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Chicago, 13 lipca. 
Jesteśmy w możności po- 

dać dzisiaj już treść projek- 
tu Bułygina, omówionego 
przez ✓ komitet rosyjskich 
ministrów i przedstawiony, 
wczoraj carowi do zatwier- 
dzenia. Projekt ten dotyczy 
organizacyi "dumy" narodo- 
wej. 

"Duma"składa się w przy- 
bliżeniu z 500 członków wy- 
bieranych przez ludność na 

okres 5 lat. Wszyscy człon- 
kowie dumy, razem wzięci, 
tworą jej zgromadzenie o- 

gólne. Niezależnie od tego, 
duma dzieli się na 10 sekcyi. 
Z pomiędzy nich 9 mają wy- 

znaczoną sobie każda specy- 
alną kompetencyę prawoda- 
wczą, dotyczącą tej lub owej 
strony życia państwowego, 
mianowicie tedy: finanse, o- 

świata, sprawy wyznaniowe, 
sprawy administracyjne, 
sprawiedliwość, sprawy woj- 
skowe, komunikacya. Sek- 
cya 10 ma sobie specyalnie 
przeznaczone rozpatrywanie 
sprawozdań finansowych. 

Na czele dumy państwo- 
wej stoi prezydujący, mia- 

nowany bezpośrednio przez 
władzę Najwyższą wedle jej 
uznania. Każda sek,cya rów- 
nież posiada przewodniczą- 
cego, mianowanego przez 
cara z pomiędzy' członków 
dumy. • 

Członkowie dumy otrzy- 
mują od skarbu wynagro- 
dzenie w kwocie 2,400 rb. na 

rok. Nie mogą być pozba- 
wieni wolności osobistej lub 
w używaniu jej ograniczeni 
przez władze administracyj- 
ne, nie podlegają również a- 

resztowi za długi. Za prze- 
stępstwa, popełnione przy 
wykonywaniu lub w związ- 
ku z wykonywaniem swoich 
obowiązków, pociągani są 
do odpowiedzialności na za- 

sadach tych samych i w 

tym samym porządku, co 

członkowie rady państwa. 
Sprawy, rozpoznawane 

przez "dumę", podlegają 
naprzód roztrząśnięciu w 

odnośnych sekcyach, później 
na zgromadzeniu ogólnem, 
poczem przechodzą do rady 
państwa. Uchwały "dumy" 
i rady państwa przedstawia- 
ne są do uznania władzy 
Najwyższej. Projekty pra- 
wodawcże ministrów, odrzu-. i 

cone przez większość "du- 
my" i rady państwa podlega- 
ją zaniechaniu. 

"Duma" państwowa po- 
siada prawo inicyatywy pra- 
wodawczej. Może zobowią- 
zać odnośnego ministra do 
opracowania na wskazanych 
przez nią podstawach nowe- 

li prawnej i wniesienia jej w 

izbie. Oprócz tego "dumie" 
przysługuje prawo interpe- 
lacyi ministrów, t. j. żądanie 
informacyi o ich działalno- 
ści. Jeżeli odpowiedź mini- 
stra "dumy'\ nie zadowoli 
lub jeśli minister bezzasad- 
nie odmówi odpowiedzi — 

wówczas prezydujący ra- 

portuje o tem carowi. 
Z każdego posiedzenia 

"dumy" układane jest urzę- 
dowe sprawozdanie dla -ogło- 
szenia w prasie. Niezależnie 
od tego na posiedzenia by- 
wają dopuszczani przedsta- 
wiciele prasy, których spra- 
wozdania prywatne przed o- 

publikowaniem muszą być 
poświadczone przez prezy- 

dyum "dumy." 
Sesye doroczne "dumy" 

odbywają się w ciągu ter- 

minu, przyjętego dla podob- 
nych sesyi rady państwa. 

