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Od pewnego czasu zjawia się 
w prasie uporczywa pogłoska, że 

król serbski Piotr zamierza abdy- 
kować, ponieważ rady, sobie dać 
nie może z opozyćyą śkupczyny. 
W tej sprawie udał się korespon- 
dent wiedeńskiego ''Fremdeh- 
blattu" do serbskiego posła Vui- 
cza, bawiącego na wilegiaturze 
w Yoeslau, i otrzymał informa- 

cye następujące: 
"Zaraz po wyborze prezydyum 

zgromadzenia narodowego —■ 

mówił dr. Puic — powoła król do 
siebie przedstawicieli wszystkich 
stronnictw, aby wybadać, jaki 
rząd najlepiej dalby przystoso- 
wać się do stosunków w skupczy- 
nie. Przedewszystkiem powołane 
będzie biuro izby, a potem inni 

politycy. Dopiero po ukończeniu 

audyencyi zajmie się król sformo- 

waniem nowego gabinetu. W 

dzisiejszych stosunkach koalicya 
stronnictw jest niemal nieodzow- 
na, gdyż żadrie ze stronnictw nie 

ma dostatecznej przewagi, aby 
stworzyć większość, a tem sa- 

mem ująć cugle rządowe w swoje 
ręce. Wybory znacznie zmieniły 
obraz sytuacyi wewnętrznej.Przed 
wyborańli miieli rardykali stare- 

go typu względną większość, te- 

raz zaś dostała się ona w ręce 

niezawisłych. I oni jednak nie do- 

prowadzili do absolutnej więk- 
szości, koniecznej dla objęcia rzą- 
dów. Skupczyna liczy ogółem 162 

głosów, niezawisłym zaś radyka- 
łom przypadło 80 mandatów w 

udziale. Mogliby oni połączyć" się 
ze starymi radykałami, ale będą 
może woleli .podać rękę liberal- 

nym demokratom, którzy posia- 
dają wprawdzie nie wiele głosów 
natomiast jednak zyskali bardzp 
na popularności. 

Następnie przeszła rozmowa na 

sprawę zachwianej^ rzekomo 
s&anowiska króla.Pjptrą. 

t)rl Vuicż" oświadczył całkiem 
stańowęjpo, że wszelkie pogłoski. 
z- zakresujsą jgłodem rozbtt- 

jałej fantazyi. Być może iż dał 

ifrn pochop wyjazd księżniczki i 

riaatęp<^ tronu#* Afe' pówótfy tych 
wyjażdfovtf byjy bardzo- Jj^oste. 
Następcy tronu, księciu Jerzemu 
nalegał się wypoczynek po tri* 

dach/jakie poniósł dla złożenia e- 

gzarainu dojrzałości, księżniczka 
zaś Helena wybrała się do Rac- 

conigi w 

ciotki, królowaj, wipelaej. rsato-^ 
miaśft pozostał3 przy ;Ó;ct^tftłod-i 
szy syn, książę ̂ Aleksander. Wy- 
jeżdża on na ićrye dopiero.po p0« 
w rocie następcy tronu,., król Piotr 

bowiem, w calem tego słowa zna-1 

czeniu dobry ojciec, chce zawsze 

przynajmniej jedno z dziecf mieć 
aęfy-siebiie. Jakże można zresztą 
t wyjazdu -dzieci na ferye wnio- 
skować o zachwianiu się stanowi- 
ska oj££? Niezawodnie, położenie 
wewnętrzne Serbii jest przykre, 
nie do tego jednak stopnia, aby 
aż mogło królowi podszepnąć 
rhyśl cofnięcia się w zacisze do- 
mowe. 

i. 

