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Ruch rewolucyjny w Rosyi 
i w Polsce. 

Krew rewolucyonistów walczących z 
caratem nie była przelana napróżno; 
przewrót w pojęciach narodu rosyjskie
go, jaki się pod wpływem zajść rewolu
cyjnych dokonał, jest tak silny i po: 
wszechny, że nawet zaślepiony w swojej 
pysze car Mikołaj zaczyna ulegać prą
dom obejmującym społeczeństwo i do
strzegać konieczność nadania ludowi 

Sraw ograniczających jeżeli nie "samo-
ierżawie," to przynajmniej samowolę 

czynownictwa. Być może, iż tylko chęć 
dalszego prowadzenia wojny robi ca
ra skłonnym do nadstawiania ucha 
żądaniom ludu; być może, iż w 
głębi serca żywi on tylko chęć oszuka
nia tegoż ludu przez danie mu pozorów 
wolności, zamiast niej samej; być może 
również, że w razie dojścia do skutku 
układów pokojowych z Japonią nawet 
pozorów wolności ludowi swemu car od
mówi. Wszystko to jest możliwem; ale 
pamiętać trzeba, że to co robi car, nie 
ma wielkiego znaczenia samo w sobie, 
tylko ma znaczenie jako świadectwo siły 
prądów rewolucyjnych nurtujących ro
syjskie społeczeństwo, stokroć od cara 
potężniejsze. 

Dnia 1 bm. po południu na żądanie 
Mikołaja II w Petćrhofie rozpoczęła się 
konfereneya, mająca na celu rozpatrze
nie projektu soboru narodowego, czyli 
parlamentu, opracowanego przez mini
stra spraw wewnętrznych Bułygina, a 
poprawionego przez komitet ministrów. 
Konfereneya trwała sześć dni; brało 
w niej udział oprócz cara 44ch dygnita
rzy, w tej liczbie kilku wielkich ksią
żąt, wszyscy ministrowie, oberprokura-
tor synodu Pobiedonoscew, kilku sena
torów i profesorów uniwersytetu. Wśród 
osób powyższych zarysowały się wy
raźnie dwa stronnictwa: jedno pod wo
dzą Pobiedonoscewa i ochmistrza dworu 
gen. Friderichsa, stanowczo przeciwne 
wszelkim reformom i utworzeniu parla
mentu, drugie zaś będące za parlamen
tem. Pierwsze stronnictwo okazało się 
w znacznej mniejszości: na czterech 
zwolenników reform przypadał zaledwie 
jeden ich przeciwnik. Rezultat narad 
nie jest jeszcze dotychczas znany szer-, 
szemu ogółowi. To tylko ^ wiadomo, że! 
przedyskutowano cały projekt zwołania 
parlamentu punkt po punkcie; że uchwa
lono nie nadać prawa głosowania po
wszechnego wszystkim poddanym cara, 
tylko zaprowadzić pewne ograniczenia, 
aby pozbawić prawa głosu "agitato
rów;" wreszcie zadecydowano, że u-
chwały konferenyci powzięte większo
ścią trzech czwartych głosów są pra
wem, zaś powzięte mniejszą większoscią 
—mają być oddane do zatwierdzenia ca
rowi. ~ . 

Największą sensacyą na tej konferen-
cyi było przemówienie hrabiego Igna-
tjewa. Car wysłał go był niedawno w ob-
jażdżkę po kraju jako swego specyalne-
go wysłannika i polecił mu, żeby zbadał 
sytuacyę w ogniskach rewolucyi i przed
łożył mu prawdziwe sprawozdanie. Otóż 
to sprawozdanie Ignatjewa brzmiało 
bardzo ponuro. Oświadczył on bez ogro-
dek, że dynastyi Romanowych grozi nie
bezpieczeństwo, a katastrofa może byc 
usunięta tvlko przez poczynienie ludowi 
daleko idących ustępstw. Miał on nawet 
ze łzami w oczach zaklinać cara, by na
dał konstytucyę, jeżeli chce uratować 
siebie i swój ród. I w końcu zaręczył, że 
rewolucya się szerzy w przestraszający 
sposób i że dla Rosyi despotycznej na
dejdą wkrótce straszne czasy. Generał 
Trepów, minister Bułygin i inni rów
nież wykazywali potrzebę reform, ale 
jednocześnie i konieczność trzymania w 
karbach żywiołów rewolucyjnych. ^ 

