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PKAGNIE s
POKOJU.

KRUGER CHCE OSZCZĘDZIĆ 
MAJĄTEK BURGERÓW.

Wojska angielskie kroczą na
przód. Burowie przygotowu
ją się do obrony Johauesbur- 
ga. Armia Bullera wstrzy
mana w pochodzie.

LONDYN, 25 m aja, godzina 5:40 ra 
no. — K orespondent “ Times”  te legra
fuje, że o trzym ał wiadomość z P re to ry i, 
jakoby prezyden ' Transwaln K ruger 
zgadzał się na zawarcie pokoju, ponie
waż dalsza wojna zrujnowałaby mają
tek  burgerów . Odpowiednie instruk- 
cye rozesłane zostały do wszystkich do- 

. wódzców wojsk transw alskich.

H oning Spruit, Orania, 23-go 
maja. — Jen. French przekroczył 
rzekę Rhenoster z północno-zacho
dniej strony.

L ondyn, 24 maja. — Wydział 
ministerstwa wojny otrzymał na
stępujący telegram od jen. Ro- 
bertsa, Honing Spruit 23 maja: 
“Jen. Hamilton, po kilkakrotnych 
utarczkach z burami, pozostają
cych pod dowódctwem De Wetha, 
dotarł do Heilbron, zdobywszy po 
drodze 15 wagonów nieprzyjaciela. 
Jutro pochód rusza naprzód.

K imbebley, 23 maja. — Na pół
noc od Kimberloy, w miejscowości 
Vryburg, leżącej na drodze między 
Kimberley i Mafeking, poddało się 
800burów. Tor kolejowy z Ma- 
feking jest oczyszczony i żadnej 
przeszkody już nie napotyka.

K apstadt, 23 maja. — Jenerał 
Wąrron po gorącej walce zdobył 
Dauglas, a, burowie cofnęli się na 
północ.

L ondyn, 25 maja. — Jen. French 
przebył już do Prospect Station, 5 
mil na północ od rzeki Rhenoster. 
Buro wio cofają się do rzeki Vaal. 
Telegram, nadeszły z nad Rhe- 

k ,  noster donosi: “Jesteśmy pewni, 
B  Je staniemy w Pretoryi w dniu, w 
w  którym zdążymy przebyć dzielącą 

nas od miasta przestrzeli, pomimo 
wieści rozgłaszanych po całym 
świecie przez burów, że walczyć 
będą do ostatniej kropli krwi.” 

Oddziały jen. Bullera wtargnęły 
już na terytoryuin Transwalu, lecz 
chwilowo są wstrzymani od dalsze
go pochodu przez szańce pod 
Laings Nek. Z wyjątkiem tego 
niewielkiego pasu ziemi cały Na- 
tal jest wolny od wojsk transwal
skich. Wystawiły wprawdzie woj
ska burów wielkie działo, lecz nie 
będą w możności utrzymać się na 
pozyoyi, gdzie wkrótce na skrzyd
ło ich natrą oddziały, które prze
kraczają w tej chwili rzekę Ingo- 
go-

Z Pretoryi nadeszła tu wiado
mość, że uwolnienie miasta Ma
feking zawdzięczyć należy nieudol
ności jednego z dowódców trans
walskich, który źle zrozumiał 
rozkazy swego przełożonego i prze
puścił odsiecz.

Wojska burów gotują się do o
brony miasta Johannesburga i 
dniem i nocą pracują tam wszyscy 
mieszkańcy nad sypaniem szań
ców. Znamienną jest wiadomość, 
że z polecenia Krugera dano urlop 
6 miesięczny inżynierowi państwo
wemu, Klincke, prawdopodobnie 
dla tego,że opierał się pierwotnemu 

-projektowi, aby wszystkie miny 
wysadzić w powietrze.

Specyalny telegram z Newcastle, 
w Natalu, donosi, że oddział tow. 
rosyjskiego czerwonego krzyża, 
który pełnił służbę w obozie ba
rów, prosił telegraficznie rząd ro
syjski, aby go cofnęli zo służby dla 
tego, że burowie źle z nim obcho
dzą się.

Obóz burów, Volksbust, 23-go 
maja. — Anglicy przekroczyli rze
kę Buffalo i widzieliśmy ich ztąd, 
jak zajęci byli ustawieniem cięż
kich dział w pobliżu Schuinshov- 
gle, w tem samem miejscu, gdzie 
w 1881 roku stoczona była gorąca 
walka. Chois Botha, brat główno
dowodzącego Ludwika Botha, zo
stał przydzielony do boku swego 
brata i sfery wojskowe 6ą z tego 
niezmiernie zadowolone, gdyż oka

zał już swoją waleczność niejedno
krotnie.

