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Ks. Arcyb. Symon na honorowem miejsca. 
Przy boku Arcybiskupa Messmera. 

"Niech żyje Polska!" — "Niech żyje 
Ameryka!" 

OTO HASŁA NASZEGO GOŚCIA Z EUROPY. 

Każe matkom prowadzić dzieci do stóp pomnika bohatera 
dwóch światów. 

ODSŁONIĘCIE POMNIKA 
KOŚCIUSZKI W MILWAU- 

KEE. 

(Specyalne sprawozdanie "Dzien- 
nika Chicagoskiego"). 

Jeżeli słusznie lub niesłusznie 
uchodzi Chicago za stolicę Polo- 

nii amerykańskiej, to stolica ta 

została na wczoraj przeniesiona 
do Grodu Śmietankowego, gdzie 
nasi współrodacy święcili uroczy- 
stość odsłonięcia pomnika Tadeu- 

sza Kościuszki — bohatera dwóch 
światów. W cichem zwykle mie- 

ście panował wczoraj od samego 
rana ruch niezwykły. Pociągi ko- 

lejowe i okręty przywoziły z Chi- 

cago licznych gości. Witano się 
w składach kupieckich, w domach 

prywatnych i na ulicach. W tram- 

wajach, dowożących publiczność 
do dzielnicy południowej, spoty- 
kało się strojne panie i dziewczę- 
ta, dorodnych młodzieców w bar- 

wnych uniformach. 

Kto mógł, podążał do kościoła 

Św. Jozafata,gdzie dzień oficyalny 
rozpoczął się solennem pontyfi- 
kalnem nabożeństwem, a nastę- 

pnie kazaniem, wygłoszonem 
przez dostojnego gościa z Euro- 

py, Najprzew. ks. arcybiskupa 
Symona. Wspaniały ten kościół 

był przepełniony wiernym ludem, 
który po nabożeństwie rozbiegł 
się na wszystkie strony, ażeby 
przysposobić się do wzięcia udzia- 
łu w. wymarszu. 

r..f wymarsz, , 

Od rana zanosiło się na niepo- 
godę. Mgła unosiła się nad jezio- 
rem, powietrze było chłodne, nie- 

bo zachmurzone, a słońce kryło 
się za obłokami. Lecz niepewność 
pogody; nie trwała długo. Ciekawe 

słonko chciało zobaczyć te festo- 

ny, te chorągwie ł sztandary, tę 

powódź różnobarwnych dekora- 

cyj, w której tonęła1 polska dziel- 

nica, gdzie z pięciu wspaniałych 
domów Bożych wznoszą się dum- 

nie wieże ku niebu. Tu zaraz po 

południu, około gmachu Gwardyi 
Kościuszki, zaczęły zbierać się 
karety. Kto spóźnił się ze zamó- 
wieniem powozu, ten nie mógł go 

dostać już w sobotę nad wieczo- 
rem. Tu przesuwali się marszał- 
kowie na koniach, tu przewijały 
się różne cywilne i wojskowe To- 

warzystwa., tu w powozach stroj- 
nie przybranych, czekali na to, co 

będzie, przedstawiciele miejsco- 
wych organizacyj, przedstawicie- 
le prasy milwauckiej, chicagoskiej 
i detroickiej, przedstawiciele 
władz miejskich, liczni goście z 

różnych polskich osad. 

Na dany znak ruszył z miejsca 
orszak policyi, za którą miaro- 

wym krokiem posuwała się dziel- 
na Gwardya narodowa Kościusz- 
ki. Potoczyło się za nią kilkana- 

ście armat i kilkanaście jaszczy- 
ków, pod których ciężarem drża- 

ła zi rmia. Za artyleryą szła kon- 

nica, szli Weterani z wojny hisz- 

pańskiej, szli Kadeci i Strzelcy 
św. Jerzego. 

