
SKARBY Z NASZEGO 
RZYMSKIEGO ARCHIWUM (#5) 
(#5 WOJNA U ŚW. JADWIGI)  

 Dziś przenosimy się do Chicago. 
Jest rok 1894. Ks. Józef Barzyński CR, 
który jest proboszczem parafii św. 
Jadwigi poszukuje rąk do pracy. 
Chodzi o nowych wikarych. Aby 
pomóc bratu, o. Wincenty Barzyński 
sprowadza z Polski księdza 
diecezjalnego Antoniego 
Kozłowskiego. Szybko okazuje się 
jednak, że bycie “zwykłym” wikarym 

nie wystarcza ks. Kozłowskiemu. Chce on zostać proboszczem. Jego ambicje doprowadzają 
do podziału w parafii: jedni są za nim, inni wspierają proboszcza. W konsekwencji o. Barzyński 
rezygnuje, zastąpić go ma o. Józef Gieburowski CR. Kiedy zwolennicy ks. Kozłowskiego 
dowiadują się o tej zmianie, postanawiają usunąć siłą z plebanii nowego proboszcza.  
 (*Dalsza historia została umieszczona przez ks. J. Iwickiego w “Charyzmacie Zmartwych-
wstańców” i jest wyjątkiem z gazety “Chicago Tribune”). 
 „Patrolmani Wendt i Hammill z komendy policji przy ulicy Attriell znajdowali się służbie 
o godz. 7 minut 30 w obrębie zabudowań parafialnych, gdy nagle tłum mężczyzn i kobiet 
zebrał się u drzwi plebanii. Widocznym celem tłumu było zabić lub przynajmniej napaś na 
asystenta proboszcza [ks. Pabowskiego], pozostającego na plebanii. Włamali się do drzwi i 
krzyczeli na cały głos: „Dajcie tu księdza! Lynchować go!" Atak prowadziły kobiety, z których 
jedna rzuciła policjantowi Hammillowi całą garść pieprzu tureckiego w oczy. Został on w skutek 
tego chwilowo oślepiony, ale w tej samej chwili uderzył kobietę pięścią w twarz i przyparł ją do 
drzwi. Tymczasem patrolman Wendt odsunął tłum w tył, używając pałki. W chwili, gdy 
znajdował się o 20 stóp od drzwi, kłoś uderzył Wendta w tył głowy młotem, tak, że 
otrzymawszy ciężką ranę w głowę, upadł bez zmysłów. Z rany jego lała się krew. Tymczasem 
tłum mężczyzn i kobiet, uzbrojony w cegły, kamienie i pałki napadał ciągle na policjanta 
Hammilla, który zmuszony był powstrzymywać rozwścieczonych Polaków, mierząc do nich 
rewolwerem. O zajściu poinformowano telefonicznie komendę policji przy ul. Attrill i oto 
kapitan Rehm z porucznikiem Steele zgromadził wszystką policję, jaką mieli pod ręką i 
pośpieszyli na miejsce starcia. Tłum ciągle tłoczył się dokoła kościoła, zachowując groźną 
postawę, toteż posłano po liczniejsze posiłki i przybyły wkrótce dwa wozy patrolowe z 
komisariatu policji w Rawson i North Ave. 
 Zanim wozy te przybyły uczyniono nowy napad na policję. Patrolman Klata padł ofiarą 
tego ataku. Jakaś kobieta zasypała mu znów oczy pieprzem tureckim, mimo to zdołał 
aresztować dwie kobiety przodujące tłumowi. W tym czasie ks. Józef Barzyński przybył na 
miejsce w saniach (zupełnie przypadkowo, a właściwie w celu zabrania pewnych rzeczy, nic nie 
wiedząc o scenach, jakie się działy na Jadwigowie, gdyż już od wtorku zamieszkiwał na 



plebanii św. Stanisława Kostki). Gdy się pokazał, skorzystała z tego policja, wyprowadziła 
księdza Gieburowskiego i posadziła go na saniach ks. Barzyńskiego. Gdy księża obaj ruszyli 
saniami, tłum pogonił za nimi, tak, że za tłumem posłano dwa wozy patrolowe. Woźnica sań 
miał dobrego konia łatwo wyprzedził tłum, którego resztę spędziła z ulicy Policya… “(Chicago 
Tribune, 9 luty 1895). 
 Tego lata ks. Kozłowski założył parafię pw. Wszystkich Świętych, znajdującą się kilka 
przecznic od świętej Jadwigi. Około 1000 rodzin dołączyło do niego, a 300 rodzin pozostało w 
parafii św. Jadwigi. W odpowiedzi arcybiskup Feehan formalnie ekskomunikował 
Kozłowskiego. Grupa Kozłowskiego połączyła się z tamtejszym Kościołem Starokatolickim. 
  
 Dzisiaj zatem chciałby pokazać wam notatkę wysłaną przez biskupa Feehana. Była ona 
skierowana do księdza Kobrzyńskiego i mówi o zamknięciu parafii. Parafia została ponownie 
otwierana i zamykana  na przestrzeni 1895 r. Dla zainteresowanych dalszą historią tej sprawy, 
umieszczam także skan z  “Dziennika Chicagowskiego” z dnia 9 lutego 1895. (* Na powyższym 
zdjęciu ks. Kozłowski stoi po lewej stronie jako biskup Kościoła Starokatolickiego, 1900 r.) 

