
Juan-Szi-Kaj. 
Podobnie rewolucyi z 111 r. 

rewolucya chińska z 1913 r. byb 
dziełem tajnych towarzystw. 
C hę lały one zagarnąć w swe ręc< 
rząd kraju i istotnie udało im się 
obalić dynastyę mandżurską; nu 
zdołały wszakże usunąć starego li 
sa, który uchwyciwszy mocn^ 

dłonią ster państwa, nie myśli gc 
wypuścić, owszem, nietylko chce 
sam jak najdłużej korzystać z o- 
woców swych zabiegów i prac.lecj 
nabyte dobro pragnie przekazać 
potomkpm. 
Juanszikaj (gdyż o nim tu mo- 

wa ̂  zdaniem przyjaciół i nieprzy- 
jaciół, zdradza anibicye napole- 
ońskie. 

C zy zdoła osiągnąć zamierzony 
cel któż to wie? Za wcześnk 

jeszcze bawić się w przewidywa- 
nia. W każdym radzie faktem jest 
że zwalcza on tajne towarzystwa 

Paraliżujące jego działalność, 

czem, naturalnie, ściąga na siebie 

gniew. 
Nie znaczy to bynajmniej, by 

był ort zasadniczym wrogiem tych 
towarzystw. Owszem, prawdopo· 
bnem jest, że niegdyś należał dc 

któregobądż z nich, gdyż inaczej 

niepodobna by sobie wytłómaczyc 
szybkiej jego karyery. W Chi- 

nach bowiem, poza koteryami, 
niemożliwem jest dojść do wła- 

dzy. 
Sama nawet walka Juanszikaja 

przeciwko tajnym towarzystwom 
bynajmniej nie dowodzi, że nie 

jest on ich członkiem. Owszem, 

posługiwanie się jednemi towa- 

rzystwami przeciwko drugim u- 
wazać należy na zupełnie prawdo- 
podobne w działalności tego mę- 
ża, nie przebierającego w środ- 

kach, który dziś gotów jest dep- 
tać to, co czcił wczoraj i co być 
może, czcić będzie jutro, gdy w 

tem uzna swój interes. 
Kilka słów o przeszłości Juan- 

szikaja da nam lepiej poznać tego 
bądź co bądź niespolitego męża. 
Jako młody oficer gwardyi ce- 

sarskiej, Juanszikaj z niezwykłem 
zuchwalstwem obalił plany cesa 
rza Kuang-Su i utrwalił regen- 

cję 
przebiegłej cesarzowej Tse- 

Kuang-Su doszedł właśnie do 

pełnoletności i zamierzał zrzu- 

cić z siebie nieznośną opiekę ce- 
sarzowej-wdowy. Będąc przeko- 
nań postępowych, chciał też poło- 
żyć kres wpływom partyi konser- 

watywnej. Najwybitniejsi mini- 

strowie mieli być skazani na 

śmierć, a 1 se-Hi — na dożywot- 
nie więzienie. 
Jakim sposobem Juanszikaj 

dowiedział się o spisku — trudno 
orzekać. Najprawdopodobniej zo- 
stał o tem poinformowany przez 

tajne towarzystwa. Jakkolwiek- 
bądź, zjawił się on śmiało przed 
obliczem cesarzowej-wdowy i za- 
wiadomił ją o wszystkiem. 
Następnej nocy pawilon cesar- 

ski został otoczony potrójnym 
kordonem straży i Tse-Hi, jak 
furya, wpadłszy do sypialni ce- 

sarza, dała mu do wyboru zrze- 

czenie się tronu lub natychmia 
. stówą śmierć. Nazajutrz edykt 
cesarski oznajmił światu, żc 

Kuang-Su, dotknięty nagłą nieu- 
leczalną chorobą, składa rządy w 

ręce swej dostojnej opiekunki. 
Zamach powyższy utorował Ju- 

anszikajowi drogę do ^ najwyż- 
szych dostojeństw. Przyznać trze- 

ba jednak, że dostojeństwa te nie 

przewróciły mu w głowie, że zdo- 
łał zachować pośród nich takt, pe- 
łen godności. 
Jednoczesna zagadkowa śmierć 

