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PRZEGLĄD 
POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ. 

Chicago, 25go maja. 
Dotychczas słyszeliśmy o spra- 

wie Marokka głosy państw, po- 
średnio lub bezpośrednio intereso- 

wanych. Redakcya londyńskiego 
"Standarda" otrzymuje teraz 

sprawozdanie swojego specyalne- 
go korespondenta, 
wysłanego w głąb Marokka 
dla zbadania stanu opinii samych 
mieszkańców. Wyjmujemy z tego 
sprawozdania najciekawsze ustę- 
py. 

Pisząc 18 kwietnia z Mogado- 
ru, donosi korespondent, że wró- 
cił tam z Marrakeszu, miasta naj- 
wybitniej afrykańskiego w Ma- 
rokku.W domach i dokoła mecze- 

tów, po wsiach i oazach, w baza- 

rach i nawet w osadach trędowa- 
tych koło Elhary — wszędzie mo- 

wa jest tylko o tegorocznych nie- 

urodzajach i o grożącej inwazyi 
niewiernych. Niepodobna przyto- 
czyć wszystkich prze- 
sadnych i niedorzecznych po- 

głosek, szerzących się po kraju od 
oceanu aż po góry Atlasu, ale go- 
dną uwagi jest rzadka w tym kra- 

ju, a dziś wyraźna jednomyśl- 
ność opinii. "Święci— ludzie u- 

mysłowo słabi, o których krajow- 
cy mówią, że ciała ich są na zie- 

mi, a dusze na łonie Allaha — u- 

lemy, nauczyciele, prowincyonal- 
ni szeicy, i kaidzi, spokojni kup- 
cy wreszcie, wszyscy są mocno 

zdecydowani stawić intrygom eu- 

ropejskim energiczny opór. Wszy- 
scy też uznają, że niewiele pora- 
dzą na "dyabelskie armaty" cu- 

dzoziemców, jeżeli cały Islam nie 

powstanie razem. Patryotyczne 
matki powtarzają dzieciom, że 

czas się zbliża, kiedy wszyscy wy- 

znawcy prawdziwej wiary muszą 

wyruszyć na "Świętą wojnę" — : 

dzieci mówią o tem na pół z trwo- 

gą i dumą. 
Korespondent rozmawiał z je- : 

dnym z najpotężniejszych "wazy- 
rów" na południu, członkiem u- 

dzielnie panującej rodziny Filali, 
która niegdyś władała nad zje- 
dnoczonem królestwem Marzake- 1 

szu i Fezu. Człowiek to rozsądny, 
nie fanatyk, który patrzał oboję- 
tnie na wprowadzanie przez suł- 

tana Mulai Abd-el-Aziza zacho- i 

dniej kultury Marokku. Wazyr 
mówił beznamiętnie, ale z wielką 
siłą przekonania, o stanowisku, j 
zajmowanem dziś przez samych 
Marokkanów — unikał starannie, 

wszelkiej aluzyi do konwencji 
anglo francuzkiej. "Akcya cesa- 

rza niemieckiego — mówił — jest 
Marokkanom o tyle tylko na rękę, j 
o ile utrudnia akcyę reprezentan- 1 

iów Francyi we Fezie, na dworze , 

sułtana. Niemcy są nam tak samo 

obojętne, jak Francya, nie łudzi- 
my się bynajmniej myślą, że ce- 

sarz niemiecki nie ma innych za- 

miarów, jak tylko starać się, aby 
u nas panował ład i spokój. Wie- 

my doskonale, że, jeżeli jedno ( 
mocarstwo poróżni się z drugiem 
tu w naszym kraju, to nie dzieje 
się to z troskliwości o nas. Mocar- 
stwom zdaje się, że kraj nasz jest 
towarem, który można kupić lub 

sprzedać". 
Korespondent wyraził zdanie, 

że francuzki program reform mo- 

że przywrócić spokój w kraju, 
przypomniał brak rozwoju i po- 
stępu, publicznego bezpieczeń- 
stwa. Na to "wazyr" odparł: "Za- 

późno mówić mi teraz cokolwiek 
na pochwałę Francyi! Jej słowa 

są białe jak moja "dżellaba" 

