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NOWY NACZELNY ADMIRAŁ FLOTY. 
Byrylew następcą Rożestwieńskiego. 

Generał gubernator Maksymowicz 
uszedł śmierci. 

Sprawca zamachu i dwaj detektywi poszarpani w kawałki. 

Wyścigi jachtów niewidzialne z powodu mgły na morzu. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 20 maja. — Wice- 

admirał Byrylew został mianowa- 

ny naczelnym wodzem rosyjskich 
sił morskich na oceanie Wielkim 
i wyjeżdża 25 maja do Władywo- 
stoku, ażeby kontrolować dzia- 

łalność Rożestwieńskiego, albo 

zastąpić go, jeżeli choroba prze- 
szkadza mu pełnić obowiązki. 
Komendant Władywostoku prze- 
chodzi także pod rozkazy Byryle- 
wa, który liczy 64 lat, lecz jest 
człowiekiem o wielkiej energii. 
Zastrzegł sobie, że wyjeżdżając z 

Petersburga, nie życzy sobie być 1 

żegnanym tak ostentacyjnie, jak 
Makarów, Skrydłow i Kuropat-J 
kin. i 

Petersburg, 20 maja. — Brak 
wiadomości o Rożestwieńskim 

pozwala przypuszczać, że wyru- 

szył na otwarte morze, ażeby o- 

minąć flotę admirała Togo i dojść 
bezpiecznie do Władywostoku. 
Togo bawi na brzegach Formosy, 
gdzie zamierzał stoczyć bitwę. 

Zarzucają admirałowi japońskie- 
mu, że nie umiał przeszkodzić i 

Rożestwieńskiemu zaopatrywać 
się po drodze w węgiel i żywność 
i że nawet nie wie obecnie, czy 
flota rosyjska jest podzielona na 

dwie części, albo nie. Gazety ro- 

syjskie zwracają uwagę rządów 
państw europejskich na ten fakt. 

że Japończycy utrudniają komu- 

nikacyę wodną, narażając okręty 
handlowe na zderzenie się z mi- 

nami podwodnemi. W ostatnich 
dwóch tygodniach 7 okrętów wy- 

leciało w powietrze. 
Saigon, 20 maja. — 43 okrętów 

węglowych, pod flagą rosyjską i 

niemiecką, znajduje się pod kon- 

trolą francuskiej kanonierki "Co- 

ronode" w przystani Nhabe. 20 

innych podobnych statków stoi 

na kotwicy u przylądka James, 
pod strażą krążownika "D'As- 
sab." 

Petersburg, 20 maja. — Poseł 

rosyjski w Pekinie zwrócił uwa- 

gę rządu chińskiego, że Japoń- 
czycy noszą się z myślą wywie- 
zienia cesarza Korei do Japonii. 
Taki krok byłby pogwałceniem 
traktatu Schimonesoki, który 
gwarantował Korei niepodległość. 

Wąwóz Gunszu, 20 maja. — 

Deszcze ustały i słońce osusza' 

drogi. Zdaje się, że Japończycy 
zamierzają rozpocząć kroki wo- 

jenne. Niepokoją lewe skrzydło, 
lecz czynią to prawdopodobnie w 

tym celu, ażeby całą siłą uderzyć 
na inny. Konnicy rosyjskiej nie 

powiodło się sprawdzić, jakie siły 

japońskie są rozłożone na po- 

szczególnych stanowis*kach. Ge- 

nerał Kuropatkin opuszcza plac 
boju i udaje się na Krym, ażeby 
tam wypocząć po trudach wo- 

jennych. 
Warszawa, 20 maja. — Kiedy 

generał gubernator Maksymowicz 
wybierał się z cerkwi z powro- 
tem do domu, jakiś robotnik 
chciał na ulicy Miodowej ujść po- 

goni detektywów. Potknął się 
przytem o przeszkodę i nastąpiła 
eksplozya bomby, którą robotnik 
miał w kieszeni. Tak on jak dwaj 
detektywi zostali rozszarpani. 23 
przechodniów uległo pokalecze- 
niu. Szyby w oknach okolicznych 
domów potrzaskały. Sąsiednia cu- 