Tse-Hi i Kuang-Su położyła kres 

powodzeniu Juanszikaja. Młoda 

cesarzowa nie mogła mu daro- 

wać upadku męża i, jak mówią, 

Juanszikaj przypłaciłby życiem 
zamach ówczesny, gdyby nie in- 

terweneya mocarstw. Zmuszony 

był wszakże opuścić dwór i wy- 

jechał do swych olbrzymich 
dóbr, gdzie może pozostawałby 
dotychczas, gdyby rewolucya nit 

wywołała go znowu na widownią 

dziejową. 
Zbyteczna przypominać, że po- 

wołany na ratunek dynastyi, dał 

sie długo prosić; że, udając obro- 
nę interesów tronu, przyspieszył 
upadek Mandżurów ; że, odniósł- 

szy ostateczne zwycięstwo, zanie- 

chał prześladowania nieprzyja- 
ciół, by ich tem sobie pozyskać; 
że, słowem, pracował jedynie dli 
siebie. Wszystko to bowiem są 

rzeczy zbyt świeże, by mogły byc 

zapomniane. 
Takim jest Juanszikaj, prezy- 

dent młodej republiki chińskiej. 
Biorąc pod uwagę tę przesz- 

łość jego, zarówno jak umysło- 
wość chińską, trudno przypuscic, 

powtarzam, by nie był on człon- 

kiem tajnych towarzystw i by 

zwalczał je zasadniczo wszystkie. 

Zresztą zakazy jego dotyczą tyl- 
ko tych towarzystw, które mu 

stoją na przeszkodzie. Co więcej, 
zbyt dobrze zna on swych roda- 

ków by sądzić, że zakazy owe są 
skuteczne. Wiadomo bowiem, ze 

w Chinach rzeczy zakazane ist- 

nieją sobie najspokojniej i że nie 

może być inaczej. 
Istotnie, czyż nie byłoby naiw- 

nością przypuszczać, że urzędnik 
prześladować będzie towarzystwo 
którego jest członkiem? Otóż w 

Chinach co najmniej 90 proc, u- 

rzędników, od najniższych aż do 

najwyższych, należy do tajnyc i 

towarzystw. Wprawdzie me u- 

mieszczają oni, jak przed paru la 

ty, swych stopni kabalistycznych 
na biletach wizytowych, pozosta- 

ją jednak ściśle związani z towa- 

rzystwami, które ich wyniosły n<! 

urzędy i pomagają im w piasto- 
waniu takowych. 
W kraju tak zacofanym, jak 

Chiny, wśród ogólnie panującego 
zamętu, policya jest wprost bez- 
silna, tak, że mandarynowi niepo- 
dobna wprowadzić w życie żadne- 
go rozporządzenia ani schwytać 
złoczyńcy bez pomocy tajnych to- 
warzystw, które zazwyczaj wy- 
bornie znają i sprawców i wszy- 
stkie szczegóły każdego przestęp- 
stwa, spełnionego w promieni 1C 
mil. 

Należenie więc do tajnych to- 

warzystw jest w Ghinach niejaka 
koniecznością, by dojść do urzę- 
du i sprawować takowy. 
Zakazy prezydenta nie zdoła- 

ją tu dokazać niczego. Dotknięte 
nimi towarzystwa zmieniają tylko 
nazwę i w dalszym ciągu prowa- 
dzą swą działalność. Zresztą za- 

kazy powyższe mogą mieć jesz- 
cze pewne znaczenie w stolicy, a- 
le prowincya nic sobie z nich nie 
robi. 