(płaszcz), jej serce czarne jak ot- 

chłań. Mv Francyi nie wierzymy. 
Czemu ona wkroczyła z ogniem i 

mieczem do Tuatu i Tidikeltu, do 

Igli i Figigu? Pan mój, sułtan, za- 

dał to pytanie francuzkiemu "ba- 

szadorowi" (posłowi), a odpowie- 
dzi nie było. Jeżeli Francya chcia- 
ła nam dopomódz do wejścia na 

wasze ścieżki zachodnie, to cze- 

mu nie poparła waszego własnego 
(angielskiego) "baszadora", kie- 

dy on radził nam ściągać podatki 
według praw, tak, 
jak to wy u siebie 
robicie? Kiedy wasz kraj i Fran- 

cya były w nieprzyjaźni tu na na- 

szej ziemi, to Francuzi brali, co 

im ich armaty dawały, nie dopu- 
szczali was do żadnej roboty. Te- 

raz, kiedy jest między wami przy- 

jaźń, czy myślicie, że damy im 

wszystko, czego zażądają? Mąż 
każdy 11 nas i każde dziecko pój- 
dzie wprzód na nich, choćby tyl- 
ko z kijami i kamieniami". 

Na przedstawienia, że opór był- 
I by niemożliwy przeciw europej- 

skiej broni, "wazyr" odpowie- 
dział: "Kraj nasz, jak zauważy- 
łeś, nie posiada ani dróg bitych, 
ni mostów, niema u nas obfitych 
zapasów żywności dla wojska. A- 
le są u nas mężowie, których nikt 
nie zwyciężył od czasu upadku 
dynastyi Idrizi. Szeryfowie Filali 

rządzili w kraju dłużej niż 290 
lat, jest jeszcze wiele górskich 
szczepów całkiem niepodległych. 
Jesteśmy narodem wojowniczym, 
nawet gdy nas różnią niesnaski, 
a "dżahada" (wojna święta) nas 

zjednoczy." 
* 

Z Wiednia donoszą, że chmury 
zaczynają się znowu gromadzić 
na widnokręgu niemiecko cze- 

skim. Powodem tego ich groma- 
dzenia się jest znana sprawa 
dwóch wyroków Najwyższego 
trybunału w kwestyach języko- 
wych. Rzecz szła o to, że pewien 
adwokat wniósł do magistratu 
niemieckiego miasta Liberca po- 
danie w języku czeskim. Magi- 
strat podanie to zwrócił mu z nad- 

mienieni, że jest ono napisane w 

języku dlań niezrozumiałym. 
Wtedy ów adwokat odwołał się 
do namiestnictwa i ministerstwa, 

żądając, aby one nakazały magi- 
stratowi w Libereu przyjąć to jego 
podanie. Kiedy ani namiestnic- 

two ani minsterstwo spraw we- 

wnętrznych nie uczyniły zadość 

jego prośbie, adwokat wystąpił 
z zażaleniem do Trybunału pań- 
stwowego, a Trybunał wydał wy- 

rok, że ponieważ w Czechach są 

dwa języki krajowe, -czeski i nie- 

miecki, przeto magistrat w Liber- 

eu powinien przyjąć podanie w 

języku czeskim. 

Drugie zaś rozstrzygnięci? 
Trybunału administracyjnego na 

korzyść Czechów było następują- 
ce: Jakiś Czech wniósł czeskie 

podanie do Wydziału powiatowe- 
go w Eger (Chleb). Wydział po- 

wiatowy jako w kraju niemiec- 

kim, odrzucił to podanie. Ów 

Czech odwołał się do Wydziału 
krajowego, Wydział polecił Wy- 
działowi powiatowemu w Chlebie 
przyjąć podanie, wtedy wydział 
powiatowy chlebski odwołał się 
z zażaleniem do Trybunału admi- 

nistracyjnego, a Trybunał admi- 

nistracyjny przyznał racyę Wy- 
działowi krajowemu. 