kiernia uległa zniszczeniu. Latar- 
nia narożna została wyrwana z 

ziemi. Zauważono, że ulica Mio- 

dowa była w czasie katastrofy 
niezwykle pusta. Przestrzegano 

przechodniów, ażeby ją omijali. 
Był to szósty z rzędu zamach dy- 
namitowy od wypadków stjcz- 
niowych. Wydawcy gazet żądają 
stanowczo, ażeby wolno im było 
potępiać tego rodzaju zamachy. 
Sprawcą zamierzonego zamachu 

był szewc Dobrowolski. Maksy- 
mowicz otrzymał przedtem list z 

pogróżką, że wydano na niego 
wyrok śmierci za krew przelaną 
podczas demonstracyi robotni- 
ków. 

Petersburg, 20 maja. — W ro- 

cznicę koronacyi, 27 maja, ogło- 
szony zostanie manifest, zwołu- 

I jąCy "radę ziemstw" na 17 V**-' 

dziernka do stolicy. 
Berlin, 20 maja. — Cesarz W il- 

j helm dowiedział się o treści listu, 
który carowa rosyjska napisała 
do krewnej w Darmsztadzie. Ca- 

rowa potępia w tym liście klikę 
rosyjskich arcyksiążąt, ja o 

sprawców krwawych zaburzeń w 

Rosyi. Krytykuje nadto dyplo- 
matów niemieckich, którzy ko- 

rzystali z nieszczęścia Rosyi 1 wy- 

woływali dalsze zaburzenia w in- 

teresie pruskiej polityki. Cesarz 

Wilhelm nie zbudował się treścią 
tego listu. 

New York, 20 maja. —■ Paro- 

wy jacht "Ouida" przywiózł wia- 

domość, że w czwartek niemiecki 

jacht "Hamburg" był na czele in- 

nych jachtów, współubiegających 
się o pohur cesarski. Za mm do- 

1 piero płynął amerykański Atlan- 

tic". Obydwa jachty, pomimo sil- 

nego wiatru, szybowały z szybko- 
ścią 15 węzłów na godzinę. Inne 

jachty znajdowały się za nimi w 

znacznej odległości. 
Newport, N. Y., 20 maja. — 

Koło latarni morskiej Nantucket 
nie widziano innego jachtu, jak 
tylko "Valhalla", o czem donie- 

siono wczoraj. Mgła przeszka- 
dzała śledzić przebieg regaty. Na- 

leży przypuszczać, że "V alhalla 

była ostatnim z jachtów, biorą- 
cych w regacie udział. Od wczo- 

raj wieczora wieje wiatr dla że- 

glarzy pomyślny. 
# 

Madison, Wis., 20 maja. — be- 

nat przyjął po długich debatacn 

bil gubernatora La Fllette, us a- 

nawiajacy komisyę, która kontro- 

lować będzie raty frachtowe, u- 

stanawiane przez zarządy orn 

panij kolejowych. Jeżeli komisy* 
uzna takie raty za wygórowane, 
wolno jej będzie takowe obniżyć. 
Bil został przyjęty jednogłośnie 1 

nie ulega wątpliwości, że izba po- 
selska zatwierdzi uchwałę senatu. 

Washington, 20 maja. — Roz- 

biły się układy z rządem chiń- 
skim o ukracanie praw Chińczy- 
ków osiedlania się w Stanach Zje- 
dnoczonych. Ludność chińska 

jest oburzona na Amerykanów 1 

zaczyna bojkotować amerykań- 
ski handel. Chińczycy tutejsi, nie- 

pokojeni przez urzędników związ- 

wych, występują z procesami o 

odszkodowanie. 
Waszyngton, 20 maja. — Ge- 

nerał Wood donosi z Manili, że 

wrócił 13 maja z wyspy Yolo i że 

jego wojsko powraca za nim do 

swych kwater. 10 dniowa wypra- 

wa generała odniosła ten skutek, 
że powstańcy na wyspie Yolo zo- 

stali wytępieni. Składali się z 

bandy awanturników z innych 
wysp i niepokoili spokojnych 
mieszkańców, dopuszczając się 
rabunku. Pokryli się przed woj- 
skiem w zaroślach i artylerya nie 

mogła wystąpić czynnie. Przy- 
puszczano do nich ataki, podczas 
których 9 żołnierzy naszych pole- 
gło, a* 21 .zostało rannych. 