A więc jest wszelkie prawdopodobień
stwo, że parlament zwołany będzie, i to 
wkrótce.Tymczasem jednak, w oczekiwa
niu aż z łaski cara zaświta jutrzenka swo
body, noc ucisku i podburzania jedne] 
warstwy narodu preciw drugiej trwa 
w dalszym ciągu. j 

Na kolei Noworosyj sko- Władykauka-
skiej wybuchł strajk wszystkich robo
tników; rząd obsadził parę pociągow 
żołnierzami i "skebami." aby choc jako 
tako utrzymać komun ikacye i mód z prze
wozić pocztę. Strajkierzy chcieli prze
mocą zatrzymać jeden pociąg; naczelnik 
stacyi wezwał wojsko. Przyszli kozacy i 
zaczęli nahaj kami robić porządek. Z tłu
mu strajkierów padł strzał; jeden kozak 
zwalił się martwy z konia na ziemię. 
Wówczas piechota dała parę salw do 
strajkierów i położyła trupem trzydzie
stu kilku. 

W Ekaterynburgu były-rozruchy prze-
ciw-żydowskie—z podbudzenia, natural
nie, agentów rządu. Wszystkie domy 
żydowskie zbombardowano kamieniami, 
a z okien strzelano z rewolerow. Policya 
przypatrywała się temu wszystkiemu 
spokojnie; dopiero gdy rozruchy ustały, 
gubernator wydał odezwę, zagrażającą 
przedsięwzięciem najsurowszych środ-
ków przeciw wichrzycielom... W ten spo-
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tąd dopiero przybył do Newportu, ale o 
24 godzin później niż było umówione. 

Mnóstwo korespondentów gazet i fo-
tografistów dziennikarskich zjechało się 
do Washingtonu. Witte prosił Roosevel-
ta o opiekę przed natrętami, którzy chcą 
z nim rozmawiać lub zdejmowć zeń fo
tografie. Rooosevelt rozkazał tajnym 
polieyantom, aby starannie chronili Wit-
tego od natrętów. 
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Z WOJNY KOSYJ8KO JAPOŃShLKJ. 
Piechota rosyjska zdobywa szturmem jedno z najwarowniejszych wzgórz koło Mukdenu. 

sób pozory zostały uratowane, władza dla 
świata spełniła swój obowiązek 

Na Kaukazie znowu rząd w dalszym 
ciągu trzyma się taktyki szczucia Ta
tarów na Armeńczyków. Dzięki temu 
miasto Kuba w gub. bakińskiej było w 
tych dniach widownią straszliwej rzezi. 
Z niewiadomych przyczyn''^wybuchła 
nagle w teatrze walka Armeńczyków z 
Tatarami. Wiele osób padło zabitych od 
strzałów rewolwerowych. Teatr stanął w 
płomieniach. Rzeź przeniosła się na uli
cę. Tatarzy zrabowali dzielnice zamie
szkałe przez Armeńczyków. Do trzystu 
osób jest zabitych. Wojska przybyły za 
późno i zdołały jedynie ogniem karabi
nowym odpędzić Tatarów od dalszej 
rzezi. Polowa miasta w gruzach. Kilka
set kobiet i dzieci padło trupem. • 

| W Saratowie na ul. Atkarskiej jakiś 
' nieznany rewolueyonista trzy razy strze
lił do jadącego w karecie gubernatora 
tamtejszego Stołypina, ale nie trafił— 
poczem uciekł. Zamach ten dał rządowi 
wyborną sposobność do wypuszczenia na 
inteligencyę tamtejszą "czarnej sotni." 
Hołota wszelkiego rodzaju dowodzona 
przez szpiclów zaczęła buszować po 
ulicach. Przed jednym domem, gdzie się 
odbywało spokojne zebranie kilkunastu 
osób z inteligencyi, stanął na ulicy tłum 