“Przewielebny Ojcze, z żalem z powodu ostatnich a publicznych nieporządków w parafii, 
zmuszony jestem zamknąć kościół św. Jadwigi. Żadne nabożeństwo i obrzędy religijne nie 
mogą się tam odbywać od chwili obecnej.” (ACRR 34986) 
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141 & 143 W. DlTision St.
_________CHICAGO. IŁŁu
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— Artykuły, zawiadomienia i 
ogłoszenia do „Dz:enuika” 84 
przyjmowane w redakryi tylko
0 godz. ilOej rano. Otrzymane
później, będą umieszczone dopie 
ro dniu następnego-__________

Marzenie i ideał.

By ł kraj cudowny — kraj pełen o
[grodów,

Gdzie srebrnc-listne wyrastały drze 
w a .

Zginając gał^ź pod c ę  terem głodów, 
C-em wzrok się p eści — co zmysły

[olśniewa,
Co tylko nęci, upaja, zachwyca. . . .  
Wszystko tam było.

Wieczny spokój i ł  >g>,
Ró tmi wszystkie rozesłane drogi, 
Wiecznej młodości płyną ł ł  krynica 
Z odbiciem niebios jasnego lazuru. 
Piękne altany z greckiego marmuru 
Zdobiły ogró 1 — jedwabne kotary 
Utkane jłjtem  w przepyszne deseni®, 
Zefirem w lekkie p .ruszane dr enie, 
Wc a  w ronina t-s barwy s ę  mieniły, 
uaico aułu .Kt Omara Lazary. . . .

Puobows l e i ; a altanach tych były, 
tw  J d e liś  apoozął, z a  wiatru powiewem 

W srfacu eolskich wnet struny za-
[irga ły,

^  _L dźw:ę ’<i cudnej muzyki ze śpiewem 
R9gsK>u s iu słodkiego cię ukołysiły.

■HgflKrsje-n fo*ęłna tym królowa « ł id a ,  
B ła k  i^ouduicjsza p ękna odaliska. 

« ■  pr';:i :r::: a t i je wrią  k-ska-
m a m m  [ ^ .

^ « 6w jej źródło miłości wjt.yska. 
j B k i c  ją obrzaci choć jedaem spjjrze-

[ iecn,
* Vf! B a p e łn  a duszę i-grem  i zapiłem.

»̂-TTTT7->-....................................... ..
'..ó ■ ten zowie s ę sennem marze-

[niem,
A zaś władczyni jego — ideałem.

. TF. Rapacki.

Myśli ró ne.

p >,. '•'i&ry się  eni z
B  b o g r-j. !dbt€ i  trye tsk

& » n a  ezvję d.. . g o  w ręce  o-

|p y- > . .
W k  ' ło w iek  nie
I  trwo y się -  . ' iy  szubienicę
Ł i d z i .

1 ••••Modi. j-st widocznie
B ś c io w s  ’ - - i  sm ak u , bogu

B f e ł ciąź  — tyran’z lje.
. . 1 ró  vo jest cechą  

jb^Kb: : i s ła b o śc i,
b - : kobieta potrafi

B ć  serc -u; ; —  irarzeć z m iło -  
p i i r B  M / i z .zn ?  —  n i e . . . .

Lepszy iobry pies — 
ni  zły złówiek

___ Nie mo - a wiedzieć, ile
pieniędzy zmu.-ńć się mo e w 
rączce młodej k ob iety .... 
szczególniej, je eli ta rączka 
jest mała.

Nabo ny pijany.
Ró ne ludu natury, gdy podchmielą

sobie;
Bywają nabo nymi często w onej do- 

j bie.
k Mój sąsiad, gdy raz zajrzał w dzbi- 
Ł |  nek wypró niony,
i  “ Pró ność aad p-ó n ściarai!” — za 

------ - . Id wołał skruszony.
_ N . M. .

B  Polak nagrodzony na konkursie
B  ” f}zverskim.

H 0 "--W  tych dniach odbył się w Wie- 
H  dniu konkurs czesania o nagrodę, 
M  urządzony prz-z cech f-yzyerów. W 
i ' B  ogóle pomysły fryzur k mkursowych 

czerpane by łv z motywów kUsycZ- 
B to^^^^Pierw sią  nagrodę otrzymał 

s G z;. za z ::ę, 
“ E i - ^  -t’.".

£‘|  t'k i ' •: l . . u • -
K ’ l' ■' b 1 w u iii
B w  II: *‘!i Z i ■*! I*. t). ‘ ii.*! IU
B  H i. 1. Ul- k.

i;: B i  w na ..Mecenasa 
B  mo na nabyć w re  
f  e n n ik a .

Wcsorajwy dzieli w nad 
zwyczaj przykry sposób zapi 
sał się w dziejach Polonii chi- 
cagoskiej. Był to dzieli dzi 
kich, niepraktywanycb dotąd 
u nas, zaburzeń w parafii św. 
Jadwigi.