Owóż te dwie rezolucye trybu- 
nału Najwyższego zirytowały w 

wysokim stopniu posłów niemiec- 

kich z Czech; odbyli oni konfe- 

rencyę, na której uchwalili pro- 
test przeciw owym orzeczeniom 
Najwyższego trybunału i w pro- 

tcścic tym powiadają, że dopóty 
nie zaprzestaną walki, aż język 
niemiecki bezwarunkowo za pań- 
stwowy uznany nie będzie. 

W związku z tern "Slavische 
Corresp." ogłasza rozmowę z wice 

prezesem klubu czeskiego drem 

Stranskym, który powiada między 
innemi: Gdyby te uchwały brać 
na seryo, potrzebaby zwątpić w 

możliwość pokojowego wyjścia z 

sytuacyi. Zdaje się, że uc,hwałe 
tę powzięli tylko, aby zamasko- 

wać niechęć do zaprzestania ob- 

strukcyi w sejmie czeskim, idzie 

więc im wyłącznie o sprowoko- 
wanie Czechów. Jest możliwe też 

że posłowie niemieccy z Czech 

rozgoryczeni są z powodu, że 

przy rekonstrukcyi gabinetu za 

mało ofiarowują im portfeli. Nie 

po raz pierwszy Niemcy rozbija- 
ją rokowania ni? ze względów 
rzeczowych, ale -czysto osobis- 

tych. Jasnem jest, że posłowie 
czescy nie mogą przyjąć do wia- 

domości podobnej enuncyacyi, 
zwłaszcza, że skierowaną jest 
przeciw judykaturze Najwyż- 
szych trybunałów austryackich, 
owianych duchem niemieckim. 

Hr. Sylva Tarouca również 
bardzo ostro wyraża się o nie- 

mieckiej uchwale. Toż samo w u- 

miarkowanej "Konsery Corresp". 
doznaje uchwała niemiecka bar- 
dzo ostrej oceny. 

n 

UWAGI 

Nigdzie może nic uwydatnia się 
olbrzymia różnica pomiędzy teo- 

ryą a praktyką tak bardzo, jak w 

kraju "nieograniczonych możli- 

wości", w Stanach Zjednoczo- 
nych Ameryki Północnej. 

W teoryi panuje tu ''wolność, 
równość i niepodległość" iście 
idealna. W teoryi społeczeństwo 
tutejsze nie dzieli się na klasy. W 

teoryi przeto "nienawiść klasowa" 
w tym kraju jest niemożliwą. W 

teoryi wszyscy mają równe pra- 
wa. 

* 

W innych krajach nie ma tego 
wszystkiego w teoryi. 

Ale w innych krajach przecież 
taka równość i takie równoupra- 
wnienie ludzi wszelkich klas, ta- 

ka "bezklasowość", że się tak wy- 

razimy, istnieje w praktyce przy- 

najmniej — w kościołach I szko- 

łach, bez względu na to, jakiego 
wyznania to są szkoły i bez 

względu na to, czy szkoły są wy- 
znaniowe, czy bezwyznaniowe. 

* 

Zasadę, że wszyscy ludzie są 
równi przed Bogiem, wyznają 
wszystkie kościoły na ziemi. Ża- 
den reformator żadnej religii, nie 

poważył się przeciw tej właśnie 
zasadzie wystąpić. Przeciwnie, 
założyciele każdego wyznania, 
każdej sekty, starają się na pod- 
stwie tej zasady zyskiwać zwo- 

lenników w każdej klasie społe- 
cznej, bez względu na narodo- 
wość lub rasę, i bez względu na 

majątkowe stosunki lub stopień 
wykształcenia ludzi. 

I najmożniejsi, najwpływowsi, 
o ile jeszcze nie zupełnie pozba- 
wiają się wiary, — chociażby 
gwałcili wszelkie inne urządzenia 
kościelne, -chociażby sami narzu- 

cali się na kierowników Kościoła 

w swoim kraju, — zasadę tę je- 
dną jeszcze uznają, że w obec 

Boga wszyscy są równi, i w pra- 
ktyce okazują się jej wyznawca- 
mi. 

