aksamitem 

haftowanym w złociste serca, 

przebite strzałami. Po otwarciu 

tego jaja ukazała się wiktorya, 
zaprzężona w dwa pstrokate ku- 

ce, oraz "groom" w wytwornej 
liberyi. Aktorka tego samego 
dnia popołudniu ukazała się w wi- 

ktoryi owej na błoniach Long- 
champs, a na tę przejażdżkę ubra- 
ła się w perły i dyamenty, które 
w innem, mniej szlam oczywiście, 
jajku wielkanocnem, otrzymała od 

pewnego finansisty meksykań- 
skiego. Niemałem też .powodze- 
niem u obdarowanych cieszyły się 
jaja, napełnione banknotami fran- 

cuskiemu Ale czas: tych koszto- 

wnych darów wielkanocnych mi- 

nął w Paryżu oddawna. W Anglii 
zwyczaj przesyłania jajka wiel- 
kanocnego wprowadził pewien 
cukiernik austryacki, a zwyczaj 
ten zytsikał prawa obywatelstwa 
dopiero od-lat trzydziestu. Dzi- 

siaj często widzieć można, jak 
cukiernik wkłada w jajko klejno- 
ty, wielkiej wartości. Jedynem 
w swoim rodzaju było jajko wiel- 

kanocne, sporządzone, w fabryce 
"cakesów". Z czystej czekolady, 
miało dziewięć stóp wysokości, a 

w środku obwodu 18 sŁ, tak, że 

człowiek mógł w niem wygodnie 
stanąć. Do wypełnienia tego ol- 

brzyma spotrzebowiano za 500 
fst. najprzedniejszych cukrów i 
— suknię ślubną. Był to bowiem 
dar milionera z Afryki południo- 
wej dla narzeczlonej. 
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KRACKER I KOSIŃSKI. 
Nasze pierwszorzędne obrączki 

ślubne, wszystkich gatunków i 

karatów, przyniosą wam szczę- 

ście. Sprzedajemy zegarki i ze- 

gary, oraz biżuteryę i naczynia 
srebrne po stanowczo najniższych j 
cenach. Spróbujcie nas i bądźcie 
przekonani. 

675 Milwaukee ave. 
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DZIENNIK CHICAGOSKI 
Jest jedynym dziennikiem poleklm-w 
Ameryce który podaje codzienni#.*** 
ii oyrkwligyft ^ 

Gaz jest idealnym opałem do Gotowania—Smarżenia —Pieczenia. A jeżeli chcecie dobry Gazowy Piec do Goto. 

wania po nizkiej cenio, idźcie do Kompanii Oazowej. Możecie wiedzieć że dobry JEST; ona baczy na to. 

Każdy rodzaj i deseń—zwyczajne lub ozdobione—tak jak—wy sobie życzycie. Przedział do Pieczenia u Góry—na 
Stronie, i wszystkich innych fasonów—zróbcie wybór, 

Można kupić Piec Gazowy na Łatwe Miesięczno Wypłaty jeżeli jest dogodniejszem. 
Przyjdźcie do Głównego Ofisu lub jakiejkolwiek Filii i zróbcie wasz wybór dzisiaj. Dostawimy i przyłączymy go 

DARMO. 
FILIALNE OFISA KOMPANII 

517 West Mndison Street 
Telefon Monroe 11)9 

1689 Ojfden ATenue 
Tfllafon Canal 1137 

liiGi Enst KaTeusiTOoa 1'flrlc 
Telefon Sheridan 6G2 

C34 West Sixty-thlrd Street 
Telefon Wentworth 417 

Joo iwne lsianu Avenne 
Telefon Caaal 1494 

64S Lincoln Arenno 
Telefon North 1420 

I11U( micuiguu aiiuu* 

Telefon Pollmta 131 

1017 Hllwanbee ATonne 
Telefon Monr&e 1341 

#481 Arcber Aycnuo azio uommuruiui atcuuc 

Telefon Yarda 432 Telefon South Chicago 66 

THE PEOPLES QA5 LIGHT & COKE CO., ™Ihi?;i:air;Teul,c,; 

Ledwie para tygodni 
na nowem miejscu 

a powodzenie mam wprost 
fenomenalne. 

Ale nic dziwnego, bo sprzedaję 
Stoły do kuchni, 98c 
Stołki do kuchni, 50c 
Stoliki (bl.it 24x24 cali), czy9to dę- 

bowe, do parloiu, $1.25 
Pieco do gotowania, <£1 Q 'Tpr 

po %••••• 
* V 

Stoły rozciągane, czysto (JM RA 
dębowe, po ijia.uU 

Żelazne łóżka, $1.50 
Materace, Q1 

po 
Firanki koronkowe, (F>"| Q*r 

para tp±.0Ł> 
Garnitury parlorowo, trzy-sztuko- 

wc, elegancko wykończone 
na mahoń i plę- (£0 pr A 
knie pokryte, po... 

Stoliki (blat 16x16 cali), czy- 'TPCp 
sto dębowe, po 5 

Dywany,"Tapestry",do^lrt fin 
parloru, po ^IAiUU 
I setki innych rzeczy 
stosunkowo tanio. 

Sprzedaję za gotówkę lub 
na łatwe wypłaty. 

THE AMERICAN FURNiTURE 
PTnnp a.f. lakówka, 
ulUllLj właściciel, 

1975=1077 MILWAUKEE AVE., 
blizko Lincoln St. 

pamiętajcie 
L 

O SIEROTKACH. 