Obok umieszczamy szczegó 
łowy opis tych tak przykrych 
zaj*ć, przy czem podajemy nie 
tylko wiadomości, przez nas 
zebrane i sprawdzone, ale po- j 
siłkujemy się tak e raportami 
gazet amerykańskich.

Fakta są proste — i nagie.
Czę4ć parafian, św. Jadwigi, 

obałamucona złemi wpływami, 
zbuntowała się bez powodu 
przeciwko prawej władzy pa 
rafialnej i duchownej. Doko 
nała przedtem paru czynów 
bezprawnych, a pomimo,  e 
proboszcz, nie chcąc ani gwał 
tów ani zgorszenia, ju  przed 
kilku dniami ustąpił, wczorij 
niespodzianie urządziła dziki i 
zbrój oy napad na plebanię. 
Tłum zło ony z kilkuset ludzi 
wyprawił się na czterech bez 
bronnych ludzi, z których dwaj 
są kapłanami, a którzy wszy 
scy nic mu nie zawinili. Gdy 
by nie stanęła mu na prze 
szkodzie polieya, być mo e  e 
ów tłum zmazałby dłonie 
krwią bratobójczą — i nastą 
piłaby tragedya, na samą myśl 
której dusza się wstrząsa. 
Tak, skończyło się w ka dym 
razie na niesławie na bójce, na 
wstrętnym ulicznym rozruchu.

Jaki wobec tego mo e wy 
dać sąd ka dy człowiek nieu- 
przedzony, ka dy człek uczci 
wy. ka dy obywatel b-g> kraju?

Gwałt jest zawsze bronią 
dzikich ludzi, a nie światłych 
obywateli. Napad zbójecki 
jest występkiem kryminalnym. 
Napad tłumu na paru bezbron 
nych stanowi czyn niegodziwy. 
To te  jeden jest tyłku wyrok 
na sprawców zaburzeuia, a to, 
— wyrok potępienia.

Popełnili oni czyn zły i bez 
prawny; splamili imię polskie 
w Chicago.

Sami pierwsi odczują zgub 
ne skutki swych działali, dla 
których nie mają nawet pozor 
nego usprawiedliwienia, bo 
przecie  k s . Józef Barzyński 
od trzech dni ustąpił z pleba 
nii, a ks. arcybiskup jego re- 
zygnacyę zaakceptował. —- Sa 
mi najpierw poniosą karę za 
swe czyny bezprawne.

Najprzew. ks. arcybiskup 
by ł zmuszony zamknąć kościół, 
tylekroć przez burzycieli spro 
fdnowauy. Oco pierwsza kara. 
Dalej nastąpią kary sądowe na 
winnych gwałtu. Nie mówimy 
iu  o ranach i siniakach, które 

‘ • o^ób odniosło. Wreszcie |
afiem efc?

% lenie współbraci, które spa 
dnie na burzycieli.

Wielką, wielką wyrządzili 
oni krzywdę sobie samym i 
polskiemu ogółowi w Amery 
ce.

Niech e teraz przynajmniej 
przejrzą i poprawią się. Niech 
poznają swe winy^ niech na 
wrócą się na drogę pKAW.ĵ Dość 
ju  grzesznej walki — i watrę - T 
tnej niesławy.

— Ola Polaków z Sooth Chlcaeo: — 
Jutro w niedzielę w H li Retmańskie 
go odbęo»:«» Się pi zedat&witnie sztuki: 
“ llzietl Izrael Ka dy powinien zo 
baczyć tę sztukę!

Zawiadomienie.
Niniejszem zaw>atam aoa wszysi- 

kioh Polaków, Ze p. JoAn (7. F. 
Roger (Rootn 80— 161 La Salle ul.) 
jest istotnie zarządcą Masy upadłości 
firmy TF. T. Cessna & Co. z West 
Hammond. Ci więc, którzy kupili 
loty od powy szej firmy, mogą dalej 
załatwiać wszelkie interesa z p. Ro- 
yerem. Ja sam otrzymałem zupełoie 
dobre i czyste tytuły własności 
(D-?eds) i abstrakty dla kilku Pola 
ków, za których zapłać łem wszystko 
za loty w West Hammond. Są oni 
teraz zupełnie w porządku. Radzę 
wszystkim, którzy tam loty pokupo 
wali i na kontrakty wszystkiego j e  
szcze nie wpłtcili, aby to uczjndi 
natychmiast, a otrzymają swoje czy 
ste papiery od p. JuC. 1*'. Royera —  
i w ten sposób unikną wszelkiej 
straty.

Piotr Kiołbassa,
113 W. DiVision ul.

— Niniejszem zapraszamy wszy 
stkich obywateli z 23 precynktu 16 
Kardy na posiedzenie w poniedziałek 
o godz. wpół 8?j wieczorem w lokalu 
ob. Jana Arkuszewskiego, róg Ciit 
tenden i N ob b ul., sby zorganizować 
tam Klub demokratyozny 23go pre 
cynktu 16aj wardy.

Komitet.

^ ^ p a r ^ T  J a d w i g i
____  . %

Napad na plebanią — Tłum walczy 
z policyą.

Kilkanaście osób rannych i po 
ka‘cczonyih.

Wiel. ks. Józef Bsrzyńtki zrezygno 
wał ju  od w torku.