Słowem, tajne towarzystwa w 
Chinach jak istniały, tak istnieją. 
Owszem, z dniem każdym niemal 

przybywają nowe. Dowodem 

choćby towarzystwo „Białego wil- 
ka ', które zamordowało katolic- 

kiego zakonnika; Związek żelaza 
i krwi", który obiecuje 20,000 pia 
strów za każdego zamordowane- 

go mandaryna pierwszej klasy, a 
8,000 za zabójstwo urzędnika niż- 

szego stopnia; wreszcie stowa- 

rzyszenie „Tong-men-hui", które 
odegrało ważną - rolę podczas 
.'pierwszej rewolucyi, a niedawno 

znowu wystąpiło na widownię 
pod zmienioną nazwą „Sin-tong- 
men-hui" itp. 
Ustawy tajnych towarzystw nie 

wymagają komentarzy. Oto np. 

statuty stowarzyszenia „Sirt-ton-- 
men-hui": 

Art. I.—Głównym celem towa- 

rzystwa jest zgromadzenie wszy- 
stkich członków byłej partyi 
„Tong-men-hui" i wogóle uczo- 

nych chińskich, posiadających na- 

leżytą odwagę. 
Art. II.—Towarzystwo ma so- 

bie za zadanie mordować tyra- 

nów, piastujących władzę w Chi- 
nach, by tym sposobem przyczy- 
nić się do stworzenia prawdziwej 
republiki chińskiej. 

Art. III.—Dla osiągnięcia tego 
celu członkowie winni przygoto- 

wywać broń, bomby etc.; narzę- 
dzi tych dostarcza im także to- 

warzystwo. 
Art. IV. — Członkiem towarzy- 

stwa może być każdy Chińczyk u- 

czciwy i mężny, który ożywiony 
jest umiłowaniem powyższego ce- 
lu i otrzyma rekomendacyę pię- 
ciu członków. 

Art. V.—Towarzystwo posiada 
swe biura i filie w Mukdenie, 

Hankou, Szanghaju, Hantchou i 

Kantonie. Pragnący zapisać się na 
członków mogą tam otrzymać 
świadectwa. 

Art. VI.—Wszyscy członkowie 

powinni miłować się nawzajem i 

nieść sobie pomoc wzajemną, tak 

pod względem finansowym, jak 
wobec niebezpieczeństwa. 

Art. VII. — Członkom zabrania 

się niezgód wzajemnych. 
Art. VIII. — Jeśli członek o- 

śmieli się przeciwdziałać celom 

towarzystwa, zostanie skazany na 

śmierć. 

Art. IX. — Podobnież karę 
śmierci pociąga za sobą zdrada ta 

jemnic towarzystwa. 
Art. X. — Jedynie posiadający 

świadectwa członkowskie mogą 

wchodzić do domów towarzyst- 
wa : inni zostają rozstrzelani. 

Art. XI. — Członkowie nie pła- 

cą żadnych składek. 
Art. XII. Członkowie nie mają 

prawa pokazywać swych świa- 

dectw członkowskich .osobom, ni? 

należącym do stowarzyszenia, a- 

ni nawet żonom własnym, jeśli te 

nie są zapisane w poczet człon- 

ków towarzystwa: sprzeniewie- 
rzających się w tym względzie 
czeka śmierć. 

Art. XIII.—Młodzież obojga 

płci, powyżej lat 15, może by- 

przyjmowaną na członków towa»« 

rzystwa. 
Art. XIV. — Kto dostarczy to- 

warzystwu broni lub materyałów 

wybuchowych uważany za hono- 

rowego członka. 

Art. XV. — Kto sfabrykuje 
broń lub materyały wybuchowe 
dla towarzystwa, albo zamorduje 

kogo z wyższych przedstawicieli 
tyranii obecnej, ma być uważany 
za zasłużonego członka towarzy- 
stwa. 

Art. XVI. — Członkowie vKnni 

mieć w poszanowaniu honoro 

wych i zasłużonych członków to- 

warzystwa i otaczać ich opiek? 
według możności. 

Art. XVII. — Każdy członek 
ma prawo znać wszystkie tajemni 
ce towarzystwa. 

Art. XVIII. — Port Szangha- 
ju, gdzie istnieje organizacya ge- 
neralna, winien być uważany za 

miejsce ogólnych zebrań wszyst- 
kich członków. 

Art. XIX. — Towarzystwo od- 

płaca swym członkom koszta pod 
róży, podejmowanych w jego ce· 
lach. 