Ffrzyszła kolej na powozy ze 

zakoszonymi gośćmi, których 
trutlno byłoby zliczyć, zwłaszcza 
że oko widza zatrzymywało si$ 
mimo woli na nowych szeregach, 
a zwłaszcza na Polskich kawale- 

rzystach, na Ułanach, na: Straża- 
kach pożarnych, na rycerstwie 
pieszem o różnych znakach, na 

dclegacyi Związltu narodowego z- 

jego wspaniałym Sztandarem na 

czele, na całej rzeszy miejscowe- 
go Stowarzyszenia Polaków. 

Pochód ruszył z rogu ulic Lani- 

pham i Mitchell do Greenbush, 

ztąd do Mapie i do Grove, po- 
czem przez Lincoln ave. skiero- 

wał się do 10 ave. Tą podszedł do 

ii ave., ażeby następnie przejść 
przez całą długość ul. Mitchell, 
aż do 3 ave., prowadzącej do par- 
ku. Po drodze łańcuch różnych 
grup pochodowych przedłużał się, 
przez przyłączenie się do nich 

Towarzystw z paraf i j św. Stani- 
sława, św. Jadwigi, świętych Ja- 
cka, Jozafata., Wincentego, Cyry- 
la — Metodego i św. Kazimierza. 

Wszystko w pochodzie szło jak 
po sznurku, ładnie, składnie i w 

nastroju uroczystym. Wszystkie 
domy na ulicach, przez które szła 

parada były udekorowane, a tłu- 

my publiczności zalegały w mil- 

czeniu chodniki, stanowiąc prze- 

piękne tło, na którem, jak w ka- 

leidoskopie, przewijały się obrazy. 

U stóp pomnika. 
Lecz oto brama tryumfalna, z 

napisem Kościuszko. Prowadzi o- 

na do parku tegoż nazwiska, gdzie 
niejako na straży tego pięknego 
ogrodu wznosi się na kamiennym 
cokole bronzowa postać na koniu 
— generała Tadeusza Kościuszki 
— bohatera dwóch światów. 

Oddziały Gwardyi i Rycerstwa 
tworzą szpaler przed tą bramą i 

przepuszczają powozy z gośćmi, 
którym panowie komitetowi 
wskazują miejsca. Na obszerną e- 

stradę dostają się księża, przed- 
stawiciele prasy, mówcy, wybi- 
tniejsi przedstawiciele społeczeń- 
stwa. Próżne powozy znikają z 

horyzontu, na którym widać tyl- 
ko różnobarwny, strojny tłum 

rozpogodzonych twarzy. W tem 

jedna z karet przesuwa się przez 

bramę i podjeżdża przed samą 

estradę. Z tej karety wysiadają 
dwaj arcybiskupi: Najprzew. ks. 
Albin Symon — Polak i Naj- 
przew. ks. Messmer — Ameryka- 
nin. Z ust 15 tysięcznego tłumu 

wydobywa się jeden, olbrzymi 0- 

krzyk powitalny, dwaj arcypaste- 
rze zajmują honorowe miejsca, 
połączone chóry śpiewaków nucą 

pieśń "Patrz Kościuszko na nas z 

nieba", zasłona spada z bronzu, 
z którego ulany pomnik, a huk 
armat wstrząsa całym parkiem na 

znak hołdu, jaka Ameryka składa 

Polakowi, którego trzeci pomnik 
zdobi obecnie wolną ziemię Wa- 

szyngtona. 