W zasadzce między N’qutu i 
Mount Prospect zabito 8 anglików, 
a 13 raniono.

K apstadt, 25 maja. — Prezy
dent Kruger wydał proklamacyę, w 
której wzywa do obrony Johanes- 
burga wszystkich zdolnych obywa
teli Transwalu.

P retorya, 25 maja. — Wczoraj 
wydano następujący urzędowy bu- 
letin: Dnia 20 maja oddział kawa- 
leryi z 60 ludzi spotkał się z 80 bu
rami pod Schoepers Neck. Wywią
zała się walka, która trwała przesz
ło godzinę i zabiliśmy 27 anglików, 
25 zostało rannych, a 11 zabraliś
my do niewoli. Następnie zdoby
liśmy 25 koni, dwa działa maksy- 
nowe i znaczną ilość amunicyi. Bu
rowie stracili 1 zabitego, a jeden 
został raniony.

W niedzielę jen. Kalbe spotkał 
się z wojskami brytyjskiemi mię
dzy Heilbron i Lindley, lecz wobec 
przeważającej liczby anglików zmu
szony był cofnąć się.

K apstadt, 25 maja.— Sekretarz 
stanu Reiss wyjechał pociągiem z 
Pretorii do Lourenzo Marąuez, 
wioząc ze 6obą §703.000 w złocie.

Cape Town, 25 maja. — Mało 
wagi ma mniemanie, wypowiedzia
ne rzekono przez inżyniera Micha
ela z Pretoryi, jakoby stolica Trans- 
wnalu nie zamierzała stawić angli
kom należytego oporu. Telegram 
ten twierdzi, że Kruger sam Pre
toryi nie opuści, ale ogniskiem i 
podstawą obrony Transwaalu bę
dzie jednak Leydenburg, który 
boerowie szybko fortyfikują i zao
patrują w żywność. Nie zgadza 
się to z wiadomościami dotychcza- 
sowemi, według których Pretorya 
jest już do koła otoczona warownia
mi wszelkiego rodzaju. Położony 
w północnym Transwaalu Leyden
burg zamienia Kruger w twierdzę 
zapewne dla tego, aby po utracie 
Pretoryi jeszcze i tam wojska jego 
miały oparcie, Przcdcwszystkicm 
stawi jednak niezawodnie z różnych 
przyczyn jak najzaciętszy opór 
Pretorya.

Żądania ambasadorów.
S zangai, 25 maja. — Członkowie 

związku wielkiego kułaka ćwiczą 
się jawnie we dnie w robieniu bro
nią — wogóle najwyżej w społe
czeństwie chińskiem postawione 
rodziny łączą się z tym związkiem. 
Sytuacya staje się tak groźna, że 
ambasadorowie zamierzają w tej 
mierze coś postanowić.

Najstarszy wiekiem wśród am
basadorów, Linpan de Cologan za
wiadomił “tsung li yamen”, czyli 
ministeryum spraw zagranicznych, 
że jeśli rząd chiński nie zniesie do 
szczętu związku wielkiego kułaka, 
mocarstwa europejskie będą zmu
szone wylądować swe wojska w 
Chinach. Na Korei Rosya zabiera 
coraz większe obszary ziemi.

Rosya w Mandżuryi.
P etersburg, 25-go maja.—Plan 

w celu obrony Mandżuryi jest już 
gotowy. Rosya zbuduje tam sześć 
fortów. Jen. Sacharów wyjeżdża 
niebawem do Mandżuryi w towa- 
rzyśtwie ośmiu najzdolniejszych 
inżynierów rosyjskich — aby przy
gotować wszystko wobec możl .wej 
wojny z Japonią.

Sprawa Dreyfusa.
Paryż, 25-go maja. — W izbie 

deputowanych w przyszły ponie
działek wznowioną będzie sprawa 
Dreyfusa. Okazało się bowiem, że 
kuzyna Mateusza Dreyfusa stał na 
czele tajnego biura wywiadowcze
go premjera. Labori twierdzi, że 
Dreyfus zostanie kompletnie reha
bilitowany, że mu przywróconą bę
dzie ranga wojskowa, i że następnie 
podziękuje za służbę.

