
Z OBCYCH KRAJÓW. 

W TURKESTANIE. 

Omyłka sądowa. 

Było to przed kilkunastu laty, 
gdy pragnienie .przyjrzenia się z 

bliska chociażby małej cząstce ta- 

jemniczego Wschodu z jego ory- 

ginalną kulturą, zagnało mię w 

kraj daleki, bo aż na wschodnie 

krańce rosyjskiego Turkestanu. 

Jako młody podprokurator, za- 

rządzałem wschodnim rewirem 

prokuratorskim obwodu Fergań- 
skiego, do którego wchodziły trzy 
powiaty: fergański, andyżański i 

oszański. Sumiennie odwiedzałem 
powiaty owe co miesiąc nie tyle 
z ferworu służbowego, ile z chęci 
dokładnego poznania ciekawych 
miejscowości kraju; zwłaszcza 

nęciły mnie swoim czarem lesiste 

góry Ałajskie i przełęcze, za- 

mieszkane przez koczujących 
Kirgizów w powiecie oszańskim, 
graniczącym z Chinami. 

Przestępstwa, skierowane prze- 
ciw życiu, wśród krewkich koczo- 

wników, były o wiele częstsze, a 

niżeli wśród osiadłych na roli i 

zrównoważonych Sartów, to też 

za każdym niemal przyjazdem 
miałem możność towarzyszenia 
sędziemu śledczemu łącznie z le- 

karzem powiatowym (Polakiem) 
podczas ich wyjazdów w dalsze 
lub bliższe okolice w celach do- 
konania sekcyi nad denatami. 

Sprawa, o której pisać zamie- 

rzam, przekazana została w spa- 
dku fergańskiemu urzędowi pro- 
kuratorskiemu po wprowadzeniu 
do Turkestanu reformy sądowej 
w r. 1SS6 — przez władzę wojen- 
ną, która przed reformą całkowi- 
cie sprawowała w kraju wszelkie 

czynności inkwirentów sądowych 
i sędziów. 

W Andyżanie zajmował jedną 
z niższych posad w pewnym u- 

rzędzie p. E., człowiek lat śred- 
nich, żonaty z kobietą o 10 lat 

starszą. Pożycie małżonków było 
fatalne: schorowana i 'zdenerwo- 
wana kobieta istotnie "zatruwała 

życie" p. E. ciągłemi scenami do- 

mowemi, a pewne względy, jakie- 
mi darzyła urzędnika młoda wdó- 

wka, mieszkająca w sąsiedztwie, 
u której ten częstym bywał go- 
ściem, dolewały oliwy do ognia. 
Państwo E. mieszkali w domu, 
zajmowanym jeszcze przez 
dwóch nieżonatych oficerów, z 

którymi E. często grywał w kar- 

ty w klubie, i wtedy pani E. pozo- 
stawała w domu sama aż do póź- 
nej nocy. Jedyny służący kucharz 

pp. E. i dwaj deńszczycy ofice- 
rów pod nieobecność swych pa- 
nów zabawiali się zwykle grą w 

kości w oddzielnym budynku ku- 

chennym, kilkanaście kroków od- 
dzielało budynek ten od werandy 
idomu, wychodzącej na duży o- 

gród. 
rewnej nocy wrześniowej p. i 

£. po powrocie z klubu nie zastał 

W domu żony; od kucharza i deń- 

szczyków dowiedział się, że do pó- 
źnego wieczora piła ona herbatę 
na werandzie: dokąd mogła pójść 
potem, nikt ze służby nie mógł 
dać żadnych wyjaśnień, ile że po 

grze w kości służący udali się na 

spoczynek w kuchni. Nareszcie po 

poszukiwaniach w dużym ogro- 
dzie znaleziono ją uduszoną chu- 

stką, jaką przepasują swe chała- 

ty Sąrci i Kirgizi, opartą o mur 

ogrodowy. Nic w mieszkaniu, o- 

twartem z wewnątrz od ogrodu, 
ani też przy denatce zrabowane 
nie było. Zabójstwa więc dokona- 
no przez zemstę. 