Parada, wieńce i sztandary. 
Komitet pomnika Kościuszki 

składa pierwszy, wspaniały wie- 

niec u stóp bohatera dwóch świa- 
tów. Drugi wieniec składa jeden 
z redaktorów "Dziennika Chica- 

goskiego" i następnie zbliżają się 
różne deputacye z nieskończoną 
ilością większych i mniejszych 
wieńców. A tymczasem gra mu- 

zyka. Gwardya Kościuszki, Kon- 

nica, Rycerstwo, Sokolstwo, De- 

putacye, Towarzystwa kościelne 
i świeckie, prawie każde ze swą 

kapelą, prawie każde ze swym 
sztandarem na czele, przesuwają 
się około głazu i spiżu i salutują 
bohatera. Większość podchorą- 
żych oddziela się od swych od- 

działów i ustawia swe sztandary 
między pomnikiem a estradą. Już 
tysiące stowarzyszonych przesu- 
nęły się przed pomnikiem i zajęły; 
dalsze strony obszernego parku, i 

a 3cia avemie, ulica długa i szero- 

ka, jak okiem sięgnąć, jeszcze się 
porusza, jeszcze widać na niej co- 

raz to nowe sztandary, jeszcze z 

niej wyłaniają się coraz to nowe 

kolumny. Tu budzą podziw jacyś 
Sokoli w niebieskich bluzach i 

śnieżnej białości spodniach. To 

rycerstwo św. Augustyna-, z pa- 
rafii św. Jacka. Tam, na ulicy, na 

długość "bloku", nic nie widać, 
tylko pole barwnych chorągie- 
wek. Z tego pola wyrasta cały 
korpus dziatwy szkolnej, Każdy 
chłopczyk w białem ubraniu, ka- 

żdy ma na głowie konfederatke, 
każdy jej uchyla zręcznym ru- 

chem przed pomnikiem, każda 

chorągiewka ma znak Orła Białe- 

go. Inne rzesze dziatwy szkolnej 
inne znowh mają ubrania i nowe 

wywołują efekty. Panie, panienki 
i dziewczątka ze swemi latowemi, 
strojnemi i różnobarwnemi szar- 

fami, piórami i kwiatami przyczy- 
niają sę do nadania niezwykłego 
uroku temu niezmierzonemu mo- 

rzu, które rozlało się u stóp pom- 
nika Kościuszki w Milwaukee. 

Mowy. 

Następuje właściwa uroczy- 
stość. Mistrz ceremonii, p. Fran- 

ciszek Grucza, powołuje na mów- 

cę Przewiel. konsultora ks. H. 

Gulskiego, który podnosi zasługi 
Tadeusza Kościuszki i tłómaczy 
słuchaczom, dlaczego uchodzi on 

za bohatera dwóch światów. 
Przewiel. kaznodzieja kreśli ży- 
wot "generała w chłopskiej" sie- 

międze,a k*reśli tak barwnie i tak 

wymownie, że przykuwa uwagę 

wszystkich słuchaczy. Przy koń- 

cu swego przemówienia, w imie- 
niu dyrektorów uroczystości, po- 
wierza pomnik mayorowi miasta, 
p. D. S. Rose, jako głowie miej- 
skiego zarządu. 

Ten przyjmuje dar Polaków w 

imieniu nietylko miasta, lecz całej 
Ameryki, tłómacząc, że tego ro- 

dzaju pomniki, jak pomnik Tade- 
usza Kościuszki stanowią praw- 
dziwą ozdobę tutejszej, amery- 

kańskiej ziemi i przypominają 
prawdziwym Amerykanom obo- 

wiązek sympatyzowania z tym 
narodem, który wydał takich sy- 
nów jak Pułaski i Kościuszko, i 

który jest wart tak samo wolno- 
ści jak Ameryka, za której wol- 

ność polscy bohaterowie swą 
krew przelewali. Łatwo domyśleć 
się, jaką burzę oklasków nagro- 
dzono mowę burmistrza miasta 

Milwaukee, wypowiedzianą z pra- 
wdziwym zapałem. 