W krajach katolickich cesarze 

i królowie w Wielki Czwartek 
myją nogi żebrakom dla udowo- 
dnienia swojej pokory i swego u- 

znania równości przed Bogiem. 
W innych krajach możni i panu- 
jący wspólnie z ubogimi i niewol- 
nikami w nabożeństwach biorą u- 

dział, klękają lub na twarz padają 
w świątyniach i odbywają prakty- 
ki religijne na równi z nędzarza- 
mi. Nie znają też te różne ko- 

ścioły różnicy ras i narodowości, 
a wiele z nich rozsyła misyonarzy 
pomiędzy różne narody, do róż- 
nych krajów, do ludzi i czarnych 
i żółtych i czerwonych, ażeby zy- 
skać dla siebie pomiędzy nimi 
wyznawców. 

* 

W Ameryce w teoryi istnieje 
takie samo zapatrywanie u naj- 
rozliczniejszych sekt tu istnieją- 
cych : ale w praktyce?.... 

Kiedy prżed pięćdziesięciu laty 
paląca była kwestya niewolni- 

lUi : :.K 

ków, kościoły prezbyteryańskie 
stanów północnych energicznie 
broniły zasady równości wszyst- 
kich ludzi przed Bogiem, i mimo 

rozgoryczenia panującego prze- ] 
ciw murzynom, przyjmowały tak- 
że murzynów do swych gmin, do 
swego "synodu". Gminy prezby- 
teryańskie w stanach południo- 
wych podówczas gwałtownie pro- 
testowały i groziły odłączeniem 
się od gmin północnych, jeżeli się 
nie oddzieli białych od czarnych. 
Wtedy gminy prezbyteryańskie 
stanów północnych postąpiły i- 
stotnie z godnością, bo nie ulękły 
się 'groźby i wolały wyrzec się 
swych południowych członków, 
aniżeli sfać się niewiernemi zasa- 

dzie. Rozłączenie istotnie nastą- 
piło, południowcy utworzyli od- 

rębną sektę, zwaną Cumberland 
Prcsbyterian Church, w której 
gmina mruzyńska tworzyła odrę- 
bną filią, a w północnym kościele 
nie robiono takiej różnicy. 

* 

Działo się to, jak nadmieniliś- 

my, przed 50 laty. Teraz zaś, 40 
lat po ukończeniu wojny domo- 

wej, po wyzwoleniu murzynów i 

zrównaniu ich w obec ustaw ame- 

rykańskich, po pogodzeniu się 
Północy z Południem, — kościół 
prezbyteryański północny posta- 
nowił także oddzielić białych od 

czarnych i utworzyć z murzynów 
osobne gminy! Stało się to w 

tych dniach, na zgromadzeniu 
generalnej rady kościoła prezby- 
teryańskiego, które się odbyło w 

Winona Lake, Ind.; przyszło po- 
mimo protestu wszystkich mu- 

rzyńskich członków rady do gło- 
sowania nad tą sprawą, i uchwa- 

ła odnośna przeszła 188 głosami 
przeciw 45. Wprawdzie nie brzmi 
ta uchwała w ten sposób, iż mu- 

rzyni "muszą" odłączyć się od 

gmin mieszanych i utworzyć gmi- 
ny odrębne, — ale brzmi, że "wol- 
no" im to uczynić, co w tym wy- 
padku na jedno wychodzi. 

* 

Podczas gdy w wydarzeniu wy- 

żej opisanem rozchodzi się tylko 
o różnicę ras i nienawiść pomię- 
dzy rasą białą a czarną, która do 

takiego postąpienia doprowadziła 
jednę z njwybitniejszych sekt w 

Stanach Zjednoczonych, — inne- 

go rodzaj u "klasowe nienawiści" w 

ostatnich czasach wprowadzono 
do szkół publicznych w Chicago. 

* 

Mówimy tu o wplątaniu szkol- 

nych dzieci w nieporozumienia i 

rozruchy robotnicze, jakie nawie- 

dziły obecnie miasto Chicago. 
'Gdyby tu się rozchodziło tylko 

0 wybryk swawolny samych dzie- 

ci szkolnych, który ostatecznie 

poskromić łatwo, to możnaby je- 
szcze tylko wzruszyć ramionami 
1 nie zaprzątać sobie dalej głowy 
faktem, że tu i owdzie także w 

szkołach pojawiła się "gorączka 
strajkowa". 