Gdy nazajutrz rankiem gruch- 
nęła wieść po mieście o. pozba- 
wieniu życia pani E., zjawił się 
do urzędu policyjnego jakiś Sart 
i zameldował, że późną nocą 

przyszedł do jednej z "czajchane" 
.(herbaciarni tubylczej) kilkakro- 
tnie karany sądownie za różne 
sprawki Kirgiz Mirza w stanie 

zupełnie nietrzeźwym i przysiadł 
do grających w kości Sartów; 
szczęście sprzyjało mu bardzo, o- 

grał wszystkich, a w tej liczbie i 
delatora. Przy^ grze zwrócono u- 

wagę na tOj że odjazu postawił 
niego rubla, a gdy wygrał, bąk- 

nął, śmiejąc się po pijanemu: 
"Szczęśliwy rubel, zarobiony w 

sprawie delikatnej"! 
Podczas gry dalszej Mirza przy 

jakiejś większej wygranej znowu 

mruknął: "Azamat urus bibi!" 
i (zuch ruska baba.) Wreszcie po 

skończonej grze zakonkludował: 
"Widzicie, jaki bywa wynik do- 

i brej pracy za rubla i butelkę wód- 
ki !" Zapytywany, co znaczą te 

słowa, Mirza, machnął tylko ręką 
i wyszedł z czajchane. 

Śledztwo wkrótce ujawniło, że 

zabójcz pani E. był istotnie Mir- 

za i że jego własnością była chu- 

stka znaleziona na skrępowanej 
nią szyi denatki. Przyznał się też 

do winy, dowodząc, że udusił pa- 
nią E. po pijanemu, gdy ta sie- 

działa sama na werandzie i za- 

wlókł ją następnie pod płot ogro- 
du. i 

— Dlaczegoś to uczynił? — za- 

pytał Mirzę inkwirent przy śledz- 

twie — znałeś panią E.? 
— N^gdy jej przedtem nie wi- 

działem. Przechodziłem pijany 
koło domu, zoczyłem ją siedzącą 
na werandzie przez parkan ogro- 

dowy; widocznie bies mię opętał, 
-przeskoczyłem przez parkan... 
stara była i brzydka... Przyszło 
mi na myśl, że takie kobiety nie- 

potrzebnie żyją na świecie, no i 

udusiłem. 
— O jakim rublu i butelce wód- 

ki mówiłeś w Czajchane? 
— Nie wiem nawet, czy mówi- 

łem coś podobnego, ot zwykle pi- 
jany bredzi bez sensu... 

Zbadani byli wszyscy lokatoro- 

wie domu, zamieszkanego przez 

pp. E., służba, nawet wdówka X., 
a po wyniku bad»ń owych, pan E. 
musiał dać odpowiedzi na nastę- 

pujące pytania władzy śledczej: 
— W przeddzień wieczoru, gdy 

dokonane zostało zabójstwo, pań- 
scy sąsiedzi oficerowie i ich deń- 

szczycy słyszeli, jak po zwykłej 
kłótni z żoną, powiedziałeś pan, 
że raz przecie musisz z nią skoń- 

czyć. ... 
— Istotnie wypowiediałem sło- 

wa te w rozdrażnieniu, nie nada- 

jąc im jednak żadnej specyalnej 
wagi. 

— Żyłeś pan z żoną bardzo źle, 
a wdowie X. czyniłeś pan propo- 
zycy małżeństwa w razie śmier- 
ci swej żony. , 

— Nie będę taił, że robiłem 
wdowie X. taką propozycyę, liczy- 
łem bowiem na to, że chorowita 
żona moja długo już nie pożyje. 

—iNikt ze służby domowej nie 

znał zabójcy, gdy tymczasem wi- 

dziano pana, rozmawiającego z 

Mirzą przed gmachem pańskiego 
urzędu na kilka miesięcy przed 
zbrodnią. 

— Mirza pośredniczy w sprze- i 

dąży koni; właśnie proponował 
mi kupno rumaka, podobnie jak i 

innym urzędnikom naszego urzę- 
du. 

