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CfliNY I CHIŃCZYCY. 
Jan Grzegorzewski. 

(Ciąg dalszy.) 
VI. 

Syn nieba, jego przybytek, jego stosu
nek % niebem i ziemią. 

Dla ludu "stu rodzin," żyjącego 
przewodnią myślą patryarclialną ro
dźmy i kultu przodków, dla tego 
największego liczebnie olbrzyma na 
kuli ziemskiej, opierającego organ i-
zacyę państwową na tejżs samej my
śli przewodniej, enianaeya jedności i 
władzy musiała się skupić na tak 
ideal nem, niepochwytnem a rozle
głem wcieleniu koncepcyi ojcowstwa, 
które zdolne było nadać tylko bez
graniczne pojęcie bezbrzeżnych ob
szarów nieba: ziemi, eteczny łącznik 
wspólnego ojcowstwa i państwowej 
jedności władzy, potrzebnej nadto 
dla zcementowania narodowości cen
tralnej chińskiej z innemi, obcego 
pochodzenia tatarsko-inongolskiemi 
ludami. Dla tego cesarz jest "ojcem 
i matką" wszystkich Chińczyków, 
jako taki w myśl zasady Konfucyu-
sza odpowiedzialny etycznie za swo
je dzieci i za swoje czyny, a jako 

syn nieba niewidzialny i nieograni
czony zasadniczo w wykonywaniu 
swej władzy. Ze zaś nadużywać jej 
nie może, przeto z jednej strony wła 
dza ta jest ograniczona przepisami 
normująoetni każdy krokjego życia, 
zawartemi w setkach tomów etykiety 
i rozporządzeń,wykonywanych przez 
jego Radę, a z drugiej, by taka od
powiedzialność zewnętrzna nie ob
niżyła poziomu i uroku jego władzy 
idealnej, musi on być niewidzialnym 
i ukrytym w swoim pałacu. 

Pałac cesarski w Pekinie, położo
ny we środku grodu cesarskiego, 
czyli grodu "żółtego, z dala od mia
sta chińskiego, a tuż przy mieście 
tatarakiem, tworzy jakby oddzielne 
miasto, zamknięte dla ludzi obcych 
i zowiące się "Miastem Zabronio-
nem." Tu przebywa cesarz z dziesią-
tekiem tysięcy kobiet, rzezańców, 
urzędników, służby i członków swej 
rodziny. 

Forma pałacu przypomina czworo
bok wydłużony, otoczony wysokim 
murem, który okrywa dachówka żół
ta. Po nad każdą z licznych bram,jak 
również na czterech rogach muru 
wznoszą się wieże wyniosłe i prze
stronne. Tylko starsi wiekiem ksią
żęta mandżurscy mają wolność przy
bywania konno do bramy wewnętrz
nej. Portal ma około dwudziestu kro
ków głębokości i nad sobą piękną 
lOggię; po za nim małe podwórze 
prowadzi do trzeciego portalu zwane
go Tuan-Men. 

Po przebyciu bramy południowej 
wohodzi się np podwórze i przekra
cza się fossę głęboką, napełnioną wo-
dą, po pięciu unistach, ozdobionych 
parapetami i pilastrami, posągami 
Sin i innemi rzeźbami z marmuru 
białego.Troje wrot prowadzi na pięk
ne podwórze Tai ho-Tian, w którego 
głębi widać również pięć bram ubo
cznych. Podwórze to, z prawej i z le
wej strony okolone portalami, porty
kami i galieryami o balkonach, pod-
trzymywanemi kolumnadą. Całość 
się składa bardzo effektownie. W 
północnej stronie tego podwórza 
znajdują się wspaniałe appartamenta 
Tai-ho-Tian z komnatą cesarską. 
Wchodzi się tam po pięoiu wscho
dach z przedniego marmuru białego, 
z których każde mają po czterdzieści 
dwa stopnie. Wschody środkowe 
przeznaczone są tylko dla samego 
cesarza. Przylegające do nich dwa 
inne rezerwowane dla książąt i man
darynów pierwszej klassy, a dwa in 
ne węższe—dla rzezańców i office
rs w pałacowy oh. W dniu noworocz
nym albo w inne dni ceremonialne, 
mandarynowie podług stopnia god
ności gromadzą się na owem podwó 
rzu Tai-ho-Tian. Cesarz siedzi w sa
li na tronie; książęta krwi, ministro
wie i dostojnicy pierwszej klassy 
otaczają go. Przedstawiciele władz 
cywilnych i wojskowych składają 
hołd swemu władcy, padając kilka
krotnie twórcą na ziemię i bijąc o 
nią czołem. W tej też sali cesarz u 
4ziela auayencyi książętom zagrani
cznym i ambass&dorom. 