Co do stosunku z Węgrami, jak 
najbliższym sąsiadem, oświad- 

czył dr. Yuicz, że Serbia pragnie, 
aby przesilenie w krajach Korony 
św. Szczepana zakończyło się jak 
najrychlej. Leży to poniekąd na- 

wet w interesie Serbii, związanej 
tylu węzłami z królestwem wę- 

gierskiem. 
"'Wogóle kończył dr. Vuicz, 

nietylko w Serbii, lecz wszędzie 
gorące mamy tego roku lato. 
Gdzie tylko spojrzeć — kwasy i 

nieporozumienia. W konstelacyi 
ogólnej —' nowy rozkład sił, 
przesunięcie punktu ciężkości, 
wychylenie osi. Wszyscy jednak 
dyplomaci świata ufają, że nieba- 

wem zawita spokój, że musi on 

nastać i być utrzymany. Po naj- 
nowszych dośiwiadczeniach nieła- 
two przyjdzie komukolwiek jąć 
się broni. Wojna rosyjsko ja- 
pońska stała się najwymowniej- 
szym argumentem przeciwko 
wojnie, najlepszym dowodem, że 

wojna powinna pozostać tylko 
"ultima ratio". Każde z państw, 
a więc i Serbia — a Serbia bar- 

dziej nawet od innych — przykla- 
snąć musi owej zasadzie." 

* 

W Grudziądzu wychodzi pi- 
semko niemieckie, „Geselliger", 
bardzo rozpowszechnione pomię* 
dzy Niemcami poznańskiemi. O- 

powiada ono o następuje: 
„W małem miasteczku, na po- 

łudnie prowineyi poznańskiej, 
służył przy tamtejszym kościele 
katolickim zakrystyan narodowo- 
ści polskiej, który miał żonę nierti 

kę katoliczkę. Z małżeństwa 

przyszło na świat dwóch synów. 
Rodzice wychowywali ich w ten^ 
sposób, że chłopcy władali zaró- 

wno językiem polskim, jak nie- 

mieckim. Zakrystyan zmarł wcze- 

śniej a niebawem po jego śmierci 

przyszedł na świat jeszcze jeden 
potomek. Stosunki rodzinne, za- 

wsze dość opłakane, pogorszały 
się teraz znacznie. 

„Wówczas wystąpił ksiądz pro- 
boszcz jako wybawiciel i przy- 
rzekł zająć się chłopcem. Wziąć 
go do siebie, aby mieć dziecko 

pod okiem. Matka musiała podpi- 
sać rewers, w którym zrzekała się 
wszelkich praw matki wychowa- 
wczyni, przenosząc je wszystkie 
na ks. proboszcza. Wr tym sa- 

mym rewersie matka musiała zo- 

bowiązać się, że gdy pupil księ- 
dza odwiedzać będ?ie matkę i 

braci, nikt z nich nie będzie z 

nim rozmawiał po niemiecku. 
"Ks. proboszcz wywiera tak sil- 

ny wpływ na swoje owieczki pa- 
rafialne, że matka i bracia' jego 
wychowanka ściśle trzymają się 
danego przyrzeczenia. Chłopiec i 

bawi obecnie ii swojej matki i 
swoich krewnych, którzy są wszy- 

scy katolikami niemieckimi i któ- 

rzy kaleczą, jak mogą język pol- 
ski, byle ż chłopcem nie wymie- 
niać ani jednego wyrazu niemiec* 

kiego, tern bardziej, że chłopieć 
zapewne wcale po niemiecku nie 

umie. Jeżeli na ulicy zbliżą się 
wyrostki niemieckie do chiopca, 
ten odwraca się od nich ze wstrę- 
tem i woła po polsku: "Precz''! 

Berliński "Nationalzeitung'' 
podnosi w obliczu tego „groszą- 
cego" faktu lament wielkonie- 
miecki, i w art5'kule wst^pftym u* 

trzy mu je, źe ks. proboszcz po- 

gwałcił ■" prawa macierzyńskie 
wdtrwy po zakrystyanie, wyzy- 

skując jej nędzę, jak lichwiarz 

wyzyskuje opłakane położenie 
dłuituka. 