Waszyngton, 20 maja. — Pre-1 
zes izby posłów w kongresie nie 

zgadza się na zdanie prezydenta, 
ażeby roboty przy kanale panam- i 
skim powierzano takim kontrak- 

torom zagranicznym, którzy zo- 

bowiążą się wykonywać je taniej, 
niż tutejsi przemysłowcy. Can- 

non jest przekonany, że tylko A- 

merykanie powinni być zatrudnia- 
ni przy budowie kanału i że prze- I 

mysł krajowy nie powinien przy- 

tem ucierpieć, chociażby przez to 

koszta przebicia kanału znacznie 

się podniosły. 

Rożne notatki telegraficzne. 
— Niemiecki admirał doniósł z 

Tsington, że wiadomość o wywieszeniu 
niemieckiej flagi w Haiczau jest zło- 

śliwym W3*mysłem. 
— Poseł japoński oświadczył we 

Waszyngtonie, że Japończykom nie śni 

się wywozić cesarza Korei ze stolicy 

tego państwa. 
— Wszyscy marokańscy ministrowie 

otrzymali od cesarza Wilhelma nie- 

mieckie ordery. 
— Rząd francuzki przywłaszczył so- 

bie nowy kawał ziemi w Siamie. 
— Generalne stany holenderskie 

przeznaczyły $280,000 na zakupienie 
domu na tym placu, na którym Car- 

negie zamierza wystawić "pałac poko- 
ju". Carnegie przeznaczył na ten cel 

półtora miliona dolarów. 
— Cesarz Wilhelm nie mianował 

żyda Rotszylda swoim szambelanem. 

Obmówili cesarza gazeciarze. 
— Frankfurtski bankier Schwarzs* 

child zbiegł, narobiwszy długów na 

sumę dwóch milionów marek. 
— W Sudanie zginął pod siekierami 

krajowców Lester C. Winterton z 

Chicago. Anglik James Bowdon został 

pokaleczony. 
— Rząd francuzki pragnie kosztem 

42 milionów dolarów wzmocnić swe 

stanowiska w Indochinach. » I 
— Na dotkniętych nieurodzajem w 

prowincyi Sevilla wyznaczył rząd hi- 

szpański $400,000. 
— Rada miejska w Bostonie przyję- 

ła rezolucyę, ganiącą właścicieli do- 

mów, którzy nio wynajmują mieszkali 
rodzinom z licznem potomstwem. 

— W Homcstead, Pa<> aresztowano 
klerka pocztowego Michaela Dalton, 
który kradł listy wartościowe. Dalton 
bronił się rozpoczliwie. 

— Pod Eransyille, Ind., zrządziła 
powódź na $100,000 szkody. 

— Ludność Filadelfii oburza się 
na aldermanów którzy nadali gazowni 
przywileje na 75 lat. Swoich ojców 
miasta nazywają obywatele "rabusia- 
mi" i "złodziejami". 