Kościół św. Jadwigi zamknięty-

Dzień wczorajszy pozostanie pa 
miętnym w dz ejach parafii św. Ja 
dwigi i w dziejach Polonii chioago- 
skiej, jako — dzień niesławy. Nie 
którzy Polaoy, zamieszkali na Jadwi- 
gowie, wy wołali tego dnia gwałtowne 
zaburzenia i wstrętne, krwawe soeny, 
jakich zapewne nigdy przedtem tu w 
Chicago nie widziano.

Około godz. 7ej rano wzburzony 
tłum, uzbrojony w ró ne narzędzia, a 
z o  >ny z jaruset osób, głównie 
kobiet, napadł — bez  adnego po 
wodu — na plebanię i kościół św, 
Jadwigi, wyłamał drzwi plebanii i 
zagra ał bezpieczeństwu osób, znaj 
dujących się wewnątrz.

Polieya stanęła w ich obronie, —  
zkąd wynikła zacięta walka tłumu z 
policyantami, która trwała w ró nych 
punktach a  do godz. wpół do dzie 
siątej.

Kilkanaście osób z obiedwu stron 
odniosło uszkodzenia, niektórzy — 
bardzo cię kie.

Był to kompletny rozruch uliczny, 
któremu gazety tutejsze poświęcają 
wiele miejsoa w swych szpaltach.

Rezultat całego zajśoia jest dla 
parafii jak najsmutuiejszy.

Najprzew. ks. arcybiskup Feehan, 
gdy wczoraj w południe otrzymtł 
wiadomość o zaburzeniach, postano 
wił zamknięcie kościoła św. Jadwi 

g>-
Przew. ks. S. Kobrzyński otrzymał 

w lej mierze jeszcze wczoraj nastę 
pujące oznajmienie, które poni ej w 
oryginale angielskim podajemy:

Chicago, S Febr. 1895. 
Very liev. Father

Simon Kobrzyński, C. Ji. 
Very R tv . Father —

I  regret that oroing to 
recent and public disor- 
ders in the Comgregation, 
it becomes necesnry to close 
the church of S t Jiedwige.

N o reHgious seruices of 
an y kind can beperformed 
in it for the prasent.

Yt/urs faithfuUy in Christ 
[podp.] f  P . A . Feehan 

Arcyb. Chicago.
Przekład polski tego rozporządze 

nia brzmi, jak następuje:

Chicago, 8 lutego 1895- 
Przew. ks. Szymon Kobrzgcki,

C. P .
Przew. Ojcze:

Z  alem, z powodu osta 
tnich a publicznych niepo 
rządków w parafii, zmu 
szony jestem zamknąć ko 
ściół św. Jadwigi.

 adne nabo eństwo i 
obrzędy religijne nie mo 
gą się tam odbywać od 
chwili obecnej.

Wierny Wam w Chrystusie 
— y[j>odp.] + P . A . Feehan, 

A^ybioKup dyec. Chicago.
Widać ztąb^Jte od wczonij k ośo/ 1

św. Jadwigi jesN ^imłin'ąty- tano.
Wypadid duia wfclŁor8j3zeF'• ” , . ap przy- i

wią smutny epilog i następstT^^
krych zajść, jakie ju  od pem s^
czasu trwały w nieszczęśliwej tej p^
r.fi i o których parokrotnie wspomi-\ 1
nal’Sojv. k'* >

Po wypadkach, które miały miej 
sce w początku stycznia, a szczegól 
niej po wyjtź izie z Chicago ks. Ant. 
Kozłowskiego, nastąpił chwilowo w 
parafii pewien spokój. Do parafii 
przybył ku pomocy proboszczowi 
W iel. ks. Józ. Barzy ńskiemu młody 
kapłan Wiel. ks. Józef Gieburowski 
—  i obrządki były odprawiane zwy- 
Iłą koleją.

Proces, wytoczony sprawcom po- 
przeduich zajść czynnych, został za 
kończony polubownie.

Zdawało się,  e wszystko uspokoi 
się powoli. Ale zła wola nie zasnęła; 
przyt zaiła się tylko. I istotnie dowo 
dem jej potajemnego działania są 
wypadki, które nastąpiły obecnie, nie 
nie tylko bez powodu, ale wprost bez 
najmniejszego pozoru.

Rzecz zaczęła się na nowo w nie 
dzielę d. 3 lutego.

Podczas, gdy Wiel. ks. Gieburow 
ski miał kazanie, podczas którego w 
imię miłośoi Boga i bliźiiego nawo 
ływał burzycieli do uspokojenia się i 
porzucenia złości, z pod chóru gro- , 
madka młodych ludzi—z których nie 
którzy tylko są znani — tupaniem i Jj

choąo dać powodu do gorszących 
scen w przybytku Bo ym, przerwał 
kazanie i zeszedł z ambony. Wtedy 
na  ądanie parali iu, jeden z dwóch - 
pikujących porządku polieyantów, 
kazał się usunąć burzycielom, co te  
nastąpiło. Następnie jut bez  ad 
nych przeszkód odprawił Mszę św. 
Wiel. ks. Józtf Barzyński.  ̂ ,

Opróoz tych, w niedzielę nych 
innyoh zajść nie było—i pod tym 
względem mylne są relacye niektó 
rych gazet chicagoskicb.