Przytoczona część projek- 
tu, według informacyi"Now. 
wrem.", nie spotkała w ra- 

dzie ministrów opozycyi i 
może być uważana za u- 

chwaloną. Natomiast- druga 
część projektu, tycząca wy- 
borów, nie ma jcszcze cha- 
rakteru v; ykończjncgo. 

Istnieją dwa waryaniy: 
wyborów bezstanowych i 

stanowych. Wedle pierwsze- 
go, wybory odbywają się w 

guberniach i miastach, liczą- 
cych więcej niż 100 tysięcy, 
mieszkańców. Liczba posłów 
określana bywa specyalnie 
dla każdej gubernii i każde- 
go miasta, stanowiącego o- 

krąg wyborczy,' w stosunku 
do liczby ludności. Wybory 
gubernialne są trzyklasowe^ 
miejskie — dwuklasowe. W 
guberniach członkowie "du- 
my" państwowej obierani 

bywają przez wyborców gu- 
bernialnych, składających 
gubernialne zebrania wy- 
borcze. AYyborców guber- 
nialnych z kolei wybierają 
powiatowe zebrania wybor- 
cze. Zgromadzenia zaś wy- 
borcze powiatowe składają 
się z ludzi wybranych przez: 
a) powiatowe zjazdy wy- 
borcze, b) miejskie zjazdy 
wyborcze (z miast nie do- 
chodzących 100 tysięcy mie- 
szkańców)', c) zebrania 
gminne. 

Prawo udziału w tych 
zgromadzeniach wybor- 
czych zawarunkowane jest 
posiadaniem odpowiedniego 
cenzuru majątkowego (zie- 
mia lub inna nieruchomość, 
zakład handlowo przemy- 
słowy lub gospodarczy), 
którego wysokości projekt 
Bułygina nie oznacza. Każ- 
da gmina wysyła na powia- 
towy zjazd wyborczy jedne- 
go wyborcę. Miejskie zebra- 
nia wyborcze składają się z 

wyborców miejskich obra- 

nych w Petersburgu na za- 

sadzie obowiązującej tam 

specyalnej ustawy miejskiej, 
w innych zaś miastach na 

zasadzie ogólnej ustawy 
miejskiej z roku 1892. Dla 
uczestniczenia zatem w wy- 
borach miejskich okręgów 
należy bvć właścicielem nie- 
ruchomości lub zakładu 
przemysłowo handlowego; 
w Petersburgu za cenzus u- 

ważana bywa również opła- 
ta podatku mieszkaniowego 
w wysokości 33 rubli. 

Wszystkie kolegia wybor- 
ęzć, zebrania gminne, zgro- 
madzenia wyborcze — wy- 
bierać mogą tylko osoby z 

własnego środowiska. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
•tale wychodzi o 8-mlu ttronlcach. 

UWAGL 

Pewien finansista francuski za- 

uważył, ie ogromną materyalną 
szkodę ponosi Francya przez 

trzymanie się Francuzów swojej 
•sftarej, przestarzałej pisowni. W 

ogromnem mnóstwie wyrazów 
zachodzą — jak wiadomo — tak 
zwane nieme litery "e". ów fi- 

nansista powiada, że Francya po- 
siada 39 milionów mieszkańców, 
z których każdy wypisuje w prze- 

cięciu po 10 niemych liter dzien- 
nie. Czyni to każdego dnia po 

390 milionów niepotrzebnych li- 
ter. Przypuszczając, że na napi- 
sanie jednej niepotrzebnej litery 
zużywa się słekundę czasu, wypa- 
da na dzień 390 milionów zmar- 

nowanych sekund, co czyni 
tnioliona minut, czyli 108,333 g°~ 
dzin. Ponieważ rok roboczy skła- 
da się z 300 dni roboczych, łatwo 

obliczyć, że Francuzi zużywają 
rocznie 32^ miliona godzin na pi- 
sanie niemych, a więc niepotrze- 
bnych liter. Licząc godzinę pracy 