Porażka strajkerów. 
Zdaje się, że do poniedziałku 

strajk woźniców się zakończy. Na 

konferencyi, która odbyła się 
wcyzoraj wieczorem pomiędzy re- 

prezentantami stron obu, ułożono 
warunki pokoju, a później na 

zgromadzeniu "teamsters' joint 
council" zgodzono się niemal na 

wszystkie punkta. 
Zakończenie to strajku stano- 

wić będzie jednakowoż, jak się 
zdaje, zupełną porażkę strajkują- 
cych. Firmy, u których strajko- 
wano, wprawdzie gotowe są 

przyjąć napo wrót do pracy straj- 
kerów, ale tylko o tyle, o ile 

miejsca będą jeszcze dla nich o- 

twarte i tylko takich, którzy nie 
brali udziału w zaburzeniach. Nie 

odprawią dla nich nikogo, który 
zajął ich miejsce, o ile z niego są 
zadowolone. Kompanie ekspreso- 
we stanowczo nie chcą przyjąć 
do pracy żadnego z tych, którzy 
zastrajkowaii. Warunki pracy, t. 

j. wysokość wynagrodzenia, ilość 

godzin pracy itp. nie zostaną 
zmienione. Dzisiaj woźnice osta- 

teczną mają dać odpowiedź. Or- 

ganizacya "Employers' Teaming 
Co." także i nadal prowadzić bę- 
dzie interes. 

Dzisiaj odbędzie się jeszcze se- 

sya organizacyi "Giicago Federa- 
tion of Labor" i być może, że 

przyjdzie do debat bardzo oży- 
wionych. Słychać, że wielu wybi- 
tnych członków organizacyi za- 

mierza wystąpić z ostrą krytyką 
sposobu prowadzenia strajku. 

Sensacyjne zeznania złożył w 

obec "master in chancery" Franz 

Amberg, prezydent organizacyi 

"West Side Liverymen's Asso- 
ciation". Powiedział on między, 
innemi, że w "Brigg's House" w 

obec kilku innych osób rozmawiał 
z Corneliusem P. Shea z Indiana- 
polis (prezydentem związku woź- 
niców i kierownikiem strajku), i 

że Shea w toku rozmowy powie- 
dział mu, iż ma on (Shea) więcej 
władzy, niż burmistrz miasta 
Chicago i ma dosyć ludzi, by mo- 

gli napędzić z miasta każdego 
murzyna i wrzucić go do jeziora. 
Na to odpowiedział podobno Am- 

berg, że Shea powinien być napę- 
dzony z Chicago, bo bawił tu już 
za długo i że powinien był dawno 
zostać powieszonym na latarni. 

Kilka osób, a między niemi 

Shea, stawać będzie w poniedzia- 
łek w obec związkowego sędziego 
Kohlsaata pod zarzutem lekce- 
ważenia sądu, przez odmawianie 

odpowiedzi na pytania zadawane 

przez "master in chancery". 
W sądzie dla małoletnich 

wczoraj jeszcze siedmiu chłop- 
ców posłano do "Parental Schód" 
za wywoływanie strajków w czte- 

rech szkołach. 
Komitet aldermanów wczoraj 

! nie zebrał się na sesyą, ale zbie- 

rze się dzisiaj. Prezes tego komi- 

tetu, Dever, konferował jednako- 
woż z różnemi osobami. 

Podczas gdy konferencye po- 
kojowe wczoraj się odbywały, 
zrobiono jeszcze jeden zamach 
morderczy i zachodzi obawa, że 
ofiara tegoż umrze. Policya są- 
dzi, że napastnikami jego byli 
ludzie najęci przez strajkerów. 
George Compton, pracujący jako 
woźnica dla "Employers' Tea- 

ming Co.-',wszedł wieczorem o go- 
dzinie 7 do restauracyi pn. 124 

j Franklin str. i zamówił wieczerzę. 
Czterech mężczyzn weszło za nim 

i zasiedli przy tym samym stole. 

Compton nie podejrzy wał ich o 

złe zamiary i czytał gazetę, ocze- 

kując zamówionej potrawy. Na- 

gle owi czterej porwali się i rzu- 

ciwszy się na niego, obili go jaki- 
miś metalowymi przedmiotami. 
Obalono go na podłogę i deptano 
go nogami, a przytem napastnicy 
wołali: "Zachciewa ci się być 
wqźnicą w czasie strajku, niepra- 
wdaż?" Kilka osób w restauracyi 
uciekło na ulicę. Zatelefonowano 

po policyę, ale nim ta przybyła, 
napastnicy uciekli. Lekarz opa- 

trzył pokaleczonego i obitego, a 

policya odwiozła go do kwatery 
nieunijnej pn. 105 Adams str. 