Po za Tai-ho-Tianem idą z obu 
stron passage, na których znajduje 
eię cały szereg appartamentów, po
przedzielanych podwórzami mniej 

Nowa Apteka 
przy ulicy Lagrange. 

Nmiejszem mam honor zawiadomić Szanowną Publiczność, źe otworzyłem nową aptekę przy 
rogu ulic Lagrange i Hausman, obok storu M. Szwajkowskiego, i zaopatrzyłem ją we wszelkie ma* 
teryały aptekarskie najlepszego gatunku. 

Mam zawsze na składzie medycyny, chemikalia, patentowe medycyny, mydło perfumowane, 
artykuły toaletowe, gąbki, skórki zamszowe, i t. d. 

Mam takie książki szkolne, tabliczki syfrowe, ołówki, kajety, papier i wszelkiego rodzaju po
trzeby szkolne. 

Recepty doktorskie staraunie napełniam z najlepszych drugeryi. 
Proszę publiczność o poparcie tego nowego przedsiębiorstwa w Polskiej dzielnicy, zapewniając 

grzeczną, rzetelną i pospieszną obsługę, a ceny niższe, niż gdzieindziej. 
Z USZANOWANIEM, 

J. M. McCANN, Właściciel 
Apteki przy ulicy Lagrange, narożnik Hausman, obok storu M. Szwajkowskiego. 

lub więcej rozległemu Siódmy z tych 
appartamentów zowie się Saląprze-
wyniosłą, a ósmy Wielką salą śred
niej wysokości. Do dziewiątego, zwa
nego Salą zgody najwyższej cesarz 
przybywa dwa razy do roku dla kon
ferowania nad sprawami państwa ze 
swymi ministrami i prezesami trybu
nałów. Dziesiąty appartament zowią 
Portalem Nieba Surowego, jedenas
ty Przybytkiem Nieba Pogodnego, 
i ten jest najwyższym, najwspanial
szym i najbogatszym ze wszystkich. 
W podwórzu, poprzedzającem go, 
wznosi się rodzaj śpiczastej wieży 
miedzianej, wysokości 12—15 stop, 
ozdobionej wielką liczbą figurek ład
nie wykonanych. Z każdej strony 
wieży stoi żarownia mosiężna pozła
cana, w której dniem i nocą pali się 
kadzidło. Dwa następne appartamen
ta zwane Pięknym * przyjemnym 
domem środkowym tudzież Domem 
przyjmującym niebo, tworzą z po
przedzającym partyę budynków,któ
re właściwie można nazwać pałacami 
cesarskieir.i. W nich to bowiem właś
ciwie rezyduje cesarz, cesarzowa 
panująca, królowe i damy pałacowe. 
Budynek cesarza i cesarzowej ma 
mury i bramy wynioślejsze od bu
dynków królowych i dam. Cała ta 
partya pałacu przerznięta jest kana
łami, ma wodotryski, jeziora, ogro
dy, sady etc. Cesarzowa wdowa prze
bywa na zachód od dworu Tai-ho-
Tiam w dużym i pięknym pałacu, 
który się zowie pałacem Litości i 
Spokoju. Na zachód zaś od rzeczo-
nego podwórza wznosi się inny pałac, 
zamieszkiwany przez następcę tronu, 
od chwili, kiedy jest już dezygnowa-
ny-

(Dalszy ciąg nastąpi). 