po pół franka (10 centów), otrzy- 
muje się 1634 miliona franków ro- 

cznie, stanowiących 3 i jedne trze- 

cią procentu od blisko pół miliar- 

da franków. Francuzi 'powinni 
wyrzec się tfwej niemądrej piso- 
wni i zarzucić swoje "nieme" li- 

tery. Ich dług narodowy zmniej- 
szyłby się o pokaźną sumę pół 
miliarda franków. Tak utrzymu- 
je pw finansista. Może i w Ame- 

ryce znajdzie się finansista, który 
obliczy, ile drogiego czasu zuży- 
wa się na "spelowanie" ludzkich 

nazwisk, gdyż nie ulega wątpli- 
wości, iż pisownia angielska jest 
jeslzcze więcej pokraczna, niż 

francuska i wcale z wymową .nie 
idzie w parze. Jednakowo brzmią- 
ce wyrazy piszą się niekiedy w 

dziesięcioraki sposób. 
* 

Nikt nie brał na seryo słów 

dzisiejszego mayora miasta Chi- 
cago, wypowiadanych przed wy- 
borami, że dzisiejsze kompanie 
tramwajowe przestaną istnieć po 

upływie kilku miesięcy, poczem 

każdy obywatel miejski będzie 
miał tę przyjemność, że jadąc w 

porządnym wagonie, będzie sie- 
dział wygodnie, a obsługiwać go 
tam będą zamiast niektórych 
kompanicznych obdartusów u- 

grzecznieni miejscy urzędnicy. 
Pan sędzia Dunne, zostawszy 
mayorem miasta, miał sposo- 
bność przekonać się, że siprawa 
"umiastowienia" tramwajów nie 

jest tak łatwą do rozwiązania w 

praktyce, jak w teoryi. Sądy 
amerykańskie nie spieszą się z 

wydawaniem wyroków, jeżeli 
strony interesowane mają zdol- 

nych adwokatów, zasobnych w 

tyle kruczków adwokackich, że 

nietylko termin urzędowania 
skończy się na pewno, lecz skoń- 
czyć się nie może najdłuższe ży- 
cie pana Dunne, a stare grucho- 
ty, zwane karami .kompanii Union 
Traction i innych jak kursowały 
tak kursować "będą. Pan mayor 
miasta zapowiada obecnie, że 

tramwaje miejcie kursować za- 

czną za*dwa lata^ jeżeli ludność 
miasta Chicago zgidzi się pod- 
czas wyboró\v jesiennych na je- 
go nowe plany. Rozumie się, że 

jeżeli nie zgodzi się, sama sobie 
przypisze winę, że sędzia Dunne 
nie dotrzyma obietnicy. 

* 

Z inicyatywy Towarzystwa de- 

mokratycznego zawiązał się w 

Krakowie komitet, do którego, 
oprócz prezydyum wzmiankowa- 

nego Towarzystwa, należy także 
zarząd "Związku Pomocy narodo- 
wej — celem udzielania zapo- 
móg narodowych dla młodzieży 
polskiej z Królestwa Polskiego, 
pozbawionej nauki z powodu 
straj.ku szkolnego. 

Komitet, w miarę Sił i środ- 
.ków, ułatwiał przedewszystkiem 
młodzieży z Królestwa korzysta- 
nie nauki w szkołach krakowskich, 
służąc jej radą, i gdy tego zacho- 
dziła uznana potrzeba, zasiłkami 
piecuężnemi. Ot>eCnie bawi w 