Zdaje się, że oprócz pokaleczeń 
grłrmri#» i pn twardy, 

doznał wewnętrznych uszkodzeń, 
które może okażą się fatalne. 

Gompers, który bawił wczoraj 
w Dayton, O., wyjechał wieczo- 
rem napowrót do Chicago. Po- 

dobno wyrazif opinią, że nie 

przyjdzie do bezwarunkowego 
poddania się strajkerów i że 

strajk dalej odbywać się będzie, 
jeżeli warunki pracodawców nie 

będą przystępne. 
Burmistrz dotrzymał groźby,że 

odbierze licencyą takim dorożka- 

rzom, którzy swych pasażerów 
nie będą zawozili tam, gdzie im 

polecono, i wczoraj odebrał li- 

cencyą prezydentowi "Cabmen's 

Union", T. E. Doherty, który nie 

chciał zawieźć swych pasażerów 
do firmy "Mandel Bros.", tylko 
stanął z dorożką po przeciwnej 
stronie ulicy. 

Hoch skazany na śmierć. 

Wczoraj zakończył się proces 
wielożeńcy Hocha, oskarżonego 
0 zamordowanie swej przedosta- 
tniej żony. Sędziowie przysięgli 
naradzali się od godz. 12:20, do 

2:45, poczem złożylft^ ręce sę- 

dziego werdykt brzmiący, iż u- 

znają Johanna Hocha winnym 
otrucia żony, Maryi Walker Hoch 

1 skazują go na śmierć przez po- 
wieszenie. Na życzenie jednego 
z adwokatów skazanego, sędzia 
zapytywać po kolei każdego z 

członków jury, czy to jest jego 
werdykt i każdy odpowiedział: 
"tak". Jak się później dowiedzia- 
no, odbyły, się trzy;: baloty. Prsęję 

pierwszym okazało się, że wszy- 
scy członkowie jury uznają je- 
dnogłośnie Hocha winnym żono- 

bójstwa, przy drugim 10 było za 

karą śmierci, a 2 za karą doży- 
wotniego więzienia, a przy trze- 
cim wszyscy wydali wyrok śmier- 
ci. 

Skazany zbladł jak ściana, u- 

słyszawszy wyrok, ale potem sta- 

rał się okazać obojętność i podo- 
bno parę razy nawet żartobliwie 
się wyrażał. Zapewniał, jak sły- 
chać, że "słodko to umierać nie- 
winnie". O ile słychać, nie będzie 
się starał o wznowienie procesu. 

Johann Hoch nazywa się wła- 
ściwie Jacob Schmitt, jest synem 
blacharza ze wsi Horzweiler pod 
Bingen nad Renem, ma lat 43, 
w r. 1895 oskarżony o oszustwo 

w bankructwie uciekł do Amery- 
ki, pozostawiając żonę z trojgiem 
dzieci, a tu, występując pod roz- 

maitemi nazwiskami, żenił się 
kilkanaście razy, najczęściej z 

wdowami posiadającemi pienią- 
dze. Podejrzany jest o otrucie 
czterech żon. Sam przyznał się 
do tego, że żenił się 11 razy. Are- 
sztowano go 2 lutego w New Yor- 

ku i przywieziono do Chicago ja- 
ko oskarżonego o otrucie w tern 

mieście przedostatniej żony, by 
ożenić się potem z jej sio&trą. Żo- 

na, za której otrucie Hoch został 

skazany, umarła 12 stycznia b. r. 