Art. XX. — Rodzina członka, 

któryby utracił życie dla towa- 

rzystwa, otrzymuje odszkodowa- 
nia. Jeśli członek zostanie ran- 

nym, towarzystwo zapewni mu 

dożywotnią pensyę. 
Wracając do Juanszikaja, nie- 

podobna nie stwierdzić faktu, że. 

niemożliwością jest, by zdołał 011 

pokonać w Chinach towarzystwa 
tajne; ostatnie zaś będą toczyły 
przeciw niemu nieubłaganą walkę, 
dopóki nie zapewni im szerokie- 

go udziału w rządach krajem. 
Chcąc oprzeć się tajnym towa- 

rzystwom, może Juanszikaj zwró- 
ci się ku chrystyanizmowi i cu- 

dzoziemcom? Był czas, gdy wie- 
rzono w możliwość urzeczywist- 
nienia tyoh nadziei; dziś należy 

patrzeć na nie pesymistycznie. 
Ten sam Juanszikaj, rzekomy 
wielbiciel katolicyżmu, oddaje 
pochwały protestantom i ostate- 

cznie uznaje konfucyonizm za 

religię państwową. Ten sam Juan- 
szikaj, nadzieja misyonarzy, u— 

stanawia, jako obowiązujące 
wszystkich urzędników państwa, 

peryodyczne ofiary bóstwu Nie- 
ba i Ziemi, ipsofacto zamykając 
dostęp do urzędów publicznych 
tym, których przekonania nie po- 
zwalają na te zabobonne prakty- 
ki. 

Próżna katolicy, protestanci, 
mahometanie ślą protesty: kon- 

fucyonizm będzie religią pań- 

stwową Chin, ponieważ tak chce 

Juanszikaj. 
Oczywiście, prezydent, jaki 

przystało na Chińczyka, potrafi 
lawirować, by nie urazić nikogo. 
W razie potrzeby ma przecie wy- 

godny parawan swej niekompeten 
cyi konstytucyjnej. Potrafi on do- 
skonale zasłaniać ; się parlamen- 
tem, gdy^ten ostatni pełni .jego 

wolę; w przeciwrtyfn zaś razie z 

właściwą sobie stanowczością u- 

mie przywołać paHament do po- 
rządku. W danej kwestyi komisya 

znaczną większością wydała wnio 
sek przychylny, a Izby, oczyszczo 
ne z członków opozycyi, uchwalą 

wszystko, czego prezydent żąda I 

Co do ludu ,ten oczywiście nie 

będzie miał nic przeciwko przy- 
wróceniu starych zabobonów, 

które mu są drogie. 
Przypuszczać można, że do 

tryumfu konfucyonizmu nie dosz- 

łoby za panowania żywiołów, któ- 

re pierwsza rewolucya wyniosła 
do władzy, a druga strąciła w 

dół. Żywioły te były przeciwne u- 
stanowieniu religii państwowej 
raczej w celu ułatwienia propa- 

gandy niewiary. 
Dla katolików ostatecznie wy- 

chodzi to na jedno. Katolicyzm 
nie miałby w owych żywiołach 
żadnego poparcia, owszem prze- 
ciwnie. Utrwaliwszy swą władzę, | 
postąpiłyby z nim one, jak postę- 
puje Juanszikaj, którego zuch wal· 
stwo wzrasta w miarę, jak sta* 

nowisko się umacnia. 

Przyjęte jest mówić, że . era 

krwawych prześladowań w 

Chinach skończyła się. Istotnie, 

nie są one tam obecnie przewi- 
dywane. Natomiast czasy prze- 
śladowań cichych zdają się do- 

piero rozpoczynać. Za pomocą u· 
chwał parlamentu łatwo będzie 

ta- 

mować propagandę chrystyaniz- 
mu, tembardziej, że naogół Chiń- 

czycy mają do niego wstręt, 
u- 

ważając każdego nawróconego 
ro- 

daka za zdrajcę ojczyzny, odda- 

nego cudzoziemcom. 