Ale 'diodzi tu o to, że te dzieci 

były nakłonione przez rodziców 
lub opiekunów swoich, i że póź- 
niej w pewnych kołach postąpie- 
nie ich nietylko usprawiedliwia- 
no, ale nawet chwalono. 

Jaskrawy to był tym razem do- 

wód na to, że w kraju tym nawet 

dzieci szkolne wciąga się w spo- 
łeczne i polityczne waśnie tak li* 

czne i tak nieraz zaostrzone: 

mniej widocznych może, ale rów- 

nie wyraźnych dowodów znala- 

złoby się dużo, gdyby tylko chcia- 
no tem się zająć, że młodzież w 

szkołach publicznych równie do- 

brze, jak jej rodzice, dzieli się na 

partye polityczne i społeczne, 
które zna tylko z nazwy, a nie z 

ich zasad, ale za to zna doskona- 
le. Chłopcy szkolni dzielą się ró- 

wnie dobrze, jak starzy, na repu- 
blikanów, demokratów lub socya- 

listów, na "trustowców" lub ro- 

botników, na unionistów i nieu- 

nionistów, a co gorsza, powstają 
o to między nimi aż zbyt często 

swary i kłótnie, nienawiści i bi- 

jatyki nawet 
* 

Ale w teoryi, w Stanach Zje- 
dnoczonych panuje równość naj- 
zupełniejsza i nienawiści klasowe 

są niemożliwe... 
W innych krajach panują mo- 

że opłakane pod tym względem 
stosunki, ale przynajmniej ko- 

ścioły i szkoły od nich są wolne. 
o 

Monolog niebieskiego ptaka. 
— Ludzie mówię, że ze mnie bru- 

dny człowiek, tymczasem winien je- 
stem 20 rubli.... praczce! 

I 

! KS. DR. BERNARD SKULIK.' 

Wiele wrzawy narobiło przed 
kilkunastu laty pojawienie się 
między Polonią amerykańską 
młodego księdza, doktora teologii, 
upoważnionego przez Watykan 
do zakładania w kraju tutejszym 
siedzib Stolic.y Mądrości, założy- 
ciela różnych gazet i wydawcy 
różnych dzieł, częścią przez sie- 

bie, częścią pirzez kogo innego 
napisanych. Tym młodym księ- 
dzem był Wiel. ks. Bernard Sku- 
lik, który na razie nie miał wiel- 
kiego powodzenia. Pennsylwania 
nie okazała się dla niego wdzięcz- 
nem polem działania. We Wis- 
consinie nie spoczywał także na 

hóżach, aż wreszcie dostał się do 

dyec.ezyi Peoria, do zdezorgani- 
zowanej polskiej parafii w La 
Salle, 111., gdzie żaden ksiądz 
przed nim nie mógł długo popa- 
sać, gdzie wszakże ustalił się 
"twardy" Szlązak, energiczny ad- 
ministrator i przykładny kapłan i 
Polak — ksiądz doktor. 

Na różnorodną działalność 
Wiel. ks. Skulika można się zapa- 

trywać z rozmaitego punktu wi- 
dzenia. Wolno poddawać tę dzia- 
łalność różnej krytyce. Wolno 

zgadzać się z nim lub nie zga- 
dzać w poglądach, lecz każdy 
człowiek nieuprzedzony, który 
miał sposobność oceniania sto- 
sunków w La Salle przed ośmiu 

laty i przyjrzeć się tamtejszym 
dzisiaj stosunkom, przyznać mu- 

si, że tamtejsza parafia św. Jacka 
kwitnie, że Polonia w La Salle 

cieszy się dobrą opinią w oczach 
innonarodowców, że wyłączna w 

tem zasługa Wiel. ks. Skulika. 
To też poznał się na niefortun- 

nym przed kilkunastu laty krze- 
wicielu idei Stolicy Mądrości tak 

światły i bystrego umysłu biskup, 
jak Najprzew. ks. Spaulding. Po- 

siadamy -dowody w ręku najżyw- 
szego dla ks. Skulika uznania ze 

strony tego biskupa. Posiadamy 
jego list z listopada 1903, poleca- 
jący proboszcza z parafii lasall- 