Stary mason samobójcą. 
71-letni Archibald Mc Lellan, 

mason 33 stopnia, zam. pn. 644 
W. 63M str., wczoraj odebrał so- 

bie życie wystrzałem z rewolweru 
w pierś w salach wielkiego sekre- 
tarza związku masonów stanu 

Illinois, W. Barnarda, na 19 pię- 
trze gmachu masońskiego. Był 
on od lat 15 zatrudniony u Bar- 

narda, ale w ostatnich czasach 

przeznaczono go na stróża nowe- 

go lokalu masonów na Dearborn 
ave. i Walton plac.e. Podobno od 

dwóch lat cierpiał na niestra- 
wność i reumatyzm. Wczoraj 
wychodząc z domu, podobno w 

dobrym humorze, powiedział żo- 

nie, że powróci na wieczerzę, ale 

poszedł do sal Barnarda i tam 0- 

debrał sobie życie. 
Morderstwo i samobójstwo. 

James Kulckes wczoraj śmier- 
telnie ranił Sclipa Vrachnos, a 

potem sobie odebrał życie. Obaj 
wymienieni byli Grekami i nieda- 
wno przybyli z Filadelfii, gdzie 
Vrachnos posiadał małą restaura- 

•c.yą. Podwójna zbrodnia popeł- 
nioną została w dómu pn. 542 N. 

Clark str., gdzie Vrachnos ze 

żoną mieszkał na 3 piętrze, a 

Kulckes na 2 piętrze. Wczoraj 
po południu, jak opowiada Vrach- 
nosowa, mąż jej zeszedł do poko- 
ju Kulckesa i tam odbyła się ja- 
kaś sprzeczka, poczern nastąpiły 
wystrzały. Mąż jej wybiegł na 

kurytarz z ranami w karku i w 

piersi. Kiedy policya nadeszła, 
znalazła Kulckesa nieżywego na 

łóżku. Vrachnosa zawieziono do 

szpitala Polyclinic, gdzie się oka- 

zało, że rany jego są śmiertelne. 
Co było przyczyną sprzeczki i 

strzelaniny niewiadomo; obydwu 
Greków uważano za ścisłych 
przyjaciół. 

Nieszczęśliwy wypadek. 
60-letni woźnica ekspresowy 

James Hassett, 299 W. Madison 
str., podjechał wczoraj na swym 
wozie blisko pewnego budynku 
na rogu ulic Carpenter i West 

Madison, ażeby zapytać się o 

warunki sprzedaży gruzów. Kie- 

dy stał tam z wozem, nagle zawa- 

liła się jedna ściana budynku, a 

Hassett zasypany gruzami został 

zabity na miejscu, Kliku robotni- 
ków niemal cudem uszli ciężkich 
pokaleczeń. 

Miasto odpowiedzialne. 
Kompan,^ New York Platę 

Glass Insurance Co. pociąga mia- 

sto Chicago do odpowiedzielności 
za szyby stłuczone w czasie roz- 

ruchów, które w tych dniach się 
1 odbywały, mając płacić za te szy-1 

by u niej ubezpieczone. Chodzi 
tu specyalnie o szyby stłuczone 

przez tłumy w składzie Russela 

Jonesa na rogu ulic State i 55, ja- 
I koteż w składzie Hillmana pn. 

j 116 State str. Kompania wymaga, 
ażeby miasto zapłaciło trzy 
czwarte wartości tych szyb, gdyż 
istnieje ustawa stanowa, wedle 

której miasto ma obowiązek pła- 
cić takie odszkodowanie, jeżeli 
szkodę zrządził tłum złożony z 

więcej niż 12 osób. 
— o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
— Urząd zdrowia jeszcze i wczo- 

raj uznał wodę do picia ze wszystkich 
stacyj za zdrową. 

— Henry Bliss,, naczelny stróż ra- 

tusza, stawał wczoraj przed komisyą 
służby cywilnej oskarżony o niezdol- 

ność i zaniedbywanie obowiązków. 
Odłożono przesłuchanie do poniedział- 
ku. 

— Frank W. Solon, superintendent 
biura czyszczenia ulic, oskarżony o 

nadużycia, podobno zamierza zrezy- 

gnować, nim jeszcze odbędą się roz- 

prawy, gdyż ofiarowano mu posadę 
nie mającą związku z polityką. 