Zajśoie owo niedzielne stało się 
jednakowo  dla W iel. ks. Józ*-fa Ba- 
rzyńskiego dowodem,  e spokój w 
w parafii nie nastąpił,  e tleją wcią  
śród parafian namiętności. Postano 
wił tedy stanowozo, o ile na to po 
zwoli władza duchowna, ustąpić z 
parafii.

Ju  poprzednio okcło d. 4go sty 
cznia, pragnąo nie dawać pozoru do 
zgorszenia i zaburzeń, Wiel. ks. Jó 
zef B., za pośrednictwem brata swe 
go Wiel. ks. Wincentego, przedsta 
wił swą rezygnacyę Najprzew. ks. 
arcybiskupowi, — ale wówczas ks. 
arcybiskup pozostawił sobie tę rzeoz 
do dalszego rozstrzygnięcia.

Obeonic, po zajściach niedzieluych, 
ks. Józef Barzyński we wtorek d. 5go 
lutego udał s ę do ks. arcybiskupa i 
ponownie przedstawił swą rezygna 
cję . Tym razsm została ona przy ję tą

Od tego  dnia t. j. cd wtorku ks. 
Józef Barzy ń-ki opuścił plebanię św. 
Jadwigi — i zamieszki! na plebanii 
św. Stanisława K. przy ul. Noble i 
lngraham. Jako tymczasowy jego 
zastępca, pozostał u św. Jadwigi ks. 
Józ. Gieburowski.

Ks. JóztfB. ustąpił więc sam, pier 
wszy, na własne  yczenie, dla miłośoi 
B ga i bliźnich, dla tego, a eby nie 
dawać  adnego pozoru do czynów 
gwałtu.

Nazajutrz we śrećę komitet z łona 
prawych parafian udał się do Naj 
przew. ks. arcybiskupa dla porozu 
mienia się co do dalszego przebiegu 
spraw parafialnych. Ti go dnia srcy 
b siup nie był obecny — i andyen- 
cyst nastąpiła dopiero na drugi dziiń, 
we czwartek. Arcypssterz wyraził 
komitetowi  al z powodu smutnyoh 
zajść w parafii, rozpytywał się szcze 
gółowo o wszystko, wreszcie oświad 
czył,  e wkrót.e przeznaczy dla pa 
rafii dobrego proboszcza i asystenta. 
Co się tyczy ks. Antoniego Kozło 
wskiego, tego twierdził, i  nie przyj 
mie, choćby jako nie nale ącego do 
tutejszej dyecezyi. / o  swej strony 
Komitet wyjaśnił ks. arcybiskupowi, 
oszukańczą manipulację zbierania 
podpisów na protest przeciwko ks. 
J. Barzjńtkiemu, polegającą na tern, 
 e przedstawiono ludziom rzecz tę, 
jako spis parafian, a nieumiejąoych 
pisać, podpisywano — wproBt i bez
py tama.

Komitet powrócił od ks. arcybi 
skupa z pełną otuchą. Zdawało się, 
 e nieszczęśliwa parafia uspokoi się 
teraz całkowicie, skoro nie było j ri 
powodów do zatargu, skoro 
przybyć — nowy proboszcz.

Omylono s ę przecie .
Burzycielom szło wid'jzn’e °  

wołanie skandalu, prJlmo 
I itryga czuwała * wid«*0’ l  rZeOZ 
mo e przybra ° hr6t spokojny, po 
stanowiła r W “ *JÓ wybuch.

Ju  pouiedziałek ozy te  we 
to.a ukazał się na Jadwigowie ks. 

*.ioni Kozłowski, dotąd aieobeony 
. zspswio w związku z tem zaczę 
ły się — jak się pokazuje obeome — 
odbywać nowe mityngi burzyoieli. 
Polieya ma teraz dowody, i  na 
ostatuiem ich zebraniu, w jednej z hal 
miejscowych, na którem były obecne 
prawie 'wyłącznie same kobiety, 
uchwalono dokonać w piątek rano 
napadu na plebanię i kościół św. 
Jadwigi. Ktoś polecał ka dej z ko- 
jjet uzbroić się w jakiekolwiek 
^lazue narzędzie i zaopatrzyć w 

-prz turecki, a eby zasypywać oozy 
^ iCTantom.po J ar 'ierwszy ruch burzyoieli nastąpił
. ize we czwartek wieczorem.

pru z nioh usiłowało się wedrzeć
aityng prawych parafiau, przed
mi zlawał sprawę komitet,

, 'h \ łu  biskupa: ale usunięto ich. 
któr J .. . j •nastąpił niespodziewanie
miętf/ godz. 8tą a 7mą rano w

i 4 *̂*
T,br*ł się tłum zło ony z pirustt 

k jpt — i napadł na plebanię i ko 
Do kośoioła burzyciele wdarli 

. tez przeszkód.RUK" *
a plebanii znajdowali się naów-

■s ks. Józef Gi burowski, ks. Fr. 
o .  .
gńtkopf, brat Aloizy i słu ący.
Tjut,wjłitnał kamieniami drzwi do I

, „i-.ii — i usiłował dostać się we-nlrti_______________________ __

dwsj
p lieyanoi, którzy stanęli w obronie 
osób, znajdujących się wewnątrz ple 
banii.