skiej św. Jacka sekretarzowi bre- 
wów w Rzymie, kardynałowi 
Macchi. Posiadamy inny list, z 

którego przebija radość biskupa, 
że za jego staraniem Ojciec świę- 

ty udekorował naszego rodaka 
orderem Pro Ecclesia et Pontifics 
i mianował go prałatem z prawem 
noszenia fioletów. W listach tych, 
są wymienione różne cnoty i za- 

sługi ks. Bernarda Skulika i to 

nam wystarczać musi, ażeby cno- 

ty te i zasługi uznać za przykła- 
dem wyższej i najwyższej władzy 
władzy duchownej.Zatymże przy- 

kładem uznać je winni nawet ci, 
za których inicyatywą dobrał się 
ktoś do biurka ks. Skulika ażeby 
zawartość tego biurka rozsełać 

pod rozmaitymi adresami — bez- 

imiennie. 

Antagoniści Wiel. ks. Skulika 

zarzucają mu "fałszywą" ambi- 

cyę. Gdzie jest .granica fałszywej 
a niefałszywej ambicyi? Kto ko- 

mu zabroni dobijania się o wyż- 
szy stopień w hierarchii społecz- 
nej? Doktorom teologii i prała- 
tom wolno dobijać się o pastorały 
biskupie, tym o kapelusze kardy- 
nalskie i t. d. Ambicya księdza, 
dobrze zapisanego u przełożonej 
władzy duchownej, stanowi do- 

wód jego-charakteru, który wypa- 

da podnosić, a nie — poniżać. 
Nie winą jest ks. Bernarda 

Skulika, lecz jedną więcej jego 
zasługą, że przerósł o całą głowę 
liczny zastęp swych antagonistów 
pracą i zasługą. 

o 

SPECYALNE CENY NA 
DZIEŃ WIEŃCZENIA GRO- 

BÓW 

koleją "Nickel Platę". Bilety 
sprzedawane będą 2ggo i 30g0 

Maja, do miejscowości W obręb'e 
150 mil od naszego miasta. Wró- 
cić trzeba najpóźniej 3igo Maja. 
Cena biletów kolejowych zniżona 
do połowy. Chicagoska stacya 
mieści się przy rogu Van Buren i 

La Salle ulic, na okręgu kolei 

górnej. Miejskie ofisa biletowe 

znajdują się p. n. iii Adams ul. i 

w hotelu Auditorium Annex. Te- 

lefon Central 2057. x 

o—-— 

— Dzienniki wrocławskie donoszą, 
że w Poznańskiem znaleziono geolo- 
giczne dowody iż znajduję, się tam 

w ziemi żyły naftowe. Zawiązało się 
Już Towarzystwo, które wydzierżawi- 
ło 2000 morgów terenu i zamierza 

eksploatować tam naftę. 
V 

MANIA KĄPIELOWA 
W JAPONII. 

Jedno z pism angielskich poda- 
je zajmujące szczegóły o przesą- 
dnem zamiłowaniu czystości u 

Japończyków. 
Mało jest obywateli w króle- 

stwie mikada, nawet wśród tak 
zwanych kulisów, którzyby uwa- 

żali za zbyteczne wziąć przynaj- 
mniej dziennie, kąpiel o 40 stop- 
niach Reaumura. Jeżeli najordy- 
narniejszy robotnik japoński, za- 

rabiający ciężko na kawałek chle- 
ba zaniedbuje kąpieli codziennej, 
traktowany jest przez swych to- 

warzyszów, jak paryas. W ciep- 
lejszych porach roku klasy za- 

możniejsze kąpią się co najmniej 
trzy razy dziennie. Zimnych ką- 
pieli nie lubią Japończycy. Kąpi<| 
się oni w tak gorącej wodzie, że 