Sądzimy, źe* jeżeli koniukol-4 
wiek przypadek-szczęśliwy' czy 

nieszczęśliwy odda w ręce-niłodą; 
na cudzej glebie rodzinnej wyro- 
słą latorośl na wychowanie, to 

ten przypadkowy czy opatrzno- 
ściowy wychowawca będzie się 
sśarał dfciecku przyswoić takie 

pojęcia i licżucfa,-jakie sam wyt 

zrfojć I za łrajzacntejsze najbliż- 
sze prawdy i dobra uważa. Zmar- 

ły zakrystyan był Polakiem, nrc 

naturalntejsiego, że ksiądz pro- 
boszcz, chociażby przez cześć dla 

pamięci ojca, swego dobrego zna- 

jomego i wiernego niegdyś sługi, 
pragnął wychować-dziecko w po- 
czuciu tej narodowości, którą 
przyniósł z sobą:?W-kolebce. 

Gdyby koBirasty.-.uczuć i prze- 
konań narodowych nie były tak 
silnie zaostrzone w W. Ks. Po- 

znańskiem, gdyby Niemcy tamtej- 
si nie szli ław^. pod sztandarem 

hakatyzmu, kt&ty powietrze na* 

wet, wiewające-: nad niwami po- 
znańskiemi, konfiskuje- na rzećz 

bezinteresownie zając-:się hłop- 
boszcz warunku takiego by nie 

stawiah Zamierzywszy "-."jednak 
gezinteresownie źająć' si£ chłop- 
cem, pragnął przynajmniej tej 
rękójmi, że żiarrta uczuć polskich, 
wrzuconego w serce dżiecka pol- 
skiego, krewni niemieccy maiki 

najmniej wzrostu jego paraliżo- 
wać. 

Bezstromlie i przedmiotowo 
fakt sądząc — nie ze stanowiska 

prusko hakatystyczhego nie 

widzimy tu bynajmniej karygod- 
nych poszlak "Wyzyskania nie- 

doli matczynej". Wątpimy bar- 
dzo ażeby matka, podpisując re- 

wers, czyniła to pod przymusem 
moralriym. 

Ale „Ńatiortalzeitung" nie o- 

mieszkała, ogłaszając fakt zaszły 
w miasteczku południowo po- 

znańskiem, wejść na grunt szero- 

ko polityczny i wysnuwa wnio- 

ski, zmierzające do spotęgowania 
jelszcze silniejszej gerrrtanizacyi, 
posługując się przytem argumen- 
tami — kłamstwa. 

Pisze ona: 

"Tu chodzi o pogwałcenie ję- 
zyka matki i to nie na gruncie 
kościła, 'ale w samej rodzinie. A 

jeżeli Polacy biadają na prusko- 
niemieckie rządy za to, że w nau- 

ce szkolnej język polski spychają 
na drugi plan na rzecz niemieć- j 
kiego języka cudzoziemskiego, ̂  
to nie słyszeliśmy jednak dotych- j 
Czas faktu, żeby język ten wpv-Wl 
cha no przemocą w progi domu ro- < 

c; innego, ażeby tutaj usiłowano ; 

wypleniać język ojczysty. K>vt'b: j 
pro>- _cż'C2 nie zawahał sio ie3n:i!< i 

przed takiem wtargnięciem. './i 
„Katolików niemieckich na kre- 

sach wschodnich fakt powyższy j 
przekona jakiemi środkami pr:i* ! 

cują uciśnicni Polacy i przeciw 
komu. Z wyznaniem katolickiem 

powyższy polsko narodowy 
proselityzm nie ma nic wspólne: 
go" 