— Szynkarz M. F. Costello, G Park 

row, wczoraj spadł z rusztowania gór- 

nej kolei na 40 ulicy i Prairie avenue 

i wkrótce potem umarł w szpitalu 
Mercy. 

— Carl Tandi, 337 W. Monroe st., 
malarz pracujący dla "Metropolitan 
Elevated", został przejechany i zabi- 

ty przez pociąg górnej kolei w pobliżu 
Canal str. 

— W parku Union odbędzie się dziś 

po południu zgromadzenie pod gołem 
niebem właścicieli realności, którzy 
życzą sobie, ażeby ratusz stanął w 

dzielnicy zachodniej. Słychać, że bur- 
mistrz Dunne będzie obecnym. 

— Kontraktor mularski George Sim- 

pson, 2527, lllth str., od poniedziałku 
znikł bez wieści i policya stara się do- 

wiedzieć co z nim się stało. 
— Miejski komitet finansowy wczo- 

raj zamianował subkomitet złożony 
z aldermanów Jonesa, Finna i Careya 
do sprawdzenia rachunków Ernsta 
Hummela jako miejskiego skarbnika. 

o 

STRONNICTWA ROSYJSKIE. 

Przed kilku dniami zamieścili- 
śmy w niniejszej rubryce wiado- 
mość o zawiązywaniu się w Mo- 
skwie partyi konserwatywnej, 
streszczając zarazem jej program. 
Dzisiaj moskiewska koresponden- 
cya "Rusi" przynosi pełniejszy 
i dokładniejszy obraz dotychcza- 
sowych rezultatów procesu for- 

macyi stronnictw, będącego obe- 
cnie w pełni rozwoju. 

Zdaniem tedy korespondentów, 
zarysowały się dotyc.hczas wyraź- 
nie cztery grupy: 

i.) Partya "monarchiczna" 
Gringmuta — skrajna — której 
hasłem jest: „Nie potrzeba ża- 

dnego przedstawicielstwa ludo- 

wego w jakiejkolwiek formie". 
Dnia 9go kwietnia (st. st.) "Mos- 

kowskija wiedomosti" zerwały 
wszelkie stosunki z Samarinem. 
W artykule owym dowodziły, że 

istnieją w Rosyi tylko dwie par- 

tye: monarchiczna i rewolucyjna. 
"Przedstawicielstwo narodowe w 

żadnej formie nie da się pogodzić 
z formą rządu monarchiczna. Wo- 
bec tego każdy, kto pragnie ja- 
kichkolwiek w tym kierunku re- 

form, jest rewolucyonistą. Sama- 

rin żąda reform, chociaż znajduje 
je nie na dobie w chwili obecnej 
— przeto i on jest rewolucyoni- 
stą! I jemu anatema! 

2) Grupa druga, to partya tero- 

rystyczno anarchiczna. 

3) Partya ściśle konstytucyo- 
nalistyczna żąda systemu repre- 

zentacyjnego z gwarancyą praw 
obywatelskich. Tutaj połączyli się 
właściwi ziemianie, oraz przed- 
stawiciele rad miejskich, liczący 
tyle wybitnych osobistości. \Yj 
"dumie" moskiewskiej partya ta, 

wogóle bardzo silna, posiada 76 
mandatów. W najbliższych dniach 

ogłosi partya swój program w 

formie ostatecznej. 
4) Partya Samarina wyznaje 

hasło: "Reformy są konieczne, a- 

le nie natychmiast". Jednym z 

charakterystycznych jej postula- 
tów jest rozdział cerkwi i pań- 
stwa. 

Na boku od Samarina trzymają 

się zwolennicy Trubecjciego i g'4m 
bernialnych marszałków szlach- 
ty; jeszcze dalej stoją "słowiano- 
file" Szipow i Chomiakow. Wszy- 
stko to są frakcye, różniące się w 

szczegółach poglądów; każda z 

nich ciągnie w swoją stronę i 
tem osłabia inne. 