czasem wywiera to niemal takie 
wrażenie, jakby się chcieli żyw- 
cem ugotować. W Tokio, mieście 
liczącem półtora miliona miesz- 
kańców, jest tysiąc łazienek pu- 
blicznych i prawie każdy dom po- 
siada prócz tego łazienkę prywa- 
tną. Po wsiach używają bardzo 
pierwotnego systemu. Na gości- 
niec wywłóczy się wannę i stawia 
ją się na nizkich podpórkach. Na- 

stępnie leje się do niej wodę, pod- 
stawia maleńki piecyk z węglami 
żażrącemi i szczęśliwy chłopek 
włazi nago w oczach wszystkich 
do ciepłej kąpieli. Bardzo pocie- 
sznie opisuje Piotr Loti taką ką- 
piel japońską na świeżem powie- 
trzu: 

"Przed samotnym domkiem" 

przy drodze ujrzeliśmy starego 
chłopa i starą babę. Zdawało nam 

się — a łatwo sobie wyobrazić na- 

sze przerażenie — że gotują oni 

dwa dziewczątka. Niewątpliwie, 
to kanibale! Nad stosem zapalo- 
nych gałęzi stoi wielka wanna z 

dwojgiem dzieci od lat 6—8, któ- 

rych główki otoczone są chmura- 

mi dymu. Chwała Bogu! To nic 

strasznego I To tylko kąpiel. Ale 

wygląda to tak, jakby dzieciaki 
ugotować chciano". 

Gdy się spaceruje ulicami mia- 

sta japońskiego i zagląda także 
na tylne podwórza, widzi się cza- 

sem, jak jedna z córek domu wy- 

chodzi z mieszkania i udaje su 

prosto do wanny. Młoda Japonka 
jest zupełnie naga, ale skoro uj- 
rzy cudzoziemca, nie wstydzi się 
wcale. Uśmiecha się, posyła ukło- 

ny i zanurzywszy się w gorącej 
wodzie po szyję, kąpie się bez ce- 

remonii. Kąpiel trwa zazwyczaj 
długo, ale gdy codzoziemiec po- 

czeka cierpliwie, ujrzy znów mło- 

dą Japonkę, powracającą w ca- 

łym blasku swojej nagości do do- 

mu. 

W okolicach górzystych Japo- 
nii najsilniej rozwinięta jest ta 

kąpielomania. Opowiadają humo- 

rystycznie o jednej wiosce japoń- 
skiej, że mieszkańcy jej dzień i 

noc spędzają w ciepłej kąpieli z 

kamieniem na łonie, aby ich vvo- 

da podczas snu nie zabrała. W' 

niektórych miejscowościach Ja- 
pończycy usprawiedliwiają się 
przed cudzoziemcami, że w mie- 

siącach letnich są brudni, bo ką- 
pać się mogą tylko dwa razy 
dziennie. 

— A ileż razy kąpiecie się w. 

zimie? — pyta podróżnik. 
— Cztery lub pięć razy — od- 

powiadają, — a dzieci włażą za- 

raz do wanny, gdy im zimno do- 

kuczać zaczyna. 
Czystość jest zresztą tanim 

zbytkiem w Japonii. Średnia cena 

wanny w łazienkach publicznych 
nie jest wygórowana. Mydło zo- 

stało wprowadzone do Japonii 
przez Hiszpanów i wyraz na o- 

znaczenie mydła (szabon) jest 
pochodzenia hiszpańskiego. Tu 

i ówdzie używają jeszcze mąki 
ryżowej, która dawniej zastępo- 
wała mydło. 
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— Tężec karku na Górnym Szląsku 
trwa uporczywie. Z "Górnoszlązaka" 
dowiadujemy Elę, że w powiecie kato- 

wickim w pierwszym tygodniu maja 

było 31 nowych wypadków, z tych 
śmiertelnych. 

— Przywrócone zostało probostwo 
w Szynwałdzią w dekanacie wejhe- 
row8kim, na Kaszubach. Istniało ono 

od niepamiętnych czasów, ale od 10 
stulecia niektóre wsie tej parafii przy- 

łączone były do sąsiednich parafii a 

Szynwałd sam stał się filią Kleina. W 
roku 1870 został tam urządzony lo- 

kalny wlkaryat, który teraz zamienio- 

ny został na probostwo* 

* •, .• 