Lecz oto powstaje Polak pa- 
tryota i dostojnik Kościoła, przy- 
były z Ojczyzny, gdzie nigdy nie 

widział tak niezwykłej i tak wspa- 

niałej narodowej manifestacyi, 
jak wczorajsza, milwaucka. Ks. 

arcybiskup Albin Symon, nie mo- 

że na razie wstrzymać łez wzru- 

szenia, lecz siłą woli pohamował 
je i zwrócił uwagę słuchaczów, że 

polska ziemia wydała wielu takich 
bohaterów jak Kościuszko. Do- 

wodem tego nasza przeszłość i 

teraźniejszość. Nasi ojcowie sta- 

nowili skuteczną zaporę przeciw 
nawale hord muzułmańskich, mo 

skiewskich i krzyżackich, a współ- 
czesne polskie pokolenia stoją ró- 

wnie wiernie przy sztandarze 
wolności, jak stał ów bohater, 

którego pomnik dziś odsłaniamy. 
Dostojny mówca ma nadzieję, że 

polskie matki przyprowadzać bę- 
dą swoje dzieći do stóp tego pom- 
nika, każą się im wpatrywać w 

rysy tego Tadeusza Kościuszki i 

wychowywać je tak, ażeby ko- 

chając tutejszą ojczyznę, zdawały 
sobie sprawę, co są winne Polsce. 

Przewielebny mówca wezwał słu- 

chaczy do wydania ókrzyku 
"Niech żyje Polska1!" a kiedy o- 

krzyk ten rozległ się po całym 
parku, wezwał obecnych do wy- 
dania powtórnego okrzyku "Na 
cześć Ameryki". 

Przed zakończeniem uroczysto- 
ści przemówił po angielsku adwo- 
kat Kazimierz Goński, ażeby in- 
nonarodowcom powiedzieć mniej 
więcej to samo, co Polakom po- 
wiedział PrzewieL ks. Gulskl. 

Pan Goński kładł nacisk na dzia- 
łalność Tadeusza Kościuszki na 

tutejszej, amerykańskiej ziemi. 
Po jego przemówieniu odśpiewa- 
ły połączone chóry z towarzysze- 
niem orkiestry "Star Spanglcd 
Banner", a na zakończenie zainto- 

nowały nasz hymn narodowy. 
Melodyę podjęło najmniej 25,000 
ludzi i pienia "Boże coś Polskę" 
jednym, olbrzymim a zgodnym 
chórem odbijały się o drzewa par- 
ku, o ściany domów w przybocz- 
nych ulicach, wstrząsały serca 

wszystkich obecnych i wznosiły 
się ku pogodnemu Niebu, budząc 
w piersiach wszystkich uczestni- 
ków obchodu uczucia patryotycz- 
ne, uczucia nadziei, rodzące chęć 
— do czynu. 

Różne uwagi. 
Dyrektorom pomnika Kościusz- 

ki należy odać tę.sprawiedliwość 
że wywiązali się ze swego za- 

dania umiejętnie, ze zrozumie- 
niem rzeczy i ku ogólnemu za- 

dowoleniu. Program pochodu i 

program właściwej uroczysto- 
ści był obmyślany gruntownie 
i przeprowadzony we wszystkich 
szczegółach nadzwyczaj dokład- 
nie. Pokazuje 'się, że komitet 

cieszył się ogólnem zaufaniem, 
gdyż nie było widać żadnej nie- 

chęci, żadnego niezadowolenia. 
Proboszczowie wszystkich para- 
fij, zarządy różnych organiza- 
cyj, przedstawiciele różnych frak- 

cyj, popierali zgodnie dyrekto- 
rów i dzięki tej okoliczności nikt 
nie wysuwał się wczoraj na pier- 
wszy plan,każdy odgrywał 
swoją rolę w swoim za- 

kresie, każdy podporządkowywał 
swoje odrębne cele wspólnemu 
celowi przyczynienia się, ażeby 
narodowa milwaucka uroczy- 
stość wypadła jak najwspania- 
lej. 
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w hali Kościuszki koncert, któ- 

rego głównem zadaniem było 
zbliżyć gości z poza Milwaukee 
z mieszkańcami Grodu śmietan- 

kowego. Ten koncert zawiódł 
oczekiwania aranżerów. Publicz- 

ności zebrało się bardzo mało, 
pomimo że miejscowa "Harmo- 

nia" czyniła co mogła, 
ażeby śpiewać dobrze, a sympa- 
tyczna "Kalina" wykazała w ca- 

łej pełni zdolności swoich człon- 

kiń. Nie ratowała pozycyi ani 

panna Ludwika Xelowska swem 

mistrzowskiem odegraniem li- 

tworu Pablo de Sarassato, ani 

panna Kinga Durska, odegraniem 
jednej z rapsodyj Liszta. 