Inaczej, rzecz ta mrgłaby mieć 
inne, o wielekrcć gorsze następstwa.

Tutaj, a eby nas nie posądzono o 
przesadę, zaczerpniemy dalsze szcze 
góły zaburzenia z gazet angielskich 
tak, jak zostały tam podane na zasa 
dzie raportów urzędowych.

Otó  tutejsza „Tribune” pisze:
„Patrolmani Wendt i Hammill ze 

stsoyi policyjnej przy ul. Attrill znaj 
dowali się na słu bie o godz. 7 m. 30 
w obrębie zabudowań paraf ialnych, 
gdy nagle tłum mę ozjzu i kobiet 
zebrał się u drzwi plebanii.

,,Widocznym celem tłumu było 
zabić lub przynajmniej napaść na a 
systenta proboszcza, pozostającego 
na plebanii. Włamali się do drzwi 
i krzyczeli na ciły głos:

—  Dajcie tu księdza. . . .  Lyneho- 
wać gol

Atak prowadziły kobiety, z któ 
rych jedna rzuciła w oozy policyan- 
towi Haminillowi całą garść pieprzu 
tureckiego. Został on wskutek tego 
chwilowo oślepiony, ale w tej samej 
chwili uderzył kobietę pięścią w 
twarz i przyparł ją do drzwi.

„Tymczasem pstrolman Wendt 
odsunął tłum w tył, u ywając pał 
ki.

„W chwili, gdy znajdował się o 20 
stóp od drzwi, ktoś uderzył Wendta 
w tył głowy młotem tak,  e ten o 
trzymawszy cię ką ranę w głowę, u 
padł bez zmysłów. Z rany jego lił*  
się krew. Tymczasem tłufm mę czyzn 
i kobiet, uzbrojony w cegły, kamie 
nie i pałki napadał ciągle na policj 
anta Hammilla, który zmuszony był 
powstrzymać rozwścieczonych Pola 
ków, mierząc do nich z rewolweru.

,, Wia lomość o zajściu zatelefono 
wano do stacyi policyjnej na Attrill 
ul.—i oto kapitan Rehm z poruczni 
kiem Steele zgromadzili wszystką 
p»l:cyęj jaką mieli pod ręką i po 
spieszyli na u.i( jsce starcia. Tłum 
c ąole tłoczył się dokoła kościoła, za 
chowując grcźoą postawę, to te  po 
słano po liczniejsze posiłki i przyby 
ły wkrótce dwa wozy patrolowe ze 
stacyj policyjnych z Rawson i North 
ave. _

“Zanim wczy te przybyły, uozy- 
niono nowy atak Da polioyę. Patrol- 
rnan klafta padł ofiarą tego ataku. 
Jakaś kobieta zasypała mu znów oozy 
tureckim p:eprzem, pomimo to zdołał 
aresztować dwie kobiety, przodujące

“W  tym czasie ks. Józef Barzyń- 
ski przybył na miejsce na sankach 
(zupełnie przypadkowo a właśoiwie 
w celu zebrania niektórych swyoh 
rzeczy, nio nie wielząo o scenach, ja 
kie się działy na Jadwigowie, gdy  
ju  od wtorku zamieszkuje na pleba 
nii św. Stanisława K. Przyp. Red.) 
GJy aię ukazał, skorzystała z tego 
polieya, wyprowadziła .ks. Gieburo* 
wskiego (nazwisko w “ TribuDe” 
mylnie podane: Pahoski. Przyp Red.) 
i uradziła go na sankach ks. Józ. Ba- 
rzyńskiego. Gdy księ a obydwaj ru 
szyli z sankami, tłum pogonił za nimi 
tak,  e za tłumem posłano dwa wozy 
patrolowe. Woźnica sanek miał do 
brego okonia i łatwo wyprzedził 
tłum, którego resztę spędziła z ulicy
polieya.

“Kiedy zaburzenie trwało przy 
drzwisch plebanii, polioyanci Chri- 
stoffersen, Tobin i Niedersohmidt 
przybyli na pomoc polioyantowiHam- 
millowi — i Niedersihmidt dał jeden 
strzał w powietrze na postrach. W  
zamęoie kobieta Anna Druwka, zam. 
pn. 68 na Lubeck ul., została uderzoj 
na w lewą stronę głowy; olniosła 
tylao lekką ranę.

“Po zakończeniu rozruchu poruoz. 
Qainu, sier ant Walton i ośmiu poli 
oyantów zostało odkomenderowanych 
do strze enia plebanii i kośoioła. Do 
północy nie było nowych zaburzeń.

“Trzy osoby aresztowane są to Teo 
dor Dimanowski lat 18, Antonina 
Gram za, lat 62 i Katarzyna Ł>gc- 
dzińska, lat 45. Wszyscy zwolnieni 
za kauoyą”.

T jle „Tribune“. To samo mniej 
więcej powtarzają i inne gazety; je 
den tylko „Herald*1 — jak zawsze, 
idący innym na przekór — usiłuje 
bronić nieco burzyoieli.