j "chuliganów," zaczął wyć, rzucać w 
'okna kamieniami i odgrażać, że"miatie-
żników" powywiesza. Zebrani, aby się 
uchronić od gwałtu, wystawili w okno 
portret carski, ale i to nie pomogło. 
Wówczas zjawił się oddział kozaków i 
eskortował wystraszonych inteligentów 
aż do stacyi kolejowej, pośród gradu ka
mieni rzucanych z tłumu. Jest to piękny 
przykład, jak rząd, będący organizato
rem tego rodzaju zamachów na inteli
gencyę, odgrywa zarazem rolę tejże in
teligencyi serdecznego opiekuna! 

Z Moskwy donoszą, że na przedmie
ściu tamtejszem w teatrze ludowym 
podczas przedstawienia opery Rossinie
go "Cyrulik sewilski," strzelano do 
generał-gubernatora Kozłowa, znajdują
cego się w loży, żaden jednak z strza
łów nie ranił gubernatora. Powstała pa
nika, kilka osób uduszono. W czasie 
ucieczki wiele osób wpadło do jeziora, 
znajdującego się w parku i utonęło. Po
licya aresztowała kilka osób, podejrza
nych o wykonanie zamachu. Są to mło
dzi ludzie, którzy przyznali się, że nale
żą do bojowej partyi rewolucyjnej. Je
den z nich, Mikołaj ew, liczy 19 lat, a był 
już poprzednio za agitacyę wydalony z 
Moskwy. 

I W temże mieście liczba robotników bę
dących na strajku ciągle wzrasta. Agi
tatorzy usiłują wywołać strajk po
wszechny wszystkich robotników. 

| Strajk poważnych rozmiarów rozpo
czął się d. 1 bm. w fabryce "Dwigatel" 
w Rewlu nad Morzem Bałtyckiem. Ro
botnicy, zebrawszy się z rana jak zwy
kle w fabryce, odmówili wspólnie modli
twę i poszli procesyą do innych fabryk, 
ażeby skłonić wszystkich robotników w 
całem mieście do rzucenia roboty. Poli
cya wzięła się energicznie do rozpędze
nia procesyi i aresztowała sześciu robo
tników. Tłum olbrzymi zebrał się przed 
więzieniem i żądał uwolnienia aresztowa
nych. Zjawiło się wojsko i rozproszyło 
manifestantów. 

I W Helsingforsie w Finlandyi tłum dwu-
dziestotysięczny zgromadził się na placu 
przed senatem, ażeby protestować prze
ciw nowemu rozporządzeniu rządu, mocą 
którego przestępcy polityczni mają być 
wyjęci z pod juryzdykcyi władz miejsco
wych (finlandzkich) a oddane pod sąd 

władzom wojskowym (rosyjskim). Mó
wcy przemawiali do tłumu, namawiając 
do uchwalenia rezolucyi, domagającej 
się aresztowania gubernatora i policmaj
stra jako moralnych sprawców stycznio
wych rozruchów. Potępili także zapro
wadzenie w Finlandyi żandarmeryi ro
syjskiej, dyktatury i cenzury, oraz 
wszelkich ograniczeń wolności osobi
stej. Uchwalono rezolucyę żądającą roz
wiązania obecnego sejmu, ponieważ jest 
zbyt słaby, i zwołania nowego w celu 
dyskusyi nad sprawą powszechnego gło
sowania. Policya nie przeszkadzała zgro
madzonym w ich naradach. 

W Odesie władze z generał-gubernato-
rem na czele prawie zupełnie otwarcie 
szykują na wielką skalę rzeź Żydów. 
Proklamacye rozlepione z rozkazu gene
rał-gubernatora na rogach ulic przedsta
wiają Żydów jako moralnych sprawców 
rozruchów w czasie buntu "Potiemki-
na." Ludność żydowska tłumnie ucieka 
z miasta.—Znanego publicystę i reda
ktora "Odeskich Nowosti," Piotra Ger-
zo Winogradzkiego, uwięziono na rozkaz 
generał-gubernatora, a następnie wyda
lono z Odesy. Przyczyną tego prześla
dowania są liberalne przekonania Wino
gradzkiego. 