W eToN'G 
Szczęśliwa sierota. 

St. JOHN'S ASYLUM, 
KENTON, KY., 9 paźd., 1891). 

W naszym domu'sierfit znajduje nią pierotft IB 
letnia cierpiąca od liłt kilku na chorobą nerwów. 
Czasami wstaje w nocy, drzijc ze strachu i gada
jąca z gorączki, ucieka 1 tuli miądzy starszeml 
przed jakąś wyobraźnią. Z wielką truduoflcią 
tylko można ją dostać napowrót do łóżka. W 
przeszłym roku, Pastor Koenig, bądąc u nas na 
wizycie, epontNzt'f;! ją 1 radził nam aby jej dawać 
„Korni i^'N Nerve Tonic" • sam dostarczy way 
nam kilka butelek tego lekarstwa. Po użyciu 
pierwszej butelki stan zdrowia wielce SIQ pole
psz/l, a po użyciu drugiej, i wiqcej do tego czasu 
supełnle wyzdrowiała tak te teraz jest wesołą i 
ssczęAliwą istotą. A zatem każdy cierpiący na 
chorobą nerwów powinien używać Pastora Koeni
ga „Nerve Tonie". 

WISL. KS. UILLBBHAND. 

Na żądanie czytelników posyła
my piękną ksią£kt} o chorobach 
nerwów darmo. Hiednym nawet 
to lekarstwo posyłamy bezpłatnie 

Lekarstwo to wynalazł Pastor Koenig, zamie
szkały w Kort Wayne, Ind., w roku 1876, i od tego 
czasu pod jego dyrekcyą przygotowuje Je 

KOENIG MED. CO., Chioago, III. 
Cena: butelka $1,00: 6 za $5.00; butelki wląkszO 

po $1.75; t> za $!).00. Do nabycia w Łptekach. 

W Toledo sprzedaja: 
Hohley & Co., 002 So. St. Glair st. 
Herman Prinz, 557 Nebraska avenue. 

DARMO. 

J^ECEPTY DOKTORSKIE* 

STARANNIE \v\ KONYWAM 
Q uzywajec najlepszych chemikalij. 
iiiinHimiiiiiinnii •.llłiiiaiiaiiiiliMiMi.lltaattiaiit. 

Polecam medycyny patentowe wszelkiego 
rodzaju, pigułki, zioła, krople, sarsapa-

rille i inne 
ARTYKUŁY TOALETOWE. 

Perfumy i piękne rzeczy na podarunki 
..••Cygara, tytoń, tabakę, papierosy.... 

| CENY NIZKI£. 
M E BURLEIGH, Dorr & Junction are 

P. A. McGAHAN, 
ADWOKAT, 

1M6 Gardner PI., R6g Superior i juoiaot 

N A  K O W A D Ł O !  

Si FAB TRZEWIKÓW 
DOPIERO OTW A.RTO W 

"ULU" BEE HIVE STORZE! 

PAN W. L. ROATH, Zarządca z naszego Oddziału Butów, był na 
Wschodzie aby zakupić kilka licytowanych składów Obuwia gdzie 
zakupił przeszło 500 paczek obuwia po jego cenie. Nie ma u nas cen 
zanadto wygórowanych; za małe pieniądze możecie wybrać sobie obuwie 
jakie chcecie. Sprzedajemy buty taniej o 50 c. na dolarze. Przytacza-
tu listę towarów uważamy za zbytecznie. Każda z naszych sprzedaży za-
dowoluiła najwybredniejsze wymagania kupujących. 

OTWARCIE APTEKI. 
616 MAIN ULICA, MT. PLEAS ANT, PA. 