Nie pomógł ustęp z "Halki", od- 

śpiewany przez R. Drott'a, ani 

monolog pani Kołakowskiej, wy- 

powiedziany z artystycznem za- 

cięciem. Przed pustemi krzesła- 
mi najwięcej uzdolnieni artyści 
nie zachwycają tych, których nie- 
ma. 

Wczoraj wieczorem ocioyfy się 

przedstawienia, koncerty i inne 

zabawy w różnych miejscach. 
Największem powodzeniem cie- 

szyło się przedstawienie w hali 

parafialnej św. Jacka, gdzie To- 

warzystwo św. Augustyna ode- 

grało "Kościuszkę pod Racławi- 
cami". 

"Dziennik Milwattcki" wyszedł 
z okazyi odsłonięcia pomnika w 

pamiątkowym wydaniu o 24 stro- 

nicach. 

Przy boku Na j prze w. ks. arcy- 

biskupa Symona zauważyliśmy 
kilku księży z Chicago. Ks. arcy- 

biskup Messmer zaprosił wczoraj 
dostojnego gościa z Europy do 
siebie na kolacyę. Na kolacyi tej 
był między innymi księżmi Prze- 
wiel. ks. Jan Kasprzycki, pro- 
boszcz ze Stanisławowa. 

Kolegium św. Stanisława z Chi- 

cago było na uroczystości repre- 
zentowane przez Wiel. Ojców Ja- 
na Kosińskiego i Wład. Zapałę, 
oraz przez czterech studentów. 

Jechali w dwóch karetach. 

Macierz Polska była reprezen- 
towana przez głównych członków 
zarządu. 

Przedstawiciele "Dziennika Na- 

rodowego" spóźnili sig/zgjMunó- 
li®;' 1 f 

wieniem powozu. Musieli jechać ] 
samochodem. 

Między sztandarami odznaczał 

się sztandar Związku Narodowe- 

go wraz ze swoim podchorążym 
p. Chmielińskim, który słynie ze 

swego wzrostu. 

O ile nam się zdaje, wszystkie 
czasopisma polskie były w Mil- 
waukee reprezentowane. 

Naczelnym marszałkiem pocho- 
du był Emil I. Czarnecki, pierw- 
szym podmarszałkiem Wal. Je- 
sion, drugim Marcin Czerwiński. 

In corpore wzięła udział w po- 
chodzie chicagoska, stanisławow- 
ska Polska Kawalerya. 

Zasłona spadła z pomnika Ko- 
ściuszki za pociągnięciem sznu- 

rów przez panienki Annę Heller, 
M. Szubert, Maryę Banaszyńską 
i L. Weiher. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, i9go czerwca. — 

Podczas gdy wczoraj jeszcze wy- 
dawało się, że zmieniony zostanie 

plan, ażeby reprezentanci Rosyi i 

Japonii zebrali się w Waszyngto- 
nie, gdy ministerstwo spraw za- 

granicznych wyraziło życzenie, a- 

żeby sprawę tę na nowo wzięto 
pod obrady i podało rozmaite po- 
wody, dla których stosowniejszą 
mu się wydaje rzeczą, by ta nara- 

da odbyła się w Hadze, — dzisiaj 
już stanowczo rozstrzygnięto, by 
Waszyngton był miejscem zjazdu 
i sam car Mikołaj tak zadecydo- 
wał. Natychmiast zatelegrafowa- 
no o tem do prezydenta. Udało 