'* 

Przyjechawszy do Nowego 
Margelanu, zastałem już E. w 

więzieniu miejscowem, Mirza po- 
został w więzieniu andyżańskiem, 
aż do czasu wyznaczenia termi- 
nu procesu. Ten ostatni oskarżo- 

ny był o faktyczne zabójstwo, p. 
E. — o namowę do zbrodni, jak 
sprawca jej moralny. Is fecit, cui 

prodest, a jedynie E. mogło zale- 

żeć na pozbawieniu życia zniena- 

widzonej żony. 
Odwiedzałem często E. w wię- 

zieniu, w którem bywać musia- 
łem co kilka dni z obowiązków 
służbowych; oddawałem mu listy 
od krewnych i wysyłałem do nich 

jego listy. Był on jednym z naj- 
cichszych więźniów i co rzadko 

się zdarza, nie skarżył się na niko- 

go; twierdził zawsze ze łzami w 

oczach, że nie poczuwa się do ża- 

dnej winy. Zarządziłem umiesz- 
czenie go w najlepszej celi wię- 
ziennej, w której okno wychodziło 
na ogród i za wszystko ustawicz- 
nie wyrażał mi swą wdzięczność, 
nazywając mię swym dobrodzie- 

jem. 
Nadszedł dzień sądu. 
Sprowadzony z Andyżanu, Mir- 

za o wyglądzie typowego zbrod- 
niarza /trwał przy .pierwotnem 

swem zeznaniu. E. po odczytaniu 
aktu oskarżenia cichym drżącym 
głosem wyszeptał: "Nie poczu- 
wam się do żadnej winy" — i u- 

siadł na ławie zgnębiony, pod-*! 
parłszy głowę rękoma. Zdawał się 
nic nie słyszeć z przemówienia tak 

mego, jak obrońcy, śledztwa bo- 
wiem sądowego, jak już zaznaczy- 
łem wyżej, w sądach turkestań- 
skich nie prowadzono. , 

Bronił go z urzędu jakiś eks- 
aktor prowincyonalny, rozbitek z 

trupy dramatycznej, która zban- 
krutowała w Taszkencie. Sam 

prosił o wyznaczenie go na obroń- 

cę; sprawa była głośna, chciał 
się w ten sposób zreklamować, 
jako przyszły obrońca prywatny. 
Mówił długo z patosem aktora 

prowincyonalnego, sypał ogólni- 
kowymi frazesami bez ładu, pra- 
wił niefortunnie potędze miłości, 
której i E. uległ przed czarem pię- 
knych oczu wdowy... Słowem 

postawił obronę najfatalniej, do- 

wodząc, że klient jego,jeśli nama- 

wiał Mirzę do zabójstwa, to u- 

czynił to pod wpływem uczucia 
dla wdowy,które to uczucie roz- 

grzesza go dostatecznie. 

Zażądałem jeszcze głosu po tej 
nieudolnej obronie w celu wypo- 
wiedzenia sędziom własnych wą- 

tpliwości. Zakończyłem przemó- 
wienie temi mniej więcej słowy: 
"Jeśli wina E. jest dla was, # sę- 

dziowie, dowiedziona — winniście 
go skazać na karę najcięższą, je- 
śli w umysłach zaś waszych zro- 

dzą się wątpliwości co do moral- 

nego udziału oskarżonego w tej 
niecnej zbrodni — pozostaje wam 

jedno tylko wyjście — zupełnego 
E. uniewinnienia." To ostatnie 
słowo zelektryzowało przygnę- 
bionego E., spojrzał na mnie 

wzrokiem błagalnym, a gdy prze- 
wodniczący sądu dał mu głos o- 

statni, zwrócił się do niego z pro- 

śbą następującą: 
— Błagam was, panowie sę- 

dziowie, osądźcie mię tak, jak te- 

go żąda "mój dobroczyńca", p. 

prokurator, nie wierzcie temu, co 

mówił tu ten pan (t. j. obrońca). 
(Jak się później okazało, E. nie 

zdawał sobie sprawy z roli proku- 
ratora w procesie; mniemał, że 

ten powołany jest do obrony pod- 
sądnych, ponieważ z urzędu opie- 
kuje się więźniami. Wspomnia- 
łem wyżej, że działo się to wkró- 
tce po wprowadzeniu reformy są- 
dowej w Turkestanie.) 

Wyrok był surowy: sąd skazał 

Mirzę na 12 lat robót ciężkich, a 

E. na takież dożywotnie roboty. 
Po ogłoszeniu wyroku rozległ 

się na sali głuchy jęk rozpaczy: 
jakiś dungan (mieszaniec z ojca 
Sarta, a matki Chinki, lub odwro- 

tnie) jęknął tak boleśnie i dodał: 
—Biczara tiuryml (Biedny pan 

mój). 
Na to z cynicznym uśmiechem 

skazany Mirza rzucił mu krótką 
odpowiedź: 

— Keczrak ajamak! \L2. pozno 
już na żale). 