W Warszawie przy ul. Krochmalnej 
w dzielnicy żydowskiej detektywi wtar
gnęli do pewnej kawiarni, w której zbie
rali się socyaliści, i aresztowali siedm-
dziesięciu członków partyi socyal-demo-
kratycznej. 

Strajki w Warszawie ponawiają się 
ciągle w coraz to innem rzemiośle. Po
wodem strajków jest niedotrzymywanie 
przez fabrykantów umów zawartych po 
wielkich strajkach, które miały miejsce 
na wiosnę bieżącego roku. Strajkierzy 
grożą zburzeniem fabryki Lilpopa i Raua, 
wyrabiającej bomby i wagony dla rządu. 
Zakładów pilnuje batalion piechoty. 

Dyrektora wielkich młynów parowych 
w Szałowicach (?) strajkierzy związali 
sznurami i wrzucili do rowu pełnego wo
dy, gdzie utonął. 

W Opatowie oddział złożony z czter
dziestu uzbrojonych ludzi napadł wcze
snym rankiem na budynek, w którym 
mieściła się kasa powiatowa, a pozabi
jawszy lub poraniwszy dozorców, zabrał 
$10,000. Telegram nie podaje, czy to 
byli złodzieje, czy rewolucyoniści. 

Bunty i objawy braku subordynacyi 
w wojsku stają się coraz liczniejsze. 

Z Teodozyi na Krymie donoszą: Gdy 
tamtejszy generał brygady odbywał 
przegląd wileńskiego pułku piechoty,do
bosz Josek Moczydłower, Zyd. nabił ka-

I rabin i dał trzy strzały do komendanta 
pułku, pułkownika Giercyka. Kule chy
biły, natomiast zabiły podoficera Tata-
rynowa i zraniły ciężko porucznika Dro-
zina. Moczydłowera pochwycono i od
stawiono do więzienia. 

I więcej jeszcze opisów zajść podo
bnych podają telegramy z ostatniego ty
godnia, ale resztę musimy pominąć dla 
braku miejsca. 

Wojna Rosyjsko-japońska 
Reszta wojsk rosyjskich na Sachalinie 

poddała się Japończykom, oświadczy
wszy przez parlamentarza, że musi za
niechać walki, bo niema lekarstw ani 
opatrunków. Japończycy zabrali do nie
woli 3271 Rosyan, wiele amunicyi i pro
wiantu. Siedliskiem rządu japońskiego 
na Sachalinie będzie odtąd Aleksan-
drowsk. Wszyscy więźniowie polityczni 

rosyjscy, znajdujący się w kaźniach sa-
chalińskieh, zostaną prawdopodobnie 
wypuszczeni na wolność przez rząd ja
poński. 

Na północno-zachodnim brzegu Korei, 
koło miasta Czung-szing, pojawiły się 
d. 4 bm. dwa małe kontrtorpedowce ro
syjskie i zaczepiły japoński statek han
dlowy "Keiszo." Dały do nieęo 60 strza
łów, z których 7 trafiło w okręt i zabiło 
dwóch marynarzy. "Keiszo" jednak 
zdołał uciec, a torpedowce odpłynęły do 
Władywostoku. 

Rosyanie wysyłają coraz więcej woj
ska do północno-zachodniej Korei, na po
łudnie od rzeki Tiumen. Szczególniej 
znaczne oddziały konnicy wysyła Linie 
wicz w tę stronę, szykując się widać do 
starcia. 

Armia Liniewicza, podzielona na trzy 
części rozciąga się obecnie od Korei aż do 
Władywostoku. Znawcy sztuki wojennej 
wątpią, czy Liniewicz będzie w stanie w 
razie bitwy kierować z powodzeniem tak 
wydłużoną linią bojową. 