Stopień napięcia prześladowań 
religijnych w Chinach zależny 

jest od stanu interesów kraju.Je- 
śli w danej chwili zdaje się wiać 

pomyślniejszy wiatr dla chrześci- 

jan, dowód to, że Chiny uwikła- 

ne są jeszcze w trudności wewnę- 

trzne. 

Z wszystkiego, co powiedzia- 
no wyżej, wypada konkluzya na- 

stępująca: 
*1. Misyonarze katoliccy w Chi- 

nach winni korzystać z każdej 

chwili, gdyż jutro może praco- 

wać już nie będą mogli. 
2. Należy liczyć się z działal- 

nością tajnycih towarzystw, 
u- 

trudniających propagandę w 

Chinach, tembardziej, że liczba 

tych towarzystw wciąż wzrasta. 

? G. S. 
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Tragiczny koniec 

wyprawy przez 
Afryk;. 

Rozszarpany przez leoparda. — 

Historya wyprawy. — Cięikie 

koleje. — Niebezpieczeństwa. 

Niedawno temu pisaliśmy o 

tych odważnych Anglikach, któ- 

rzy wybrali się w podróż samo- 
chodem przez Afrykę z Przylądka 
Dobrej Nadziei do Kairu. Opi- 
sywaliśmy podróż jednego z nich 

przez belgijskie Kongo, to znów 

„przejażdżkę" trzech z nich na 

rowerach przez lasy i gąszcza a- 

afrykańskle. Można było spodzie- 
wać się, że podróżnicy jeszcze nie 

jedno o swych zajmuiący»:h pr,-j 
godach opowiedzą, opiszą niezna- 
ne zakątki „Czarnego kontyten- 
tu". Niestety, wyprawa zakończy- 
ła się równie nieprzewidzianie jak 
tragicznie. Dusza całej ekspedy- 

Icyi, doświadczony turysta, sports- 
man i podróżnik, kapitan Kelsey, 
umarł wskutek ran, zadanych mu 

1 
przez rannego leoparda na polo- 
waniu. I tak skończyła się wypra- 
wa po ujechaniu 2800 mil ang. 

niedaleko doskonałego gościńca 
do Rodezyif skąd z łatwością, mo- 
żna było zrobić resztę drogi, już 
tylko trzecią część podróży. 
W lipcu 1913 r. opuszczała wy- 
prawa Anglię, żegnana bardzo u- 

roczyście przez króla, który przy- 
jął członków w pałacu Bucking- 
ham, życząc im szczęśliwej dro- 

gi, księżniczka z Argyll nadała i- 

mię swoje samochodowi, którym 
miano jechać przez Afrykę, a śmia 
li podróżni, żegnani serdecznie 

przez publiczność wyruszyli z An- 

glii do Afryki na pokładzie parow- 
ca„Balmoral Castle". W trzy ty- 

godnie później obsypywano ich 

różami w Cape Town, gdzie ich 

nadzwyczaj gościnnie podejmował 
lord Gladstone, który ofiarował 

im sztandar angielski, sztandar 

ten służy dziś za całun zmarłemu 

przywódcy wyprawy. 
Do ekspedycyi tej należało sze- 

ściu ludzi: kapitan Kelsey, Pi- 

ckersgill Cunlife, hr. Cornegliano, 
J. Scott-Macaskill, Cunlife i Cor- 

negliano towarzyszyli wyprawie 
jako renomowani myśliwi na gru- 

bego zwierza, Scott-Brown w cha- 
rakterze fotografa, Samochód, 

skonstruowany przez „Argyll Mo- 

tor Company" zbudowany był od- 

powiednio do bezdroży i terenu, 

który go w Afryce czekał. Kapi- 
tan Keysel, który przez jakiś czas 

służył w Południowej Airyce, wie 

dział, jakie trudności napotka. 

Był to jednak człowiek niezmier- 

nej siły woli i cierpliwości. Prze- 

szkody piętrzyły się 2 każdym 

dniem, droga stawała się zupełnie 
niemożliwa,, ale kapitan Kelsey 

był nieugięty. 