Buduje okręty.
Moskwa, 25-go maja. — Rząd 

turecki powiększa swoją flotę i na 
gwałt odnawia stare statki wojen
ne. Turcya zamówiła też kilkanaś
cie ciężkich armat f 20,000 samo
pałów szybkostrzelnych.

Z Seoul donoszą, że negocyacye 
dotyczące portu MaBonpho na Ko
rei zostały ukończone na korzyść 
zupełną Rosyi.
1 . .
M

Z ostatniej poczty.
— Hiszpanii grożą coraz wyraź

niej nowe zamęty wewnętrzne z 
powodu, że rząd zwłóczy w nie
skończoność przyobiecaną reformę 
podatkową. Już w ciągu zeszłego 
roku rząd miał groźne zatargi z 
Barceloną i innemi miastami, któ
re podatków płacić nie chciały. 
Ale nieprzyjemności te były tylko 
cieniem w porównaniu z troskami, 
które gotuje rządowi teraz dyre- 
ktoryum “Union Nacional” ogło
szoną odezwą swą, wzywającą bez 
ogródki wszystkich obywateli hisz
pańskich, aby żaden z nieb podat
ków dobrowolnie poborcom nie

NOWE 0FIABY
STBAJKU.

ROZRUCHY W ST. LOUIS NIE 
USTAJĄ.

Izba posłów odmawia pomocy 
szkołom katolickim wśród iu- 
djan. Nieszczęścia w kopal
niach węgla zabierają nowe 
ofiary,

St. L ouis, Mo., 25 maja. — Roz
ruchy uliczne powtarzają się co
dziennie. Wczoraj znowu kilka 
osób padło ofiarą niepokojów.

by ze sprawy tej nikt nie śmiał ro
bić kapitału politycznego.

Następnie zabrał głos Spooner i 
wystąpił przeciwko t. z. anty-impe- 
ryalistom, którzy całą sprawę wy
wołali bez dostatecznych powodów, 
li tylko, aby wywołać kwestyę spor
ną i stworzyć nowe partye. Odpo
wiadali mu Allen, Pettigrew i inni 
i cała sprawa zeszła na grunt oso
bisty i polityczną agitacyę.

Znowu ludzkie ofiary.
Kaleigh, N. O., 25 maja. — W 

kopalni węgla Oumnock nastąpiła 
eksplozya, od której straciło życie 
22 osób, 10 białych i 12 negrów.

Z Kuby.

S antiago, 25 maja. — Odbywają 
się codziennie zebrania polityczne 
dwóch partyj. Mówcy partyi “bia
łej”, czyli republikańskiej, żądają, 
aby rząd amerykański utworzył na 
wyspie republikę i cofnął swoje 
wojska. Przewódcy “czarnych”, 
czyli partyi narodowej, utrzymują, 
że “biali” są w porozumieniu z a
merykanami i dążą do przyłączenia 
wyspy do Stanów Zjednoczonych. 
Bracia Castillo, uznani przewódcy 
dobrze zorganizowanej partyi “bia
łych”, utrzymują, że ich plany mu
szą zostać uwieńczone pomyślnym

I
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OLBRZYMI CYKLON W STANIE KANSAS. KTÓRY W POCHODZIE DNIA 13 MAJA ROZPADŁ SIĘ NA 14 CZĘŚCI.

płacił. Odezwa przypomina naj
przód, że lubo już 2 lata upłynęły 
od czasu ostatniej nieszczęśliwej 
wojny, Hiszpania nie zrywa jednak 
z systemem, który ją przyprawił o 
zgubę, i nic w kierunku swego od
rodzenia nie czyni. Dyrektoryum 
zarzuca sferom rządowym zupełną 
nieudolność w praktycznem prze
prowadzeniu pożądanych zmian. 
W nowym etacie figurują po daw
nemu olbrzymie sumy na klaszto
ry, liczny kler, marynarkę, wojsko 
lądowe i pensye dla armii urzędni
ków, — natomiast na budowę dróg, 
koleje, szkoły i kanały znalazły się 
w budżecie zaledwie drobne pozy- 
cye, wobec pierwszych niemal nik
nące. W tem dyrekeya “Narodo
wego Związku” widzi kardynalne 
źródło złego. Według niej należy 
w jakibądź sposób uprzątnąć tysią
ce "myszych królików”, którzy zja
dają bezowocnie i nieproduktyw
nie plony pracy 18 milionów, skrę
powali powrozami władzę królew
ską, to jedynie mają na oku, aby 
kosztem ojczyzny dogadzać swym 
żądzom i t. d.