Krakowie kilkudziesięciu abitu- 
ryentów ?zkół średnich z Króle- 
stwa Polskiego, dla których ke>- 
mitet zorganizował naukę prywa- 
tną, mającą na celu przygotowa- 
nie ich do zjożenią w Krakowie 
egzaminu dojrzałości w terminie 
jesiennym b. t. Dla- dwudziestu 
pięciu abituryent&w * stworzył 

komitet bezpłatny konwikt przy 
ulicy Karmelickiej 1. 49.. Jednem 
słowem, komitet rozwnął ściśle 

obmyśloną akcyę, zdążającą do 
tego, aby ci z młodzieży z Kró- 
lestwa, którzy do niego się zwró- 

cili, w terminie jesiennym złoży- 
wszy egzaYnin dojrzałości, uzy- 
skali wstęp do uniwersytetu i 

wyższych zakładów. Od dłuższe- 
go też czasu odbywa się dla nich 

prawidłowa nauka, zorganizowa- 
na i prowadzona przez fachowe 
siły nauczycielskie. 

Powyżsfca wiadomość brzmi 
bardzo pięknie, lecz cóż z tego. 
Wydatki na kształcenie młodzie-- 
ży z pod zaboru rosyjskiego wy- 
koszą 14,500 koron, a zebrano 

i dotychczas na ten cel zaledwie 
6,000 koron. 

* 

Ogłoszono obecnie motywa ko- 
mitetu ministrów petersburskich, 
które go skłoniły do uchwalenia 
"ulg" dla Polaków, przyznanych 
przez cara i przytoczonych przed 
kilku drtiami w łamach "Dzień. 
Chic." Komitet ministrów powia- 
da, że 

"obowiązkiem rządu jest wy- 

powiedzieć się stanowczo co do 

dalszego kierunku szkolnictwa w 

gub. Królestwa Polskiego. Komi- 
tet uznaje przedewszystkicm za 

nieodzowne ustalić pogląd, że w 

widokach rządu nie może oczy- 
wiście leżeć dążenie ku zrosyj- 
szczeniu Polaków i wynarodo^ 
wieniu ich. Takie zadanie .jest 
niewykonalne wobec narodu, któ- 

ry czas długi posiadał byt samo- 

dzielny, oddawna należy do cy- 

wilizacyi zachodnio-europejskiej, 
który przy jej pomocy wytwo- 
rzył ibbie samoistność i wysoce 
rozwinął swój język i piśmienni- 
ctwo. Trudno orzec, jakie środki 

mogłyby zniewolić do wyzucia 
się swej narodowości siedmiomi- 
lionowy naród, zwartą masą za- 

mieszkujący obszar ikraju nadwi- 

ślańskiego (1) na którym inne 

narodowości nie dosięgają powa- 

żnej liczby. Celem polityki na- 

szej winno być osiągnięcie we- 

iwnętrznego zlania się gubernij 
polskich z Rosyą, pojmując przez 
zlanie się nie wynarodowienie 
Polaków, lecz pokojowe włącze- 
nie ich do ogólnego biegu rosyj- 
skiego życia państwowego i moż- 

liwe ich zbliżenie ze społeczno- 
ścią rosyjs\ką przy zachowaniu od- 

rębności wyznaniowych i ple- 
miennych narodu polskiego". 

"Pod tym względem przede- 
wszystkiem należy zwrócić uwa- 

gę na włościan. Stan ten nigdy 
nie brał udziału w ruchu antyrzą- 
dowym w Polsce i rząd przez 
swe szlachetne troski (!) o inte- 

resy włościan sftarał się utrwalić 
w nich wierność dla tronu. 

"Co się tyczy -szkolnictwa, to 

komitet nie wątpi również, że 

nie może ono służyć do celów 

rusyfikacyi kraju, ponieważ cha- 

rakter i sposób myślenia ludzi 

wytwarza się pod wpływem reli- 

gii, rodziny i Społeczeństwa, a 

nie pod działaniem wiedzy ze^ 

wnętrznej, nabywanej drogą lek- 

cyi. — WszeLki cel uboczny w 

wykładach zawsze będzie budził 

dzie budził nieufność do szkoły, 
zawsze będzie podniecająco dzia- 
łał na umysły. Dlatego też za za- 

