Conde Hayashi Tadasu
Província Shimosa , 1850 - Tóquio , 1913
Foi um diplomata e político japonês da era Meiji .Hayashi nasceu na província
de Shimosa (hoje província de Chiba ), era o filho de Satō Taizen, um médico
que praticava medicina Holandês para o clã Sakura. Foi adotado como uma
criança por Hayashi Dokai, um médico que serviu o shogunato Tokugawa , que
recebeu o nome de "Hayashi", embora tenha sido por vezes mencionado como
Satō Tosaburo.
Entre 1866 e 1868 estudou no Reino Unido , juntamente com Kikuchi Dairoku
no College School University , para se juntar ao grupo de catorze jovens
estudantes enviados pelo xogunato Tokugawa.
Ele voltou para o Japão durante a Guerra Boshin em 1868 , e juntou os
legalistas xogunato liderados por Enomoto Takeaki , onde acompanhou
Hokkaidō com os remanescentes da frota Tokugawa. Hayashi foi capturado por
forças imperiais na Batalha de Acódate e foi preso.
Lançado em 1870, começou a trabalhar no governo Meiji em 1871 e sua hábil
manipulação de línguas estrangeiras e experiência no Reino Unido, foi
escolhido para acompanhar a Missão Iwakura para a Europa e os Estados
Unidos entre 1871 e 1873.
Após seu retorno ao Japão, ele trabalhou no Ministério das Obras Públicas e
posteriormente foi designado governador da prefeitura de Kagawa e depois na
prefeitura de Hyōgo . Em 1891, foi nomeado Vice-Ministro dos Negócios
Estrangeiros .
Pouco tempo depois, ele foi nomeado ministro residente na China da dinastia
Qing na delegação japonesa em Pequim ; Foi então ministro residente para a

Rússia em São Petersburgo , e, finalmente, ministro residente do Reino Unido
em Londres . Em 1900, como ministro do Reino Unido, ele ajudou na conclusão
da Aliança Anglo-Japonesa e assinada em nome do Japão em 30 de janeiro,
1902 em Londres. Em 02 de dezembro de 1905 se tornou o primeiro
embaixador do Japão ao Tribunal de St. James .
Ele foi ministro das Relações Exteriores no primeiro gabinete de Saionji
Kinmochi em 1906 e concluiu acordos com a França (Acordo franco-japonesa
de 1907) e na Rússia (acordos russo-japonesas 1907-1916). Ele também
serviu como Ministro das Comunicações no segundo armário Saionji e
temporariamente como ministro das Relações Exteriores (1911-1912).
O conde Tadasu Hayashi tornou-se membro da Ordem, enquanto esteve na
Inglaterra. A Aliança Anglo-Japonesa foi celebrada em 1902 e ele assinou esse
tratado em nome do Japão. Ele foi iniciado na Loja Empire nº 2108, em
fevereiro de 1903. O Irmão Hayashi tornou-se Venerável da Loja, em janeiro de
1904. Seu rápido progresso até esse cargo foi devido à vontade dos membros
da Loja de reconhecer a sua alta posição oficial e sua possível partida da
Inglaterra, em futuro próximo para nomeação para algum outro posto. Como a
missão japonesa em Londres, foi promovido e tornou-se o primeiro embaixador
japonês na Grã-Bretanha.
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