Odosobnione oddziały japońskie zaj
mują ujście rzeki Amuru—widocznie w 
celu współdziałania z armią Ojamy, w 
chwili, gdy ta uderzy na pozycye Linie
wicza pomiędzy Kirinem i Ningutą. 
Oddziały te będą mogły z łatwością zajść 
tył armii rosyjskiej i powstrzymać jej 
odwrót. Będą mogły również w razie po
trzeby być skierowane do Władywosto
ku. 

Oblężenia tego ostatniego miasta 
Japończycy jeszcze nie przedsięwzięli, 
ale widocznie szykują się do jego zdoby
cia, bo w zatoce Piotra Wielkiego, nad 
którą leży Władywostok, coraz częściej 
ukazują się japońskie krążowniki i pan
cerniki. 

W Mandżuryi panują nieznośne upa
ły i padają deszcze, utrudniające ruchy 
wojenne. Żołnierze chorują hsą zniechę
ceni. 

Rokowania pokojowe w Portsmouth 
pod Bostonem zaledwie się rozpoczę
ły, a już gazety są przepełnione roz
prawami o możliwych wynikach tych 
rokowań—choć nic napewno jeszcze nie 
wiadomo. 

Pierwsze spotkanie się wysłańców ja
pońskich z rosyjskimi miało miejsce w 
Oyster Bay na okręcie "Mayflower." 
W sobotę ogodz. 9 rano krążownik "Ta-
coma" zabrał wysłanników japońskich z 
przystąpi klubu żaglowego pod N"ew 
Yorkiem i zawiózł ich do Oyster Bay, a 
w pół godziny potem krążownik "Chat
tanooga" zabrał z tegoż miejsca i po
wiózł do Oyster Bay Wittego i jego to
warzyszy. Prezydent Roosevelt wyje
chał naprzeciwko na jachcie własnym 
"Sylph" i wszystkie trzy statki razem 
przy dźwiękach muzyki i huku armat 
strzelających na wiwat wysadziły do
stojnych gościna pokład okrętu "May
flower," na którym rolę gospodarza peł
nił admirał Pierce. Wszystkich obe
cnych zaproszono na przekąskę. Chcąc 
uniknąć drażliwych kwestyj, komu przy 
stole należy się pierwsze miejsce, pre
zydent Roosevelt urządził wszystko tak, 
że przekąskę spożyto stojąco. Po zawar
ciu znajomości i ogólnej pogawędce o 
rzeczach błahych, Rosyanie i Japończy
cy zostali odwiezieni małymi statkami 
na ląd, a następnie te same okręty, któ
re ich przywiozły z New Yorku, miały 
ich odwieźć do Newport, R. I., elegan
ckiego miasteczka, położonego w pobliżu 
Porthsmouth, gdzie się odbywa konfe
reneya. Jednakowoż Witte, chcąc uni
knąć przykrości podróży morskiej, poci-
chu wraz ze swoją świtą wsiadł na po
ciąg i pojechał do New Yorku, & z tam-

SPRAWY POLSKIE 
Mtmoryał w sprawił potrzeb Królestwa. 

W całem Królestwie zbierają obecnie 
podpisy pod memoryał, a dotyczący po
trzeb królestwa Polskiego. Memoryał 
ten, gdy się zbierze dostateczna liczba 
podpisów, ma być przedłożony radzie 
ministów na ręce sekretarza tej rady, p. 
Solskiego. 

Memoryał opiewa: 
"Do Rady Ministrów w Petersburgu. 

- My, niżej podpisani obywatele miasta 
(lub gminy) w powiecie X, wyrażamy 
niniejszem zupełną solidarność z prote
stem, podpisanym 16 lipca przez naszych 
przedstawicieli i przesianym do komite
tu ministrów w imieniu jaknajszerszych 
kół ludu polskiego; 

MEMORYAŁ. 
W jednomyślnem przekonaniu, że 

obowiązek obywateli wobec naszego 
narodu nakazuje nam przedstawić stan 
rzeczy w Królestwie Polskiern, my, ni
żej podpisani, po zasięgnięciu opinii sze
rokich mas ludności i ich zgody w drodze 
wskazanej ukazem z 18 lutego rb. oświad
czamy : 