Nowe wybory.
R zym, 25 maja. — Umysły w ca

łych Włoszech są rozdrażnione z 
powodu zbliżających się wyborów. 
Fakcye polityczne występują w o
bronie wolności parlamentarnej — 
której istnienie, jak utrzymują, jest 
zagrożone.

Signor Colombo, były przewo
dniczący Izby, wystąpił znowu ja
ko kandydat. Przeciwnikiem jego 
jest signor d’Annuzio, którego 
szanse są jednak słabe.

Nowela mięsna.
Berlin, 25 maja. — Niemiecka 

rada państwa przyjęła nareszcie 
nowelę mięsną, która znosi inspek- 
cyę mięs» z bydła bitego w Niem
otach, a zakazuje dowozu mięsa z 
za granicy. Krok ten ze strony rządu 
niemieckiego dotkliwie odczuwają 
amerykańscy właściciele rzezalń, 
którzy corocznie wielką ilość mię
sa wysyłali do Niemiec.

Rząd amerykański wobec tego 
poczyni prawdopodobnie takie kro
ki, aby niemcom w świecie handlo
wym odpłacić pięknem za nadobne.

Wprawdzie &&  dr/m było spo
kojnie, lecz wieczorem, skoro tylko 
się ściemniło, tłumy strajkierów 
zebrały się w odległych częściach 
miasta i bombardowały wagony. 
Z tego powodu wywiązała się strze
lanina. ofiarą której stali się dwaj 
strajkujący motormani, Donanalis 
Watt6 i John Harding. Podobno 
kilka osób zostało rannych, lecz 
z powodu ogólnegoi zamięszania, 
polieya nie mogła dotąd zebrać 
szczegółów, O zawarciu pokoju nie 
ma wcale mowy, obie strony nie 
chcą ustąpić i zerwały wszelkie 
zakusy do dalszych porozumień.

Senat i kongres.
Washington, D. C., 25 maja.— 

W izbie posłów przyszła na stół 
6prawa kodeksu cywilnego dla Ala
ski i przyjęto dodatki do projektu, 
upoważniające ministra wojny do 
udzielania pozwoleń na poszukiwa
nie złota za brzegiem Pacifiku w 
pobliżu Cape Nome.

Poseł Williams (Ul.) wniósł do
datek, aby Alaska była w kongre
sie reprezentowaną przez jednego 
delegata, na co obie partye poli
tyczne kraju zgadzają się. Przyjęto 
wniosek 71 głosami, przeciwko 21.

Przyjęto sprawozdanie komisyi 
konferencyjnej, tyczące się projek
tu budżetowego dla Indian. Fitz- 
gerald (Mass.) zwrócił uwagę, że 
od czasu jen. Granta jest to pierw
szy wypadek, że kongres nie chce 
uchwalić ®ni centa na t. z. szkoły 
kontraktowe dla dzieci. Mówca za
znacza, że dzieje się to pod wpły
wem pewnej agitacyi, której zależy 
na tem, aby szkoły kontraktowe u
padły dla tego, że prowadzone są 
wyłącznie prawie przez księży ka
tolickich. Dzięki tej agitacyi 2.600 
dzieci indyan pozbawionych 
zostaje korzyści oświaty aż do cza 
bu, gdy rząd sam wystawi budynki 
szkolne.

W ashington, D. O., 25 maja. —  
Od dwóch dni toczą się w senacie 
debaty nad obowiązkami Stanów 
Zjednoozonych waględem nowona- 
bytych wysp. Onegdaj przemawia
li Plstt i Spooner, a wczoraj odpo
wiadał im Bacon z Georgia. Wniósł 
on, aby zbadano finansowy stan 
in te resów  na Kubie, nikt temu nie 
sprzeciwiał się,,lecz Pkttzastrzegł,

Stało się to o gadzinie po po
łudniu z przyczyny uszkodzonej 
lampy. Mieszkańcy poblizkiego 
miasta San ford pospieszyli na po
moc i wydobyli z kopalni ciała nie
szczęśliwych ofiar. W kopalni tej 
przed dwoma laty miała również 
miejsce eksplozya, od której zginę
ło 43 górników.

Trzyj ęclo emisary uszy.
Washington, D. C., 25 maja. — 

Wczoraj dany był bankiet w hote
lu Gordon na cześć emisaryuszy 
burów. Wypowiadano sobie wza
jemnie komplementy i na tem 
skończyło się. Kilkunastu senato
rów i posłów przyjmowało udział w 
bankiecie.