Stor, dawniej zajmowany przez J. Harkinsa, został otwarty w ponie-
zdiałok, dnia 26 Września. Mam na składzie zawsze świeże i dobre medy-
°yny> oraz zioła aptekarskie, a sprzedaję wszystko bardzo tanio. Mam 
czysty spiritus, nie podrabiany wodą. Cokolwiek zapotrzebujecie, to dla 
Was sprowadzę natychmiast, gdybym nie miał na składzie. Polacy i Sło
wacy w moim storze są traktowani tak samo grzecznie, jak Amerykanie. 
Przyjdźcie i przekonajcie się. 

H. M. 
Z uszanowaniem, 

DUNCAN, M. D. 

Chorągwie i oznaki 
DLAGTOWARZYSTW 

Najtaniej można dostać u 

B. A. HARKS 
524 Superior St. Cleveland Ohio 

rXSKURSYA 
. J  

PP. STANISŁAW JOKIEL I JAN IDZIKOWSKI Polscy ekspedytorzy 

Fisher Eaton & Co. "Bee Hive." 

Ubrania Gotowe 
UBRANIA DLA UCZNIÓW SZKOLNYCH, W NAJROZMA
ITSZYCH GATUNKACH. TAKOŻ SPODNIE DLA UCZ
NIÓW SZKOLNYCH PO 

25 C. I 45 C. 
STOSOWNIE DO WZROSTU. 

Bracia Weber, 
409-411 MONROE ST. 

Henryka Lewisa 
POLSKA TENERALNA Ą GEJSCJA, 
WYMIANA 

l'1'KMKDZY. 

INTERES 

BANKOWY. 

ASEKURACJA 

OD OGNIA 

I NA ŻYCIE. 

PLENIPO

TENCJE 

SĄDOWE. 

Naprzeciw 
Wielkiej Poczty, 

Karty okrętowe wyrabia wraz z drogą kolejową, z miejsca zamieszka
nia, a2 na miejsce przeznaczenia. Podług woli podróżnych ściąga ich 
pr/.ez Hamburg, Bremen i inne znaczniejsze porty europejskie do New 
Yorku, Baltimore, i t. d. O przybyęiu podróżnych uwiadamia krewnych 
lub znajomych. 

KARTY 

OKRĘTOWE. 

potrzebują tłumacza lub faktora, który ich daremnie gdziein
dziej wodzi. 

HENRY LEWIS, 325 SUPERIOR ST. 

Co dzień tego lata z Chicago 

I MILWAUKEE 
DoHofą Parku - Pulaski u— 

Są to najbliższe polskie kolonie od Chicago i Milwaukee. 
Zwyczajna cena tykietu z Chicago wynosi tylko $5.94; z Mil. 
waukee $3.39; my zaś dla zakupników gruntów (farm) zni-
żąmy tą cenę: z Chicago o $2, a z Milwaukee o $1, czyli 25 prct. 
Tykiety te będą dobre na czas dłuższy, aby można sobie obej
rzeć dokładnie więcej farm. 100;000 Akrów urodzajnej ziemi 
porosłe] pięknym lasem, z małemi polankami, jeziorkami i stru
myczkami, w zdrowym klimacie, gdzie żniwa, inwentarz i targi 
zawsze zadawalniają farmera. Ceny nizkie, termina wypłaty 
łatwe. 
V Pi,9<5 r6fPy.cb. koleji dochodzi do tych kolonij; również kilka linii o-
wn w pobliżu. Powyżej wymienione ceny biletu uzyska każdy 
kto sie do nas -głosi. Mapy i cyrkularze poselamy bezpłatnie.) 

H9Weat Water Street, 
MILWAUKEE, WIS. J. J. H0F LAND 00. 

SK..MS 
WW 

.Czy jesteś..PRZY ŻYCIU. 
Czy możesz CZYTAĆ 

... Czy możesz ZAPPAMIĘTAĆ"'"'.' 
iCKCel«- Z AOSZ( ZĘDZIĆ 

,.$10, $15 lub w ENIĄDZACH 

f EEIDZ DO AUSTINA 
I wypróbój WYBOKORAMIKNNĄ MASZYNĘ NR."9 

Jest to najlepsza maszyna 
Sprzedawana jak NAJTANIEJ. 