„Louise of Argyll" wyruszyła 
z Kapsztatu 29 sierpnia zeszłego 

roku; uczestników jej, ślubują- 
cych, że bez względu na trudności 

postawią na s wojem, żegnała ser-| 

dec Z nie. cała angielska kolonia.A- 
le zaledwo ujechano 37 mil ang., 

zepsuł się radyator. Była to pier- 
wsza poglądowa lekcya trudności, 

jakie dalej czekały. Przedewszyst- 
kiem należało zmniejszyć wagę 

wozu. Kiedy po pięciu dniach ru- 

szyli dalej, pozbyli się już najnje- 
zbędniejszych nawet przedmio- 
tów. Nie mieliśmy ani namiotów, 

ani kołder a drugie ubranie na 

zmianę należało do zbytków, 
o 

których nawet marzyć wolno nie 

było —pisze (iilliland. Z Worce- 

ster droga prowadziła przez cu- 

downy kraj o majestatycznych 
górach wzdłuż rzeki Hex ; podróż 
odbywała się gładko, krajowcy 

witali ekspedycyę wsżędzie uprzej 

mie. 

Ale naraz zaczęły nadchodzić 

telegramy donoszące o coraz to 

1 nowych przeszkodach i powątpie- 

wające o tem, czy uda się wypra- 
wie dotrzeć do celu. 

Wciąż coś się psuło, to benzy- 
na wyciekała, to znów zgubiono 
naczynia do gotowania. Wyprawa 
przez jakiś czas nie miała żywno- 

ści, to znów wóz ugrzązł w bag- 
nie czy w mule rzecznym 

i nie 

mógł się poruszyć ; dopiero za po- 

mocą mułów wyciągano go. Zjeż- 
dżano przez omyłkę w bezdroża, 

więc trzeba było ścinać stojące w 

drodze drzewa, młotem kowal- 

skim rozbijać głazy ; naraz roz-- 
chorował się mechanik. Trzeba 

I było postarać się o nowego, rzecz 

nie łatwa w okolicy leżącej w od- 
ległości 70 hiil ang. od W odospa- 
dów Wiktoryi. Trzeba było zno- 
wu czekać. Mijał miesiąc jak wy- 
prawa opuściła Kapsztat a zaled- 
wo 16 dni jechano; prawda, że 
przez ten czas zrobiono przeszło 
1540 mil ang. 

Mijając Kimberley* Johannes- 
burg, Petersburg i Mazungę 
„Louise of Argyll" przybyła do 

Buluwayo, gdzie powitali ją też 

członkowie miejscowego klubu 

automobilistów. Stamtąd przez 

Wodospady Wiktoryi i Broken 

Hill udała się wyprawa do Wan- 
kie, w okolice, w których biali się 
rzadko pokazywali. Dnie mijały 
monotonnie. Wstawano o czwar- 

tej rano przed wschodem słońca i 

po spożyciu filiżanki kakao z kil- 
ku biszkoptami, przeglądano wóz, 
pakowano rzeczy i o pi$tej wyru- 
szano naprzód. Co krok trzeba by- 
ło ścinać drzewa, wyrównywać 
drogę, to znów wracać. Zwykle 
do jedenastej godziny wyprawa 
robiła pięć mil ang., i naraz zja- 
wiała się jakaś rzeka albo jej do- 

pływ; przeprawa przez rzekę za- 
bierała znowu kłlka godzin cżasu. 
Do ósmej wieczorem robiono zno- 
wu pięć mil. W Wankie cztery ty- 

godnie czekano na nowego mecha- 
nika, z początkiem grudnia wyru- 
szono z Deka, ósmego stycznia, 
po przygodach z jadowitemi mu- 
chami, z motorem, z błądzeniem w 

gęstwinie, minąwszy wreszcie wo- 

dospady Wiktoryi, „Louise of Ar- 

gyle" przybyła wreszcie do Bro- 
ken Hill w Rhodezyi. Tam trzeba 

było miesiącami czekać na przy- 
bycie rezerwowych części wozu, 

który przerobiono i jeszcze lepiej 
zastosowano do terenu. Można 

teraz było wziąć o 16 galonów 
więcej benzyny a prócz tego róż- 
ne potrzebne przedmioty. Po po- 
wolnej a żmudnej jeździe podróż- 
nicy, napastowani przez jadowite 
węże i muchy „tsetse" przybyli 