Straszny koniec.
P ueblo, Gai., 25 maja. — Gdy 

przywieziono tu uegra, posądzone
go o zabój'stwo dwóch dziewcząt, 
tłum dwutysięczny rzuci! się na 
niego i odbił z rąk szeryfa, a za
rzuciwszy mu sznur na szyję ciąg
ną! go po torze kolejowym do naj
bliższego słupa telefonicznego. Tu 
sznur zarzucono i wciągnięto już 
nawpól umarłe ciało, pastwiąc się 
nad niem, przy odgłosie krzyków i 
hałasów tłuszczy. Kiedy opuszczo
no wreszcie ciało, niektórzy utrzy
mywali, że negr jeszcze żyje i je
den z obecnych siekierą odrąbał 
mu pół czaszki. Ponieważ negr był 
skuty w kajdany więc nie mógł się 
podczas całej operacyi bronić.

Negr, Calvin Kimblem, dopuścił 
się w niedzielę gwałtu na dwóch 
dziewczętach 5-cio letnich, a póź
niej zamordował je.

Car odm ów ił.
F rankfurt, 25 maja. “Frankfu- 

ter Ztg.” donosi z Petesburga, jako
by decydujące sfery francuzkie dały 
do zrozumienia rządowi rosyjskie
mu, że Francya gotowa będzie 
przyznać nową pożyczkę, jeżeli car 
zgodzi się zwiedzić wystawę; to ze
stawienie pożyczki z wizytą cara 
wywołało bardzo niekorzystne wra
żenie Car odmówił przyjazdu na 
wystawę. Zresztą rokowania toczą 
się jeszcze.

— W Obermargan przedstawie
nie Męki Pańskiej ściąga jak zwy
kle licznąpubliczność z rozmaitych 
stron świata.

■ ■ . . i  B k  ‘
nycli jest o wiole licznie

Havana, 25 maju Tns// ‘ ;zy 
pocztowi zajęci są w dalszym cią
gu badaniem nadużyć pocztowych, 
lecz sprawozdanie Lęd/.ie gotowe 
dopiero za miesią«' J  eerul Wood 
rozporządził, aby wszystkie: depar
tamenty były ś - iśj. .. widowane 
przez auditorów, ca w pewnej mie
rze uspokoi umysły krajowców.

H ayana, 25 maja—Mgr. Donato 
Sbaretti, biskup Hawany, na czele 
księży i wielu prywatnych ludzi, 
wręczy! jenerał gubernatorowi 
Wood prośbę, podpisaną przez 31 
tysięcy ludzi, aby cofnął rozkaz 
jenerała Brooke, według którego 
tylko śluby cywilne mają wartość 
urzędową. Mgr. Sbaretti projektu
je zmianę tego prawa w tym du
chu, aby i religijne śluby były 
uznane przez władze, o ile księża i 
towarzystwa kościelne zawiadomią 
o tem urzędownie władze cywilne. 
Prawdopodobnie prawo zostanie 
zmienione w duchu tych żądań.

Usmażeni żywcem.
Gbeenville, S. C., 25 maja. — 

Na linii Charlston wykoleił się po
ciąg kolejowy w pobliżu stacyi 
Laurens. Od uderzenia lokomotywy 
o słup przydrożny zarzące się wę
gle z lokomotywy zakryły formal
nie ciała maszynisty i palacza w 
ten sposób, że nie mogli się wydo
stać z pod nich i zostali żywcem 
upieczeni.

Katolicyzm we Francji.
Paryż 25 maja. — Bourget prze

szedł znowu na katolickie wyzna
nie, w którem się rodził. Dzieła 
swe wszystkie przejrzy i wykreśli 
z nich antyreligijne ustępy. Wo
góle francuzcy literaci porzucają 
materyalizm i ateizm i zostają gor
liwymi katolikami. Ruch ten przy
pomina czasy Fabera w Anglii 
przed kilku laty.

— W Kenosha, Wis., zgorzała 
fabryka “Chicago-Rokford Hasiery 
Work”, w której pracowało 500 
ludzi. Straty wynoszą przeszło 
$ 100.000.

KANOMZACYA
ŚWIĘTYCH.

TŁUMY WITAJĄ ENTUZYA- 
STYCZME PAPIEŻA.

“Nowoje Wre m i a” atakuje An* 
glję. Urodziny królowej Wlk* 
toryl uroczyście obchodzone. 
Ameryka i Niemcy w sprawie 
wywozu mięsa.