danie wykształcenia społecznego 
należy posltawić tylko wprost 
sprawę oświaty. Szkoła daje lu- 

dności pewną sumę pozytywnych, 
gruntownie pozyskanych wiado- 
mości i nie powinna budzić podej- 
rzeń, że prócz wyłącznie pedago- 
gicznych, ma jeszcze i inne cele. 
W ten sposób, w całkowitej swej 
mocy, pozostaje i obecnie wyra- 
żona w reskrypcie z roku 1864 
cesarza Aleksandra II myśl o nie- 

pozwalaniu na to, aby^ szkoła za- 

mieniała się w narzędzie dla osią- 
gnięcia celów politycznych". 

Aż dotąd bardzo logicznie roz- 

wija komitet tezę, że szkoła nie 

powinna być narzędziem rusyfi- 
kacyi. Tutaj jednak następuje na- 

gły przeskok w jego rozumowa- 

niu. Oto wykręca on całą kwe- 

styę, ostrzem zwracając ją prze- 
ciwko Polakom przez to, iż twier- 

dzi, jakoby właśnie Polacy po r. 

1831 chcieli ze szkoły zrobić na- 

rzędzie polityczne przeciw Ro- 

syi, wobec czego rząd rosyjski za- 

jąć musiał stanowisko obronne. 
Na ten temat sofistycznie roz- 

winięte rozumowanie doprowa- 
dza komitet do wniosku, "żę wy- 

niki, ostiągnięte już -wskutek ist- 

niejącego systemu szkolnego, po- i 

iwinny być utrzymane; należy 
uznać w zasadzie, że szkoła musi 

po dawnemu pozostać rosyjską, 
lecz z usunięciem wszelkich zby- 
tecznych i jednostronnych obo-, 
wązujących postanowień, które 

mogą. wytworzyć wśród ludności 

fałszywe (!) pojęcie o celach i za- 

miarach rządu w dziedzinie szkol- 
nictwa w kraju". 

Tutaj wytyka Komitet wła- 

dzom szikolnym, że nie stosowały 
się do wskazówek generał gu- 
bernatorów, na co uskarżali się 
swojego czasu Hurko i Imere- 

tyński, a personal nauczycielski 
wywoływał wśród ludności nie- 

zadowolenie wskutek prześlado- 
wania w szkole wszystkiego, co 

polskie, w znacznym stopniu pa- 

raliżując pojednawczą(!) politykę 
generał gubernatorów i osłabia- 

jąc ich wyniki". Jako dowolność 
tedy, wprowadzoną przez zarzą- 

dy szkół, podkreśla 'Komitet za- 

kaz mówienia po polsku przez 
młodzeż poza godzinami szkol- 
ncmi. 

"Co isię tyczy programu śre- 

dnich zakładów naukowych, to 

Komitet nie uznał za niezbędne 
czynić jakichkolwiek zmian. Za- 

pewnienie (wykładów dla pragną- 
cych się uczyć języka polskiego i 

religii katolickiej w języku pol- 
skim, będzie możliwe na mocy 

potwierdzenia danych postano- 
wień Komitetu ministrów". 

W. sprawie szkół wiejskich 
stwierdza komitet bankructwo o- 

becnego systemu rusyfikacyjne- 
go. 

"BOŻE CARJA CHRANI" 

(Wiersz odczytany na obchodzie Ro 

jowskim w liceum W. Niedziałko- 

wskiej we Lwowie 25 czerwca rb.) 

Wróg do nas przyszedł i mówi: Rob- 
jata! 

Niechaj wesołość w waszych sercach 

gości: 
Dziś wam ojcuje pan f władca świata, 
Car miłościwy! Przeszłość wam zaz- 

I drości, 
że za minionych nie śpiewała dni: 

Bożq carja chrani! 