1. "System rządzenia, stosowany 
w Królestwie Polskiem od lat 40, w dą
żeniu do rusvfikacyi, stał się narzędziem 
bezwzględnej walki eksterminacyjnej. 
Wykonawcy tego systemu, stawiając so
bie cel niemożliwy do urzeczywistnienia, 
tj. zabicie polskiej indywidualności na
rodowej. nie liczyli się wcale z przyro
dzoną odrębnością przyrodzonych i spo
łecznych warunków kraju i poziomem je
go cywilizacyi, z jego tradycyą i kulturą. 
Łamali prawa, burzyli urządzenia, stwę^#* 
rzone pracą poprzednich pokoleń, a 
ich miejsce zaprowadzili nowe. obce, nie-
zastosowane do warunków miejscowych. 
Okrutna zawziętość kierowała wyborem 
środków, mających na celu tępienie o-
drębności narodowej i religijnej, kultury 
politycznej i umysłowej. Władza rosyjska 
działała świadomie na szkodę kraju, krę
pując jego rozwój ekonomiczny, społe
czny i narodowy, świadomie dążyła do 
znieprawienia społeczeństwa polskiego 
przez prześladowania wszelkiej pracy, 
dążącej do odniesienia kultury warstw 
niższych. Władza rosyjska wszakże nie 
osiągnęła żadnego z zamierzonych celów 
politycznych, natomiast wywołała sku
tek przeciwny i zjednoczyła społeczeń
stwo polskie w powszechnem niezadowo
leniu, w coraz głębszem poczuciu dozna
wanej krzywdy, w nienawiści do stoso
wanego względem niego systemu rządo
wego i jeg) wykonawców. 

TI. "Kiedy ostatnia wojna i wywołane 
przez nią wrzenie w całem państwie wy
kazały dobitniej ujemne strony i braki 
ustroju państwowego, oraz konieczność 
zasadniczej jego reformy, obudziło się 
w społeczeństwie polskiem przekonanie, 
że w chwili dokonywania gruntownych 
zmian w państwie, system rządzenia na
szym krajem zmienić się wreszcie powi
nien. Naród polski oczekiwał, że rząd 
zaspokoi najważniejsze potrzeby kraju i 
żądania ludności. Z umiarkowaniem, li-
czącem się ze wszystkiemi trudnościami, 
uzasadniano w licznych memoryałach 
osób prywatnych, w oświadczeniach 
zbiorowych,oraz za pośrednictwem prasy 
rosyjskiej, do której się uciec musiano, 
wobec ubezwładnienia polskiej prasy 
przez cenzurę, konieczność tych zmian 
w systemie rządzenia, któreby zapewni
ły krajowi możność swobodnego rozwoju. 

"Sądzono, że komitet minisrów w wy
konaniu ukazu z dnia 25 (12) grudnia 
rz. oceni z punktu widzenia istotnej ko
rzyści państwowej, bezskuteczność i nie
właściwość dotychczasowego systemu 
rządzenia i stworzy warunki, któreby z 
czasem mogły doprowadzić do unormo
wania stosunku narodu polskiego do Ro

bili. "Tymczasem ogłaszane uchwały 
komitetu ministrów, jak również moty
wy do nich, świadczą, że instytucya ta 
w większości chciała wznieść się na sta
nowisko szerzej pojętych zadań rządu, 
że nie zdobyła się na konieczne w tak 
ważnej sprawie postanowienia zasadni
cze. Te uchwały, wprowadzające jedynie 
pewne zmiany lub ulgi, nie tylko nie ro
bią wyłomu w istniejącym obecnie sy
stemie rządzenia krajem, ale przeciw
nie, system ten zatrwalają i potwierdza
ją. Komitet ministrów potępia wpraw
dzie system rusyfikacyjny, o ile ten jest 
bezowocny, ale systemu tego bynajmniej 
postanowieniami swemi nie znosi. Ła
godzi tylko potworne i bezmyślne, bo 
sięgające nawet do stosunków prywa
tnych jego wymagania. W palącej spr* 