„Nationalzcitung" posługuje się 
świadomie kłamstwem, jeżeli 
twierdzi, że pruski systeinat 
szkolno germanizatorski nie 
wkracza w progi domu polskie- 
go i to nie na mocy dobrowolnej 
umowy, ale na mocy jedyiiie — 

swej siły fizycznej. Organ ber- 

liński zapewne nie notował całe- 

go szeregu przypadków, w któ- 

rych karano grzywnami lub wię- 
zieniem starszego brata lub star- 

szą siostrę, za to, że w domu 

własnym, w oWem „sanctuarium" 
szanowanem nawet przez system 
pruski, uczyli języka polskiego 
młodsze stoe rodzeństwo, zapeł- 
niając lukę, jaką wytworzyła pod 
wpływem hakatyzmu pruska 
szkoła państwowa. Każde dziec- 
ko polskie, wstępujące do śzkoły 
pruskiej, podpisuje „ipso facto" 
ów rewers, że nie będzie umiało 

jednego wyrazu po polsku! Przy- 
najmniej dzisiejsza szkoła w 

Prusiech dąży do tego i, gdyby 
nie dom rodzicielski, celu swoje- 
go dopięłaby z łatwością. 

Wobec takiego gromadnego 
rewersu, żądanego od całego spo- 
łeczeństwa polskiego w Prusiech 
nie można się znowu tak święto- 
bliwie oburzać obronnym rewer- 

sem księdza proboszcza. 

UWAGL 

Kiedy pomiędzy pełno 
nlocnikami pokojowymi po raz 

pierwszy poruszono kwestyę kon- 

trybucyi Wojennej, to po krótkiej 
dyskusyi baron Witte podobno 
Wyraził się w taki sposób do ba- 

rona Komury: "Zapłacimy wam 

za utrzymania naszych roo,ooo 

żołnierzy, których zabraliście do 

niewoli, a nawet zapłacimy bar- 

dzo liberalnie; zapłacimy za 

wszystko, co uczyniliście dla nas 

dobrego, ponosząc przy tern ko- j 
szta: ale co do kosztów poniesio- i 

nych na wyrządzanie nam złego 
to nie zwrócimy z tego ani ko- 

piejki : ani jednej kopiejki". 

Być może, że Witte tym spo- 
1 sobem chciał dać do poznania, że 

| .Rosya gotową jest zapłacić Ja- 
1 .pończykom grubo, jiawet bardzo 

.grubo, byleby nie. nazywano tego 
kontrybucyą, albo odszkodowa- 
niem, albo chociażby zwrotem ko- 
sztów wojennych, tylko np. za- 

płaceniem kosztów utrzymania 
setki tysięcy jeńców wojennych. 
Możnaby np. policzyć za utrzy- 
manie każdego jeńca po 10,000 
rubli, a wtedy "rachunek" za u- 

trzymanie 100,000 jeńców wyno- 
siłby $1,000,000,000 rubli, t. j. 0- 

krągły miliard. Byłby i wilk syty 
4 owca cała. 

I być może, że baron Komura 
zrozumiał, o co właściwie cho- 
dzi, ale udał żc nie rozumie. Spra- 
wiedliwość wymaga, aby koszta 
wojenne zapłaciła Rosya i przy 
tem Japończycy obstają. Wygó- 
rowanych sum w rachunku za u- 

trzymanie jeńców wojennych po- 
dawać nie chcą, bo, — nieładnie- 

by to wyglądało, a Japończycy 
nie chcą robić nic, co w oczach 
świata wygląda nieładnie. 

* 

We wtorek dopiero dowiemy 
się, jak załatwiono się z tą kwe- 

styą. Jeżeli jednakowoż przyjdzie 
do zerwania układów i do dalsze- 

go prowadzenia wojny, to praw- 

dopodobną wyda się hipoteza, 
którą od dni kilku w pewnych 
kołach * dyplomatycznych oma- 

wiają we Waszyngtonie. Oto 

istnieje przypuszczenie, że jest 
pewna "wyższa", "wpływowa,' 
siła, która Rosyą prze do dalsze- 

go jeszcze prowadzenia wojny, i 

że idąc po nici do kłębka, ostate- 

cznie jej źródło znajdzie się w 

'> Berlinie 
* 

Rozumowanie to prowadzą w 

taki sposób: 
Kiedy Witte wyjeżdżał z Pe- 

tersburga do Ameryki, wówczas 

cały świat dyplomatyczny, — w 

Paryżu, Londynie, Waszyngto- 
nie i Berlinie, — był przekonany, 
iż ma on upoważnienie do zgo- 