do Kaszitu w środkowej Afryc< 
jadąc ścieżkami, wydeptanen 
przez słonie, przystając na brz< 

gach rzek, rojących się od hipopc 
tamów i krokodyli,bdzeni w nc 

cy rykiem krążących lwów. 
Aż wreszcie kapitan Kelsey zg 

nął. 
Polował on na leopardy w okc 

licy zarosłej wysoką trawą. Tat 
rzucił się na niego zraniony prz< 
zeń léopard, zmiażdżył mu jedn 

rękę i ciężko poranił. Ranneg 
przywieziono do misyi państw; 
Mcwfat w Chitambo, nidalek 

Serenie; było to 12 kwietnia rc 

ku 1014. Jego towazyszów p< 

dróży nie było w Chitambo. L· 
nim ich znaleziono ,zanim mog 

pospieszyć do łoża chorego, m 

nął miesiąc. Stan chorego był bai 

dzo groźny, postanowiono ted 

przenieść go w lektyce do Kasz 

tu, odległego od Chitambo o 10 

mil ang., a stamtąd wysłać kolej 
do szpitala w Broken Hill. Jede 
z Anglików poskoczył do Chiwel 

we, gdzie mieszka lekarz sprc 

wadził go do rannego. Lekars 

widząc, że zaczęła się już gar 
grena, przystąpił niezwłocznie d 

opieracyi, podczas której kapita 
umarł. Ciało jego owinięte \ 

sztandar angielski pochowano 
na mogile ustawiono xwyczajn; 
wielki głaz, na którym jego towi 

rzysze wyciosali nazwisko utnai 

łego. . 

•Wyprawa pozbawiona kierów 
nika nie mogła ruszyć dalej. Sa 

mochód zostawiono w Kaszitu i 

członkowie ekspedycyi udali si 

do Broken Hill, skąd wrócą di 

Kap^ztatu. 

HAMMOND. IND. 

W następujących agenturacl 
można zamawiać „Dziennik Chi 

cagoeki"; Stefanoweki, 127 - 

156-ta Ul., F. B. Hall, 141 Sible; 

ul., J. Krysiński, 058 Amee avc 

WARTOŚCIOWE PREZENTA 
•f dawane kaidem sakupnem 

MALT STOUT 

lub BOHEMIAN 
piwa, wyrabianego praea 

West Side Brewery Co. 
i aa wv*r<Scenie próśnyoh butelek. 

Jednakie, gdy raa spróbujecie jakiekolwiek a tycH 
produktów a preaentaml lub bea 

Bodziecie je pić z powodu ich świetnej doskonałości tylko. 
Wesy atkie butelkowane pod doskonale aanitarnyml 
warunkami w naaiym nowym Q100,000*00 

aakladaie butelkowym pray 

MareHfield Avenue i Augusta ulicy 
gdaie goście tf aawaaa mile witani. 

CENA NIE JEST WYSZA. «ATUNEK WPROST NIEZRÓWNANY. 

Próbne pudlo praekona wae. Piasek pa katalog praaii. 

CHICAGO 

Telefon Monroe 304. 

W Bankes' składach Kawy 
Specyalne zniżenie cen kawy na naszą 31-szą 

Rocznice przez cały miesiąc lipiec! Cena zniżona 

o 2c na funcie kawy każdego gatauka. Smaczna 

26c kawa, funt 24c. Dobra Santos kawa, funt 17c 

Specyalnie mocna kawa, funt 15c przez co dajemy 
naszym kostumerom $3,000 w jednym miesiącu. 