Zainteresowała mię ta scena. 

Zbliżyłem się do dungana z zapy- 
taniem: czem się tłómaczy jego 
żal nadmierny? 

— Co tu długo opowiadać, pa- 
nic prokuratorze : E., u którego 
służyłem za kucharza (większa 
część kucharzy w miastach fer- 

gańskich są dunganie; słyną oni 
z umiejętności kulinarnych), nie 

jest winien; ja to namówiłem kir- 

giza do zabójstwa mojej pani, 
która dała się we znaki nietylko 
jemti, ale i mnie swoim niemożli- 

wym charakterem; zresztą żal mi 

było mojego biednego i dobrego 
pana, którego ona tyranizowała. 
Bez jego wiedzy zaproponowałem 
Mirzie — spotykałem go często 
"na bazarze" — raz już skończyć 
z tą babą... Znałem Mirzę, jako 
człowieka, który zdolny jest zabić 
kogobądź, sam1 się z tego prze- 
chwala... Zgodził się za rubla i 
butelkę wódki... Mogę panu na- 

wet powiedzieć, gdzie dnia pamię- 
tnego, gdym się umówił z Mirzą, 
kupiłem flaszkę wódki dla niego. 
Proszę mię aresztować, nie chcę 
mieć na sumieniu nieszczęścia 
niewinnego człowieka.. 
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d; r.ganem Mirza potwierdził jego 
zeznanie, wyjaśniwszy łącznic z 

;tym ostatnim, że zaraz po wyjściu 
tE. z oficerami do klubu dutigan 
^przybiegł do niego na "bazar koń- 
ski" 1 zawiadomił, że paiii tego 

wieczoru będzie sania.., Od po- 
wrotu dungana dc. kuchni, gdzie 
zaczął on grę w kości z deń- 
szczykami, do zabójstwa upłynęła 
dobra godzina, poczem dungan 
rozmyślnie, wychodził z nimi do 

ogrodu, aby widzieli panią E. pi- 
jącą herbatę na werandzie... 

Oczywiście wykonanie wyroku 
byio wstrzymane wobec ujawnio- 
nych nowych okoliczności, i spra- i 

wę wskutek decyzyi senatu rozpo- i 

znawano powtórnie. Dungan po- 
dzielił losy Mirzy, E. zaś uzyskał 
wolność ostateczną, wypuszczony 
zresztą jeszcze wcześniej z wię- 
zienia. 

Dało się więc naprawić omyłkę 
sądową, ale cóżby się stało z bie- 
dnym E., gdyby tak dungan miał 
mniejsze skrupuły sumienia? 

* 

Przypominam sobie jeszcze 
charakterystyczną uwagę Mirzy 
podczas powtórnych ropraw są- 
dowych. Gdy zapytał go prezes 
sądu: jak się mógł dopuścić tak 

niecnego czynu za rubla i butelkę 
wódki? — odrzekł filozoficznie: 

— Alboż życie każdego z nas i- 
stotnie warte jest więcej? 

Le...ski. 
\J 

SZOGUN I MIKADO. 

Każdy co zasłyszał cośl nie coś 
o Japonii, wie czem jest w tym 
kraju mikado. Wie mniej więcej 
o szogunie, a stosunek do siebie 
dwóch władz, które się, jak wia- 
domo w pojęciu tych wyrażeń 
mieszczą się już dla niejednego 
dokładniej obeznanego nawet z 

biegiem spraw publicznych wśród 
nas, jeśli nie jest obcym, to przy- 
najmniej niejasnym. 

A przecież szogun i mikado to 

przeszłość i teraźnźiejszość Japo- 
nii, wzajemna połniędzy nimi 

walka, to jedna z ciekawszych 
kart współczesnych dziejów tego 
kraju, tryumf drugiego nad 

I pierwszym,to tryumf światła nad 

ciemnościami, postępu nad skost- 
niałem zacofaniem. 