Wraz się wyprężył w takt uderzył w 

dłonie 

I groźne ku nam posławszy źrenico, 
Zaintonował .w współsiepaczy gronie 
Pieśń, która wstydem, oblewa nam li- 

ce 

I kłamać każe chwale da.wnych dni: 

Boże carja chrani! 

Jakto? Na ziemi którą, przodki naszo 

Krwią użyźnili — na ziemi, gdziq w 

tańce 

Z dzidą. moskiewską, polskie szły pa- 
1 łasze, 

śpiewać tu mamy na szyd wielkich 
dni: 

Bożq carja chrani! 

Od starych kopców, od mogił rycerzy 

trłębokie płyną, ku .wnukom westchnie- 
nia: 

Łany dziejowe wielkim krokiem mie- 

rzy 
śmierć i w żałobę świat nam w okrąg 

zmienia, 
A my nucimy — hańbo smutnych dni: 

Boże carja chrani! 

Ojczyste poia poa ciosami ourzy 

Legły pokotem, w borach smukłe so- 

sny 

Chylą, się z żalu, ptak się w locie nu- 

xi ży 
I wody płaczą, a zaslę radosny 
Ma hymn rozbrzmiewać w te rozpa- 

• czne dni: 
Boże carja chrani! 

Nie! Nie! Te{a Język niech uschnie w 

• ! gardziejll, 
Niech bezwład dusze młodzieńcza po- 

I pęta, 
Niżbyśmy kiedy zapomnąć cię mieli, 
I zdradzić ciebią nasza ziemio świę- 

ta, 

Pieśnią co końcem jest twych przysz. 
i łych dni: 

Boże carja chrani! 

Przekleństwo tobie ty hymnie bluź- 

nierczy, 
Goś jest oj co ws twa zaprzeczeniem 

krwa,wem: 
Na gruncie twoim szubienica sterczy, 

Bezprawie każe nazywać nam prar 
l wem— 

Przqkleństwo tobie hymnie podłych 
i dni: 

Boże| carja chrani! 

W tej nucie słychać pobrzęk kajdan 
głuchy 

Lodów sybirskich i kaaamat echa 

Drżą tu, straszne, potępione duchy, 
Trupich się czaszek zżółkły stos u- 

śmiecha, 
W twojej melodyi: grozo naszych dni, 

Boże.carja chrani! 

Ale już zbliża się twój kres: na sądy 
Już cię wzywają zdeptane narody — 

Tracisz pod sobą swe morza i lądy: 
Brzmieć już zaczyna świeży hymn 

swobddy 
Gdzie dotąd władła ta kaźń wolnych 

dni: ; 

Boże carja chrani! 

Jan Kaepfowici 

ECHA £ POLA WALKI. 

P. Aleksander Gumiński, wy- 
słany z Warszawy do Mandżuryi, 
jćtfco urzędnik pocztowo telegra- 
ficzny, pisze między innemi: 

"Siedzimy w wiosce chińskej, o 

8 wiorst na półn. wschód od 
Gunzulinu, z którego dostajemy, 
wszystkie produkty, znajdują się 
tam bowiem sklepy oficerskiclt 

towarzystw ekonomicznych — 

jedyny ratunek przeciw wyzysko- 
wi "markietanów", sprzedających 
liche towary po nieludzkich ce- 

nach. Sklepy ekonomiczne bywają 
w takiem oblężeniu, że trzeba go- 
dzinami całemi czekać na otrzy- 
manie biletu z numerem porząd- 
kowym wejścia, a dostawszy bi- 

let, znów całemi godzinami — na 

swoją kolej. Największy popyt 
mają spirytualia. Zarząd nasz bu- 
duje mnóstwo nowych połączeń 
telegraficznych i telefonicznych, 
które pokrywają już gęstą siecią 
całe terytoryum iszej armii; ja, 
jako rysownik, muszę wykonywać 
wciąż nowe plany i schematy li- 
nii i miejscowości. Dzięki czę- 
stym wycieczkom po okolicach, 
poznałem już kawał tego kraju, a 