ZACHODNIA STRONA: 
l373łłU«raulte« Avenue 
DM MUwiukf* Avenue 
1045 Milw*ufcee Avenue 
1510 W Madison Street 
«30 W. Madison Sire«i 
lftU W. CbicMO Avenu· 
18» Blue Islsn Avenue 
TTW W. North Avenue 
1917 S. Helsted Street 
18» S. Hiieted Street 
1818 W. Utli Street 

Stoi W. Stad Street 

POŁUDNIOWA STRONA; 

3033 WenthwortH Avenue 
un A Hftisted Street 
47» S. AehUnd Avenu· 

PÓŁNOCNA STRONA 
406 W. Division Street 
W0 W. North Avenue 
WM0 Lincoln Avenue 
»ł4 Lincoln Avenue 
3<i3 N. Clark Street 

Niebezpieczne 
I tkie takie, które nie są specjal- 
nie ślifowane i zastosowane do 
óos do krórych są prze*nae>to- 
ne. U nas oczy trasże są zbadane 
i specyalnie zastosowań* w po- 
koju egzaminacyjnym przez do- 
świadczonych optometrye- 

IW. OiegifUti w 9WUIU1 auiiUi 

Wszystkie nasze szk7a są ślifowane tutaj na miejscu pod bezpośred· 
nią superwyzya egzaminatora i dlatego są ślifowane i rznięte stosow- 
nie do wymagań kaédej osoby. 

Będąo wyłącznymi fabrykantami okularów i szkieł jestśray w etanie 
wykonać robotę taką jaką się nie znajdzie w zwykłem składzie lub pra- 
cowni optycznej. 

Stłuczone szkła ssjrbko zastępujemy nowemi bez względu czy są u 
nas kupione lub gdzieindziej.. 

Zupełne zadowolenie gwarantujemy. 

Najkonpktnejsiy i ląfpifkiUf· 
ety zakład 0|rtjaty w mieide 

*kiptr> 
Wtśd· alcwaUr. —***,tmCMQOAWL· 
——" I I <1 I I » lll'l 

Idoktor a. lit vin 
fia I ml—If niw 

835 Milwaukee ave., róg Elstoii ave. 

Koszt jest 
bardzo mały. 
$1 za lecze- 
nie z medy- 
cyną wh|d. 

Leczy ćhóroby mczyzii, dam 
1 diieoł właeneml medycynami 
Zwraca ajsecyalną wagę na wattlki· 

chronicine choroby 
<3«<1<lny oflMWai Od 9 raao dq 9 wieczo- 

rem kaftdefo dniL W· czwartki popołudni· 
wyłącznie leczy caoróby kobiece. 

Telefon Mobroe 5734 

Odwiedza pa 
cyentów, we 

dnie i w nocy 

Każdego cza- 
ta gdy zaiąd. 

Ostatnia Sposobność! 
Nabycia książek i nabożeństwa 

Za Pot Ceny. 
rt r*i r> |S <**> A ^ 

WESTCHNIENIE 
DUSZY 

Książka do nabożeństwa 
dla dzieci, piękna skórko- 
wa oprawa, 192 stronic. 
Wielkości 3x2J. Specyal- 
nie tylko po 

40c 

Królowo Korony 
Polskiej 

Zbiór nabożeństwa cało- 
rocznego z dodaniem 
Drogi Krzyżowej, Pieś- 
ni. r a z Koronki i 
Różaców do N. M. P. i P. J. 
wydanie nowe. Okładka skó- 
rzana, epecyalnle po 

Zdrowaś Marya 
Zbiór nabożeństwa codzienne· 

go, z dodaniem Różańca do N. 
M. P. ł Pana Jesusa, Drogi 
Krzyża Jezusowego, Gorzkich 
Żali i niektórych Pleśni, 320 
stronic. Książka stósowna dla 
starszyoh, oprawa skórkowa % 
klamerką, regrular. cena 1.25. 
Specyalnie tylko po 

7Se 

PERŁY 
NABOŻEŃSTWA 

Zbiór modlitw w różnych 
okolicznościach życia dla 
wiernych kościoła Rzym- 
sko Katolickiego. 246 etro 
nic, książka oprawna w 
skórkę. Soecyalnie po 

eOc 

Na apracda* w biune 

Dziennika Chicagoskiego 
1457 W. Division ul* Chicago, UL 

i.:» oit .. .4, 