Kto z myślących nierad bę- 
dzie poświęcić chwili zastanowie- 

nia tej walce, której ostatecznym 
rezultatem jest to, co się dziś 

dzieje w Japonii? Gdy po tylu 
innych pozostają tylko trupy i 

zgliszcza, ta stała się dla tego 
kraju zwiastunką zorzy, złocącej 
szeroko dokoła niego widnokrąg. 
Skoro dotąd niestety, sądem po- 
lubownym nie można rozwiązywać 
zagadnień społecznych, szlache- 

tną przynajmniej jest ta walka, 
co pozostawia za sobą dzień, nie 

noc. A taką była: mikady z szo- 

gunem. 
Dzięki wielkiemu mistrzowi 

ceremonii dworu cesarskiego w 

Tokio baronowi Joszitanckanno- 
mija, uzyskała Europa obecnie 
możność zapoznania się szczegó- 
łowo z tą walką w znanem czy- 
telnikowi dziele Steada. 

Nie pozostajmy więc za Euro- 

pą w tyle wtajemniczmy się tą 
drogą chociaż w jej przebieg", gdy 
zajęci czytaniem rzeczy zabawia- 

jących umysł, na wertowanie 
dzieł poważnych, zwłaszcza też 

w języku angielskim, nie mamy 
do zbytku chęci, a czasami i mo- 

żności. 
Kiedy w dniu 14 grudnia 1876 

roku mikado zapowiedział szereg 
reform, mających odrodzić Japo- 
nię, w odezwie swojej do narodu, 
oświadczył, że rozwijać je będzie 
na podstawie, ułożonej w tym 
kraju przez jego przodków 2527 
lat temu. Było to znaczącem dla 

przyszłego rozwoju tego kraju, 
świadczyło bowiem o tem, że od- 

tąd żadna inna władza paraliżo- 
wać nie będzie tej, jaką on spra- 
wował. Istotnie, jak trądycya o 

tem świadczy, pierwszy cesarz 

Japonii Dzimmu, który nią rzą- 
dził od roku 650 do 584 przed 
Chrystusem,jiie zna innej, rywa- 
lizującej z sobą władzy. Nie zna- 

li jej długo i jego w prostej linii 

następcy, i dopiero około roku 

1187 naszej ery, jeśli starym kro- 
nikom wierzyć, wyłania się z 

mgły ziemi "wschodzącego słoń- 
ca'' szogun. Wyłania się i staje 
przy nim, ale jak autor japoński 
twierdzi, i "pod nim". I prostuje 
błąd zakorzeniony w pojęciach 

; Europejczyków. 
"Z faktu (oto jego słowa), że 

panowało współcześnie w Japo- I 
nii dwóch cesarzy: jeden "ducho- ! 

wy", drugi "świecki", powstała 
zagranicą i utrzymywała się w 

ciągu wieków mylna idea o natu- 

rze rządu japońskiego". 
I twierdzi dalej: że szoguna 

mianował zawsze cesarz, że w je- 
go imieniu wykonywał on wła- 

dzę. Ale dodaje nadto: że ta wła- 

dza była mu nadawaną dziedzi- 
cznie w jego rodzinie. Zatem, nie 
zależał on do samowoli, miał do 

władzy prawo. 
I te słowa objaśniają nam jak 

nie można lepiej rolę, jaką szo- 

gun odgrywał w Japonii. Mając 
za sobą prawo, nie zawsze cere- 

moniować się muszą ci, którzy 
do czegoś prawa nie mają — czuł 

pod sobą twardy grunt, którego 
usunąć z pod nóg nie mógł ka- 

prys. 
Tego autor japoński nie mówi, 

ale to test następstwem natury, 

podobnego urzędu. 
Jeśli np. taki Bismark mogący 

być każdej chwili kim innym za- 

stąpiony w ciągu lat długich, 
spychał na plan drugi swego ce- 

sarza i z wielkim tylko trudem 

mógł być pozbawiony władzy, 
którątak brutalnie poniewierając 
słabszymi, wykonywał, to cóż 

powiedzieć o dostojniku, powoła- 
nym do życia nie wolą czyjąś, ale 

nieubłaganą siłą rzeczy, i mogą- 

cym każdej chwili oprzeć się na 

prawie. 
A dostojnikiem takim wfasme 

w Japonii był szogun. Nominalnie 

zależny od mikada, prawnie mu 

współrzędny, a bardzo często 
zaćmiewający go swoim bla- 
skiem. 