Memoryał Samarina, ogłoszony; 
w swoim czasie w "Rusi", niezu- 
pełnie odpowiada programowi 
gubernialnych marszałków szla- 

chty, nie godzi się również w ca- 

łości z programem Szipowa — 

Samarina. Ten ostatni przytoczy- 
my tu za korespondentem "Rtt- 
si": 

„Wychodzimy z założenia, że 

przedstawicielstwo ludowe nie 

przeczy stanowczo idei absoluty- 
zmu, lecz stanowi, przeciwnie, 
konieczny warunek prawidłowe- 
go wcielenia w życie tej idei. Nie 
powinno ono zatem mieć charak- 

teru parlamentarnego, ogranicza- 
jącego władzę Cesarską, lecz słu- 
żyć za organ w y 
powiadania opinii ludowej, w! 
celu wytworzenia i utrzymania 
między Monarchą a ludem ści- 

słej jedności i żywego czucia. 
Wobec tego, co powiedziano, 
grupa osób, które brały udział w 

organizacyi narady działaczowi 
ziemskich i które godzą się z za- 

łożeniem powyższem, wnosi na 

porządek dzienny obrad zgroma- 
dzenia następujące swoje wywo- 
dy: 

a) Przedstawicielstwo ludów# 

zorganizowane być winno jako 
specyalna instytu-ęya obieralna* 
jako państwowa rada ziemska. 

b) W zakres obowiązków pań- 
stwowej rady ziemskiej wchodzić 
mają: roztrząsanie wszystkich 
nowel prawnych; rozstrzyganie 
budżetu państwa; przyjmowanie 
i rozpoznawanie r?^ \w o wy- 
konaniu budże* oraz o 

działalnością 
działów administracyi. Oprófz te- 

go, radzie ziemskiej państwowej 
służyć w.inno prawo projektowa- 
nia nowych ustaw oraz inicyowa- 
nia zmian istniejących; Wszyst- 
kie projekty praw, czy powstałe 
z inicyatywy rządu, czy rady; 
ziemskiej, po opracowaniu ich 

wstępnem w odpowiednich wy- 
działach, przechodzą do specyal- 
nej instytucyi rządowej, która 

dopiero w formie ostatecznej 
wnosi je pod obrady rady ziem- 

skiej. 
c) Rada ziemska ma prawo in- 

terpelowania ministrów, ale ci 

odpowiedzialni są tylko przed 
Monarchą,nie zaś przed przedsta- 
wicielstwem ludowem. 

d) Prezydujący rady ziemskiej 
zatwierdzony zostaje przez Cesa- 

rza z pomiędzy kandydatów,prze- 
dstawionych przez radę; on to ra- 

portuje Monarsze wszelkie opinie 
rady. 

e) Przedstawicielstwo luaowo 

winno być oparte nie na powsze- 
chnem i bezpośredniem prawie 
wyborczem, lecz na -podstawie 
zreorganizowanej reprezentacyi 
w instytucyach miejscowego sa- 

morządu. Ten ostatni winien być, 
o ile można, rozprzestrzeniony na 

całe państwo. 
f) Rosyjski ustrój ziemsko- 

państwowy przybiera postać sy- 

stemu następującego: drobha je- 
dnostka ziemska i miasta powia- 
towe centralizują się w ziem- 

stwach powiatowych, ziemstwa 

powiatowe i miasta gubernialne 
w ziemstwach gubernialnych, te 

ostatnie zaś razem z miastami, 

przekraczającemi pewną normę 

ludności — w radzie ziemskiej 
państwowej. 

g) Reprezentacya w instytu- 
cyach miejscowego samorządu 
zorganizowana być powinna ni© 

na zasadach stanowych; do udzia- 
łu w samorządzie ziemskim i 

miejskiiń dopuszczane być winny, 
ile możfca, wszystkie rozporzą- 
dzalne / 6 ił? ludności miejscowej." 

Cstattni .punkt ma'być, wedle 

opinii tiieZa<iłU80 