^ 
dzenia się na iimiarkowaną kon- 

try bucyą. Wszyscy wiedzieli na 

pewno, że Japończycy kontrybu- 
cyi żądać będą, nikt o tem ani na 

chwilę hie wątpił. Nic wątpiono 
0 teni z pewnością w Petersbur- 

ga 
Mniej więcej w czasie, kiedy 

Witte przybył do Paryża, spo- 
tkali się w Morzu Bałtyckiem 
dwaj cesarze: Wilhelm II i car. 

Przez parę godzin poufnie radzi- 
li. Wszyscy o tem wiedzą, źe 

zjazd to był dla całego świata 

niespodziewany i że cesarz Wil- 
helm o to stę postarał. 

Co było przedmiotem konfe- 

rcncyi, nie wiadomo. Ale są pe- 
wne dane* na których politycy 
mogą budować swe przypuszcze- 
nia bardzo prawdopodobne. 

* 

W czasie owego spotkania, kil- 
ka dni przedtem i kilka dni po- 
tem obiegały prasę artykuły poli- 
tyczne oryginalnej, a widocznie 

tendencyjnej treści, fabrykowane 
przedewszystkiem w Berlinie. O- 

to wykazywano, jakoby Japonia 
dążyła do zyskania oparcia na 

stałym lądzie Azyi, do zyskania 
najprzód wpływów politycznych 
1 przemysłowych w dolnej Mand- 

żuryi, a zupełnej kontroli nad 

Koreą i jakoby iia Wschodzie po* 
wstawało potężne i silne cesar- 

stwo, z którem wszystkie pań- 
stwa w najbliższej przyszłości 
będą musiały się liczyć. 

Równocześnie prawie inne ar- 

tykuły wykazywały, że Japonia 
działa w najzupełniejszem poro- 
zumieniu z Anglią. Że chodzi o 

to, ażeby w układzie pokojowym 
zawartym w Ameryce, Japonia 
takie uzyskała warunki, by ona 

sama na stałym lądzie pozyskała 
stały punkt oparcia i wyparłszy 
Rosyan oxJ wybrzeży Oceanu 

Spokojnego i od granicy chiń- 

skiej, ogłosija coś w rodzaju dok- 

tryny Monroego <łlą Azyi: skoro 

zaś to pozyska, to wtedy można 

będzie maskę zrzucić. Anglia i 

Japonia wtedy miały zawrzeć so- 

jusz jeszcze ściślejszy, i to zacze- 

pno odporny, i Opierając się na 

posiadaniu najpotężniejszych flot 

na świecie w porozumieniu ze so- 

bą rządzić cał^ Azyą. 
Wykazywano jeśzćze, że Frati- 

cya doskonale powiadomioną by- 
ła o tym planie, ale nowe stosun- 

ki łączące ia z Anglia dla jej in- 

teresów w Afryce, kazały jej mil- 

cząc — przypatrywać się. Doda- 

wano, że i Stany Zjednoczone.© 
terti.wiedziały, ale tym, ̂ ako zbyt 
oddalonym, chodzić mogło tylko 
o stosunki-handlowe, a co do tego 

zaapookiłoby się je poityką 'o- 

twartych wrót" w Mandżuryi. 
* 

Rozumie się jednak, że wiedział 

o tem wszystkiem także cesarz 

niemiecki. Ten zawsze jest czuj- 
nym i nie lubi, by go lekceważono 
w polityce wielkoświatowej. U- 

dowodnił to w sprawie marokań- 
skiej. Teraz zaś, w obec "żółtego 
niebezpieczeństwa" na Wscho- 

dzie nakłonił cara do naradzenia 

się z nim osobistego, poufnego. 
Co właściwie .Wilhelm powie- 

dział carowi, Odgadnąć tylko mo- 

żna. Wprawdzie był on zadowo- 

lony z osłabienia Rosyi z przy- 

czyn specyalnych. Nie chciał je- 
dnakowoż teraz, ażeby Japończy- 
cy się zbyt wzmocnili. Pomagał 
prezydentowi Rooseveltowi w do- 

prowadzaniu do układów pokojo- 
wych. Wiadomą jest rzeczą, że 

obydwaj prowadzili ożywioną ko- 

respondencyę, nim przyszło do 

zwołania konferencyi. Sam zape- 

wne nakłonił cara, ażeby przystał 
na jej odbycie się. 