się do tego doprowadzić ambasa- 

dorowi Meyerowi i znowu to u- 

ważają za tryumf dyplomacyi a- 

merykańskiej. 
Paryż, i9go czerwca. — YV ko- 

łach dyplomatycznych rozeszła 
się wiadomość, że cesarz Wilhelm 
zapytywał się mocarstwa o zda- 

nie w sprawie zwołania między- 
narodowej konferencyi celem za- 

łatwienia spraw na dalekim 
Wschodzie, ale nie jest prawdo- 
podobną rzeczą, by przyszło do 

takiej konferencyi, chyba, żeż Ro- 

syanie doznają porażki w bitwie 

lądowej w Mandżuryi. (?). 
Warszawa, i9go czerwca. — 

Wielką sensacyą wywołał tu fakt, 
że wszyscy byli urzędnicy w 

Warszawie otrzymali tajne pouf- 
ne polecenie, ażeby zawiadomili 

generała Bojalubowa, szefa admi- 

nistracyi magazynów, dokąd ży- 
czą sobie udać się na wypadek ob- 

lężenia Warszawy, ile członków 
rodziny zamierzają zabrać ze so- 

bą i którą koleją chcą wyjechać. 
(??) Nikt nie wie, jakie znaczenie 
w tym wypadku może mieć wyra- 
żenie się: "oblężenie", i nikt nie 

zna powodów rozesłania cyrkula- 
rzy. Wiadomą tylko jest rzeczą, 
że zorganizowały się szajki mają- 
ce na celu plądrować domy boga- 
tych mieszkańców i policya pro- 
siła rosyjskich urzędników, ażeby 
dla bezpieczeństwa wysłali z mia- 

sta swe rodziny. Dużo osób skła- 
da swe kosztowności w bankach i 

stara się o paszporty, ażeby módz 

opuścić miasto w razie potrzeby. 
Londyn, ięgo czerwca.—Wczo- 

raj nadeszła do "Exchange Tele- 

graph Co." sensacyjna depesza 
donosząca, że Moskwa stoi w pło- 
mieniach, które już zrządziły 
szkodę na parę milionów i że za- 

grożone są zwłaszcza dzielnice 

fabryczne miasta, a bezustannie 
powstają eksplozye. Potwierdze- 
nia tej wiadomości nie ma. 

Tokio, ięgo czerwca. — l gio- 

wnej kwatery armii mandżurskiej 
nadchodzą wiadomości o licznych 
utarczkach w dniach ostatnich. 

Donoszą między innemi: W1 dy- 
strykcie Waijuanpaoman d. i6go 
czerwca o godzinie 9 rano, 300 ka- 

walerzy stów rosyjskich zaatako- 

wało Kuj uszu, ale ich odparto. W 

dystrykcie Czamopu nasza straż 

przednia wyparła nieprzyjaciela 
ze Sumienczeng i zajęła tę miej- 
scowość. W dystrykcie Kangpin 
nasza centralna kolumna d. i6go 

' czerwca o godzinie i rano, od- 

parłszy ataki kawaleryi nieprzy- 
jacielskiej pod Tienezeiawojoeng, 
16 mil na północ od Kangping, i 
ścigając ją gwałtownie, zajęła po- 
zycye nieprzyjacielskie na połu- 
dniowej kończynie Liaojangwo- 
peng. Pierwsza nasza kolumna 
zajęła Loczuanpu, 9 mil na 

wschód od Liaojangwopeng, wy- 
parłszy kawaleryą nieprzyjaciel- 
ską. Kolumna ta atakowała kilka- 
krotnie cofającą się na północ ka- 

waleryą nieprzyjacielską, dopóki 
ta nie poszła w zupełną rozsypkę. 
Lewa kolumna skierowała stra- 

szliwy ogień na 1000 nieprzyja- 
cielskich kawalerzystów, cofają- 
cych się na północ od Liaojang- 
wopeng i o wielkie przyprawiła 
ich straty. Wedle zeznań jeńców, 
Liaojangwopeng było obsadzone 

przez 5000 kawaleryi z 20 działa- 

mi, tworzącemi część armii gen. 
Miszczenko. Ta cofnęła się w 

wielkim nieładzie w kierunku pół- 
nocnym, północno zachodnim i 

północno wschodnim. 