Do tych szczegółó v dodamy je  
szcze, co następuje.

Lista cię ej rannych podczas stsrć, 
sporządzona przez polioyę, jest nastę 
pująca:

Hammil Arthur, policjant, cię ka 
rana w głowie od młota,

Niedt.r8ch.midt, polieyant, kilka 
skaleczeń.

poranione. I- ,
Wendt Charles, g l°w » rozcięta u 

derzeniem ruryg -4 - e j  i oizy zaay
pane pieprzem *»eck m.

J. K lafta, p o fl^ o t, oczy zasyp-, 

ne pieprzem.
Dimanowski Teo.,lat 18, nos prze

trącony. .
Anna Druwka, rana w głowie od

Dsłki*
Oprócz tego pewna liczba kobiet i

mę czyzn ma pomniejsze uszkodze 
nia od pałek polieyantów.

Walki i zajścia dokoła kościoła 
trwały od godz. 7ej do JlOej. Potni- 
mo silnego mrozu szczególniej ko 
biety nie ustępowały z miejsca — i 
woią  napadtły na policję- Niektóre 
były z dziećmi przy pifce1.

Część kobiet zamknęła aię w ko- 
śoiele — i dopiero ztaintąd wypro- 
azone zostały przez poli yę.

Jak ju  wiemy, nowych zajść ju  
potem nie było. Detektywi pilnie 
poszukują osób, które podburzyły 
tłum do napadu — i zapewne będzie 
je wkrótce miała w ręku.

Na tem kończy się faityczna opo 
wieść o fatalnym przebiegu zajść 
tego dnia, tak smutnego i tak wielką 
przynoszącego ujmę cjhic»goskiej Po 
lonii.

. . i

P o l a c y  w  C h i c a g o

— Tow. św. Trójcyima swoje po 
siedzenie miesięczneyz poniedziałek 
d. l l  lutego o godz. |8ej wieoz. w 
miejscu zwykłych zebłań.

Jan Kort s, prez.
Tom. K ri 'ik, sekr.

— Tow. św. Staniał; wa B. i M. bę 
dzie miało swe po iedzenie mie- 
s'ęozne d. l ig o  lutego rb., na które 
zaprasza się wazystk ch członków. 
Członkowie obow ąza i  są tak e ui 
ścić się ze wszelkich rnle nośoi, dłu 
gów i asssmentów. Zilegający wię- 
oej, ni  dwo asesinfenta, zostaną 
wprost wykreśleni z kasy pośmier 
tnej.

Piotr Ma mola,
sekr. fin. i kolektor.

— W przyszły poniedziałek odbę 
dzie się w kościele św. Trójcy ślub 
p. Walentego Turkowskiego z panuą 
El bietą Kurczewską Niniejszem za 
praszają swych krewnych i przyja 
ciół na Mszę św. o godz. (Lj rano.

— Tow. Ryoerzy św. Marcina ma 
swoje posiadzenie miesięozne d* 10go 
b. m. o godz. 48cj wieczorem w Hali 
w Hali zwykłych zebrań. Zaprasza 
się ozłonków, a zarazem i tych oby 
wateli, którzyby mieli zamiar wstąpić 
do tego oddziału rycerskiego.

. • J. Kłodziński,
55 Fry u l..

— Tow. św. W ładysłiwa Króla 
z par. św. Jana K. ma posiedzenie 
nadzwyczajne d. 20go lutego, tj. w 
niedzielę o godz. ^2ej po poł. w Hali 
szkolnej na Front ul. Wszysoy człon 
kowie powinni się stawić, gdy  bę 
dzie czytaną konatytuoya. Członków, 
którzy nie byli na poprzedaiem po 
siedzeniu, uprasza się, a eby przy 
nieśli swoje ksią eczki kwitowe do 
obrachunku.

W. Michalski, prez.
J. Pankowski, sekr pr. 

265 N. Sangamon ul.

Z Tow. opieki św. Józefa-
Tow. opieki św. Józefa w par. św, 

Stanisława K. odbyło swoje roczne 
posiedzenie we wtorek d. 5 lutego 
br., na którem jednogłośnie obrano 
na nowo dawną administrację na rok 
bie ąoy, a to jak następuje:

Mich. Borkowioz prez.; J. Mor- 
mol wioe-prez.; Szoz. Konkol sekr. 
prot.; WaL Kozlinka sekr. fio.; W. 
Ja d ewski sekr. do kwitowania ksią 
 ek; Walenty Imbiorski marszałek 
Iszy; Józef Kamiński mars:. l ig i;  
M. Li no weki kasyer; M. Kałas, A. 
Chechła, J. Imbiorski i J. Szozawiń- 
ski opiekunowie kasy; St Borkowioz 
i J. Dychowski chorą owie; Frano. 
Strenk, Tom. Winieoki, Tom. Sksja 
i Tom. Sohultz^do sznurów; J. Grze- 
la odźwierny; Mich. Jerka posłaniec;

nowie cborjćTT T
Towarzystwo powy sze rozwija s:ę  B

jak najpomyślniej. Któby sobie  y 
czył zapisać się do takowego, raczy 
przybyć na posiedzenie. W sttfj|4jfl 
wynosi $5 00.

Wszelkie listy i korespondencye j 
proszę adsesować.