Pod tym więc względem Eu- 

ropa pojmowała urząd jego jak 
należy, zwłaszcza, gdy ją docho- 

dziły echa walk, jakie nieraz to- 

czył z mikadem. A walki te datu- 

ją się oddawna, cicho lub głośno 
toczyły się one, zależnie od cha- 

rakteru i namiętności ludzi, któ- 

rzy dwie te władze sprawowali, 
ale nie ustawały w gruncie rze- 

czy, póki nareszcie jedna z nich, 
mianowicie szoguna nie została 

powaloną o ziemię. 
Czytając uważnie artykuł San- 

nomija, widzi się jedno, że szo- 

gun w Japonii długie lata był 
wszystkiem. On, nie cesarz, w 

początkach i8go wieku wprowa- 
dza nieznane przedtem porządki 
do kraju, on dozwala lub wzbra- 

nia cudzoziemcom nawiedzać 

brzegi Japonii. 
Wszystko on, mikada jak gdy- 

by nie było. 
Przecież był wiedział o nim 

naród, czuł jego moralną powa- 

gę, pojmował poniżenie. To też 

gdy w drugiej połowie zeszłego 
wieku sprawa praw rządu Euro- 

py i Ameryki do tego kraju poru- 

szyła opinii publiczną, przypo- 
mniano sobie nagle o tem, że szo. 

gun włada jedynie z mocy, nada- 

nej mu przez mikada. I zwróco- 

no oczy na mikada. 
Rozległ się w caiym MaJU 

krzyk "Kinno" co znaczy "uczcij- 
my cesarza", okrzyk^ ten przecho- 
dził z ust do ust i niby elektry- 
czna iskra wstrząsał wszystkimi. 

Właśnie umierał mikado po- 

przedni. Na tron wstąpił panują- 
cy do dziś jego syn. Jako czło- 

wiek niepospolity, przyszedł do 

władzy z szerokiemi planami od- 

rodzenia, wsparł się na ludziach, 

którzy widzieli, że tak, jak do- 

tąd, w Japonii dalej być nie mo- 

że. A przedewszystkiem, że jeże- 
li być ma inaczej, szogun musi 

iść precz. 
Zaproponowano mu więc ab- 

dykcyę, na którą widząc niechęć 
prawie powszechną ku sobie, 

zgodził się -dobrowolnie, której 
przecież nie zaakceptowali nie- 

którzy jego stronnicy. I porwali 
za broń. Walka była długa i 

krwawa; dwa światy wzięły się 
za bary, były nawet chwile, że 

zdawało się, iż młody, zmierza- 

jąc do odrodzenia uledz musi. 
Nie uległ; na polach Hakodate 

szale zwycięstwa przechyliły się 
na jego stronę, świt nowych po- 

rządków zarumienił widnokrąg. 
Mikado zatryumfował na całej 
linii. Reszta wiadoma. 

Zabrano się energicznie do ro* 

boty; z żelazną wolą postanowio- 
no kraj odrodzić. A że nie byłó 
już tego, który mógł paraliżować 
postęp, przeto potoczył się on 

szybkiem kołem. I w dniu 14go 
marca 1868, zatem wkrótce po re- j 
skrypcie zapowiadającym refor- j 
my, mikado występuje z manife- 

stem do narodu, w którym okre- 

j śla bliżej, na czem polegać te re- 

formy mają. 
Przepiszemy dla pamięci jego 

I słowa, gdyby bowiem w walce je- 
j go z szogunem ten ostatni zatry- 

umfował, nie usłyszałby ich nie* 

zawodnie Japonia nigdy. 
Oto one: 

, 1. Mają się odbywać zgroma- 

t 
dzenia publiczne, celem omawia- 

i nia spraw zarządu krajem. 
2. Zarówno rządzący jak rzą- 

dzeni obowiązani są poświęcić 
się dobru narodu. 

3. Urzędnicy cywilni i wojsko- 
wi obowiązani są zmierzać do 

rozwijania siły przemysłowej 
wszystkich klas i rozbudzać ich 
działalność. 

4. Wadliwe nawyknienia, prze- 

magające dotąd, winny uledz po- 
prawie. 