NIE żadamy ... PROCENTÓW 
Próba dla każdego BEZPŁATNA 

Potrzebujemy AGENTÓW.... 
• BIORO 317 ADAMS UL. TELEFONU NR. 608i' 

IkŚzkM M2.AU 
ta- it? 

MEBLE! 
Adams 

Bardzo tanio sprzedają 

& Kuhrt, 
623 Monroe st., cor. Erie. 

NIK ZAPOMINAJCIE ZOBACZYĆ 

Dobrego Samarytanina, 
Króla Lekarzy! 

Który posiada dyplom z sławnego 
Kolegium Marsh'a, z Albany, N. Y. 

SPECJALISTA NA OCZY I USZY. 
Powie każdemu na jaką chorobę jest 

chory, nie pytając się o nic. 

P o r a d a  d a r m o .  
Nie podejmuje 8i«j leczyć żadnej choroby, kt6-

rejby nie uznał za nie do wyleczenia. Praktykuje 
przez40lat jako lekarz.a jakospecjalistaprzezSO 
lat: we wszystkich krajach jest aobrze znany Le
czy wszystkie chorob;- chroniczne. Choćby inni 
doktorzy uznali wasz* chorobą za niewyleczalna. 
to DOBKY SAMARYTANIN może wan., pomódz. Ty-
siące ludzi już wyleczył, którzy długo cierpieli 
anie mogli być przez innych lekarzy wyleczeni. 
Ludzie ci wszędzie ROZGŁASZAJĄ imię DOBFKGO SA 
HAKYTAKiNA, I swym znajomym go polecają. 

B R O W A R  P O D  L W E M .  
WY Iv AKIA 

NAJLEPSZE PILZENSKIE I STARE 
LAGROWE PIWO. 

Przez powiększenie naszego zakła
du jesteśmy w stanic* dostarczać pi
wo nail^sze, najstarsze i najpożyw-
nie^sze. Nasze piwo butelkowe t.s. 

*LI0N PILSENER EXPORT" 
pozyskało sławę, jako najlepsze piwo 
butelkowe wświeoie. 

tar Piwo to sprzedaje w Cleve-
laudzie i Newburgu 

THEO.HTMAN, Agent. 
Vfce VlalM-SnhiboinBei Brewing ddmpoiiy, 

-CINCINNATI, O* 

. ara! iż, dychawice, re*, 
ty, katar, cierpienia żo„ 

wszystkie choroby prywatne! 
< Porada prywatna i w sekrecie zachowana. Jeżeli nie może kto przyjść do doktora osobiście to mn. 
e napisać sw6j adres, wiek i urzysłać trochą włos&w, oraz 2. ceni. marka pocztowa to natvchm^ 
loetauie odpowiedź listowna. Wszystkie listv naleiv Disać ą p v 10 natycnmia8t 

J.H.ANDREWS, M.D. 607 MONROE ST., 
T O L E D O ,  O  H  I  0 .  

t* 

I NA WYPŁATĘ. 

Zapraszamy Wszystkich Polaków, aby raczyli odwiedzić nasz sklep, i zo
baczyli nowy zapas mebli, jakie co dopiero sprowadziliśmy. Mamy dywa
ny, firanki, parawany, piece; w ogóle wszystko co do mieszkania potrzeb
ne. Odebraliśmy wielki zapas wózków dla dzieci. Słowem: Jesteśmy w 
stanie umeblować wam mieszkanie skromnie a gustownie, lub jak najwyk-
wintniej a to wszystko dostać możecie za bagatelg. bowiem za mał& go
tówkę. Przyjdscie z rana. Sktad nasz otwarty co dzień wieczorem. 

GOLDBERG & JACOBSON, 
NO. 434 ULICA SUMMIT TOLEDO. 