Szczepan Konkel,
637 Dickaon ul.

— Mityng obywateli demokratów 
z 12go precynktu 16sj wardy odbę 
dzie się dnia lOgo lutego r. b. w nie- I 
dzielę o godz. 2-j popołudniu w Ha- 
liob . Fr. Jagły przy ul. Dickson i 
Blanche.

Komitet.

— Dziś wieozorem o godzinie 7 
odbędzie aię posiedzenie Kadetów 
św. Stanisława K. w Htli zwykłych 
zebrań. Ka dy ozłonek winien być 
obecny, będą bardzo wa ne sprawy 
do załatwienia. Zaprasza się tak e 
tycb, którzy mają zamiar wstąpić do 
Kadetów.

Tomasz Krakowski, prez.
. Jan Kamek, sekr. prot.

— • Tow. św. Jana Chrzciciela w 
parafii św. Stani ława Kostki ma po 
siedzenie kwartalae we wtorek d. 
12go lutego o godz. w pół do 8ej 
wiecz. w Hsli zwykłych zebrań.

Jan Gniot, prez.
Jon Trojanowski, sekr.

150 W. Blackhawk ul.

Z par św. Jana Kantego-
Tow. św. Ignacego B. i M. będzie 

iriał> roczne posiedzenie d. l ig o  b. 
m. w przyssły poniedziałek o godz. 
wpół do 8ej wiet z. na Front i Car- 
penter ul. Nieobecnośó pociąga karę 
w sumie $1.00. Z prasza się równie  
tych wszystkich, którzyby sobie  y 
czył f wstąpić do tego towarzystwa. 

Michał Tomczak, prez.
Jan Michalak, sekr. prot.

~ T
Krewnym i znaj ornym donoszę 

tęsnutną  wiadomość, i ojoieo 
nasz

Jakćb W a lk * ! -  ^
g  po egnał aię z tym ^wistem dnia 

8go lutego o godz. 6 «i rano. Po- t 
-grzeb Sp. Jakóba odbędzie się z /
domu W, Zwierzyńskiego p.  .
715 na W. 17ej ul. o godz. 8ej 
d. 10 lutego w parafii św. Woj- 
oieoba.

W  smutku pogrą eni t
Walenty Zwierzyński, zięć. 
Mąryanna Zwierzyńska,

.  ■.. córka.
Jan i  Stanisław Zwierzyńscy, 

wnuki.

$1.000,009 Lekarstwo i
ZAWSZE JEST SKUTECZNE

Scbn(e’B Warstwo na Reumatyzm.
101,000 lodzi powiadają, te jest przyjemne do 

nazywają J e n ą j le D e z e m .
10,000 Mądrcow nie mogłoby go przyrr.ąd/.IĆ w t »  
letectL 1 (Jilowlelt polrzebow J  ne to 18 lat. A 
doetął Zl.KO.OC u  «wól wynalazek Nąj6MClr'~K 
bnlęi, e zaświadczenia od Lekarzy Leczy PJSDA- 
Gk 4 , REUMATYZM I B ó l  NŚRWOW. wie- 

Piszcie dzlaląj. tfWAKSO* 
lilłH  BATIC CO., 1«7 Drarboro Su, Chicago. Na
ŚP i^bUn?>Ay “ J ‘ ZU<NKUK,0> śfea te , l i i i
-------- L - i i - ---------------------------------

Zaraz po ślubie .
udajcie aię do H. Levina 
547 Milwaukee Arenue, 
gdzie dostaniecie

Tuzin Fotografii I
gabinetowych m o je g o  
zwykłego dobrego wy 
kończenia, za które inni 
 ądają $8.00 i $4.00,

Za $2.00. ' I
Tę nadzwyozajną ofertę 
robię na następne 30 dni,

^_a to tylko dla tych któ 
rzy praymosą to ogłosze 
nie ze aobą. \ W |

H. LEVIN, V
547 MILWAUKEE AVE. j j

DARMO!!! DARMOHiJ
^Nowo eńcom dodam bezpłatnie portret wielkości 

- 14x17 cali do ka dego tuzina gabinetowych foto-
_ grafii za $3.00 tuzin. Najlepsze wykończenie. •
Tuzin gabinetowych fotografii i kredkowy portret naturalnej * 

wielkości za $4.75.
Tuzin gabinetowych fotografii i jedna dodatkowa większa ! 

(8x10 cali) odpowiednia do wstawienia w ramki za $2.00. V

LOUIS RUDOLPH, Fotograf ]
957 MILWAUKEE AVK. buźko Paulina Str.

| A  B  B U  H H  ■  B k  Najpiękniejsze i najtrwalsze fotografie par ślubnych, grnp familijnych, nie-
n H K w  Hr lift . L  H  mówląt i dzieci od komunii św. oraz wszelki A prace w zakres fotograficzny

HU B l  B  B B  wchodzące, wykonywa jedyny “POLSKI ZAGŁAD W CHICAGO’*
;#V  L«kS U fa  F I  Niklas &  Paw łowski,

m  H i  r n  5 8 9  M ilwaolpA M tto n e  Chicago l  8 7 2 *  f*m m erclA l At a  9 « s th  CM— t