Skoro jednakowoż dostrzegł 
kierującą rękę Anglii, skoro prze- 
konał się, że przed nim chcą zam- 

knąć wrota dalekiego Wschodu i 
że chodzi tu o plany doniosłe, 
przy czem jego izolują zupełnie, 
to łatwo odgadnąć, co powiedział 
carowi, zwłaszcza, że parę dni 

przedtem wyraził się do pewnego j 
ambasadora w Berlinie: "Gdybym I 
"był carem, to przed zawarciem 

pokoju walczyłbym do ostatniego 
człowieka i do ostatniego gro- I 

sza". 

Natychmiast po tem spotkaniu 
się cesarzy, pojawiły się urzędowe 
zupełnie oświadczenia w Peters- 

burgu, — a było to już po wyjeź- 
dzie Wittego, — ze Rosya nigdy 
nie zapłaci odszkodowania, że ni- 

gdy nie ustąpi żadnych obszarów, 
że nie zawrze pokoju haniebnego. 

Witte wyjechał do Ameryki z 

zamiarem zapłacenia pewnego od- 
szkodowania. Teraz zaś oświad- 
cza: "Ani kopiejki; ani jednej ko- 

piejki". 
* 

Rozumie się, że dla zachowania 
pozorów układy się prowadzą, na- 

rady się odbywają, robią się u- 

stępstwa co do punktów mniej- 
szej wagi. Ale co do punktów naj- 
ważniejszych, — jak zapewniają 
politycy, o których mówimy, — 

j do zgody nie przyjdzie. Od czasu 

zaś, kiedy rozpoczęły się rokowa- 

nia, z otoczenia Wittego wycho- 
dzą tego rodzaju uwagi, jak: "An 

glicy w kułak się śmieją", "reży- 
serya spoczywa w ręku wielkiej 
Brytanii" lub "twarzv to małej 
brunatnej małpy, ale cielsko wiel- 

kiego lwa, tylko że lwa tego jesz- 
cze nie widać". 

Jeżeli przyjdzie istotnie do zer- 

wania układów, to powyższe tłó- 
maczenie może okaże się uspra- 
wiedliwionem. Trudno będzie 
wątpić, że wpływ cesarza 

Wilhelma podziałał na zmianę de- 

cyzyi Rosyi, która życzyła sobie 

pokój zawrzeć. 
♦ 

Jeżeliby jednakowoż przyszło 
do zawarcia pokoju, jeżeliby zna- 

leziono jakieś wyjście, które do- 

zwoliłoby Rosyi, jako tako ocalić 
pozory "wyjścia z honorem", a 

przecież zawrzeć pokój tak jej 
potrzebny, — to jeszcze nie mo- 

żnaby utrzymywać, iż powyższe 

rozumowanie jest fałszywe. Mo- 

żliwą poprostu jest rzeczą, że car 

jego doradzcy i jego pefnómocnik 
w Portsmouth, N. H., uległszy 
rtlrćhwilę przekonywani u cesarza 

Wiłhehna, oatateczaie- przecież 
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że taka rada ostatecznie prowadzi 
tylko :do osłabiania się obu 

państw, to zbyt jest widocznem. 
Na każdy sposób przeto rozumo- 

wanie to okazać się może racyo- 

nalnem/bez względu na to, jak 
się zakończy konferencya pokojo- 
wa w portsmouth, warto je sobie 

zapamiętać, i dlatego je tu poda- 
liśmy. 