5. Pożyteczne wiadomości ma- 

ją być pożyczane od zagranicy, 
celem ukrzepienia fundamentów 
państwa. 

Rozumne te zarządzenia nie 
uwięzły na papierze, weszły w 

krew narodu, aż dopóki w roku 
1889 nie ukoronowała ich konsty- 
tucya. Ze starej Japonii szoguna 
pozostały strzępy. Nowa — pro- 
wadzona ku wyższym celom 
przez mikada, ukazała się ludz- 
kości. 

W końcu słowo. 
Z artykułu pisarza japońskiego 

widzimy, czem w przeszłości je- 
go ojczyzny był szogun, czem był 
mikado. 

Pierwszy faktycznie rządził, 
drugi panował, pierwszy, że tak 

powiemy, był materyą, drugi du- 
chem. 

Siła wojenna była w rękach 
szoguna. On sprawował admini- 

stracyę kraju, zawierał traktaty 
międzynarodowe, nakładał na 

poddanych kary. 
Ale rządził źle, prowadził kraj 

do ruiny. I mikado niszczącej je- 
go robocie postanowił położyć 
kres. Duch wyzwał do walki ma- 

teryę i zwyciężył. Polała się 
krew, wsiąkła w oschłą ziemię i 

wydała zielone drzewo życia. I 

odetchnęły szeroko piersi milio- 
nów w Japonii, rozradowały się 
mnogie serca. Rodzinie kultural- 
nych narodów na Zachodzie 

przybyła nowa rozbudzona 
tchnieniem wolności, po śnie dłu- 

gim, jednostka. A nauka stąd? 
Ducha nie gaśmy. 

Stanisław Bełza. 
'I O 

Z Lyon Mountain, N. Y. 

Wiel. ks. Tom. Grochowski, 
Redemptorysta, udzielał misyi w 

czasie pomiędzy 9—11 lipca br., 
w miejscowości Lyon Mountain, 
N.Y.., gdzie jest proboszczem ks. 

P. Montreuil. Po misyi 50 Pola- 
ków udało się okrętem na piel- 
grzymkę do cudownego miejsca 
w Ben Pre, w Kanadzie i w cza- 

sie podróży ks. Grochowski od- 

prawił na okręcie nabożeństwo i 

wygłosił kazanie, poczem wszy- 

stkich wysłuchał spowiedzi i u- 

dzielił im Komunii Św. w Bazyli- 
ce św. Anny, w Ben Pre. 

o 

Z Oyster Bay, N. Y. 

Prezydent Roosevelt podaro- 
wał srebrny kubek nowonarodzo- 
nemu synkowi Jana Brzezińskie- 

go, Polaka, detektywa, należące- 
go do przybocznej, osobistej 
straży prezydenta. Gdy prezy- 
dent dowiedział się, że państwu 
Brzezińskim urodziło się czwar- 

te dziecko, kazał sekretarzowi, 
panu Loeb, kupić dla dziesięcia 
srebrny pamiątkowy kubek, a w 

liście do p. B. winszował mu 

! zwiększenia familii, i udzielił mu 

dwutygodniowego urlopu, aby 
mógł się nacieszyć z familią. 

DR. N. SCHRAYER, 
POLSKI UtNITSIA. 

Dobrze wykonuje wizem® w 

■rego systemu, I po oajnllszej cenie. 

688 MILWAUKEE AYE. i CENTER. 
Oodzinj oflsowe: od 8 rano do 9 wlecz. 

W Niedziel* od 9 raso do 4 po fot 

Jomr A. Orb, Prezydent, 
Thzodors Ozttne, wlce-prez.! kasjer, 

Jultcs B. Schiller, Bekretan. 

CONRAD SEIPP, 
BROWAR 

27 Ulica I Cottage Grore Ar«. 

TELEFON SOUTH 850. CHICAOO. 

Duża 1 wygodna hala do zabaw^wettl 1 P0*!*" 
dzeń. niezrównana do przedatawl>*n teatralnyea, 
toa zupełnie nową •caneryą, takie do wwl W 

■lada osotoną halę do jedsęn wraz a kaeanl* 
Ceny przyet^pne. Zgłosić rlą do Zarz%dzcy 

A. Urbańskiego, a^MEia*. 