Paryż, i9go czerwca. — Pomię- 
dzy Francyą a Niemcami przyszło 
nareszcie do lepszego cokolwiek 
porozumienia po onegdajszej kon- 
ferencyi pomiędzy premierem 
a ambasadorem niemieckim księ- 
ciem Radolinem o tyle, że Fran- 

cya w zasadzie zgodzi się na mię- 
dzynarodową konferencyą, otrzy- 
mawszy zapewnienie, iż Niemcy 
bynajmniej nic zamierzają ani u- 

polcarzać Francyi, ani naruszać 
jej interesów w Marokko. Skoro 
określone będą dokładnie przed- 
mioty narad konferencyi, to także 
i Wielka Brytania weźmie w niej 
udział. Przyznają jednak wszy- 
scy, że sprawa ta przed kilku jesz- 
cze dniami tak groźny miała cha- 

rakter, iż pokój Europy wydawał 
się na sery o zagrożony. Napręże- 
nie niezupełnie jeszcze ustało, ale 

łagodniejszy przybrało charakter. 
Sztokholm, iggo czerwca. — 

Nowela rządowa, która zostanie 

przedłożoną radzie państwa, kie- 

dy ta zbierze się 30 czerwca, zo- 

stanie na dzisiejszej sesyi gabine- 
towej ostatecznie sformułowaną. 
Będzie ona obszernem ponownem 
zestawieniem dziejów unii i praw 
Norwegii w jej obrębie. — O ile 

słychać w kołach najlepiej poin- 
formowanych, większość szwedz- 

kiej rady państwa jest gotową u- 

znać królem Norwegii trzeciego 
syna króla Oskara, księcia Karo- 

la, pod warunkiem, że rząd nor- 

weski zniesie fortyfikacye nad 

granicą i ze Szwecyą zawrze u- 

kład. 

Hawana (Kuba), iggo czerwca. 

— Onegdaj wieczorem o godzinie 
6 umarł generał Maximo Gomez. 

(Patrz "Uwagi"). 
Na znak żałoby kraju spuszczo- 

ne są na pół masztu wszystkie 
flagi na gmachach poselstw i kon- 

sulatów zagranicznych, jakoteż 
na budynkach rządowych, a z 

twierdzy Cabanis co pół godziny 
odzywa się strzał działowy. Na. 

wszystkich ulicach Hawany znaj- 
dują się długie szeregi flag ku- 

bańskich owinięte czarną krepą, 
a i wszystkie domy i domki, aż do 

najuboższych chatek w oknach 
pomieściły krepy. Nawet na hisz- 

pańskim konsulacie spuszczoną 
jest flaga na pół masztu. 

Zwłoki gen. Gomeza przywie- 
ziono do pałacu, gdzie je wysta- 
wiono w wielkiej sali, która teraz 

zarzuconą jest wieńcami i kwiata- 
mi. Milicya strzeże zwłok, a przy- 

jaciele zmarłego po kolei tworzą 
straż honorową. Wczoraj rano 

kongres na specyalnej sesyi po- 
stanowił zarządzić trzydniową 
ciężką żałobę, w czasie której 
wszelkie interesa są zawieszone, 
a obie izby uchwaliły wyznaczyć 
$15,000 na pogrzeb, który odbę- 
dzie się we czwartek. 

1 Prezydent Palma odwiedziw- 

szy zwłoki przyjaciela, tak ,był 
wzruszony, że musiano go wy- 

I prowadzić z pokoju. 
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