Rzym, 25 maja. — Trzydzieści 
tysięcy pielgrzymów zebrało się 
wczoraj w bazylice św. Piotra,gdzie 
odbyły się ceremonie połączone z 
kanonizacyą Jana Chrzciciela La 
Salle’a, założyciela chrześciańskich 
braci i Rity di Cascia, mniszek z 
zakonu św. Augustyna. Procesya, 
w której współuczestniczyli księża 
i prałaci trwała dwie godziny, od 
8—10. Przodem szli kardynałowie, 
następnie 200 biskupów, za nimi 
księża miejscowi — a na końcu 
niesiono papieża w lektyce.

W bazylice ścisk byl tak wielki, 
iż dziwią się wszyscy, że łylko dwa 
nieszczęśliwe wypadki z&szty.

Wnętrze bazyliki byl udekoro
wane przecudnie i iluminowane^^^ 
podczas całej uroczystość: ''.'-sza® 
dekoracyi wynoszą §50.000. ®

Kiedy tłumy zebrane w bazylice® 
ujrzały wreszcie papmżn, niesione® 
go w lektyce, powitały go okrzyka®  
mi radosnymi i oklaskami. Wresz® 
cie papież zasiadł na swym tron iaB  
i po stosownej m Mlii-. ir u '  .- / . 
cie, solenni ■ . . - • v o-rł si: ka- ®
noniz.acj : .... w,< J-- D-rui.

W tej ci. w Ili ui< rzono v dzwony ®  
we wszyŁ h  ,, • •< kich kos • - - t ® |
ach — i papież wszedłszy na “se-^H
ba gestatoria” — powróci 
. ,a:m v~rć. 1 • krzyk- • :

/."branych tłumów.

Moskwa broni sb
r  ;> ® H ®

sH i ■ unik "Nowi I
T i '  . . .  . ' w  « 9

ku*' J-n. •>•.■!. i' 1 1 ' 1 'I I
im r:.:»..i - - ■ r  j AhA I
wisko, jakie zaj-ł “T m 
ostatniej ,-tkeyi . ' T ®
“Times" — jak i' 
podżega Japonię i - 
wmawiając w nią, / - -va dozy®
powoli nie wytrwa -!■ .-.oglądy® 
mikadowego państw ^ v ’j®
twierdzi, że Rosya c.i- ' . ®
szcze groźną nie była, /•• przeciw^® 
nie niesie pochodnię oświaty i ' ®  
sprawiedliwości i pokoju. Japonia > 
śmiało może losy swe Rosyi powie
rzyć — lecz jeżeli chce iść za przy*, 
kładem Wielkiej Brytanii — to ł  
owszem. “Wremia” ostrzega tyłka 
Japonię, aby nie wywoływała nie* 
potrzebnych dysput z Rosyą i za* 
znaczą, że z obecnej wojny afry
kańskiej każde państwo brać po
winno naukę, że kto jest silny na 
morzu, na lądzie okazać się może 
bardzo słabym.

Urodziny królowej.
Londyn, 25 maja. — Wczoraj 

obchodzono z wielką uroczystością 
82-gą rocznicę urodzin królowej.
W całej Anglii bito w dzwony, 
strzelano na wiwat, grano melodye 
narodowe. Odbyły się rewie na lą
dzie i na morzu na cześć królowej 
Wiktoryi. Londyn szalał. Wszyst
kie domy były udekorowane, roz- 
entuzyazmowauo tłumy płynęły 
ulicami z piosnkami na ustach. 
Amerykański sekretarz stanu Hey, 
zatelegrafował do ambasadora 
Choafego w Londynie, aby królo
wej z okazyi jej urodzin złożył ży
czenia w imieniu prezydenta Mo 
Kinley’ego. Księżna Walii otwo- 
rzyla dziś uroczyście w Kensing- 
ton bazar narodowy, na korzyść 
ofiar wojny. Na “stop the war” ze
braniu w Londynie słynny rodak- 
tor Stead powiedział, że Salisbury 
prędzej wojny nie zakończy, dopó
ki burowie nie poddadzą się na 
łaskę i niełaskę.

OD ADHINISTRACYI.
P . W. Lewandowski, agent nasz na 

Hammond, Ind. I akoUcą odwiedzi w 
tych dniach a «mc«tów “ Dziennika Na
rodowego” w Whitiog, Ind. m j
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Rozpowszechniajcie “Dz. >*ar”.
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