KTO jeszcze nie zamówił pisemka 

"SIEROTA" 
tygodnika z którego czysty dochód prze- 

znaczony na korzyść 

Polskiego Domu Sierot w AvondaIe 
niechaj nadeśie swój adres a poślemy mu 
numer okazowy bezpłatnie. 

Kto nadeśie dwóch nowych Abonentów 
i sam zapłaci prenumeratą na jeden rok, 
ten otrzyma małą książeczką do nabożeń- 
stwa, jako pamiątką od Sierotek. 

Na żądanie wysyłamy wszystkie numera 
od początku bieżącego roku. 

Adresować należy: 
"CIEDATA" 81 Ingraham St. 

MEKU1A CHICAGO, ILL. 

A. J. KWASIGROCH, 
Agent ubezpieczenia od ognia, 
Członek Firo Underwritors AjbocIaUou. 

A SEKURUJĘ od ognia w najlepszycl 
kompaniach — wyrabiam wszelki* 
papiery legalni 

165 W. BlacŁhawk St, CHICAGO, ILU 
TELEFON MONROE 842. 

Ogła«ajc!« •!$ w Dzłen. Chlcagoiklm. 

Przyjdźcie 
do mnie jeżeli cierpicie na Jaką- 
kolwiek cnorotą oka. Jestein 
doświadczonym okulistą, .wiąc 

Biopę wam przypasować oapo- 
wiedne okulary (odl.00 wyżej) 
albo dać potrzebno medycyny. 
Leczę choroby uszu. oczu, 
curdla i płuc, oraz wszelkie do- 
lecliwoici mężczyzn, niewia6t, 
i dzieci. Egzamluacjra darmo. 

I Prof, Dr. A. Ramser, ©W 
| 4.">6 Milwaukee At. blisko ChlcngoAy. 

Gdzio koło 
i światła sią 

obracają. 

Godz. oflsowe:— od Ptej rano do 9ti»j 
wiecz. każdego dnia; w Niedzielą 
od Otej rano do Sciej po południu. 

Dr. Geo. Hulla 
Polski 
Dentysta 

Dobrze wykonu- 
je wszelkie pra- 
ce podług najno- 
wszego systeiuu 

1 po najnizezycn cenacu. 

606 West 18« ul., Lab»Sk,W 
Godziny ofisowe: od 6ej rano do 9 wiecz. 

W Niedziele od 8 rano do 12 w południe. 

j DR. N. SCHRAYER, 
POLSKI DENTYSTA. 

DoGrze wykonnje wszelkie prace poaing najnow* 

ezego eyetemu, 1 po najuiźazej cenie. 

638 MILWAUKEE AYE. i CENTER. 
Godziny ofl«o\ve: od 8 rano do 9 wlecz, 

w Niedziele ou 0 rano do 4 po pofc. 

DR. J. i CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzień od 9 rano do 8 wiecz. 
rfyj Mil\ 
koo Ave, 179 W. DiJisionSt. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ I CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee Av. 
GODZINY: Od 8—12 rano. Od 2—5 po poł. 

i po 7-mej wieczorem. 
«- TELEFON MONROE 2480. — 

Kijnika Oczu 
w szpitalu Matki Bożej z Nazaretu 

róg- Learitt al. i Hnddon Atc. 

W każdy Poniedziałek 1 Czwartek 
o godzinie ^3-ciej po południu. 

DR. W. S. 5CHRAYER, 
Polski Lekarz i Chfrnrg. 

441 Noble St. Tel Monroe 1554• 
Specyalieta we wszystkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet i dzieci. Jeżeli wss lani nio ulo- 
c/.ą przyjdźcie do mnie. — God/.iny ofisowe: 
do 9 r.uio, od 1—9 wiecz. Proszą dobrze zau- 

ważyć nr. domu i przyjść wprost do ofisu. 

Firmt sałato na to roku 1871 

Aug. Burlłe- 
Pokrywacz Dachu. 

Obejrzy dach darmo 1 povrle Ile kosztować la- 
dzie reperacja. Materyały na dach. 

Qfl» i tklad: 100-104 W. Superior 8U, 
Ttty&n Monrot tea. bllzko Halit ed, ChlMf*. 

DR. F. H. BOOTH, 
281 W. JIOBTH 1TEKUE. 

Telefon ftonroe 605. 
Oodrlny oflsowe: ptno do godziny 0:3O,pe 

południu od 18-1 1 J—7, 

WYSZŁA Z DRUKU 

KSIĄŻECZKA POD TYTUŁEM: 

DO UŻYTKU 

MINISTRANTÓW, 
zawierający także porządek życia. Książe- 

czka ta jest oprawna w czarne płócienne bar- 

dzo trwałe okładki. Cena egzemplarza lOc. 

Zamawiającym w większej ilodcl odstępuje 
się odpowiedni rabat. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACYI 

DZIENNIKA CHICA60SKIEG0, 
141-143 W. Division St., CHICAGO. 

ŻYWOT 
PANA NASZEGO 

Jezusa Chrystusa 
Z CZTERECH EWANGIELI8TÓW ZEBRANY 

I UŁOŻONY POTRZEBNYM WYKŁA* 
DEM POWIĄZANY, A UWAGAMI 

OBJAŚNIONY; 
TUDZIEŻ 

DZIEJE APOSTOLSKIE 
DZIEŁO 

ES, DE LIGNT, S. J. 

Cena 90c. Na przesyłkę lOc. eitra. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACYI 

DZIENNIKA CHICA60SKIE60, 'u1^Cago!iłl? 8t" 