* 

Na podstawie przebiegu konfe- 

rencyi teraz można już zestawić 
wszystkie warunki podane przez 
Japończyków, znane zresztą od 
io bm., chociaż podówczas jesz- 
cze nie wiedziano, w jakim były 
ipodane porządku. 

Oto ich szereg: 
i. Uznanie ze strony Rosyi 

"przeważających wpływów" Ja- 
pończyków na Korei, ich prawa 
utrzymywania porządku w admi- 

nistracyi cywilnej, i dawania rad 

wojskowych i finansowych cesa- 

rzowi koreańskiemu, podczas gdy 
Japonia zobowiązuje się zacho- 
wywać terytoryalną nienaruszal- 
ność Korei i (zdaje się) politykę 
"wrot otwartych" tamże. To 

przyjęto. 
2. Wzajemne zobowiązanie u- 

stąpienia z Mandżuryi. Przyjęto. 
3. Zobowiązanie się Japonii do 

przywrócenia w Mandżuryi pano- 
wania chińskiego i administracyi 
cywilnej chińskiej. Przyjęto. 

4. Wzajemne zobowiązanie się 
do szanowania w przyszłości "te- 

rytoryalnej nienaruszalności i ad- 

ministracyjnej władzy" Chin w 

Mandżuryi i do utrzymania zasa- 

dy równych szans dla przemysłu 
i handlu wszystkich narodów 

("wrot otwartych"). Przyjęto. 
5. Odstąpienie wyspy Sacha- 

litiu Japonii. Rosya odmówiła i 

odłożono ostateczną uchwałę co 

do tego. 
6. Odstąpienie Japonii ze stro- 

ny Rosyi dzierżaw na półwyspie 
Liaotung, włącznie portów Artu- 
ra i Dalnego, jakoteż wysp Blon- 
de i Elliott. Przyjęto. 

y. Odstąpienie Chinom za po- 
mocą porozumienia się z Japonią 
tej części chińskiej kolei wscho- 

dniej, która się ciągnie na połu- 
dnie od Charbina do Portu Artu- 
ra i Niu Czwangu, wraz z ustą- 

pieniem wszelkich przywilejów 
nabytych koncesyami z r. 1898. 
Przyjęto w zasadzie; ostateczne 

określenie odłożone. 

8. Ograniczenie chińskiej kon- 

cesyi otrzymanej przez Rothstei- 
na i księcia Uchtomskiego w ro- 

ku 1896, na mocy której zbudo- 

wano gałąź przez północną Man- 

dżuryę celem połączenia kolei 

transsybiryjskiej z koleją Ussuri 
w ten sposób, by własność i utrzy- 

mywanie tej linii należały do 

chińskiej wschodniej kolei, ale a- 

żeby na miejsce rosyjskich "stra- 

ży kolejowych" zaprowadzono 
chińską policyę cesarską. Przyję- 
to. 

10. Zwrot kosztów prowadzenia 
wojny. Nie przyjęto i ostateczną 

decyzyą odłożono. 

11. Ograniczenie rosyjskiej 
morskiej potęgi na Oceanie Spo- 
kojnym. Jeszcze nie załatwiono. 

12. Udzielenie mieszkańcom Ja- 
ponii prawa łowienia ryb u. wy- 

brzeży rosyjskich od Władywo- 
stoku na północ do morza Beryn- 
ga. Przyjęto. 
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Pierwszorzędny 
Zakład 

Krawiec^. 
2aopatrzony znacznym /npasom jak najświeższych, najmodniejszych wiosennych materyl, wjr» 
konuje wszelkie ubrania mązkle najdokładniej. 

Ceny bardzo przystępne.—Wykończeni® nadzwyczaj ałarann*. 
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Totrvwatnr dachy rozmaitymi materyałaml, jłko tOJ 

nrirrm, n* widział, t t. p. T»kt« po.rywaml daoky 
metalem i zakładamy rynny. 