z poznania wysnuwam wniosek, 
że Mandżurya bardzo mało się 
różni pd naszej ziemi. Teraz tu 

maj i, jak u nas, moc fijołków, 
konwalii; kwitną jabłonie, irysy; 
fruwają motyle i ćmy; śliczne ja- 
skółki zataczają kręgi nad ziemią.. 
I gdy tak siądę gdzie w polu, pod 
drzewem, i zamyślę .się o domu, 
o swoich..... to mi się zdaje, żem 

tylko wyjechał z Warszawy o mil 
kiLka; takie to wszystkio dokoła 

znajome, jakby nasze..... Ludzie 

tylko, domy, inwentarz, sposób 
uprawy roli odmienne." 

* 

Od państwa Zakrzewskich o- 

trzymał "Kurycr Warszawski": 

"Wczoraj poczta przyniosła' 
nam list z Japonii od syna i bra- 

ta naszegó, Bronisława Zakrzew- 

skiego, który obecnie znajduje się 
iw niewoli u Japończyków. Woj- 
na zastała go w Czifu, £*dzie był 
przedstawicielem jednej z firm 

handlowyth na Dalekim Wscho- 

dzie. Tam właśnie w lutym r. .t. 

otrzymał wezwanie do Portu Ar- 
tlrać dokąd udał się morzem 

przez przez Inkou. W Porcie Ar- 

tura mianowano go wkrótce cho- 

rążym ; w tej randze przebył oblę- 
żenie i następnie po wzięciu Por- 

tu Artura dostał się do niewoli. 

Ponieważ szerszy ogół intere- 

suje się życiem więźniów roda- 

ków w Japonii, pozwalamy więc 
sobie zakomunikować niektóre 

wyjątki z rzeczonego listu: 

"Przez rok dużo wycierpiałem: 
trzy razy leżałem w szpitalu w 

sierpniu, byłem od rozerwanej 
bomby zatruty gazem i raniony w 

oko i nos, we wrześniu w prawy 
bok na wylot, w grudniu fug?* 
sem wyrzucony w powietrze; ca- 

łą. twarz mi strasznie poparzyło; 
wąsy, broda i włosy spalone, kon- 

tuzyonowało mię w głowę. Znajo- 
mi nie poznawali mnie. Dziwię 
się san?, że po takich przejś>cach 
wyszedkm cało. 

"Obecnie znajduje się w Nagoyi, 
na wyspie Nipon. W drodze w: 

Osakach miasto przyjmowało nas 

obiadem, a na stacyach, nie zwa- 

żając na noc, żony japoń- 
skich oficerów częstowały nas 

herbatą. Źle nam nie jest, narze- 

kać nie można, wszyscy zą dla nas 

uprzedzająco grzeczni, tylko bralc 

zajęcia sprowadza tęsknotę i nu- 

dy. Mamy pianino i wieczorami 

słuchamy muzyki. BraJ< książek 
daje się odczuwać. Możebyście 
mi przysłali jakie stare, tembar-* 

dziej, że przesyłka do znajdują- 
cych się w niewoli nic nie kosz- 

tuje. 
"Byłem .kilka razy w kościele. 

Takiej nabożności nie widziałem 

nigdzie: całe nabożeństwo wszy- 

scy klęczą, a na twarzach maluje 
się dziwny smutek. Misfyonar* 
Francuz; byliśmy u niego z wizy- 
tą, i on również nas odwiedził. 

"Czekam z upragnieniem koi*- 
ca wojny, aby was wszystkich 
zobaczyć", 
■ List ten, datowany z dnia i6go 
kwietnia r. b., jest pierwszym od 
roku 

| Razem z listem jeniec przysłał 
kilka fotografii, na których w 

jgrupach jeńców znajdują się rów- 
nież oficerowie jajpośsc^.* 


